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Laval iş başında 
( Miiltelikler, )ollar> üzerine 1 

bir Laval maniasmm dl~ 
sini Fransa i~ ka.ııınaeak
lan nıuhabbet w 1araftarlık 
hislerile tdMiye nıuvaffak o
lılıcaklardır zaımederiL Çfuıkü 
bütün aJamet.ler Fra.D&ada va.
tan hissinin ve düşmaaa. karşı 
mücadeJe azmbıio uyanmıya 
başladığını gösoonnekt.e itti~ 
fak edi)·orlar. Almanyanın 
adamı olan L-.ıvaJ'in, Fransız 
millet.inin ba.4>1na getirilmesi 

Lavar hükumeti 
bugün işe 
.başllyor 

Bulgar Başvekili Hariciye Hindistan ici n 
' 

NEHRU'NUN 
TAVSiYESi 

Karadenize dair 
Romanya' dan 

GELEN SES 
--

1 

bütrm }'ransızhınn izzeti ne.. 
fiskri, hiSl'Oiyatlan, wıim ve 
lrad~leri m.erintle bir l~ı 
tesirini yapacak, onlan daha 

PETEN'IN HiTABESi 

''Fransızlar! Bütün kalbinizle 
geliniz. Yeni hükfunıetin etra

fında t.opla.nınız!" 

Laval'in Sözleri 

Vekilimize çok 
dostane bir tel§raf gönderdi 

Hint Birliği Şefi,' 
mütecavizlerin 

aldatıcı sözlerin
den çekinilmesini 

ihtar ediyor 

Bir profesör, 
Ruayanın Roman• 
yaya niçin düımau 
olduğunu izah 

Ankara, 19 (A.A.) - Bulgaristan Hari- !erle yazılmış bir telgraf çekerek, keyfiyeti d. " e ıyor 

1 
büyük bir şiddetle miicadekye 

l atılmıya sevketlecektir. _J 

ciye nazırlığını da deruhte etmesi üzerine Bul- haber vermiş vıe Hariciye Vekilimiz tarafın-
garistan Başvekili M. Filof, Hariciye Vekili: dan da ayni şekilde bir telgrafla kendisine Kalkuta, 19 (A.A.) - Hint 

Birliği Kongresi Şefi Pandit 
Nehru dün bir nutuk vermiş ve 
Bitler ile Japon kuvvetlerinin 
Hindistanı ebediyen esaret altı- , 
na alacak karanlık kuvvetler 
olduğu hakkında Kongrenin tam 
kanaati bulunduğunu söyledik
ten sonra imkan dahilindeki her 
çareye başvurarak düşmana 
mukavemet ıazım geldiğini, Kon 

Bükreş, 19 (A.A.) - Rador 
ajansı· bildiriyor: "Yeni vazifemin icrasm

da Mareşalin otoritesi 
benim için elzemdir,, 

miz Şükrü Saraeoğlu'na çok dostane kelime- te~kkür edilmiştir. 1 

eaa••aeee••••eeeeeaaeeet ....... eeeeeo•eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee•eellllllelllle j 
Profesör Dascovici, "Ruı:ı po

litikası, Tuna ağızlan ve Kara
deniz" isimli bir konferans ver· 
miştir. Profesör demiştir ıki: 

Yazan : Hfisıyin Cahid YALÇIN 
--0-

M areşa.1 Petain, şüphesiz Berlini l kanaati 
ki çetin bir mücadele 
den sonra. Laval'e baş

vekilliği tevdı etmek mecburiye- ., Laval'in Fransaya 
vereceği istikamet Yeni 

Nizam istikamet ~ 
olacaktır,, 

Bir çorap 
örülüyor Amma i 

Amerika Genel Kurmay 
başkanı diyor ki: 

AMERİKAN 
HAVA 

Bahtsız Fransaya 
acı bir hitap! 

Hor Fransızlar Şefi 
De Gaulle söylüyor: 

"Karloviç barış muahedesin· 
den sonra, o zamana kadar Türk 
iç nehri olan '!'una, Avusturya 
nüfuz bölgesine girmiş ve Büyük 
Piyer zamanında Ruslar Azak 
denizine ulaşmışlardır. İkinci 

tinde katılı. Bir Alman ajanı ol
duğuna emniyet getirerek iı_.ıtik
rah ile yanından uzaklaştın.lığı 
bir adanu tekrar memleketin ba
şına ~tirmesi i<;in ne ıkadar sı
kı§tırılmış olacağı kolayca ·tah
min edilebilir. 

Almanların Laval'i Fransa 
Rogtere göre 

hükfun?tinin başına çık~rma_ı~ .. Laval'in iktidara 
muhtelif suretlerle nefsır edildi. . 
Doğuda Alman taarruzunun1dönmesı Almanlarla tam 

. ' 
ttlnglltereye dalga 

AKINLARI 
KARŞISINDA . 

ı «Erkek kadın her 
Fraoınz•a ,~azllesl 
Vlşi veBerllnle mü 
cadele etmektir » 

halinde Amerikan J 
kuvvetleri durma-ı aponlar ' 

nan ueıecekttr)) ı çok kızdılar' 

. grenin gayri.muharip olmakla · 
beraber tamamiyle tarafsız ol
madığını iliı.w ve Kongre ile 
Hiııt millet inin mütecavizlerin 
aldatıcı sözlerinden çekiruneleri
ni tavsiye ve ihtar eylemiştir. 

lrandaki Romen 
menfaatlerini 

himaye edeceğiz 

Katerina Türklere, Rus ticaret 
vapurlarına Karadenizde ser
bestçe gidip gelmek hakkını ta
nıtmış ve 12 yıl ·kadar oonra da 
Avusturya, Tuna Yapurlariyle 
Karadeniı.de serbest sefoı 1cr 
hakkını elde etmiştir. Rusya, 
yüz yıllar boyunca, Büyük Pi
yerin Tuna ağzına ve Boğaz:a-

patla.m.6Sı yaklaştıkça, Batı<la işbirliğini hedef 
bir Müttefikler taarruzunun da k 
vukua gelmesi. ihtimalleri ciddi- tutma tadır,, " Bunlar kombine 
~t kesbediyordu. Bu şartlar i- [A.A. telgrafl4rından kuvvetlerin baskınlarma 
çinde, Almanların gerilerinden httld3<ı odilmistir] • d 

Milli Müdafaa Nazın, 1 "Dünya, dünya olah 
hiç bir fatihe 
kalmam ıştır,, · ı ak · t ı · ,_ tao·ı· ~ iştırak edecekler ir ,, 

emın om ıs eme en pen.. 1 Yeni Fransız Ba§vekili M. La-
görülm.ek icabeder. Yapılmak val bugün resmen vaL. fesine Beliast, 19 (A.A.) - Mıii.tte-
isleııilece.k bir ihraç hareketıne b 1 fikler tarafından bir taarruz ha-
Fransanın da ı"ştiı·ak etmesi ~ aş ıyacaktır. Laval, ~ ·arkd.drur -·'·-·ti . d . --2-- a.ı0.....o;...:1~ larım bugü:r. kü nazırlar meclisi r~ nı erpış ~ı A.Juıcı lA& 

r. 

halka yeni hücumlar 
beklenebileceğini 

1 
bildirdi 

1 Müttefiklerin muvaffakıyetini içti.maında devlet rei}.)i Mareşal Genelkurmay Ba.şk.aru General 
kolaylaştırdığı kadar, Almanla· Petene •takdim edecektir. Moarshall dün Şimal ·lrlandasm- A 
rm maruz kaldıkları ·tehlikcyı de Mareşal Peten, ı.lün akşaım da verdiği bir nutukta şöylıe de- merı'kan ocakları 
arttırabilir. Alman Gendkur- 20 d miştir: 
mayı Mareı:ıal Petain'ıc kafi de- saat e l<""ransız milletine bir 1 ,..._ "''· ıı--------!'~---
recede itim;_t edememiş olma:k kih~~. bede bulunmuş "~ demiştir ~, "Çörçil'le ve 'U"7De.lill.urınay 

(Sonu Sa. S Sü te) 

Lrin~ 19 (A.A.) -General 
de Gaull~ dün akşam radyoda 
verdiği bir nutukta, Vişi hüku
metinde yapılan değişiklikler 

~ hakıkında tefsiraıtta bulunarak 
şöyle demiştir: 

"Bunda fayda vardır. İşlerin 
esasını değiştiren hiçbir şey ol

(Sonu Sa. $ Sü te) ı 

Ankara, 19 (A.A.) - Haber 
aldığımıza göre, Romanya hü -
kümeti, hükümetimize müra
caat .ederek lrandaki Romen 

:nenfaatlerinin himayesini Türki 
ye tarafından deruhte edilmesi 
ni rica etmiş ve hükumetimiz 
de lranla mutabık kalarak bu 
talebi lfabul etmiştir. 

ra haklın olarak Karadenizi bir 
Rus iç denizi haline koymak rü
yasını gerçekleştirmek için bü· 
tün vasıtalara başy1ırmuı-tur. 

İşte Rusyanm, kendisine ~ 
ğazlar yolunu irapıya.n Roı.nanı'\ 

yaya karşı besl~ dü~nli1 
ğıa aebebi budıır ... 

Kon:feran~ bundan sonra 
Romen milli eıQDiyet siyasetiniıa 
ancak komşu devletlerle birleg 

· mek olacağını söylemiştir. 

1izım gelir. Ya Mareşal Petai- "Fransızlar, yeni bir hükfı- --------~-----

l?ASiFiK'TE 
Dün sabah da 

Hokaido adası 
hücum ettiler 

nin ookror Müttefiklerle işbirli- ~t uruldu. Benim taylıı olun
f! edere:k bütün Fransayı Al- muş halefim olm:.ı:kta devam e
ma.nlann aleyhine ayaklancbra- den Amiral Darlan, ·a.ra.zilnizin 
bilmesinden korkulmU§, ya ve imparaıtorluğumu:run miida-
Fransız milleti -arasında kendi faasını temin eyliyecektir. Oto- B' d d [A.A. telgra/W.ruıil4n 

j 1 S IF2.> O R 1.--
kendlliğincren vukua gelebilecek ritem altında, Pierre l.aval, ı ırmanya a anu ane 1nild3a edilm~tir] 
bir hamleyi b:ıst.ırmak huırnsun- memleketin dış ve iç politikaaı-

1 
b Japon topr~~n, . dün ilk 

da kafi derecede şiddet göstere- nın idaresini ftrerine alacaktır. , muharebeler oluyor defa ola~. Müttefık hava 
miyeceğinden endişe edilmiş o- Felaketimizin en hailevi 8.nınd·a Iruvvetlerının bombardımanı-
lacaktır ki Fransarun başında :Ca;val ile beraber, Fransanı~ ! na u~amıştır. Japon tebliği-
Almanlara sadakatinde ve l}jz- kalkınmasını temin edecek oJan ne gore, Tokyo, Yokohama, 
metinde şüphe edilem..iy~ıf bir yeni niza.mı kurmuştum. Bugiın, Japonlar Sumatramn ~agoya şehirleri muhtelif i~-
adamın bulunması l>i zaruret 1940 haziranı kadar kaıt'i bir . tıkametlerden gelen Amerı-
telikki olunmuştur./ anda, birlikte •temelini kurduğu- cenubunda bır adaya kan tayyarelerinin hedefleri-

1 G. S~ray F enerbahçeyi. 
dün· 2· -1 mağlôp etti 

Me.seleyi bu şekilde tefsir w muz Avrupa teşkilatı eserine asker çıkardılar 1 ni teşkil etmiştir. 
izah edenler nazarında Laval'in 1 tekrar sahneye çıkışı bir Alman -devam için kendisi ile birlcşiyo- Yeni Dclhi, 19 (A.A.) _Bir- : Zannedildiğine göre, bu 
muvaffakıyeti sayılıyor. Filha- rum. manya tebliği: i r tayyareler, Japo~ kıyıları a-
kika. Laval hariciye, dahilıye ve Fransızlar, Zırhlı kuvvetlerimiz dünkü 1 çıklannda harekatta bulunan 
istihbarat nezaretlerini de eline Basiretiniz, sabrınız ve vatan- cumarte5i günü Birmanya yo - , · deniz filosundan havalanmış· 
almış olduğu için Fransada fule- severliğiniz, felak~tir.a1zin imti- lunu tıkamağa muvaffakıyetle j tı.r. ~asarın cüz'i olduğu bil-
ta diktatörce bir kudreti temsil hanlarını ~uvaffak.ıyetle _başaE- teşebbüs etmişlerdir. dıriliyor. ı 
ediyor demektir. Şayet bir Müt- ~amıza. ~~aade ,e<;Iecektir ... B~- - Pingaung bölgesinde anuda - ı t Dün öğle üzeri merkezi 
tefik hüc\lllfU ;vukua gelirıre, La- tun _kalbınızle gelınız ve huku- ne muharebeler devam etmek - Japonyada bir çok şehirlerde 
val'in Frans:ıdan yol vermemek ~etı:ı_ı ~rafında _topl~nınız. Ye- 1 tedir. Çin kuvvetleri şimdi lrra tehlike işareti verilmiştir. Ja
ve Fransız milletinin vatanı kur- nı hükumet, !e?ıde~ ın~nmamı- ouady cephesinde kl talanmızla \ r pon av ve keşif tayyareleri 
tarma maksadiyle gösterecekle- (Sonu. Sa. 3• Sü. 6 da) birlikte harekete geçmişlerdir. • : Tokyo üzerinde bir müddet 1 

' 

ilk
. k · · '"w-.-- ----~™ y ..... ; ~· •h'IV'IP. 

