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Fransız 
lıparalorluQu 

V eni Fransız Başvekili B. 
La."V'al, Almanya ile iş
birliği yapmanın fayda

lanndan babeederken, Fransız 
imparatorluğunu bütün kuvvet 
ve tanwniyetiyle muhafaza ~ 
menin de bu sayede kabil olaca
ğı balrlnndaki ümitlerini bildiri
yor. Harp bqhyalı henüz üçse
ne oknamıştır. Faket bu harp 
daıha fimdiden zihinlerde, gö
riillen'le ve kaınaa.tıerde o kadar j 
derin bir inkı1lp yapmllbr ki, t 
lairaz evvel pek tabii ve haklı 
llulduğumm Duı telakkiler ~ 
mefhumlar sanki asırlarca eski 
l.MD8nlara ait imiş gibi bizlere 

.. 
Fransız Hariciye Mlllt 

Komiseri diyor ki : 

Laval ile Bitler 
raaaız milletin· 

muhalefetfle 
kartılapcaktır 

Britanova Ajansına ıör 
~ 

"La11al, ••lcl Pan Latin 
., .. ,, •• ;., tlirilt••lc ,,,.,.,,., 

.u.,.1c Bel,.oilc t•lılilı•ııiıtl 
..... , ar.e •• w; .... r 

dia;,tir,, 
~~ 

00KL0K StY A•I BALIL GAZETISI 
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-,_·_ ICeçilrelUleki Çecak Bakımı Olmhtada __ _ 

'9tkat ~flcta bir yavruı kendiainl kucalchyan ~ 

7 

Asiler reisi, teslini 
olma teklifiai 

reddetti 

Mihver propaıandaaı 
yapanlar ve bunları 
saklayanlar şiddetle 
cezalandtr1lacaklar 

S.Cripps 

, .............. 
•""'• ,.,.. etle .,,..,.,,,,. 

Cripps diyor ki ı 
"Hindistan mQzakere
lerinde karşda9tıiımız 
ıoçlOklOr mazinin 

hediyeleridir,, 
Londra, 22 (A.A.) - Hin

distandan döndükten sonra 
bugün ilk defa olarak Avam 
Kama.ruma gelen Crippe sa
airniyetle alkışlarımışbr. 

Cripps, K3marada, liderlll 
vazifesine tekıw başlamlfbr. 

Crlppe'la Be)'JIMh 
Londra, 22 (A.A.) - Bu

gtlıa Londradaki basın toplan
tısında Cripps, Hindistandaki 
memuriyetinin sarih netioeferi 
olmak üare aşağıdaki izahaıb 
vermi§tir: 

aıbe.ncı kalmllJW". tı,ie "Fransa 
J:par&torluğu" sözlerini Lava
lin ağzından q,itirken, içimizde 
duyduğumuz hayretin sebebi bu 
olaca.kbt. Fransa mağlup oldu
ğundan dolayı imparatorluğunu 
elinden kaçıracaktır demek is
tenııiyoruz. BugUn Fransamn 
amkadden.tam .iOaıre ~ m• 
...ı& etini üserlerine a'lanlar va
~nmn mağlfibiyetini kabul 
.ediyol"lar. Fakat dilnyJWn her Londra, 22 (A.A.) -Fna
tarabndMD Fransız doetlan na- eaz DJMleri Killi Komiaeri, 
aannda FrıimsJz milleti mağlftp K. Laval ile K. Bitlerin ll'ND
..ı...n;ı..:a: •• Onun bu dK-... a kwtu-

çe>cuk bakıclyı "91'• l!e, •vai Ue oe...., 
' 

H. Ali Yücel Dedi ki : 
1 

Anan, 22 (~o Gazete
.. ) - 1randaa gelen hHerler, 
Mı aemlekeüa buı yerlerinae 
ua)'ifbı bomlldufwnı bildirmek 
tectir. lraa radyOBUIHID verdiği 
malflmata gire Iran Kürdiatan.ın 
dairi '8ileriıı reisi, İru komu· 
tanıaın kan dökillmedea teslim 
Glmaaı hakkındaki talebini red
detmjpb-LAınler bir dMı ele ge. 
gilwit' .,. de han bnıetıert
• hieumluı k&rpmıda iicat 
meclMlriyeünde kalmlf1anhr. Bu 
teakil 1'areketiae 5 a1aY iftiri.k 
etril&ir. han radyoeuaun bil
dirdiğine g6re hareklt devam 

"Zannediyorum ki Hindis
tanda. tesis edilen temaalar 
dunımu, yalnız IDDdistan ba
lumından değil, fakat ayni •-
1D81Bda bu dunmımı Amenka
yı ve diğel- memlıeketJen ilgi
lendirmeai b&lammdaıı da bü
yük bir ölçüde aydınletmıya 
hizmet ~. Hindistan be.
klDWldu bu temaslar Büyük 
Britadflmm harpt.en 80DI'& 
lftndistanııı istikblll bübl
da limdicieıı aklılı vaziyeti biç 
filpheye ııPh81 bırakmıyacalr 
eekilde ~. Şuntı 
da tahmi• ediyorum ki Hin
distanda yapdaıı müzakerele
rin neticelli Britıanya nıWeti 
ile hüldllnetinin göriqhrin
dekl samimiyeti Hınt milleti-

--ı;-- .....,. ms milletinin muhalefetine 
luiu aaqşmda oynıyaeak çok fU'P&Caklanm eöylanipir. 

et.ıbelltectir. terefll bir roltı .bili vardır. Fa
.__. Fransa üzerindeki ecnebi L Komiser, lıl. Lavalin "İkti-
~- ve tahakkümün!\ silkip 

1 
daT mevküae döa~ d· 

atmıyıa. muvaffak oldugu \ai- namm allll•IBllİİ'Bi··· .. ~-:

hu latıktmeti aynca bir ka
ranwne ~ İngiltere, 
RUlll)'a ve lmtteftkleri aleyhin-

dirde bile artık bir Fransız 1m- dlftamaZ'' aöztlnün K. la.,.._ 
paratorJutu0 mevzuubahs ola- 1iD l'raaaayı ~ Cer'Iİ*ıil· 
mıyaoaıkbr. . lettirilmif Avnıp&~ iJlıK 

Nasıl ki galip geleceğinde hiç niyetinde bulunduğunu p 
$ilPhemiz olmıyan İngiltere için terms ititlwile manidar ay

:ı.~== ıid· 1 4letJe üicafYe edlleCelderioi hil-
dinniıtir. 

• ve ~ iyİee -
latinıff',ıi-. -ldıü .... lnkı-................. ) 

ı~~------~~======:-==-
'bile artık harpten evvelki mina maktadır. 
ile bıt '"İngiliz İmparatorlu- Allleıtlla EIQlqi ..... r n Sabun normları jv.'' taiilıe .kaıılmll olacajım ... .. 

görU~_....-mm boğuf- Vs..,gt.on, 22 (A.A.) -
.:ı nlllıim sebeplerin- K. X.valia. nutlrua11 diDIJtlll 
den birini-~ amit olan''~' llH!l-ll'Lam ... llD Amerika ~ 
'IV•rvalı.zm" belisına nihayet ve- mQetefaıı K. Leon . lılıupJ, 
~k kadar den almadılarsa, Viji'ye ietUa ettiğini bildir

Yeni hazarlanu nlzaMRame m......,-yete ıirdi b•Jn· 
elan aonra muayyen evsafd.l"'"sabun ku11an.lacak 

~ (Yeni 8a.1i.h) - Tl-ı ŞQrayi Devletia tetkikinden ge
earet Yelrtllti ticarette teftifin çerek Heyeti Veldlenin tasvibi. 
meni kanuıı-. Hilaadml lalMın ne iktiran eylemiftir. 

devlet adanılan ve milletler ra- mitür. 
hat ve mes'ut yapmak 

M""l&ıı hatlwıda Wr nir.annıa- Bu nizamname ile dahilde i-ıtm bir yeni nizam kur- ~--------r
mak zeki ve eeaaret.ini ken·._ ... ._._=-=ı,...-=---~~ 
dılerm.t. \JelM!lıya&eaklıana me-

~~I -=---·birlikleri kıruluyor SADEYAG flYATLA I 
me hMırlaaıt ft '* •immname (&a.a: ~ I; 8ü. 6 da) 

deniyetten ele, •akldden ~ in
aanlıktan da gerçeJlılıeil ümit 
kesmek ıcabedeooktir. Galip İn
giltere için impaııaıtorluk ~ 
llOD vererek cihanftimul bir ıo
birli - inde hak ve idalet mef-gı iÇ -:n-•ı-
hwmannı kabul etır.M ~ 
arası bir llOSyete haHnde yap
mak devresini açmak vazifesi 
mevcut olursa Fnma için ayni 
yolda yürümekten batka yıapı
lacaılr. bir il tralwnaz. 

Bugün DemıoJuui ~ 
Din ~ liu'IJ aibu ll.
kirıuımDiy.mde • -*li Iİ• 
1üUan ne yapnıakta ~nkJen 
tanklar ve mrhlılardır, ne uçur
makta olıcluklan kaleler. Demok
rasi devletleri mil1etlerarul mtl
~ "K~" in .. Hak" 
olmw iddiam• brtı ailiıbaı sa
nhnıt durumdadırlar. Demok
rasi devletleri her millet için ha
yat ve iatikW hakkı tuıyorlar. 
Her milletill muhddera.tmı ken
disi idare etmek hakkım illn e
diyorlıar. 

Yüz bbılSC)e ve belki milyon
larca genç bu gaye uğrunda, 
kudst bir vazife yapmdr imaniy
le hayatJ&nm feda ettikten IOD• 
r~ onların ilioenap kanlariyle 
· tiııza ederek yine çirkin kuv
~etin, qağı UIQras ve 8e'V'ki ta
biili!rin hikinByetini dünyaya 
) aymak affelunmaz bir cine.yet 
teşkıl eder. Demoktuiler bunu 
yapamaılar. Bu, ortadalki facia 
ibir tiyatto sahnesinde cerey~ 
etmiyor. Bütün dünyada her aı
le yuvası ıstırap çekiyor, IÖZY9r 
11 döküyor ve bin türlü fellkete 
katlanıyor. 

Niçin? Bqmıızdaki devlet a
damlannm gururlannı, hocl>in
lilderini okşayarak onlara şan 
ve tere( taçlaı'ı giydirmek için 
d? Hayır. Artık bundan sonra 
a büyük devlet edamlan millet
Jerarası münasebetlere insan 
BOSyeteleri içindeki ahli.k preD• 
siplermı ve yüksek idealleri mı-

$.~a:;al'.--- SUiiSTiMALLERE MANİ .OLMAK iÇİN--. .. Urfa maadiU eritllmiı yatlar 160, 
re.ıyözlerinin ateeıeriyle tıir«' . Diyarllalar muadili yatlar da 
:h:ku;ad=:n=: lac.e Müsfecarlıg"ı intizamı temin etmek üzere ıss karaıtar 
kütleler bir hıaılı menımmı ka- ., .. l1f ....,,. . Ula • ====h:: numaralt-iaıe lbölgeleri bastırmıya başladı 1111111Fllill rınde1esbifıdilac., 
meldeailaretoWuğunuöğren-l----------------....ı--...ı.---•·-----------------------.. ~ 1 1 =:= pbmipt. Bunu AnJmrı&, 22 (Yeni 8alllllı --~ - Bustm (dülı) .aı 1'1,30 da HalkeriDdemehı."Yeni SaMIJN m A~ara muhallirinden: 
· " w edecek ili- ıe birMkleri tegkili etrafında belediye~ Pertl teptJMı ve mlle•e1eler mUmeasillerinden lıir - · 
yaalleriR Hfalarmı bir tavuk ı.,lub vapl"'lf, t..e 1ı1U11tetar llu&viai ş.ket, ~ ftllll.iltir. Neticede Bir'atıe birer -- * '11c&ret Veılrl1eti bir tebliğle, sadeymğ fiya.tlannı il&ıı et-
OOğaslar gü>i :koparıp at.maık, JW1e mt'1 e ili eN;iJmM ve i&imlerinin BelediJ9P bildirilmeai brarlqbn)mıftır. mifUr. Btı Wlliie göre en Çllk Yüme tlç uitli bıaüs Urfa mu&.. 
harpt.en at ÇJMe&k neail içla ----------------------, ..._ ~ •••• Gi eriWmif ~ 180 lnı~ en çok ytıme yedi aaitli 
:.m:o=:-v::~ PASI Fi K'TE BbMlelt y..... eritilmit DiyartlMır muidili Slıdeyajtar 1155 kuruş, eıı çok ytiz,. 
korkuluyor. Biltiln dilnv.ftın bu RUSYA 1 DA AJdlğJm malimata gire t.ee de aeılri& Mitli w yiUde yedi ayranlı birinci Trabson muidili 

..,- ıın•--..ı.;;.. wı..ıı.1. -w.. ve ka- eritilmemit sadeyağlar 130 kuruft;ur. Vemflan daha qağı olan ki.bustaıı maaun ır.ı'"MI için• •• _...,..,. ..... vo.v-~· yağlann mahallerinde &wnı f"ıyııtlan tesbit olunacaktır. Bu 
birinci çare itte. hariçte iN em- ~ ~ ~;::! ftyatı. Urfa, Diyarbakır, EliSlğ, )(&rdiıı, Gaziantep, Marq, 
peryaüzme Diba.yet Yel'IDek ve Japn•ıar •·vyet•·r marka"NI. mphalle birliklerillin -ı...t- ·-- IC.ara, Eıwrum, Tnt.t.on, Konya ve Akaanıy tehirlerinde topla-
dahilde aoayal 18llbatı eunimi- Vll '1U il LH ldline ehemmiyet ~ yıcı ve toptwa k&rlan da clahil olma& üaere silzülmilf sade-
yetle tatbi ~. B' ad ff k f Bu suretle lDlla amanda 1t1zum YaCa aabcwn JDlljuaamd& tealim, bir kilosunun kapsız olarak 

Bu harp sonunda, Dmıokraai- ,,. •• , 1 m••ı a ıye -XrWecek maddelere ait kam&- ~ fiyatlandlr. Bu fiyatlara teneke bedeli, doldurma ve le-
lerin galebesi takdirinde, Jnıpa- 1 DlllU U 1 .,.., ilim IDl8ra.flan dlM cfıetlldjr. Maaraflann, izaml hadleri ma-
ntorh*lar yıkılacaktır. Bu.,.. 

