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Hafta, bu akşam 
söyliyeceği 

Maarif Vekilinin Radyoda 
nutukla açılıyor bir 

00 

Yavrular merasime hazırlanıyor Başvekil ve 
iktisat Vekili 

L val'in Nutku 1 Ankaradaki tören laA ·.",·ıral Darlanın muhteuı ışıer 
Parlak olacak üzerinde geııiş 

Aım:ınyıuıın açtığı harp, Av
rupayı kurta.rma.k için Allah 
ve insaniyet uğnın<la., hiçbir 
S..lhı tnt'nfa&t duşiiniibneksİ· 
~n gö-re alınmış bir r edakar
lık değildir. Bolşeviklik biitiin 
Avrupayı kaplamak ist:iyon;a 
Na~\Onel Sosyalizm de ayni 
hır;; Jııasliyor. Demek ki iki 
tehlilreoin biribirinden hiç far
kı :voktur. Acaba hangisi da
ha· l"lı.-endir, sualini sormak 
ta caiz değildir. Çünkü i~tiklii.l 
ve hürriyetini ka.ybede(ll>k bir 
Avnıpa nazarında tehlikenin 
artık ehvl'ni, şedidi JTil"\-ZUU· 

bahs ohımaz, __ _J 

Yazan : HOsayin Cahi J Y ur.iN 

11 l .. k • beııanatta 
Bu~~i ;:ci(~:~ukSa~~mı gun u emrı bulundular 
22 Nisan çarşamlıa günü akşa- --oo- Ankara, 21 (A.A.) - C. H. 
mı saat lfl,4.5 geçe Maarif Ve- P. Meclis Gnıpu Umıuni He-
kilinin verec~ği ve .Aıııkara rad- " Mareşalin otori yeti bugün "21 4. 1942" saat 
yosuyla neşredilecek olan bir tesı"le sı"zlere 15 de Reis Vekili Seyhan Me-

busu Hilmi Uran'ın reisliğ:inde 
nutukla açılacak ve tören, 23 _ • toplandı: 

Nisan sabahı saat 9,30 da Ço- guvenıyorum " Celse açıldıktan ve geçen 
cuk Esirgeme Kurumu müınes- toplantıya ait zabıt hülasası 
silleriyle Aııkaradaki çocukla- Laval kabinesinin dünkü okunduktan sonra kürsüye 
rın mümessilleri tarafından E- gelen lktısat Vekili Sırrı Day, 

içtimaında Başvekil Mare Gnıp Umumi Heyetini, kendi 
bedi Şefimiz Atatüı-k'ün mu- d d" vekaletine laallük eden tekmil 

kk t k b · lacak şale teşekkürlerini bil ir ı va a a rınt: yapı saygı işler üzerinde tenvir için yün-
ziyaretiyle başlıyacaktır. Saat Jü, pamuklu, deri, selliloz, de-
10,30 da Ankaradaki talebe mü- F · ı • mir, şeker müesseselerinin bu-
messilleriyle Ank:ıradaki lise ve ransız nemı sn günkü durumları ve verimleri 
ilk okulların son sınıf talebesi 1 Y hakılıında beyanattı bulunmuş 

• Yapağı Fiyatları 
----------~ .... ------------~ 

Hükumet yeni sene mahsulleri için 
fiyatları yükseltmeğe karar verdi 

Yükseliş miktarı henüz belli değll I 

P ~fik't -ı Müstahsil malını ~H. d' t 
ası 1 8 elden cıkarmamalıdır ın ıs anın 
Vaz·ıyet Anık.ar~. 21 (Radyo Gazetesi) parolası 

- 1lgili makamlardan öğrendi-
ğimize göre hükümet yeni sene 

--<>O-

Birmanya'da 
lngilizler çember 
den kurtuldular 

Japon tayyareleri, dağ 
geçitlerinde müttefik 

kuvvetlere ağır 
hücumlarda bulunuyor -
Sumatra cenubunda 

mahsulü için yapağı fiyatlarını 
yükseltıniye karar vermiştir. 
~n yıl Ticaret ve İhtısat Ve
kiiletleıi müştereken azami ya
pağı fiyatlanm tesbit etmişlerdi. 
Fakat müstahsiller bu fiyatların 
:azlığını ileri sürmüşler, malla
rını piyasaya arzetınek isteme
mişlerdi, bunun için de hükümet 
yapağıya el koymak mecburiye
tinde kalmıştı. 

Bu münasebetle yeni yıl mah
sulü için Ziraat, Ziraat ve lk
tısat Vekfiletleri işi incelemişler 
ve yapağı fiyatlarının yükseltil
mesini karar altına almışlardır. 
Yükseliş miktarı henüz takar
rür etmediği cihetle fiyatlar hak 

Eksilmemek ve 
teslim 

olmamaktır,, 

Vavel, Hint kıyılarının 
tehdit altında 

bulunduğunu söylüyor 

Bombaydaki miting 
A imanların tesirile ve bir 
~ rivayete göre, Almanl~-

rın bir ültimatomu netı- ı 
cesinde Fransa başvekilliğine ~ 
hariciye nazırhğına gelen f..aval • 
ilk irat ettiği nutukta Maresal 1 
Peta.in'in politikasına mühim 
bir tarizde bulundu. Lava!, 
Almanların harpte galip geldik
leri halde Fransaya ii!icenap I 
muamele göstermiş, hakaret et
memiş olduklarına kanidir. Bun
dan başka Fransa ile bir iş 
birliğ:i yapmak hususunda Al
manyarun besledi~i arzudan da 
bah~e<liyor. Fikrince; Fransa, 
.Alnlanyanın iş birliği sayesinde 
Avrupada liarpten evvelki e
hemmiyetli mevküni tekrar elde 
edecek ve imparatorluğu muha
fa~aya imkiin bulacaktır. 

ve Zonguldak kömür havzası 
Ulus meydanında toplanacak, Japonlara devir müzake· başta olmak üzere müteaddit 
İstiklal marşı ve Çoçuk marşı releri yüzünd"'n Amerika maden i~letmeler!mize dair de 
söylenecektir. Bundan sonra v· . h .. k'.: t• . geniş izahat vermiştir. 
Maarif Vekilliği adına Çocuk ışı U ume l~I Bu mevzular üzerinde söz 

' kında bir malümat vermek müm 
' Japonlar Skora, Nordbog kün değildir. Mii.h:ıza ilgili ma-1 
1 adalarına çtk ış yaptılar kamlardan öğrendiğimize göre 

50 bin işçi nüm .. yiş 
yaptı, Hintliler Japon 

Başvekilinin resmini 

Prot 3Sto ettı :alan ve sual soran bazı hatip-
mümessilleri tarafından söyley- !ere tekrar !ktısat Ved<ili ile 

C · d k 1 · fiyatlar tatmin edeceği mahi-
1 orregı or a esı yette olacaktır. Müstahsillere 
mütemadiyen döğülüyor yegane tavsiye, yeni fiyatları 

yırttılar 

!er verilecek ve and içilecektir. Vişi, 2l (A.A.) - Darlan ta- Başvekil Doktor Refik Say-
Bunu Türk çocuklarının yapa- rafından kara, deniz ve hava or- dam tarafından tatmin edici 
ca.n bir .,a ... it resmi t.ıkıp ede- dınarına hitaben neşredilen gün- ı cevaplar verilmiş ve ruzname- 1 

[A.A. telgra{larııulaıı öğrenmeden mahsullerini elden 
hulıi8a edilmiştir.] 1 çıkarmamaları ve fiyatı evvel· 

Yeni Delhi, 21 (A.A.) - Hia
distanın Başkomut.~nı General 
Vavel, radyoda bir nutuk ooyı.. 
miştir. Vavel demiştir ki: ,,. -~ Jük emrin metni: 

cektir. Ayni gün öğledoo sonra "Beni doğrudan doğruya emri de başka madde olınadığın-
Ankaranın en çalışkan çocu>kları altmda olarak askeri kuvvetlc- ı dan s~t ~S,30 da. toplantıya 1 

arasından seçilmiş 250 kişilik rin başkumandanlığına tayin et- ,son verılmıştir. ~ 

Birmanyac;laki Çin umumi ka.- 1 den öğrenip te yüksek kazanç 
rargiihının tebliiTinde bildirildi- ! temin etmek istiyenlere de ka-

b' pılmamalandır (8onu a.. ı, su 6 dlı) 
ğ:ine göre iki gün süren şiddetli ...... ====='-'·-----------------'-----=----...;.. 

bir grup büyüklerimizi ziyaret mekle bana büyük bir şeref ve-
ren Mare;;al uzun aylardanberi ---------------

edecek ve saygılarımızı suna.-
1 

beni sizinle birleştiren bağlan 
caktır. 23 Nisan günü Ankara kuvvetlendinniştir. Bundan bü
çocukları mümessilleıi grup 1 yük bir gurur duymaktayım. Di
grup evleri dolaşarak Kuruma siplin ve vata:ıı. uğrunda evvelce 
üye kayıt e<kceklerdir. yuklendiğim vazifeler utık üze-

sava.şiardan sonra Yanengyuang 
düşmandan geri alınmış ve üs
tün kuvvetlerle çenber içinde 
bulundurulan binlerce Britanya 
askeri kurtarılmıştır. Bu haberi 
Nevyork mahreçli bir telgraf 
Hint radyosuna atfen teyit et

=I HARP DURUMU'=

Harp kaynaklarına doğru 
İşte Laval'in nutku, Alman iş 

birliğine bu kadar kıymet ver-

ç:ocuk haftasının başlan~cı J rimden kalkmış olduğu için bü
,.,. tün vaktimi siz arkadaşlarıma 

yurdun her tarafında buna ben- 1 tahsis edebileceğim. Mareşalin 
zer törenlerle kutlanacaktır. yüksek otoritesi altında namus 

dikten başka Almanların Fran- * 
sa hakkındaki iyi hislerine de 1stanbulda yapılacak merasim 1 
şahadet etmektedir. Eğer Al-
manlar Franııaya karşı bu ka- ve toplantıla.ra ait program dör-
dar iyi niyetli davranmışlarsa düncü sayfamızcladır. 
ve Fransa.ya tekrar büyük bir - - - --- -
devlet sıfatiyle Avrupa politika- biricik büyük ve kuvvetli devle
sında rol oynamak ve impara- ti olmak, yani bütün Avrupayı 
torluğuna elinde tutınıik imkiinı- nüfuzu altına almak gayesini ta
nı temin etmişlerse şimdiye ka- kip ediyordu. Fransa h\lkf!tne
dar bu fırasattan istifade etıni- ti, tahtından ferağat eden bir 
yrn ve kıymetli zamanların kay- hükümdar gibi, büyük devlet sı
bedilmesine meydan veren Ma- fatiyle haiz olduğu mevkiden 
reşal Pct.ain, çok suçlu bir mev- vazgeçmeden Almanya ile anla
kie düşmez mi? L val'in Mare- §amazdı. Almanya ile, umumi 
şal aleyhindeki bu bih:asıta it- surette kabul edilen miinada bir 
hamları, müzakerelennı tatıl et- "anlaşma" dan bahsolunamaz. 
mi• olan Riom mahkemesini çok Eğer Almanyanın hüküm ve nü
a15.kadar edecek bir mevzu teş- fuzu altına girmiye razı olmak 
kil etmez mi? bir "anlaşma" ise buna diyece-

Vat~-ı:;everliğindcn şüphe ~- ğimiz yoktur. Fakat buna ha
dilemiyecek olan M:ıre<ıal Pe- kiki manasiyle ancak Alman ta
tiiin, şimdiye kadar Almanlarla biiyeti altına girmek denilebilir. 
bir iş birliğ:i tesisine muvaffak İşte Lavalin anlıyamamış gö
olamamışsa, Almanlarla her- riindüğü hakikat budur. Onun 
hangi bir surette bir ıkt'i anlaş- gibi bir adamın bu idrfüksizlikte 
mıya vasıl olamanuşsa muhak- bu kadar sebat etmesi aklın ka
kak ki bunun sebebi Almanların bul edeceği bir gaflet olmadı~ın
Fransız milletinin izzeti nefsini dan samimiyetinden şüphe eden
yaralamıyacak, Fransız vatanı- !eri haklı bulmak zaruretinde
nı parçalamıyacak ve Fransanın yiz. 
dıemnıi) et ye heıniyet yerini Lavalin nulkunda göze çarpan 
:ızaltnııyacak bir teklif yapr:ıa- manasızlıklardan biri de Rusya
malarıııdan ileri ı;clmış olacak- nın harbe girmesiyle harbin ma-
l nasının ve mahiyetinin değişmiş 
ı~ d 

Fransa kabınesinin ba.şına bir olması ır. Laval Avrupayı Bol-
Lavalin gelmesi AJınanyanın po- şeviklik tehlikesinden kurtar
liti kasını esaslı surette değiştir- mak lüzumundan bahsediyor ve 
mesine bir sebep teşkil edemez. bu uğurda Almanlarla birleşmek 
Lavalin bütün vazifesi, bütün liizım geldiğ:ine kanaat besliyor. 
düşünce ve gayretleri Almanları Mütearrız bir Bolşevikliğin bü
memnun edecek anlaşma tarzla- tün Avrupa için bir tehlike ola
rını Fransızlara kabul ettirmek cağında şüphe yOOı.tur. Fakat 
yollarını araınıya tevcih ede- Almanyanın açtığı harp, Avnı
ceklir. Fakat öyle görülüyor payı kurtarmak için Allah ve 
ki Mareşal PetRin, işbaşından insaniyet uğrunda, hiçbir şahsi 
bütün bütün atılmaksızın Fran- menfaat düşünülmeksizin göze 
saya kendi mahkümi;yetin_i ken- alınmış bir fedakarlık değildir. 
di eliy '.e imzalatınıya ımkan bu- Bolşeviklik bütün Avrupayı 
lunamıyacaktır. kaplamak istiyorsa Nasyonal 

Lava! harpten evvelki devre- Sosyalizm de ayni hırsı besli
de daima Almanya ile anlaşmak, yor. Demek ki iki tehlikenin bi
iş birliğ:i yapmak ve dost geçin- ribirinden hiç farkı yoktur. A
mek siyasetini müdafaa etmiş caba hangisı daha ehvendir, su
oldıığunu söylüyor. Olabilir. Fa- alini sormak ta caiz d,eğildir. 
kat bunun imıkansız bir iş oldu- Çütikü istiklal ve hürriyetini 
ğunu Lavalin anlıyaınaıruş ol- kaybedecek bir Avrupa nazarın
ması akıl alacak bir şey değil- da tehlikenin artık ehveni, şe
dir. Çünkü Fransa ile Almanya didi mevzuııbahs olıunaz. Avru
arasında hakiki bir dostluk, sa-ı pa için birleşmek lazımsa bu, an-

. · - · ed b·ı cak bütün devletleri müsavi o-
mimi. bir i ş bırl ı ~i tesıs e ı - !arak kabul eden, bütün millet-
nıek ı<;in yalıuz La·ıalin, yal-
nız ~ ransanın bunu arzu etme- !ere hayat hakkı ve kendi kendi
si kafi değildi. Almanyarun da ni idare hakkı tanıyan bir nizam 
ayni arzuyu beslemesine lüzum etrafında olmalıdır. 
vardı. Almanya ise Avruparun Hüseyin Oahid YALÇIN 

yo!Jnda yiirilmek ve imparator
luğu müdafaa etııwk hususunda 
sizin hıma güvenebileceğiniz gi
bi ben de size güvenmekteyim. 
Yaşasın Mareşal, yaşasın Fran-
ıb. ... " 

tık İçtima 
Vişi, '21 (A.A.) - Amiral 

Darlan dün, Lava! kabinesinin ı 
ilk toplantısına iştirak etmiştir. 
Toplantıdan sonra neşredilen bir ı· 
tebliğde, toplantıya Mareşal Pe
tenin reislik ettiği ve yeni hükü
met reisiyle nazırları sel8.ınladı
ğı bildirilmektedir. 

M. Lava! bütün nazırlar adı
na Mareşale teşekkür etmiş ve 
nazırların- gerek şahsına, gerek 
Fransaya olan tam bağlılıklarını 
teyit eylemiştir. 

(Sonu Sa. 3, Sil. 4 te) 

Saint Nazaire'e 
yapılan baskın 

soo ölü var! 