1 
u"mus.lardır. Yabancı tayya-

ri s ınıne ar..Gusunu ezme ıçın yattan ebedi surette uzaklaştır- ........ vvr • • -Y "' rül · b b 
elinden geleni yaptığı şüphesiz- mak neticesini verecektir. Tokyo, 19 (A.A.) - Nişini- 1 

re gö .. me~ış, . om ~atılma-
dir. Almanlar iyi hesap etmişler Birleşik Amerikanın Vichy şi gazetesinin bildirdiğine gö _ I mıştır. !ehlıke ~~~ret~, Japon
ve 'kendilerine canla be.şla hiz- hükfuneti nezdindeki sefirini u- I re, Japonlar , Sumatranın ce - 1 ı yanın şım~l '.1\ir akı adalar- \ 1 
met edecek, yahut başka bir ba- fak ·bir bahane ile geri çağırma- nup batısına yakın bulunan a-1 da da verılmıı:ı · 1 

kımdan., Fransaya hiyanet eyli- 81 meselenin Müttefikler nezdin- dalardan Siberut adasında ka - Başvekil Hilkiimı.darıtı hatı- i 
yecek tam adamı bulmuşlardır, de pek ciddi telakki edildiğinin raya çıkmışlardır. Çıkarma rını Sordu, J j 
denilebilir. bir delilidir. Eğer Müttefikler hareketi kan dökülmeden ya- Başvekil general Tojo ve 1 

Laval'in işbaşına gelmesini Avrupa kıt'asına bir asker çı- 1 pılmıştır. . j Bahriye Nazırı amiral Şima- l 
Almanlar hesabına bir muvaffa- karma tasavvurunda idıyseler ı P..abaul'a akınlar i · da Amerikalılar tarafından · 
iuyetsizlik telakki etmek isti- Laval'in Fransa hükumetini e- Sidney, 19 (A.A.) - Mütte- 1 yapılan baskından sonra im- 11 

yenler varsa da bunların mu- le geçirmesi onlann önüne mü- ı fik umumi karargahının tebli - parator tarafından kabul o- ı 
ha.kemelerine akıl erdirmek ko- hlm bir engel çıkarmış demek- ğinde şöyle denilmektedir : ' lunmuşlarclır. Nazırlar, taar
lay değildir. Almanla.r Fransız- tir. 1 "Müttefik uçaklar tarafından ruz hakkında izahat vermiş
lann ln!ndileriyle daha yakın- :Müttefikler, yolları üzerine dün Rabaul'a yapılan bir hü - , ler ve imnaratorun hatırını 
dan. daha müessir surette bir- bir Laval maniasının dikilmesini cumda iki düsman nakliye ge- 1 sormuşlardır. 
le~melerini ve 3.deta kendileriyle Fransa içinde kazanacakları misi muhtemel olarak batırı.l- 1 Domei a janeına göre, bom
müttefi.koo İngiliz ve Amerika· muhabbet ve taraftarlık hisleri- ! mış, bir tam isabet alan daha bardımanda saraya da, saray 
lılar aleyhinde silaha sanlma1a- le telafiye muvaffak olacaklar- küçük bir vapur da duman bu- civarındaki askeri hedeflere 
nm isterler. Hiç değilse Fransa- dır zannederiz. Çünkü bütün lutu çıkarmıştır. Bir düşman de isabet olmamıştır. İmpara
nın işgal altında bulunmıyan alametler Fransada vatan his- deniz bomba uçağile 3 su u<;a - tor ailesinden hiçbir kimse a
toprak ve limanlarından, uçak sinin ve düşmana karşı m.uca- ğına da isabet kaydedilmiştir.,, kından mütevellit bir tehlike- ! 
meydanlarından, Afrika müs- dele azminin uyanmıya başladı- j ye maruz kalmamıştır. 1 
temlekelerinden faydala.n.mayı - ··-"- -·1·i •tt'fak ed" D N B .. 

nl 
. t 'h al gını go::ru::rmcn.. e ı ı ıyor- • • • ye aore 19 Nisan Gecesi 

düşünürler. Bu anısı s ve la A1m damı ola L • 
affak l d k1 

r. a:nyanın a n a- 19 nı'sa.n u0ecesı·. Tokyoda 
temine muv o ama ı arın- 1- Fr ·ıı t " · ba ::> • 

ı• ik · va ın ansız mı e ının şına bir kere daha hava tehlikesı· 
dan dolayı sadece Lava i . ti- getirilmesi bütün Fransızların S • h•·ko f' 
da.r mevıkiine yükseltmıekle ikti- izzeti nefisleri, hissiyatları, azim u rıye u me 1 işareti verilmiştir. Fakat l>u-
fa etmiye mecbur olmuşlar. Bu nun talim maksadile verilmis 

vı-b· t ve iradeleri üzerinde bir kamçı olduguv sanılmaktadır. çu··nku·~ 
da kendileri için bir mag u ıye t · · · k 1ft- da.h 

k b
. diktatö. e.sırını yapaca • <>Dw.:ı..ı a Tokyo u··zerı'nde hı"çbı'r uçak 

demek imiş. Fa at ır r b"' ük b. 'dd ti ·· d ı • ı·ı ft' 
A ........,_ uy ır şı e e muca e eye ıs 1 a e 1 görülmedı'gıvo gibi, proJ"ekto'"r-

aüfuz ve salahiyeti ile ~ ı.uısa atılmıya sevlredecektir. Laval'e 
hükiiınetinin mukadderatına ha- başvekilliği vermek Fransız va4 ler de yanmamış ve uçaksa-
kim kesilecek La.val'in bütün Al- tanse"erligvi"'e meydan okumak y . k b. . t k'I varlar faaliyete geçmemiştir. 

-1:_ • n eni a anenm eş 1 s· ·ı Ud f . l • ·· 
man dileklerini tentuıe çalışını- ve onları Umitsizce hıamlelere at- ıvı m a aa servıs erı uye-
ya.cağı nerden bellidir? mak için aıteşle~ktir. Fransa- edildiği haber veriliyor leri, kısa bir zamanda vazife-

Fransa Be.şvekili Laval, her da dahili tahriklere, hükümet a- Stokholm, 19 (A.A.) - D.N. leri ba-şına gitmişler, fakat 
fırsattan istifade ederek mem- Ieyhtan pro·pagandalara, komp- B. : İngiliz haberler servisinin faaliyete gec;mek zorunda kal
leketini İngiltere aleyhindeki ha- lolara, her türlü karıştklıklara bildirdiğine göre, Suriye hükfı- mamışlardır. 
reketlere iştirak ettirmiye çalı- artık her an intizar edilebilir. meti istifa etmiştir. Yeni hükfı- Bütün diğer Şehirlerde ve 
şacaktır. Laval için hayatta ga- Laval'in icraatı vatanseverler- meti, Hüsnü-El Barsa.si •teşkil bilhassa bütün kıyı boyunca 
ye, artık budur. Müttefiklerin den cür'etli aksülamellere sebep etmiş ve başvelrilli"l{ten başkıa olduğu gibi Tokyoda da ışık
zaferi ve Fransanın Müttefikler olacak ve, kimbilir, belki de dahiliye nazırlığını da kendi ü- lar tam surette karartılmıs-
zaferi sayesinde tekrar 'kuvvet- Fransanın kurtuluşunu hızlan- zerine almıştır. Yeni harici~ na- tır. ' 
lenmesi Lavali, sağ kalırsa, diri dıracaktır. zırı Faiz. FA - Kuri ve yeni (tonu 8

•· ı, au & de) 

diri mezara gömmek, siyasi ha· 1Jüseyiıo Vahid YALÇIN müdafaa nazın Hasan-Atraş'dır .,~---=;;;o:=;;ı;::;;;ı:;;;::===-' 

1 
1 

-
Beşiktaş Vefayı 8- O magıup ederek 

haf tanın gol rei<:orunu yaptı 

Jstanbul Sp~r - Alhntuğu, Süleymaniye -
Beyoğlusporu, Taksim - 3eykozu yendi 

Liğ maçla.nna dün Fe-nerbah- 1 

çe ve Şeref stadlannda devam 
edildi. Karşılaşmalardan normal 
neticeJer alındı. Beşiktaş Vefayı 
8 - O yenerek haftanın gol ı·e
korunu kırdı. Şeref stadındaki 
günün -en mühim maçı Galata
saray-Fenerbahçe müsabakası 
çok çetin ve heyecanlı bir hava 
içinde geçti. Neticede San-Kır
mızı takım Sarı-Laciverde 2 - 1 
galip geleli. 

İkinci devrede Taksimin hız- 1 

landığı ve Bey.koz kalesini sık 
sık yokladığı görülüyordu. Bu 
devre Sarı.Siyahlı takımın bir 
golüne karşı üç sayı yapmıya · 
muvaffak olan Taksimliler sa-

haden 4 • 2 galip a.yrıimıya mu
vaffak oldu~ar. 

Beşiktaş - 8, Vela. - O 
Fenerbaıhçe stadında ı.rciııci 

kar~ılaşma Beşiktaşla Vefa ~a· 
C Su11u. Sa . 1 , Sı~ . u 

Maçın tafsilatını sırasiyle ve
riyoruz: 
FENERBAHÇE STADINDA: 

TaliSiın - 4, Beykoz - 2 
Oyunun birinci devresi her 

iki taıkı..ının. karşılıklı ve müsavi 
akınlariyle geçerken 1 - 1 bera-
1berlikle bitti. 

RUSYA'DA 

Almanlar Kalinin'de 
. zayiat verdiler 

Ruslara göre bu kayıplar 1 

2 ci Sanat Müköf atı 
C. Halk Partisinin 2500 liralık müka
fatı bir Türk Kompozitöre verilecek 

c. H. P. Genel Sekreterliğinin tsbliği 
j"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirindeo:j 

* Cüınhuriyet Halk Part iı:ıinin, memleket sanat hayatında 
; çok iler i bir hamle olan " f'a nat Mükafatı" , Türk sanatkarları 
arasında çok ciddi bir teşvik amili olmustur. 

İlkini bir Türk t"Omancısının kazanmiş oldUe.°'U bu müka- ı 
fat . gü7.el ~anallnrın ~uh!elif subclerinde çalışan sanatkarla
rına ınaddı ~e _manevı degerleı ile, şevk ve hız vermiştir. 

~anat .. mukafa.~ıııın ikincisi, bir Türk kompozitörüne verile
cektır. Böylece, oz memleket çocuklarının yarattıkları eser
ler bir köşede kapalı ve tanınmamış kalmaktan kurtulacak
tır. üç bin yüz altmış ~ 

subay ve erdir 1 C H p f' • . bl' ye~~"l:ı~ğ::;.1~t\~:A.) - Sov-
1 ı ı ar ısının te iği 

Leningra.d cephesinin bir ke- Cümhuriyet Halk Partisinin "Sanat Mükafatı,, bu yıl bir 
siminde iki gün süren savaşta kompozitöre tevcih olunacaktır. :Mükafatın maddi değeri 2500 
Almanlar 169 subay ve er kay- liradır. Sanat mükafatının hangi kompozitöre verildiği geçen 
betmişlerdir. yıl olduğu gibi gene, Halkevleri açılma töreninde bildirilecek-

Son günlerde Almanlar Kali- tir. \ 
nin cephesi kesimlerinde 3.160 f Mükafatın tayinine esas olmak üzere aşağıdaki hususlar 
subay ve er kaybetmişlerdir. ! tesbit olunmuştur : (Sonu Sa. 3, Sil. 1 de) 

(Sonu Sa. ~. Sü. -6 te) 1 '-ıı:ıo=;;ı;:;ı;;;=~;;;;;;;;..;;.;;;;;;;;;;;;;===-=======-==-x=;;;ı;;;;;;.;:-=-... 
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Yeni Fansa 
işe başlıyor 

H ber aldığımıza göre, Hava ,-----

Hollandalı denizci, ırkına has Bu nralık İngiliz mbiti de sö- S:yeşirktı. erı~n~~:11~tibadaltira. • ~ı Yunus BlJl dönü-. ii 
~yvan five ile: ze ştı ve: ,~ u.uı.n 

- .Azizim, 001,"8.bmı verdi, is- - Sizler, dedi, limandaki AI- Nafia Vekaleti bunlann hüldl- f e[aJlet/e Jıapandl 
minizi biliyorum. Siz 1ıı.,,,"11.izl&- man gmnilerinden birinin mü- metçe tın ıalıııması için şeb -

Eskişehir Valisinden 
bir rica 

Eaklgehlrde olcuyuculartma:dan 
D. o. 'Yolları Televi MUtıtafa öz. 

p 
rin fellek fellek aradikları Al- rettebatından olmalısınınz... rimizdeki üç havagazı şırketilc •

0
• 

ma.n k ınız. Galiba Hin- Herif, bu sözleri söylerlren Ceyhanda çocuğunu temaslnra b laml§tır. Oç çocukla iki erkek nildi. 
dlıdanda, und.uğımuz gözlcrıni açmış, yum.ruklar.ım parçalı yan bir ana Bu 'Suret e yakın bir zaman • b. . f. 1 k ta Ayrı ayrı b 
kampt.a bir · y.an çıkanp kaç- sıknu , tehditkar bir tavır ta- da .. ç i mü d 1 T 1 n 1 a nan nu ördi" u 
mıpınız. İngilizler de sızi diri, kınmıştı. Ben yine sükfınetle ce- yakalandı millıleştirilmiş olacaktır. Yal- ö dülar de yrı ayrı birer 
veyıa olli ele ıgreçireceklere bil- vap verdim: Adana, (Yeni Sabah) - Ban- nız :ı:nezkUr "rket serm yedar Traı....- (Hususi) _ Sürme- dı: Ber1in keskin kı 
yük bir para mükila.tı vadet- - Beni dinleyin, dedim, ~ dan üç gün evvel Ceyhanda. fe- :ve idare mecli leri hariçte oldu- :nenin u-~ra köyünde balıkçı kılı tersı, 'V: 1 oyn 
mişler. Sız §il saatte biıllerce yet kavga çıkarmak i~ bana ci bir kaza olmuş, bir hakinı ğu "cin etice alınma.a ~ Hamdi Karabacak ve üç tayfasi ~on d lin: ku 
t---ı=- 1:.-.- d~de ~- kıy- ..:~~~~YO""''""''"' .. _...,,,....., ........_ · · dikk lik ·· ·· d ~:ı.ecekti · 'Ocç 'r'lllık b m· ....... ''--'"'--l&Ub~ Ul:öal "b--- wu r:sw.1.uu..u ·-- -....-.u...-. ., ..... - muavını atsız yuzun en g~ r. bir yunus avı dönüşünde deniz- "' 
metsiniz. Kolombo cin, Aden'de, ne yetirebilinm. Çünkü 'ben de .kendi tabanca ile vurularak ın. t1e birbirine demir telle bağlı ağır olan bu yük 

"Port:sait te, Süv te sızm du- çokt:ıınberi dövüşmedim ve vu- mi.iştür. afia eKı·ıı• 2 madeni cisim ,gönaü<>ler ve siyle Londranm 
varma asılmış resimlerinızı gör ruşmak arzusuyla yanıp tutu- Ceyhan - im muavinlerin· mer.at ederek ıkisini de motöre çöh"i.ü. 
cıum. Bu şartlar içınde ele~ §Uyorum. Fakat düşunı.in ki, ıbu- den Fehmi, bundan birk ç haf- An aya gitti almı tardır. Fakat ne çare kı ) 
meden Ahn.anyay.a dönmek ih- racla bitaraf bir memlekette bu- ta evvel Belç'ka markalı bir bir şey .kalmamıştır. 
timali bind bir bıle mevcut de- lunuyonız. Bu itibarla doğru du- tabanca satın almıştır. I•'chmi, Birkaç günden beri §chr"miz- otör köye dönüp boşaltılma 'e kahvcnın hem az urulm ini kazanılmış; planlar, 
ğild.ir. Bu iZa.hatten sonra gön- run, terbiyenizi taıkının... hii.dıse günü Mercin çiftlığin- de bulunan Nafıa Vekıli general ;ya. başlandığı esnada kumsal temuı, lı 1 'de lbu h< ın ay n- mış; ı e ba amak 
liinüz isterse gemiye binın, la- Ve 1tarşımdakinin cevap ver- den Ceyhana dönerken yanında- Ali Fuat Cebe oy, <lün akşımki bırakılan bu madeni cisimler 1 rını kahn~!:ıanelerden it ek ın sın olarak v ı ılmı tı 
~- deni-- "'""lır çılmaz ya:ka- me.digın-· i go··riince ilave ettim: ek presle :Ankara.ya hareket ot· infilak etmiş, Yusufun ıki kü • kil ıt oyunu ve saırenın mencdıl- Avrupa. d..ı.hu do ~ ,,,., '"":r So bizi l d..;.J:-· ki ar ad, ına tabancasııı gös- çük kızı, bir oğlu ve diğer iki . 1 b . koıa.cağınızdan emlinim... - nra. er, oy e 't'lUgı- terntiş v.e saıır.a da tabancanın mi::ıtir. '-- m ını Volımiz "c Bcledıyc Reısı- ı ya ış en ır ıın ır 