1 t lalala k"•,...,a.tar =a:.:iı ı:~:.'81:; halli fiyat murakabe komisyonlarmca derW teebit ve ilin "blu-
da. Fnmla Şimal .Afrika A- uerı a l 111 r ILlllUI Müsteşarlığı mahalle heyetleri- aacaktır. fatihWr bölpleri vilayet ve kı3.za merkezleriade sade-
raplanııı ve Berberllerini, U- ---G9'- 0 nin vazifeleriyle, ne auretıe ...... _ yağınm a.mlıtoptan ve perakende satış fiyatları, esaş fiyatıara 
mdoğu'da Hindi Çini llal- ~ amM&&J ve aakliye maandlariyle normal fire karşılığını ve yU. 
1mu, Hattı fativa wıcilerini, MandalaJ'• kartı AkRan radyosu Azer· =~!,~ Wiımt- de ti toptancı, ytlade 10 da IMftkendeci gayri safi kir paylarının 
ill.. serbest bıralracaıktır. Yatma yeni ve bQyQk bir bayCMh llUHJ Ye erlere Svftııııl'3'wllertıa O.... ilAvesi surettle yapılacaktır. 

:sha.::Si ~;,uzu teslim oım,•=· tavalye N-~ ...ır .,._ UnyH mıntakasındı 18 mUkellafiyefi 
cektir. İllgiltere daha liUMen ~t .. ı-n-~-- iiiiiii(iSc~·i•i: 8a.iiili;i88.iiilidail) *Linyit i&tiW..dini ~için Gvp lin:yitleıi ımnta-bu müatakbel jml niMDWI t»- , .. _.. fıelf1nJ/lltrıtıtdM .,.~, .. ,_."-~ bamda Kayıisten itlbann il mükellefiyetinin tatbiki karo.rlaştı-
melini atmıya bat'am11 ve Bin- W.. etliı.ifffr.) ecfilm~.] Mlııetır. 1litaııt Vek&leti, zirai sabadaki faaliyeti w Jiraf aefer. 
diet»nm lati}dilini blMııl ve t.ek- CtJDC Kinpen laüdirildilin• Sovyeıt bllllliline göre merkes Jaerlik illerini hnwmem• için tedbirler ILlmıftır. ı, mökellera-
lif efjilmif bulunuyor. Bu, yal- göre Cla askeri .... demle- kesiminde Ahntyı kıta1anma ar- Çocak D• vamız yetine tiW tutuJacaklann tlcretleriyle yıedirme ve yatımı& iM l-
JUZ uw.uıer için değil, dünyada tir ki: "Çin nnetleri J.,...Ja. lr••ada haNIEMta bulunan Rua 0 lanmn DOnmıl o1mwna dikkat edilnıiftjr. Linyit istlhaali 925 de 
inu.nl&n m.n gibi ,..... gör- n takrip edilen BinDUp ~ llirtilderindll 1*i bir Alman üç lıMı ton ibn l8C5 de 70 ton ve ~ yıl da 200 an tona 
meJi en~ ideal bilee ve iaballımun prileriD8 atmalb"· pndsonun& htllDa .. ve Ç-* _..... afb·a..a. ba1ii olmuetur". Bu sene '°° bi:n tona lblliı istenmelrtectir. 
eimdiye kadar hayalperveır diJ'& 'f••BI ~un ..... al•M r• tetln llil' amhanbeden aoma. lllr ~ ....... yet w BulMlll aoo bin kJnu Garp llayitleriııden temin edilecektir. le 
her tara.fta iliihm ..,.. tel- ...... çenberclea lmrtam ... .Ala• t r 800 mtl, eoo )'aralı bı- .vulf&ubri Mfırlldaa .. ,..,. •tlk~yeıtiııe tabi amelenin. 6 bin kiti olacağı tahmin edil-
kil eden ldee•'dl• icln de lir ilk 1mneYeri 7 biR kili bit ve .-..at .-S gelr:ilririltir. Ayn- 'beti _,,..... btlllı ıM•• ~. Bu k&ntlrlerin nakil iti de temin edilmiş bulumnak-
müjdedir. bualanl arumcta mıldı 'flllltk- • 118 ..-• lılr iqe treni tadır. 

..._.. (lllllıl YAL(Df ''°"" IG. 1 & 1 18) rao. 811. 1 Bfi 5 te) ----···-·--· 
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esiri anıtnb7or: - 17 -
Şonberg benim mfltaleama ~ 

itltak ettiğinden, Reinhar.t'e. u
gurlar olsun, dedik ve Oavaya 
gelip bize illınk ettiği zammı 
kendisine mutantan · kabul 
resmi h:ızmfıyacağmıızı vfi.dey
!lıedik. Fa.ka.t talrminim üzere ta.
Şan dereler ytizünden "'i'clok" a 
bir türlü vamma.dığını ve "K& 
roe" ya d ni1.p "sunıa.tra•• 
knlımş olduğunu QOnradan <Sğ
rendbn ve o dakikadan ıtm:mm 
de kendisinden hi haber al
mak mtimkün olamadı. Belki de 
zavallı balta yüziin görmemiş ı 
bir ormanlıkta. bir timsalıın1tur
baru olup gıtmiştir. 

~erg bu kıl>ar zatın köşkün
de üç hafta misafir !kaldık 

Herr Helfericlı bizi Ca.vanm 
ey3fı ve - rmmı.urlariyie 
tanıştırmıştı. Ben tecrübe ile 
mılamıştmı ld bUyük ve meşhur 
adntn!arla ahbap olmcı.k da.ima. 
~- Bjmıenaleyh tanıdık
lıır sayısı çoğ:ıldıkça, bir gün 
gelir l.8zmı alın; dlye seWrlyor
dum. 

Bu yeni hayntn ıa1r.>t:ıktan son
ra Singapurdaid İngilizler ha'b
rıma o-eldi. Bizden bir gün so~ 
ra üsera kampından lro.çmı o
lan genç bir A vusturya:lıdan al
dığnn tamamlayıcı haberl<er ile 
ıkaçışı.ınızı takip .eden günler i-* ç.inde Singapurda olaru biteni 

Benim ve Şonbcrg'in sahte bımmniyle gözlerlmıde canla.n-
pasa.poıtlarnnız v~ ı ve dır.mıyıa. mu.v.afin.'k oldum. Za..vnl

Felemenk ~em.isinde o Danimm-- lı genç Avusturyalı 'kaçtıktan 
kalı, ben de Belçikalı clın.uştum. sonra o kadar mn:hrmnivetler ve 
Zaten "Batavya" yn va:rmak i- eziyetler çekmiş ki ben kendisiy
çin rkatedeceği:miz yol pek kısa le Batavyada knr.sılaştığım za
idi ve vapurun kaptanı da.. tcsa- man bi bilA hnsta idi. Ken
düf en Alman hududu civarında. disindeıı edindığ.irn malfunata 
doğmuş bir Hollandalı idi. Ben o-öre, Sing&purda yerli askerler 
kendisinden, Alman okluğumu nda çıkardığım isyanı mü
saklamadım ve mümkün olduğu tc:.ı.lon bizler sıvıştıkta.n sonra 
kadar sahile yalcın seyretm sini A vusturyn:lı dehlrnnlı ferdası 
rioo. etıtim.. Herif: 1 günü sa'baha kadar kampta kal-

- Pekfiliı., dedi, yalnız "Lon- nuş ve otuz lkaclar arkadaşiyle 
de" boğazını geçet.ken ister ·sto- birleşerek bizler gibi kaçıp sa
ınez bitaraf sulardan geçmem.iz hil inmiye lm:rnr verm.1şler. !Bu 
lfı.zımgeleook. Ben sizin kim 0 1. milddat içinde 1ngilizlcr liman
dufuınuzu biliyonmı. Talihıniz daki gemilerden kar.aya n ker 
açık olsun arkadaş!... 1 çıkararak ş ; asilerle a-

Londe boğazını geçerken her da.ınakıllı çarpıijmışlar. A.VU$tur
eey vohmd:ı gitti. Yalnız bir ~ yalının arkad~lanndan bir 
ralık çok y_akınımwlan bir Ja.- grup fısı as erlerle isyanı bas
pon harp sremisi geçti ve bu gew tir.mıya memur 1ııgıliz kıta1an
mi "OÇerken epeyce terlemiş oJ... nm ateş ba.tla.n ında sıkış
duğumu sizden gi.z.lemiyeceğim. ım :lar ve silfihsız olduklarından 
Maamaiih başka bir hadise. ol- Ocampa domn mecburiyetmde 
mada.n s· - salim ''Ba.ta.vya." ya J 'kalmış1ar. !..ikin "Emden" mii
va.r.dık. rettebn1:mdan bir gedikli ile !tüc-

car gemileri tayfalarından bir-
01ıva~da kaçı Küçük bir vapura rctlayıp B at.a\·ya şehri ~bi laılaba- Sumntraya ayak basrn.ty.:ı. mu-

lık v k zmopQlit bir bel- va:ffırk olmuşlar, Ma:ı.haza. A'VUS 
dede uzun müddet hüviueUerl- ~ryalı delfilmnlı tek b:ışına. ha
mi.üi gizlcıniye imkan olaımya:- reket etmeyi tercih etmiş ve bir 
cağını ben de bilivoniwn. Ba· yerli kayığlylc HOilanda idare
tavvada <'ok k.aia.balık bir Al- sindeki a.dacıklannda.n birisine 
m!ll kolonisi vardır. Bundan 'ka:pığı atabilmiş. İngiliZlerin 
baffka gerek Şonberg, gerP_kse tatbik ettikleri sıkı sa.nsör yü
ben sehir. le tanu:ımıs birnr m. :züod.m bu son kaçış lıidiseleri 
mn id!:k. Bele Şonberg'i truıımı- hanre t&scdememiş. .A:sıle:re 
vnn • ktu. O"elmce, orllar da Johor suıtam-

$.elırc vanr varmaz Behn ve. nın t.oprnldarındaki ormanlıkls.
Mayer mUes esinin yazıhan&- ra sığuımıŞla.r. Mrumıafih 1ngi
sine müracaat ettiın ve o zamaıı lizler asilerden bir mikta.rıw e'le 
.A lın..1ııy.a dahiliye .nazırmındta.r- geçireı!Ck bunlar.daıı bir kısmım! 
deşi olan Herr Hclf erich ile ıta- müessir bir ibret teŞltjl etmek 
nıştım. Bu kibar za.t bızi hima- üzere kul'§una dizmişler, arta 
yesi altına aldı ve pıin dı6Jn- kalariları da. Bingaln ıkörfezin
daki köskünde yerleşmemiz hıı- dokı 'Nikobar adastnın meşhur 
susuııtla ı~rar etti. Bu köşkün Saint - Blaır hapishanesine gön
Batavyarun ecnebiler mahallesi aemmper. 
olu.n Veltefreden'dc idi. Bon ~ (Arkaaı var) 

SABAH ) 

• • 
A um ,, ıy Si en 

u an davala 
IYJJUlB:E~e e, iki e .... er arasıı daki 

yiş oktal rı tetkik e • di 
erece Muharrir Necip Fazılın Peya-

~ta Kahveci 'Mclımet mi Safa., Cihat Ba'ban ve Ziyat 
çavuşu bıçakla yn.ralıyarak öl- Ebüzziya aleyhinde .A.sliy İkin

.. Ahmet T.uran Çürüklil. ci Ceza Mahkemesinde açtığı 
·· .tkinci Acö-ırce7.& mahkemesi &waya dün s· · eem Mah-

taraf dan m edilmiştir. kemesi salon devam edil-
Ahmet Turan bundnn bir müd miştir. 

det evvel Mehmet ça.VUŞUn I.- Ce nda Peyami Safa 
lettiği B · sta. Vişne zade Mahkemeye İtalyanca. (Oro 
camii önündeki 8 numal'll.lı kah- Puro) isimli eser.in teroümesi
vesine gıtmiştir. Ahmet kahve- nin Noterrlen ı retini 
de biraz oturduktan sonra kah- ve ikisi arasındaki benzerlikleri 
veci Mehmedi sigara alclırtmak gösteren yazısını vermiştir. 
için dı.5arıya yollamıştır. Meh- Buna karşı Necip Fazıl bir 
medin kahveden çıkmasını mü- ~Y söylememiş, yalmz vekill 
teakip Ahmet te sokağa çıkmıs llısan Mukbilin talebi üzerine 
ve Mehınetle yolda karşılaşmış- altı sayfadan ibaret olan ve iki 
tır. Bu sırada aralarrnda ailev! eser aramndaki beuzeyiş nokta.
bir meseled"n dolayı kavga çık- """""'""'wvvwwww...,..,...,..,..,.,.., 
mıştır. Ahmet kavga esnasında 
bıçağını çekmiş ve Mehmedin 
kaba etine saplıyarnk yarala
mıştır. 

Mehmet aldığı yura tesirile 
vurulduğu yer.den lmbvesine gi
derken ölmUştür. 
Suçhmıın ikinci Ağırceza mah 

kemesinde yapılan dünkü duruş 
ması sonunda. Mehmedin varis
leri Saadet, Lfıtfiye, Nazmiye 
ve Halideye 600 lira manevi za
rar ödemesine ve 3 sene 5 ay 2ü 
gün ağır hapee mahkfun edilm&-

EkDI k kaPnelerl 
te-vziab 

Mayıs ayı ekmek karneleri 
~'Ziatına dün başlanmışt;ır. Tev 
zıs.t ayın 26 sına kadar tamam,. 
lanaeaktır. 

Diğer taraftan 500 gram ek ... 
~k alacak ağır işçilere ait ta
limatname henüz ta.maroia.ıım.. 
<lığından bu tip karne tevzia.bna 
ancak Haziran ayında "'-"laıılr 
bilecektir. '~ 

1arını gösteren tercilme okun
mnştur. 

Bundan sonra dumşma Peya
mi Safamn müdafı:ı.asım h 
lamaaı içhı başka güne ~ 
Jmfbı', 

Doktorlara simsarlık 

yapıyorlarmış 

Şehrimizde son günlerde dok
tor ve diş tabiplerine Bimsarlık 
yapan bazı kimseler türemiştir. 
.Şebeke halinde çalışan bu açık
gözler doktorlarla dişçilere ve 
Anadoludan gelen hastalara mu 
sallat olmaktadırlar. 

Şebeke mensuplan bilhassa 
yeni doktorluğa başlıyan.larla 
temasta bulunarak onlara ko
misyon mukabilinde zengin has 
talar getirmeyi teklif etmekte
dirler. 

Bu JdınsNer zengin hastalan 
bulmak için de Haydarpaşa • 
tasyonunda, Galata nhbmıncla 
beklemekte ve onlara doktorlar 
tavsiye etmektedirler. 

Keyfiyet Etıbba Odası Haysi
yet Diva.nınea tetkik ohmm&k
tadır. 

1 sine karar verilmiştir. 

ıs ton kükürt 
yandı 

ihtiyar asık! 
Genç kızın kendieint sevdiğini zannederek aw

nutken karşıstnda bobsitil delikanlWa.n 
o;ronce iti anladı ya_ 

Arnavutköyünde Alantıbur
mında Köşk caddccinde 21 nu
,...,.ııuzıi.LI e7dc otumn ve Alemdar

~ memurluğu yapan Mü~ 
nir Dlvitçi aynı mıntakada aş
çılık ve meyhanecilik yapan Ab 
dullaha 1 O tane ekmek karnesi 
satmak ve mukabili olarak ta 
<iğle yemeklerini ücretsiz yemek 
istemiı:ıtir. 