Londra, bunların Britan

yalılar tarafından değil, 
a~aklanma esnasınJa 
öldürüldüğünü bildiriyor 

Londra, 21 (A.A. l - Britan
ya !kombine kuvvetleri tarafın
dan Saint Nazaire'e yapılan son 
baskında 500 Fransızın öldüğü 
hakkında Lizbon'dan verilen ha
ber General de Gaulle'e kat'i su
rette teyit edilmiştir. 

Bu Fransızlar ne Britanyalı
lar karaya çıkarken, ne de İn
giliz kuvvetlerinin ateşi ile öl
müştür. Bundan dolayı şehirde 
Britany.alılara yardım maksadi
le bir ayaklanma olduğu ve ge
rek baskın esnasında, gerekse 
baskından sonra şehirde yapılan 
savaşlarda Alman kıtalanna 
karşı ıkoşan Fransızların ağır 
kayıplara uğradığı muhakkak 
addedilmektedir. 

Vaşington, 21 (A.A.) - Ge
neral Marşa!, hariciye nazın M. 
Kordel Hul, Harri Hopkins ve 
Amerikanın Londra bllyük elçi
si M. Winnat'ın da ha.zır bulun
dukları öğle yemeğinde Reis 
Ruzvelt ile Beyaz Sarayda iJ<i 
saat süren bir görli§me :ııapmış
tır. 

S. Ctipps 

lngilterede 
Avam kamarasın
da askeri vaziyet 

bu hafta 

ınektedir. 
Tokyodan şu malümat verili· 

yor: "Japon uçakları Birmanya 
dağ geçitlerinde diişmana şid· 
detle taarruz etmektedirler.,, 

SUMATRADA: 
Sumatradan Nişi.Nişi gazete

' Anıstralya'nın müdafaasııu Aınerik.m ordusu <lerıılıte l 

görüşülecek 

etmiştir. Kürenin bu beşinci pill'C'_..a.'<ı ehlen gidN-se, Miıııte- 1 
ftkler, ruuıızza.m intıa ve imal plinlarlRI gerçek}e.ştir....,ıer bile, l 
kaybetltilderini yelliden elde etmek için ~uz briiçlıiklerle 1 

sine verilen bir habere göre Su-
1 matranın cenup batısında Min- \... 

tawi ta;kım adalarında hareket 1 .., _____ _ 

karştlaŞll(Jilklardır. 1 
• 

-----~ 
yapan Japon kuvvetleri Sporo Yazan : Emekli General 

Mr. Çörçilin nutuk ada.sile bu adanın cenubunda Kemal Koçer 

söyleyip söylemiyeceği Nordbog adasına muvaffakiyet-

b ·ı . li bir çıkış yapmışlar ve bura- Medeniyet, ihtiyaçları gide- !ar komşu iller için savaşmışlar 
henüz 1 ınmıyor daki düşman unsurları temizle- rir ve arttırır. Deniz, kil- sınırlarından taşmak istemiş-

Londra, 21 (A.A.) - Cripps meğe ba~lamışlardır. re parçaları :ı.ras.ında işlek ve !erdi. -
İngiltereye gelmiştir. ı F1L1P1NLERDE: emniyetli yollar açtıktan sonra, Yirminci :-_srın iktisadi hayatı 

Askeri Vaziyetin Müzakeresi Amerikan tebliğinde şu ma- Avrupanm denizlere ilgili mem- kemiren harplerinin açtığı uçu-
Londra, 21 (A.A.) - Avam ıu·m t ·ı kt d·r "Du··sman leketleri Okyanusların ötelerın· - rumları doldurabilmek için, a1' 

kamarasmda Cripps'in ~--"te-1 a verı me e ı : . ..uı;u Bataan'a yerleştirdiği toplarla de hayat sahaları edinmek sev- tık ufak toprak ta~izleri yetme 
reye döndüğ:iinü bildıren Eden, Corregidor kalesi mütemadiyen dsına düşmüşlerdi. İngilizler mektedir. G:ıliplerin hedefi, bü
askeri vaziyet hakkındaki mü- ve şiddetle bombardıman edil- ffcllandalılar, İcp:ınyalılar, hat- tün dünya nimetleridir. Doğuda 
zakerelerin bu hafta içinde ak- mektedir. Hasar ve telefat var- tii Portekizler ve Da~ ''!larkalılar ve batıda, dünya ölçüsündeki bu 
tedilecek üçüncü toplantı esna- dır. Düşmanın hava taarruzları bu çığırdan yürümüş, kaynaklar harbi körüklııyenler küre parça
sında gizli celsede yapılacağını , (Somı Sa. 3 Sü. 3 te) elde etmişlerdi. Almanlar, Rus- (Sonu Sa.. 4 Sii. 1) de 

:~=ın;~r!~:~~~ ~~~~~e~ii~l-Bi r---'-"-'--Alman treni--"--ne ,..---' H~ft-Rl--C 1 Y-'--E-8---'-UT~C~ E::::.....:....:S~,. 
vermediğini bilmediğini ilave 

etrr;jştir. * SUİ kasften sonra 
Londra, 21 (A-A.) - Lordlar 

Kamarası, bugün gizli hır ccl3e 
aktederck .. ltoyal Sovereign" \'e 
"Qceıı B!isabeth" sınıfı zırhlıla
rın yerine başkalarının korunası 
hakkında hükümetın nıalümat 
vermL'Sine ve Lion sınıfı )'eni 
zırhlılar ela memnuniyete şayan 
terakkilcı görü.liip görülmediği
nin bildir .im esine dair Aııııral 
Clıatrid tarafından verilen ka
r dr suretı hakkmtla müzakere
lerde bulunmu~tur. 

Mahir Paşa 

Nabıui Paşa eski 
Baş"ekilln nic;in 
lt."'1kif edildiğini 
nıecllste anlattı 

Kahire, 21 (A.A.) - Mısır 
Mebusan Meclisinde eski başve
lkil Ali Mahir Paşa'nın tevkifi 
hakkında Başvekil Nahas Paşa
dan istizahta bulunulmuştur. 

Nahas Paşa bu tedbiıi bizzat 
kendi mesuliyeti altında ve dev
l~tin emniyeti için aldığını, hiç
bir yabancı devlerin böyle bir 
şey istememiş olduğunu söyle
miş ve demiştir ki: 

"Polisten raporlar aldıktan 
sonra Mahir Paşa ile birkaç de
fa görüştüm. Malikanesine çe
kilerek iki ay orada kaldığı tak-

(Sollu: Sa. S: Sil. 6 da) 

Failler bulunmazsa 

80 kişi idam edilecek, 

1000 komünist ve 

yahudı Doğuya 
sürülecek 

Rouen, 21 (A.A.) - Journal 
de Rouen, Alman işgal makam
larının aşağıdaki bildiriğini neş
retınektedir: 

16 Nisanda Alman askerleri
n i taşıyan bir trene karşı yapı
lan suikast sebebiyle bugünden 
itibaren biiyük sayıda sivil hal
kın bütün Alman askeri trenle
rı, :e seyaha ti bu emirle mecbu
ri tutulmuştur. 

Diğer taraftan suikasta bir 
karşılık olmak üzere, saat 19,30 
dan sabah saııt 6 ya kadar Kal
vados çevresi içinde halk ve ara
baların dolaşması yasak edil
mi§tir. Umumi müesseseler, si
nemalar kapatılmıştır. Bütün / 
Spor toplantıları lağvedilmiştir. 

Bundan matla 30 komünist, 
yahudi ve taraftarlarının idam
ları emredilmiştir. 

Üç gün zarfında suikast fail
leri bulunmadığı takdirde bu bil
didğ:in ne~rinden sonra geçeC€k 
üç günü müteakıp seksen kişinin 
idamları ve 1000 komiin» t, ya
hudi ve taraftarlarının doi;uya 
sürülmelerine emir VP.rill'<'ektir 

1

Bütçe Encümeni, Hariciye Vekilimizin 
beyanat ve izahatını dinledi ve 942 

Hariciye Bütçesini kabul etti 

Ders kesimi ve imtihanlar ilan ediliyor 
l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:j 

* Bu sabah toplanan Bütçe Encümeninde Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlunun huzuru ile hariciye bütçesi müzakere ve 
kabul edilmiştir. Bu münasebetle Şükrü Saraçoğlu harici siya
setimiz hakkında uzun beyanatta bulunmuş ve Encümen 

. 'izaları tarafından sorulan suallere cevap vermiştir. 

Ders kestmi ve imtihanlar 
* Maarif Vekaleti bir iki güne kadar orta okul ve liselerde 

ders kesimi .-e imtihan tarihlerini ilan edecektir. Derslerin 
Mayısın son haftasında kesilmesi, imtihanların Haziranın ilk haf
tasında başlaması muhtemeldir. 

ücretli memurların tekaütlükleri 
.* ı;>eylet iktısa?i teşekk · leri memurları Tekaüt Sandığı 

teşkıh layıhası Meclıs ruzııam,sine alındı. Layihaya göre istik
balleri henüz teminata bağlaı ı.ıamış olan ücretli memurlara 
da tekaütlük hakkı verilmektedir. Muhtelif tek&üt sandıklan 
birleştirilerek tekaüt hükümlerinde tam bir birlik temin edile
_cektir. Büt~e Encümeni Tekaüt Kanunu hükümlerinin Devlet 
bütçesini gittikçe tazyik edeceği cihetle ücretli çalışanlara da 
~amil olmak üzere bilümum mElınurlar için bir tekaüt rejimi te
sis edilmesini istemektedir. 

- Diğer Ankam haberleri iiçiiııcii sayfamızdadır _ 



-
Fi f EH 1 

'-----------,----..----~-...... ----------~------,__ ___________ _,..., ______ ....... __ 
üm ? liliill ... ..,, Bi 

Yolda, sahilden üç yüz~ 
den fazla açıhn.ıyO'r, Sumatranm 
sahil sulan boyunca iletliyor
dıık. Bu suretle ir 1ngiliz tek
.nesiyle karşılaşınca hemen sahi
le sokulacak, bizler de deniz -at
lııyıp yüzerek karaya ayak bar 
sacaktik. 

-16-
içinde kolayca geçilebilir. Hal
Wki :Keroe'da rastladığımız bir 

e 
Alman tacir biMe, Swnatranın Nadir Nadi tarafından 

El altından satış apan 
bir şebeke yakalandı-

tık isk.ıelemiz "Lalinas" deni
len bir yer oldu. Malezyn.lı 'kae
tan gemisini, su hizasında.ki ~ 
yalıklıu- ve dalgalar arasında o 
kadar mnlıirane manevmmrl:ll 
btaiça :vk ve idn.r.e etti ·, 
herifin denizcili:ktoki kudretine 
hayran oldum. Çünkü Sumııtra
nın bu kayalık sahiline gemi ya
naştırmak her babayiğitin karı 
değildir. 

"Lalinns" tan sonra "Ka.
toen" a yol verdik. Bura.da Su
matra sularuıın en yüksek ve 
korkunç dalgalarına rastlanır
mış. Buna rağmen bizim Male7..
yalı kaptan .hu iskeleye sür'aıt 
ve maharetle yanaştı. 

c.enup kısmının bu. mevr.Jnıde Galatada Karak5yde Demir-
öyle kolııyca aşılamıyacağını yaz1lan yazıda hiç bir bay hanında 17 numarada ko-
söyledi. Çünkii .içinde bulundu- ha ret eseri görülmedi misyonculuk yapan Abdtırrah-
ğumuz mev ... imdc dereler ve ır- mnn Ahmet Erle Karaköyde 
maklar ıt:aşarm.ı§, bütün 0 hava- Boluda Osman ll.'aşkmbaş isim Kara.köy caddesinde 16 nu.nın-
li geniş 'blr bata:Xlft halini alır- li bını.v..ukatuı B. Nadir :Nadi ve rah dükkfuıda kalaycılık yapan 
mış. Den de pliınm:ııı değiştirip Cümhuriyet gazetesi aleyhinde Nazminin fazla fiatla kalay sat 
'tKerne" de ıııstıa.dı;oınuz }"'&- astıgı davaya dün .Altıncı Asliye tıkklan Emniyet memurlo.n ta
lc:nıedk vapuruyla doğrudan doğ Ceza ahkemesmde başlanmış- rafından haber alınmıştır. 
~uya Cavaya geçmiye karar ver- tır. n'ertip edilen bir cürmümet-
film. 'lifi.kin :bu ::karara Reinhı:ırt. Da.va esam udur: hut neticesinde suçlular 500 .ki--
itiraz etti ve: :Nadir :raaı 18 Eyilil 1941 ta- lo kalayı 6040 liraya satarken 

rihli Cümlıuriyet gazetesinde yakalanın Blardır. Kendilerinden 
.- Çocuklar, dedi, ben bu va- Farazi bir tetkik sejahatinitı r~~ 

purla Batavya'ya ikadar kolay- ndtıceleri baslıklı bir yazı yaz
lıkla seyaha~ eCiebilecebıi.mi~i ı:ıu tır. B6luda aVUl{ t Osman 
ha runa s ~aıraınıyorum. Bı- T d.tba Bolu As ıye Ce;;a n:... h-
naClll1fuYh ııe olursa olsun ben, • . . 
k 1 terci.h edece.;.,,..,, k n ... .:>ı murac. at edert'k bır 

a.ra yo unu ,,..... d t B o ·· 
Hiç-şüPlıe vokJti 1n:tiliZler.bİZİID Navd·a açl~ıdş ırb. . sınan.ad Tüg<?,rek, 
şu dakikada "Pada.:ng" 1 ıter ~-ı ~ ır a 1

•. ? ya ıs!Il a .. r 1 miŞ O 6UğumUZU öi:'TeDIDİŞle :.lir.. ı:!'llnevverlerının ~U~ı:;uz ol?~ 1 
Binaenaieyh bu :hav.alide er ,gun~an .. bahsc~ıştır.. 1.endısı 
edat bütiln gemilerde nrn tır- de lıı~ T.irk nıuneY,"eM olması 
malar yapaca:kl ıihr. Ben ıkara- :hasebıle.nakkınınmdafaa e.~ek 
dan o/Ola çtkıyonım... mak ·ad~~e. mahkeme.ye mu:a

caat ettigını \"e ayr1ca 5000 lırn. 
(Ar~uı :var) 

manevi tazminat istedii;mi bil-
dirmi. cir. 

et.•lls 

!stn ..ıl Umwni Meclisi dün 
saat 15 de birinci reis vekili B. 
Farulô Derclı'nin reisliğinde~ 
toplaruruştır. Ruznamede ıroev
cut madJclcr .aliı.lralı encümenle
re .havale olunduk-tan sonra 'Mec 
lis cwnn. .günü toplanmak üzere 
dağılnu.ştır. 

Vali Cumartesi günü 
avdet ediyor 

Vali ve Belediye Reisi B. Dr. 
Lfltfi Kırdar:, Vilayet ve Beledi-

Bu hücra noktalardan kimse
nin dikkat nazarını çekmeden 
geçmiye -muvaffak olrouŞtu.k. 
Gemi "Katoen" de ikindiye ka
dar lka]dı. Biz de karaya çıkıp 
·~enk elen" e ıkada.r yaya ola,.. 
rak gitnıiye karar verdik. Bu 
kasabada 'birkaç !Almanın bulun-
duğunu ..Malezyah kaptandan i- Murakabe He,re • 
§itmiştim. Sumatranın bu ıssız · .J ,. 

Bolu Asliye Ceza mahkemesi 
davada salah:yetstzlik kararı 
ver evrakı f:;taıı.eul Asliye 
Altıncı Ceza Mahkemesine iıa
vale ctmij;se de llu mahkemenin 
de salühiyetsizlik "kararı verme
si üzerıne evrak Temyız Mah
kemesine havale edilmiştir. Tem 
y.iz evrakı tekrar Asliye Altına 

yeye ait bazı mesclcler ha.kkındal 
alakadar makamlarla temas et
mek üzere Aı1karaya gi~c:;tir. 
Vali cuma günü şehrimize av
det edece'ktir. 

bucağındaıki tüccar . yurtda..c;lar dün t.nn audı 
bizi :harareUe ve se.vınc;lc ıkarşı- ·-r 

kalayı nereden btildlikla.."'l sorril 
lilU§ ve aynı iY erde Reclımla :Mo
izôen aldıkları anlaşılmıştır. 