V 1 D ek ki ıı..~ nız" gı"bı limandaki Alınan va · l · · k ı k \7ek"l f"'~rd ·ıAyct kA 'komşu erkek parçn parça Ou.uuş· m.ızden klı ola ak ncıı cd r . olay o ın· rırı e ay canına... cm ·~n , • yıv erını ontro etme üzere ·ı t:"ı'" a vı a er mu ıı n 

k 

u 

böyle .biııler.ce sterlin değerinde ;purlanndan bırinm m~ namluyu sol ~özünün önüne ge- ve dostları tarafından uğur1an- !ardır. Belki Belediye rnı;idatından bir dır ne de son. 
bir kıyın t .olup Çll·tıktan son- "tından da değıliz. tir.mi tir. Bu sırnda silah bir. mıştır. Motöreü ve Jtarısile beraber miktar, ve biı k ç yuz kah ecı Silfilılenma ohm,;•ac..ak lınzır.. 
ra bir yere dım atamıyaca:.k bir Bunun üzerin herıf: den bire ateş almış ve çıkan kur- ----;>mc---- altı 'kişi ~anmıştır. c.mnfı da laıuınQlarından btrv. lık yapılmıya:cak \'\J tw 
vaziyette bulunuyonnuşuın. hı- - Şu halde, sız blıttin dünya- §UD Fehminın beynine saplan- - Bu sırada kumsala yaklaşıp zarar edeceklerse de gerıdc elU ilhak edilmiyece'k .y 
giliz1ıer n· çız p.hsuna 0.000 nın aradıgı ~ uçan tut.M1k, mıstır. Universitede -elem& yeğeninin de öldüğünü gören nltmı bın nurusun refah ve saa- mıyacak. Danzıg gen 
15terlin ıy.met biçmekle ixni n °Eroden" in meşbur~iti olma- Fe1uni, hemen Adana miltt imtihanlara bir ihtiyar sektei kalpten öl- ddi kazanılacatı e emlekcttan ıye ek, Avrupa harlu 
druvv t1i mahpeslerden -daha. lısuıız... mensucat fabrikası hastahane- O müştür. z ar.a çıkacaiı ilnillurse men- yacak, .Balk nlıı.ra n 
muhkem bır ha.pif'Jıaneye bk· :Ben ba§Imı eğerek herifi tas- sine kaldırılmışsa da oraôa ve- niversite Hukuk Fakültesin ------------- faatin zarardan çok fazla olduğu -Sirenaik'.e .gecilmiy 
1IUŞ 

0 
yorl rdı. Evet, karşını- dik ettim. O devam etti: fat ebniştir. de eleme imtihanlan tesbit o- üçüncü sınıf Hukulc U!n11i1 iMu- anı Hır. ya'~~ ısaldu!tlmıyaro, 

c1aıki Holl ndah ka.ptamn iıa:k- _ şu halde ış d~>işti. Ben tiiz.. lunmu!?hu'. ha.kemeleri, dördüncti sınıf Ti - •------------- iupırda.mı~. Pası 1 

kı vardı. Bu şartlar içinde ele lerden ve "Emden" m batırmış ıwe lleei Bir.inci ve ikinci sınıflar Me-j mrot .deraıerindeıı imtihana gi- T Ki limanlığı bo7.uJnu}' n 
~ekliği:m mıdıaklQa.ldı . .Ben okluğu geınileıimizin mürette- Bunilen .birkaç gün evve1 Cey- den'i Hukuktan başka ktısat. recektir. UfİDg Ü p ıyoru!mıyacak, Hint knrsı k y ~ 
de yurda dönmak ıiçin en uzun batına. karşı .merdane muamele- handa bir çocuk anası tarafın- 'tl11yacak, V'şi oynn ı 
yolu tutmayı, ideta bir devna- 1erinizden bahsedildiğini çok dan parçaLıı.narak öldürülınii§-

1 1 ~ d, Kongresi• lşte z'ncirin ekı 
lmı seyahatini gbzc aldırmak de'falar i~tttim. Siz hıikiki deniz- 'tür. ıl z am yan ın er 1 DUnya tarihı bu .k 
li.mn geleceği neticesine var- cilere mahsus centilmenlikle ba- Ceyhana bağlı Tür.k Şllkrlye 1 filiği, böyle iyimser ~ 
drm. Bakalım lngilızlcr mı, yok- ~t ıet:mi b r dmıızcırriniz... ;köyünde otut.:ı.n üle_ymanın kı- r " TüPkj.ye 'Turing .ve :Otomobıl 1be kalpsafvetini, 'bun a .gaf] 0 
aa ben ani bahSi kazanacalrtık'? Ve mürr tt.cl> ta donerek bir- zı 'Fatma, gayri meşru olarak -~ Klübü Bey.oğlu Halke\inde se · lkaydetmemiRtir. 

""'- ikaç cümle söyledi, bunun Wııeri- ır «J.e; ocuğu doğurmU§Wr. M .., il h b • k •L nelik umumi heyet toplantumu Olanlar olmuşlar oı; 
iti'( ne hepsi defolup gittiler. Fatma, doğurduktan sonra kı. eger zaya 111111 a en yo :ı.sen müesıris Reşit Saffet Atabinemn ların da lı kul ğıııd drr. 

Hollandalı Jmptaıı.la goni - (Arka..~ \V.) mzınu··ı_!u.~lrd.ürerek bir yere göm- Madmaze.l A. gavnı. •• ile ... damat bev riyasetinde yapw,jtır. En son olgu ise §lı'duı .. 
tükteın sonr.a süklüm pük- .---~..--"""""'-"'-"""""""'..,..,,...,..,,""' .,... ı Toplantıda Avruprula ve Tür- nıpada bır :yepyenı n b 

)im arlmdaşlan.n yanına don- Üüididar Haclifteden haberdar edilen lf ı p ı f lZ .m ıı kiyede turizm hareketleri hak- ka Fran9H kumlmuştUT. Bu 
· bıta ka:tı"l Fatmayı yakala kındaki idare heyeti Taporu o - ni Fra.ntın ,.,,. bas ı 

düm. Yolda §Oyle bir plan ta- furlkevı .. nde za • Baron Karabet Cızlnm;ran K.a- pahavın biri ohnadı&ını ainayarak "" 
C mış -.... "'OCtt;;.,1 go··m..au~ı yerden kunm s., ve geçen yıldan a"ılan Bu '\JP'ni kurulu ı~ mı du 

ısarlanuştım: :Satavya, va ve ~ ~ c· u 6" palıçarşıdaki küÇilk kuyumcu dtik- ytireğim blr oh etti. •'Söyle 'bakalım ... .r-·· · 
Fi 

~ıka_...__ı..+.r Çocncrnn )u,.,ı 4 iıza.Jıir.:ı mebu. Nazım F.aray. kötü mli? Bunu düsur k 
Ca.lebes yolnylı kıaıpağı lıpın- ~ H'-11111 '?"' · -c- 'VU.S - kftnıııöa her nman"tf gı.bı meşgul- benden ne .uıteorııun?.. öelilcmıılı ~ .~.:ı~- bi -ın -nsı ••:e bumu k"'°·ıımı·..+n. Dr. Ahmet "ükrii, <:l...bir Mecli- kalanna dü.-. lere atmak; uı-..uı.u r wapur " .,.,- ,,., ~ .,~.. du. Blr dostu ~dl. Karabet se~ nar gibı '!kızararak: ""Kumız Mat.- ~ :1~· 
bulup Bırl~ik Amerilw. topT'ak· Prefesör Halide Edip Fatma Adliyeye tes1im -edilerek vınçle karşıladı: mazel Ağevnı nen evlenmek i teo- l ofii reis vekıllerinden Abdülka- Biz saoeee -yem Fran rutm 
Janna geçmek. Bir .kere Aı:n rı- bir konferans var.di ..Jıakkında 'takibata hnşlanmı~r. - Yevasunu parin, h"" gelmHı- nJm.,, demez1 '!Ciğerpaıwn ~BAV- tdir Karamüreel :ve Limanlar u- kurı.ıltJ!Sundn bır raytla eezıye-"' . ----•wc----- v.. . . ._ rmum müdürü ıRaufi M~·.a.Bh · ruz. Bu fayda şudur: Dfuikü 
kaya vardıktan sonra Llt'S8t gl)ı- Ü.;kü l T' Hnlkevinin Doğan- sin .heyzaclero. ..Nerelerde lelin ki nimi ~ -..Ol'Bıın deyi aol'Ull- seçiler.ek toplantıya nihııcyet ve- Vi~i 'Ct'iki Fransanın dn btrl-
.leyipbb1!:gıJız ::.:ını yannıya cılat'dakı salonunaa dün pr.ofe- Akacak kan... bıç rözüJcmeınişsindir bunca u- ca cenben: "Sekak.ta ..pwüm, ıaev- ·ınıiştir. ni t<mısil edem'iyonlu M~ul 
teşe US 1 • söı Ba,yan Bahde Edip tarafın- man .. Böyle olur? Buyur et bir i- etim.,, dedi. Ben de biıyük IAf eünı- ____ _,.,.uı~ 'Fransa değışmışti. 1nıpe.nıtor-

''Fadang"' da tiollandalilar sı- oan -ed"'bıyat mevzuu •· zennae Taksımae Tarlabaşmda Doğ • ~eri karşılıklı bırer knyfe içelim. ~ ilılayrlk.iyle kon~ smna 1uk ~Ttınsası "katmerlı ıve '8ll 

'lu bir bıtnraflığa rıayet ettik- b.r konieran vcrılıni. tir. ramacı sokağında 38 numaralı ,., __ siır-·•unu ç...-..: ıv- d--- ceYÇ> eııılerirn, .deyi .aav.dım. Uzat- Mabku· m olan 
ten ba k bilh 

... .,,,.a bızl- neza k . ...ev.de oturan Feridun, di.in Bey - .._. ..... , e-· -... "' ..,.. ai1 ....., ........ ..........._ d" 'Şllmaz bir iabırent tt;ınde yı-
a ~ '" • Kon1'erans Y-la evı reısı avu- rı,. ba,ilr,dı: ''Van.bet er&tJlı: Icv- mıy mı oe;zaaenı ..........., ıgıne riiyordu. Bu tlurum ~Uny h-

ret altında bulundur.uluyorduk. kat R t 'Kayna ın profesöre oğlunda alımınbae binerken sol 6.e .• Ama .... ..ıbıdı g1Tln•, _..._..,.,_ .... _ BOrdum '7• kim ıeım a.ı,a. K~lu- .kaç:ak:rılar . t 
Bu tıh li 

.. .. bi kolunu ıotomobilin caa1una da- x ~ - ........ ..-. "Takfor .ı....,;..., b enn'~ -s va\ Ye efk'in ortl\ ın a daım 
ı gız ce ~umuz r- teffCkkfu-ıle a ılmı. ır. kah.. .:Mısalırln gIBakor •. Aşgıear. .u -~'" ı.ıraya ;g 'il- bir pürn.. ve end~ ıaı. 

d b ti "'··-ft+...r. f da vamıştır be d denn' • Ba Mehmet 1Öcel ve Naci Gı•li uu . .,.w en ır - .ıra a ayıp ~..:ı.- Hah ıEdıp, .kon eransw "" · Dostuna dondü, tekrar anlatma- se n e sana gon ışım. na " Bugu""n :o mırüzle endı..c· ktı.1· 
dan a) 1 ıın amız bahis mevzuu her mıllctın şaheserler yarat- Bu sırada cam birdenbire kı- Ja !b&Jladı; ahçik çıtıatmışsa sana 6emegl unut öz adında iki arkadaş dün ge- ı·~ 
bılc ol,ımazdı. Bu tarassut Pa- m"k 

1 
ın ke.ıdi kaynaklarından rılmış ve Feri unnn elini ağır m\.!ŞWU. Bunu kız da bileor. Bara- ce i!aat 23 raddelerınde Unka- mamıştır. Thrrum vm:u'h pey 

.,_"":..-1__;.. ~-....n .. t , __ , F ·a - tnanırstn beyzadmn, AHfu ,_.. •• -· d k TT~: etmh tir. Yem bil' FramJa ku-
~gdakı .uı,;ua..ııc:nu vıe :w.,, ... ız- ~:"-..L. ,....ıeb:'-ceg;w, bu cüm. e yaua.aam r. en un. ber OtonupnıŞJ~ otlan, "Ciler- panı IW\Oprusuıı en gcçPr en ~-

,..., ı.- h f l 'U:U.1.J.ll,UÇ :cu uc B - .-c-1...:lr hastaha . luıkkı lçın ~: bir takke ükm" taf a "I.... ild .... . rulmuştur. Bu yenı -Fra11sa şe der hesabına ~D ı ıerm led...... ~-~1. ............ nıt "···bir mü- og u .cnLca neuıe köoeın Apvnici~ sana bir kares ç us apaşa a uıs e~ı -
ler d 1

• ed ...... ~:i;l.A ..... ... -.ı "" ld 1 ,,.-::ı.. · ltına evvel filırimden ;guuıfie ecüyordan. lik lel t D - i\ bn hyor. 'Yakında denizden !'!.'s-
gayretkcslık ını e 1 ave e- s&hakasında kazanan Türk pro- Kn ın mış 'Ve c\.~Vl a a - bllurb7acajmı, qiade bülbül ola- yapan une agcı e 
cek olursanız vazıyet.imin hiç te v.~uun Tür' kı"yede, Alman pro- lınmıştır. Ne?!!dedır ıacep der ikea G.htpebıp calt. aak cü: öteeebba, eıtQor.,, ka\>:ga etmişlerdir. ler bcklenebılir. 'Dünya -poHtı· 

1m dı - · d tesr .,~ karşıma ÇlkmaynBtn! ıŞu arabet kasında ~n wi dur.um vuzu tur. 
~~ o o8:. Eıını l~zlız e ...+~ jcsinın Almanyada mili ve ~htildlr .a\I ? Atanın .bir dcnü var mıdtt- ~ demiş. Ah Gıı.raplk göreorsun, ne Neticede her iki arkadaş bir Bu elde côiİmıştir. 'Tnhrn n er 
çUll;lo:ıınız. uDCD lngı ı enn ~., .......- nm ... ..ır 1.--"lJ.....o}er ta.,ıdıgı-nı kıyak laf etmişse .. Bunu tiıttigım olarak Mehmedi yumı:.uk ~c ·· ,..,;;.,;~ ı. _.,tar b ,~ .-.ı.ı-.ı.c:ıı. ·ı ·-~ da C hiç du.U!ldün? iBlzim ahçık Atav- yurütmektense. ilgılılerin bu neti ,.........-..en ~ıymc.oı ır ıuo ... >h..- -.vıpı.;;._.ı anlatuıış- K~us1.41.apap ı.unarte keae :riireiim cız etm.ittir. Serunle tekme ile dövmüşler:clir. 1 

d l k h t ta 
ıt d ~ _...~ ~-- ..-.., • ....,.... En nJyj ·şanı~ .:etmitik, bek ıajna- c uruma karş1 ne yaı acaklarım 

ger an ı , ya u a. m oıu tı si pazarında bakkal "' ver Man- nişanlnndımsa bana hiç beyle sal- Dün Sultanahmct ikincı ıulh 
canlı bir kasa. haline geldikten rProfesör, bundan soma Şeks- kut .kilosu 78 kurn;ıtan 127 ki- 'tayım: ~en şabat gUaıl1 bizim..,. çal1'1af etm~nllır. 'demez'? Pakı ~mahkemesinde yapılan du- _bC_k_l_em_e_k_d_a_h_a_t't_o_ib'tl __ o_~_ur __ 
sonra en yakın do tumdnn bile pire ve .Evliya -Çelebi seyahat- Jo pirinç, kilosu 38 kuruştan 4-0 vnyırci B:ıron ATŞak llOflWt:ra- drahorr-.ı ~ ~iz? 'Bu zmnnn- ruşmaları ~unda suçlulardan lfüteca yjz b:til 
şüph erunek mcvkiinde bulunu- .namesıne temas etm ş. bunları dlo:mercimek satarken yakalan ının getirdiği işle akptna kad.. da kolay değildir ;parayı bir takta- Mehmet öce1in l2 lira, Naci-
yordum. Lafın kısası, 'benı 'hıç şaheser saydığını ve 'birer kay- mış •e dlin iki mnaralı milli '(IQk lY<I ulmuşum. Eve :liderken bi- da saymak! Ne ise uzatmıyalun nin de 16 lira para ceza9Ut9. 24) wene .:hapwııe 
umın.:ı.dıgım .bır .sırada ya güzel oak otabil -· i ilave etmi . .korıınma.mahhemesine verilmiş- a.iırı Kwnk:ıpıdaki Jılardirosta hMI ~adem üç gün IGflra nişanı Y tıl- mahkumiyetine karar verilmiş- -alık;:A- -.ll -'u 
b.r ız yahut ta ,zeng n bir mil- konferansına nihayet Rl miş- "Pl kry.ak me:ıe ~ ~ wr ~ tek :tdc. Damadua eline üç yüz linı Vl?l"· 'tir. ıaAE ......u ~;1aı 
yo..ner gıbi da~a kalwr.ı.bılirler· t" .l.l~-··------'1111111- ııtuyim Y r.ıuıüuk ıalıııO'lRl dedim. diler. Uç yüz Jira ı.da düiün gunu Adana (Y-eni S.Wı - Bü· 
eli. Nitekım bir gece otelde ar- ır. Tak bırlnci kadehi şcrclıne parW- kilisede deroenn önünde ve~- y-ı.ik Uıkili -köyünden Alı !Bt 1 