Suçlu yakalanarak iki numa
ralı Milli Korunma Mahkemesi 
tarafından tevkif edilmiştir • 

*Gala.tada. bal·kallık yapan 
Meryem kilosu 61 J·uruşa satıl
ması icap eden pirincin bir ki
losunu 85 ,kuruşa satarken ya
kalanmış ve mahkeme.ye veril
miştir. * Fındıklıda odun deposu iş
leten Mustafa., çekisi 580 kuru
şa satılması icap eden odunun 
çeki.Bini 750 kur.u tan satark~ 
yakalannuşbr. Mustafa dün Mil 
ll Korunma Mahkemesine veıil
miştir. 

~-S_' P_O_R---1~ 
~karaya gld~·ek 
lstaobu.I nıubtelitl 

seçildi 

.Kadıköy Ziraat Bankasının 
Keciborlndan getirttiği 206 çu
val içinde 15 tona yakın kükürt 
dün Haydarpaşa. iskelesinden 
Sirkeci istasyonuna mikledll
mek üzere mavnaya yükletilir
ken Antnlya amban müstahdem 
}erinden Nuri Bahçelinin attığı 
bir sigara ile tutuşmuştur. . 

- Sen baksana bana '8keı' ala- j1ldi bal Kemer• 
:yun sana! O nasıl y&alJr o? ttaae 
beni Allah aşkına, ben bıMva de
me9iııt de bilirim, W.. denw:tDI 
de.. Ben İstanbul k.aldı.nmı ~ 
m.işim.. Biz rakıyı tilirnwnuza de
lil,. a~ıza içeri&; Allar- te.JİD i.W
tünde namus oliulıau ~Rrrb· 

25, 26, 27 Nisan Cumartesi 
Pazar, ıPaz.a.r.tcsi gfuileri Anka~ 
nıda yapılacak <>lan Ankar.a • 
lstnbul - İzmir mulıtelitleri ara
sındaki !fltlbol temaslaı'lllda 1S-

~- ADab tanbulu temsil edecek muhtelit 

Hadise mahalline yetişen Ka.
dıköy itfaiyesi ateşi, kükUrtle
rln bir kısmı yandıktan sonra 
eöndürebilmiştir. 

ll Nuri yaıcaı.,,... " 
hakkında takibe.ta baflannıt'1ıı'. 

..ı '8ani rabmıeıt ıır:rlesbl blll müş- ~ım elemanları futbol aJ"anlı-
tıerncriınizden birisiydi. Blf eksik -
obnau:h mecistmizden... az Yedler, gı tarafından seçilmiştir. Muh-
ltırldada ka~-lık eMk. u-..ı telitte yeı· alan oyuncular şun-

- ..._....... lard:ı:r~ 
lel de &Dl.at dııın:tiai 8lmdi. Blımlll'. ~~J-... D bcbır gocaJc. bize 1ıııa1a tldıınlık: -- ~~: H<iiüı,....,, Şeref, Meh-

mtet Ali, llüaf:-yix. 
den.iz. tbor' limGi. Dün lllqam da lııillıle ~: 'Jl(ımk, E§fdk, 

"I &J..a. lldu iftil. :ıtumkalJlda ~ ....,._ t&ılim, ,,,...,,. __ 3., ... ..,-.. .-, A...:'f. 
f - OÜzal .V W' W. aldl haneejn<W bir iki tak: 8*alua. kafa.. U'Nn4!1"""' IYFhF<>ı n.ı "' 

.,.~ 11ırı d~ dedik,.._ ,_m. l~btıı.çc: 0.ihot ~t 
A-.. var imit a.tl .. ~ o._. lllllıılr .-..._ Baa.t, Melih, Mttı•t ' ' 

,,. umur.ati ı,. J Bt/1Jnbulspor: Ktldir. 
Bıis meldebin adı:a ....,........ 8a:Jw bftlr.:Ul, atıp iııdmp2en Takıma futbol ajam Nuri J3o.-

prmadık. ~ ~- ııtt tarda buıN aNJt a!Olik .- sut.riyaset edecek. kafile 24 Ni-

Rüıvet teklif de.n dliımdtk. Bunu da bWrtır "'8- ......._ DlılMıda: san Cuma pwü sabahı hueketl 
91- sarhoş olm .... ıillıılia ...._ - Bani atallınn bir löd vardı&; edecektir. 

