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m uhitinde 

nikbinlik 

MADAGASKAR , ........ v edek u rımız YURDUMUZUI 
• 

IA.vnıpa IO'tasma bakılırsa, 
b111'8da yalnn manevi değil, 
maddi bir kıpırdama da gÖ'm 
r·arpıyor. İn,giliz u('3.kları bom
bardunan ettikleri Almwı li
maulannda 1ıato faş iistiindeı 
bıraknuyorla.r. Bom!;ardıma
nın ne demek olduğunu anlı-
3·aıı Ahnanlarm manevi ba
kımdan ne kadar snrı--ıldddarı 
artık saklruınnııyacak bir ha
le gelmiştir. 

OZE RiNDE Ki 
EMELLER -------
Mihver 

kaynaklarının 
iddiası 

DünAnkarada yapılan parlak merasimle 
kahraman Ordumuza iltihak ettiler 

AnkaTa, 25 (A.A.) - Ye- r ~ si etrafmdaı yer aldıktan son-
dıek Subay Okulunun 16 ıncı 20(] O i • fi -... l f • v • dl ra okul komutanı tarafından 
t.ahsil devresini bitirenlerin bu gene n ış raff e ıgı an çme abideye güzel bir çelenk kon-
gün me?)Uniyet töreni yapılmış- merasin.,irrde Mil let Meclisi Reisi, anuş ve tam saat onda. hep bir 
tır. ağızdan söylenen istiklal mar-

Öğleden evYel iki bine ya- il a { ,, eki 1, ve k i ile r ve ask er i şile törene ~lanmıştır. Ulus 
kın genç subay başlarında ko- meydanını binlerce halk dol-

ZİRAi 
DURUMU 
' ' ümitli 
ve fe r ah 

~ vericidir,, 
L _J 

Yazan : Hüs8yin Cahitl YAlCtH 

mutanlan Kurmay Albay Ali e J / B .1 hazır bU /U ndU 1 dw'muştu. Bir genç subay ta-
/ .1. l d Rm Görcan olduğu halde o- J ra:f ından çok heyecanlı bir ınu-. ngı ız er a ayı kuldan hRırekeCı;; Genel Kur- tuk söylenmiş ve bunu taıkip iaşe ltlü steşarı 

Mersi11de beyanat 
ver di 

f . a / e may - Milli Müdafaa - Sıhhat canlı nağmeleri altındıaı çok kın ilgi ve taıkdirini celbetmiş eden ~it resmi halkın stireıkı-

M
üttefikler muhitinde bir !J g Vekaleti yolunu taık1ben Ulus mevzun, çok muntazam adım- bulumıy0<rdu. li allnşla.rile karşılanmıştır. 
nıkbinlik havası esme- hazıı'laıuyormuş meydanına gelmi~lerdir. Yol- larla yürüyen bu genç vıeı kah- Ulus meydanın<lıa bu ml.ı-az- Geçit resminden sonra okul 

2 G ! lardan :-{eçerken mızıkanın raman subaylanm~z bütün hal- zam subay birliği zafer abide- (Sonu Sa. f Sü. 1 de) S Mersin, 25 (A.A.) - İaşe 
müsteşarı Şi.ıkrü Sö:~me:nsüer 
refakatind, -toprak mahsulleri 
ofisi ziraat müşa,·ii·i Atıf Girajl 
olduğu halde dün Adana.dan 
şehrimize gelmiştir. 

ğe başladı. Ameri'.kadaın Ankaııa;, 5 (Radyo azete- ~ 
gelen telgraflar cümhur ba~ka- si) - Mıhver kaynaklarından MMOO"~"~C40eeoeeeeeeeees••••••••oe .. ~•••••••••••••&••••••8CUI•••••••••••••••••= i 
nı Rooscvclt'in pek neşeli <Hdu- 1 verilen haberlere göre, Mada-
ğunu bildiriyorlar. Amcırikan gas·k·arın çok uzak olmıyan bir 
ordulrırı Genel Kurm.-ıy B~·~'ka- istikbalde İngilizler tamfından 
nı General Marsh0ll'iıı Lonclrn- bir hı3ırckete sahne olması be.k
ya seynhaıtıi ve sonra ~·aınmda lcncbilir. 
Ingiliz deniz şeflerindC'n bınle Almanya, Fransa:-~a karşı bü
Amer~kaya dönmesi Birl('Şik A- yük taarruza geçmed<:ın. evvel 
meri1ka DevleUcri ci.imhur ba.ş - Holanda ve Bzlçikaya saldııclığı 
kanında bu neşeyi tevlit etıniş zaman bu me.ımleke.tıere mi:t..te
deniliyor. Halta Mr. Roosevclt'- fiklerin iyi niyetleri olma.dıi;mı 
in yakında bir fırsaıt çıktığı bahane eıtmişti. Bugün de Ma
zamrun ilan edilmek üzere bı.:ı.zı dagası;..ar için ayııı bahaneler 
canlı haberleri ycd~k olaralk ve bilhassa Cenı.ıbı Am-.rıka.nın 1 
kuJl:ındığını iddia edenler bile Vişi ile münasebetler}.ü k~me-
vardır. si sebep gösterilebilir. 

Yine Amerikanın galahiyetli Lontlra, 25 (A.A.) - Cenup 1 
bir kı.1ynağından yapılan be~ - Afnlta bırliği ile Vişi aıı.ı.sında
nat.a harbın artık Almanya a- ki diplomatik münascbetıerin 
leyhine dönen safhası başlamış kes;Iınesinin, Lavalin Madag"aS
oldu~ u kanaati orlnya aıtılıyor. kar haık,kında bir karar alma -
Bu kaırnatin hangi maddi de- sıııı mütıt.cfilklerin önlemek ni
lillcre '"e olaylara iı;linat ettiği- 1 yetinde bulunduğu şaıyi<.,ları ile 
ne d:ür sarahat yoksa da her h içbir münasebeti yok gib i gö -
hald0, muhaJ;:'kah. olan keyfiyet zükınektedir. 
Miil:tefı:."<luin idaı esi altında - ---'------- ---

bulunan yerlerin hepsinden ü- Ag .. '.· f ı· "• u·ıı·ız mjt ' erici btt ha vamn esmekb:ı , il 
Qlması~!J.r. 

A''USt.ralya bir aralık büyük bom bardıman~arı bir telasa ıkapılmış gibiydi. U - l Jj 
za.k cephelenle dövürıen Avus
tmlva kuvvetleri ınemlek'G-::leri- 1 

ne dönmek ic;in saJ:;ırsızlık ese
ri gfü:termiye bal';ladıkları gibi 
AYustralya devlet adamları da 
İngilter·edmı acele yardım bi-k-, 
Jiyorltırdı. Bunlardan ceı;;arel ıar 
lan .faponyalıl<ır A vustı-ıı !yalı
ları kandıraO:lecekleri ümidine 
dÜfierek onlara tngiltr.reden ay
rılıp 1rcm<lilerile birleı.:nıeyi tek-, 
lif edec~k J.cadar ga ·ip teS<'b- · 
büslere k~ıkmışlardı. Şimdi ise 
Avus•ralyadan tmrnımile ürnıit
li, emin, dövü~meğe hazır bir 
milletin faaıiyelini hildil en ha -
herler geliyor. 1ng·iJiz gf'mıleri 
muhtelif Avustralya krlınlarını 
YatJJnlarma tnşımishtrdır. A t e
rika lılaır Filipin kahramanı ~e
neral Mac Arthur'u A vu;;lral
yaya kumandan olarak verılliş
lerdır. Bunlardan ba~kıı, Anıe -
rikan vardımı, Amerikan asker
leri Avustnılyaya varmış sulu
nuvorlar. Her tarafta. hazırlık 
gö~ülüyor, uçak mcydanl.m ya
pılıyor ve Avustı·alyi\<lan hava- ı 

Lon<lra, 25 (A.A. ) - İngiliz 
hava kuvvetlerinin Rostock'a 
taarruz ettikleri iki gece zarfın· ı 
da, cok önemli olan bu hedefe 
kar~ı 100 tonilitodan fa:r.la yük
sek infilak m,;uldeleri alıln1ış ol- ! 
duğu öğTenilmiştir. 

Loııdra, 25 (A.A.) - Flesinge 
kaı·şı y<ıpılan hava hücum~ har
bin ba~langıcmdanberi lng,iliz 
tayyareleri tarafın<lan yapılan 
akınların en şiddetlisi olmuştur. 
Limauın haYU7Jarına taall'uz c
dilmistir. F'lesing'de bi.iyiik :nn
hlklar olmuş yangınlar c:1karıl
m 1$, men lirek hasara nğTam.u;
tır. Altı bin metre yükseklikte 
Alman tayyareleriyle bir ı·arpı::ı 
ma olmuş, bun:ardaıı biri uü.·i.i
ri.ilmüş birkac,:ı haı>ara uğratıl
n.ı:;tır. 

LıdJek Şehı inin Gönliiğii il asar 
Lundra, 25 (A.A.) - Brit: 
ingil iz gazeteleri bugiiu, Lu

bek lıawı akınını göstc:t'en büyük 
fotoğrafilcr n<.;!)retmektedir. 

(Sonu Sa. 3, Sil. 4 de ) 

lannn uçaklar civardaki Japon -------------
kuvvetlerine göz açtmnıyac.:ak Koorclinasyon 
kadar ~ooıt bombardımanlar y:ı-- Hey. eti toplandı 
pıyor. Bu, m.rnevi ıkuvvctini I 
kaybetmiş bir memleketin ar- Ankar::ı., 25 (A.A.) - Koor~ 
zc<lcceği manzara değildir. 1 dinasyon Hey~ti bu ::1abah sa~t: 

Hindistan bile Mihverin ü-ı onda Bs..7vekı l D~ktor Refı~ 
ınıtlerini boşa çikaırdı. Sir Staf- Sa.ydamı;ı başkanlıgında muu.>.~ 
ford Cripps'in vazifesinin se- _ toplal'lt:~m ı yapmıştır. 
mere vermemesi Hindistaının -
müdafaası hususunda m~'um günün bi~~d~_bir __ hakikat olma.
bir rol oynamadı. Çünkü Hin- sı peık mümkundur. 
distanın aklı ,başında liderleri J Faıkat Avrupa.da Almaruaır İ· 
ıbir Japon yahut Alman g.aıle- çin taliin dönmüş olduğu inti
be;:;in~n ıtazaımmun edeceği fe- baını en çok veren a.mil, işgal 
laketi pek güzel aruamış bul~ - 'altındaıki ımemleketl~rin he~ .• 1 

nuyorlar ve Hint hal.kı~ı H.ın-
1 
d~ Na_sy_onal Sosyalız~ reJıTı

distanı müdafaa vazifesıne ış - ı ıurı gıttllkçe daha zıyıade duş
t ira.ke davet ediyorbr. H:Jtta' manlık hissile karşılanmasıdll'. 
Sir Cripps'in geri dönüşünden l Her tarafta rehinelerin _kurşu -
sonra Hindistaııda daha makul na dizilmesi, jurnalcılıgın şi<l
düşüncelerin başla<lığını göste-.1 detle taıtbiıki, Sırbistanda Genıe
ren emareler eksi.Jk değildir. ral Mihıadloviç ve taraftarlarına 
Müslüman Hintlilere ayn bir gösterilen muameleler, Norveç -
devlet kurmak haktkının tıamn - te binlerce mültecıin.in taş kır
ması münasip ol~ağı hakkın- mağa gönderilmesi, bütün bun
daki sözler bunun bir delilidir. lax Alımaınya için manevi bir 