kada. hırla otw:ımken öyle bir o- 'Vakalanao Ju.ımarcılar Çocuk içm n 'e hazırı ynn eti lllllJall1 ıbir ~ aörmütüm ki l>ır a- Ier. Scıaradan aanaorum ki. tşi .u- !lurtta .ıkiııa3e.Saz 'in tasallut etmek istedı bit" 
layla karşılaştım kı badema -daı- Büyükadada Cemilin kahve_ i>pm<'ll . .Bunlar ne vakit ve nerede aam lcarpma tükilmış duruor. :Yu- atmak kıyak kaçmaaook. Cünkum yardımınıtıa v.aııyan -çocuğun babasını 1Jı kl· ldfü 
nia tetikte bulunmak icabettiği V 1. u .. _ gonca verece1'ı soylencmez çiçekler- ;en bana: "Baron Gen.bet aeninle ~erpaıwn Ar...vıücöıHwnı" 'l'kı' y- ~ı.;;r...:ili ,_ bild" '~ inde .kumar .oynıyan e ı, aa.uıt- ....... .......... Çoctik "Esiı·geme Kurumuna ~ığmtr. UUf;Ull evveıı:::e ırmı ı.ım. 
kanaatine vardım: tafa, Cemil, alih ve fehmet dir orwpnak i tcarum" deyi -cev,ep ıe- dan sonram d1iri dlinyaya bir hız- ~1i Bıça~ ~ iJunışmttSJ •l· 

M6ydan Oku~-ıış adında beş arkadaş yakalana- Çocuk Eılrgome Kurunıu d"nce: "J{onı.ış bakalım.. dedim. dıiı tefr.it edecek. P.atimi Çİ p:ınga Çocuk :Eılr.e-ıe Kurumu ğır cezada yapı mıştır. 

B 
rak Adliyeye eslim edilmişler- Genel Mer"ozı T~ikanll musade edeceksin ki sana asgısar. Buna ne deorsun beyza- c.-ı Mel'Mai 'Katilin lbtmdan ~1 de lbtt 

ir gecıe otelin avlusunda bir- ır dediyse arav dem?,, ~ - ....._ -. .- ........., çok suçlan oldu!!u tebeyyün et-

~ u~~~~W•;ı~r~.~~~~~~~~~~~;~;;;;;;;;;;;~~~;~~~~;;;;;;~~;;;;;;;;;;~;;;-;;-;;;;-;;;-:;-~;;;~~~~~&ın~i 
t.Jyorduk. Limanda bulunan bir ~ sabit olmuştur. 
İngı"liz vapurunun müretteba- n,, • Şima'ua vol verıniş r ::w:ww__..._. U'll"orı·--2- .sa.:oı~-, go

00

"''erile de· Alı" -n..çak, ..:ı.. .... ,....,.9 ·-un a ·'3''4 .., '7 "Yeni Sabah" 'lD Edebi Romanı~:m:.-w:w:• •~:w:iEilEWiirillf3IE ~ _._ ua.u :u oı uu. ~~.. "<>vn 

tından bırkaç ı otelden içeri bulunuyor.du. Hat h rbi kıl demzin ve göğün karıştığı bu· yirmi sene sekiz ay hapse, mu· 
gı ıler Zabıt e kedikhlerden ed:m 'her .gcmı aralannd k nı· s ılamk hattı aı:aştırarak eğildi. ebbedcn amme hızmct ennd n 
mur tep M"UP otelden e- zamı dor yüz metreyı mu 1 • Jli et .. .ötede.. cenupta .. ufukta~ mcn'e 80 Un 1:a2.nrina 
riy r nce beıp bir ağmdan ln- zaya yret rck me kimi i{ ğılmı koyu buJutlann amsm- mahkum edilmiştir. 
gıli r harp şarkısı tutmaya yo u. Ha ı h rp, l da... Sıyahımtırak şekiller, iiç, .-----------
01.ü.n 'Tippcra ' yi soylemiye 68 cak gemısı iikaza'.dan ha"'.. dört, 'beş... bıt'biı ındcn munta- ry -
ba! lar. So l ler a. buna bir tın sonuncu ge ı ol lvvate ~ Yrur.an: Cla.ude Furi.re ~9E3ESZ: Si w *E3ii::iiiii Çeviren: .:tıham.i Sala~ za~ :asılalarla ayrılmış .. Yedi, e'"J 
diyeceg miz oİamazdı. Onlar da, knıvazbrüne 1-.adar ü ·mı! uzun- au: -soıaan '"hı döndü. KUçük 5 _ 'AınanAllahım! Bu pek .de bü- sekız e ark· ından d ger.: eni_. -t·ı a a 
bizler de bitaraf bir Ulk~de d~- lugund idı. 'Yorı kanın bulun- bir sarsıntı biıe olmadan bu tek yük bir şey değildir ama 15 A- On iki. n b . yirmi, otuz.. 
lunuyo uk. Biz Jcendilenne - dufuı Nilcko zırbl ı :MiJrn7.anın hareket .bütün cı azlanyle~ mıi- taret toplarını dü,imana tevcih ğustosta olduğu gibi eğer blok- - Kapsülle! Tetıği kaldır!. 
kat b le etmıvor gorünerek ara- dumen su yerinden geliyordu. rettebatıyle karışık ıve m.üteal- ederek döndü. havz teıemetrc1eri mevcut ol- Bu ısakın .sesi, ıç ıtitremıyor 
mı d ;muha:bbete devam ettik. ikkoyu da Spiı=n~ takip !?di- · ı k taret" 1ı o ı.:ı.. ı d k ·ı~- lik tes s~.tıy ~ ~oc~ . ı ~":" - :o uur ~ ma.Y.Sa kılıcı olmayınca .kahra- u. RNELIK 4DO 1<rı '!7UO K 
Lakın onlnr bizi gozden acır- yor.du. Ü_ç geminın teşkil ettik- kete P-etırmege kfıfı gelını§lı. T.oıplanıı k.uyrukla.ruıdan ak- man Y n.c:içne bir yelpaze•ue tc- Telefon çaldı· Xnrisaka bi · '"' 
m1yorlar ve b"r beli. ~ıka.ınnak leri bu bı"rıncı· fır.·'·nyil. bı"zıat ih- /:3 "":t" w ,.. .. yı· a"h.· ' :a • 

1 
AYL1l< TaO ... '1

45
o • , .:s :.r. Taret dönerken Yorisakanın ;gö- &eden m· c ı bır ~akırtı emrin nczzill buyururlar .. ...... .,..... ı AYLll< 400 1IOO 

~teaindeniklcrinib. be1U~~?,Iar.?1: tiyar To~o kumanda ediyordu. zi.i önünde bütün ufuk sanki mli- yerioe getirildi ~ini b; dirdı. Top - .Allo! •. evet.. :amirAl mı , AY.LIK m : ıeoo :: 
u: ıns 6U'~ IJnlD JIÇl- Diğer fıı kalarda büyük bir in- tehnrrik ve sonsuz bir dekormuş ların ınum neferleri sessiz we y orisaka Sadao :'telemetreyi işaret veriyor?. ı------
n.: bakarak: -tizam dahilinde ilerliyorlardı. gibi ıbir devır yapmıştı. Sancak sa.kin, fakat ayanı .hayret de- yerine koydu ":e bir kere ilaha Eğıldi ve to~la1a dönerek, T A if< V 1 M 

- u A1manlar:ı ~ çarp- Kaınim' rn :fırkası, Samimura cihetinde Dtitün bacaları duman recede canlı lıa.I?Olretlerle iş gö- ~nı kaldırdı. Niiıayet SlS hl~bir miımlea ıla:ve etmet'len 
Bm! .. .demez .mi? fırlra.sı büiün l>ıınlar imparator- saçan bir .kru;v.azör filo u göze rüyorlnrdı. Topun jki ku}TUğu Clağılıyor muydu'? Ah, yeni b"r te mrladı: 

:Ben bu ytlan okuyufill mu- luğun can kuvvetlerini teşkil çarpıyordu. Görünüşe gbre bu açıldı. İki obüs kara ve yağh hareket: Direklere Jşaret eki- - i\miral şu telgrafı rıı-
:bbele lüzwnunu hissettim ve: eden yepyeni ~rlılıl~ ve zırhlı filo harp mevkiine ibir ..a.n evvel delik i~ nde kayboldu. Sonra liyor ve Mikasa siıratle soln dö- yor: •'fmparatorlugun mukad-

- O nasıl öz öyle 1 <: :vabmı kruvazörlerdi. Gcmının bırald.ı- ıeı:if3ebilmek için 'tam yolla RY· kuyniklann '.kapaklan yağlı tu- nüyor.. -dernb sa~ net eesine bo.glı- R.ahir 
nrdim, ıa.ul:J.§llan bir Jt vga çı- .ğı .geniş ve köpilklli iz ifaerinde rediyor.du. Bu gemiler hiç şüp- 7.8.k1a?'l üzennde -kayarak yerle- Elektrik :zili çaldı. ~a- dır. Hepiniz. v.a'Z!fenizı yapı-
:kamıak istiyorsunuz. Pekil8... Yorisaka, topları tehditkarane hesiz Amiral Devvanm gemileri rine 'Oturdular. tör levhaam&. iki limba ,ıyan • "llız!,, 4 
Ben de hazuım, gelin Jiövili;elim havaya dikilmiş sekiz korkunç idi ve Amiral Uryu da lkelldisiııi 'Kronometresini elinde t.ntan dı. Xadran ili.erinde yelkriv.nn - 13u defa daha -az ~lı:in olan •----· ,..'Pl'\llll-. ve yüksek Jdll rengi heyıılanuı takip ediyor .olmalı idi. Yorisalca hafifçe ,g'Ulümsedi lar döndü. ..Bütün donanmanın -sesı biraz titremişti. 

Bu perva..CVE mukabelem heri- ilerledıklennı tar1cediyordu. Ve lskele chetindeıı kesif bir Sİi Topila.ri:am vjrmi dört 'Salliyeöe borazanlan acı nCJtalarını etra- Faltat "aynı -zamanda 'bütiin 
fi biraz yumuşattı; har direğe to1t.a edilmiş Doğan ""' fa yaydılar. YM"i81ı.ka nturdugu~ -gukkanlılıgım- •lde ~-. 

1 • ı perde te~il ediyor ve yaknKi& doldurtilmuşlal'dı ve bu i>ir re- rd ov "' =u C.ODll oıı. 11öndS 
- Biz, sizlerden korkmayız, beGüne.<jlı m~rpek~!.1"J~raksıı~:,.~ 'bulmımaama. ~ diifman- kordu. Acaba Ruıiar .bu t'ekona ı~ e birden dikilerek emret- - Seksen derece! Sarfı har- J0.20 s.,ao ... 07 

bunu bilin yaz n ' dan ~üz emare aiirlinmüy<>I'- 1w'8.bilecekler mi'! 'bin ha · 1 Ve iliv~·~tti: üzere olan canın .ilk damhOannı nıı::ın .,-.-- - &acak t&mfindan muha- ~na mşan a ınız .. E~t ıla!l.3 l:J.13 .l?.00 
- Bura.da ne işiniz var? derıi:1eıve gemilere •repmey.e ha- du. :Ymi ~ sessiZlik <ÇblcU1. rebeye hazır .ol!. Taret sola! solda, iki bacalı gemiye •• Dik· Akfam ~ .ı.... 
Ben, yine nezaketi ve soğıik- zırlanmış gibi görünüyordu. 'Geminin çaru iki .defa ~dı. YArhlı !kaak.ııı .deliklerinden geoe 'DördUndi sürat! kat!.. ~.o• 1..JB a 

2...._111 - eı.z- iıblrailanı rak _ -:Oik'.kat! 'Taret ıiüeİeyr. Sonra bir tek aarbe mairdi. ne- hiç bir şey görünmüyordu. -Yal- ....._ __ .. -=1..ven· :ı..-~- . .c: Yor.isaka Sada.o, .teıemet.r.eyi :sı 
-=:;1~~ ya Stop! Taret l!lfmcağa'! .me1tki saat bir buçük Olmuştu. wz sis ve .deniz. Yori&aka ~ .;;it;;;·_....:. ~ .._. ,Yakalanu§, tramsmatör fovlıaal- , .. 

1•9••5•4_.71•••3.'-·5-.':24--=~=-=u:::I 
_ Onan sizm ~.üntize 'ftZife hd -namlı a1'88llla otımnuı\I wı ".Bir borazan bonısumı -tiç uzan. bırlı bir har.eket:Je etrafa bak- -ıc""' m birbirinin arkasından yazı _ j 

A...;;.n b·z -bu 't'lte1tn müşlerlleri- ~ dürbtinünde nipncı, .. an. '80nra iki kısa öttür.dil. Bmıun maktan v~~ti. Telemetresini ~eafe: Yei:li -bin iiç Jijz lan mesafeleri kontrol aliyor- - D i< :K ~ T -
~ 6 "°"' c~ manası: elıııe" _,;:ı. V'<> OlW O'l:l',.. .m· cebir .-efr.e! !'J'Mıih: Aa.-... .._ Ao..:..!.... du· 
ya. Mıwcm ki bizi mecbur etti- cihazının sapına bastı. ~ ... an .a.uu '"' .,....,..... 1 1 ~• ~ .._, ;uuuu • 

mz,• Wn de sizden 1!0!"8.wun, bGi ff190ld&n tatlı bir zavıltı ,.ıncset- -lakele .berdasmilan harbe itina ile ayarladı. Aynalar bir- eı .... ""'!'. - .Y~i bin yüz!.. Altı hın 
rahatsız Qbne1tteıı ~ınız di ve tıjla muti.:bi ~ ıgi- :Bazar ol! .idi. Yo.risaka 'bir ip- bir.ine müV&Zi d~di. Bu hatayı AğnJanm ~ ,;Hraeğe ~- .aekiz yüz!. Attı bin dört yii•' . 
...:lir! ·-..koca .taza uida-n 80ıa döa- .:mtJe emri nı.nr.ıya 'blldiral w ıliizeltti. Bir taret W---tı:eai_ ftm Hdaci 11111n 'namhı dikilili (ArlntM ,,.. ~) 
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( ANKARA HABERLERİ 1 c. . p . . . ..,i 
Bir çorap 

örülüyor amma! 
USYA'DA Bahtsız Fransaya 

aci bir hitap! ( tcmfı 1 bwide) 
ı - Konıpozıtörlerin Türk o1maları şarttır. 
2 - Gönderilecek :emr.lerin Garp tekniği ile meydana geti-

(BaR tar.afi ı incide) 
Bu cephede Sovyetlerin taarruz 
harekatı devam -etmelrtedir. 

?'Umiş olması §3.l"ti:ır. • . 
3 - Kompozisyonlar basıhnlş veya basıln:ıomış olabılır. 