Suçluların hepsi yakalanarak 
dün Milli Kortı.:."Urul .M"tlddeımnu
mIDğine te.5lim edilmiştir. 

Y niden mühim miktarda 
yiyecak maddesi 

çıkartılıyor 

Toprak ve Ticaret Ofisleri ta,. 
rafından şelıriıniz piyasasına 
çıkartılan yiyecek maddelerinin 
tevziatı hemen her roıntakada 
bitmistir. Öğrendığimize göre, 
1 Nfaandan itiblre.ıı şehrimiz pi
yl!Sasına Toprak Mahsulleri ofi
si tarafından yeniden 900 it.on 
fasulye ile 600 ton pirinç çıkar
tila~ktır. BöYJecc son -gilnlcrde 
piyasada aza.lan pırinç bollana
caktır. 

Diğer taraftan bu def.a ya_pısln 
tevziM.ta alınan neticeler Bölge 
la.,.qc müdürlüğü tarafından 'kay
makarnllklardan sonılmaktadır. 
Müsbet netice verdiği .kanaati 
hasıl olduğu takdiırle teYZiai yi
ne evvelce tesbit olunan miite
met bakkallar vasıta.siyle yapı
lacaktır. 

ladilar, şerefimize ziyafetler ve; 
diler. Gecenin bir kısmını 'bu mı
Bafirperver ırkdaşlann sofrasın
da geçirdikten sonra erkenden 
yataklanmızn çekildik. 

ldare~in geçen yıl 2, 
milyon liradan fazla kar 
temin ettiği anlaşıliyor 

fı;.p::~:u:: ':::~: ,~--Ramazandan sonra gelen ay ?---...., 
Sunntro.nın l~hur Zelzelesi 

Nadir Nadi ile Oümhueyet ga
zetesi neşriyat müdütii Hikmet 

Milli Piyango Mür.akabe He- Münif hazır bulunmuş, da- 1 

---~ 

Ayım gOnünQ bilmiyen bir şahidin ifadesi 
yuvayı yıkılmaktan kurtardı Henüz uyumuştum ki birden- yeti toplanarak, Milli Piyango- vacı Osman gelmemiştir. Duruş, 

bire 'Slçrayaraık uyandım. K~- nun ı~J to.kvjm ·~ıh .ll°liuıçosu m& teSnasında Nadir Nadi: 
dimi gemide sanıyordum, :zıryı üzer.indeki • etkiklerini bitirmiş - Çok garip bir dava karşı- Birb:rlerini ne kadal' da ı;eviyor- J'Or'lardı. Ba Tfidide bir ooıc ~ 
çok fırtınalı bir havada de::ıı~ ve bifıtılçoyu tasdik e.tmif}tir. sındayız. Yıwda ne davacının ardı. Erkek her şeye ama lıer ,e- 16)'imdi. KDnisl damndıa butaıan
yolculuğu cdiyornıu~um grbı lerkez Bankası İdare .Meclisi] ismi geçmiş, ne de 'kendisine ne ,.e karamın ,guı.cl hatırı daha doe- d&lam S>~ Bazııarı da daha ile
şiddelle sarsılıyordum. Uyku 1 Reisi Nusrct Mctymıın Reisli- Türklüğüne lhabr~t edilmiştir. 1 nı.sıı bi.ıyük sevg,ısi karşısında bo- ri giderek çıldırdığını bile iddln 
scrs"mliği" ile birdenbırc_ başıma ğinde \'e M e r k e .z .B a D- Velev ki hakaret :edilmi§ olsa bi- 3'UJl ~rnişti. Ne kayın biraderıwa ettiler. 1p gerildi gerildi :ve bir gün 
geleni nnlıyaroadım. Meger bu ,k a s ı Umuru 1.'l:üdürü Z. ü- le dava ibiT Türklüğü tahkir da- manasız züppelikleri ne de .kayuı kopuverdl Bu birbirini. çildrraıu
havalide sık sık vukun gE;).en ıbir 1 nel, Ziraat Bankası Umum vası <>la.bilir ki böyle bir dav.ada wLdcsinin cnd:ılozluii;u onu üzmü- ~ 'WVeo karı koca da soluğu mah-
yer sarsıntısı beni tatlı uy.kum- ,füdüıii Tusr:et eral D1vru11 ancak Büyük Millet Meclisinin yordu artık. McselA Jtarısıy1e oda- kemede aldılar. EKadm koc:anuı evi 
dan uyandırmış. Zelzeknin şid- Muhasebat l\znsından -·ıısur Zi- emriyle açılabilir. Bir aava ve. sında oturup dereden tepeden 1to- terkctüktezı sonra kanwı1 muddct 
~etine raf:'m?n mi:afir "bulundu- ya Arslan ve Nazmi Başak ile kili tarafından açılamaz. Yazı nuşurken kaç defa kaynanan ta- dolmachm daR açtızım, biı1aena
gum_ e':'~e bır ~~mş ve heyecan NnMt İşleri Unwm Müdürü Ze- alelade içtimat bir tenkitten i- vanı vurmuş ve; "Nice yapannnu. leJ'ta reddi Uzun ~1eceiini. erkek 
esen gore:w..edıgımden ben de kı d dermanın iştirak.ile itopla- lmrettir, demiştir. 'Yatasımz tırtık, ""1tnar belektriık fe- te ta\eblıiln kanutif müddet lçer.ı-
kend· kendime: na •. mürakabe h etinde; Milli -Bımdan sonra !isticvap edilen ncri, kumıb d~Jt:ı? . .,, diye avaz a- ilinde yap&ld.ıir.ıu iddıa edi7orlaı:dı. 

- Her bcldeniu bir adeti o- Piyango 1dare Heyeti Reisi Ni- Hikmet l\fünif Nadir .Nadinin vaı; b~, :bu k3fi gelmiyonnut Kadının eahltlerlndezı biri olan 
Iurmu~. elemek ki burada da u- hat Ali üçündi mn ı?iyango- sözlerine iştirik etmiştir. ııbi bir~ 'SOllTtl da :1ı;ay.uı birader uı:un bGyiu, Nınan ~e merdiv.en f 
sul bö_yle!.. diyerek tekrar ya-ı· nı.ın ı,;ahşmaları \·e Yaridatında- Esa.~ hakkında mildafaası eo- elinde bir tomar gazete Ue gelerek dayamış yaşta bir kadın IÖYle Fl· 
tıagıma girdim ve .duvara döne- k..i inkişaflar ha.kkında izahl:ırtla nılım ıC. "M. munvinlcrinden Ke- zavallı dnmaaın kaı:ı,;1s.u:Ma geçmif hadette bulundu: 
reıc uyudwn. bu'unmuştur. Toplantıda. :Milli mal .Ozooban yu.ıda hiç bir ha- en ııoeıni bir berber mahnretile - Efendün damat eri Bamanı-

Ertesi ~bah ömndim ki z.el- p·vn!lg:mun 1941 rı mla 2 11- !'t r l olmo.dığını, Bilik.s iinti- traşa başlamı.stır. Aman efendi1Jl 11114 ilk güaü teı'ketti. 
z.r·le yuztlndcn •Slıenkoel o' de 'Y~ 73_~ ~.3 ~k ~ .kar :.te: "nyandtnGl bir tevlıitten iba- aı:nan, ndcr neler •. Meğer bu dMd - Nereden biliyoı:sun? 
yuzaen f ı.zla ev ya yıkılımş ya- mm :ettiği ve safı karın CV\'elkı ret o1dui7unu ileri ısürerek suç- bir diplomatmış da kıınsenin ha- - O ~ !Ranazan mübaret.ene 
but ta hasara uğr.amı~. Su~at- yıla na?.aran 117.561 l iralık bir luların beraeilerini talep etmiş- beri yokmuş. ''Hııy :maytabı altında hanım teyzenin evine gitmiştik ~ 
rad bo. .ta "Kr:ıkatn~" yan:ır- fazlalık gösteri:liği ~t ·ı- 1.:i:r. Capon dcıılzindc •• olem §iddetli mu- ondan duydum. 
dahı bulurm:url; şartıyla yüzden .m.iştir. M'a'hkem.e talep vCQhile sur;lu-ı harriıelerin ncUces , .. ''Buritayna ve - Peki Ramaznn dedin, sen A-
f~ıa volkan varaır ve o M- 'Bir yıllık~ iıasılat1nın % ların 'beraetlerine .kara.r vermia- t.ondra.. ü:-.crinde yapılan "uçaktı nbl aylan biliy-0!- mı.mm? 
:µm, ,galıı bizim ,şerefimize o- 60. i i.kr.am.iye olar.ak l(la;ıt.ıl- tir. t1JYyare" bombardımanları ... Daha - Bitirım efendim. 
:lacak, bu yüz yaııard ~qan bir nuş: % 7,:32 si satış kom İ!'lyon- ııı neler, neler... ~ te damat St1"f BeT- - Ramaz:ımcL'ln '80ftTll ı.nıı ~ 
tal'~ f'lZlaca hiddet götenernk lanoı, % 2,78 i umumi ıdaıc mas Ölü bulunan iki adam gili kansı lçıu l:>Utün tıu çıldırbal selir? 
sarsıntı biraz fazla olmuş. raflarını kam,ı1amış. % 28,92 s1 ~1ere ttıhammill etti. fakat bir - 1Baynım. 

o gü;ı üğleye-doğru biz!ın ~!&- de sili kin teşkil etmi~ir. Balıkpazarıru:h Kasap Raifin gün bıçak kmılje .da,.am9el'di. Ar- - Hanım Bayram wY değildir. 
L.. •• , ... ı ı. . ... ..~, l ... r- dükkanının arkasındaki .ardiye- ük ne minimin1• yavrusu, ne de .sev- 811,,,ver şu Arobt 11,Ylan bakayım. 
IU6,...,.ı .-.ap"""n .ı.ç,:t•ı ıy e J,Ueıı- e'.N.i8Gtt. Büetleri l!:al:mtıdı. ~-ıkocl-en" e geldi, w. ae ~deJl de limo.n satan 'Mehmet dün o- illi k;ır~ gözüne pükm~rdu. - Rıımazan, Bayram, Şevval, 
gem ye geçtik. • .Krae" ehr.oıe -ö~endi!'.>imize göre 'MUJi Pi- dasında ölü olarak bulunm113 ve !Kııfasınrla trun mlnasi.l"le acuze ve llecep, Şaban, Zilktıde .. 
doğru ~·ol ver.dik. "K oe" ".LoD· yangonun 23 is n Bayramı j. ı!nOl'ga kaldmlnııştır. mahallede (kurşuncu) l6kabiJr• Ve tabii ayını gününü bi1nıiyen 

'' il ğ:ızın n yakının la bir ka.- Çin hazırlad ğı f '' kalaöe celıi- * Kasım~dn Okmeyda,.. maruf kayın validesi ve yanında bu ph.itler yüzünden karoı 'taraf 
ır. '4ll:roe" da bb' Bolland& fişin biletleri büyii'k bir rağbetle !ll!lda lA numaxalı kulübede d11 uknl.'Uık '\o'c züppcliiin cehaletı. davayı kaybetti. &na l(alırım bu 

vap:ıru buldıtk. İyi o..acak has- kar.şıla.nınış, kısa '.b r zamanda ~"atruı 70 vaşuıdnki Kanber, dün pek feci bir surette kar.ıŞtığı ka.:nn lknybcdiş iyf oldu, çiirlkti kadın .Ko
tanın ayağma dôktor gelir, .de- ka.pışılır.cruıma satılmıs ve dun- ku1übesinde ölü olarak bulun- ı biraderi vnrdı. Oıilar birer umacı casile bar,ışarnlt ayrı bit" eve çıktı .. 

Hadisen· aza olduğu u 
iddia e .. ti. M~'hkeme ta
rafından tevkif olundu 

Sirkecide Or1ıaniye caddesin
de 'Sili \Tİ dtobüsleri yazıhwıe
sinde 'hmruillık YUJ>an .Sami Atı
cı isimli bir genç dün akşam ay
m yerde benzinci ifadın dük
kanında çırak Mtlharremi ta
'banca ile vurarak öldüım ·· til. 
Suçlunun ilk sorgusu dün Sul
'tauahmet Birinci Sulh Ceza mah 
.kemesinde yapılmışbr. Suclu 
Sami: 

"- en yazıhanede oturuyor
dum, Muharrem geldi, 'bu sıra
da kiiğtt alınnk için yazıhane
nin gözfuiü cektim. Bir 4tabnnca 
çıktı. Tabancanın §arjurunu çı
kardım. 1r;erde 'bir kurşun Jrai
mış, bilmiyordum. irdcnbivc 
tetiği çektim. Tabanca ateş al
dı . .Mulmueme .hiç ıbir ıkastim 
yoktur" Tabanca 'kullanmasını 
da bilmeın,. demiştir. 

!Bunun üzerine malikemc 'SUÇ· 
hımın tevldfine 'ka11ar :veınniştir. ... -· 
Üniversite kitap 

sa.rayı 

Beyazıtta !Bakırcılardaki eski 
ıve ahzcıı Eı:kirulıarbiye daire
siyle Zeynep Hanım konağınıu 
ankazını .kaldımıu işi dev.am et
mektedir. 

Erkanıhatbiye dniresinden a
çılacak sahaya bir Üniversite 
'Kitap :Sar.ayı ve yanan ıkoı:ıağın 
yerine t'eni Fen ve Edebiyat fa
külteleri kw'lllacaktır. Her iki' 
bina için birer müsabaka açıl
ması mukarrerdir. 

İktisat g ~cesi 
Bu akşam Taksim gazinosun

da lktısat Gecesi yapılacaktır. 
lfa'kültclilcr bu gece ic;~n 7..engin 
bir program tertill etmil'!lerdir. 
21 de lbaşlıyacak bu ncşell 1:op
lantı sa:ba'ha kadar devam ede
cektir. 
---->ıııc----

Uzunköprüde ekim 
Uzunld~prü. (Yeni Sabah) -

Zirai seferberlik lka.zamı.z bö:lgc
sinde ıbütiln .hı.ziyle dev.am et-1 
ınektedir. Çiftcilerimizc tevzd 
edilen pa.tates tohumlan tama-' 
mile ckilmi!itir. Fasulye, mısır 
ve pancar eldmine de devam 
edilmektedir. Halk ekim islerj
ne ,çok ehemmiyet vermektCdir. 
!Ancak 'ETgene nehri vac1isi on 
yağmurlardan tavını .kaçırmış 
ve arazi kumıen sn istilasına 
manı~ kaldığından zeriyat bir
kaç gün 1.aahhlir..e uğı:amı~tır~ 

.Mısır tohumuna ihtiyacı olan 
köylüye mısır tohumlan dağJ
t:ılmı~. Tohum tedarik etıni
yen kimae .kalmamıştır_ 

'Yurtta kimsoesir. kalan ya\TU 'Si

zin kıymetli ya,.dımımzla yaŞJyan 

Çocuk Esirgeme X.urumuıuı sıgınır. 

Çocuk Ealro~me ı<ıırumu 

Genel Merkez1 

• 
ır l ki 

ir artın kaplan .göı dtim, 
süt dillmı'" .kedi oldu. Bir 

af asız baknr kör tanıdım, te-
eskapl . IBir öküz bilırim ku-

zu oldu. Birer birer anlatıvere
yim: 
~vay ı.Wımğı hıncalıın§. 

Suç atsan -yere ü anın
daki ile konuşmasından henüı 
o gün çıktığı an· 
la.sılan bir vatanaaş, kılığındau 
da bcsbcm. 1kt eli sanlı, knfasa 
-yüzü sar.ılı. '?lara .bere i11inca 
Dehşetli :bir 1~ sonunda nasıl
sa canlı kalmıf;. lci yarı bir bay 
kalabalığı yara yara gelıii, sa
rılı vntanliu.51 tozytllcdi. Gelen 
tramvaya blıl i. Onun ne ceh • 
neme doğru boynunu kırdığını 
bilmiyonım, fnl.nt acıdan 'bayı
lt p yeı-Jere serilen ~ ... rıılı v tn n
daşın !bir talliu 11 ustalı'..\ ı ye 
götürüldüğünü gbrdılın. 