Avrupa kıtasına ba;kılırsa, mağlubi~eıttir: M~e'?yaıt sah:ı
t>urada yıalnız man:ovi değil, S!nda Mihverın ~ şundid~ mıa~ -
maddi bir kıpırdama da göze 1':1:P o~uş oldugundaı kımsenm 
çarpıyor. İngiliz uçakları bom - şuphesı ol~az. Mas~ ha.l!U 
bardıman ettikleri Alınaın li- ık:ıırşuna füze~, herıkesı kendı
manlarında tıa.ş taş üstünde bı - sındeıı . ga~eınnun bıraıkan 
rakmıyorlaır. Bombardımanın bir Y~ Nızam anoak .~";k 
ne demek olduğunu anlıyan lruvvetile aya;ıctıaı ~ll!.abilir. Bır 
Almanların manevi bakımdan Alm:anyaının ıs~ butwı A"!llpa
ne kad<aır sarsıldıkları artık sak- yı yumrukla . ıdare ed.ebırecek 
Ianamıyacak bir hale ge~r. ika.dar kuvveti yoktur .• Almıan 

· · ·1 tn T k devlet adamları manavı sahada 
Mahsus yetlştırı en gı ız u- ~ı · ı . Alınan ordulaırı 

mandanlarının baskın hareketle mag up 0 unca, ' 
ri tekerrür ediyor. Anlaşılıyor ne kadar kalır~ olurlarsıaı 
ki bunların arkıaSı kesilmiye- ols~lar, askerlik sahasJında da 
cektir. Ve şimdi bir şakadan i· ınagıi'tp o~y~ ~fundurlar. 
b:ıret gibi görünen bu tıacizlerin Huseym Oabid YALÇIN 

PASf FIK'TE 

Salven'ds Cinliler 
' taarruza o~ctiler 

1 

ingPizler, Birm.;.nya'da 
uğ a :ı klart bozgurıluJU 

mühim bir tehlike 
sayıyor ıar 
[ A.A. telgraf!arıııdatı 
huliisa edilmiştir.] 

B IRMANYADA: 
Çin teblıiği: Sıalven cepht•sin- ı 

de Çin :kuvvetleri muvaffakı
yetle mukabil taarrıua geçmiş
lerdir . Bir J apon kolu Trungoyi
nin 20 kilometre batısında taar-

Dağıtma Birlikleri 
~~--~~-~ ... ~--~~~~~ 

M ahallelerde kurulacak teşkilata ı 
ait talimctname yürürlüğe gird; 

Birlild3rin vazifeleri tesbit edildi 
.Ankara, 25 (Yeni Sabah mu

habirindc.m) - Mahalle birl.K - ' 
leri talimsı~aamesi ıkeshi k·aıt'i -j 
yet ederek vilaye<tlcre gönderil -
mjştir. ı 

Hazırl'aınan taliımı.tnameye gö ' 
re, halk n.ümessilleri dağıtıma. 
birlikleıi ŞÖ\ le olacaiüır: 
1- Her 250 evlik yahut bin nü 

fuslu halk kütlesi bir halk da-
1 ğııtınıa b:rliğini teşkil edecektir. 

2 - Haltk dağıtma birlikleri • 
soıkaık veya ırnaıhalle adını '00.şıya 
caktır. 

3 - Bir ımahalle veya sokak
ta. birden :tia.zla halk dağ;rt:m»L J 
birliği teşkil olunursa bu birlik

(Sonu: & . 3 ; Sü. 6 da.) 1 

ruza. geçmiştir. 1 ~ - - • 
Bütün cephelerde caqıı~m&lar -Aımını ktısat ı r~ıa:r--- ............ -. .. i 

~~!~a:=ıaırı~:·~·t·ıgrartnı.;,;...,.,,~,.- "~'"~ ...... ,..,,,....,.....,..,..,,._. .......... ~,f)t'irinct~ağıt 
, -Amerikan menbalarmd:ın alınan 

telgraflara atfen, Birmanyad.a-

ki Muuenk kuvvetleri kuman- "A-lmanya, Amerı'kan dam General StillweU kıtalaı'ln 1 

100 kilometre kaLbr geri c·ekil-

·hamuruna 

me!t'rini emretmiı?tir. ·ıstı'hsala" tını 
R:cnec1cn bildirildiğine göre. n e d'e n f i y a f 

!ng·ıliz kuvvetlerinin Birınımya- nerı'de bırakacaktır 
da uğradtğı b•1zgunlar Londıada 

1 
u~ " J · ~ ? 

va.nim bir tehlike gibi sayılın<ık- KOnamıyor . 
tadır. Wawell'in nutku bıı hu-

(Sonu Sa. 3, Sü. ;; de) İleri sürüı~n rakamlarda · )Piyasanın acil ihti;:;la-
hayale yer vermek > . . Rusya i ı e ıa.zımdtr jrın• nazar• ıtrbara aımak< I 

Berlin, 25 lA A) _ Endi\s- ) mecburiyetindeyiz ( , 
Amerika t ri b('.!g;~ierinde maliyecilerden Öğrendik ki bitinci hamur 

mürek1ı.: p bir gc upa hitap eden Oci.ğıtların bir kıaınıına h8.la fi -

ara S n da Alman : ı<trnat nazırı Dr. Funk yat konmamıştır. Evvelce KB. -
1 demish ki: ğlt Birliği !tarafından idare mec-

Yeni bir hadise 

"A ima 1ya (;lima Amerikan lis.i 2.za.larm.dan ayrılan bir ko-
harp ıs::!1::ala11"ı geride bıraka- mi.syonca ıtetıkik edilen evmk 
cak :::r durumda bulunacaktır. üzerine maliyet fiyatı 1lesbit ve 
Şima~~ .Amerik:t devlet adam.la· buna ikar hadleri il.ive edilerek 

· RUSYA'DA 

Kafkas ya kıyılan 
tekrar bombalandı --
Atbay Briton'a göre 
Al t ı haf ta sonra 
büyük taarruz 

başhyacak 
[A.A. telgra[lannatın 
hulas.a edilmiştir. ı ' 

Londi'adım şu ma1funet veri~ 
liyor: ·"Albaıy Brıiton beyarıa;t . \ 
ta bukına'rak demiştir ki: Altı 
hafta geçmeden dünya. tarihinin 

(S~nu Sa. 3, Sü 5 <k, 

Müsteşar be.-cdiyc, top:mk 
mahsıı lkti ofis;, !ım.ın. umumi 
mağazalara gitrni~ ve tetiükler
de bulunmuştur. Akı;a.nı Tüc
car klüou.ıde ~reıını. alt.mll 
kişi hı< bir ziyafeıt \ eı ı1nı.;tı ve 
ziyafette l\:kr~·niıJ tıınırunış 
tüccarları hıazır lıulmm.ıltş, has
bilı ... llar yapılmıı.ı~ır. Bugün sa
at 11 de halkevinde çj 1 U;i ve 
bahçecileı le görfü;nıe y:ı.pıJacak
tır . 
Şükrü SökmıcJJ.s .. ı:r nruhatıiri

mize demeçte bulunaı-J.k: "sa
yuı Tioıre:t Veıkilinin emir ve 
direü tiflerile cenup mınta.l<asm
da mahsul ve iaşe durumunu 
tetkik etmek v-e bu möksatla 
bu mınta:kadaki valilerle yapı 
lacak toplantıda. bulunmak iiz&. 

(So,ııı Sa. ::J t\ı• ı tt') 

_..__._,,...F s P o R ] ---c 

Ankara maçlarında 
•• •• •• • • gunun surprızı 

- İzmirliler İstanbul Muhtelitini 
2-1 yenmeğc muvaffak oldular 

Serbest güreş birinciliklerine başlandı 
~'VV'V'J'V'J...,..,,.,,,..._.,_,..,,,...."A""'-,r-.A.AA.AA~"""" 

Ankara, 25 (Yeui S ıbah) bugün (dün) ilk çarpışma İzmir 
23 Nisan bayramı '."Dünasebctile ve İstanbul muhtelitleri aı a~ın.· 
Ankara, hinir ve Istar.bul muh- da yapılacaktı. 

rı ta rnf: ·ıdan ileri sürülen ra - evra1k. ıbera.yi tasdik F'iye.t Mu- • t.litleri a rasmda tertip ed!len Saat 17.15 te her iki takım. 
k amlarcl ı hay '.!e geniş bir yer nıık&be Komisyonuna sevkec\il- r·ı·tbol maçl•,..·ına bugı·ı .·. ( ·lwı·· ) b . ı·kt h • ,.. ~ ır ı e sa aya cıktı lar. Kışıa bir Ru$lar, bir Amerikan 

tayyaresi mürettebatını 
göz hapsine almışlar 

ayrılmı~tır. Alm .• nya bazı endüı;; ımekteydi. 
tri müP.s.,cseleı ini askeri imala Son zamooıla.rda birliklerde W Mayıs stadl"ıda baı,:ondı Sta· seramo:ıiyi müteakip maça baş 
ta elveri~li bir hale getirmek i yWl:ide:n yapılan teşkilat üzeri_ dı asgar i bir tahminle 20 bin landı. Her iki takım şu futbol
~in b<:!? f1ene Ç'L1 ı:;-mıştır. Fabr1- . ne bütün fiyatın, bir şube ita- meraklı tarafından rloldurul,.rnş culardan mürekkepti. 

Vaş.ngton, 25 (A.A.) - B!r 
Amerıkaıı bomba tayyaresi mü
rettebatının Sibiryada göz hap · 
sine alınması hadisesi hakkında 
beyanatta bulunan Kordell Hull 
bu hususta alınan habederden 
bu meselenin devletler hukuku 

kalarôı. de~·i~ıklik yapılması rafındıa:n tetkik ve t esbiti düşıü- ı t•ulunuyordu. Saldhdttin (lzmir) - Al1.
1 

Re· 
meseleEıne daha 37. dikenli olmı- nüJmüş ve böylece i§ asıl m ü- Hazırlanan programa gört;? 
yan cLğ<'r bir m~ı:ıele inzimam tehassıslar elinden alınaraık -----~-----~-----.-....;...._c_s_on_u_&_ . .....:.~.:..' _s_ir_"._3_::)_ 
etmektedir: !ptıdai maddele':" büroya intikal ettirilmi.ştir.1 ,--------=tı:1:m-~---------------.... 
mese'esj .. Bir bürooıun muhtelif ithalat f! \ 

kaidelerine uygun bir şekilde göz 
önünde tutulduğunun anlaşılmııı 
olduğunu söylemiştir. Japon -
Sovyet ademi tecavüz paktına 
uygun bir şekilde lazım gelen 
tedbirler alınmıştır. 

1 ve fiyat tesbiti herhalde pratik Ray,tağtop,lantıya eşyası ~mde ıevrnık tetkiki - Zeyıı·ııyag"'ı satısları' 
çağu-ı aeak ve neticesi o kadaı ıkat'i bir iş 

Bern, 25 (A.A.) - Gazette 1 olmasa gerektir. Bu vaziyet 
de Lausa.nne'ın Beırlin m.uhabi- Muraıkabe Komisyonunun dik-
rinin ıbildirdiğine göre, Rayşta- ı ıkat namrını çekince, zaıten u-
gın ya:kında ıooplaıntıya çağınla- (Sonu Sa. 3 Sü. 3 te) 
cağı şayi&ları dolaşımaktıadır. 