(Saı tamı 1 inci sayfada) Alman tebliği (881 ta!'!Zfı 1 in~ uyfadı) 

başk:anlariyle bu ıhafta yaptı- Berlin, 19 (A.A.) - Alman ma.mıştır. Hitlerlıı, her zaman 
Ancak, 941 yılından önce Ankara ve lstanbulda konserlerde 
Yer almış :eserler verıkmıez. 

4 - Kompozisyonların 15 ilrincikanun 1943 tarihine kadar 
:A.nkara.tla Cümlıuriyet Halk Partisi Genel Sekreter!· ği.ne veril
ıniş olması 15.zmıdır. F.sei~ -posta iJ& gönderildiği takdirde 
taahhütlü gönderilmesi riea olunur. 

ğnn görüşmeleri önemli netice- orduları baŞkuma.nuanlığının olduğu grbi alçaklığı ve ihaı:ııeti 
ler taınp edecektir. İngitterenin tebliği: .kullanarak Fransa.ya. ve bütün 
lıertarafında. Amerikan hava ku- "Sivast.opol harp ltma.nma dünyaya. kar~ l:xt_şlad1ğı müthiş 
vttlerı t:nıhına.caX, tuneri.k:ın kı- v-e :ı; aradenizin Kafkas kıyısı oyunun unsur.larım de~en 
ta.lan kombme lmvvetierin ba.c:ı- boyundaki liman tesislerint. .hiçbir şey yoktur. 1 

5 - Kompozisyonlar şu aört nev'e ayrılmıştır: 
l) Her fürlü '"Sonete,, lar veya 3 - 4 hareketli oda musiki· 

kınların:a. gerça surette iştirak karsı başarılı hava taarruzları Yapmakta olduğumuz ha.fp 
edeceklerdir. Buguıı·· , 'kombine yapı~"!tır. yalnız ordular arasında ibir sa-
kuvvetierln ~ptığı ı;ekilde har Doğu cephesinin merkez ve vaş değildir. Biz bu har.bi !kötü-

ili eserleri ; • 
Il) Orkestta kompozisyonları; (senfoniler, senfonik Poem

ler, konsertolar1 konserto grosso'lar, Ba.le'ier, Süit"ler bu nev'e 
dahıldirl. 

rekat için .ıtam bir Amerikan or- şimal kesimlerinde, kuvvetleri ye hücum etmek, Juıranhğı del-
dusu talim görmektedir. İngilte- miz tarafından girişilen taa mek ve yalıuıı cezalandırmakla 
reyıe mütemadi dalga ib.a.linde ruz hnrekdleri yeni k.azn.nçla1 kn.zanablliriz. Erkek, ıh.--adm, her 

IIll Solo, koro ve orkestra, kompozisyonları (operalar, ora
toryolar, kantatlar. sahne .eserleri ve bu tarzda tliğer eserler 
bu ne\ 'e dahildir.) 

binlerce ve binlerce Ameıikan elde edılnıesini temin etmi~ Fmnsızm ödevi, hem bizzat düş.-
askeri gelecektiı'." tir.,, ırı.an.a, hem de ~cmıarun suç or

ta.:.ı olan Viş.ı adamlarına karşı 
EL H:ırry Hoplcins de söz ala- Y~nanistanda ziraatin ı.al bir .surette ve ellerindeki 

~.· lııli:ıa;sa şunları söylemiş- .....Utüıı vasıtalarla mücadele et-nr) Eır veya birkaç ses için refakatli huıük Lied'ler ve 
refakatli veya acappella koro "cycle,, Ieri (basit şarkılar ve 
her neri l1alk türküsü ıarmonileri '.bu nevi içinde ı:leğildir.) 

Verilecek eserlerin "sözlü bir senfonik .poem karakterinde 
olması lazımdır. (Ses eserleri, asgari 20 dakika sürecek bir 
Yeya birkaç pa.nçadan mü.reklre'P 'Dlacaktır.) 

6 - KomJ>a:ı:itörler, yukanki dör.t nev'.in l1epsindcıı eser ve 
rcbilecelderi gibi, yalnız bir lnmmıdan, hatta yamız birinden 

kompozisyon ıvermek suı-etile de mükarata .iştirak edebilirler. 

[ 
kontro!u için tedbirl....r [ uckitir. 

.. Artık bir Jstihsal meselesi Selanik, 19 (A.~.) -:- ~·r Milli rkurtuluş, milli ayaklan-
değil, bir savaş meselesi vardır. at nazın Kocamauıs, . ıstıhs •.• madan ayrılamaz. Dimya, dün
Şimdi garp meseleleri, karaya, arttırmak, mevcut yıyeceklcr ı y;a olalı .mü.teaddit fatihler oııa 
denize ve havalara ta;allf::.k eden hakça dağıtmak ve gizli "}>iya- hükmebnek idıdiasında lımlwı
çok büyük meselı..:lerdir ve gay- .sayı ortadan kaldırmak üzel'e ınuşl::ı..rdır. Bunlardan hiç biri 
ret çetin ohcaktır. Şimal Irlan- Yunanistanda 7..iraatin kontro·u buna hiçbir zaman. muvaffıaik 
dasına yapt~ ltlyarıet bana bahsinde bir 'Slra tedbirler al - olamamıştır. 
çok cesaret verdi. mıı:tır. Çünkü hepsinin hesapları r:; - Gönderilecek eserlerin .okunaklı yazılmıs olması la

zımdır. Elsas:mesele, gemi inşaatı me- Nazır, bu iş için her bölgeye son .d.a·kikada ağır bir yanlışla 
selesidir. Bu yıl Amerikada se- bir delege tayin etmiş ve bu de- altüst olmustur. "Fransız milleti 
kiz rr•ilyon tonluk, gelecek yıl legeiere, mali gü~lükleri orta- 'Hitlıerin heSabmda nasıl ve n.i

Afrika barelmtı da 15 milyon tonlıi:k gemi inşa dan kaldırmak ve köyfü teşkil çiıı yanıldığını göstermiye baş-

8 - Her nevi iQ:ıı verilecek eser miktan izami ikidir. 

Sırp asilerile 
komünistleri ara
ınrila ç~r-pışmalaı-

Sofya, 19 (A.A.) - Zagrep
ten .alınan. haberlere göre, 9 ve 
10 nisanda Şimal Bosnaaa Saray 
Bosna Usta§i .ah.yi ile Sırp asi
leri ve Hırvat komünistleri ara
sındaki çarpışmalarda ı ,ilerden 
27.ü kişi olınüş ve 600 kişi yara
lanmlşt1r. 

Sa.ray Bosnanın şimal doğu
sunda birçdk '.köYün geri a1m
nıasnn mimıtfün 'kılan bu ha.re
kat sayesinde muntazam kuv
vetler Hırvatistanın doğu hudu
tluna varmışbr. Bu 'SUI~tle bu 
hudut, şimdı Hırv.at erli.usunun 
kontrolü 'iltıntl-a btüunmakt&dır. 

edilecektir.'' Jerine yardımda bulunmak üze- lamıştır. Bunu iıliyatın takip e-
durgun safhada! re tam salahiyet verm.iştir. deceğini sanıyoruz. HitJ.erin de 

Te.ftişler Aynı zamanda, memleketin Fransayı elinde tutmıya muk~-
Kahire, 19 (A.A.) - Orta Be1fast, 19 (A.A.) - General iaşe vaziyetini tetkik için dir olduğunu sandığından dola.-

.şark İngiliz wnumi karargahı - Marshall ile M. Hopkins ve :kur- de bir komisyon kurulmuştur. yı yıkıl:ma$ı. mümkündür." 
nın pazar günkü tebliği: Kum 
fı.rtınaları yüzünden kayda de- may suba.yWı. ş.im.81 Irlandası- Büyük futbol maçlart 
ğer bir ,ş~y olmamıştır. ıra. gelm.i,şlerdir. lı:ındra, 19 (:A..A.) - Dün 

...Jiaıw tebliği General Marshall dün sa.bilı }'?.pıl.an futbol maç.larınııı. neti-
Kahire, 19 (A.A.) - Orta Ameril..'"3.?1. ıkıtaJ.arını teftiş etmiş celeri sunlıırdır: 

şar.k İngiliz hav..a kuvvetleri ve man.evralarda ha.zır bu.lmı.- !skoÇy.a lugiJtereyi 5 - 4 yen · 
tebliği: muştur. mistir. Holanda Fransaya 2 - O · 

1'merikan hava 
akınları kar~ısında 

( aq ttır.ıifı 1 lacı uyf.-) 
Bomba tayyarelerimiz cuma -galip golmiştir. 

.gecesi, Be ·k.ii. ,.evresinde ve Bin TiGlftıt Ofiain.in İskeaderiye İSkoçy.a. J"ngiltere maçı Glas ~ Norwuil hıayat deuıım 
A -.. .. 1 • .n · kovda Ka~den.ng,.kta 75 bin tidi.Y. ormu§! gaz:i de bazı hedeflere taarruz ~,... 'n' r-

etmişlerdir. * Heyeti Vekile Ticaret O- 'SHef°c~ ön::e oynanmBış vde T.Gkyoda.n bildirildiğine gö-
ltalya..ıı lebliği fi&inin lskenderiyede a.~ağı 0 adn a - 1 nsa maçı ren • re, akmla.ra hedef olan yerler -

ford a yapı mıştn'. ..:ı- 110ımaı bayat devam etmek-
Roma, J.9 (:A..A.) - İtalyan ajanlık .kadrosunu tasdik et· Ç k · k t.&c: 

onluları umumi kararg:lhının miştir. O çır ·., ! tedir. Münak.aı&t aksamaıru.ş, 
687 numaı·alı t:9liği: NüfıısMelwırbl.mtm ~bı.n lzmi:r1 (Yeni Sabah) - Kaı- bilhusa :yangın bombaları ha. -

S . ·ı * Kaza ve nahıy' e nüfus mc- raııtinada 177 nci solmkta Ba:ıc-j 'Z.l küçük köylerde hususi ~a-
ıranaı ete ımrarta devam e1 .. 

Pe.ştetfa bek~srıen bir "tlen fena travalar ve 4mm fırtı- murla.nndan bir kısmının~· kal Salih oğlu Kemal dUkkfuıı- ıea ait yerlere düşmüştür. 
naları topr.u. devriye ve hav~ 1-arının tezyidi v-e bir kısmımn ııa ahşveriş için ,gelen 8 yaşmtla 'Japon ba.smııı.m "lteSriyah 

Bulgar heyeti f tl memurjyet ünvanla:rının değişti- Şükran adında bir çocuğa teca- · 
"-.... aalyc erini tahdit etmektedir. rilmesi hakkuidalti la-''- Mecli- vüzde bulunW>•...., .. ~ .. ;.:ı .• büs iddi- Bütün pazar ~teleri, Ja -

Buii-·xrıc•şte, 1~ (A.A,) --.u.1- .Dün :rrcı:e boınb:ı u-~ıı... .. ımız 3uı'""' -J~ ~ a :apıl "lk ..r.u·şman · b k l - da ~ ~ se vera .... w..tir. asiyle Adliyeye :verilmiştir. pony.ay Y. an ı uı 
ranya reisiıun aş ·an ı_-;ın yenic1cn .ij,:ıltadaki h,wa üı=ılcri- ~ ------------ hücumu haltkında yazılar ve 
btılu.LUln bir Bul.gar p!].rlamen - ne tauruzlar yapnu lardır. fotoğraflar neı;ıreaiyorlar. 
to heyeti pek yakında Buda-------------- ·•••• :r..w l'd r..l!L't• C h • •ı •••~; 
Petitedc -beklenn-ıe!{tedir. A-khisarda ".".1:;,~hir "klübü ·~ uıa 1 e ·rnıu m sıa esen '(\- Tokyoda.ki hava müdafaası 

--s başkumandanlığı, Amerikalıla-

liu an !{ı:alı 
füıhire, 19 (1\..A.l) - Ha!e?ı-

1 r kralı diin, kral Faruğa 1. r 
Öt;le ziyafeti vermiş, 1ngiltC1X! 1 
büyük elçisi Sir Lia...-n-p..;(T)ll da 
davetli ora-ra'k yemekte bulun -
tnustnr. 

a&llJı C. ff. P. iH< san'at mükafatım 'kazanan roman rın bilhassa aa,°'ırlığı 2 kilodan 

.A.khisar. (Yeni Sabah) -Ka- s· kı· B l(k ı fazla olniıyan yangın bombala-ı 
saba.da bir ışehfr klÜ.OÜ a.çilin.ı.ş- ıne 1 a a Tı attığını bildiriyor. 
tır. Yeni açıla.o klüp büyük bir Milli müdafaa nazın, halka 
noksanlığı önlenıiş bulunuyor. yeni hava bücıımları bekleme-
Kfübü.n fahri ı-eiai K:avm.akam- Türkiyede sanş ~ormıu kırml§tır. Beşinci bastuıı bu sini ve .ord•ı ve donanma Ue sı-
du·. - hafta "lkıyor. Altıncı basına başladık. Ta.şra siparişleri~sır.a- kı işbırliği halinde bütün vası-
İzmirde yeni bulunan sile yc,llana.caktı.r. Ciltli oluak taneai 150 kUTQştur. talara başvurarak memleketin 

tar. ihi eserler \, AHMET :HALİT ıd'f~BEY-İ "cc_,,,1 j n:ıüclafaa edilmesini bildirm;ş-
tır. 

İzmir, (Yeni Sabah) - Kül- ll!!ıı.. I J.00 b' :ı...:..; okm"Jn Ril'll'> t · ı 
türpark tla.hitind"e nebatat bah- fT '" . ' ın ••"J• a rl ~:1·-e mı.ş 
~i yanında me~a g&tı mü- lngiltere Başvekili W. Ç.ÖRÇIL'in Harp Nutukları '-Pokyodan blldirildiğine göre. 

Laval hükumeti 
bugün işe 
başlıyor 

(Baştamfı l tıei .sahi/ed6J 
zı ve ümit etmenizi mümkün 
laca.ktır .fl 

M. Laval'in Damacl 
M. LavaJ., dün gamtecilere 

şunları söylem.iştir: 
"Bu ıbt.thra.:n gilırlerinde Ya.re

.şal Psteu:in bana. gö.>taillği iyi 

.kabnlden derin surette müte
hassis oldum.~ güçliildcr, 
Mareşal tarafmda.n art:a.dan lkal
dırılmı~. Bu sabah, hükWnet 
:faaliyetine yeniden başladım 
Güç olan vazifenin bugünkü va
ziyetimiz hWcltında. devlet reisi
nin gösterdiği yifksek aı:ıl:ıyış 
>iihniyeti ile :geniş nisbette k<>
layla§acağı hissini tatıyorum. 
Mareşal, dış ve iç siyasetin fiili 
idaresini bana vermekle, ...bana 
büyük ıbir mesuliyet yüklemiş
tir. Bununla ıbeoa.ber, maalesef, 
dün basın ve radyo tefsirlerinde 
söylendiği gibi Ma.roşal ıba.nı sa
lahiyetler.ini ver.mi§ olduğu doğ
ru değildir.1*er ben bugün hü
kfımet reisi isun, Mareşalin ba
na tevdi etmiş old"llt,~ v:azif e do- l 
!a.yısiyle hükümet reisiyim.. Bu . 
vazifemin icrasında Mareşalin , 
otnritesi beıllm içiıı -elzemdir.! 
Güç bir -esere ba§lıyonım. Vıe 
muvafful.k olmak için onun ıbasi- · 
retine ve t.ecrübesiae ihtiyacım 
vardır.'' 