Ogünkii nzgın, tor.pjcj kaplan 
bu"'iln süt dökmii;;! k idrr. 

:Sinema gi~mn nu ndn.nı 
adam üstüne kac ndam. 'BPrl<es 
sanki dört, altı, ·s:>klz ko,1n o!
mIL-,. .Ah, of. küfür, ya tgara. 
Eğlenmek için filnn seyrme gi
riyoruş. Dış 'kenarda yıırnr1anq, 
baş ıeğmiş bfr anne ile lo'kma 
kadarıçocuğu. Uzun boylu. ka'lm 
kemikli, :zayıf, ıiiya um:lC'ısı ibir 
bay ko"'arak ~eldı. l~cn:ı, .. aa'ki 
~ocuğa çarpınca bu mlıumıui 
engeli Amerikan tanln gibi 'ko
layca g~cınr'k istedi. Sa~ ba · -
ğını kaldırıp çocufun btşındıı.11 
aşırdı. Çocuk gık deme ,l'n ye
re yuvarlandı ama ann~i ferya
dı kopardı. Rüva umacıııtt kala
b· lıkta kaybolu~-e.rd .. ~e open,
tör çocw';un sağ aye.ğmrlan iki 
paı:mak kesti. 

Ogünkü kafasız bakar körün 
kanlı gözlen bqgfuı telc:sko ıa 
döndü. Dikmen tqpesindcki ka
rıncanın ayaklarını Kcçiör.ea 
meydanından sayabiliyor. 

Otobüsün 1n1 rn safesi iÇ!Jl 
herkes altı kunış verır. a:ırJ ki
şilik yere en az yüz e1li liralık 
bir paltoya bürünmü , dritnot 
şamandırası biçiminde 'bir bay 
kurulmlL'1. Ben de onun gıbi aııtı 
kuru~ verdi~m lıalde )'f'..rin ~ 
te onda biri bana kaldı. HntR 
onu bile C.'<>k görmüs olacak ki, 
ökü1. yaslandıkça yuSlanaı. 

Ogünkü ökii?., buglin bir .süt 
kuzusudur. 

SürUden ayrılanı kurt ka.J.'fll' 
acrıer. Fakat polis denilen birim 
faydalı kurt bövle ya.pma!lı. 
HPpslııi s\irüye ve sıra 1a soktu. 
~aşasın Ciinıhurivet polisi. böy
le kurda canım feda. 

Nedimenin muha· 
hemesine devam 

edildi 
Bundan bir miiddct evvel ko· 

ca.sı komiser Talat Uçkuyu b1-
çakla yaralayarak öldürmekten 
suçlu Nedinıc.ıılıı auruşmasımı 
dün devam edilmiştir. 

dll:Jeri gibi, bizim de talihimiz itibaı'.ell idareı!in -elinde t.ek mus ve yapılan muayenesini ı gibi zavallı dnmııdı çıldırtıp duru- Şimdi lo!ill gibi geÇ!nlyorlar .. 
g e r ç :e ık t -en y i ~· r .bir bilet kamalmı§tır. mü·eakip morun kal6ınlmıştır. 1 -.-..-..-_., ________ ._..., ... _. .... -.-...., _____ • llllıll!al'lllıılll:;:sıı;~t-Rdll.,IM 
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Tal ·ıtın gayri me§ru olarıık 
nıi.iuasebctte bulunduğ'ıı MuaHii. 
iaimli kadın şahit rufatile din
lenmiştir. Mualla duruşma sını
sında vak'a.nın kendi evinde ce
reyan etmediğini söylemiştir. 
Duruşma şahit celbi i~in 'başkl\ 
giiııe b1rakılm1§t11. 

n ("M'lllp müntehasına, "Te10k" _ Nikkoôa belli baŞlı asar 
lC kadar. uzanıp oradan yok 
· ı g~mc ~~=: Bı• son kelimeyi tclaffu.,, (; l r 
.. ra u n a ken blokııavz·aan dış.ırı fu 1· yan 
~ J bir sub:r;t' :Yolda kendisi çarp-

"" \ tı ve o anın hararetine ragmcn. 
Ç 'OK Çocu tU anafara o.ıına d'" :u etmek iç.in 'tizar 

1 

edeı e<.;ildi. 
yardım - Vay, aziztm Hirnta? büyle 

İzmir (Yeni Sab;ılı) - F...ski ner"'ye koşuyorsunuz? 
aen rde mtlracaat etnıi.., çolt V.ko.'lt H" ta twuna k prü
çoc khı iki anaya daha ıhlıat nün merdivaılerfai jnın' . .Bu
Ve1 ı!L-ği tırafından .ao r lira nunln. J>eı:abcr ln,giliz mısafırın, 
para milkifn:tı gönder.ilmiştir. bir .,kelime ile mcr.akını iatnıin 

Ba k ihraca ı 
İzmir, {Yeni Sabah) -Toı1-k, 

Kefu..l, SarClalya, Çipura., Uskum
ru, Kolyos gıbi taze deniz balık
lannın ancak Ticar~t r di:lcti
nin yazı ile müsaadesi alındık
tan sonra ihraç edılm · ıkar.ar
laştırılmış n bu bususta-1d ka
rar şt?hrlmizdeki -alikadarlam 
gehniftir. '\ ayın. Sar.an i>alıkla
riyle diğer göl ::b3lıklaı:mın Jlu:'a
cı evvelce olduğu gibi serbest
tir. 

etmek için nazikane durdu: 
- Arka taret blokhavzının 

muhabcrc"'ini tümH-e . 
Herbert !Feı"gant son ~eyi 

işitmemişti. Bu sefer tam b k
havz'a karşı bi.r 'Obils dııha pat
ladı. Bu guyet büyük çapta bir 
obüst.il

F ergan roUthlş bir ,giirliltli i-
c;inde, giineşten patla~: c?.k da
na parlak bir dummı gordu . ve 
ağır. ağır. m · ·külfi.tla, kolları
mn ve ayaklarının '.korkunç :bir 
-gayretle, felce uğrayan. bir ey 
,anlama.yan "e bir ey anlamak 
ilttidOl'lDdan mahr.un kıila.n bey 

23 Nisan Çocuk Baymmma-ve hat:- ninin daha müthiş lbir gayretile 
tasına her gün .ıbirer ndım atarak ayağa kalktı."··· 
;rak]aşrmıldayız. Yavrulannwn bay- Ne köprü, ne blalthavz artık 
ramlıklannı, o 'esini hazırlnrken orada değilBi .. Onun yer.iı:d _ 
Cocuk ~eme Kurumunun Xegiö-, Onun yerine neler :yOktu !._ :?da. 
ren Oocuk .,-ıı asında -ya ttı!ı Jcim- den demir, bakır, bronz,_. a
sesiz :ruvnılarının dıı. bayramlı.kla- rış:n'.ıış, birbirine-mezcolmuş, eri 
rmı • lerin.I iınzıtlıı.ınayı unutnuı- miş madenler - .1n<..-e dantelfi .ha
malannı b'i kalbli yurttaşlarımıı.a Unde :lime lime, karmakarışık 
·~gıyla hatırlatırız. a l !ft. • .:.ı-- .hiliı bir a-ma en er ... _ .owl,ULI 

Oocuk ,&h-jıeme lKur.uM41 't:eş kızillığm8a ı:ve ıbazı yerlerde 
------G•e•n•el-M•e•rk•e•zl--& ıldll ai_y:ahhğmda .ıidi. 

~ "Ye:rü Snbah" .ın :F.debt Romanı~::;:r:;ıı:::::E-31SEA!E:S • •ıı::s:ı==r.-3E3!:""-;~, 

---
Fergan biiyttk bir gayretle şu 

hükmü 'erdi: ObUs her ,§eyi gü
türmüş, her şeyi eritmiş, her ~<ı
yi buhar haline çevirmişti . . her 
kes ölmUştü lıc.-rltes - kumnn 
dan da, cm&ht subsy1 da, nııı
neVPa subayı da, yardımcılar 
on ho~kes yalnız, hiç biı· 
sey farkında olmadan, buraya, 
kontra güvertesindeki infilik
tan yirmi metre uz·,~a atılan 
!kendisi, Fergan mUstesna . 

D ~ ruldu; etrafına bakındı. 
'Tam yanı başında gayet munta
-zam, bir tırpanla kesilmiş gibi, 
kesik bir kafa bir ha.takta ~zü
if-Ordu. Halll. gülüyordu. O kadar 
çabuk uçunılmuştu ki, birden 
felce uğrayan adeleleri gülüşil
ınü silmeye vakit bulamamıştı ... 

-Sesinin hala bir aksi olduğu
na şaşan Fergan sôyle.ndi: 

- Herkes ...... Evet, herkes <Sl
müa .. ~·Vay? Hayır! Herkes de
ğil_. 

Hata beyaz ateş .halinde olan 
;yıi;'llllıınİı üstünde, 'hatta .alev
lerin ve korların arasm&. bir 
adam fantazi halinde göründü. 
.Nasıl ve neye tutun6uğu bllin
miyorilu. Geminin en ~ğı kı
.sımlııruıa inen ve ses aksettiren 
1tUPe eğildi. .Bu 'boru, DU.tiln .tol>-

v 
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çunun, dümene. makinelere ku
manda eden muhabere yolları
nın meı kezine iniyordu. O Bu 
koca boı·udau emirler haykırı
yor, maneVTa!ar yaptırıyor ve 
ağnşıda mahfuz yerlerinde bir~ 
takım insanlar, kendilenne göz, 
kulak ıre zekfı.sılc hizıne:t cdeu 
ve her dakika ismini bir fırın i
çinde mahvolmak tehdidi altın
da, dııiına saYEk'? halindeki ;ırh
lıyı zafere ulaştırmak üzere sa
kin bir halCle rehberlik eden a
damın müthiti vaziyetinden ula 
şüphf; etmiyorlar ve bu emirleri 
yerine getiriyorlardı L .. 

- Hil'tlta Tıık!-. 
Hala titreyen Fa-gan, göl

lerini a b 'V~ müthiş yerinde, 
ayakta duran lapo.n zabitini 
dehşetle seyretti. ObU ün öriti
llkı hiç §Üphesiz onu da uçan 
köprünün nfüna fn'latmıJt:ı.
Ve onun l{bıif !)rm:aSlm erguvan 
rengine bulayan -ya1nıs ateş tle
ğü, kandı &. ...... 

F:akat yere yuoıntrlanır 'J'U· 
varlanmaz, fev:kaliae iradesi. 
ırkına mahsus guıımı. Y.enan
tıan ve Peltinden aaba beytik o
lan .-c- " ;taJwmmltffi ...... 

~ $ -ezp 

bir hamlede ı.stıı"abı yeumek ve 
bir sıçrayı~ta en yakın ve en 
tehlikeli samş yerine atılmak 
kuvvetini bulmuştu ... 

Fergan, ııtıınaı-.ık, yüzünün 
kı7.ardığını hissetti: Bir Japon 
bunu yapmış iken, kcnd>si, bir 
1ngiliz oldu.ı;.u, hiç bir ycrm(lC 
b r yara olmadı~ı ;ba!d0

, :Yere 
düşmüş. ınecnlslz, bayj;'ın kal
mıştı. ~ 

Fcrgan birden, y.ar;ro bir (lı:J
re çizdi, lıı,gilterenin $1 cfj jçiıı 
Y.'kont Hir.o.Uuıln .hareketine mu 
adil bU- harekette '.bı.ılunm:ık dll
.§ilnoosiyle göğsünü gerer.ek o.gır 
ağır kıs ta.rafa doğru .uı.alda§b. 

'Siz onu cilllattığı •~ wanı
yor811i ... :Eger ..o, aU!amıı1Ş 
gibi -gôrünüyorsa -en çok 
aUlt:ına, ki?tı.<lirl G mu, 8iz 
mir 

'LA. BRUYERE 
- Dört ilin .füirt yüz metr.e ! 
Gö-zü tar.etin teleuıetr.e dür

ibilnüncle o a.n Marki Yarisaka 
ikapağın açüdı.ğını işittifi halde 
geri .ıdömnemişti. ıF.er,gn.n igeri 
~" ıtopçul:m lişgal .et.meınek 
i~n !hareketsiz ve dilsiz -olar.ak 
~ 'kapak ıtisttinde ı:lurmııştu. 

- 05rt b1n 'ki~ 

1ki top birden ı;;ürledi. Birden 1 
bas'kıııa :uğrayaıı F'er,gaıı yal'ah 
bir adam gibi döndü ve duvara 
çarptı. 

- Dört bin! 
Otuz dakl"Kahk bir savaştan f "\ 

sonr~ b_ura-aa hıç bır şey <leği.,.- tY - s b .a. 
~enrnıtı; lı ç bir .şey Yalnız en 1 a l ·k 
bn'Uz C\'Vl'l sal!> dlan bir adam ~ .. ~ 
şimdı ölü jdi. Cesedi. açık ba~i- ASONE BEDELi 
le, ce1 kten dö~cmede y~tıy~r- Tllrtcly• •cn•hl 
ôu. Bir mermin n sadeınesile -------
yermt'len nıfayau bir çıvi başı- •~EUK uoo Kı:ı. 2100 Krı. 
nı pn.n;alarnıştı. Kan "'iirtııeye u- ~ AYLIK 1110 ., 1450 .. 
1ı~mıs olan ,gerideld .,r, hıyma- B AYL.I K 4.00 " soo " 
nrıl; için 'kı;r..ıl pıhtılar ü7..erlw• 4 AVLI~ ~o ~· aoo ,. 

TAt<Vlfv1 su scrpro:şlcl'di. Ve savaşa. pel< 
tab i. 1ıi~ bir IiCY .olmamış gibi, 
~o~uJrnnlılıl\1a. ı:-esdzce ve inat- «'a•un 1te GÜN 112 AV 4 
la devam ediliyor{lu. 

- Dört bin üc yüz! 
Bununla beraber cm.irlerj ruı:k 

Jedf:n J.evlıu .artık çalı"nııyardu 
""e ke di kendine müstakil .kal
mış olan taı:ei k~ndi kar ı il!·. 
gözü lra ı:ılı döğüşiiyo.rdu. 'Yur1-

a Sadao, duman ıre · ıar.a-
nd:ı .mesafolerin değişmesini, 

nisan hedefler.lııi iyi '·eya fena 
takdh:e ~·.aramak .üzere elinae 
-!Bir okun ya)''l gibi- taretin 
±eleıne.tresi bulıınm.uş olroaSllı
dan dolavı kendini a.btivar ad-
dediyor.du . ... 

- Di>rt .bin be§! 
Qifte op ateşi -y:enidan gürle

-Oi. u ısefer endini lıa.tıriamıs • 

1361 2 1358 

Nissca Nisan 

1942 
ÇARŞAMBA 

Olle ikindi 
J0.2,0 .S.20 .9~07 

6.13 13 .. 13 11.00 
ru:şam "Yatn ':imsak 

12.00 f .'89 '8.31 
JC...S4 '21.31 '5.24 
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Vasati 

Vasat! 

-DLKJ<AT-
olan Herbert ıFergc.n ilr- ·ye e- 'Gazf.'tcmi1e g5nder!ıe.1 yazılar 
ığilai. u.~urta !biçimindeki de- ~etlihin !lt·şııeclllmcsln .:a& 
ileten 1hşar.ıya !baktı. t 6 unırr.::"! ve ıd3 c r:a n mes' 1 

(A~ıı· vr.r) oe1~ez 



Son 
Hindistanın 
parolası 

fB<UJ taraft. 1 incide) 

(HER SABAH) 
Harbi de Sulha d 
kazanmanın 10 şartt 

Yazan: A. C. Sar.; hl 

ileri yürümek 
• • 
çın yarını 

bekliyemiyeceğiz 
Vaşington, 21 (A.A.) - M. 

l'arşh~ 'h taarruzlar 
devam ediyor 

Malzeme ' istıhsali
ni hlZI ndı!"mıya 

çalışacak 

"Japonbr şlındiye Cmdar si
vil lı'.l1kı pek nadir .bom.baroı
man etmişl'2.Tdir, fakn.t önünde 
sonunda bullll yapacaklar. Çün
kü bu hareket hedeflerine var-
mak için lüzumludur. 1 905 t'eki Rus - Japon bar-
. Ma~mawfih, sizi temjn edemll-

1 
binin meşhur kumand3Jlı 

~ ki, eger ha!k soğukkanhh- larmdan General NQgi OOrmlft 
gım muhafaza edeme telefat sa- ki: 
Ylfil mah.dut olur. Hint k~- - Harbi, kal'§ısındakinden 
~ tehdit ~~da b~und~ ve bir çeyrek saat daha fazın dişini 
duşmarun kütle h~e bir as- sıkmaya muvaffak olan kazanU'. 