Ticaret Vekaleti tarafından werilen 
bir ka.l"arla serbest bırakıldı . . .. .. , ~ ' . · . .( . 

1-IİNDİSTANIN 
• 

esrarengiz aıemi 1 

Yurdumuzdan iki, üç haftalık bir yerde dünyanın en 
kalabalık, fakat en sır saklayan memleketi Hindistan 
var. Şimdi biitiln dünya, göztınü bu kıtaya dikmiş, onun 
akıbetini ve mukadderatını gözlüyor . H indistanda yaşı
yan dört yüz milyon içinde garip ve esrarengiz olmıyan 
bir tek fert. yok gibidir. Racalarından Fakirlerine, Brah
manlarından Paryalarına katlar, bizim bilmediğimiz, duy 

mad1~z bir hayat kinde ömür sürerler. 

Bunlar nasıl adamlar? Nasıl yaşıyorlar ? 
Yakında" YENİ SABAH,, da 

BİR İDDİA 

ltalya, Almanya 
ile yapmış olduğu ı 

ittifakı 
bozacakmış 

---00---

Nevyork Belediye Reisi- ' 
nin enteresan nutKu 
Vaşington, 25 (A.A.) - Ko

lombiya Oniver..;itesinde bir nü 

t uk söyliyen Nevyork belediye 
reisi M. La Guardia bilhassP
§Öyle demiştir: 

Bir Alman Generali memleketimize geldi 
l"Yeni Sabah .. m J1.nı(ara muhabirinden:! 

* Ticaret Y :J,a lı li. bug,iin vilayetlere yaptığı bir tebliğde 
be.rmname~·e t· bı lutul(l.n Ye ss.t ·Jı menedilen y<'meklik zeytin
) agıa1·1 ~atışıı~ı. ~eı be~t bırakmıştır. Zeytinyağları her vila
ye e tesbıt ve ılan cd len fiya(.arla satılacaktır. ~imdilik ne
~ati ~aglar ~atılmıyacak\ır. B11.su;·etle 1 iyasada görülen zey
tınyagı darlıgının orladrn l.al!.ac'.lgı tahmin edilmektedir. 

Alman Ge:ıeral ı Anka,.aya gidiyor 
* Almanya. Biiyi.ik T'lçiliğindc acıl:ıcnk Fon Der Golç Mü

zesinde hazır b lunmak üzcı e ~;t;?hrimize gelecek olan General 
Cur, Pazaıtesi günü Ankarayo. varacaktır. Mü1ckait General 
Gur bu suretle Askeri Akademi R,'İsi General Ali Fuadın AJ
manyaya. yapmış olduğu :ıiyareti iade edecektir. 

Vali bu sabah şehrimize dör.uyor 
- Ben aslen İtalyan olduğunı 

dan !taıy<mları iyi bilirim. Bu 
sebeple yakında ltajyanların 

· Bertin hükfimetinin emrinde ça- * İstanbul Valisi bu akşam~ci trenle 1st.anbula o-itli. Va1i, 
lışmaktan çıkarı:ıklarını söyler- burada vilayetin iaşe işleri hakkında alfıkndar mak~larla te
sem aldanmadığıma inanabi- 1 masta bulunmuş, kömür işleı i ve köınUr şirketi vücude getir
lirsiniz. İtalya, .A~manya ile y:ıp \ mek işlerini bitirmiştir. 
mıs oldugu itlifakı bozacaktır. ı · ............ =..._,=;.;ıı;ı;;.,_....,... ..... ===========~==-~===/; 
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yı ıa.v mınt.ab.
ben kıyafeti -

mi ' Hincüstanda sık 
sık rastla.nan Basralı Aııap tüo
can kıyafetine gınrmı ve bir o-
tomobille 'ınad: gelerek 
~yi bur. - lınzırlık 
la.nna aki al 
~ mı.ntak bir rüz -
gir esıyordn. \ e o gece hiç u
yu.yamadım. A ba lmeden öl
mii~ o d-ı:rlinoesi mı uyku
mu kaçınyordu ?. Bılmiyorum. 
Bildiğim bır şey ,,; nrsa. gozlcri -
zm ikapamak lıruıdan sa
bahı ettim ve ortalık :rarmıyaı 
l:ıqla.mıştı ki biraz drulmışım. 
Uyandığım zaman akşamki 

l!İnirlilıgını geçmiş, nomınl va-
2iyetim :vdct otm tL Yine Bas
nlı Arap tilccarı .kıy tinde o
tıomobiDe y.aıv~ yavaı;ı Sumba
ya.'ya yaklru:ı:mak ıçin küçük 
merhaiclcr geçer k ık sık ko -
na.khyarak yohmın dova.m i
)JOlduın. 

Su:rahaya •da 

S URABAY A ya v clığ1m 
r.unaıı lim ıd IIolan
d lnr t.a.mfından en-

terne lnu bırçok Alman va
JNl'U gördüm. Bu vapurlardan 
birisinin kaptanı eski ankadaş -
larımdan ka ta.o En!!elh:ardt is
minde bir dcnız ku duydu. 

Sura.baıva'ya g lince şehirde 
tmunma tehlikesuıe maruz kal
mama.k içın tersa.nc \ \! h ;-.•uz
lara h."'adar aı ab c1ın inmedim 
ve dostumun gcmısine çıikmak 
igin ancak rıhtımda ara:lıayı tsr
kettim Somberg'in şehirde bir 
otele iıınu olduğunu bilıyor
du.m. Aramızda ka:rarlaJ?tırdığı
mız na.rol ı.ya gore biz Suraba
-.'da bırbınmızı hic tJJıımıyor-
aşı.z gihı :\rranaca rtık. 

YEDEK 
subaylarımız 

Aml K:me n~rasimi 
Saat 14 3 da Yedek 

bay O ıl ıun 16 mcı tahsıl 
~e tal rm · · b · l w
bay ları.."'l and ıc;mc v diploma 
dağı1.ma mer.asımi yapılnııstır. 

Törende Blıyi.ik Millet Mecfü;i 
Rebi AbdıDbalik Rend , Başve
kil doktor Rclik . nydn.m, Vekil
ıe.-, mdmsJ.ar, Cümlıun~liği U
mumi Katibi Kcnıal GeOOleç, 
Genel Kurmay İkin · · · (k. 
gene9'al ~ m Gündüz, 
kfilet, Milli Miidafu 
veikwct1 !r müsteşarlarll enra -
m Ankara tstanbnl V li ve 
Bcledı,yc Reis.len, Aı1kara garni
wn komutanı v Emnıyct Mü -
dürü ve Btımn M'um~m · hB
zu· bulumnu.şb.:rdır. 

Tôrooe mezun subnylarıu, 
•ll.1iİlk'allHl iştirakire 'bir ağız
da.1 söylcdikleı i istik:liı.l marşfle 
~nıH \ t: bunu okul kronu -
tanı Jmrnuı.y alb:ı} Ali Rım 
Görcanın nutku ta'kip ertm1 it-. 

Bt.B'l<bm nra o'lntlmı bu se -
ne mezunlarını: b ıncısıle, eli -
ğer smıfbr bh .ncis.Lne BUy:Uk 
»ület .Aıbdiı)h.1.lik 
Rcncb mchn diplomaları 
ve hcdi~ kri vcrilmiiJ ve mütoo.
idben her sımf mezunları ayrı 
ayrı an4 Clllİf'ÖT-
T~ sonra da etliler bü

fede izaz ve ikram olunmuştur. 
Bu yıl Yedek Subay Okulun -

dan metz\m olanların birincilerl 
fl,mlardır: 

Must;ai'.a; Onat, piyade ve u • 
mum birincısi, 

Fuat öge. Refik l!Jtinoi, Ah
m':.t Üeld, Fahri Domaniç. Or
llluı S<dt.uX, Nejat Sezgmmen. 

Çocuk haftasının 
üçüncü günü 

Çocuk n taslnln u üncü gü
nü de çok neşeli geçmiştir. Bu 
münasebetle he tarafta eğlen
c:ıeler tertip edilm· tir. Bu me
yanda di.ın Fatih halkevinde zen 
gin bir çocuk balosu tertip edil
Jlligt:ir. Baloya muhtin ilk okul
lıannda.nı yilzü mütcca viz cocuk 
)ltir8k etmiştir. 

J.i"a.tih HSlkevi çocukların hep. 
8ine hediyeler d~ ve seker 
ikram etmiştir. Çocuklar iki sa.
at kad'l.r caz dinlemıs Ye dansırt 
mişlerJ·r. 

Mö e. ı:ıben çocuklara şarkı
Jar so r\etfterek mmt 16 ya doğ
nı da oo.loya coşknn biı neş'-" i-
... ayet verilmistir. 

r ku 
• 
1 : 

Kükürtler neden 
Dostum kaptan EngelhaTdt, 

beı:ı:i Basrnlı Arap lnyafetinde Müşterilerine ekmeğin kilo-
yanmış 

görUnce birdenbıre yrunadı mınu 60 kuruştan atma~ a yel· 
ve ~ tenen Knstn.l gazinosu gnrBon-

- Arkıadaş di e bağırdı. bu- la.nndan Mahmut, ciırmüm hut 
rru:b. ne ·sın var? Ben mahsus halinde yakalanmış ve gazino, 
sesimi deği5tirip kötü blr ingi • Millı Korunma ~ ahkemes:ine 
lizce dle: teslim edilmiştir. İhtikar cürmü 

Gazinoda ek·meğin kilosu 
uruştan sat lıyormuş 60 

• uh rem gazetenizin 23/4/042 
tnnhinde intis:ır eden nOsluısının 
ikın yfıı ve u cü sütununda 
15 ton küklirt yandı başlıklı ya
zısında Zırnat Banka ruı nit kü
kilrtlcrfn va ond;;ın tahll e i 

-Ey muhterem dem:izler meşhudu şu şekil e yap J.mış-
darı, diye soze başladım, sa.tJ - tır: 
bk güml scccadel · , ne:fis ılci- Dün gece 10 arkadaştan mü
limlerim, biçilmez h • rekkep bir grup Taksimde Kıis
rım var. Aya.ğ.um e-et bu fır- tal Gazinosun gitmiş ve garson 
szttan istifade edip guzel secoa- Mahınuda altı tane y ım ekmek 
delerımi, nefis kiliml€limi ve karnesi vererek 3 kilo ekmekle 
paha biçilmez halılarımı bir ickı \'.s. gibi şeyler istcmişler-
görm.ez nlisin? dir. 
~ :ptanın .son &reaede hid-

detlendiğini yüzünün ır..ttikçe 
lkıza:rnuısından anlıyo ·dunı. Nı -
ha.yet ıkerufini tutamadı ve al
manca m.iit.hi:~ bir gemim W!U
cii saıv:urduktan sonra: 

- Allah kına diye gürle-

""/\A/\A./'Vlo/V'<>/V>/VVVVVVVVV'VV~ 

Yi e e 
maddeleri 

İkinci parti yakmda 
piyasaya çıkarılıyor 

Mahmut istediklerini getir
miş ve hesap sırasında da ek
meğin beher kilosu için 60 ku
ruş almak istemiştir. 

lru.şteriler ü kılo ekmeğe 180 
kuruş 'Verm.iyerek derhal bir 
cürmümeşhut tertip etmişler
dir. Mahmut y kalanarak dün 
iki numaralı Milli Korunma mah 
kcnıesine tesltm edilmiştir. Ya
pı1an duru.51llası sonunda gazi
no hesabına cnlıştığından gazi
nonun bir hafta müddetle kapa
tılma ına ve aynca 5 lira para 
cezasiyle mahkumiyetine karar 
verilmiştir. 