Yeni llillalınet Bu Sabah 
~Başlıyor 

Yeni hWdımet bu sabah .işe 
resmen haşlıyıa.caktır. Lava!, 
Parkok>lindeki daireye yerleş-ı 
.miştir. M. Lava!, ıırkadaşlannı 
bugünkü içtimadan sonra Pete
ne ta.rut.ncakbr. Bu itk ~çtimıa 1 

Vişide olaca:k:trr. De Brinan fev
kalade murahhas sıfatiyle i,.c;gal 1 

altındaki Fransa mümes..c,lli ola
rak Pariste kil&calttır. M. Lava- 1 
lin hafta. sonunda Par~i 'l:iyaret 
etmesi ınulıtemeldir. Başkomu .. 
tan Amiııal Darlan ıiçi.n l<~lize sa
raymın bir .lıaımıı ha.zııia.nmak-

-A:.adır. 
.P&ris Gaırotelerinm N fJ!iriya.t"t 

Paris gazeteleri, yeni .kabine
nin kurulınası dolayJ.Sıyfo hal
kı son hadiselerden haberdar 
etmek üzere f tt.Y.k.alfıdıe olarak 
pazar günü de çıknu~ardır. Pe
ti.t Parisien ga.Z4ttcsi diyor ki: 1 
"Bundan böyle büt '.in l<"'ransızlar 
için tek bir vazife vardır. O 'da 
milli ~irliğidir. Yapılacak. ış, 
güçtür. Bi~tün nıi.Uet h.ü.kfunetie 
müşteııek .:gayret yolunda bitleş
m.elidir ." 

DN'.B. Bmfiriyor 
D.N.B. ejansrnın Yişiden bıl

dirdiğuı.e .gore, Lava! hükfuneti, 
mütarekedcnıberi teŞkil edilen 
hü.kümetlerden ç.Ok farklıdır. 
Devret reisinin v .. zıfe ve "Saliı.hi
yeti deği.şı:uem.iştir. Yeni iıtikU
mette 4 nazırla 12 devlet sekr~ 
teri vardır. Aminil :ı>a.:rWı, dev
let reiaini.n lı:.ıuıımi halefi olarak 
kaJmaktadır. 

Bertine Göre 
Berlin, Lavalin F'ra.ns3.ya ve

receği istikam.etin yeni nizam .is
tikameti o.lacağında şüphe et-

(HER sABAH) 
, ntar buhranının 

asıl s bebi 

Yazan: A. C. Sar.açofla. 

• 
I nhisar idaremiz ma.ntn.rsız. 

lıkta.n sıkmt.ı çekiyonı:ııı§. 

Bu 'Slkmtmın sebebi ol.amk da 
İsp:uıya ve Pormlrizdıen a.r:tı:k: 
mantar gelmediği ileri süıiil-
1lWlrtedlr. 

A.talarımtzm .günliik y ~ 
§IIn1zrla lrnUamüğımız eşyamn 
en liimmsuzu için ıbile: 

- Tıuın eksi.kliğini göster
mesin! dem.elerin:in hikmeti, {1 

ıeşya. orlıadan bybolduktıaıı san;... 
radır ki tamamiyle anı . yor. 
Şu netameli harp ba.ş!zmadan; 
eıvıvel ıkimi çevirip te: 

- Şu b.1diği niz ~işen antarı
nm insJın1 ...,a ne faydası vardır? 
diye .sorsanız muhatabınız va o
muz ;;ılke-r geçer. yahut ta· u.klı· 
nıfXian şüphe ecierek: 

- V.a.hvah, ndam aklını oynat 
mışa benziyor, ya.."'tk ! ıtvl bar'k
h, çoluk çoouk sahibi b r adam
dır <la. ••.• 

Diye söylene söylene. belki .de 
g'tttia"ğmıı sanlmaruğı:nu:.a bin 
ŞÜkUrier edere.'.k yanınızdan u
.zakbşırdı. 

Hafüuıki lspaınya ve Por .. ekiz
den mantar g. lmeyL~i. yalnız şi
~leri manta.rs1z hır. kmnJ.rla 
ıkaimadı, bazı mn..kinelerde kl>::·e 
ta:b'ı ~ bu ciıı~ mJ . .ntam tl··i
yaç olduğundan biz ~a.zeb·. ı 
6eıı bir kısmımw bile ciddi cn
di,c;elere düşürdü . 
Şu haldı• cıcdelcrimizin d.!lle· 

r.indc:ı eksik etmedikleri: 
- Tann eksıl~lığini g-fü;ternıe

siıı ! .. duasuu, en hi1.ums ız ">
rünen maddeler hakkında bihı 
sık .,,ık tekrJr etmekl:e l:K-r•!lber, 
bunları hesapla. Uı.sa rrııfl. ku ı. 
lanm.ıuım da yolunu bulsak lrn; 
fena olınıyac:ak . 

* ,N iiktese\•cr zarif Ceııı.ıl ~·\ 
dir hir ka.rik1ltüı-tinde, 

nıanta.r buhranını son z:uırn.ntar
da mantarın kadın ıSkarp'n • .!

rinde bol bol kullanılmasında 
buluyor. Bu g.fü:el buluşu bahis 
nıevznu eden başka bir arkada.4 
dedi ki: 

- Ben mantar buhranı işin· 
de Cemal Naı:iirin fikrine iş· 
tiraık 'etın.iyonmı.. BeJıee mantaı 
bulır.anının en bembaşlı sebebi 
rmuha.rip .tara.flan.n neşrettikleri 
.karı?lliklı retıın.i tebliğlerde, ~ 
seneye yalnn bir müddettir, boı 
bol. hatta iptizal derecesinde, 
.mantıar s;ar!J.dır. Bu kadar man
tar ıü.mıya mantar mı d».yanır? .. 

KaTsta kış hala 
de71am ediyor 
Kars (Hususr) - Vilayet 

Mlge.sinde kı!1 bütün ışiddetilt 
deıva.nı ı~tmekte ve >rehiı· cta:ıi . 
linde on santi '"!den ·fa7Ja kn.r 
yağmış hulunmaktadır. Dün ha
va açılmış ve fırtına n:-SMten 
dinmiştir. 

1.{ral Jorj, Mu;ır \•cliahdi 
Prens Mehmet Aliye v ~ başve
kil Nahas paşay.a..8aint Sam·C'ur 
nişanını n kralın hususi ka
lem ş&.fi Hassenein pa'Ş:lya 
0orç ni~ıınının kordon rülb~i
:ni t<wcih etmiştir. ~~~\: ~~~~:~~1~~~1 :~:~~ 

1 
BU u ARBı·N ıçv::OzO 1 !~ın:.~;:. en::~:~: iti ~ ; 1 miyor. dare edilebileceği kaydedilmek 

Maarü Vekilliğinin müsaadesiy- seyretrwşierdir. p~ Hakkında Şayialar t.edir. 

Gaı·ptta ltz y~ılıklı ~a ~~:z~~ r=u:!~ı:~~: 1 1938tarihinden1940 yılı sooun.a .kadar söylenmi§ muh- Ha.ık, ~çakaav.a.r toplar faa - Londradaıı verilen malum.ata öte tar.üta.n, Mareşal Von 

aktnlar telif nutuklardır. Bum\ .... lri; hariııi:ı, W. ~ ~ .aeGeplerini liycte geçince sığınaklara gir - emre, Mareşal Petcnin Fra.rı.sa-• Ruıısoodt'in Fra.nsadaki Alınan 
l mir asarı atika müzesindeki, &................. b~ 

kıymetli başların Killtürpark anlamak için bu mühim eseri okumak şarttır. miştir. ·dan Afrikaya çekilmek tasavvıı- 1 :k.uvwtleri kumandanlığına tay:i~ 
Londra, 19 (A.A.) - İngi- müzesine nakilleri düşünülmek.- ı Aslından Haldun Y~aroğiu tıer.ciinte ~tmiı,tir. JJı ı. kımil , runda oldu ,u hakkında şayialar :fti bir Mi.ittefik taarruzun iJı.ti-

liz Hurricane bomba u_çakları, ITJJn~si 100 .kuruştur. C7Jı01! r ar. dolasmakladır. Mrı.amafih, Lon- mali hakkında şayialar (Lıkmasr 
dün öğledeıı sonra avcılar re- tedir.. Londradan bildirildiğine gö- \Ira mahfilleri, bu r;.ayıa ve'liva- na sebep ohtwştur. 
faka.tir.de Fransanın şimalinde- İzmir rBelediyesinde 

1 
KA' 'GAM -Mf3iN rf(jJ.Jl.pfi' ı re.. tro;kyo, :Yokob.ama ve di~er yetler hakkında tefsirlerde bu- Röyterin diploma.tik nıuhabi-

ki t.-deflcri bomb lamışlardır. İm:ı.ir, (Yeni Bahalı) _ Be- tV' ı iki Japon şehrine yapılan hü- lunmuyorlar. ri yazıyor: * ı....:ı:yece 0·"1.rimizin >.muhtelif Alman Devlet Rei$i Adolf Hitlerin bütün dünyada -:mil- curnla-r Japooları çok kızdırmış Va.şiwrl"---... Göre "La ı· i:k 'da cıuı ~ 1 '&..._..... v.a ın .ti ra dönnıı;~i. 
L"'"d-r", 19 (A.A.) _ Hava semtlerlnde'.ki su birikintilerinin yoolarca. satılan ve Hüsey:n Cahit Yalçın tarafından terdi- tır. Eski bir Japon .sefiri rad- Vaşingtond:ı.n bildirildigın~· e 

•vu _.... sb 1 d ··-ı...- ·· 1 • ti' Almanlm·Ja. tam işbirliğ"ini he· '\e ırç güven :nezaret!erinin reb- ve hataklıklann ikurutulmasına me edilerek 1tZ Nakitte mevctidu tükenen bu me ur <>Serin yo a Ş"wliA.ı.ı soyıemış r: göre, Hitl<ır, Fransada ni:llamın 
li!!i devam edilDlektedir. Bu meyan- yeni hasımı çıkmıştır. Tanesi ciltli olarak 3 liradır. Taı;;ra-&n "'- Eğer itidalimizi kaybe- Fransız makamları tarafından rlef gii~tmir ve feualık yap.· 
~~lman uçakları dün gece İn·j da Mezbaha kaqısmdiki bata;k- post~ parası alınmaz. ders~ dHşmanlar bize gülecek- muhafazasının ~O'k faydalı ola- ması 4mdreti ancak, Fraıtsu • 

J;ı.. reye bombalar .atrruşla:rdır. bkla.r ku:rutuhn.3.k üzeredir. l<aa- \.ıı~ ..AHMET HALİT .KtfABEVJ ~ 
1 

lerdir. Hava akıulıannın önüne cağı kanaatindedir ve Fransanın milletinin ~pki~ri ile tahdit o 
!Is.sar azdır, b·r ;yar.alı v,ardır. li~te ıgeçilmi§tfr. ges;Hemiyeceğini bilmeliyiz.,, gerçek olarJ.k ancak Paristen l- ltınacaktrr." 

c:ı:z~--:w~w~-~J~M~l!&!t :!:u~;:p~&L~~:z;;:ı~w~a!:~*'™!:~·~"!'on~a:=:>:•~-=~·~a;m:ı!!~:!™~::u~!4U~~!!~~~~z~zı~:ce~L~nn~~~~~.:::~m~!!a+w!!~-!!~'!!!!!*~~~~!!~-~~~~~mm: 
Ha:aeti Musa ile Harun, o 

kadar u.cDnıştıldan halde saraya. 
gtrmiye nmvaffak o1amadtfa.T. 
C.!.-uıla.."'t sı:kılar..a.k ~1 döndüler. 
Ertesi gliıı _yine geldiler, yme 
hakaretle xovuldnl:ar. Bu h.ı.l I 
~nlcrce, aylarca, .hatt3. bir ri
vayete -göre. 'tam iki sıene böyle 
devam etti. Ra;pıctla.r aJ.ayla:rm
da . hakar~tlcrinden Va.7.gcçme
ct.. r, -onla:r da hQr gün mun~
~ gelip içeri ..giı:m ~ ıiçin a
~.alk diremekten geri 'durmadı
lar. Nih.'lyet mesele Fira:vwı .t.a.
l'afmda.n öğren· di . .Şöyle ki: 

E'iravnmın bir holdı;aha:zı var
dı. İnsandan ziyade maymuna 
benziyen ıbu adam, olmadık mas
karalıklar yaparak Firavunu 
eğlendirirdi. ~l.ravun, bu hok
kabazın en s.ğır sözlerini hoş 
turür, .bütfut saygısızlıklarını 
görmem~ikten gelirdi. 

Bir gii."1 sarayQa. hususi bir 
!-<>1*mtı Y3-Pllmıştı. Firavunun 
lÇ'lrj sofruında toplanaa:ılar hem ı 
Yeyip içiyorlar, heıın de dinden 
ba:hsediyorlardı. Firavun. ora-ı 
ct::- buhmanlardan birisinin bir 
~ içerliyerek ayağa kalktı: 

- Bu din bahsini artık kapa
tın, dedi. Bundan sonra huzu
:tıu:nda böyle masallar anlatmak 
i"~tır! .Ben Tanrıyım ve ben· 
ieıı :başka Tanrı yoktur. Var di
Vetıin dilini ensesinden çektiri-

. ' nm. 
Ftravumın bu sözleri derhal 

tesirini gösterdi. Dm bahsi bir 
anda kapandı. Fakat hGkkahaz, 
fırsatı kııçırnmdı. Hcırkesi gül
düren tuhaf bir tavır takınarak : 

- Söz istiyorum eferıdi.miz, 
söz ist,iyonmı ! 

Diye bağırdı. Sem derece kız
gın olan iPiravun, giilmekten 
kendisini. aıamadı: 

- Söyle bakalım lP&"lkara ! 
- Amma. !kızmaca yok efen-

dimiz. 
- Buna da peki •• 
-Söz mü"? 
-Söz! 
- Geçenlerde başka.pıcı ile 

1rnnuşqyordum. Buranın yaban
cısı olduğu anlaşılan bir serseri 
geldi. KendiSinin ge~ek Allahın 
peygfunberi olduğunu, senin Al
lah olma.d.ığm.ı eöyliyerek. içeri 
girmek istedi. Ba,.'?lcapıcı da.. onu 
alaya aldı, sonra ne kaJm. saray 
kapısı önünden uzaıklaştmh. 
Başkapıcımn anlattığına göre 
bu adamın aklında bozukluk va.r 
mış. İki yıldır her sabah gelip 
aym sözleri söyliyerek içeri gir
mek ist.erm.ii Başka.pıcı da mü
temadiyen kovarmış. 
• Firavun, hokka.bazın herkeai 
güldürmek için verniği bu habe
ri Iayık olduğu ehemmiyetle kar 
şıladı. "Eski ola.Jtan bit1ri1Ya.Nll 

endişeye düştü. Acaba yıllarca 
evvel gördüğü riiya hakikat cH
mak U7..ere miydi"? Doğmasına 
ve vücudunun ortadan ka.Htması 
na engel olamadığı çocuk bü;-ii
müş, nihlayet işbaşına mı geç
mişti? Hokıkaıbaza.: 

- Hemen gidip o a.dıamı bul
malı ve buraya getirmelisin'? 

Dedi. &.k.kahaz, yine herkesi 
güldürmek için kedi gıibi ~yav
hya miyavlıya dışarı çıktı. Mı· 
sır soıkalkla.rmda. dola.şan Musıt
Y1 görür görmez tanıdı. Kendi
sini eskidenberi tanıyomı.uş gi
bi ya.nma soıkuldu: 

- Nasılsın. adamım? dedi. 
Ka.ndıra.e6.k insan bnlıımııwtın1 
galiba.... 

Hazreti lıf usa, hofdrıibazm.-,ü-
a:üne bakarak güldü: . 

- Tuhaf şey ... Maymımun 
lronnştuğunu bj1roe9djm. Halbu.· 
ki sen mükemmel konuşl17or
sun! 
Hokwı.. da d.ayaınamqm 

lliildil: 

- :May.r:nıın gibi sın-cııtmu gö
rünce beni sahici aııaymun mu 
.s:ındın? 