İran 8aş1akiU Dün uecaki yanoıu 
Q 

Cordell Hn11 iş başına dönmüş
tür. 

Hariciye nazın, fabrikaların 
çok bliy"'tik miktarda silah ve 
mühimmat yaptıklarını ve ima
lAtın olağanüstü bir çabuklukla 
meydana. geldiğini, dil§mamn e
zilmesinin mutlak ve muhakkak 
oldu3unu söylemiştir. M. Cordell 
Hull şöyle demiştir: 

"Bugünden itibaren ileri, ile
ri yürumck için yarını bekicmi· 
yece;jiıı;.,, 
Şikago, 21 (A.A.) - Cümhu

riyetciler milli komitesi, M. 
Wendell Wilkic tarafından veri-
1.ec ve zafer kazanılıncaya kadar 
harhe devruu edileceğine ve ba
nş saatinde Amerikalıların hat
ta Birleşik Amerika dışındaki 
işler hakkında da söz sahibi o-
1acaklarına dair verilen karar 
suretini ka-~i ve tasvip etmiş
tir. 

PASIFIK'TE 
<Bat ta~afı 1 lnct •)'facia) 

azalmıştır. Pa.nav ada.sının ce
nup batı kıyısında Sanjoze civa
rında Japonlar yeniden asker 
çıkarma hareketleri ·yapmışlar

dır. Bu adanın şimal kısmında 
tfü~anın muvakkaten durdurul 
duğn La.nbanao'da çarpışmalar 

olduğu bildirilmektedir. Kuvvet 
lerimiz bun.da karşılık taarruz.. 
Jara geçmi'1erdir.,, 

Domei Ajansının verdiği bir 
:habere göre Japon kuvvetleri 
Calinoğ·'u işgal etmişlerdir. Pa
tıay adasındaki düşman kuvvet
lerinden geri kalanla"n ~evril
diği bildirilmektedir. Panay a
M.sının merkezinde bulunan T '.
paz şehri geri çekilmekte elan 
düşman kıtalannın top ateşi ne
ticesinde yanmakb.dır. Bu ada
nın cenuhuna ve şimalinc çıka
nJan Japon kuvvetleri araların
da irtibat tesis edihniı,tir. 

Amerikan t abiyesi 
Siiheyl apılan Oivanyofunda bir garajda • • 

y iki otomobil kısmen yandı Eır Japon gazetesı 
tenkitle~e cevap Dün gece sut 23,30 da Divan- bunu pek 

venyor yolunda :Metingarajda bir yaı.- kü .. ltü 
A.'lka.ra, 21 {Radyo Gazetesi) gın çıkmış ve 2401, 1634 numa- ÇU yor 

Bir habere göre Alman 
taarruzunun neticesi 

Ruslara 57 bin ölü ve 
11 bin esire maloldu 

[A.A. teıgro{la1'mdım 
hul<i8tı edi1~ir.] 

Sovyet tc.bliğinde deniliyor ın: 
":Merkez ceplıcsinde Almanlara 
ıaj1r kayıplar Vl'rdirilmiştir. S. 
ko./Ü yeıkmJ::ı.rmda kuvvetli bir 
surc:-tto tahkim edilıniş biı· düş
man mevzii tank birliklerimiz 
tarafından :1.a ptediluı~ ve 214 f 
J..Jm:an öldtirmiif;tar. Cenup batı 
ceplııesinde b arekatıta. bultuıan 
bir Alınan müfı ezesi Rus istih
kam kıt'l.l.aruun baskınına uğra
mıştır. 

Alman wbliğinde şu ma1funat 
verilmektedir: Merkez ıkesi.min
de çember içine alınan orta 
ehemmiyetle düşına.n kuvvetle
ri.nd':n !llürekkep bir grup yoke
clilmıştır. Cephenin şimal kesi
minde yapıla.o Alman taatTu:1..la- f 
rı esna.smda biıl!i!aç ıııı..1.hal alın- J 
mış, dü.~mıuı istihkamları tah
r:i p edilmiış ve birçok malzeme 
alınmıştır. 44. üncü Viyana pi
yade tümeni birkaç hafta devam 
eden çetin mulıaı·ebelcrde üstün 
düşman kuvvetlerine muvaffa
•kıyetle mukavemet etmiş v.e bir
çok zayiat verdirmiştir. 

Fin tebliğine göre de Aunus 
berzahında düşmanın beş tüme
ni akim bırakılmıştır. 

Stokhohn ina.hreçli bir telg
raft.a. deniliyor ki : "Alman kay
naklarındıa.n gelen habere göre 
senenin başındanberi yapılan ilk 
büyük taarruzun n<11:.iceleri şun
lardır: 33 üncü Rus ordusuna 
mensup 4 tümen imha edilmiş.. 
tir. 57 bin Rus ölmüş ve 11 bin 
esir alınnuştır." 

Amiral Darlanın 
günlük emri 
(Bat taıafı 1 inci eay1'ada) 

V~ington, 21 (A.A.) - Ha
riciye nezareti bir tıadwn Fran
sız gemilerinin Japonlara devri
ne ait ola.ralk yıa.pılan müzakere
ler üzerine Vişi hükUmet.ine sert 
lisanla yazılmış bir proteı;to no. 
tam tevdi etmiştir. 

Laval'in M-ksadı 

Vaşington, 21 (A.A.J - ~
keri mütehassıslara göre, Lon
dradan dönen General Marshall 
İngiliz umumi ka.rargahile müş
terek olarak tasavvur edilen ha
rel:at için gereken malzemenin 
istihsalini hızlaşhrmuğn. çalışa
caktır. Bizzat Marşal'in bu ha
rekatın mahiyetini §U suretle 
tasrih ettiği hatırlatılıyor. 

Esas olarak Avrupa 1.ıyılan
na baskınlar ve dtismanııı sana
yi merkezlerine gitt ikçe şiddet
lenen hava bombardımanları. 

Askeri mııhfiller, müttefikle
rin batı cephe-sinde önümüzdeki 
aylarda büyük ölçiide bir taar
ruza girişmelerini pekaz muhte
mel görüyorlar. Bu mahfillerin 
fikrince, Birleşik Amerika böy
le bir hareket için hnz.ır değil
dir. Birle;ıik Amerika için tesir
li olarak en çabuk y pılaca.k şey 
hava müdahalesidir. · 

AFRiKA DA 

Keşif ha rekatı 
yeniden başladı 

Malta aôasma şiddetli 
hava hücumları fasdaSJz 

devam ediyor 
[A.A. telgmflo.ruıi/Jf:ın 
hula.N edilmiştir.] 

Hür Fransız umumi kararga· 
hının teblığine göre Alman ve 
İtalyan. uça.klan son haftalarda 
Çad'daki Hür Fransız toprak
larına bir sıra akınlarda bulun- ı 
mu;dar, şehir ve köylere bomba. 
ve mitralyözlerle hücum etmis-
lerdir. ' 

Orta ~ark İngiliz tebliği ha
vaların düzelmesi üzerine keışü 
faalıyetine yeniden başlandığı
nı bildirmektedir. 

Alman orduları başkumandan 
lığının tebliğinde de deniliyor 
ki: "Şimali Afrikada Ayuel Ga
zala bölgesinde İngiliz keşif un· 
surları tarafından yapılan bir 
taarruz hareketi topçumuz ate
şiyle bertaraf edilmiştir. Av ve 
muharebe tayyarelerimizden mü 
rekkep mühim teşkiller Malta 
adasın4 karş1 mütevali dalgalar 1 
halinde tahripkar taarruzlarına 
devam etmişlerdir. 

k~ ~ har?keth:ıe teşci>- Benim anladığıma göre 1911 
bus ed.ecegı aşiki1.rdır • tc Fransa işte bu bir çeyrek sar 

Birleş.i.k milletler bütün den_iz- at fazla dişini sıktığı içın har-
lere hakim olup Japonları Hint bi k~zandı idL Son harbi k:ay-
0.~yaııusunda.n a.tınoa:y3; ~ar bedişi de bir çeyrek daha dl§ 
duşmanın kıyının her .haııgi bir mkn:ıayı göze aldırmayışından
Y~e bir asker çıkarma hare- dır. Lehistan lçin de böyle Qldu. 
~~tine, t~ns etm.clt isteyeoo- Belçikalılar ve Hollandalılal 
gı kat idır. Hindistan, düşman için .Cfe. 
gemilerine rastlayacağı yerda -
tt.-dr.icen harekete ve taarruza 
geçecek ku vvetli bir hava taar
ruz filosu tarafından müda:fa:a 
ed.ileeek ~ topraJc müdafaam da 
tehdide maruz her nôktıada sii
ratle toplana.calk. bir kara mü
dafaa. kuvveti. ta.ra.fm.da.n tıeıı:nin 
olwıacalrt.ır.'' 

* 

Hint Llderleriıııln. Kmwı 
Kalkfıta, 21 (A.A.) - Hint 

liderleri Japonlıa.ra. mukavemete 
a.z.metmiş oldu.klaruıı yeniden 
teyit ettnişlerdi.r. Penca.b Ba~ 
vekili İskeEder Hayat Han diln., 
bu harbin mU'kaddes bir cih:ıt 
olduğunu, yalnız Hindista.nı .de
ğil Büyiik Britanya ve Birleşiık 
Ame.r.ilrn.yı da alil:ada.r etti.EtL-ıi 
söylemiı:?tir. 

M.a.t:buata bey:uıatta bulunan 
Kongre Lideri Nehru da §Öyle 
demiştir: 

''Hindistanın paroJ;uu ''Eğil
~ ''e teslim olıruıma:k" tır." 

Dün Bamhayda. elli lılıı işçinin 
iştirakiyle yapılan bir mitingte 
Hintliler Tojo'nun rP..Snıini )'U"t
~. 

Pasifik Harp lılealW 
Topluadı 

V a.şington, 21 ( A.A.) - Reil 
Ruzvoelt bugün Birlcşiık MUletıe
ri mümessillerini Be~nye. 
davet etmiş ve sırası ile Sovyet 
Rusya Büyiik Elçisi M. Lltv.inof, 
Çin Büyük Elçisi Tvsking, Fele
menk Hindistruıı Umumi Valisi 
Van Mook ?e Felemenk Orta El
çisi Loudom ile göriliJm,~. 

Reis, bundan sonra, Pasifik 
Harp Meclisine beşkanlHı: etmiş 
ve Lord Bivt'f"bruk 'ile M. Hani 1 
Hopkins'i öğle yemeğine alakoy- ı 
muştur. . 

y ıuka.rdalti Japon generalı-
ınin sözlerini 1918 ele-, ya

ni bir numaralı Cihan Harb.min 
ron yılında. cıkmıs bir F ra 1$12 

mecmuasında ok
0

udum. Parısli 
mecmua bu mP.şhur çeyrek saat 
diş sıkma :işinden bahsctultten 
sonra diyor iki: 

- Şimdi dfiRmanrlıı.n bir çey
rek d:ıba fa?.la di~ çıkabilmr.mhı 
i~ 'll'll tasarruf kaideleri· e ri&
yet etmek lazım geldiğini asli 
unutmayın: 

Patatesleri kabuğiyle pişir, 
Dairende a.ncak bir odayı t3ıL 
Ekmek mukaddes 'bir F-ey:dir. 
Ylin bir kostüm. 1suımış s:ı.li.ın 

deme1ct.tr. 
Bir tek m ıım.. 
Bir tek Janıba.. 
Bir tek ampul: 
Yemeklerini son kırmtıflftla 

kadar ye. 
Her fok:ınayı iyice ~iğne. 
Her gün bir yaka. :;ill sabun 

darllğrr.Kia pek fazla değn mi'! 

* • 
1 ki numaralı Cihan Har-

binde Fransız galiba yu
kariaki kaideleri unuttuğu 
~ karpµ.ıomdakinden bir ~Y· 
rak da.ha fazla dişini sıkamadı 
ve harbi .kaybetti. 

Almanların Japon generalin• 
tekerlemesi kadar meşhur. 

- Biz her gün tereyağı ye. 
mele yerine günde bir top cfök
meyi tMtarrufa terciJı ediyoruz! 
Xommda.ki ısöderini de yabana 
a.tJnamdı. 

Lafın kıMsı harbi de, ~hü 
de eiıkiıü gibi sa.de para değil. 
taRarrufa bilerek .riayet eden 
ıkazanıyoır. 

Mahir Paşa Tokyo. 21 <A.A.) - so Ni-
(D-ft tamf aa.ncbt ıyapı.la4:..ak olan umumJ 
~ ' 

1 tnckk! paclamanw et>!:;imlerinia ha.zı~ 
~ ken~ d~ lıklan en '9CNt hadilini bulın~ 
mı soyledım. Ma.lıfr Paşa bana:, tur. 
malikiı.nesindea ayrılmryacağı-

m vi.dettiği ha.ide birkaç defa j hareket edeceğini @öyledi. Pır 
İskenderiyeye gitmiştir. Ali Ma- '%artesi gilnii Ali Mahir Pa.c;a 

- P.ı.rlamcntoda:ki beyanatın- ~iki takBi arabası hasara uğ- " Tokyo, 21 (A.A.) - Pasifik
dan sonr·a yenide11 demeçte bu- radıktan sonra söndürülmüştür. ~ki durum hakkında son hidi
luna.n İran Başvekili Süheyl de- Yangının sebebi henüz belli ol- selere göre tefsirlerde bulunan 
u:.iştir ki: "Ben oorvckil .olduk- mamakla beraber garajdaki bir Asani gazetesi, yeni Amerikan 
tan ~;onra memlekette her şeyi otomobilde kontak neticesi ben- tabiyeaiııin tehlikesini çok kü
diizelbniye i';alıştmı. Fa.kat ma- zin dcpoı:ıunun ates almasından çültmekte ve bu tabiyenin kay
aJescf bu, !.>enim jç.in çok üzün· ileri geldiği söylenmektedir. bedilen üsleri tekrar zapta nıü
tillii bir şey oldu. Mecliste dai· Tahkikata devam ediliyor. sa.it olmadığını ve hatta böyle 
ma tenkitlere mcı.rez ka.lıyocum. ------------ bir harekete teşebbüs bile etme-

Vaşington, 21 (A.A.) - Di~ 
lomatik naah!illerde, M. La.valin 
son dakikada bil- blöf yaparak 
barışı müzakere için a1"3oeılık te
şebbüsünde Gılunması ihtimali 
gözden uzak tutulmam.ı:ıktadır./ 
Laval, bundan sonra, Alma.uya 
ile işbirliği yapınıya başlamadan 
evvel ba nşı tıemin için bütün 
gayretlerini sarfetmekten. geri 
durmadığını söyliyebileeektir. 
Vasi:ngtonda hiç kimse böyle bir 
kurnazlığa aldanmıyacaıktır. 

hir Pıa.şa nezdinde tekrar teşcb- tekrar m'3.liiuinMindrn la.ctı. 
bağlamış bir &damdır." ~te ~~um. 'F'akat bana 1 Ben ae onn tevkif ettirdi~. Şim-

Pa.ris1 21 (A.A.) - Bütün Pa... ~yle I>ır vaı~ bulunmuş oldu-/ di malikbesinde neBaret altında. 
ris basını ilk sayfalarını yeni gunu inkar ettı ve istediği gibi bulunduruhnakta.dır." 
hiikfunete hasretmekte ve hep ------------------------
birlikte hükiı.meLln t.A<=kıkUIUnu·· 
hararetle kaı~lamak~lar. &güo mattr 'sriıea ~ -------. 

Bu mrunlekctte b"rlik olmadığı- Yurtta kimsesiz lı:alnn yavru si- .\iğini bildirmektedir. 
nı gOOtermektedir. Beu bu :Şekil- zin klpneUi yardımında yaşıyım 
de <.;alışmakta devama .imki.n Çocuk Esirgeme Kurumuna sığınır. 