*Galat.ada eski gümrükte 16 
numaralı dükkanda kundura le
vazımatı satan Okito dükkanın-

daki mevcut çivileri kendisine 
müşteri sıfatiylc müracaat eden 
emnıyet memurlanna yok d& 
mek suretile satıştan imtina et
miştir. 

n nda Am;;eya Anbilrı rnüstah
demlerlnd Nurı Bahçelinin 
ğı sı radnn yandığım ve Kndı
kiiy itfruycsi:ıin bir miktar kü
kurtlcrln yandık-tan onra sondti· 
rülebıldığlı\i ve suçlu Nurinin de 
yalml:ınar.ak hak.kında taktbntı. 

1 nunıyedc bulunduguııu yazıyor
l n..ız, Bu h usta sız.ı t.envır et

mek m<ikS<ıdı1e Antalya Anbnı ı
nın memuru olıır.ı.k tahlıye esna-

Suçlunun diikk!mında yapılan 
araştırma neticesinde beheri ü
çer kilodan 26 paket 72 kilo ka
dar monte çivh;i, ta.nesi 900 er 
gramdan 50 paket 45 kilo ka
dar bakır çivi ile 60 kilo kanar 
muhtelif boyda ve kalınlıkta ya- sındıı ne ignıa dçtim 'e ne de ı-
pı çiv~si bulunmu.ştur. Okita iki ı cara nttı~. 
numaralı Milli Korunma ımahke Hlıdıscrun fahkıkatıruı gelen 
mcsinde yapılan dünkü duruş- Buy Muddciumuminin celbettigı 
ması sonunda 11 lira 60 kuru. D. D. Yolları tesclluın liCflığının 
para cezasına. 7 gün müddetle kimyngerinin vermış oldu.cu fenni 
dükkanının kapatılma.cnna, v iuıhattu ı ara ile yann ak ihtim -
sakladığı çivilerin müsaderesine li oldugu gıbı mezkur kukurtleriıı 
mahkiım edilmiştir. vagondnn mavnaya ü hta sal ıle 

bırbirı ardından indirılmesinden 

di, sen benimle eğleniyor mu
sun? A) .:ınberi bu Allahm 
belası limanda ernır üzcrind 
ya.tıyonmı. •Senin dünyada o
landan bitenden haıbeıin yok 
mu? 
Şu aralık luiliya., seccadeye 

kim metelik ver.'r? Haydi baıka
lım palamarları bir an evvel çöz 
de bura.dan umkla mıya bak ... 

Toprak ve Ticaret Of ısleri ta
rafından şehr:imız piyasasına 
çıkarı ı n yiyecek maddelerinin 
bakUar tarafından halka yapıl
makta olan tevziat i§leri sona / 
ermektedir. Yalnız bazı mınta
kalaı:da bulgur tevziatı henüz 
ba~lamamıştır. Öğrendiğimize 
göre bulgur satışı yanndan iti
baren be.şlıyacaktır. 

Ak saç il kad rn ! 
' 

tızı rak yanması ıhtıınıılmın de 
mevcut olduıiu bıldirılmiştir. HA
dısc günü de tevkif edilımycrek 
tııhliye eclıldfl:imi ve cereyan ede
cek muh kcn:ıcdc de yukarda ar
ı tUı,:ım !JCkilde kızışma neüc i 
l'tial ettiğl tebeyyün e4e<:ef.lnden 
keyfiyetııı gazetenizde deremi say 
gıl r mla dılerim ... 

Ben kendinı:i .artık tutamamış 
kahkahayı koyvenmş m. 7.ıaı

vallı ımlmdaşım r.;mıbn ı L.'1ftinCe 
ıevvela gôzleııinc inanmak ıste -
medi. Liıkm beni tmııynroa. da 
hemE."ll kam alarak a.ıa, 
ne.Fıs Pilsen bira.sile ziyaretimi 
kutlamıya başladı. 

Diğer taraftan Mayıs ayı için 
şehrimiz piyasasına çıkarılacak 
olan (450) ton pirinçle (600) 
ton fasulyanın tevziatına ba~
lanmıstır. Bu arada dün mek
teplere ve bazı müesseselere pi
rinç ve fasulya verilmiştir. 

Bu defa yapılan tevzi:ı.tta hal
kımızın bu yiyecek maddelerine 
gösterdı1derj rağbet yüzünden. 
muhtelif mıntakalaraa tevziat 
ya.pan bakkalların önlerinde iz.
dihama mani olunmak için sa
tış yapan bakkalların adedi art· 
tırılacak.tır. Mut~met bakkaHara ı 
ikinci parti yiyecek tev~iatına 
~~.hafta içerisinde başlanacak-! 

ikinci kocasının her haline boyun 
eğdi, fakat eski karısile münase

betini . duyunca çı., gına döndü 
Asliye Hukuk MahkenıelerinJn 

koridorudı:ı Iellık fellik dolnşıyor 
Bir o tıırafa 1 ır bu t.arnfıı koşu· 

yordu. Bu, sıyah .bıış örtüsünun al
tında pek ban lir surette gözü
ken ağarık saçlı, kıs.i boylu, esmer, 
ellllık bir kadındı . .E7Jle büzule ya-
ı:uma sokuldu· 

- Bey birader. D'ıye söze Ixo
l:ıdı. Dogmn b1.iyumc 1stanbulluyU& 
ama, dostlar bıı:ıından iralı:. Mah
keme nediı· daha ılk defa goruyo
ruz, Döndum dola bm, fakat bir 
tfiım bulamndım su Altıncı Hukuk 
Mahl.emesinf. '(]'zerinde yazıyor cti
yeccl ıniz. Fakat gel de oku. Ben 
o rakamları nereden bileyim. Vak-

muş, mahkemelik olmuşlar ve ka
dmı boşayormU§.. Yalnız muamele 
bıtinccye kadar sabır et:melymisim. 
Beni pek beyenm.iş, mahalleli de 
namusuma ke.fnlet ediyorm[I&. Fı:

JAn falan .. Neyse evl;ldım. Ah! akı 1 
başta deiil affet, evladım diye ııg
z.ımdan çıkıverdi. Ha, ne di,yordum 
birııderciğim. işte bu gözü kör ola
sıca ile evlenmeie karar verdim. 
Bir müddet ımbrettik, davosı bitti 
ve bizim de nikaluıwz 7apı.ldı.. 1Ik 
günlerde çok iyi davraıuuı adam 
günler geçtikçe huyuuu d.eiiftirmc
ye ba~lndı. EvvelA çoc.'Uklarmn iş

tf.medi. Beni tecrübe edi7o;.·, deJ.ım. 
Ciler pare evlilliırıau kız kardeııı -

1 

Haydırpata Antalya N. Şırketi 
M ~m urlarınd•n 

OSMAN NURi BAHÇELi 

Yal acıkta 
bir ev yandı 

---00--

Genç bir kadm ağır 
yaralandı 

Dün gece saat 18,45 raddele· 
rinde Yakacıkta Saman mahal
lesinde !smailin 121 numaralı 
evındc yaugın çıkmıştır. Yangın 
esnasında evde bulunan Ayşe 
Hadiye adındaki gene bir kadın 
muhtelif yerlerinden yandığın

1 RA 

Kızlar mızda 
suç yokfur 

}'; z rı : AKA G ÜND01. 

o.arif V ekilligi bir iy ~ 
daha ya.ptı..: Okullarda.ki. 

kızlarımıza kokorozl y .... 
kım marka ipekli çorabı, b1ied· 
rlık et -i, mendebur marka yilk
s ( ökçeyi ya.rokladı. 

Yanlış, eksilt aııla 
yasaklananlar yalnız b r de
ğildir. Şunlar da yasağın ıçın
d · r: Z" 'iknr kaş, kuı uni 
kirpik, gUvercin kanı dud k çü
rük moru manikiır, kızılcık 
zuntu pedikür, vesaire 

Okullar iç·n bu böyle:· bir 
okula gitmiy n okul çağı kızlıı
rımız v r, !ara da b b le 
olmalı. 

Demek kızlarımızın b zı n 
bozuk Holivl.l a giyinip 

1 yorlaTm ı . Eğer olma ydı ya.
sak akla g lmezdi. 

Bu <:irkin e çoğu kom k kı
yafetlerden ötürü kızl a 
suc yok.tur. İnı:: flı dan n rak 
bunu itiraf edelim. Bu i e .ı· 
re kete gecen yalnız - fa arif \ e
killigı olmamalı. AF11 • 
da insafa gelip bınız h 
gec inler. 

Asıl su lular kimlerdir? 1\ m
ler ola ~k. bu masum Ye tR • ı
be iz kızlarımızın bay b h rı. 
bayan anneleri, resmi t' ı·' 'a 
velileri. Evet, bütün suc o 1 ar
dadır. Berikileri yasaga k ya1 -
keıı bunları da fal aya c . i 
idi? Bir ba.ba, baba olsun d v
ladının bütün hareketle 
mesul olm ın olur mu B 
fa (yapma. kızım) d r ikı 
fa (etme yavrum) der. Bak 
söz dınlemiyor, anırd ' m
ruğu vunınca pestil gibi v e 
ser~·. E~er bu biçim ve! r, 
Ma.arif Vekili iği kadar , 
binde yarımı kadar olsun. elle
rinde em:ınet ol:ın yavruları •r
gili ol~alardı, bugün bu yas: k 
olmazdı. Es.ki bir a.talar so u
diir: K17J kendi haline bırakır· 
san ya davulcuya varır ya zur
nacı •a. 

Dedim ya, onlar henüz genç
tir, tecrübesizdir, masumdur, 
beliti iyi bir ~ey yn:ptıklar.ını 
zanned rler. Bunun icin kızla.rı
mızda suç yoktur. 

Kaptan FJngelhardt'ın da, tıp
kı benim gibi, biraya düşkün 
bir denizci olduğunu bilirdim. 
Bir hayli biraı yuvarladıktan 
sonra planımı bu eaJti dosta 
açtım. Kendisi bana Sclebes a
dalarile Fılıpinlaın mufassal 
birer har · UlSWlJ, kü~ük bir per
gel, ba· t ,:)QJ}G8 hediye etıt.i. 
.A:.ynoai hre çıkıp bia.· takma 
biyıld:ı. saçlanmm rengini d~ 
tirecek hır f}IBe saç suyu teda -
rik etti. Takma bıyığı dudağı -
ma y&P-ı$lınp • , ç suyu ile de 
saçımın r<?ngmi değiştirdikten 
sonra aynaya. OO:ktlğım za.ma.n 
ben bUe ke:n mu tanıyamadım. 