- Ay, sen maymun değil mi
. ? 

:Sm. 
- Değilim ya... 
- Ya nesin? 
- Firavunun ma.skanı.sıyım.. 

Qnu en kızgın zamanında. bile 
güldürürüm. 

- Seni görüp te gülmemenin 
&nık.anı mı var ? Y'1.Illlll3. gelir
gelmez beııi :bile güldürdün. 

- Yanına niçin geldim, bili
yor musım? 
-.Doğrusu, :bmnı ~ • 

-.mim. 
- Seni ee.raya götürmek Jçfn 
~. lNraV\lDll yaıkmdan gör
meyi ..ietersin. elbet! 

- Ta.bil isterim. Amma lmHM
cıl.ar beni içeri solonuyorb.r. 

- Şimdi &<>ka.r.Lar. Çünkü Fi
:ravun ta.rafından davet ediliyOl'-1 
llUD. 

- Gerçek .mi n:vlüYorsun? 
- CYalan söylesaWe ııe mecbu-

riyetim var? Fkavmı sen.inle gö
rüşmek jstiyor. 

- Bu haberin hoşuma gitti, 
maskara! Firavuna mühim söy
liyeceklerim vardı. 

- Biliyorum. Ona başka bir 
Allahta.n bahsedeceksin. Zaten 
Firavun da bunu merak ediyor. 
Amma bunun SOllU nereye varır 
bilmem. 

Hokkabaz önde, Hazreti Mu
sa arkada olduğu halde sarayın 
yolunu tuttular. Harun Aleyh3~
sclam da birkaç adım ,geriden 
oola.rı ta.kip ediyordu. Kapıcılar 
haberli oW.ukları için .ses Çlltar- f 
m.adıla.r. Hoklıiaba.4, Hazreti Mu-• 
lilll.yı Fir;-.wnun bulunduğu dai-' 
reye götürdü. Arkadan da Ha
run Al~hisselam danlladı. H<>k
kabaz. Harun Aleyhisselamı gö
rlinCfı hayret etti: 

--·Vay akılsız kafa vay, "diye 
söylendi. Bir kişi yerine iki ki1i 
getirırµşinı de farkında değilim. 

Firavun, Hazreti Musayı tam
yama.mıştı, Kim olduaunu öğ"-

renmek için sordu: 
- Ne kişisın? 
- Yerleri, güklet"i yu.ratan U-

lu Tanrının peygamberiyim. 
- Bu saçmaları sonraya bı· 

ı ak. Şimdi bana şunları söyle: 
N c kiş.isin, yani kimin nesisin? ı 
Adın ne? Ne İf? y::ıparsm? 

- Sadece adımı söylesem -ka- 1 

fi değ·il mi? l 
- Siiyle bakalım. 
- Adım Musadır! 
- Ne'! Musa mı? SaJrın ya-

lan söylemiş olmıyasın? 
- Pcyg mıberler yalan söyle

mezler. Ben .Muı:ıayım, arkadaşı
ma da Harun derler. .Arkada· 
şım. ayni zamandı karde .ımdir. 
İkimiz de bir yolun yolcusuyuz. 

- Anladım, anladım, i.şte şim
di anladım. Demek s:n Musa.;.;ın ! ; 
Yani nehırde bu\dugı.ım, sara
yımda büyütüp yetiştirdiğim, on 
tlört - on ~ yıl önce de -elim
den kaçırdığım Musa ... 

- İyi hildin. .. J§te ben o Mu
sayını ! 

- Artık şüphem kalmadı. Yıl 
.larca yeclirdiğim ekmeğin .kadri
ni .bilmiyen, bir Mısırlly1 .haksız 
yere öldüren Musa.sın. O zaman 
yakalansaydın ben de seni öldür
tccektim. ÇUnkü haksız yere a
dam öldürenin cezası-Olii.mdlir. 

- 'Fakat ben o "Mısırlıyı isti. 
y.erek öldürmedim. Bu cinaveti 

bir kaza. eseri o1arak .ışled·m 
Kmn ile olılureue kısas 1fı ,ıru 
gebncz. Seırı ise beni öldürtecek 
tin. &yatımı kurtarmak ıçın 
karımı ve ı,t0cuğ"umu lcrked.p 
Afısırdan uzakla tun. T.ını on 
iki yıl gurbette kaldım. İki seno 
önce dönmek D.dSip oldu. Dön
düğüm gü.ndeoberi ne ka.mnda:1, 
ne de çocuğumdan bir haber a
lamadım. Bana yapamadıU-m 
zulmü. her halde, o iki ınas~:ı 
yıwmtş olacaksın. 

- B1:1na sana 'kim söyledi ? 
- Kinl..cıe söylemedi. Kendili· 

ğımden söylüyorum. Talnninim· 
d•· aldanm:adığıma emin.im. 

- A.ldanmıyorsun, Yn Mus::ı! 
~imdiye kadar onia11n kemikle
ri bile -eripip toprak ollnu.ştur. 
Sen de ayni il.lnbete uğrayacak
sın. Sana ölümlerden ötüm be
ğenmek bak.kını veriy<WUJp.. 

- Bu husustıa ~etmese~ 
tiride kaptlmasıuı çöle iyi olur. 
.Çünkü hen, ölümlerden ölüm be
ğomnek 'Uiyetinde değilim. Bu
raya da böyle bir ma ksa.Ua gel
medim. Vazifem seni 1•e tebaa
nı .iına.na davet etmektir. Alla
hın emirlerini yerine getiı:miye 
mccbunun. Zaten beni buraya 
t\llatı gönderdi. ~nin ye,. 

"rine get:irlhneIDıi ist.iyen "J\llah, 
vmfemi bitirmtıden ölmıemi el
hP.tte ;st.emez. 
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YAZAN: M.S. Karagel J lsPORf J 

Y_Ö_R_O ___ LI G. Saray F. Bahçeyi 
_:a::Herhakle dün 2-1 mağlôp etti 

Omıgır, eski kurt olduğu için 
bir pehlivanın bzan dibinde 
yağlanırken ne derecede okluğu
mı anlı~ kudreti haiz
di. 

Bir pehlivan, yağlamrkeıı 
pehliva.nlığı belli olurdu. Usta 
ve eli ya.tkın pehlivanlar gtbıel 
7ağlanmasını bilirdi. Binaen
aleyh Cazgır, isimlerim. bilm&
diği Bursalı Tahir1e çift alanlı 
Alınıedin yağlanmalarmı bekli • 
yordu. Pehlivanlar, Nlandı&
tıan 80D!'& et tutaclllııta. 

Cazgır, pehlivanlara emir 
verdi: 

kendisine deste gi\reşindeaberi C•aı tarafı 1 inci aayflıda) doğru yollanırken Faruk seri bir 
ustalık ettiği Ta.hıri iyi bir peh- kımlan arasmda. yapıldı. Bu çıkişla beliren tehlikeyi önledi. 
livan olduğu için yetiştirere'k maç Siyah-Beyazlılar için çok Oyunun zamanla hızlandığı, to
btiyük ortaya kadar get.irm!8ti. miıhimdi.r~ haftaki Galata pun durmadan her iki kale ara-
n-~L Tdıır" tehlikeliydi. ~· sında mekik dokudugu· go-rülu-~ saray galibiyeti ile kavuştUk.lan 

iLE SABAH, ve AKŞAM 
Ça.zgır, Çıfıtburga.zlıya döne- lstaiibul lig· ı:ı..:ıı .... pry· onlugu· v-11- yordu. re«: ~ ~- Gündüz'ün mükemmel bir ara 
- Senllı ismin ne pebliwıı? maçında sa.hadan berabet-e ay. pesmı ikapan Cemil oyunun 12-

Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişterlnizl tırçalayımz, 

- Çoban Ahmet.. ~a dahi ellerinden gide- nci dakikasında. sa.vurduğu sıkı 
- Nerelisin? V~yetin.iıı ebemmlyetint tak· ~tle ıtıa.irrmının ilk sayısını yap-
- Çıfıtburpdı.. dir eden Beşi.kta.t oyuna çok ha. tı. Bu gol, Fenerbahçeyi hızlan-

- Ha! .. Şu ÇıfAurgu., U.. lı bqladJ. Ve rakip llaleyi ilk ~-~=~ ~ 
tMı ftl'V mı!.., anlarda sdc bir çeırh- içine a1- t..hdide kountA .. ı...... Oözellijlnisi tıembı ın... en tovvel 

- ar.. mıya muvaffak oldu. J'"""........ "" .. 

Şdl: .. yanlarıa 
nazarı dikkatine 

- Kim? Maç Siyah-Beyazlı takımın e- Sarı-Kırnuzı mUdafaasının e- arzu eUltiniz nf'dir? Saçlannwn fil- KURUKAHVECi 
- Üsküdariı ~. zici hii.kiıniyeti altında geçerken nerjik oyunu Fenerbahçeyi ga- zel, parlak ve natürel olma&ı değil 
_ Ha!.. Demek Ontıdarlı birinci devre 2 _ 0 b"tti. yesine ulaşmaktan uzaklaştııdı. midır" Bu arzunuzu ancak Yeni MEHMET EFFNDI Mahtumları 

Şahin pehlivanın çırağısıa! İkinci devrede Vefanın gevşe- Oyun karşılıklı akınlarla geçer- Manel berber salonunda yerine İ I 
- Pehlivanlar yağfanm.. Son 

radan eş tutarız... 

1 

Pehlivanlar, kazan dibine 
gt•<;f'reık yağlanmıya başladılar. 
Cn7.gınn gözü isimlerini bihne
d gi Çıfıtburgazlı ile Bur.~lı 
Tu.hırdeydi. Bu, pehlivanlar Qolc 
güW yağlaruyoriardı. Elleri 
yntkın oldukları belliydi. Ana -
dolunun Karakucakçı pchlivıan
la.n değillerdi. Çünkü karaku
ca kGı olanlar hiç bir vakit böy
le yağlanamazlardı. 

- Evet.. d.iği Bıeşikt.a.şın büsbütün hızlan ~deb~ 1 - O Galata.sarayın getirebilirsinız. Yatlı permanatımı~ T C A R E T H A N E S 
- Ne vaıkittmberi?.. dığı görülüyordu. Siyah-Beyazlı- tKtNct DEVRE tavai.:re f'derız. ısmarlama Peruka Muhterem MOşterilerinin Beklemeden Kahve 
- Onun Çiftliğinde çobuwıl... lar gayreth o~ wılarmm. eemere- h._,_ _, ..L.u-ye F .. .,. ...... -1.,,.e imal elunur. Di Al bil ki . • Sa l ·19 Bild" . D k k .. üktenbe . . . alma:Jc.•- ''---..idiller K .l.IWlCl \.llDuç ...ulC'DRLll~ Adreı;: Kadıköy - Pazaryolu - - a ece erını ygı arı ınr. 

~ce':Çugınn ~dört =:mklan b~~q; ~ hqhıdı. Topu derhal kapmaya ttkli apart.ıman altında (Yml MAi'- l•tanı.U/ •ıer· Le~/ _ ,.,alımla 
a.çıldı. Ne demek istiyordu bun- sayılarla oywıun aonuna kadı..- muvaffak olan Galatasaraylı a- 8'1) Kadın Berber Salonu, saç bo- u "~ ' R - ı a UJ 

lar o kUdarlı Şah' de Sultan ad kıncılar bir hamlede San-Li.ci- yama mutehassısı Ahmet KolM. B ""/ ·"' b ' G ·-ı 1 
... s ın gol edini sekme çıkann.ıya vert kaleye yüklendiler. Arif ya- ---------• egog U yU 1!8 - a"" aaarag 

.Mecit devri bqpehliftlllannın muvaffak oldular. ıkın mesafeden topu Nuriye·tes- •-------- - - ------- ------ -

C'n7.gıl", kendi kendine: 
- Bunı ,. pehlivandır. Hem 

dP aC'emı pchliv.uı değillentir. 
Nt•rr>li olduklarını sorma:k. Ja
ıımclır. 

C~gır, Bursalı ile Çıfıtbur
nn omuzuna vurarak: 
g . ..:hmn yanına sokuldu. Tahi -

-- Pehlivan ismin ne senin? 
Dı) c sordu. Tahir cevap ver
- T.ahir, usta.!. 

·dt: 
- 'Nerelisın? 
- Bursalı. 
- Nefsi bursalı mı? 
- Ha.yıı köylerinden. 
- Nf'resinden? 
- Kestelliyim. 
- Ya!.. Çok gibel.. Uetan 

var mı? 
-Var .. 
- Kim?. 
- Soytank Ali. .. 
- &lytarık Alinin çırağı mı-

am sen? 
--- Evet.. 
- Çoktanberi mi? 

namdarlanndandı. Demek Ço- §EREF STADLllıffiA: lim etti. Hemen biraz sonra da. Bornovada b·ır 
baın Mımet, bu namdar pebli- Beyoğluspor - 1, ~ - 4 Gündüz'ün ortalardan savurdu-
vanın çırağı idi. ...J .... ı.-

Şeı~ stadında ilk kar~a ğu şüt, kale direklerini yalıya- • t 
Çugır için iş çat.allapnıştı. Süleymaniye ile Beyoğluspor a~ rak avutu boyladı. Oyun Galata- cınaye 

Çünkü Langazalı Haear>dan rasında yapıldı. Birinci devreyi ,_....,yın ·us· tünl" üğü-•• altında. ge-
'hnbka b~tiln büyük' ortanın be- - .. ~ 2 • 1 galip bitiren Sül~iye çerken San-Lacivertliler tek ttik 
Wılan bir -an.ya gelmi§ti. Bu, ikinci devrede üç sayı daha ya- yaptıkları akınlarla San-Kırmı-
tpadüf Kırtpaıarda dahi ol- pan.Jt t _ ı kazandı. r.ı kaleyi zaman :aa.man tehdit Bir soban arkadaşmı 
mudı. ı.a.a1m1epo- _ ı, AJıuı+w.~ _ o etmekten geri k&lmıyorlardı. öldOrdO 

Çazgır, töyle bir mWlhua ~por _ Altmtu~; Aydının mkı şij.Wnü Osman güç- Bornova, (Yeni Sabah) -
ettikten sonra hakem heyetinin kuvvetlerin hemen hemen möaa- itikle yakaladı. Guanferin sol- Bornova nahiyesinin lpklar k~ 
bulunduğu yere gitti. Hakem vi olmuı ............. le ..... ır _.._ ol- dan sürilp ortaladığı top Fener 
heyetini~ eden mtıyar peh- du. • ... ._.3 ~ ......,._. kalesini tekrar kanşt.ırdı. Topa yünde Kalabalık dereei mevki-
u.. ___ , __ •• Arif 

25 
inde çobanlar tarafından bir ce-

nYauuw-a Birinci devrede her Yti takım rUzel bir kafa konduran set bulunmuştur Cesedin Altan-
- Ustalar! Nasıl et tutacağız da bütüıı geyretlerine -~en dakikada Galatasarayın ikinci dağ köyünde Mwıtafan.ın .. ....._ __ , 

§imdi?·· aayı yapmıya muvaffak•~- rolünü yaptı. Akife ait olduğu anlqıım;t;;:" 
Deyince, U8talardan biri: dan sahadan O - O berabere ay- Bu sayı Se.rı-Llcivertllleri ... '-iti' .......... _.. """'---

Bild' •· gibi tut ifte' rılıdıl&r. tkincı devrede Altıntu- pblaıvlırdı. San-Kırmızı kaleyi AA n au .. L&l.anın '"6"'~ ço-
- ıgın ··• ğun İstanbulspor kalesini &&k Sik sık sık ynkbmıya başladılar. K. hanı Mumin tarafından öldGrill-
- Öyle değil kazın ayatı.. ziyaret ettiği göriilöyord~ Al- Fikret.in eağdan savurduğu to- dü#l anlapln•1fhr. 
- Neden'! İki yabancı vw.. tıntuğhıJar ellerine _ w- pasıkı bir şilt konduran Melih, uuı- -Kv)e olmQltur: 

Ne oldukları belli değil .• Bir de e--ı-- kı .... ~............. bi'- &~ ,,..,., 
çok fU'B&tlıanlaa istifade edim&. Osmanın y ... .......,.__ - Her iki çoban merada llmta-

~yie delil. o, iki yabucı diler. Devrmin ortalarm.a dQi- meydan baralnnıjdAA Fenerbah· fanın davarlannı otlattıklan 11-
ru kuan<bklan ~ da çenin yegine ~yısını yapt'J... ().; rada. Akif Mumine mtbt~ 

ıbeli hKerrım· ~? T.- mu- awta atmıkla m~ak bir yunun bundan aonraii kismı, aiz bir teklifte buhmmuo. Mu--J..... sayıdan lırakJapılar. lstanbul- her iki tarafın. gayretli, fakat minin bu teklifi redc:Jetmf91 ,.U-
sun? spor oyunwı sonlanna doğru neticesiz hücumla.riyte geçti.. Sa- dnden aralanncia kavp çık-

- Yoo .. Ben, ~. Rüşttinün yaptlğı golle maçı: n-K.ınnm taılwn sahadan 2 - 1 IDl§tır. 
Fak1lt IK>nıp anladım.. galip aynldı. 