Bir Alman Ga.zetttiine Göre TU Rft N 
Berlin, 21 (A..A.) - ''Börsen ŞEll.ZADEBAŞJ ftl ~ SlNJWABINDbü"yükA: .. l 

Zeitung" gazetesi diyor !ki: 
giremiyorum. Memlekette dai- Çocuk Esir-geme Kurumu 
mi bir emnivetsizllk hüküm sü- Genel Mer+cezı 

* Stokholm - Norveçteki ilk 
askeri manevralar Persembe ve 
Cuma günleri şimaldeki dağlık 
çevrelel'de yapılacaktır. 

Amorlka Bastn•nda 
V:QŞington 21 (A.A.) - Ame

rikan b-.ısmı: 

Fransız hükiimetini La.valin e- İki büyük film birden; şimdiye kadar g~r'UJmemit en 
le alması İngilizler ve Amerika- heyeca.nla.r ve sergüze§tler filmi: 

rüyor. Askt..-i·Ier hakkında.ki nok- -----------
tai nazar yanlıştır. Memfoket i- tebarüz ettirmiştir. 
c.-h kan !arını dökcnleI' onlardır. General Riyas da memlekıeıt
Vat.mın bağrında. hainler olaca- te ~ miktarda bir emniyet
ğ:.nı da biliyorum ... " Başvekil sizlik mevcut olduğunu, hasta.
bundan sonra itimat reyi aldığı- , ha.nelerin her gün bu emıuyet
nı, binaenaleyh bu tenkiıtJerin 8izliği kalclırmak icin çalışan 
doğru olmıdığını, .askerlerle iş- yaralı askerlerle dolduğunu ve 
birliği yapa.bileceğini mevkii- bunun iyi bir şey olmadığını 
nin birlikle kabil ola.bileceğini söylemiştir. 

* Los-Ang~les- Japon rad 
yosuna göre, geçen Cumartesi 
Japonya üzerinde yapılan hava 
akını yfü:ünden yurt müdafaası 
birlikleri komutanı harp divanı
na v erilecektir. 

Nevyork Tim.es g3..2ıetesi yazı
yor: "M. Lavalin hükümeti. ele 
almasiyle, Fransız siy88etinin 
temelleri yıkılmıştır. Çünkü M. 
Laval yalnız tam bir Fraruıız -
Alman işbirHğinin şampiyonu o
lan bir ıadam değil, a.yni zaman
da kendisini tamamiyle Alman 
silahlarının muvaffaıkıyetiııe 

lıla.r üzerinde bir darbe tesiri 1 
yapmıştır. Bunlann sinir balo- 1 - MASKEL 5 lerin DON o· şo· 
mından ne kadar hassas bir ha-
le gelc:llo"'ini bu isbat eder. Bu, 15 devre - ~ kısım. Kanlı ve müthiş miic;ıdele ve çarpışmalar 
Avrupa düşnıanlıarının Lavale ı her sahnem. 1001 heyecan. EUyük çeoolE'!' harbi, h~ ca.n-
kıa.rşı taba.uca kurşunlariyle, dan seveceği büyük macera filnii.. 

Fra.nsada suikast ve bombardı- 2 NO NO NAN ETTE ' * Vaı;ıington - Panama bay
rağı taşıyan bir yiik gemisi A
merikanın Atlantik kıy.ısı açı-

m::ıolarla takip ettikleri "Bekle- • 1 1 • 

me" siy~ctinin ims ettiğini .is- ANNA NEAGLE- KİCIJARI) GARLSO.ı.~ _ nOLA:ND YOUNG 
bat eder. ~n~ ve mulııteşem dekorlar arasında. çev.r:ilıniş büyük revü 

!Dk'iJW~~!!.~~~a~amı~~~~~·!' !!!!!!!!!!!!!!!~!!'!~:!!!!~!!!!!!!!~::ıaı~,;;;ı~~!!IW:'~~iW~!!~~!!*G~~~!!•!:!*~!!!!!~!!~~~-~·~1~~*!!!!!!!~!!'" ~·~~·~zx!!!!:ı!!w~~ii~~~!. ı filınL .. Nefis şarkılarla.. .• Danalar... Ve musiki paz-çaJa.riyle 

1
. 

Fir h 
1 

Ye,.lerde "hir a_:_, . . .. v süslenmiş bUyillt a§k .romanı_ Hazreti Musa. 1 avunun a- .. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - 0 - • --... - - - -- - - - - ~-- • sı uuuw ıyı ogren ıı A~ ı..:ı... .. __ 
yılıp bayılma.ruimı. Jıail8. ölüp, - ..ur=•r.cn•-~~44JLAY;u.ıu;.r.rare ___...~4JL.UJL.ZS ••A.Jn:P•M4 --~ mŞ;in. Çok usta bir sihirbaz ol: ' uou ..._...,.,. de'ir'allllı ma.til&dar. 

~;;,,.,.ı;=~~ama.k için gür oe- ~ r;FRIKA HAZRETi MUSA rt.~1~; 1 ~~~~ş~i~.craem, haksız- 1 1 
- Gerçek Allahın halt pey- J 0

: 
131 

KO.-l.GUNAL \ Hazreti Musa, elini tekrar , Birbirinizi lkaybetmemek için •*mmmaı-. 
o·ambeıi oldUcÜUJna şimdi inan- t l . B ' koynuna. sokup çık:l.rnllş. yine lütfen elela tutununuz !. , dm mı ey hükümdar! Seni ve a.- ......,.._...._~~ Nakil ve i ·tibas hakkı mahfuzdur ~~...-..taJ1twJ_,..,.J 
damlalf!ll bu ejder~aı~.k~- - ::!::!:at~:·~~=! 9ünk.ü: Kapısından trarnvaı; ~;üt~üslerin ve otomo-
:makla. yeni bir muc.ıze gostermı· - Edivorum Ya Musa! ğa.zından tutup kaldır·dı; eski bir mucize ile kaı"Şllaş&ea·lann! ·billernı bu hafla da. güçlüklt! ı.,t,;1ıt-.,~0 ı lstanbulu.n en büvük 
ye hazırım. Elverir ki şimdiye - O haıde, hiç korkma, dışa- haline, yani değnek şekline svk- - Yapma Ya Musa! S~ntlen yüzüne merhametli bir baış en vasi ~ıen çak sevilen: • 
kadar merak edip girmediğin n çık! Bu korkunç ejderhanın tu... mucize istemiyorum! Aynı ej- fırlaıttı: 
tahtın altından cevap ver! kal d b: b ef d k d g ........ ,.,.,,ı,. """ vücudunu ortadan nasıl - dıra- Firavun, ag~ zından buram bu- er :ayı u s er e oynun an - - ~ acıyorum. ey .s> .i-

Fira.vun, e~haııın korkunç - ·· ı · k · ti ı·b ı ra.vun' ,..,,, .. ~--.:ı·-· k k JU-.... · cagımı gar. .... ... 1 d"""''"'' çıkarak denn· bı"r ÇlJ:iarn.ıa ıs yorsun ga ı a. . uvı:u.oıuıgım or u ve 
ölüm ıslıklan. anu;ında bir sinek L_, ...... ~ · --~• .. 1~k · 

H ti Firavun, ...... gır zın~titriye- nefes aldı. Deminck:nberi ölüm - Korkma ey Iı.,ıravun! Bu "'~ venci m'Ucizeleri sihir 
vızıltısı gibi duyulan azre ~ ~ ~~., - · · ede-J-·ı ı -...ı- .. _,_tın altınd0n cılkb. Ken· terleri döken kendis1· değilm· ;ı:ı. maer gösterooeg1tn muc.ıze ne zann ı~ hakikati kahul ebni-Musarun sesini işitti, söyled1 < e- ı~ Wll4.l '4 ..,.. 1 ,_ .1_ •• 

"· disi kadar perı·şan lrnlde bulu- gı"bi 2'eçıp ıtahtına oturdu. Ve.- seni, ne de adam a.rını ..... orAı.u-a· ye bir türlü yanaşmıyorsun. Be-, rini tamamen değilse bile 1AlS- - ~ d -·ıdi T · ı--'- b · nan dalkavuk adamlarının ara- zirler, nazırlar, beyler de yer- cak. egı r. er8lDe Oua.nul, e. mm göstenbklerim lıakikattc 
men anladı. Ba.'}ını tahtın yan le"m· e gc"'+;ıer. Gö"zler:ın· de dağ pınıze· . g~~; .. ıar verecektir. ·t~te . _.,_ rarak h u.. sma kaçtı . Onlarla birlikte sağa. • .,.....,. ~ As:/ sihir değil, mucizedir. Beni, ej-
tarafından dışan ç-a a:.7 ı k başl dJ H--~+• gı"bi büyu··yen Hazreti Musayı başlıyorum! d h . . . kırdı: ao a o~ya a; • cu.ıow h . . er a mueızesmı tekrar gcs ter-

- Medet Ya .Musa! Medet! M~uın B.m:ira.ne sesi yükseldi: hayretle, deh§etle siizmiye lko-- Hazreti Musa, cpsmın gozu Dtiye mecbur etmekle ne kaza-
- Tel§.ş yok! Heyecan yok! yuldular. önünde elini lwynım& sokup çı- wrsın? 

Medet! M::deeet!... Herkes olduğu yerde kalsın ve Hazreti Musa, yıanında karde- kardı. Ortalağı •bütün gözleri ka- Firavwı, e~ri.....ı.a sözünü du-
Hazreti Musa, tahtın ° tara- korkmadan bu tara.fa ba!alm! li Harun olduğu halde, Firavu· maştıran bir nur bürüdü. Haz- .r--u 

fına g~ti. Gözbebckle,.i yuv:.tla.- Sizi, bu korlkuru; ejderhadan nun ka.rşıs!D.a diklidL Sağ elini reti Musanm eli ÜZ' gibi bey.az ~up~ı:=, ogr·~ir~~ekıs· lteenr· 
rından dışarı fırlamıa olan Fi- w 1 a....: ··-"---'· sOl'du: olmuş vıe etrafa nur yaurn1ya ravunun sapsan yüzüne bakıtı: kuıtaraca.gım. _,.., u.7oi:aMı.nA _._.. .. l ,,_ &"ihi adamlaru:un yüzilne ba.1<ıtı. 

- Ben deli miyim ey hüküm- Hazreti .Musamn sözleri tesi- - Elimde ne görüyorsun r ba.Şlamştı. F~ goz eri ka.- Ha.m:ın, bu bakışın ınAnusıru an-
dar ! rini gösterdi. Herkıes bulunduğu - Bir ~ görmüyorum. m&ibran bu Dlll"t yıllarca. karan- hyarak yerinden doğruldu: 
_Hayır Ya Husa! Sen hepi- yerde çivilenip kaldı. Firavun ile - Elimin rengi nasıkJır? hkta kalan, simsiyah kesilen - De~letli sultanımız, dedi .. 

nıizden· akıllısın! başvezir Hfunan, eı:ı öne ve yan - Esmerdir. ka.lblerl a.JrimlatamadJ Fıra.vun, Bu husv.sta De düşündüğünüzü 
-!. bir'b" - Bır· "'---.... MIA-~ az evvelki kıorinmç ejd .. ..ı. ... ~ u- ~:- ı...:ı.:ı:~--:- l..ı- d"" s;'710o :ı..a-- Sö.zlcrimin gerçekliğine i- yana düşmüşlenli. Fi:Ul\at ı ır- ~- ıLW&U. &-.._.. M ........-..-.,,... .,_ uuwı.ı.n~cw~ -.r. "' ......, ın. 

nanıyor musun? lerini tanıyabilecek halde değil· )'Ol'Mln değil mi! nutarak Baıı:reti usa ile tekrar ııaatimizi söyleriz. 
- İnanıyorum Ya Mu.sa! lef'di. - Hayır! ala.y etm1ye begJedı: Fi?a~ ba.şvezirinin arzusu-
- Peyg:unberliğJ ... nı kabul e- Hazreti Musa., sert adımtarla. - Şimdi elimi b}l'"'D>•-..a- - .Aferin. Ya Mua! Kıs:ırdan nu yerine get.irdl: 

diyor ı:msuu? iierledi. Korıkune ejderha.Vl bo- eağım. Çika:rdtğım. :&8111811 yenlj Jiaotıbn gündenbm · · CAl'kuı var) 

ÇEMBERLiTAŞ Sinemasında 
Bugün Matinelerden itibaren 

Bü~ün lc:;t.anbul sin~ seı.verleri, blribirleriyle müsabaka eder
cesıne sel ve akın halinde ~'er bulmak ,_çın toplanacaklardır. 

Vatan, fstik4af ve Mefküre Aşkmın Kudretine 
Misal olara!k vücuda gelen emsalai:r; bir §3..heser 

ALKAZAR 
MUH:ASARASI 

' ( TÜRK('~ SÖZIAİ ) 
Son., senelerde ~aa eden en kuvveıtli lıcyecanl:ır; en kanlı 
vak :aı~: .~~. nıu~ harpler, tefrika.ya düşen bir milletin feci 
a.kıbetı, ~oriilme.miş. ikahrammılık., fcdJlkarlık, yiğitlik ve va
tamıeverlik sah.n.el~; kanlı mücacl.elelcr, müthiş boğu:;,"ll'.lalar ... 

Bu Muazzam ve t.msalsiz Şah~ser ~ 
Münhasiren ve gnlnrz si:ımıuımızıl4 gösterilecektir. ıj 

Yec bulmak için lCıt!en tam seans .s.~at~"""i!.d ~ ' e Tif ed-;tiz. 
~ 
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YAZA.Nı M.S. Karugel 

YÖRÜK AL 
Nakli ve iktibas hakkı mahfuzdur 

~ ihtiyar gtlklft ve: ymca. derin bir nefes aldı. O da, 
- Teve'kkeli değil. Heriflerin Soytarıkoi?'lunu, Üsküdarh Şa

kispetleri, yağlanışlan. duruşla.. hini tamyordu. Sonra Bursalı 
a belli ediyordu. Meğer usta e- Ta.hirl.e Çıfıtburgazl:ııun pehli-
_._ van tıaıvırlarmı crö.......ı;;..+ü.. Kur'a a.w.den çıkmışlar .. Et- Ne yapa.o •.u.o.~" 
eaksuı şimdi? neticesinde Yörü'k Aliye Lan-

- Bilmem.. Bmılann yediBl g82.3.lı düşünce sevindi 
& beli. . .lç1erinde m- 11aamı wr. Çazgır, pehlivan.lan eşledik-
tıasıı eş tutmalı bun.lan?.. Un sonra., kıbleye çevirdi w, 

llmyv, Çazgıra §U11lan BOy- duala;rmı şu euretle okudu: 
lec}i: - Allah, Allah, Hocai Alem, 

- Bildiğin gft.11 bejla epe; Beydi kfilnat, muefzi mevcudat 
Haydi... ve pürkemruü oemaıl, Mustafa 

Ça.zgır, bzan dibl:ne p1dl. rasaJA.vat, ili. ..• 
Eşleri şöyle bağtadı.. 8eyirci1er Seyircilere, pıehliva.ıda.n ta.k-
1'.e merak içindeydiler. Ne olu- elim etti. Ve, Bursalı Ta.lıirle Çı
yor diye gözlerini kazan dibine fıtburgazlı Çobanın ustalan.n-
clikınişlerdL dan ve pehlivan oldu:kla.rından, 

Cazgır, şöyle eş ba.ğiadı: hasmılannın çok sa.kmmalarını 
Buranlı Tahiri, Çıfıtburgazlı nasihat eyledi. 

Çoban Mehmede.. Yörük Aliyi 1 Pehlivanlar, çırpınmıva obaşla
Pıç Mustafa. . Sa.ngazalı'vı dı. Fevkalade giizel peşrev yıa.
Künteci Hasa.na. Kel Memiı-Ji pıyorlardı. 
Ç-Opara. ÇazJ?"ır her vakit olduğu gibi 

Bu, eş başlanışa Piç Mustafa Cahğın yanına oturdu. Çalık, 
itiraz etti. Ça.7..gıra. hitaben: Ça.zgıra, müşkül mevkide kaldı-

- Usta! Olma:ı.: bu. .. Haks12- ğını ve, bu kur'a ile iş yapıldı
lıktır. Kel M~, bu işte kaza- ğmdan ıa.r açarak: 
nıyor. Biz, biri.birimizi kıraca- _ Usta.! İyi oldu da kur'a 
ğız... old 

- E! Ne ya.palım?.. u •. N bil . ben. O herifi 
? - e eyım . er, 

- Ne yaparAAn yap . .. ~ belA . . le 
~ Sangazalı t~k kalıyor... meger a ımış r ... 