Diğer taraftan Fiyat Muraka
be kontrolörleri muhtehf mınta
kalama satış yapan bakkalları 
kontrol ebnektedir. Tevziatta 
yolsuzluğu görülen bakkallar 
ffiddetle cezalandırılacaktır. 

tile mektepte okuınur;tum ama a- min yanına bırnktım. Bir ~ &Cin 
kılda mı k lır bunlar·. Gnlfba ,.Şi- daha geçti. Adamın çenesi 7hae a
fa roman,, (!) derler. Her ne bal çıJdı. Akşamlan sarUOf pl.İ)'W. ö
ise . .Som sora ınsan .Baidadı bu- nüne gelene çatıyor, kır.ıyor, dakü
lurmuş. Kuzum biradcrciğim ıo-· yordu. Bir gun kulağıma kadar 
teriver şu mahkeme kapısını ba- eeıat: O fena oldu diye cüaüe ite
na.. Aocl ısım de var ama!~ me illin etiiiH karısiyI. ~krar aşık-

dan ha,,,uhaneye kaldınlm şlır. -----------

. ı,<ı.n s:ıch, kaba snba bir 
:tskandınavya.h olup cıknm tını. 
Daha Betavy yken liet.T Hel
fench baıJ,ı "e Şonberge birer 
sahte pasaport tcdank etmiş ol
duğtmdaıı ve bana verilon pıa -
saportta da Stoklıolm'lü oldu -
ğlmı tııuııüı dtı,"lllden ben bi
le kendimin dc.ığma 5yüme !a
veçlıi olduğuma k.anant getir
.mıştim. 

Bu iiler' ~ soııra toy -
metli ve f eda'ka.r dostum kap -
tan Engclhaı~t.im deliilotile kü
Çükçe bir Hol11lda şilebi ıi1e 
Bor.aeo ve Selebcs yohmu tut -
twn. 

Öliıa lıııewfin f&Ylll:JOI' 

G 8ıl'bi H o l & n d a Hindis
tarundaıki v~ bütün U
z:tk Ş:ırktaXi Avrupalı -

le.n heyecana düşüren ölilm be.. 
berim işte Felemenk gilebine 
bindiğlın günün ferdası günü 
iri pun tolıaırla g.awtolcrde mıti -
şar re6iyorou. 

(A.ı'kaM Tar) 

- Bugün kendi arzumla öle
bilmek için bayük bİr se:vın trr. 
Z8.f.erimız o k aı tam ve k t'i
dir ki ımaprntorluk, t baasm
dan bırınin, hele en nz faydnlı 
olanın kayıbmı kolaylılcl nf(e
debıur. 

Dedı. Mülazım: 
- Sızi tebrik ederim. Fakat 

tevazuunuzu kabul edemem. Bi
lalds benim k naatimcc impa
ratorluğun uğramak üzere ol
duğu kayıbı -eğer su~in bıze. 
hepimize gösterdiginiz yaklaşıl
maz misal bunu hemen hemen 
kati bir surette timir etrnczse
hiç bir şey telifi edemiyecclctir. 

Hırata: 
- Size iruıettarun ! dedi. 
Arkasını döndü ve yuvaşça 

kamayı cckti. 
- Marki Yorisaka'nın göster.. 

diği misal benimkinden çok da.
ha büyüktür. 

Diyerek parmağiYJe kamanın 
ucuna dokundu. Mülazım seınM· 
ce ayağa kalkm~ ve Vikontun 
arkasında ayakta, kama gım ln· 
nmdan çıkmış olan kılıcıı:ı kab
za ·ını iki eliyle sıkıca tutuyor· 
du. 

Vikont Hirata: 
- Çok daha. büytık ! 
Diye t'ekrarladı. 
Ancalc farkedilebilerı bir ı.,.. 

reket yaptı. İlerl dojnı eğilen 
Na.rimasa kamanın miden kıs
mını a.rtik gbl'emiyordu. Ka.nn 
emsalsiz bir usul ve intizam ile 
deşilmişti. Biraz kan akmıtb-

Vikont Hirata T.abmori ~ 
il: 

Emniyet müdOrlOiü 
suiistimali suçlusu 

yakalanck 
Emniyet Müdürli:tğünde yapı

lan 4048 liralık suistimalden 
maznun -ve iki defarur mali.lteme 
den kaçmak suretile ~da 
bulunmıyan Necmi dUn mahke
menin gününü öğrenmek Ü7Jere 
Adlıyey~ geldiği bir sara.da. polis 
tarafınrlan yakalanarak tevkif
haneye götürülmüştür. 

tşarctim fizerlrre gitti ve bir mld- taşlığa başlamarntt mı? BütQn cin· 
det sonra ~kb. Kadııun ınYri tabll lerlm ~a sıçradı. KendWne: 
harekatı meraloını celbetmi!lti. Ya- "Ah efendi ayıp, gunah değil mi" 
nıruı sokuldum. Neyim elmik ki bcnım üzerime o 

- 11ini~ oldu ınu henııire hanım.? idı kııdınl!l dti~p kalkıyorsun". 
diye surdı.ım. Bıt derdini aölı:meja dedim. Vay ııen misuı bunu sbyll
vesıle oldu za\ allının. Acele itini :ven. Beni sille, tekme döimez mi? 
fillin unuttu, ba ladı dert yanma· 8-hni çıkarmadım. ErW:ııi gün e\'• 

ğıı. den kaçtı ve bir hafta sonra da 
-- Rabbım kıınser.Wı ı.&lNı ver- Suıtamıhmet &>inci Sulh Hukuk 

mesm bann ı crd~. Rahmetli HAkhnliğinden bir Sulh teşebbfi ı 
efendi vefut ettikten sonra boynu ar.ruhııb gonderdı. Ben de Altıncı 
büküle kalau ıki yavrumla ob.ıtup Hukuk Mahkemesıne müracaat ede
duruyordum. Tamam bir buçuk ııe-- • l'ek ihta davası yapmak mecburi-

ÜskQdar Kız Enistitü- ne oluyor. Karşıma §imdiki efendi 7etindı> kaldım. 
çıkıverdi. Çıkmaz o1S81'dı tb gornıx Gözleri dolu dolu o Uflu zaval-

sOnde Defile olsaydım hami.. Bana bin dercdm lı kadınuı. Yavaşça ve titrek bir 
Üsküdar Kız Enstitüsü tale- su getiı:di. O dıı tıpla benim gibi '1eale ilfıve etti: 

beleci, dün, saat 15,30 da Do- ri.erW imiş, ı .. arı51 fena otmu,, ~ - Ayıp dd!il yal Seviyorum bu 
ğa.ncılardaki Enstitü salonunda ları bir gün keudı:ııhıf yaralamı~. hain adamı. Siz de dua edin de ba
güzel bir müsamere verm~ler- az kalsuı ölduruyorJ.amul. Gırtla- na gorüş oluverelim. O zaman vııl
ve bu yıl içinde yaptıkları elbi- iı.ndaıı ta karnına lcathr bıçakla lahi yeniden dunynya g~ ola
seleri davetlilere teşhir etmiş- ;yarıvermiı.;l.er, o1ıimlerdcn kurtul- ca!mı. lerdir. ._. ............... -.._ _______ _. ___________ , 

,... "Yeni Saball" uı Edebi Romanı:El!:!?E::IE3fEX*** • • ZE%:':l5'.JE::::C:~3IOE, 

i SAVA 
~ Yuaıı: Clwlıe Fanitı'e ::E:::aı:st:'L'!SSElEJE::acwilii Çeviren: tlbami Sa.fa ~Eilll' 
- Hakikaten çok daha bü- _ S J - den evvel ihtiyarların arzn1an-

yük ! na tiibi olmak 13.zımdır. Ve pett 
Dıye tekratiayordu. önünde i mek ve kunduracı ihtiyar Çeıı-Pc-1 beni açık<;& ye_ 
Sesi daima ayni derecede sa- dükkanları önünde 83.ndall&- nına çağırıyor. Mektubu bu hu

rih, fakat daha az kuvvetli idi. nnı deği~irmek j.c;in durmUf- susta hiçte me<-.,Jci'ık değildir. 
Sükıln ile zaptedilen korkunç lardı ve sefire, Fmıa - Dayko -

bir ıstırabıln ilk işareti olarak !Kas.i'nin iki kaldınınma çamur .Ka~, önce mavi ipekler gıy-
ağzın bir ucu hafifçe bükillmU.,- lar sıçratarak iyi bir yürüyüşle :mSoışnrabırka~dtarı. aNfınezalı:danetaçı·caı dıbı. 
tü. gırıldi. Mutat halle tlca.ret ım,,. . .ı.--· 
Sağ ayağı geride, sol dizi bü- hallesini dolduruyordu. Sokak· kısa hır zaman sonra gene a l

ktilmü3 olan Narimaaa, siniri.- lan koyun sürüleri gı'lli şemsi- dı ve Felze, icap ettiği kadar, ne 
rinin, göğsünün ve iki kolunun yeler kaplamıştı. J «:ok, ne de. az bekl~_ı::ruğı i in 
gerilmiş olan yaylarım iboşalb- Fa.kat Diya • Cen Ci merdi- tam . vaktinde geldigıne bük· 
verdi. Vikont Hirata Takomori- veni her .zamanki gibi bomboş- met~. . 
nin bir darbede kesilen kaf88l tu. Ve J'elze sağuak altuıd& Filhakika. Çeu-Pe-1 bir gün 
beyaz örtüler üstüne düşti. koşarak meDek!"je rengi fenerli enelden beri gayet mühim bir 

Bir müddet sonra kılıç, tek- eve vardı. Japonlann bile geç.- ~ raporlar ve mesajlar aldığı 
rar kalktığı zaman penbe görü- medikleri büyüle Ç.ia Mandere- ~. cereyan eden hidiselcrır 
nilyordu. niniD. esr:arengis kapısW.l bir m;!tl~ uykudan vazgeç-

• • • ketocln (yabancı - barbar.) Dl mişti. Uyuyacak yerde çnbuğu-
XV. çaımaw bütün oradan geçenı.. nu içiyor ve böylece otuz nlt 

Jean l'ra çols Pelm, .Dlyı&- rin hayretini uyandırırdı. saat süren bir yo~a mü-
Cen-Ci dış mahallesine Q{ran Fel3e tam ~,. girerka; cadelc ediyordu. 
taş merdivenin ucunda tunmıa.- - öğle Takti! lılitıaf.ir.inin önüne geilerek onu 
yı savdı ve ayıı.kları alışık bfr Diye düş&ndli. Mnııutat merasimle kabul etti-
halde tırmanmaya başladı. Rahatsız etmeldeıı çekbıA li .aamaa Felıre, dudaksız ağzı-
Yağmur yağıyordu. llcıgi'd811 ıar a:fyonbt ~ llOllla mn giilciüğü bu san yuvarlak 

:Naguaki'ye kadar yağmur cnn.. uyur w günet gruba JRklalm• tebrede ~.bir vorgunhık ve uy
memişti. Dört saat deftmh ola· dan evvel uyanmalrtJın endfae kmmzhık mı frkedemedi. 
rak iki ~uru adam çamurda etmez. Buna ntğmeıı seyyahllır Sonr.a duvar1ıırı tavandan ye
!Y8 b&taklıkl~ yavqlamıdan IPlı anane :ve idetlerin blZl up. J!e bdar sari işlemeli ııetenle 
ve yol1anaı Jresrnedea. kasını• sallık1arı vardır. ll'ebe: detıefi ve siyah ipekten gkel 
lard1 • Yalnız O..ıralana kppdan - Bunu.la beraber, 8er M- bv.flerJe felsefi hik:metltt ya-

Yangının sebebi arasbrılmakt&· 
dır. * Beyoğlunda Aynalıçeşme· 
de Emin camii sokağında Kah
ramanın 6 numaralı yorgancı 
di.ikkiinmd dün yangın çıkmı 
15 kilo pamuk, 18 metre yorgnn 
bez1 yanmı.stır. 