MI/it &raylar Müdllrliil1ünden: 
1teti1 bedeM 
Lira Kurut 

194 t7 
997 90 
t97 20 
soı 2'1 
680 15 

NG H 

m 18 
111 23 

... 1e 
HJ ,., 
--.... 41 

P'l.,.U deniz ll~ barlewl 7ath ıtoya tam.irab 
Floryada taDuml Utiplik Mna•uwa barioeıı 7allı bo;ra &aıınlr•• 
Floryada Yaverlllt binaııtnm Mrica 7ath bo;a tamiratı. 
Floryada Deni& kOeldınde muhtelif ÜIQ Uımir llhri v~ •it' 
Floryada klıtibi umum.ilik ve yaY...uk binalaımda muı.J 
ah.pp tamir iş\u'i ve ııa.ı,.. 

Dol.mıhlı~ .anı:rı rıhtım .-nnaklddannda ,... -.,. tMlir9" 
tı 

Dobaaba~ •rll71Dda 1111h boya ve kaleM tMdnıtı 
BE'ylerbe71 ~ı nhtımı üzerinde denir kenet ve lıordtir ta
minıtJ 

Beylerbe7i aara71 Mhç-1nde tlçelr aobMNııda cam tamiratı 
Be1ltorbeyi sarayı ~ duvarllınnda sıva we ba4ane iamir-' 

MWt s.n.,ıanta 711ptınlacak ın~\l ;rukanda yuJh •OWwrill W 
tnir İ,fleriDiD pazarlık ııureWe a;rrı ayrı ihaleleri icra .ltıbnacajından W 
lip o1anlann. puarlık ıümi olaır 21.4.1942 ııuart.Mi ıünü yöıde yedi bit" 
euk benli-ine talip lııe o ~ muvakkat temin11tı Ticaret Odam Yaikul ., 
nveke yaptJkları itlere -dair ve11kalari1e beraber ... t on bıefte Doltnr 
Nb(eıde llW1 Saraylar Müdiirlüjü binasına ıelmMerf ımu.ıu illn oltr 
aur. (48ft) 

- Deste giireşindenberi .. 
J)('vın<.-e, Çazgır, afalladı. Soy

t :.ıı ık Ah Sultan Mecit devri baş 
p !.hlıvanlarındandı. Ve, ~ur
lannı!andı. Demek Bursalı 'ra
hir, pehliva:ndı. Zaten yağ aru
şından ve, çalımından belliydi. 
Çaqu'., kendi keadinıe mtlliba
• etti: 

_ Kinımi§ bwıla.r?.. 1 - O kazandı. DÜNKÜ BtslKLET Akif zorla emelhw mun.ffall 
_Birisi Bursalı, diğm Çıfıt- o.a.tsııı·y-1,.._.. bce-1 YA.RJŞLARI olmak için iberme btlcum edin-===========-==============~ 

burgazlı.. Bur-.lmın u8ta8i met- Şeref sta.cJınm 80D ve baftanıD Bisiklet Ajanlığı tarafından ce Mumin bıçağına aarılmış ve '-• b 1•._1 f i •ı.r.tl/Lrl'/il1'B d • 
bur Soytank Ali, diğerinin usta.- en mühim mıaçı Gabta•aray .. tı.tip ediJea wi billildet yanş- arkadqını muhtelif yerlerin~ .lıHBn il H t 8 8 U6U il D l!n: 
a1 da Sultan Mecid.in bqpehli- Fenerb&yçe taJrımlan arasında lannm üçüncüati dün Topkapt yaralayarak 6Wilrm8'tttr. Katil I0.4.H2 peqmıbe Silnil aut 15 "' ı.tanbulda Nafia Mtidürlütü .,,. 
vaıılanndan 'Oaküdarh Şahin- yapıldı. ie Çekmece araamdaki 75 k~ :::ya==:kal:::::::;an::=mıfbr::::::=::::::·======= lliltme Kom.laycmu odasında (5017.80) lira kelit bedelli l:reQköy Kız Lil"" 

~~J;..4 ~~·S 1'V~:; 1 RADYO PROGRAMI 1 ~vf::'?~;~:~~~-=-... ~~ - Y..!ğer kalıbı cılıi ise vay ha
line peh.livanJann... 

ÇUnkü Soytank, çok ince ve, 
ler.- Gazanfer • 3 - Kadri " 20 NiSAN 1942 lıluvaltlıat teeıinat (l'N) lira ~31) kul'Uftur. 

(AıtlMI wr) trellel'~: Nuri, lıluamnwıır, J'All SPOR KUP.ASI · lneklilerln en aı bir tuhhiıtte (3000) liralık bu llf' benzer iı ytıfr' 

lstanbul Def terdarlılıntbln: 

O~ya No. 

61217-1114 Me-cıdiyeköyün4e 12 ~fta JOl.U 
300 l 07 ada 29 parsel No. lu 

30J 

294 

293 

1t7 

:0063 m~tre murabbaı ar-
nın tamamı. 

Me<'ııtıv1.:köyünde 12 J*f- ..U.11 
ta 107 nda, 31 perwl, lMl 
metr1.: munıbbaJ 
t<ıımamı. 

Mecidiyekoyunde 12 paf- 111.11 
Uı, 107 ada, 32 panel No. 
hı 2963 rnetre munbbaı 

arsanın tamamı. 

Mccıdıyckôyünde 12 pef• 112.lt 
ta 107 ada 12 panel No. 
lu 3214 metre aurabb.a 
arsanın tamamı. 

Jttecıdly~ 12 pef- ili ... 
t;ı, 10'7 eda. • ...... Nıo. 

kı 2lM .... ---8Dllllll0 ....... 

119•~...,,,.. ıfıl u -- .,, ... 
ta. ım .a, ıe ~ ile. 
ıu 5850 metre •urabbaa 
arsanın tamann. 
Mecidiyelc6yünde 12 llllf• 
la, Ur7 8da, 17 panel Mo. 
lu HOi metre 111urabbm 
anarım tamamı. 

711.20 

Mecidiyekijyünde 12 pd- Ha 
ta, 10'1 adil, 11 penet Mo. 
lu 4084 metre ınurabbal 
ananın tamama. 
Mecid!~ 12 ı-f-
ta, 10'1 ada, 28 panel No. 
hı 1200 metre munbbııl 

anıan.a tamamı. 

Meddiyekaı,bıiıa 12 pat- 17tUO 
ta. 10'1 lıda, iT )lllne) Ho. 
hı 3405 ....... •urabtıaı .,....,,. ...... 

il 

11 

. ... 

ıu 

121 

Yllbnda 7Ulh ..ı.r •1'1141 Çlll'fUDba ptnG .ut 15 tıe MIW Enı-
1'k lıılüdürlQttblde mütefıekkil komisJonda Qn ayn ve açlk arttırma De 
..aWMtır. l'azla 1-bat lcia mezkAr Müdürlüte müraeaat • (4377) 

Maarif Matbaa•ı lllJtltlrllğtlnden: 
~. 7.6 muvakkat 

pey akçası 

Kırpmtı kAlldı ıoo Ton ı.eoo L. 225 L. 

lllatbawn•ıde Jıll\118 ıt41 Mn1lllA kadfr birikecek olan kırpuı~ kAiıt
lannuı açık artbrmal 8.V.1M2 cuma ıünü saat 15 1ıe aatbaamwla icra edi
lecektir. t.1eklilerln o ıün ft saatte Wrıinat makbuz v.,.a melrtuplarlle 
lıııirllkt.e kom1-)'ooa milncaatlan. 

Şartname ııeruu olarak 111 zn tlllflıD>.,._ .ımccıMtır. C456li) 

Murat, Ali Rıa, Eeat, Omer, K. 11.AÇLARI T.30 Prolram. ll.56 Faal ~ Wuıa dar idarelerinden aln>lf olduiu VNikalanı ıstinaden tstanbul V • 
Fi:lrnt, Aydm, )ı(eöh, Taran, Ankaraı, 19 (Yeni Sabah) - 7.33 Salon wka- ti. )Ayetine~~ ek.ııilVne tarllllndıım tetn ıönlerl bariç (3) ıun ~ 
Orhan. Bugün 19 Mayıs .tadyomunda tnaı. 18.31 Ajana ba- ' alınml$ ehliyet ve 942 yılına alt Ticaret Odası veöalarlyle ~lmeJerf, 

Jb' ıın: Adnan Akın... Tamapor kupul mat;larma de- T.4CI Ajana ba- bel'leri. • (4~55) 
Oyuna Galatuuay beşladı. ftlD edttmif ve Demirapor P- bederi. 11."6 Serbelıt 5 

Ortalardan kl8& p..larla jnkjpf yet gi1ıJel ıbir oyundan BODr& 1.00 Salon cırk•- dakika. 
eden ilk San-Kırmız akmı J"eııer truYVetli nıldbi oı.n Harbiye traıı. lUO Türküler. 
müdata:asında kolaylıkla kin1dı. İdman yurdunu 2-0 mağl(lp et- 1.15 Evin ••ti. 21.15 Radyo o.,. 
Ali Rıwnm ileri doğru • - mit. ve )ı(aakesporla Topçu A- ıuo Pr~am. 1.eteıd. 
wrduğu top\lll pefine tatnlan tJt okulu ~ berabere k..ınq.. ıua Türküler. 21..u Bir DW'I öt-
J"enerliler Galat•mmy kaıe.ine lardır. 12.45 Ajans haber rent7cma. 

·--------~--------------.. leri. Haftanın 1 • · ı A 1 1 13.00 SU -·- Mal'fl. Devlet Demiryollan ı an an 11.00 ;!~am. ~!:~ ~:::: 
- • 11.03 Dans •k•- 21.45 Senfoni or-

Muhaınmen beMli 21114,U Un olaa muhtelif ar..- f/11/lta Pazar- truı. kestruı. 
~ linü ,..t 15 M ka,palı zart mu1ü ile Anltaraü Uate binuında t.epla- 11.46 Zinıat tak- 21.JI Ajana ha-
... Jılskn ı uncu JC~ utan alınac:akt.ır. l WDL berleri. 

Bu ile Sinne.it isti7enlerin 2131,87 liralık muftkk.at teminat ile bnu- 22.4& Program. 
ausı ta;,in f'tt.lji vesikaları ve teklltlednl aynı sWı saat 14 e Udar adı 
ıec-ı KomiQon JWaliline ~ Llzın>dır ___ .._ _________ I 

Şartnameler parasız olarak Ankanda Malzeme Daiıwtnden, Ha7dar- Aalıerlllı işleri 
Jlapda TeMllüa n Sevlı: ŞeOilinden temin olunur (4541) 

Nafia Vekiletinden: 
Eksiltmeye k011ulan il: 
1 - Su itleri Altıncı Şube Müclürltitü mıntakuı dahilbade Seyun 

-t uhıJ S\llaJr\a ve deprj .,+ekenle ıınal imalltJ ve ifletme binaları in
tutJ mUhnmmen ketif bedeli vahidi fiat esası U&erinden (5.318.0fO} lirdaır 

2 - Eksiltme 15.5.942 ıaribine rastia1ao Cwna ıünil aaat 15 de An-
karada Su telerı Reiıllii binaıı içinde toplanan SU Eksiltme Konmyonu 
Od11111nda kapalı zarf usume 7apılacaktır. -

3 - tııtekliler 8siltme ,artnamem, mukavele projesi, beJ"ındırlık itleri 
ıentol prtnameıri, wnunıl Su t,leri fenni prtnamesile huaual ve fennl prt
nameleri ve projeleri (50) Ura mukabilinde Su tıleri Reisliiinden alabi

lirler. 
4 - Eksiltmeye girebiım.k için ~teklilerin (173,291) lira 20 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacalı ıünden en az üç g\m 
evvel ellerinde bulunan vesikalarla birlikte bir dilekçe ile Nafia Veklle
tine ınuracaat ederek bu ife nıauua olmak üzere ve.ika almaları ve bu 
veaikayı ibraz etmeleri prttır, 

Bu müddet ieinde vesika talebinde tıWunmıyuılar eblltm.,.e iltirlk 
eclemezleı-. 

5 - lsteklilerin telı:lif mektuplarım t1dncı maddede )'Ullı aaattea bir 
1Ut evveline kadar 8u lfleri lleisliline anakbw: mulı:abilillde vermeleri 11-
zımdır. 

Postada olan pdlıııneler bbul edilmez. (24541) (4215) 

inhisarlar U.Müdürlüğünden 
ı - İdaremiz ibti7acı icln '"20.000., kilo hurda mantar pazarlıkla 

latm ahnıwıktır. 
2 - Pazarlık 11.4.MI ah ıttrıü aaat 10,50 de Kabataşta Levazım pı

be9ind8kl Jılerkes M\lba7M Komisyonunda yapılacaktır. 
3 - ı.teklilerin puaıtak lçiu ta7ln olunan eün ve saatte teltllf ede

cekleri fiat üserinden ~ T,1 d9Mae JlU'Uile birlikte medtar U..U.-
yona mfıracaaUan. "4411) 

l'aılttl ~Nk ..... Hldı~ 

1 - Tep. TeiJııı. Nwi uj. Ha,.-
rullab Korıan 52~9, 2 - Tbb. Tet
men M. Ent ot. Şinasi Güçban 
48891 3 - P. Tetmen Hayrettin ol. 
P'abrettirı Canıa 51946. 

Kııragi.ımrulr. M.elekhoca cad. Kö
mürcü Çıkmazı No. 90 da oturnQ 
Akif Karaca Erin hemen 5ubeye 
müracaatı. 

P. As. Tejm. MU:di.rwı oi. Mehmet 
Şevket Tayyar 18351. Şubeye nıilra
caaUarı illn olunur. 

ZAYİ 

Rami Nahiye Mudurlııgunden al -
mış olctuıum a ağ'ıda yazılı ekmı•'· 

karnelerimi 15 - 4 - 942 gumı Zü

yi ettim. Yeııılerını alacaııındJ ı 

eskilerin hU\tmu olıııadııını ılirı 

der:m. 
17852 atır lıçl 

18203 
111103 B. 

Ramı - Y~rıımııl\:ılle 9(11.vman 
Celebı ok. rı No. 8. Mes'ut Utuş. 

DOKTOR --• 
HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 
Dahlllye MiltP.ha."-...,. 
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