etmiş ııem inanmayı~ ha .....-. Cei1- -....ı ·+mınıw .. derıer. :een bu- TJ>rkiye serbest •üre• 

~~~~)tllC•~~~~ 

tik, eğer bir miktar daba nakdi- • lilÖYhı ~ "Oönill ., "# Bwıdaıı bir. kaç gün evvel ı. IJ>emk a1aa.Ydı. böJie ~ J'811•omwı,, -. bizde J111 aMımış birincilikleri 
mirden şehrimise gelen Haan bir miktar daha :pir ~ denile- belt 1:MJiutM Juilde afjall tuın0z 19 Tlirkiye Serbest güreş birin-
i::>imli biti illin Simuttyaiia§e JDı&o necektik. Ne çnre ki olmadı. :a. anda_ '4.thti,.- aılsmı dıa gônl(im ciliklerine Cumartesi günü H~y-
muru Muzaffere müracaat ede- tazedir ~lu "·-n-rek mn..._.1ctüc ltiir ekmek kar- da yeter yahu, bu da ,,.eter. Hmd · .,. düı!ıturunu takip eder du- og IUGUl.e.vi salonunda baŞlana-
neei :isterniftir. bir piyes vardır.; tçblde f61te bir IUnlla.. ~ lıllıi.-ud*l ca.lrtır.. Müsabaka !ara iştirik e· 

cümJe geçer ".litlc ömer aç ı,... -* bir ıı tik 1Mft Rr. JEnnm deeek olan diğer bölge takımla· 
Kendisine kame verüemiye- tuz ekecekler.,, işte :taö de onı.r- ıımn- aiJııı* -ıılar Jri 9IA '6zlıar, rJ şehrimize gel.mektedir!er. 

ceğinin söyle:nilmeei "üzerine HA- dan biridir. Bizim bacııunma tuz fili.. .,_ı..,ka ak pik W:r a. •tn .Dıı!ll .Mlisababla-r Cumarteei günU 
san iaşe'lllemuııı :Muzaffere "iki --... saat 14 te b ...... ı k p 
ı mfyotlar ama kıilbimUia ateııinl - llelMtiai 'iiaptu:aenU. OQnab 49'ayaca ve aa.r-
ira 'RrSem yapar mısın,, tek- ııöndUrmek çiıl cıe ınadde bUlun- .._._ 8111! a.. 1Nıiaıl"lm. • bliltlır, tem akŞMNna kad&r devam ede-

linde bir teklifte bulunmuştur. 10rlar. Hey gidi pm.r ~ Re &öntMe ,..._ acar. usa~ e- cektir. 
~çb~~':.~ lllnlenli onlar?-~ ı-. tmiia meldııDet1 fırma vermit- Btthünk-0 Liğ maçları 
dilmiştir. para deiU kıunra ..-Jd. 1 ıı...,.. llk saüi... ıııleiK tıeMlli !mil bu Şiddetli kı9 dolyısiyle taahhU. 

wrdin ml. en ne& aııe 'ili& a..- ıı. tiinıdılr. Tep elllllil.1, ı.vortıı. bob- l"Ü icap eden ııg·w ... .,,..ıanna bu· 
Yapılan ~ eonımd& 1 1sımck miımk ridıl. Y.......WU •- - .. ...._ - ı..ı...:a;.._ ............_ •• F "~ Mı d h - ._. .._ - ..._ ~ av- gun enerbah"o stadında .:ı_,.,._ 

wı.ura iye istasy nunlla 3 ya.:ı da fbir ay apsine ve 30 lira~ oe- :ire1eri &önüldco ~ak kabil lam~ kekllti. Keruınn dilberi ıa- edilecektktir.""' ~---
'S' ?Asiyle malıkiımiyetine karar m..i,ydi hiç! Göksunun atzı dili ol- Jdne alıı ...ıı-t l d ka 1 k la d verilm~se de lqe memuru J1u- Y """"" ....... us meeer.e, .. iş- Saat' 12 de F.enerbahçe - .A:J~ 

(=~R!TA 
Bir Tren kazası 

yavru ren a ın a ara parça D 1 f{' • _ı.... : ........ _...ın w IR da ııöylese bb'! Sandal aataıan .. Mf!gam ~ iOiıı celdı> du- tmtuğ, saat 14 te n .... ilttaı;ı- Bey 

1zm 
l - enn :.uu. ~ Pi && oldugu an- ebeıiya ask ınacer~ nei ·~ "f 

ir, (Yeni Sabah) - Dün ket hastahanesine 'kaldınhnışsa laşıldıgıw ndan cezanın k ... 1dırıl- Cl9- ~. Her balımayut ı. .wdlıe oğluçor 1:akımları lcarşll~ akşam İzmir - Munis: arasında- da:bir iki saat sonra ölw<n..+-ı;-. Al lenirdi. Sazımız zü.fft(lz ek!ılk • bat.. tır. Bu temasla:tl 94..1. _ n;ı 2 ·~--
'!~~::~~::~::~~~~~ ....... ~!!!m~a~s~ın!a!'!!k!ara!!;r!!v;er!i!lmiştjr!;!' !·~·!!!!!!!!••!·~~~!·!·!·~;!·-!·~!·!•!•!·~!·!•!•!•!·~~~~~;-~;-~;-~;-~;-;-;-:;-;-:;-;-:;-;-:;-;-:;-;-'~l~~~~~~~~~;;Utt~!...,~ ki Muradiye istasyonunda bir tanbut liğ maçları :biteceiktir.. 

tren kaza...cu olmuştur. lzmire 
gelmekte ola.nP..a.ndırma ekspre- A'rpa.cığın tam ucunda, çok u- Saçlııı.f!Pl bfJJoı aiyalı Wr 
si Muradiye is · 1yonu vırajında ?.akta, p:ıl"lak ufukta bir Çın g6l 
yol i.ızerınde duran Bilal oğlu üç gesi gibi, bir Rus zıcb.lısının si
yaşında Yakubu e:miş, iki aya,. lücti delik de.sik olmuş bir hedef 

gc:r.dtmltk gibi 
EMettıe oo gciğsü:me 

sonlmı§tı.,, 

23 1'"1S~\N 19 ~ 

Doktoru j t 
.... 

Kuvvetimzi, kam ızı, göz 
nurunuzu arttırmak 

ister misiniz ? • 
1 fübabar çi~ ve y ~illi1' 

mevsimidir. Tabiat.in Ç0ld( 
~it siigledj ... • ..... trt ...... 

. . gl .çı~ 
r.ı sevnuyen var mı ? 
nkbaharın en biıyük zevki 

rengılrenk ~çeiı:Ierm temnşasm.ı 
dadır. Dağlar.ı, bayırları süsleııı 
yen yeı · ikler arası da beliren 
(kır çiçekleri) ni toplamak n9 

h<>l>tur' 
Güneşlf bU: günde, güzel biı( 

havada yemyeşıl l'1\'Rla.rda 
yıi ta.bfa.tin en dılni! in çi kief. 
arasuufa. gezmek, dolaşma.l{, d&< 
rin derin soluk almnk ne k ru.. 
faydalıdır. İnsanın canına 
katar, neşesi, şctareti artar. 
bini, ruhunu ferah kaplar. 
nurunu bih? Jrnmcılar! 

«' • • 

Yazın en şiddetli sıcakhı ında 
gezmek, buz gıbı pınarlardan sll 
içmekte, baı:ıka zevk vardn ! F-.ı.
ktıt kupkuru ovalarda dolas.n 
tun n çıkar! gi,lkten ate ~ yal 
dığı bir z.cı.man a do akJ 
(kan ter içınde kalmak) ne ı<rııı 
dar "çt\ir. 

Faknt bl.ltiin yolların her ta 
rnfını kaplayan. biüiin °' .ıh 11 
ye illiklcrle rmı ilkb ' • ~ 
gezip dolaşmak yaza nı ~ 
daha serindir. Da:ha se' .:m:ıdirı 
daha eıhhidir. 

Hiç l?ÜJ)lıe yok, ı,,.-Uneşin t ır.i
le ye..cn11iklerde b lunan (kl r >
ifil) iıı hazırladığı teı-temız ( k~ 
sijen) le nefes nl.ıp ver"r k ta· 
nımız adamaltı11ı temiz! nir 

(Höcrel terimiz daha "İV d• 
•kuvvetlenir. Çehremiz, ~n-~ ..,.,. 
penbeleşir, gtlzE!Hiğim z dııh• 
cazib li olur. 

Kır çiceklerinden. nğaı;:lat ı bıl! 
(gelin kız gibi) süsler- C"n M' ,u1 
r.enk bcdialal'dan yapıl n gu:ı-.el 
kokular, tesirli e nn laı· dl v tı. 
lar.ımızı yi.ikseltir. Erkel·l k • ı 1 
retini, kadınlık ~ehvet"ni. r n . 
çılal', ruhumuzu o'k~ar. K lb. 
w heyecan. gönlümüze can ve, .. 

rir. 
1nsa;nlanı hayat veren gi.ı•t~· 

li ve gi1?.e.l hıı\'all bir günrlC' ge~ 
nıek, ycsilli.K arasınd:ı yiyip 
içmek. Qeşit c:cşit renklerle sus
Ieneu çiccklerdcn, gonccleıv!C"n 
demetler, buketlet \'U nanı:k ruc
§LU11 üstü eve döıunck ömiıre ö
mUr katmaktır. Cann can ve.._ 
mc.ktir. Kamı, kan ilave etn~"k
tir. 

Dokt.or H.ı:ı.fız Oemul 
------------- -

Bir Eroin kaçakçısı 
yakalanGf 

Unkapaıunda Salihpaşa r. d
desinde .21 mımaı-alı evde otu
rau sabıkalı Eroin satıcılanu· 
druı .M.acit a.r.ka.<laşı Ali Uysal i
le birlikte t!roin sattığı h:ıber 
.alınunşµr. 

Dün zabıta taraimdaıı vruuJaıı 
ıu:astmma neticesin.de ~1acıdin 
ib:erlnde 15 gram eroin ilr iki 
yüzlü bü_y,ük bir kama bulun· 
DUUJtur. 

Ayrıca evinde yanılan araş· 
t&r.m.Mia bodrum katuıda tomak 
lar altında gizli, pak ilerle ero
in bulunm~tw.'. Kaçakçı lacit 
)'akn.laııarak Adliyeye teslim e
dilmiştir.. 

lzmirde bir cinayet 
İznıir., (Yeni Sabah-) - Ev

velki gece Alsancalkta. bir cina
yet olmuş, Hasan Göcemen a
Cıııda biri bir aydanberi birlik.t-0 
~ğı 25 yaşında rouaz7.ez a
fhndaki bir kadını altı ~erinden 
IKçaklamak suretiyJe öldürmü.s
tür. Cinayetin sebebi M.ııazzt.""Llıı 
Haaan Göçemenin ev.inden knı:;
maaı ve :onunla yaşam.aktan vM 

geçmesidir. 
ğı k ılen zavallı çocuğun hafa,. halinde idi. 
tası da pa.r.ça.lann:ı.ıştır. Ağır. y..a.. Kısa mesafeden paltnyan 
ralı yavru tren durdurularak endahtlarla geminin önlinde su 

s VAS Yorisaka'dan daha cok sanı
ran Herbert 'Fergan ~bir adım _,.-----------... 
g~ çekildi ve şimdi korkunç Yen 1- Sa b ~· 
ba..ırıştan lrurtıılmak için bqını R 
çevirdi. Fakat bu sesten, baklş- ....,..,.....-.,_ ......... ...,,.~ 

sedye ne furgona. RJ.ınmış. t.ah- ~tmıhm fışkınyordu. Fergan, ...-..~ Yuan: OIMadıe,........ !! x e '«' :S:31!I3E::W: I Çftiren: 1JMmi 8al.a ::.e•r 
itikat yüzünden tren bir buçuk bırdenbire, diğerlerinden çok b"' b .. tün endaht ı;artıar ltilst _ A ·Q _ :w 
sn.at gcdkmişt.ir. ÇocıLk memle- daha Y"t;lkeeğe f:ı~lnrnn iki sütun o~m ~tu 1 

& -.-o Bitara.fım._ 
vv-v .... v ... ~ fa.:drettı. Ve bunlnnn taretin sa- w .. H ·., Japon iki kere ve sarih. açık 

vurdu~'ll hedefin berisine (1Üş- İki - eı.. . Yere uzanmış olan 'VUcudiln bir surette tekrar etti: 
Tehdit mek bile müş iki obüsün eseri olduğunu 1.-· topçu, kuyruğu ~anık )- üzerinden a:tlndı, kan içindeki - Bitaraf.-... Bitaraf .. _. 

. t .• ı anladı: ~~ ıye kumanda y~ne atılmış- elden düşmilş olan telemett eyi .Sonra birden susu:verdi; çıin-
par.a IS emı~er _ Ahi -diye mırırldandı- ~· Ferga:n ~a bır tabii seVk almak üzere eğildi ve kumanda kü sapsan dudakları kımıldanı-
!zmir, (Yeni Saba:h) - Ke- Ruslar epeyce oötis yediler' ile onlarla bir1ıkte aiildı. yerine çıkmak ~ere ileti 1P&r- yor, çünkü bu dudaltla.rdan bir 

çe ilerde deri taciri Yaknba teh- Uzaklaşıyorlar! . · - Marlti Yorisaka. Sadao, hiç bir maklannda çevirir'.ken tevcllbem nefes, kuru bir mınltı çıkıyor-
dit mektubu gçjndererek para Ve ayni zamanda endaht ayn- .sesr hiç bir inı1ti çika.rmadan maklarında çevjdrken tecrübesi du: Önce belli belirsiz, sonra 
kopın-mak istiycn Ynşar ve kar- :rının gUçleŞtiğini dümindü. Ar- yez:e ıkallar. kaydı. nti itiraf edıyor gibi bir hali daha sarih, daha s:ı.ğlam, hece-
deşi ~bdnllah ynkt;la'1mışl:rrdır. tik ne blolch:ıvz vardı, ne d te- Fakat korkunç bir surette par vardı. ler, sötler ve bir şarkı: 

Vaktı. şöyle olmuştur: ıemetr.e subayı çalanml.j olan omuzundan öyle Ve Fergan, çok •mimi yeisi-
Derici Y nko bundan db1"t gün Düşmnnın harp sahasından bir .kan seli a:klııoırdu ki, sars ne rağmen güldü: Çiçekli .,_ ~u ın 

~el Hüseyin imza.siyle ~ldığı çabucak uzaldaçmnk için seçti- enzi yemyeşil olmuştu. - Nasıl iş görecek, Allah bi- 11amanı 
bır mektupta tehdit cdılmLS ve ği anda, "yüzde,, bir resiri elde Dışarda aı'ka arkaya kopan ça- lir!.. ~ ~~~./!f!"· 
Eşrefpa.şadrı polıs karat.olu kar-

1 
etmek üzere en fena. şartlarla tırdılar yüzilnden tarette hiç Der.lren Marki Yari.saka ge:rtı- ~ un~ ~~ 

şısındaki kahveye getirip kah- karşı1aşılmıJ1b. bir 'Y Ştilmemiş ve hiç şüp- di. Sağ elini kaldırdı v ar:ıta. ~(r 
veciye k.::1di ~a 560 lira bı- Çünkü düşman sa..vuşuyor.du; hesiz kaskın üç deliğinden bi- nı dön.en :küÇUk su~ d~ Ha11:7ıııkıi Ofibw bılüc:aRı. atı 
rakmadıgı takdirde tabanca kur bu sabitti. Fergan halita şeklin- rinde paUa.yan bir obils parc;ası du: aşkı f}lıniyle 5 yerinden delineceğini deki yarıktan, baş zırhlının san onu ya.ralamıştı.. - Hayır! Siz değil! Son deMÔB ate.§le~. 
bildirmiştir. cak tarafına geldiğini görcfıi. Bu Fcr.ganın da. yardımile erler, Ve parlaklığım kaybeden gÖGI Hetbcrt~ dinledi ve da

rnarlnr.ına sert bir soğuk girdi. Yako derhal znbıta.ya müra- gemi, hiç şliphesiz ki onu sar- kumandanlarını iki kısım arası- ler, ha..y:ret içinde kalan İngiliz 
caa.tla vaziyeti anlatmış şüphe-1 mıtk ve sisten istifade ederek na uzattiJar. O işaret etti ve çok subayına dlicildi: 
lcnen bw şahıslar hakkında kagmak ümidile Jnpon · safına. alçak, fakat hl1l ~ .bir - Siz! 
~pılan tahkikat neticesinde doğr.u geliyor.du. Fakat Togo bu sesle: Herbert Fergaı:ı~ sıt-
mektubu YnPar kardeşi Abdul- manen-ayı bozarak sola yol al- - Vazifelcrinizin başına! .. _ radı. 
lahm yazdığı tesbit edilı. is ve dı ve Nikko da Amiralin şiddet- Dedi İki adam emre itaat etr - Ben mi? 
BU hıla. yakalanmı§la:rdır. li ateşini taklit ederek Mika.sa- ti. Yalnız Fcrgan aıen adamın Oç saniye tereddüt etti. Son-
--- - - nın dümen suyuna. yol verdi. yilzUne ~ olarak kaldı. ra Yoıisaka Saclao'mın yanı ~ * C' ıatada Bakkal Halil ve - Ateş kes! Sağa taret!- Ve garip bir §eY cereyan et.ti. IJlllda diz çökerek .hc7.eyan ha,.. 
İbrahi fazla fiyatla pirinç sa- Rus zırhlıları 0 gemilerin ate- Taretin ldicük zabiti hemen lindeki bir hasta~ aöylet gibi., 
tarken 'nkalanmış ve mnhke- şini iki misline çıkarmışlardı. koşmuştu. Boş kalan yerin dul· alcak sesle: 
mey<: venlmişlerdir. Sancaktan döğilşülilyordu. 'ı;a-- durtılmam şerefi ona dfişırifişttl. - Kimi, dedi. Ben İn&111zim. .. 

Hemen hemen ölm~ olan 
gHzlerin ~an kesilmiyordu. 
Oy.le hareketsiz ve karanlık ba· 
~ ki eski bir hayalin akSi gibi 
parlıyordu. Mucmeli bir ham1e 
:ı;nlanaa w gene p;rJo. SÖ3'-

a..ıa tleili 1.-i • '~ 11 bıı geac 
r.İİ ']. ~ I gÖı cfÜ711. 

Bcç'lann boımum.a. f1.olanm1,9tı. 

tan daha korkunç olan l!m ses- ABONE BEDELJ 
'ten kurlu lam adı: ••nAlll 

"Onları oT~ıtm. Onlar b6- H.NEAelK 1400 Krf. 2700 ı<rı. 

iimdi. Böylece 'biz ebedi 1 AV.LIK 7110 .. 1450 .. 
ol.ar.ak a]Jni saçları. bi.ı·bi.- ı .A~LIK 400 ,, • . 800 " 
rnmze bağlamn.'lljtık. ilci 1 AYLIK 1ıso ,. 
d f 

._ ________ .;.•,;,;;oo;..:•;.• .ıl 
e. ne çok .,defa bir kökten a· 

olduğu gibi, a.ğznnız ağzı- 1 T A K V 1 M 
mızda bağl.an.mf9/!l'lc.,, -"'-- J/;7 G~ D3 AY 4 

23 1358 
Sesi kırılmak ·üzere olan bir 

cam gibi çınlıyordu. Yavaş ya.
:vaş Jt'ergan'ın ytizUne gene kan 
geldi. Bu kan bütün çehreyi F.t.abir 
ut.mıçlı, hacu bir kızıllıkla. bU- 7 Nisan Nisan 

10 tün ylize çarpan bir 5amar.ın kı- 19 ... 2 .2llhğile ergu.vanile§tirmeye baıt- ı-.----• • 
ladı . 

. D~a acele eden ~. tıpkı h~ 
:111 bir alaca.klının birden aıaca
ğmı istiyen lmirane aesi gibt: 

PERŞEMBE 
OGmıl ... ~ 

10.ı3 s.11 s.os 
6.ll9 l~J.';2 11.JJl 

"Ve ~ ytmlf bottG öyle 
ge'l<ü ki cbımsz mı....ı ~ Akfam ~ bl9k 
~ise öyko6 beot smı ol- u.H lM 8.Z2 :e.r.nı 
~,· 8ell de bir ~ 1-9.67 21.36 4.18 Vuatı 
gibi batla ~ " 1--------===1 

Sefli., hayatın sonunda, &öndü 
\'e yalnız baJat, son bir §n1e ile 
hakild. ~k ve mukavemet edil: 
mez bir emirde liil'al' etti .. 

<Arl<Mı var) 
1 

-DIKKAT-
ıg 3 ,,.. ... ,,,... 7Ml1ar 
~~lada 
a1uD1nn ,,. ~ mm'ullyd 
•bul edilmtt. 



-- .,,. 

[ANKARA HABERLERi) j En Son Ajans Haberleri l Mahalle 
Birlikleri ( l-:IER SABAH] 

MACAR HE ETILE ... 