ı - Çıfıtburgazlı da, Bursalı 
Başka türlü eş tutulama-z ya.... da pehlivan çocuklar. z.a.ten ta.
Kime ve~m itiraz edecek .. 

vırlarındıa.n belliydi. 
- Kur'a çek .. Biz razıyız.. _ Ben, onları önden Anad<>lu-
Deyince, Çazg:ır aydı. Kur'a 

~ k ı lu zannetmiştim. 
çekmenin daha. nıuv. ı 0 ac~- _ Ben de öyle zannetmiştim 
ğını kabul etti. Pehlivanlara hi-
taben: doğrusu .. 

? - Meğer malın gözü imişler - Kur'aya razı mı?.ınn: . .. 
Diye sordu. Pehlivanlar: bunl~~et, ustalarına bakılırsa.. 
- Kur'a çek usta.! .. Hakkımı- Duruşlarına ve yağlanışlanı:ıa 

ııa ra?.J. oluruz.. f1 pehl" andır 
Ça.zgır, hakf'm heyetin-e gidi~ l bakılırsa beri er ıv -

meseleyi anlattı. Hakem heyeti lar... N 
ie kur'a.ya karar verdi. Fıı.~at - Bak! Bak!.. asıl peşrev 

d B yapıyorlar? 
\Jıali sabırsızlanıyor u. agır- _ Çok güzel çırpınıyorlar. 
nuyıa başlamışlardı: · d tadır 

_Ne oluyor? Biz de anlıya.- Soytarık da, öteki e us . 
bm.. Güreş neye başlamıyor? - Bilmez miyim. Şahin de 

Çazgır, ahaliye eliyle işaret e- yamandır. 
derek şimdi meseleyi anlataca- - Bak Şahinin çırağına, tam 
ğını bildirdi. Kur'a çekildi. Peh· huzur peşrevi yapıyor. Ne olsa. 
11.,ya.nlar kur'-a neticesinde şöyle lstanbullu .• 

v _Ne ise, Yörük Ali yakasını el§lendiler: 
Yörük Ali, Sangazalı Hasana.. kurtardı. İlk güreşi talihli oldu. 

taf Ço 1 Nasıl olsa La~lıyı becerir Piç M us a, para ... 
Bursalı Tahir, Kel Memişe... j o ... 
Çıfıtburgazlı, Künteei Hasa- - Becerir a.mma.. Öyle de ko-

layı kolayına değil... 
:na..Ç~r meydana çıkıp sabır- - Evet, üzücüdür. Nıe yener, 
mzlanan ahaliye dert anlatmıya ne de yıenilmak ister... Uzatır 
başladı. Ve, meseleyi anlatti. durur güreşi ... 

-Yörii'k Ali, bu işte şanslı çık- - Bakma s~ ona .. Yörüğün 
nııştı. Allah ona acunıştı. Diğer- güreşi . ters gehr ona... Çabuk 
leri biribirlerini yiyeceklerdi. . benzetır onu ... 
Qalık, meselenin içyilzünti anla- (Arkası var) 

~-larp kaynaklarına ~oo~u 
( ... tar•fı 1 ınoı •1f•tla) Ni.>onlar gayelenne erlJ;lmU, o-

larını a.zımsamakta.dırla.r. lurlardı. 
Japonya, vedmı::ı.iz diyarının Japon harekatının muhtemel 

barındıramadığı nüfusunu yer- gelişmeleri şu istikametlerde 
}estirmek ve sanayiine kapalı olabilir: A) Hindıstan, B) Avus 
pÜ.a.rları kılıç uciyle açmak üze- tralya., C) Çin, D) Rusya .. 

Çocuk bayramr mOnasebetile Çocuk Esirgeme 
Kurumu merkezi ve şubeleri tarafmdan Hazırla-

nan programı bildtrtyoru:ı • 

Jatanbul Merlcezi.":' ı ramlarmı tebrik edecekler ve 
24 N.isan Cuma günü saat 14 kendilerine çay ve şeker ikram 

te Beyoğlunda Fransız Tiyatro- edilecektir. Bilallara gündüz 
sunda büyük bir müsamere ter- Bakımevindeki çocuklara hedi
tip e~tir. Bu müsamere günü yeler dağıtılacak~ bu çocuklar 
çocuklara kuru yemişlerden ü- için eğlenceler tertip edilecek
züın, incir, fındık dağıWacak- t.ır. 
tır. AZ6mdar NaMye Şubesi: 

Beyoğftl. Kaııtı Şubesi: 23 Nisan P~be günü Gill-
23 Nisan Perşembe günü öf- hane Parkında çoouklar için bü

leden sonra Maksiin salonların- yük bir müsamere hazırlanmış
da bir çoeuk balosu tertip et- tır. 
miştir. Bu baloda çocuklara E~ NaJMye Şu008t: 
kukla, karagöz gösterilecek., ay- 26 Nisan Pazar günü Gülbane 
nı zamanda ~er ve pasta da- Parkında çocuklar için eğlenceli 
ğıtılacaktır. Bundan başka eUI bir müsamere hazırlamıştır. E
çocuğa. ayakka&\ dnğıtılacaktır. m.inönü kazasının diğer nahiye-

Şişli Nakiye Şubesi: Ieri de çocuk bayramı münaae-
23 Nisan Çocuk Haftası mti- betile fakir <;ocuklara para yar

nasebetile çeVTesi dahilindek i dunı yapacak ve çocuklara şe
ihtiyacı karşılamak üz.ere bir ker tevzi edeceklerdir. 
ton pirinç, 100 metre 'basma ve Eyii.p Ka:ı;a Şubesi: 
100 kilo sabun dağıtacaktır. 23 Nisan günü, kaza kayma-

Ku.'mnrJ<ışa Nahi.IJP. Şubesi: kamhğı önünde merasim yapıl-
Altıntuğ Spor Birliği önünde- dıktan sonra Şifa havuzunda 

ki meydanda merasimden sonra. Sami Beyin be.ğında çocuklar 
saat 11 de (Bizim Sinemada.) için bir kır eğlencesi hazırl~
çocuklar için bir sinema ve bir mu,ıardır. Burada çocuklar eg
müsa.mere hazırlamıştır. Gece len dirilecek ve kendilerine incir, 
saat 21 de yine aynı sinemada ce'1z dağıtılacaktır. 
bir müsamere tekrarlanacaktır. Şehremini Nahiye .Şubesi: .. 

Beşiktaş Kazıa Şıı008i: 23 Nisan Çocuk Bayramı mu-
C. H. P. binası önUnde ilk okul nasebetile bir hafta devam eden 

talebesinin i.ştirakile bir mera- bir program hazırlamıştır. 23 
sim yapılacak, bifahara muhitin Nisan günü merasimden sonra 
32 fakir çocuğu giydirilecektir. çocuklara şeker tevzi edilecek; 
Aksam Halkevi salonunda ço- akşam çocuk velilerine (Halke
cuklar için bir müsamere hazır- vi) temsil heyeti tarafından 
lanmıştır. Belkıs piyesi tem.sil edilecektir. 

Eminönü K~ Şuheaıi: 23 Nisan Cuma gecesi temsil 
23 Nisan günü saat 9,30 da yapılacak, 25 Cumartesi. günü 

Çocuk kütüphanesinde toplanı- çocuklar tarafından temsiller· 
lacak, diğer mekteplerden gelen 26 Pazar günü de 15,30 dan 19 
çocuklarla birlikte önde koro a kadar bir çocuk balosu ha.zır
olduğu halde Sarayburnunda A- lanacak, baloda çocukla.ra ye
tatürk heykeline gidilerek çe- :miş dağıtılacaktır. 27 Nisan~~
lenk konacaktır. Öğleden sonra za.r gtint116 dan 20 ye kadar şıır 
saat 14 de çocuk kütüphanesin- ve şarkı müsabakası yapılaca~ 
de çocuklar birbirlerinin ba:y- 28 Çarşamba gecesi de muhtelıf 

ithalat ma1la1"1mı
za fiyat tesbiti 
İthalat birlikleri tarafından 

memleketimize iıthal olunan bilu
mum eşyaların birlikler ve Fi
yat Murakabe Komisyonu ta
rafından ithalat eşyalarına fiyat 
tesbiti gec00nesi yüzünden mal
lanmız piyasaya vaktinde çııku
tılamayı.şı piyasada varlık içinde 
yokluk doğurmaktadır. Son gün 
lerde vaki birçok şikayetlerle 
almkadarla.rın nazarı dikkati 
oelbedilmişti. 

Ôb'l'endiğimize göre, bwıdan 
sonra memleketimize ithal olu
nan mallara fi_ra~ ~~i_ti içi_n 1 
birlıkler umumı katipligınde bir 
fiyat tesbit komisyonu t.eşekıkül 1 
etmiştir. Komisyonun azaları 1 
muhtelif birliklerden seçilen sa
li.hiyettar memurla.rda.n müte
şekkildir. Böylece teşekkül eden 
bu birlik memleketimize ithal o
lunan bilümum eşyaya fiyat tes
biıt ede!'ek Fiyat Murakabe Ko
misyonunun tetJkikine arzetmek
tedir. 

mekteplerin iştirikile büyük bir 
temsil verilecektir. 

KadAköy Kaza Şııbetri: 
Kaza ve nahiyP. idare heyetle

ri, mekteplerde <:ocu.k bayramı
nı kutıu1ayan çocukları ziyaret 
edecekler ve ba2J. küçük yardım 
larda bulunacaklardır. 

Şile Kaza Şııbe8f.: 
23 Nisan günü Halkevi bah

çesinde yapılacak resmi mera
simden sonra, çocuklar otobüs
lerle gez irileeek ve kendilerine 
şeker dağıtılaCa.ktır. Bundan 
başka Şile kazasında gürbüz ço
cuk müsabakası yapılacaktır. 

Vslcüdar Kaz" Şubesi: 
23 Nisn gttnü Halkevi önünde 

yapılacak resmi merasimden 
sonra çocuklar giydirilecek ve 
Zeynep Kamil hastahanesinde 
yeni doğan çocuklara kundak 
takımı dağıtılacaktır. Bundan 
başka bayram münaeebetile c.;o
cuklar tranıv&yla.rla geW:irile
cektir. 

Baktrloöy Kaaı. Şttbelti: 

re, Okyanus enginle~ne ve A&- Japon donanması, hava kuv
ya derinliklerine dogru uzan- vetleriyle desteklenerek, Hint 
maktadır. Kolomp, a..7.ğın dalgı;- Okyanusunda Seylan adasını ve ------------
larla çarpışırken , ayak basacagı Hindistanın önemli kıyı üslerini Veni neşriyat: 
efsaneler diyarlarıııı Avrupa.da tehdit etmektedir. Gerçi, donan
medeniyetler kuracaklara ıh- ma şimdilik rastladığı ticaret ve 
da etmek gayesini güdüyordu. harp filolarına saldırmakta ve 
Vaskodoğama, onun yoİundan, karalara karşı uçaklarını yönelt 
fakat esas hedefe vannış ve Av- mektedir. Bu hareketlerden ta
rupalılara hayat sahaları yolla- kip edilen maksat, Hint Deniz
rını açmır-;tı. !erindeki seyrüsefer emniyetini 

23 Nisan günü resmi :meruim 
den sonra Halkevi salonunde. 
çocuklara kukla, kanı.göz gös
terilecek, 25 Nisan Cumartesi 
günü saat 15 den itibaren tibnen 
bandosu i~tirikile Halkevi bah
çesinde de bir gardenparti ya
pılacak ve çocuklara hediyeler 
dağıtılacaktır. 26 Nisan Pazar 
günü birinci ilk mektep bahçe
sinde tümen bandosunun iştira
kile çocuklar eğlendiril~ek ve 
29 Nisan Çarşamba günü hal
kevi salonunda çocuk velilerine 
bir temsil verilecektir. 

Kürenin bu feyizli semtleri el- baltalamak ve durumu müsait 
den ele geçerek nihayet, arslan kıldıktan sonra, Birmanya cep
payı Anglo - Saksonlara düşt~. hesinden yapılacak taarrm.larla 
Garpte ve şarkta iki yeni ve bu- müterafik çıkarmalara teşebbüs 
yük millet, bu buluşmanın aley- etmektedir. Hint sularında bir 
hini.le ve Angl? : _S~ksonla.nn İngiliz uçak gemisinin batını. 
ama'1sız iki rakibı ıdıler. . dığı İngilizlerce itiraf edilmek-

Büyük Harp, Cermenlerm d: tedir. lki İngiliz kntva.Wrünün 
nizlere çıkmak dav~ından dog- battığına dair gelen haberler te
mu<·tu. Japonya,• denı~erde boy- yide muhtaçtır. Kap'dan dolaşa
ö.cüşemiyecek durumıle, o harp- rak ilerliyen filonun da bu de
ı e Müttefikiyle omuz cm:ıuza Y1:1" nizde rol alacağı anlaşılmakta 
r iimE'k politikasını takıp etmış ise de, Bombayda toplanan ar
ve bir hücum çıkış yeri temin mad&nın faaliyeti hakkında he-
etmişti. nüz bir belirti yoktur. 

İkinci Cihan harbin~ ~n . kuv- Avustralyanın müdafaasını A-

Foto Mağazin 
Foto Ma~azin'in 69 uncu sayısı ka

pağında Ginger Rogers'in nefis bir 
resmi süslü olarak çıkmıştır. 

Fazıl Ahmet Aykaç'ın yeni bir uilri: 
Bucak, Yeni piyanistlerımizden Toın 

rs Hilminin hayatı, Anna Şeridanla 
b ir çeyrek saat. Alice Fayıo 1942 ye
ni dansları, Makiyaj , Dansı dostıaı 
başına (Hikaye) ve Akt .ie! resimler. 

AKBA Kitabevi 
Baaka.Jar Caddesi 

ANKARA 
Her dilden ldtaı;. mecmua, ıa
zete ve kırtasiye satı~ yeri. Her 
Usanda kitap siparişi ve abone 
kabul edilir. Şubesi yohtur. 
Telefon: 3377 

• .Adlılar Kazıa Şttbesi: 
Resmi merasimden sonra par

ti, balkevi ve Cümhuriyet mey
danlarında toplanan talebe ara
sında eğlenceler tertip edilecek
tir. 

(İstanbul ve Beyoğlu semtle
rindeki sinemalar bazı seansla
rını Çocuk Esirgen:'le Kurumuna 
tahsis etmişlerdir. Kurum şube
leri kenrli mıntakalan dahilin
deki mektep <;ocuklarının inti
zamlı ibr surette ve bir program 
dahilinde sinemalardan istifa
delerini temin edeceklerdir.) 