Halk Şairleri 
geeesi 

DUn akşam saat 21 de Beyoğ
lu Halkevı tarafından Fransız 
Tiyatro uncta bir ''Halk aı.rle
ri, Halk musikim. Halk oyunla
rı,, gecesi tertip edilmiştir. 

Çok nıuvaffakiyetle başarılan 
bu gr.t· c geçen a,qırlarda yası
yan bir cok balk airlerindcn 
şiirler okunmua, hayatları anla
tılmıştır. 

Bunu müteakip halk musiki
sinden güzel parcalnr çalınmış
tır. Bundan sonra halle oyunları 
oynanmrştır. 

Gece çok fazla bir alakayı t 
karşı1andıgından yakın bir z.-ı
mand t ·krar ed · ecektir. 

(Ar 111 v r' 

62 Ekmek 
karnesi 

sat mı şfar 

Bir gece bekçisi ve bir 
kapıcı tevkif edildj 
İstanbul \'ilayeti gece bek 

lerindeıı Hüseyin kazalara tevzı 
edilm le i.i::r.ere sa:ndtklarl:ı :ir -
yete J'el n nğır işçi karu ',.r.n
den G~ tanesıni çalmıştır. 

Hüst.rin çaldığı bu k rnelerı 
Beyoğlunda Sipahiocağl karsı
sında Elırak apartımanmın ka
pıcısı iiaJTi'yc 10 lira m kahı
lınde 13a*:ımşıır. Hayri ..,rut--• ıat.
mett~ ı..ramvay durağında ü~
rindck, karnelerle birlik • va
knlann:ış ve bir nmnaralı Mil.ı 
Korunma mahkemesine tcsr , 
edilmi-~rir. 

ithalat eşyası geldi 
Dün Bulgaristandan SWn· d. 

mot· ıiylc 1.riıni7.e mübiıu mik 
tarda ithalat eşyası gelnıişdı 
Bunlar arasında bılhasl!a: ki - ,. 

ıkavva il eczavı tıbb"ye 
y cıhazı. dem;:r çubuk v 
vard r. 

eni Sabatı 
l.enebl 
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Dağı 
bir ikleri 

HER SABAH 
(~tmı.fı 

~ 

(Baş fı 1 i cf 
Yı tan: A. C. S•r• o 

"r? - "Şu utanmaz şı ğa b k!,,-
• de en büyüğü 

mciın:rebe . er 
~ber içindedir er. Naziler ın. B ~erle geı.-çelı:toı 

kası kalmad1. E oden ıki d ~ bacı rın bab 

Yazan: Sohbetsever 
ı tutunca ... 

ca, ma:oo• , petrol ve yı.-
yecek: stakla.rı c · d-
di ınkmtılar qcianfye Wşlaımış -
!ardır. Alman! son smıslannı 
oynuyor . Eğ taarnızd'ai 
muvaffak olantazlarsa druvvetle 
rini eb..,"'>d.iyen Jm.y'bcdooekler-

lk ı t V 1 t i afın· 
dan tesb:t ve ilan ed di 
~ 25 (A.A.) - ~ı.::><Mo 

Vcldüetinden ıtıebliğ · · · : 

bir .rıey-ettcın te~:kül 
cektir. 

İdaTe he:yet:l1ari 
dclti.i vatandaş1arm 

bir irine harp ilan eder, mu 
sama.t ta b:u;ılö.rdı. Bugün o~ le 
mı ya! Butün. cıhanı gı 
gJ.rtla.ğa getiren su biıdired Arada, btrad&. gazetele in rı

lnta haberlen nr 111d şu ha.-

- ut z: sı lığa b·tk 
Şallak IJU!lllak 'bal e frrhunı§. 
'l'u h re7.i) ! 

itabını !bastırırlar. ktlfürler '· 
detlerdL 

Ka<lınlan, kula:rı bu s.w:etl:! 
tahkır eden, ba.1 örtiıstiz bahçe
ye <;ıkmalarım mahzurltı g ·~ l 
erkekler, sokaklarda rastgcldik j 
leri kadınlara 18.f atmaktan, kof 
lannı, baldrrlarınl çimdiklemek 
ten çekinmezler, bu kcitü hare
ketlerde bulunmi rlren ytizlerl 
kızarmaz, utanmazlardı. 

Bazı!an omuz vurur. önlerine 
Çıkıp yollarını keser, mendilini, 
Şemmyeenn kapar, sıkı.~tırrr, 
kaba taraflanna iğn batınr, 
ayaklanııa basar, makasla çar---- Bunu biliyoruz. su un-
Anca:k biz k çocuk sah:bi 
insanlarız. Gör e imıı müka:fa .. 
PDr.a miiüfatı o , ki co
hık ve çocuklaı:nnıza iyi bir 
hayat temın mı. 

Fuavuu, bu tcklıü cunın.a. 
minnet bilerek kabı.ü etr ff 
sihirba.7.a p nen b•l\'r kese al
tın enr onra l eti :Mu
sayı çağırttı. Çok , mctl y -
nınd Hfınuı A yhiMC'l mı da 
<>lduğu ha d gc n l '.rreti Mtt· 
saya: 

- Bu otuı 
sun? 

D li Hıızı 
salladı: 

- Goruyı rum 
- Bu olu n1a 

bi birt: r c dıdır 

ı ~ ruyor mu 

lıklJ her bırı se!lldcu. 
laclır. Bunların mı 
s111. tn tihanı kn.zaı ıl' 
ita, kazanamazs n u tr. m 
kendin mişim. B •'toz k dar 
ırnerhamet olnı•t lı6J.ıu herkes 
bilir. 

- Ben da i' i bilırim sul
tanım. İmtihan :ıl c ıgınuz gü -
nü söylerseniz m mımn kalı
l'lnı. 

- Birkaç gün Jnr.a memle
ket.in. büyilk bayraınt olduğunu 
biliyar'SUD. O zamn.n bütün halk 
8ahrada ~·nacak Cadı ~ 

galiz sözler a
g0;~:nu n.vu lar, elın

deki yeyi • 
1anmn arasına dnldınr, velha
sıl binbir çe it tccaTiıZ ve küs-

hatsız ed rlerdı. 
1, ra-

Bır de, elleme, yoklama hare
ketleri yapmayıp ynlnız: 

- r'lmadm. ıki gözüm! 
- Ah canım! Sen benim ol-

san, ben s nin olsam! 
- Şeker mısin be mübarek! 
- Lokmanın ye dedigı ! 
- Oh cicım ! Sen bir içim su-

sun! 
- C'.-Oğsünı kiilhan gibi, senin 

için cayrr c yır yanıyor. 
KabTimden soz atanlar vardı!. 

dir ' 
Alınan ibliğinde ild rlldiği -

ne gore, şark cephes.inde du,r 
ımanın mahalli ta:arruz hare1ret-
l ~ - .. tür~ Alınan 

h ın.leri mııı.va.ffakı-
yeUe neticelenmiştir. 

AL-nan hava kuvvet:lız:ri, K ıf
!kasya. kıyısuıd ki limanlaı'ia A
za:k denizin.deki limanı tesis
lerini ve Sovyetleııin gerilerle 
münakale yoH:arını b<xmhaJamış
lardır. 

Harbin başından
beri 17 milyon ton 

lngi!iz gemisi 
batırılmış 

Anımara, 25 ( A.A.) - Radyo 
Gazetesi) - D. N. B. ajanSı 
müttefiklerin ha.rbin başından
beri Uz:ık Doğudaki hıırekat 
hariç, gemi zayiatınuı 17 mıl
yon tonilfıtoya baJiğ oldıığuıw 
bildirnı.ekt.edi't. 

25 4/ 1942 tarih.inden !it.ibaren 
vafine pamuk yağuıın, ~ame
le vergisi dahil, Çl lıılkı olal:a:k 
:t.optını :fu.bıi!ka.00. satış f.ı.ya.tı 
ürilo ~ 75 kuruş olıırak • 
ıtıesb"t edilıni tir. Toptan sa.tıs AJm n neviya-
asgnri b -; ıteııekedlı-. j 

'F'abrikalar as2"3.ri beş tc;ıe- tı 1 ÇO !Ş 
k • 'kadaı • !1ış yapınağa. ı:ı:;..,c- Londra, 25 (.A..A..) _ Emin 
burdurlar. kay mklardan alınan haberlere 

Ra.flne p.:-nııık yağmı:n ikin · göre Bolonya civarında ynpılan 
~ üçüncü ellerce az:uni kombi baskın Alm~ın mi-
fiyaila.rı zeytin y~öuıdrdQ - ne y tını rok sars.mıştrr. Fon 
1'a.ra göre, fiy:::ı:t murakabe lko - Ron. en hfi.dise yerine bizzat 
misyoulan:nca. tYrtCa teSbit ~ tefti e gitıni~ askeri , mülki 
lunaca:ktır. ı men:.ınrları şiddetle tenkit etnıi3 
• ·.~- • . . .. • • . ,;. •AF! ' ,• .. 

r , 
1 Ankara haberıeri j ------Öpriile •I 
inşa" tı yakında 
taman1.lao•yor * Arda ve Meriç köprü! ri

nin inşaatına normal surette de
vam olunduğundan Arda u 
sünün 1 Mayke;;ta ve Meriç köp
rüsünün de 20 Mayısta ikmal O· 

tir. Bu memurlar cezalandırıl
mıştır. 

Ağır lng:liz 
bam bar dımanf an 

('&z.1 tarafı 1 incide) 

Bu miktm-:a U?.Jak ~ için 
de bir milyon tonH to ili:ve edi
lirse zayiat yeıkimu 18 milyoo 
toııilatoya. yükselir. İngiltere lu~aralc ~\Tupa. ile doğrudan 
harbe girdıği zaman mecmuu 21 dogruya bır I~azıra.ndan itiba · 
:milyon tan.ili.toya varan gemisi ren trenlerın ı~lemesi ~ok muh· 
w.ııdı. • temeldir. Devlet Demir)ollan 
------------- ,Avrupadan gelecek malları kar 

Fotoğrafilerde 1.500 evin yan 
gın neticesi tamamen hamp ve 
bombaların nerelere düstükleri
- taJOin. etmenin çok güç oJ· 
duğu gör.ülmeJrtedır. Denizaltı 
elnplerının talım gôrdulcler:i ve 
birçok harp sanayii fabrikaları
nın bulunduğu I..ubek şehri §im
di tamamen harap bir haldedir. 
Fotografiler, doklarla fiman te
sislerinin tam manasile tahrip 
olunduk1annı, elektrik istihsal 
merkezıle fabrikaların yerleri
nin birer harabeden ibaret kal
dığını göstermektedir. 

Birine· k8Qıt hamuru 
na neden fiyat 

kona yor 

B:ızan da pek müziç olurdu 
bu küstafılar Tasallut ettikleri 

(:Baı; tamfı 1 imlde) 
zua sürmıekte olllı tc9biti. bir 
defa da. oıranm tetkikindm ge
çecek, bu itibarla · ler uzamak
tan baska. bir netice vcrımş oi
mıyacaktır. 