l'apılnwhıla.Jan tiearet müzakereleri 

••• ••it bulunuyor 

Antara at yarıştan için program 
ADkara mt'heN-imiz telefoNa bildiriyor : 

* 1'ftS - Jılaear ltldllşması tatbikatını g6rllşmek tızere şeb
~ ıetmit olan Macar Hqeti De y&IUlan müzakereler sona er
~- Ba;yet ..-eflne Peqpnbe gllnll bir ölle yemeği verileaalıi
br.: .,.. CW& ~ ... rin'twiM .,,,1mepı mnhtemaldm. 

Al yar181an 
* Her sene bttyök rağbet kazanan at yanştal'l ıçın yarış ve 

JSlah enci.Renince bu sene i~n de güzel bir program hazırlan
mıştır. Bu programa göre Ankarada iikbahar at yanşlart a Ma.
rıs Pazar gtlnti başlıpacak ve on hafta de.am edecektir. 

ltatyanlarla acaretimlı 
* 1taJ.1,a ile Tiirkire a.ra&1nda me'9Ullt tfc&t"et ve aeyrisefain 

anJaşmasıaaa mlddeti bitmiş olduğundan İtalyanlarla yeniden. 
bir ticaret an6at•ası yaps.lmak için hazırlıklara başlanmıştır. 
Yakında. İtalpdaa bir laeyetin Ankaraya gelerek ticaret anlaş. 
mm maiiz ' ı eleriDe '"'tle-acağı aal•!JlllMktadıı:. 

~ encllllenfnda * Büt1Sc Encümeni bu sabah topıanandt .iBt:atistlk umum mU
dllrlüğtl ve diy~met LşJeri reisliği blltçeleı:.ini bitimıiı, ve Adliye 
Yeki.linin lıuımriyle adliye bütçesini mttakere ve kabul etmiştir. 

~.. CDEDk Bayraou 
....,-..f1 1 ... J ..,,tad•) 

Jıııal yelııml Cj8CJUldWma yardım 
ltw"WIIlan lllibnel8i'leri ve tale
beler tarafuıdan nutuJtlar ei>yle-

Takwi•, lıleydee•e+ki mera
aime de aat ll de Se,..ttan 
191eee11. il~ i.ı}tirikiyle 
-.ıan..a. Abüieye qelenkler 
llanacak; lley,cıjl11ı.Halkevi Reisiı 
Çoouk. Eeil7pma Kunmw Bey
oğlu Şubesi Reisi ve taıeeelcr 
iarafuldaa... nutuklar. aiylenecel& 
•e bwlU: ü Plit ~i t&ki 
ed•t'Mii'F. 

ÇWd~ 

Öğleden sonra Maksim salon
lanncJi lfr C:OCulf Balosu ve Ka-
nmpaşada btr sinemada.. GWhane 
Parkında, Eyttpte Aydtn Sa.mi
llin ba.flnda çocultlar için müsa
mereler ve~tir. Aynca her 
halllevi bie haftalık. eğlence 
programı tatbik. edeceJUJI'. 

Şjş.lide; Ş~i nahiye t,Ubesi 
tarafından fakiıı çeeuklar. ic;in 
bir tl)n pirine;, yUz metre basına 
ve 100 kilo cia sabun tevzi eat
lecekt~. 

Maarif Vekili, dün a#şMwsöy
lediği nutkunda, bugünün ehem
miyetini beörttiktcn sonra de
miştir Od; 

"-Ana ve baba oimak öde
V'.iode bulunmuş, hocalık. etm.it 

tin naad yıkıldığını ve bugünkü 
devleti kurmak için büyük kah
ramanlann milletle birlikte na
sıl çabştıklannı görünüz,, de
mi, ve llİW8llİldl .,öyle bitirmiş
tir: 

'"-Tlln QOellklan, bugtbı si,. 
ztn bayramınısdır. Gülün, .a,Ja
J,hı. Oy!MlllD. sm dHıi'nen ...,. 
lannıs. babalannız, hocalannız 
ve 'nirk milleti var. Bayramını
zın millet eğemenUğinin kutııl
duğu gün olduğunu unutmayı
nız. Ku1!lu gilnler görünüz, gil· 
•ya9"1lulm.,, 

* ~"*- Çocuk Yuwsıntla. 
Ankara, 22 (A.A.) - 23 Ni

san Çocuk 1-ı,v.ııalm mÜD888be
tiyle-bucün ~WI Esiıııcme Ku .. 
nımu, -.rimiaielli gazetaei
ı.n K~'dek:i Çoouk.. Yuva&1 
tesiatmı geaniye davet etmiş
ti!'. 
Kunımıi&n almall malfunat.a 

göre, bir sene geooli gündiizlü 
yuvalarda baıkıla.a gooııkların 
sayısı 649 ve bwıwı 267 si ~ı
öııear. yu\fUIDıda bakılm1tktaclır. 
Keçiöreu. Y11vuı göğsümüzü if.. 
tiharla kabartıak.:ak ve bize her 
huıısuBta- ÖYÜftme Y9İie8i olacak 
tfttkjlita maliktir. 

----tti------
Lsz Jwa Halk 

evinde 
4er Türk, kendini şöyle biır 80- --oo-

~:~ ~™!~~: ilk defa ingiliz çocuklar1 
di evıat.ıanmı. ve taılebeyi ııasıl buC(2n yapılacalt merasi· 
Wr insan örneğine göre y.etiştir- · · k d · 1 
meliyim? Beşer tar.ihıiode bu so- me ıştıra e ıyor ar 
nıya nerede iyi cevap ver.ilmiş Londra, 22 (A..A.) - İngilte. 
ise, o devirde o millot tarihi ö- re tarihinde ilk d&Wiır ki İ.ııgj
devini yapmıştır. Kendi tarihi- liz gençliği Londradaki halke-
miz bu bakımdan bi7.e çok ikıy- • de '1tl yapılacak olan Tilrk: 
ınetli dersler verebilir." vın yar . 

Maarif Vekili bundan sol'll'8 Çocukla" Tarenıne ffJtirik ecte
b:ırihtıen b~ak nvsaller .Marak cektir. 
~.rçok, iılkeler fetheden Tiirk' fngiliz erkei ve im izcilerle 
;ocuıklal"llwı bilgileriyla fethet- gençlik kliipleri törende temsil 
tikleri ülkelerde insanlara yap- I ---ı.1---l· Tü' ı,~.. B··.nı.ı. ... k . ,, _ ___._ . .. .. o un~ Al.-uAr. r...,,,:e u,,.....a 
~· lan ıyt n1wıwu'tlu;yı ownuş ve El .. o .... " Orba ada ı... •• 
demiştir ki~ çıs.ı .IWl.IU. yıa oı- ~ 
"- O zama.ndanberi acı ve -11111111'8.k çocuklara bir söylevde 

tatlı günler g-eçti. Bugiinltü dev-ı bulunmaa ııwhtemeldiı'. 
rimfae neldik. .BugümriiTtirk naı- Halkevine İngiliz Haberler 
ııl olmalıdlr! l'ştıe emt. dav.a- Nazırlıjµwı ~ ettfji lıiaema 
ırtl3 budur. Çoeukhlnmı~ yetiş- madcinesi ilk defa olarak çocuk 
ermekte ve h~. ~~? gUnilnde Jrullaıulaaalr Ye Türki
hayatta yaşatm . • ıı;~ iki>tü- yedeki çocuk, spor ve okul ba
den ayıraeak şekıldıl-aüihlıladlr- yatına ait filmlerle Tllrkiyeyi 
blak liztmdıı-." ·ı ·ı di e "Ne..... ı C 

H ı.c yn-ı bı j ı gı en ren v n•es om-
asan AJ1 ~ ır ı son- fı d ·ı fı gil' 

h _..., ka ı.:..,. k pany,, tara n an ven en n ız ra &yw 1 2JMllllADQ\ uu ~O 
bilgilere da.ya.ndığını miuller ha~r filmle.ri gösterilec:k!ir:. 
göstererek anlatllut< ve ~ Cümhurreısı Ismet İnonunua 
tir ki: Türk ressamı İbrahim Çallı ta-

"&-Ykill Ata.tilrkümuztin: "Ha rafından yapılan resmi büyük' 
1att& en büyük würşit ihmdir,, salouda ~ yeciae k.onulmwy 
demeBi bunu eöytemek içindi!'. tur. Resmin albnda, Tftrlriye 
Milli Şefimiz lnönünüıı ''Müsbet Cümhuriyeti Halk Partisi ~ 
ilimleri öğreııiniz ve öğretnia,, İSmet fnönünüa imzaaile ş11 ibar 
demesi bu di şiınce iledir. Hiç re vardır: "En iyi dileklerimla 
bir devirde Cümhuriyet devri Londra Halkevine,,. 

• • ~ ......... ~ ~· .. > • 
SUikastler sabebila 

Parisde 

(lJaş iGrafl ı -..J 
- .,. bm.elerde .uitstimaUel"e 

Müttef ill ıstıı11sı Harp karsJSında :;~ ~ ~~~ 
l '·&.ti l'' -8 .__ tınnaktadır. Bu belgeler yıUon,. 

Eaki bir cramofonua 
azizliği 

ı • ma ıe .. -,ne narı• A M ERi KA da vilSşetlere gönderilecektir4 ~n= A. c. !lararoını 
Bunlar da herkesin ~ vesııdr G egm llktam Pr"vakit nd• .. a reşa 1 vukuatı yazılacak, bır mahall&- . . 1 • ı den diğerine P.lerken eski ~ NlmDJB Jirmi11i olmuına 

lagal komutan1 Runsdted halleden keyıl dtışuıecet, yem Nğmeabill...,.gibieaenpoy. .. 20 milyarlık ma.luıllede bela-e ÜY.erinde işaret l'llZUl pencere aralikları dan 

Yeni yasaklar ta .... sı·sat daha olunarak suiisttmal.eme.ydan ve. aiJl8i üflemelerine karl}l ken<iinıı 
D rilmiyecektir.Mahalle mümeuil- lııonmıaya çalışarak iki bUklünl 

ilan etti 1eri maha.lle sicilli tutaca.klU'.. olnnlt. ellerimi atıeı,e umtmıt 
Hollandada mühim ayırıyor iaşe belgeleri berine vuıru.n IDidliija ~um. m.ıim, 

Paritl, 22 (A.A.) - Gazeteler askeri müzakerelerde Vaşington, 22 CA.A.) .__ M1l- kıaydedeceklerdSr. Bunlara. mtl- bomboştu. Yapıürıeaii: bir iş~ 
büyük Paris kumandanlıgının ·ıı Meclis. h -~-~ :ı....ı-.-1 de ktu. Bi~- 1...:- _._. 

w d k bl·.;.;~: tm k bulundu ve kıyı messı er 1 arp ua.m-..a.- nasip~ öCret. ?erilmesi ıiı.ı.ı.UIAlll yo ııum ~ .-ıma aşagı a i te ıouu neşre e - lan için daha 19.15L597.010 do- dahflindeclir. ealn gramofonmnla emektar 
tedirler.: 1nüdafaa tesislerini larlık masraf derp11 eden kanun -----------ı plaklanm geldi. 

Alman. ordusu mensuplarına. IAymasuu t.asdik etmia+-; .... Ba Saftul la t...:-..ı:.. yılla.r.ca amandır k~ö-
,,..,...... 1 b' k suik ti teftiQ etti ..,.._ llOf m rı -Uillllıa:ı, ' -91 yapı an ır QO as er ,. kanun geçenlerde ayan meclisi teeınde uyuyan bu hurda ll 

\ ve bilhassa 20 Nisan gecesi b'r Stokholm, 22 (A.A.) - Röy- tarafından da tasdik edilmişti. uynndınp bıraz \rakit geçtnn~ 
/ Ahnan askerinin alçakça katle- ter: Keza mümessiller meclısi mü- <••• tar.tı 1 ınai •vf•d•l arzu u uyan 't. t.r: k 1 n:n V9' 

dılınesi halka vaziy tin vahame- Stokholm'a gelen haberlere balağalı karhı.r.u1 önüne geçmek mal veya hariçten ithal edılerek plıikıarın to.~attmı elırken hiz
tini aıılatac.ak tedbırler alnıma- göre :b'ran ·n.Jakı Atman kuv- için harp mukavc!clerıııirı bir satışa çıkarılıın muhtelıf sabun m"t<: de en 1>;e<' çıkan akşam ga
smı icap ett'rmektedir. Buııdan vctlcri ye:. başkomutanı Ma~ kere daha. tetkik edilmesi hak· tozlan ~sterilen standar.d norm 3etesıni uzatb. 
ötürü yeni tedbirler almak hale- şal Von Runsdted, sanıldığına kındaki layihayı da kabul et- lan haız olaca.ktır. Bır tnr :ın gazeteyi dalgın 
kım baki kalmak ~artiyle şu göre Müttefik ıstilbı ihtimalle- · B r 'h .. ı· · Tababette kullanılan ~ d · · ft d 
emri veriyorum; Bütün tiyatro- ri üzerinde Hollanda.da önemli mı.ştir. u ayı 8 ayan mec ısı- muhtelif iliçlan havi bulunan 

1
• g1k nd 8~~ u or, bı: tara kan a 

1 k sk .. .. ne gönderilmiştir. sab 1 .1 . sabun~-- b p egı.,cıtır o ço~ ar ı unu· 
ar, sinemalar, müzikholler, a~ a"' erı muza.kereler yapmıştır. ------------ un ar ı e mayı MM ıı tul d ı...--t d 

b l w h 11 M şal ı:r 11 d d AI · büküml' .. · "-- ·cı· ! muş. gu e uı.~ esı tt are "'r ve sair eglence ma a e'- are ı ;ıo an a nki man La ,,. tk nı~name erı nan B• tarihe bnş ış eski sarkılan 
ri 21 den 24: Nisana kadar ka- kuvvetleri başkomutanım ziya- va ın nu u ve dedi~. . ~hyordum. o bıraz bo ruk, I ır. 
palı kalacaktır. Lokantalarda ret ve yeni kıyı miidafaa teste- Nı~n~ede eneli sabun- ~ok eızrrtılı sesfe oyl\lanmava 
mus'ki dlnlemek te yasaktır. Bu lerini teftiş eylemiş ir. tefsı·rıer Jar tanf edılmekte. sert sabun· çalı.cıırken gözlerim semam(' , • 
müddet içinde saat 23 ten sonra _____ ..;;,...._,..;_ ___ __, lar, yumuşak sabunlar, ~ sa· de do , ıyon!u. Çaldığım plak 
sokakta dolaşmak yasaktır. Diinga buhranı fk• turalı 1 -.W..J bunu ~·.dokuma san8:yıı ~ yana yakıla. 

PASIFIK'TE 
Ziraat twM l7 ek! bunlan, ıphk mensucatı ışle~ı.n-, Kinı.8edcn 0,,,ıt m Mi."Ü! et, 

lı d Vişi, 22 (A.A.) _ F!'anaad& de JrnllanJlan sabunlann bi.rıfi Ağürrtm oo,, halime ... 
arşuu il' Alısır ziraat işçisi Lulunmuyor. ÇUnkü yap~lmakta, :müteakiben b.irin.c! Diye yırtımrkcn gozl('r mtıt 

(llb§ 1-rafı l iactde) 
leri de varda.,, Çung- Kingden 
ayrıca şu maUimat veriliyor: 

- 800 bin ziraat,işçisi harp esiri n~ cama~r sabunlan. ~acı önunde irıh u .udı ptın•o·a a 

Harp diş 1 olar.ak hili. Almanya.dadır. Yal- nevı çamaşır sabunlan, reçineli dizılnns şu ba ilk bir geçıt l'\;~-

"Resmen bildirildiğine göre 
Çin seferi kıtalannın ileri bir
likleri dtlpıanı Pejaıı Oyina
tan 'ın cenubunda tekrar yennıiş 

nız işgal altında bulunmıyıaıı ~amatp.r. sa~l8:"· arnp sabnn- mi yaptı: 

k 
bölgede açık 80 bindir. Bu açığı lan, bınncı ~ tuvalet sahwı· "Tokyonun bombardımanı. alacak kr~pamak için 14 nisan tarihli !arı, ikinci ne\ri tuvaJet sabun· A arm 7 Mt surdü. 
resmı gazetede çıkan bir karar· ları, griserinli tuvaiet sabunla· Di2e!" Jaoon şemr ve liman· 

!erdir. Yado'yu işgal eden Japon Başvekit, emniyeti 
birlikleri Şddetli aa.vaşlardan temi;; için incillz 
sonra pUskilrtillmUŞlerdlr. Çf n 
kuvvetleri Japon ilerlemesini tut'alarınm dUrumunu 
pek ziyada-geçilttirmeğe muvaf· muhafaza etmek 
fak olmWJ v.e dillfJIWl& ağır ka- kararmda. •• 
Ylttlar verdirmiftlr.,. 

Blrmanya tebliğinde denili- Kahire, 22 (A.A.) -Başvekil 
~ki: '"Yeıwıpyaunc;oivarın- Nalias Paşa, M'ısınn harp dı· 
da, m.ubareMlar devam etmekte. şında kalınası arzueooda oldu
d!r.. Japonlar Pin K&ug şehrini ğunu ve Ml8lr asker ve işqileri
geçen Jutalarımızın ricat hare-- Din hiçbir harp işinde kuJlanıl
ketiııi himaye etmekte ol8ılT ı in mamalanna ka1'ar verdiğini söy 
kuvvetlerine karşı mukabil w.- ıeı;:funet, ..a--ı--=y.:i mil· 
arnızllal'da Mılunnıaktadırlar. u.muıu-aoı 

Bu geri ~ilme hareketi şim- dafaa için M~lt kuvvetleri 
di tamaınlaıunışsa da bize insan Mısırda kaldıktan milddetçe
ve malzemece kayıplara mal ol- '.mmrın emniyetini temin mak-
d sadiyle İngiliz kıtalanmn duru-u.,, 

Yenang Yaung'un Çinliler bv munu muhafaza etmek karann-
rafından geri alın~ası hakkın- _dadir __ . ________ _ 
da tefsirlerde Bulunan Amerikan 
gazeteleri Settang ve İrrivadl 
kesimlerinde bir M"'ıltterık karp 
taarruzunun başlangıcı mevzuıır 
hı: lısolup olmadığJm soruştu.1'-

Dluı şey değil ! 
makta ve şimali Bil'maııJlanın Yarım ldfolalE 185 
önemi her halde Japonları yağ- • • • • 
mur mevsiminden evvel Manda. 11ıe rakı. ı,ıldıktea 
layı almak için bütün ~yretle
rini kullanma,;a sevkedacekttr. 
demektedirler. 

~~ bildfrildiğiae 
göre Corrigidor kalesine geçemi
yen Bataan yarım adasındaki. 
Amerikan a1ay.lanndaıı bazıları 
Jpoular tara.fıııdan esir edilmifJ. 
!erdir. COrrigidor kalesine ~ 
bilen l\f'tlttefik ve Amer.ikan ar 
laylan burada dü.şmanla ça11>~ 
maktadırlar. 

AmeriRah Bahriye Nazırhfı 
bir tebliğinde diyor ki : "Cebu 
adası: ya.kininde ya.palan son ha
rekittaı kmerilıan. torpil atan 
hüücumbotıan 4 deetroyerin; hi
mayesindeki bir Japon kruvazö
rüne kaı-.fL gece hücumu yapa.. 
rak bu km.v.azörü. batırmu,ıar
dır. V aşingtondaa.. bildirildiğine 
gore Panay adasına yapılan m~ 
tca.ddlt J'apon taarruzları Fili
p· nlileri adanın içeri kısmında 
bulunan Lanbalao şehrini terke 
mecbur etmiştir. 

HiNDiSTAN SULARINDA: 

sonra .. 

DüiQA 8VİAİ aftQat ettiler, 
ikt kip yaralandı 

lzmir, (Yeni Sabah) - Cuma 
-na -aı Oilanuasa k6-
y,iinde bir düğibı esnasın~ ci -
nayet olmuş iki erkek ft bir 
adın yaraJ19m...,r. 

D,U.. .an, muiltan Osma
nın 01Pnnu. nleDdirmek için 
Y'IPtJiı bil ~de yanm ki -
lolıık tam 185. §işe rakı içilmiş, 