ÖKSÜRENLERE KATRAN HAKKI EKREM 

vetleriyle ha.z.ırlanan ıkı Mıhver merikan ordusu deruhte etmi.ş
Devleti, "Maksa~'!.diye.koşr.ıak tir. Kürenin bu beşinci parçası 
za.mann~~n .. gel~ıgıne ınan_!ll_ış- elden giderse, Müttefikler, mu
lar<lı: ~u~ ~rıtanya, hatt~ ~h: azzam inşa ve imal plAnlarını 
mal ~lmış hır arm:ı_da~~ sahıp · gerçekleştirseler bile, kaybettik
Amerı ka. Av"!:pa ~h!ı~a~a.rına ]erini yeniden elde etmek için 
kaı·ışmakt:m mustaı.,rnı ıdı. y sonsuz güçlüklerle karşılaşaca.k- ı· ••••••••••••111••••••••~ 

Okyanusları aşfı.rak _d~guy~ la.rdır. D ı t D . il ·ıa"' nla ;;örn iireıılcrin gd.rpte gırıŞtJklen J gal bes . . d . 1 ev e emıryo arı 1 rı 
· hul b " t• d - aponya, e ını enız ve .. barbm meç ır a ıye ogru h h:n.. . t' · d t.e -·· ··kı · J ·stili eme- ava ~ımıye ı sayesın e -

s.uz:ı enmes_ı,_ 3:pon ı min etmiş ve nisbetle yakın lis- Muhammen bedeli 21894,93 lira olan muhtelif kereşiıe 4/5/ 1942 Pazar-
lın11900~şatyaJbılırdı. , ın bu·· lerde barınmıştı. Avustralyayı tesi ıünü saat 15 de kapalı zart wrulü ile Ankarada tdare binasında topla-

• 1 e aponya nsya.n - dal d · h ··k d 1 t' -1 başa.b . h plaş. çevreleyen a arın a zıyaı a- nan Merkez 9 uncu Komisyonca aabn alına<.'aktır. . 
yu eve 1 ~.e. .. ~I? e.~. O tinde de bu kıt'a, taarruz çıka- Bu i.«e girmek istiyenk!rin 2"9,87 liralık muvakkat temınat ile kanu-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklılı ve Biltiln Ağrılarınızı derlıal lleur 

icabında gOnde 3 kaşe ahnablllr. 
• ~".:·. -~"- ••• ~.- .; ... : -~~~-- •• .. _ ~\ • ... ·~ , .. 'J .. ... • : ••• _.;. ,, y. 

Münakalat Vekaletinden 
Milnhal Liman Reislikleri 

Münhal. liman reisliklerine tayin edilmek üzere emekliye ayrılan veya 
istifa e<:k:n güverte deniz subayları ile Yüksek Deniz Ticareti Mektebi me
zunlarından talip olanlar hltlen bir vazifede iseler bulun<lukları va&.ife ve 
ikametgahlarının sarih adreelerile doğum tnrihlerini g~terir bir jstld878 
aşağıdaki evrakı müsbitelerlle 9XH (kart postal) eb'admda yeni Çlkanhn1f 
birer adet boy foto!raflarmı iliştirerek Münak.alfıt Vekflletinıt l'Diira.aat 
etmeleri i.Wn olunur. (2681) (~} 

YUt<.ek Deniz Ticareti Mekt~itindeft Çıkanlar tqin: 
1 - Memurin Kanununun 4 üncü maddeı:; nde yazılı tl'l'Tlllu müsbite. 

Emek~i veya istifa Ederek lflel'lnden Ayrılanlar için: 

7 .30 Program 
7.33 Salon 

Orkeııtrıw. 

7.41> Ajans 
Habel'leri 

8.00 Salon 
Orkestı:a.sı 

8.15 Evin Saati 
12.3G Program 
12.33 ürküler 

Takvimi 
18.55 Kom,µl'la 
19.10 Şarkılar 
lfU() Ajans 

Haberleri 
19.45 Konu§ma 
lB.55 Türkuler 
20.15 Radyo 

Gazetesi 
i0.46 Müzık 

2 - Tasdıkli sicil hulilsaları, bulunmadığı takfüıode askeri. sicil nu- 12.45 A j ans 21.00 Konuşma 
21.15 Fasıl Hey1!ti 
21.45 Riyaseticilm-

maraları. Haberleri 
13.00 Tüı·küler 

lstanbul Defterdarlığından 18.00 Program 
118.03 Dans 

hur Banc}0;,'11 
22.30 Ajans 

Haberleri 
22.45 Program 

Dolmabahçe Sarayı müı~temilatından Matbu evrak anban ittihaz olu- Orkestrası 

nan Aialar deresinde yaptırılacak 848.36 Lira keşif bedelli Elektrtk te- 18.45 Ziraat 
sisatı V5/942 Pazar1esi günü saat 15de Milli Emlak Müdürlüğünde müte-

~kl<il komisyonda açık eksiltme ile ihale edilecektir. Muvakkat teminatı ı AakerliJı ı~leri ı 
(64) liradır. y 

Keşif, şartname vesair münabşa evrakı mezkur Müdürlükte görülebi- ------------
lir. tstek1ilerin en az bir teahhütte (500) liralık bu işe benzer iş yaptıklarına 
dair idarelerinden altnmı§ veiskalara istinaden İstanbul Vilayetine müraca
atla ekııiltme tarihinden tatil günleri hariç (3) gün evvel alınmış ehliyet ve 
942 y:ılma ait Ticaret Odası vesikalarını ibraz etmeleri muktazidir. Fazla 
izahat için mezkftr müdürlüğe müracaat. (4685) 

Gayri Menkul Satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden ı 
Madlen 26913 Hesap No.sile Sandığımızdan aldıiı ( 15000) liraya karşı 

&yoğlunda eski Kamerhatun mahtıllesinin Hammalbajı sokağında k~ 

"üç ayrı senetle tasaı:nı! eylediii. üç gaynmenkulünü bırinci derecede ipo
tek eimiştir. 

Dosyada mevcut tapu kaydında Beyoğlunda Hüseyinaııa mahallesinin 
Hammalba§l solta&ında eeık.l. 46-48 yeni 48--50 No.lu hududu şarkan 
ev 17 apartman 7 iı\inıalen pasaj 13 ev 14 garben pasaj , yol cenuba>. apart
man 11 ile mahdut işbu 12 parsel ile 14 parsel arasında müşterek 17 par- I 
sel bulunan 70 nıetre murabbaı miktarında dllkkin ve ev ve aynı mahalle 1 
ve sokakta eski 48--48 Mü. yeni 52.54No.lu şark.an ev 12.9/ 17 şimalen apart
man 15.16 yol garben apartman 15.16 cenuben pasaj 13 yol ile mahdut 115 
metre murabbaı miktarında işbu 14 parsel No.lu mahal ile 12 parsel ara
sı nda müsterek 13 parsel bulunan dükkan ve ev ve aynı mahallenin Tuti 
odaları çıkmazmda eski 50/ 1, 2 Mü. yeni 6 No.lu şarkan çıkmaz yol şima
len ev 14 garben ev 12 c-enuben apartman 11 ile m<ıhdut 41 metre mu
rabbaı e"<' ikraza esas olan muhammin raporunda aynı mesahayt havi olup 
umum binalar k~r, çatı örtüsü aq;aptır. Her iki ev dörder buçuk katlı I 
ve bölme duvarları müşterektir. Her iki evde 8 zer oda, d<il"der sofa, üçer 
holıi. ve birer dükkan ve müııterek geçitten geçilen arkada .ikişer katlı 18 
dükkin ve terkos, elektrik ve hava.gazı tesisatı vardır. 

Vadesinde borcun verilmemesinden dolayı hakkında yapılan takip 
üzerine 3202 numaralı kanunun 4.6 ncı maddesinin matufu 4.0 ncı madde
sine göre satılması icap eden yukarıda yazılı dükkanları olan iki ev ile 
tki katli 18 dukkAnın tamamları bir şartname ile ve üçü kül halinde ve 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon1:11u~tur. Satış tapu sicil kay
dına göre yapılmaktadır. At~nnaya girmek ilitiyen (4?60) li.ı:a pey akçesi 
verecektir. . 

Milli bankalardan birinin teminat mektubu da kabul olunur. Bi
rikmiş bütiin vergilerle belediye resimleri ve vakıf icaresi ve taviz tuta
rı ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma prtnamesi 30/4/!'l42 ta
rihinden itibaren tetkik etmek istiyenlere Sandık Hukuk İşleri Servl:.inde 
açık bulunduru~caktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu malı1mat ta ljlartna
mede ve takip dosyasmda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik 
ederek satılıita çıkarılan gayri menkul hakkında her şeyi öğrcnmifi ad 
ve telakki olunur. Birind urttırma 15/6/942 tarlhine müsadif Pazartes i 
günü Cağaloğlunda kAin Sandığıml.7.da saat 10 dan 12 ye kadar yapıla

caktır. 

Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihtU1 alın

ması icap eden gayri menkul mükellef.iyetile Sandık alacaimt tamamen 
geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhUdU baki kalmak 
:;artile 1/7/942 ·tarihine müsadif Çar~mba günü aynı mahalde ve aynı 

saatte son arrtırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayt·i m<>nkul en çok art
tıramn ü&tünde bırakılacaktır. Hakl<ırı tapu ııicillen ile sabit olmıyan ala
kadarlar ve irtifak hakkı aahlplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve ma

El°"lftaf A•. Şı.besiaden: 

Şubemizde kayıtlı olup senelik 
yoklamalara gelmiyen Yedek Su
baylann n\tfua cüzdanları ile birlik
te acele olarak şube1e mürııcaatlan 
il&ı:ı. olunur. 

* lstanbut A.kertik O.lreainden: 

338 doğumlu ve bu dogumlularla 
muaıneleye tiıbi ve askerliklerine 
karat verilmiş olen yedek ~ubay ye
tişecek kua hizmetliler ellerindeki. 
diplomaları.na göre ı Mayı.~ 1942 ta
rihinde hanrhlı:: kıt'a.sına sev.lı:edilt:

ceklerdir. 
Bu kısa hizmetlilerin vakit geçir~ 

mi.y~rek vaziyetlerini tesbıt ettirmeJI 
tizere 2-4c Nisan 942 akşamına .kadar 
ellerındeki diploma ile mensup ol
dukları Askerlik Şubt>lerine müra
ca• ~ ve vaktinde müracaat 
etmeyip w vaziyetini tesbit ettirme
miş ol;mlar hakkında kanuru taki
bat yapılaea~ı ilan olunur. 

iLAN 
İstanbul, Aksıamıy, Etmeycla.

mnd.a, 28 numan.da dolruınsaı 
Buldan Yeoimab.alledeıt Kmıı 
oğlu Y akup lçör&e: 
Karınız Fatma lçöz tarafından a

leyhinizde açılan boşanma da\'aı;ı 

üzerine adresinize çıkarılan davetiye 
bu ısimde kimse olmadıgınden bab
sile bila teblif iade olunmuş ve yı-ni 
ikametg&tunızın da meçhul k<ılmesı 
üzerine bu hususta verilen kararına 
binaen yevmi muhakeme 30/3/19'42 
P<ızarlesi günü saat 9 a talik edile 
rek ıstanbulda münteşir Yeni Saba!ı 

gazetesinin 20 Mart 1942 tarih v< 
1394 numaralı nüshasile ilan edildi
ği halde mahkemeye gelmediğiniz 

gibi bir vekil de göııdermed.iginiı 

cihetle gıyabınızda muhakeme i<'r<ı

sına karar verilerek ve tahkikat 
27/4/1942 tarihine müudif Pazar
tesi günü saat 9 a talik olunarak yi
ne mezkür gazete ile i1Anen gıyap 

karan tebliğine karar ver.im~ ol
mağla işbu ilan tarihinden itibaren 
beş gün içinde itiraz ctmedığini;: \ ' t ' 

mıthkemeye gelmect:ğiniz takdire' 
muhakemenin gıyabınızda devam e
dece~h gıyap kararı mıı.kamına kain 
olmak i.ızere ilin olunur. 

sari!e dair iddi:ılarını ilan tar ihindenitibaren 20 gün içinde evrakı müsbi- =========================· 
teler"le beraber dairemize bildi,.meltri lAzımdır. Bu suretle haklarını bil- Z AY 1 
dirmemiş olanlarla hakları tapu s 'cillerile sabit olınıyanlar satıs bedelinin Rami nüfusundan alrlıiım nüf•:s 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin cüzdanımı zayi ettim. Yenisini cıla· 
40/1527 dosya numara~ile Sandığımız Hukuk İşleri Servisine müracaat et- cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
meleri ilan olunur. Mak.aut Yıkna· 

-DIKKAT-

EMNtYET SAN'DIGI: Sandıktan alman gayri. menkulü ipotek l(Öster
mek istiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduju kıymetin 3 40 ını te
cavüz etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile 
kolaylık göstermektedir. (4781) 

lstanbul Elehf rik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum J/üdürlüğünden 

1.) Muhamm~n bedeli 81.300 lira tutan 100.000 adet adi parke ve 
1.155.000 adet mozaik parke taı::ı meJ..~upla teklif istemek suretile satın alı
nacaktlr. 

2.) Muvakkat teminat (5316) Lisadır. 

3.) Tekliflerin Levazımdan par:ısız tedarik edilecek şartnamesindeki 
tarifata uygun olarak 5/5/1942 Salı günü saat 17 ye kadar Metro Hanının 
4. üncü katındaki Levazım Müdürlüğüne jn:ıı.a mukabilinde vel'ilmiş olma-
sı lAzımdır. (4704) 

"Yeni Sabahın,,, 
ilan fiyatları 

K.r. 

Başlık maktu olanak 750 

Birinci •>'fada santlmJ 000 

1kiDel .. " S50 

Uçöneö • ,. SOO 
1 Dördüncil .. 100 ~ 

n~:Jtd cebe.sar~ fını tlgosderm_ıst§ .ıf.ade- nl.masına imkan veren biricik nun ta:rlıı ettiii vesikaları ve tekliflerini a;rnı gün saat a e kadar ad! 
gun en rı ırsa ar an ı ı il 1 kt On · · A · ·-- _._ · l"- dır ---------------------------

k . d h d . s o aca ır. un ıçın, vwı- geçen Komisyon Re1sli11ııe verRııı:ıcn ou.ım ll"'•l!ll••••••••••••••••~•-••••• .. etıne sayesın e ve emen aı- tra.lya., neye mal olursa olsun Şartnameler parasız olarak Ankara.da Ma.Wıme Dal.ttsinden, Haydar- • • 

DOKTOR ş• 

HAFIZ CEMAL 1 
ma kanaksız,b~lok_şeylebr' ka.zanmtlıı;;, mildafaa edilecektir ve bir ta~ paşada Tesellüm ve Sevk Şeflitinden temin olunur (4549) Istanbul Bel~dı· esı· lla"'nları 
yorulm ı mıyen ır gayre e rafta kuvvetlenmektedir -
istikbali hazırlamıştı. n · 

Lokman Hekim 
Hindistan ve Çin, iki kuvvet Çin cephesi, arllk tali bir e-

•e servet menbaıdır. İki ülke de hemmiyeti haizdir. Mühim Çin 
sömürgeci alemden uzaktı ve kuvvetleri, irtibatı sağlamak. ü
Nipon kanaatine göre, müdafaa- zere, cenuba kaydırılmıştır ve 
ilan mahrumdu, zaman ise, plan- Hint ordusiyle iş birliği Y.a.ı>: 
ıa.rın tatbikine müsaitti; büyük maktadır. Japon - Rus cephesı 
bir Doğan Güneş Devleti kuru- ise, olayların geliş.imine intiza
lur, göklerden indiklerine inanan ren, mutlak sükfi.n.eti muhafaza 

ediyor. 
Filipinin kahraman müdafi

lerinden arta kalanlar, CoITegi
dor kalesine çekilmişlerdir. Her 
türlü yardımdan mahrum bu ka
lenin de artık düşmesi beklene
bilir. 

Jaoonlar, btindan bövle. kuv-

vetlerini Avustralya.ya ve Hin
distana tevcih edebileceklerdir. 
Hoyrat durumu denizlerde Müt
tefiklerin maruz kaldığı felaket
ler doğurmuştur. Denizlerde 
katı teşebbüslere giriışilmedi.kçe 
bu durumun düzeltilmesi de mu
haJdir 

Dahiliye Hütehas~Ui.I 
Bebekte Ramelihisarı caddesinde 1- 1/1-3 numaralı yalının hedm iıı- Divaııyolu 

den çıkan ve Hürriyeti Ebediye tepesinde depo edilmiş olan ankazın satışı .. mmmı••••••••mllillli. 
açık arttırmaya konulmuştur; Talmıin bedeli 985 lira 60 kuruş ve ilk tem.-
natı 73 liı·a 92 kuruştur. Şartname zabıt ve muamelat müdürlüğü kalemin
de görülebilir. İhale 2914./942 Çarşamba günü saat 14 de Daimi encümende 
yapılac"ktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ilıale günu 
muayyen saatte Dalınl Encümende bulunmaları. <4528) 

------------
lahlblı: A. Cemaleddlft Saraçc.ı;lu 

Neıl'lyat MOdUrü: M. Sam: Karayel 
Baaıldığı yor: (H. Bekir Güraoylar v• 
A. Cemaleddln 8araçt;ğlu matbaası> 