Kararlaruma v61'1İl'1kEm biraz 
mnnsıf al:ırulık, piyasanın a.cll 
:ibtiyachu'm.ı. gözönünde ibulun · 
dunıruıJc, müt.eh eıslara kıymet! 
verunek ~ ş:ı.yet işler bunların 
elı ıde gecı.tiyorsa kendilerini 
h . te gct.iımek. mevkiliıde o-ı 
la • , ın b:..ı ıffieri kendi üzederi
ııe alınalm"Im temonni ederiz 
ki düşınıul<luğü gibi iyi birc ne •

1 
tice tern:c ct.-riıı. 

== 

t}ılnyacak miktarda marşandiz 
,.c vagon tahsis edilmek için sinı 
diden tertibat almaktııı.dır. 

Getirilecek Yuaaıı çoonkbwı: 

* Getiı'ilecek bin Yunı:ı.n ço
cuğwıun yarısının lzmire göıı
dcrilmesindeıı ı-;arfmazar edile
rek 1st.anbulda B&ltalimanmdan 
e::;ki Balıkçılık Ebstitiisü bina
sı bu çocukları tamamen istiap 
ctti~nden tamamı lstanbulda 
yerleştirilecektir. B çocuklar-! 
dan mine,·i e\'lat edjnmek veya 
bunlara harp sonuna kadar bale 
mak i iyenler olursa o.ı ta' p
ler reddolımacaktır. Bu çocuk nr 
harp sonuna kadar Kızıl yın ı
meyesinde- memleketi miziu mi
safiri olacaklardır. 

Aıfman ~P.ti aöuii;.'NI': * Almanlarla mübadele edi
lecek mal fiya.tlarıuın tcsb ti 
halrlo::ıda burada müza.kcroJ.e 
bultına.u Alınan heyeti miiZa.kcre 
neticesinde k:aı-arlaşau aoa şek
li bildirmek' \U.ere ;A.l•eay:ıya 

Yurdumuzda 
zirai duru 

(Ba~ bt.ra.f ı 1! hlcWe) 
re geldim. Ada.nada v;üi arka
daşlarmuzla ma:hsul ve iaşe du
rwnunu Ugilcndircn m.ubtelif 
mevzular üzerinde tomaa:Lar ya
pıldı. Bır ta:ra.ft.an tla Yüreğin 
mmta.trnsile Adana., T.a.nnr.:; ve 
Mersb Cl'\"3Il mahsul vaziyeti 
görü.Wdü. ~falısulün gelişi bu -
günkü vaziyete göre iimitli ve 
ferah ver.icıdtr. lWrsinde de 
çiftçilerle ve tilecall'Jnrla aynı 

;v.zul.ar üz.ıermde tema:slar ya
pR.C3.ğmı,, deaıb-tir. 

Ankan:, 25 (Yeni Sabah) -
Adaıa hs.wt'hSinde teflli:ikatt.a 
bulman :iwıe m~ Şükrü 
SökllW!llSikr pa.-.r günü Anka
raya avdet edccektiı-. A vdetini 
müteakip in.<?C merkez t.ezkili
tında ·ı oh.r.n.a.n yoni .müdü -
ni unmım:iliklere iro.p edeınller 

ğıtm:Jı . ~ 
terler reisin yeti :tm-

chı muhafaza. olunur. 
6 - Okul, çocuk yuwsı. ve 

hns1rıhane gibi istihlik yapan 
yatılı ımii~er ~ başma. 
bırer dağltm;aı biııliği ~ eder
ler. 

7 - Kurulm.ı.ış ve kurul:ıcak 
esnaf oenriy tlerl. tarım satış 
kooperatifleri ve bil'likleri ve 
<liğer iıt.ha.lliıt.çı., to tancı, yarı 
ıtopta:ncı tacirleı- ve sanayi er -
babı birlikleri koodi statii1erine 
göre fıamıliyetlc.nııe d:m'am eder
ler. 

8 - Penıikes:ıdeci tacirler ve 
-.yi er'babı da birlikler teşkil 
eda-ler. Bu Dvvi penı.Jcendeci ~ 
cirlerle sa.ne.yi erbabı birli:kle -
rinin teşkifuıden maksaıt Milli 
Konmma .K:anu:mm:a. uygµn o
lanik verilecek direktifler da · 
hilinde ~ ibulunmıak ve 
hükümeıtçe d.a.ğıtiltı.caA veya 
lkendilerinde mevcut bulunan 
maddeleri hükiımetin 1.ensip e -
deeeği fiyat ~şartlar ~ 
de saıt.ış y<>liy'le h3lka dağıt
ıma'lrtır. Bu ~..ilôere da.bil ol
mıya:n!a.r devlet taraf:ıadan ; -
'plhleaık ~~dan istif.a.de 
edemezler. 

9 - İstihliık kooperatifleri 
mevcut buhn:cm yerle'd lbu 
ıkoopemtifl' dahil iza.lar ~üıt 
maya dair vazif-elerini bul k! 
itan kooperatifler ,_ • .ası:tasi 
par. 
ıo - Bitl.!Itlcrin va.zıfeleıi 

şunlardır: 'Hiikümct ta:ra.fından 
kart usuliylıe Wvzie JmıraT ~-

rilmi8 oi.an rmddelerin ıkwtl.tt -
nru dıa.ğtt.ın:ık. -doğrudan doğ
ruya miisticlılike d~'lblacak 
maddelerin d:ağtbhıı:ısını tamin 
'«mek; bidiğe ıa.i.t ailelerin ö
liim, doğwn. na3dl vukwrtım 
taıkip ederek fazla ıkart tev;liine 
.mini olmak: nüfus tahvilleım • 
dco en ·· gün za.rf.ında. • 
lfükadar :Jca.ınlar.t htıberdar et-
lll<!ık, petaikeadec.i esı:ı.&f vasıta
flÜe yapüaoak ıteı.-mtlaa hangi 
ba:kikaJ ve esııdt:a:n neler ahoa
~"ine daJr birlik izaSJm ı:nıa 
mma.tta.r etmek ifil.Da kart veya 
faz& nüfua göster·enieri iaşe 
müdürlüğüne haber veım~ 
mahallelerde yap ' A arama . 
~ m.ü:messi sm.til'a badan 
birini bulundwıma.k, iaşe ~li 
tı1e temas hl.inde b:ılanaTaık 
hükfımetin f€i0Ceg! diğe!- ,_. 
feleri yapmak &mdan soru'a 
ıtabmatnamede tröy birlikleri 
ıtıeşkili ve bunla.nn wmelerine 
chtir faml vmdr. 

1 - Bırbırlerıyle harp h m-
de olup kar ı ka boğ 
san de~lc er (İngil.tere Am n-

J ya. Rusya İta a Rl)-
manya ve Macarıstan gibt), 

2 - Birb.rleri le harp halin· 
de olmalarına ragnıen m vıısı 
ve acizi s tte harp edat dev-
letl r ( ·a, 
merık • J pony.:ı nm.a mu a
dclelcri gıbı) , 

3 - Bırb ı leriyle harı haluı 
de bulundukları hr.ılde 
da harp ed" yen ve 
d luu11 etmeleri ill · 
cut bulunnuyaıı d le r 
g rist.an . !ngıite~ B ı ıs
ta.n • Birl ik Anı& kı:ı. h I bi 
gibi) üç suııf muh r·p ' dır. 

lş bu kadarla da }uılnuyor. 
Talihin ne acı bir cılve · ır kı, 
mıılıa.rip bulunmalarına r. ğru.en 
birbirlerıle harp e miy •1 ve e e· 
miyen devletleı e muknbil muh -
rip olmadıkları lıalde :aı b n, 
hiç olmazsa hava haı binin, bu
tün felAk.etlerüıe maruz k m 
devletler de vardır (.Mısır, Frao
sa. Hollanda. Belcika f?,ibı). 

Tabii bu sınıflar h tricinıie 
şimdiye kadar (seytan ·ula w 
kursun) bitarafl.ı(!uu muh fa 
edip harbin fıf etlermden ma" 
knlm•ş. lakin umumi fePkctın. 
iktısadi neticelerinden d laJ ı· 
le mut ·ir olan devletler ka
lıyor ki, bunlar da ba.41ta azız 
Türkiyemiz bulunduğu ruude 
sayıları bütün dünyada parmak
la sayılacak kadar aır.almış olan 
hakiki bitaraflardll". 

Görülüyor ki dünya bir hayli 
karışmıştır ve bu kadar ka.rıs
tıktan sonra da. yen den düz.ci
m.esi bir hayli zamana miite
\•nkkıftır. Lllfı.n kısası görünü e 
göre daha bir hayli çekeceğimi~ 
var. Onun !~indir ki bu harp u
zun sürecek diye he$p edip ona 

- dbirlerini alan cemiyetler 
Ye fertler ziyanlı çıkmış ohnu
Jar. 

* A zizfiklenni bir yazımda ba.
his mevzuu etmiş olduğum 

eski gramofonumu aı'.3. mra ye
niden ~.aldırnuk arzusunu llÖ%le 
ve mektı.ıpla Uhar edea tevcc
cühkir okuyucularıma: 

Emektar gramofonu pek na
diren çalarım. o bwda aleti her 
gün harekek getirmek hem zey. 
kin tadwı k çınr. hem de emek
tar gra.mofomunu fazla yocac. 
.Malfmı a her gün insan b ki.ava 
yese bile bıkarnıış. Bu itibarla 
hele b&taJ1111 an.dMA biru vakit 
ge . 

'kaduıla.r, hu. arsız. heriflerin sö7..
lerinı i itmemek. yüslerini gör· 
meınek maksadiyle döndükçe, 
bun! r sokıllurlar, kadın şemsi
yesini eğdikçe on· ır da eğilirler, 
kadın oonroek istedikçe <miitrir. i 

gitmis olup bir hafta.ya b.dar 
şehrimize avdet edeceği ve fiyat 
tesbiti anlaşmasının. ya.kulda 
imzası muhtemeldir. tayin olunarak yeni tc.c00.1.3.t fir --------------------------

kestinrler, biri çıkıp; 
tersin sıhhat mü._~ 

let emrine allndl: 

len iş]eniye ba.~lıyacaktır. 

- Ne bakıyor~un? 
Dese, hemen: , * Mersin Sdiliiye !ıriidw 
- Gö.:e yasak olm. i' Doktor İzzettin Baynal görülen 

'Dağrt.ımı ofi i umum müdür
lüğüne tayin olunan Kudüs 
k9oaolosumuz Celil Tevfik şeıı. 
rimize g~. BB: iki g6ue 

Sözüııü bastırırla.tdL lüzum üzerine vekalet emrine :r yeni vazifesine başlıya

Bu tcrtiyesizlikleri yüzUnder.. alınmıştır. calklır. 

kaduılar,1an ıem!riye tokat, yi- ==-=-====================================== 

Bacıiarın babaları tutunca.; 'böy
lelerini ayakkabılarının ökçele
ri le patakla r, kafalanm kı
rarlardı. 

S;t •> w::e&: •w:r 

htanlllll ~/lenlariığıudaa: 
Adliye Levazım Anbnrındn mevcut (l.132) kalem mıikara, 531 şpur, 

seten yııt.ak yüzü ves:ılr muh'ıih.ttl~ins c ,a 4/5/942 Pazarte t güııu saat 
15 de Milli l.lnUılt Müdurllij!ünde mü\ 1 k arttırma ile 
süt l:ıcııktır. Muhammen lııedel (2~8 ıni.Datı ( d Giimıek \ic 
f zla iz:ıh .. l için mezkfit· nıUdurlUğc (4032) 

; ::ıc: :a um ==· 
~~----- ____ ---s _ _ _ _ _ _ _ .. _ , - -<r - .,.. - - - - - -a-v- - - - denlcr hcı· ipin bruf,iıa. ı:enkte 
._._..