v.e abaha karşı da rakı bitin
ce. daha iqmek istiyen Ayrancı 
A.bmet, BaJil isminde llirisiyle 
kavraya ba ·l<ımıf, atayQ giren 
lıfehmedi ba.,ıııdan yaralamış

ar. 
Gürültü büyümüş, bu sefer 

de Mehmet Çavuş ismindıe bı& 
fli Ali )[utluyu bıcakla pnla -
ımttır. ıtehmedi yaralamakla. 
da ht1'91Dl alamıyan Ayrancı 
Ahmet, tabanrasım çelr:ınüp, Sa
dettin isminde birisine ateıt et-' 
.mişse de çıkan kıırşwılar Sani
ye isimli hamile bir kadın .. isa

.. Avu~tralya. ~vekili Bingale bet etmiştir. Kadlwn yaraa a.. 
~~nde li10ll gwıf':"de yapılaa . ğuıdır. Suqlular yakalau111pbr. 
bır duşman hareketı sırasında ------------
Vampire muhribinin battığım 
bildirmiştir. 

A.VUB2'BALY AD.A.: 

Melbume'dcn bildirildiğine gö 
ı:e Port-Maııe&by'ye taarruz eden 
sekiz Japon uçağından dördtl 
dü§üriilm~ür. 

= -'* Loadra - Stokltolm racı. 
yosuna göre Oslo'da son günler-
de !§Ol ile 100 U'Ulncla t.fldfat 
~r. Tevkif edilenler aı.. 
rasında kralın eski yaverleri 
"8rdİF. 

••• Fransa ktytfantıa Çlkan 
bir keşif kokt müdafaa 

hatJaı:1t1111 içtne 
kadar ıirdl 

Laruira, 2! (A.A.) - Jliıt in,. 
gilis ketıf kolmwn i1'au& aa.
biltnda. Bu.lOap CDWWW f* 
taamaz ya.ptıjı - mllü ...... 
faa badanma ... aa.. str
dlktıen iki eaat 80ftra çelritdtlf 
haber verilmektedir. 

name mecburi ziraat işçiliği hiz- n, traş sabunlan ve diğer sa- kn da bodtbalandt. 
meWıi derı>il e1mektadir. Bu- bunların ne suretle imal edtldik Kendi kendııne: " 
nun ta.tbikı için gereken bütün ı leri anlatılmaktadır. - Ttıhaf te adl\f! dedim. 
t.cdbirlerin m.er.kezi1-irilmesine ~izamnamenin huırosf hitkU~ Ve ptağt ~ştire-rek yerine 
ziraat nazın memur edilmi§tir. Jennde c;an:ıa.~ır sabu~lanrım 1.>. l~et'tayin elime iık gec-eni ı.oy-

2:5 ve 50 kılo olmak tt?Atre P.ıı• ~ı dum yeı nne geçjp ı:;er.ıamcl r 
Britanova Ajansua Göre veya tahta sandık iı:tnde k'l• 1.1a- at~lrte devam ett m. 

Loııdra, 22 (A.A.) _ Bri~ nılacağı, bu sab'Jnlarıı: .~ Jdo. fRte 2 l puntofuk ıri yuıiarlı 
:nova a.janwmn diplomatik mup lo,uk mtikavva kutu ıc;ınd de dizilmiş bir haber ba.cılıgı. 
1*:>.irinin bildirdijine göre, kuJlanılabilece>~ ta.~rih ecblrnek- "Bttl~rn.~da darlık. 
Londranın ~"ra.nsız mab!illerin- te~r. Bu ni~rnnamenin neşri Bnf;rhır haftada bir gjlıı 
da L&vaJhı muisiae aadık ka- tari~!11~ it1baren 11ltı a~ ~on-- Ek'Dlck yerine plltates yıyorlar .. 
lılraık bir tBtla iki k\11 vurmak ra gos~erılen 'rasıflar hanc.ınd4t _ '\)ah. nh, Bulgnf'ista ıq 
aiyaaeti takip etıtjğj aöylemn'ek- sabun ımal edenler ve satanbw bır c;:iftc;ı memieketi olm:ısrna 
tedir. Set-best Flransız mahfil- tecziye edlleceklerd'r. raf-men dt mek ki kornsuhınmı• 

valin eski Pan Latin efM8Deai- • me kalmudt, eslti pf!k inim inim 
ı.rme gelen lisli baberıeroe ı.a- ffl.OdİSflft d .. 

8 
.. 
1311

. buğday butamıyorıar! Deıue~ 
ili diriltmek pl&mm güttttğü w.. inlemeğe ba"lamasın mı? .. 
.)lit. edilmekffdiıı. (ells -~ t , ... ........,., aım. ne oldu da &?ı b''ı~n. 

İDgil taa U.;... ... ~.--..a:- ~-ı..,. bir Jl!Mi lıolimi hir gen amcm . ~At' , 6·-··- uv-;y& \.. müddet belki de bir derece -.Fesilphanallab! diyerek ye. 
Londra, 22 (A.A.) _ La.va,.. kadar serziııişlerde buliımcak- rimde doğruldum. BU el yonia

Jin m.Kıku Jiıgüt.arede büttin dik- bl'. BU ~ 1't&U ~ miyle bulunan eski şarlnJanl't, 
.llati çeken hMi""<iiP. Nutuk, u- denlerden bıeP biri aldıığı daru- :Qz ucuvla rastlanan. giinlUJ< a
mumiyet itibariyle Alman pro- mtt hdD ,.._...,_ abiılti~ jans haberleri semamelerine tu
pagandaaımn bfr Jsopya.sından çalışacak ""'~ ıa.. haf b r"r mukabele te ı-n etme
ibarettir: Bt>lşerilr tehlieceei 9'>lt silmesinden ciomyı Dlll8ltezey4'f si prlbıınP ~tmiştl. TesadQfün 
derecede istismar ediliyO!" ve uğramak istemiyeceıtir. ıı.veı- kÖ'r bır dt ·c:Und'en başka bir 
İttgiltereye Imrtı hUeumJa.r acı ce de ~jtm. ~W .men. hİf şey olMıyan bu u;vct o:ı,".lm•1 n
acı ve şiddetle yapılıyor. kimseyi bunct&n <inlayı 11111.ıaer.a dama.kını ülakamı çckm( ,L' ba -

Bwıda.n ba.tka Loııdrada, La- eotırrıiya um. Giqlüklar- mazinia lamı: t.ı. Tam Çbrr.il - Rıı/.\> • t 
valin ctiktıatörlilğünü llRıbtıl et- hediyekT'dil'. Jlillıiıat mgelesef hulu!'!' 1ıarı1ıa daır bPuıı •n n l"" 

tirmek için Almanlann kullan· mazin!n gölgwııi daima h&Je ve siy.asi nıa.h ılın.in miltafc::ısmı o· 
dlklan bula vaaıtaıan da tet... iatikbale akseder." kurken: 
kik edümekt.edir. Öyle aııneQi. Cripps şöyle deftm et.ntişt:ir: Düıı !Jl'"C !JfU luıııuii <le 
liyor iri, bir taraft.alı Frawtıalar "'Bu meaeltt '8di sip8 bir O 1tnylcdt bt ı fUİ o•lım: 
uasınd&ki bollıutsuzluiµa • mesele olmı'*taa plamş ve H~ Ben ao~ o 'Giiladı. 
ğurahileceği ayakbmna tehlik~ distamn mftd!d•wn • 11'• h.. Gttftesiyte karşıJa.'lt!m. İkı 
ıi ileri aıürülmili ve Fransaam line gdı;işılir. Jta.ıı;ok idlıft &,. yıfük La!y8ll harp myiatı · • :ı· 
yeniden parçaJamceğL tııbdidin· \ mirlerinin b& mldaf&ayı kabil tistiklenni okurken eski gra.1r 
de buhuuılmu.,ır. İtalyamıı göz olduğu kadar tMirlf bir t*ild& f.on da davudi bir eesJ.e: 
diktiği cenup toprakları, cer yaymayı t.mıüı i4ia böti.ba kuv- Yor e'lbıdetı yürr.ğim 7ıcJ; 
Peten boyun eğmezse, FN.naa.- fttleriyle işbirliji iıa1iMie taıı- yarclidir. 
dan aynlace.ğı bildirilmiştir. şa.caklar:ına llhea• emniyet~ Alt! ~rclitlir 

sal ettim." Dıye feryat etti. 

RUSYA'DA Oıw.p ..... ..... l Köh~ ilet: 
Londra, 22 (A.A.) _ Bugün TtıhnmmiU trıülkii1Sİİ. .,,,ı.tvı 

A\'am K'amaPMntda bi~k ~ı flrlrif'f!A ,._, _,,.t'ffl k.tifir1 .. 
(Baş tarafı 1 incidıt) pariisi mebttı.ıdvı, ikinci bir <!e~ Bıi.i!İ.İıtl <Mİlt!layt yttkfoı 

he kunıhrwn meeelesini ileri sir Atcı;i ~i"'ın nıı awı lı..Pfirt .. 
zaptedilmiştir. Bu trende n°keri müşleırd!r. Hükt'.imet adına ce- Diyc-banğlr banğır bllmrırkAn 
posta., para ve bazı v~ikalu - AW M Çö · dıkkat ettim ki ben de Rus - Al-vap l'erel1 ın.. ee, . r~ 

bulunmııı,tur. lin bö~e bir mNele hakktud& ınan bo~ma.larma ait re.<ı'1't 
Doğu cepb.tndeki hava h~ ·3 • t,e'hıı•leri okun:ıa&laVMn ._...__~ .u .... anıa- - __ _.ı_ ıs hiçbir maliıımM v~eefli11i. ~ .. -

Mlııın.- .._u_...- .- --- ıblldtnniı,tfr. Artık Uzer! rinde durnıa't-a 
uilan arasında. 891 ul}ak 'kaybet. Tamamlayıcs ti sual daha so- değer dıi uhcrler bitnıjq ı'"tl 
millerdtr. Sovy«Jerin kayım rWınuştur. Bu sualler şunludır: iç habeı-Jere g~i. Fakat C?S-

283 tayyaredlr. Sovyetler Birliği 'IC!!ba J~Iiz ki m-amof .. ,oua eı:izl!JTi~dcn ürk-
Almll.D orduMın bafku:ınan- görUşiinden b&herdlir tutıı1dll til!'Fiinırlı>u bu hab"r'IP.ı:-i rohat 

daııllğının t.eb1iğUıde şu malu- mu? M. çarçiJ.in MI. Stalin.m bu- rahat aiurva.bılmek icin bu mu
mat veriliyor: :•Donetz havza...ı lu.,.c.ması zamanı acaba gefmflfniş zip alf'h hııidetfo kapadım ri; . 
sında AJmaa ve Romen kıtaLirı midir? kii ) a7.•zli~ne devam edip me
hücwn haıııeketleri neticesinde Bu iki suale ~ ceYa.P ve- eel~ Fiyat Mii ·a.tabe Komifıyo
dUpııanın kuvvetle tahkim edil- rllmemiştir. nundan veya taşe MUdUrlUi{tin-
mi!f dayıaınak noktalarını ele ge- ___ ..;.._ ________ <len b:ılııteden bir habere kı:ırsı 
Orznişler ve bir. mikt:ar ef!ir al- * Atin& - Yunan ~veki11 da bir ninni ralabilir ve herkes 
~-~~~=~ ort&v...;; Çolako@u. doğumwıun. 53 üncü 1 e buna Oir mana veıoebillrdi. 
..... ~ .- yıldönümü münaaebet.i ile i'üh- ------------
:miltwidit dHrıaa ıtaMTuF.1arı bir tebrik telgJ'&fı km. • püeldil'tWmilştur. AJman başkilp ::e çe ı · Çin e 1çw amride 
ı.taiD: b.ir taar.r:uzu neıtbwiMe * İzmir --. Yuneeietandan İznur ~ (A.A.) - Husu i 
.--n1ard.aı kurulan 'Ye iaatla getirilecek ve bir klmll fehri- surette hmi~ ~imiş olan Çinın 
mftd@faa edilen d~Dl81li. mevzi.o. mtzde misafir eciileeek çocuklar Anhra Elçisi, dün, Be!'ga.,..,1a 
leri yanllml. mtlhimmatıa olr için viliJCet{:.e Baca'da iki bina Harabelerini ~iş ve aksa• l 
duJr,ça mühim mikt.&rd& _.. bulunmuştur. (A.A. şehrimize dim~ttır. 
•lmmıp. 

* 1Mpt ft A1- radyolan ------------------------· 8-'M Hl ... ..., arW bıılretima en büyük ~ faeh.e·. 
...... bsnpSL .. Kalb ve göaülled Ulibik. .a&ğweleriyle Dlıll!8t 

-- &Bil'.& ilidesi... 
kadar Türkiye bu bakımdan ca
latkan ve be.şa.rılı olmamıştır. 
Okwna yazma bilmemeyi 15 se-
ltede yeneceğiz. Yakm geleoei
lıere güvenle bakabilirsiniz.,. 

Bir lnsiliz fileaa 1 ~-----.... 
Cebelüttarıktaa 

RöW:eır Aj.- kayap1-nn » 
fif olduğunu bildiriyor. Hiç bir 
fns;H• pDlilıl huara ujraına
mıştır. Bir A1m&ıı Balıkçı &'emi
si hasar g6rm1it cllfer bir balıt-
91- 'euıi8i tututturulmuştur. 

brşı1ıkh neşriyat ym.pmakta-
4lirlar. Alman radfosu Rus or
asunGlri Azerba.ycanh su~
ve erlere hitap ederek: "Alman 
nulan baıtkuaıandanllb km
di ıarzusiyle teslim olanbra en 
fırt muameleyi yapıyor. Alman 
ordusu sizin için de çalışıyor. 
Kmdi arzmiyle teslim olanJwa 
birer kağıt Terihnekte ve O. ki.
ğlt bimilleri ~karşılanarak fil 

iyi yemekleri yiyebilmektedir." 
-.U, • tıNlim. o'melana• ilive .. •:ıa. •• ! • fts ••• ~ 

UlriMf se!llyte bMibt 

Düayar,ıajl&tııla llSE WERMER .: ::,.. 
Maarif Vekili müteakiben yal 

~~ bilginin de kafi olmadığını. 
~un millet ve vatan sevgiaila 
- -.•11füJeje bulewmgsı liLzım 
bittiğini ve bizim ~ şaşmaz 
~ lla olduğunu, 8iiJlemil 
'ile: ·~c kan gün.lerimia 
~y...u koskoca bir devı. 

Akdenize geçti 
Taaca, 22 (AA.) - 6 tDrpt. 

do muhriJli ile ~ milhılaa ille.ret 
bir İngiliz filosu, dün öğleden 
aonra Cebelttttanıt ~ 
geçmiştir. no Attmıtikıtaı pt
miş ve Akdeniz iCHrametfnde 

Blıır .......... -.mua, .. 
zeta ve ~ .-. :peri. lf9 

ilMBda. Jl:Map ... - --
bbulı edili&. ..... ıııı*tu& 
TelefGD: 3S'1'I 

y<>iwıa --........ .. _________ _ 

~(}öre 
BarliD, 22 (A.A.) - Bu sa

bah, orta kuvvette bir İngiliz 
hücum.. kıtası. l"nmsanııı Bulon
ya. C81Wbun<iaki aahillerde ka
raya.. çıJrmağa tefe)abüs etmiıt i
sede ~. 

JENNY LİND (İSVEÇ BOLBOLO) 

ŞARK Sf NEMASINDA 
Bir •eftpdıu>lwai gördüğü coşkun bet karşısında 

B~ itibaren 2 nci ZAFER HAFTASI 
6=siJ Ye wlaMt' ic;iu mttaı tam seana saati e :elln.iz .. . 

rf ............................... a.-~w~•aa .. ~+• .... llK. 



YAZAN: M.S. Xaroıel TEi RIKA Na : 80 ÇOCUK DIV iMiZ ... ~~----------------
23 Nisan, bu, öyle bir tarih ki, meıggut olsUB" dıemt)1e de bitldn

NakH ve iktibas hakk-t a:nahfuzchsr ı.. ..... ı = =:n:O ~hk,: :-~ur·:O~ her= 
1*- fenhhk vennektedir. dqtru,.a bir gaflet, bJrfutksazl*:, 

YÖRÜK ALI 
Dedl Peşrevler ve h...aA1ı-L ı lacAğlns emlııı oicJn'• ppn.z Sa.çlıannı renk reınk kurd._ bir boqunıcuJ.uJrtu. ÇtiDkü, her 

m.alar bitti. Pehlivanlar ~ı;r vardı. lerle süslemiş, temiz giyimniş, e- medeni ve aklı lxı.şında. cemi-
me girdi. Yörük Ali, bir iki eı Langazak Ha8an; ~icap- linde oyuncağı, mesut ve dmat- yettc çocuk HtikO:metin değil, 
Langazalıya girmedi. 13eo on ~ hasnwnı alda.ttn, zamıiyie li çocuklar görmek, ~s Mllletin mclıdır. 
dakika hasm.mı. şuradan. ibuJ'a.. ala.bildiğine aürdll. YörWc Ali bütün \l&Jta:ndaşla.rımızın en bÜ- Bü başbagıcl ya.pnıy& neden 
dan yokladı, durdu. Langazah de, epeyce \lÇtu Ye birdenbire yük Ye en haklı arzularıdır.~ mi lözum gördilk. Şundan: önü
Hasan. iri gövdesiyle !kendinden çaprazdan 81.yrıldı. J'ak&t tekmil ti bu e.nu, o kadar ka.tüııa ~ mtbde dura bir istatistik, Ço
lhafif olan ha.,ına çuDemnak sıynlamadu hı•diifen dö- lemiştir ki, mmaıı zam&»., llim- CRk F.Strgetıie Kurumu ba. mik
"f'e, bastırmaık iııııtiyol'dın. Ve bu- nıemcçli bldı. Yani hasmma lerimmıı, mütefekkirk.>ti• '±, tarmı, bize iti rakamla bildiri
nu da. &olay zannetmişti. Fakat &Ut 'YenBiş oldu. V~ ters çap- iatatistikcilerimizin, doııııtorlıan- yor: 62.257 .. 
lıir iki el sonra küı,;ü1t hası'*1lm ruda, beiden be§hmada kaldı. mızın, mubıarrirlerimiz, hlliea Kurumını, Mı im- adedi ile bir 
zorlu ve tehlikeli .... 1.ı .. ;;.."'"" ees- Pehlivanlık bu .. Her ııey ola- btitiin düşünen, en kalem tutan sene ~ ne :)"llptlğı*1ı öğreD-
mişti. ~-..&&... bilir. Nas.ılaa olan bu hareket kimselerimizin bu mevzue. temas mek istiyoruz. Yine rakamlar 

Yörük .u: iaasmma kartı mJu kar'§18ında, Yörük, ıuç f8.Şll'm3r ettiklerini, çocukbımiıza naaıl f'llllan öğretiyor: Kunmı 15 
~ t;__+m Sağdan ve dı. Derhal ne yapaiıüeceğini dü- bakılması lizun geldiğini, fakir yuva.siyle günde da.imi olarak 
110ldan, medtefJden giriyor, has- şündü ve, buldu. çocuklara. yaşamalk. imkilwun 649 çocuğ .. ba.ltnıaCtbadır. Gerisi
mmı allak bullak ediyordu. Lan- Çalık, şaşırmıştı. Acayip bir verilmesi için vatandaşlarımızın ni karıştırmıyoruz. Kurumun ne 
ganlı Hasan, hasmının tehlike- şey olmuştu. Çazgıra: ne gibi bir el birliği yapmaları 1 doğum evlerindeki faaliyet;ne, 
1i olduğunu görünce şiddetli hü- - Usta! Bak ne oldu? Şu ak- icabcttirdiğini a.nlatmıya çaba- ne 45 i bulan Llcbe sofralann
cumlar k8J"Şl81Ilda derhal müda- si feytaılı görüyor musun? ladıkla.rını ve hatta bıı yiizdcn' da karnını doyuran çocuk mik
faaya geçti. Yörük, daha ilk el- - Ça'Pr&Zl mahsus vermişti, de aralarında ciddi olduğu n.is- tanna, ne G~ evlerin~ ait bir şey 
de hasmıaı yıldırmış ve, topar- Yörük ona.. bette şiddetli münakaşalar gc<;- öğrenmek istiyoruz. ÇUnkü, 62 
Jamıştı. - Evet .. Farkı!Mkyım. Faıka.t tigmi hepimiz görmüşüzdür. bin aza ıle yalnız 649 çocuğa 

Çazgır, gülüyordu. Langazalı, görüyor muaun aksi teytanı ?.. Biz, burada, çocuk mevzuu il- bakmak kafi değil midir? Ne-
ne de olsa ıeeki ve pişmiş bir gii- - Bakma, çıka.r ondan şnn- zerınde, ne alimane liflar ede-1 dense, bu 62 bin rakamına ka
reşçiydi. Hasnunın tehlikeli ol- di... . cek, ne Con Ahmet Bey V'8.ri ye- fe.mız fena halde takıldı, kaldı. 
duğuna ı&avramıştı. Çalık ser- - Ben de biliyorum, çıkar. ni keşifler ileri siireceğiz. Biz, Çünkii, 18 milyonu buL:ın bir 
du: Fakat olmamalı değil miydi? çocuklarımızın süslendiği, şar- millette yalnız 62 bin kişinin bil-

- u.ta! Ne giilüyonıun ?.. La.ngazalı Hasan, sevinç için- kılar söyledıği, kendilerine oyun- miyet sahibi alınası, acı olduP'u 
_ Görmüyor musun ~- deydi. Hasmına öyle kuvvetli cakbr hedıye cttığımiz bu ço- nisbette hazin bir vakıadır. 

r.alıyı? .. sarılmıştı ki, ayrılmasına imkan cuk bayramı sabahında, acı bir 1 Bu~ünkü harp gösteriyor ki, 
_ Mlidafaaya. g~. değil mi? yoktu. Yörüğü arkasmdu:ı ve derdimizden bahs;cdeceğiz. Bu, kendini müdafaa ve muhafaza e
- Bereket venin anlıya.bildi, beJindec önüne doğru sıkıca 'ke- hem öyle bir dert ki, hiçbir aile deb"Jen milletler, çocuklıırına 

'bir §eY y.aıpaınıyacağını.. manelemiı,ti. Ona bundan daha reısı, hiçbir çocuk babası, kar- hakikaten iyi bakmaSJm bilen 
_ E! .. Ne kadar kalp olsa se- güzel fırsat olamazdı. Çünkü şımım g~ip: tnıHetlerdir. lstiıklaline bu ka-

nelerdenberi güreşiyor. Bu ka- Yörük, hafifti. Bu vaziyette Lan - Efendim, be.na ne? Ben ce- dar bağlı olan bizler, bu millet
danıu da ma beUemesin ?.. gazalı hasmını sıW tutarak kal- miyele olan vazıfomi yaptım. lerin birincisi olm.'l.lıy1z. Hepimi-

- Yöriik, aldatır şimdi onu.. dırabHir ve, ay-Aklarını yerden İşte iki çocuk babası)ım. Siz bu zin ayn ayrı, sem çocu~·larla. 
Güreş bu hale döküldükten son- keserdi. üç adım kesip yürürse sözkri kavanoz çocukları yetiş- meşgul olmamıza. hattil doğru 
~ La~a.ıah düayada. \IZa.tamaz dava. kalmudı. Yörük, mağllıp tinnckte olanlara söyle, diye- dürfu;t bir tane.<;inc bile bakrna-
l'ilreşi... addolunurdu. . •.. k 

1 
m~~en kendisine sorarız: mıza belki maddi imkan yoktur. 

- Ben de öyle kanaatteyim!.. Langazalı Hasan, Yöriıgu a - Fakat, Çocuk E..cıirgeme Kuru-
Ne kadar müdafaada kalırsa dırmıya eıava3ıyordu. Bir yan- - Cemiyete hi2Jmet, ya.lnız muna. birer lira aylık vermek su-
kalsuı, oyun verir, aldatır oou... dan da hasmını öne sürerek çen- çocuk sahibi olup, onl'.ann gıda- ret.ile bütün aç çocnklann kur

- Muhakkak... gelliyordu. Fakat Yörük, bu, ha- ıwıı temin etmekten ve CJvarııı- sağına elbirliğivle bir lokma ek-
- Buak. sen timdi ı..anga.. direden kurtulmak için hiç te da yüzlerce çocuk paçavralar i- mek, bütün sem çocukların sırt-

hyı.. Piç Muatafa ile Çopan hareket göstermiyordu. Ne ke- çinde, ya.lınayak, gıdasız ve lanna birer kat elbise temin e-
t.k !.. maneyi bucbmıya savaşıyor, ne her türlü hasta.lığın pençesiade debiliriz. 
Demeğe kalmadı .. Bursalı Ta- de başka türlü kurtulmıya g~ inlerken, kendi çocuğuna iyi 'fe- Bir kilo kahvenin yedi liraya 

Jııir, Kel lıılemişi toparladığı gibi göeteriyordu. mekler Ver"ip, iyi giydinnekten alındığı bir devirde, aç çocuatla
llk elde ustaca bastırdı. Kel :Me- ÇalMt, oğlunun bu harekatı· mi ibarettir? rımıza ayda bir lira VPrmek su
miş, c;apraaa düşmfl4ıtü. Kurta- na sinirlen.mi~. Vaziyet fena Şüphesiz ki. hakiıkt bir vatan- retiyle onları ölümden kurtar
ramadı, Buraalı buda)'8.1'8.k has- idi. Langazalı, iri yarı, kuvvet- da.ş, komşusundaki ~ çocuf(un. mak, her halde ~.iç olmasa ge
m.mı altına aldı. Ve, altına abr li bir adam olduğundnn bird~n- veya yüzilnü görmediği, bilme- rektir. Biz, lR milyonun içeri· 
eJmy da. derhal sarmaya gec;ti. bire kucağına alıp yürüychilir- diği aç çocukle.nn sefaletine, sinde yalnız 62 bin ki~inin hi· 

Kel Memhf, çapraza düşmüş- d.i hasmını .. Çalık, nihayet küf- hastalığına, ölümüne bigane ka- mıYetli olduğuna kani değiliz. 
tü. Kurtaramadı, Bursalı buda- retmiye başladı: lama.z. Bu rakamı yükseltmek mec-
yarak hasmını aJtma aldı. Ve, - Bak şu Yörük eşeğine!.. "Efendim, bu işle de Hükfunet buriyetindeyiz. ••• 
altına alır almaz da derhal ear- Ulan ne duruyorsun?.. ~--••••••••••••••••••••••-
maya gecti. - Herif şimdi kesecek.. V 

Seyircilerin göderi, Bunalıya Çazgır da ainirlenmişli. •-ı 
dikibniş iken birdesıbire ikinci ziyet iyi değikli. lıeri doğru sii
bır hadise vücuda geldi. Çifıt- rerken birdenbire bir an i..;inde 
bu~azlı. hasmını toparlayıp ayaklarını yerden kesebilinJı. 
bastırdı. Bu ha.ller Bursalı ile Yörük ise kıpırdamıyordu bile .. 
Cıfıtburgazlı hakkında Çugınıı Çazgır dt söylendi: 
verdiji hülmıü teyit et.mit ol- - Bak aptala! .. Böyle duru-
du. lur mu? 

Yörük. , .ıı.~_,,,,- h·-·. kcndiai-Künteci Hasaa, o devrin en ~ -u 
ivi pehlivanlanndandı. Kel :Me- ni kaldırsın diye bekiıyormuş 
m;l'1 rfP. öyle idi. Bu, pehlivanları halde idi. Bu kadar aptallık ol
ilk elde kolaylıkla baatırma.k ko- mazdı. Çazgır, Qaılığa.: 
lay değildi. Ça?.gır, kendi 'ken- - Çal*, eeoin oğlan ne ya-ı 
dine söylendi: pıyor be? 
_~biz kül yutar mıyız? - p:ımem ne yapıyc:>r: lsterı 

lngiltere Baıvekili W. ÇÔRÇIL'in Harp Nutuktarı 

BU HARBiN iÇYOZO 
1938 tarihinden 1940 yılı eonuna icadar söylenmiş muh

telif nutuklardır. Bugüııktl harbin, W. Çörçile göre .ebeplerini 
anlamak için bu mühim eseri okumak şarttır. 

Aslından Haldun Ya.taroı:-lu tercüme etm~r. 
Tr.c~si 100 kuruştur. 

KAVGAM -MHIN KAMPF 
Alman Devlet Rt!tSi Aoolf Hitıerin bütlln d~ mil

yonlarca Satılan ve Hi.ıse:> .. n Cahit Yalçın tarafından terl.Ü
me edilerek az vakitte ml""cudu tükenen bu me,,hur t'Serin 
yeni basımı çıkmıştır. 'fan<>si ciltli olarak 3 liradır. Taşı al~an 

Cazvır doğru söylüyordu. Kül miein LangaAlıya yenılsın ? .. 
yııtioomıştı. Kazan dibinde yağ- - Vaziyet onu göslt'l'iyor .• 
k"\.nırken ve dururken 811rqııh ile Hiçbir şey yapnııyor. Ayakiarını 
Çıfıtburgazlının ne mal oklwla- yerden kessin diye bekliyor.. ' 
nnı sezmişti. Çabk, sordu: - Hay Allah. ... versın.. Ne 1 "1111 .... -..-• 

post& parası alınmaz. 

AHMET HALiT KiTABEVi 
- Ne söyleniyorsun, yine uıır oldu bu oğlana?.. •lllll•••••-•-•••••••••••••••• 

ta?.. Çalık, elinden gelse meydana •' 
- Gördün ya re>rifleri !.. fırlayıp oğlunu harekete getire-
- Olur şey d ~ ı... Bir elde cekıti. Nihayet _bütün . dil- 1 

ba~· ıı d•lar hasımlaı -ıı.. şüneeler oldu. Tehlike gehp ka- ı 
- Koca Kel Memışi naaıl al- pıya dayandı. ~gaza!ı Ha~~ın. 

dı altına 7 •• büyük bir enerJı ıle sag ayagını 
- Vallah çocuk ~bi... biraz hasmının yana ve, ö-
- Ktinteci Basanın ustalığı ne doğru basarak belinden ka-

sıf ıt· indi... sık yerine doğru kemaneyi )Oıyı-
- Yoksa yenilecekler mi be? np, sıktı. Hasmını kaldtnp yü-
- Vallah belli olmaz.. Akla rüyecckti. Her şey yeırli yerinde 

l"dı·. 'r:~-..1e u-HaA4 Yörük gıdi\."or-g ~med k olur.. Bursalı, Çıfıt- .1. u-. ,~ J 1 
hl r·m.zlı galip gelirler hasımla- du. Kurtulmasına imkan yoktu. 

Çüııkü ayni zamanda hafifti. 
ı1rı •. ll ~~ ı.~-

L' F ı.... Fa.kat Langazalı ~J.11. u--- ı- , sonra.. ena ,.,..... . .. 
Y n iik AH, ile kozlarına mını kaldırmıya tevessül ettig-. 

l av etmek düşer.. anda. birdenbire arkası üstü ye-1 
"Yo'n'ı"k Alı', bu yaaa. ".eldi, re dü.süp sırtı yere vurduğu ve, ı 
I ·~ t-, Yörü~ de hasmının göğsünde 

b<ı) le güreşe çatmadı diyebili- oturduğu görüldü. Bu, bir anda 
rim.. olmuştu. 

- Ben de.. Aman Allah, bu nasıl olmu~ 
- Kolay çıkaramaz bu mey- tu? Bu, bir sihir miydi? y oo ... 

danı derim.. Bu. bir uetıalıktı. Fevkalade ma- ı 
- Ayni kanaate vardım. Ha- hirane bir mukabil oyundu. 

sımlar berbaıt.. Yörük Ali, hasmının kendini 
- Bak! Bak! .. Künteye aldı L 

Çıfıtburgazh, Koca Memişi ister kaldırmasını bekliyordu. anga.
zalı Hasan. 88.ğ ayağını yana ve 

misin aşırsm ?.. öne doğru sıkı basıp kendini ikal-
- İlk elden olacak galiba!. dıracağı zamaa birden ha.smınm 
- Çok usta herifler.. paçasına tek paça tıakıaırak kuv-
- Tutu~lara ba!k ; .. Ustaları vetle çekmişti. Bu anda da Lan 

usta heriflerin.. gazalı Hasan. kendisini kaldır· 
Dedi. Hakikaten çok ustaca mak kuvvetine düştüğü cihetle 

gureş tutuyorlardı. Fakat hasım Hasanın tek ayağı ~den kur
lan da çok usta pehlivanlardı. tulunca sırtüstü yere dti§IIlÜştü 
}jı9.1teci Hasan da, Kel Memilj ve, Yörük Ali de göğsüne otur
de öyle kolay kolay mağlup o- muştu. İşte mukabil oyunun maı
Jur takımdan değillerdi. Böyle nevalası bu kadar basitti. 
olmakla beraber ortada heye- Koca Langualı Ha.san, yen&
canlı bir güreş vardı. Her hal- yim derken kendi yenilmişti. Yö
de iki taraftan biri bir kaza.ya rük Alinin bu, lnt ve, mahirane 
uğrayacaktı. hareketi, herkfllli Aa.yretlere dü-

T. ı Ş B A N K A S 1 
1942 IWllmERI 

YcirUk Ali, daha ayakta boğu- ıürm~tü. Çugır, küçük dilini 
§uyordu. Hasmını kendi oyunu yutacalktı. 

Küçtik tasarruf 
heaapiuJ 1942 

iKRAMiYE PLANf ile aha almıya savaşıyordu. Yörük Ali, babasının yooına 
Daha kendisi oyun vermelk va- geldi. El öpüp oturdu. Zavallı 
ziyetine düşmemişti. Langazalı Langaz.alı boynunu kınp çekil
Ha an; mt.idafaadan ayrılmıyor- mişti. Bu kadar çabfc yenilece
du. Yortik Ali, hamlelerinde ber- ğine aklı keememiştı. Heın de ı Şubet. t JılQl9. I .. *•• 2 llda-
devamdı. Nihayet Yörük, hasmı- hasfını yenecek iken, yenilm.i§ti. eölpla ......,.... ~. 
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iLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dlşl8fkaizi fJrÇataymız. 

İnhisarlar U.Müdürlü2ünden 
1. - Şartnamesi mucıbince müteahhit nam ve hesabtna muhtelif eb'at

ta (48'li) Mlet nıhaye\Bi1 lerit pezarlıkla 88\11'1 ahnacakur. 
2. - Pazarlık 28/4/942 Salı IÜniı ... t 19.441 da Kabatal*e Levazım Şu

besındt'ki Merkez Mübııyaa Komisyonunda yapdacakbr. 
3, - Şartname her gün ötleden sonra adı geçen ,ubede ıöriilebilir. 
4, - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve s.atte teklif ede

cekleri fi7at ü:t.erinden % 7,5 guyenme parıuıiyle birlikıe mew.k'Qr k~ 
müracaatları. ( 47? ı) 

1 - 14laremiz ibtiyacn için "I0.000,, kil• bunla Jrıaatar J)Marilkla 
satut alıaacakbr. 

2 - Pazarlık 21.4.942 salı günu saat 11,50 de hbatatta Levuım tu
~ Merkez Mubayaa Koat.iayonuncla J"lllÜllC:aJctır. 

3 - tsteklilerin pezarlık iein tayin olunan gtqı ve ....._ teJrW' ede
cek.le!i fiet üzerınden .., 7 ,6 pvenme parasile bW~ •eıkCir kOllUıı-

yona müracaatları. ("8ı) 

lıtanbul Fiyat Milralıabe 
Koml11gonundan: 

tlAn No.11 ıeı, 
Tıcaret Vekiıletinderı alınan 15/4/942 t.anh ve 18111/1141 ~ayıb emirle 

çay salı.,.larında aı.ami ltlr yüıdelerj. aşağıdaki ~kilde yeniden t.esbit Mil

tniPir. 

lthalltçı kArı Toptancı 

M-.e MeMleketten Anı Met11leketten k!ırı 

% 12 .,, 9 "' 4 

300 s.oyılı Koordinu7on kal'M'ile '(,"8Y fi7atlanna kiloda yapllan 750 ku
ı ~ zam ımılıyete ithAJ ediı.cek ve ;fbu ktr hadlıeri bu mall}'l"t ilHriaden 
besaphmeC'aktır. 

Yuurda goııterüen toptanu kAr haddi, yalnız ıthalAt merknlerl d1t1n-

7.30 Program 
7.33 Müzik 
7.46 AjaD& 

lllıberleri 
8.00 Müzik 
8.Hi Evin saati 

ı 2.30 Proeram 
12.33 Faali Beydi 
12.45 Ajans 

Haberleri 
13.00 Fnsıi heyeti 
13.16 Konuşma 
111.00 Program 
18.03 Çocuk 

Klöbil 
18.20 Mü.zık 
11.45 Ziraat 

Takvimi 

18.55 Oda M üs1kiall 
19.30 Ajans 

Haberleri 
1U6 Folklor 

Saati. 
20.11 Radyo 

Gazetesi 
20.45 Şarkılar 
21.00 Jtonuşmı 
21.15 Ht.18eyni 

' Makamı 
21.30 Jtonuşma 
21.46 Senfoni 

Orkeı'4.rael 

22.30 Ajans 
22.45 Program 

.H.Mes'oi 

1 Aalıerltll lfl•ri 1 
BeıPkt.f Aa. fut.eellNhn: 
Şubemizde kayıtlı olup senelill 

yoklamalara 1~ Yedek SU• 
bayların nüfus <*danhırı ilP btrllll
te acele olarak şubeye MunMıUUarl 
ilAn oluaur. 

* launlnıl Aakerllk Dtııneinclen: 

338 dogumlu ve \>u dojumlularM 
muameleye tMıi ve ukerlikleriDI 
karar verilmif olan yedek subay ye
tiva.'flk kıaa hizmetliler elleriadeld 
dipkxnalanna &öre 1 Mayıs 1942 ıa1 
rihinde hazırbk kıt'asma .evkedilel 
<.-elderdir. 

Bu &.. hizmettilerin vak.it pçir
miyerek vaziyetlerini tesbit ettirmek 
üzere 24 Nisan 942 akşamına kadar 
ellerindeki diploma ile mensup ol
dukları Askerlik Şubelft'ine müra
caat e"8eleri ve vaktinde mürac...C 
etmt'yıp k va:ziyetini ıetbit ettirme
miş olanlar hakkında kanwıi ta~ 
bat yapllı&:atı ilAn olunur. 

..:it 
Baturtcly Ae. fu !Me&nde": 
Yedek J:caacı 0•1eimeni Koeil 

otlu 'M.ihalAkinin (llOt) acele ıut>e-
mize •üneaati. 

* BakırWy Aa. f. cl..r. 
yedek uvazım Astetmeni omf'f 

Lötfi Maralmın (18290) a~e~ ı;ube"' 
mi.ıe müracaati. 

* Emlnl"il Yerli Aa. Ş. den: 
ı - 33"7 ve bu dogumlularla muıa· 

meleye ttbi yük .. ek a.<1kerı chlıyt'ı· 

nameli ıu.~ hl:ımetlilerle 338 dotu n· 
1u ve bu dojumlularla muameleyi' 
t:Abi atıkeri ehliyetnamf'Siz. kısa h ı
metııı.r l/~/942 terihınde Yd. su· 
bay Okulunda ,.e hazırlık kıtasınd 

bulunıuk üze.re sevk edileceklerdır 
2 - Toplanma günü 24 Nısan 142 

Cuma ıtlnü saat 9 dadır. 
3 - Mezk6r gün v" saattfl "elmi· 

7enler hakkında kanunl trıkıbat ya• 
pılacaktır. 

4e. kalan yerlerde m~ ve fMıliyeti haldka&en top\ancılık olan muıa- ----------
>vlılflllıtlara \'erilecektir. 

htanhulda mu- pen&endecil• çayı dotrudan dotruya itha1At.çllar-
9an alacaklarından bu aıabirde müstehlik salış fıyatlarının be9ab ... 
ayrıca tıoptaDcı kirı i.IAve olunmıyacaktar. 

K~fiyet ı4/3/942 tarihiede :neerolunan 162 sayılı lllnuı 1fl uncu mad
desinde ıös\erılen çay •'ıt kir yıizdeleri yerine kaim olmak üzere ilin 
~~~ (~I) 

T. l'. Ziraat Banlla•ı l•tanbul 
Şubesinden: 

Bankaauza htiıılı Tannı Kredi Kooperat.iflrrinde 40 liraya kadar Oc
retle ıstıhdam edHmelt üzere aşatıda yazdı vasıfları haiz üç stajyer nıub ı
sıp alınacaktır. Talıplenn Bankamu Kooperatif serviaioe müracaaUarı. 

ı - Yaşı 18 den nşaiı 35 ten yıAtan olmamak. 
ı - Ona Mek~ Ale7.URU olmak. 
3 - Asıkerlütle 1li4ığ1 olmamak. (4851) 

6m---- Öz BıBIAk 
Emliık almak ve ..tınek i8tiyoolerle iş ve işçi anyan Iar: 
8irllıed JL-e"'bey efeerne• yanmda Dervif 8CJkağı (10) No ~a. 

Eski Emlikçidir. Tel 229M 

---· Halide Edib'in Şaheseri 
C. H. P. ilk san'at m<aklfatmı kazanan roman 

Sinekli Bakkal 
Türkiyede ~ i-*\lr\ttltt bmuftır. Beşin-Ol basnnı bu 

hafta ~ıluyor. Altmeı buıtua bqlacfık. Taera lliparişleri sır.a
sile yollanacaktlr. Ciltli olarak tanesi 150 iuruttv. 

Yeni neşriyat: 

ilk tahsil çaltrtdaki 
çocuklar istatist;ği 

1statiıltik Umum Mtidürlugu 194' 
senesınde ılk defa oıarak yııpılıı 

(Çocuk Sayımı) na ail ial.ıııUı;tıgi b 
nam altında ı:Mlll'eYlemiştir. (25-0) :;ıt• 

bifedea ibaret bulunan bu eser, knı 
lar, vilA7etler ve her kaza ve vıl ıy 1 

dahilinde jehirler "" koyler il b 
okuma çalındaki çoeukların 'e cıf'• 

yılı sonunda mekteplt're de\ .ım 
denlerin mlktarın.ı, ılk tahf!ı ı ~Pl ı 

riyetiol ifo etınl olan lırçl , H t 
silden t. m:ımttı mahr ım ç.:ıcıı ~. " 
smı Uk okul ve oı~tmen 
ıi~-nıekt1.'Clir. 

"Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

llr. 

8.şlık l'1llllrt. elaralr 11JG 

Birlııei ..ayfada lalttimi 500 

lkiDel .. .. 158 

Oçünal • • SOO 
oon1üac1 .. " ıoe 

m ald tm1ya karar verdi, ona Kendi kendine aöylenmişti: l 
en sevdi~ri ve, onunla galebe ca.- (Arkua ftl') •••••••••••••••••••••••IJ ~--- AlllİET HALiT KIT ABEVI 

.. taa.l: Ilı. CenıaletlcUiı .. raçoQ " 
N9fl'lyat MUtlliril: M. 8em. Karattl 
.... ıd•ı yer: (H. Bekir Güraoylar.,. 
A. C•111aleddl" Saracollu matb;ı.,. 