1 

____ ---__ •_a=:Sl&11..-... -=~ •$fa&M-- ~·- SWl$M$ 
4 

- -GS>•4.4Kii ifür yı an oldu !UDU korku ile 

>I ı:F~'~/ 1 HAZRETI MUSA ı , ~~~; 1 ~ ~~~~~~1~:1~ ~~~ 
0 : .> KORGUNAL ( teshir lıtmi!tleıdi. Orta yerde ( 

1 
_ 1 .. _ _ _ __ _ _ I dim<hk d Hazreti Nı.us (}tl 

-.-.rllııJAlılll~~ Nak11 ve iktibas hakkı mahfuzdur ~w~""-MJU'/ alaycı bnJaşlarla gözden gcçiri. 
yorlardı. Musaw.n ejderhası, ne 

Trrk sinemacthk aleminin 
Rekorlar Rekoru devam ediyor. 1

' --•a• 
Marmara fı'ilın .Stfül.) oswı.cb :SO ~ MeWer ol(J ki.'jillk KOl'O 
ve S6 kŞiS.k ınaib~ ~ lıe) tİllİll m..1lwa~-İe vüeuQa srcU 

KEMANI SADi ILAY'ın 
bcsti'lediğı '\Je sevimli okuyucumuz 

MUALLA IŞl~A Y ve 

SUAD GÜN'ÜN 
Türk rmtSMisbwı tisfa.d.a D:"<lc 2'. ndinba 

t:a m- tarkı'hrım teremıüm ettikleri 
A 

Türkçe SöziO L l ürkçe şa kılJ 
Senenin en büyük hmifra:!ar h ı.rik.ası. görı.laj eoŞkun: ve nı.üs-

LE 
tesna rağbet ~ vulmbulan i \"e mütevali 

mtmıcnatlnr kars sınd& 

TAKSi • 
J ema ında 

4 ii.ıı.eii iarınıla ha:lk huz• •·unda inıliha.n l rını duyunlıiıı' akın akın saiıLcı. rRıacak; ha.1.t& Hazreti Musa. ıkndar bUyfrk ve korkunç o!u.r • 
olacaksın. va koşuyorlaıv.iı. Hazreti Musa-1 a.c.zini itiraf etmek mecburiye • sa olsun, 0 ~ yıl~ ıçm-

Hazreti Mu :ı izin alarak hu- yı tan.ıya.nlarda:n hi(: birisi biL • ıtiııde kalaS!akt.ı. Dört üstmd ca-1 ~- ~a.ybol n.::ilikiımdu. 
zW"dan ynldı. Dı · •r tlôrt si-j yük sihirbazların kazanacağına dının da.Yayi ika.."lllllnak icin al- ~UBl..ım~ banka herk • ,---------... 
hirbaz da çıkıp git.tılN'. Bayram emin değildi. BuıUar, sihlrbaz dıkları tedbir bundan ib3r. i. sın ~.an::ıatı buydu. Ehemmjy~tıe 'Ulnuut>LUUl 

günü salır.J.da tuplanacak olan olmıyan peygamberlerinin göl - Fa.kat bu tedbir. ıhiç de bas:t J?ra~n, talı?~ı Sahray, nak NAZ R1 
halkın huzuruu<ta y.ıpılo.cak ca- tereceği mucizelerle hakkın :tıe - dcJ:rildi. Binlerce ipin iç·ne lcttiı:miş.: Crerulisi ele ilzcı:ine • Dll<KA TE : 
dılıik ıimtihanı içın h ızırlık gör- celli edeceğme inanıyorlal'dı. muhtelli hareketlerde buhma.~ zametle kurufmu~. İmtıhnnın 
meğe ıba:: lar. Henüz llüslümanlığı lrabttl et- cak şekilde civa doldurulmu~tu. başlnmasıru sabi . ıkia bekli-

Hazreti :Musa, l:endisıni haJU. mil enler Üte Hazreti Musanm Bunu büylik bir sanat esen, sa- Y.ord .: Y~a. o~ ? e • 
sihirbaz tehlkki etti'<leriııicn ıma;!iiıp olac~öını zann tmek nat hilesi olarak lkabul ve cadı- zır Haınan:nı ~ı'ma. bir şey- lm••••••m.Cmciii&l:iiıiiiiliiiiiiiiiimim•••••~· 
dolayı m· ssir dcğıidi. Bfilı.· hatuma düşüyodıı!!.Nı. ları takdir etmek Ui.zımdı. ler f~!ldadı. Hfııxr.m: aynğa kal-

1 
••••••••••~••3l•••m•••••••• 

ltis sihirb.2:ı olmadıgını bütün Hazreti Musa ile imtihaa ol&- Halbuki Bıar&reü Musa tim.ti.- kıp yü.ksck sesle bµgırdı: ,, ' 
Mısır halkına isbat ctlılek hr. cak sihırbazlıır bütün baaarlıık- yen hazırlık göcW.ye l.üzwn his- - Göster hünerini ya Mu- Bu hltft y 
satını elde edeceği için ıoem- hıTını ıtamaml~slardı. Sıaiıra - setmaınişti. Hiç bir zaman ya. sa! na 
nı.ı.ndu. Bu suı'Cile h1'!:kilmt 1 a- ya binleıce ip yığılmıştı. Bu :ip- ~an ~ etmediği, elinden Hazreti Musa, tki ndnn geri- tki ibüyi.ılt filmden müre1clrep Rngin 
v..anmış, lW:ıl .lia.ybctıW§ -Olacak- lerin içlerine civa dolduruhnuş- ~~edigı ~'!Jet sahibi sinde dilci.len ıı- .A.leyhisse- . 

hareketli lir progt'Ull 

Güzel ve Sahhar tı .. tm.tihanuı. mllsbet neticesi tu. Ch•alı ipler güneşin tesiri. dıeğDeği ile ileplinill hMkından ikna: Muga.nnı Kov'ıoy 
derhal tesirini gösterecek, hak- le hareket ed~er· birer yı. P-cl®ileceğine ~yordu. Bu _ Bem'Siiıirhe.z bımmalrt&i- E AUTB.EY 
km zaferi tecelli ederek Fira- lan ....;ı.: 1..:."- :ı;.....-1 --'-1•1 ..... , •...:..ı. del'llek, .cadılann iplen.· gıibi ci- ..__..·-~-"''"' ıua.n :.ıuvnı~.... 'ILöU ., mt eden şu gafillere cevap ver. W&LllU.UKL 

vun ilk ma.ğliibiyet aasım ta- yürüyeceıll:ler, tkill ayağa b:l- va~yesaııre ile dolu bir nesne BelJd son <hkikada. Allahın hi- G"'-rr:t(}•Tllrl:'YEN 
dacaktı. ~ Gözler de cadıların değil, Allahın lıikmetleırlle dolu dayetine nail olurlar.. U i.' l~UH.X:. * yapacakları kuvvetli telkinlerin bir mucire vasıtasıydı. Dedi. Hinuı Aleyhisaelam. KAHR.AlWAN 

ANN SOTHERN 
taraiındaıı 

Çl\M SAKIZI 
ALTIN ARIYOR 

Ml8U" diyarının hftnen her tesir.illi o iplıeri birer yı!an e*- Civala.r gihıeşin lmuet:ilıit pıtp l'iıMmNn bqıl8lna di-
köşesinde büyük bayram hum- 1iııde göreceklerdi. büyüyüp genişledikçe ipler ya - IPBdl. Pet"iWZ bir aeale 6IQn]a:n \1 A!/ft. ft 1' Dini hh:ısi w· eğ:1encei Yahu 
lığı ~ ~ Usta Bu miitbi§ 7 1 a. • & ... vaş yaval} ıhareket etmlye bq - eöyld: Do·--- saat U de tMt2ıl•tlı n · e 
sibinuılar.m bldi.Wm elscakla· 4lıa tMil ' 'm ~ ..ıip ı '*5 a.. hz 'h ._.. ,...._, -·) -...'illll-.,.•••S±F••~•-...um••••_11.:_1ı1_a_ ..... --1Uem•••••' ..... ... -;,- F?tiR , 
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y Na~I ~ ~tibas imkkı mah~ ~:~.I (Baş 1:1/Jr~fı 1 .tnc;de) l hmirliler bu beklenmedik go-
fb.. - ~ef~ Mac.t, Adü - Sar lün sevincine henüz doyama-

Kel Mem:iş, başa!:mı · kaz.an-ı Seyirciler, hep Kel Memiş tm, Bait, Fuat, H~, Hid11.- mışlardı ki Gündüzün yerden bir 
diktan sonra dawl .mr:md8:r su.&- taırıa.fıydı. Çünkü hemen herkes yet. şutla İstanbulun beraberlik sıv 
roıış. Çazgır, oııtaya Ç?kıı:ıuş. ba- .Aliçonun daimi başpehlivanlığın Osmıan (/s~anlw.l) - Pa.'T"J:&k, yısını çıkardığı görüldü. Artık 
ğırmış: dan btı!Qnıştı. Bütün büyük gü- ~uMt - .&ılım, ~, /broı' oyun çok heyecana bir safhaya 

- Pehlivaınla.r, duydum duy- reşlerin heyecanını lkıaçınyordu. m - Fikret, Giiııduz, Hakkı, girmişti. 
nwhm demeyin! Ba.p güreşe- Bu sebeple halk, Aliçonun Şeref, Melih. İstanbul ~mıının becerikli-
celder meydana. T- pehlivwılığını takdir ~e Maçı Ankaradau Refik Güven liğini İzmirliler 36 mcı dakika-

Dedikten sonra da. smleırine beraber, btkmlşlaırdı. Kel Meam- idare ediyordu. da Saimin güzel bir şlitü ile ce-
§UD.)aın ilave etmiş: Fn. ooa meydan '<>kumasma ~ hücumu, oldukça seL'i: bir .r.a.lanchrdılar ve 2-1 '118.Ziyete 

- Kel Aliço, burlldadır. l&ey- hep lirden ve candan bağlı ~gara karşı oynamak ı:necbu· «eçtiler. 
dana. çııka.caıklan be'kliyor. kalmı.,.C\larıdı. rıyetinde kalan İstanbul takımı Hakem oyunun bittiğini bll-

Kim çıkar meydan&? Ne had.- Seyirciler, kazan dibinde olan yaptı. . . . diren düdüğü çaldığı zaman, bu 
dine? lromışmadan haberdar olamar ~ .hücu~ İzmırliler hesabına maçı muhakkak kazanacağı tan 

Davul zurnalar tekıııe.r vurmı- dıkhmıdıe.n b u konuşmaya 8111 bır .. tehlike yarattı, Oyunun ınin edilen İstanbul takımı 2-1 
ya başlamışlar .• Bu, wruş baş- ~mana vermişlerdi. Onlar, ilk dalökalarından itibaren lıı- mağlfip vaziyette bulunuyordu 
pehlivanlık havasının zafer nağ- Aliçonun, evvelden hisse ver- tanbulµn bariz bir hakimiyeti TOR.KİYE · mcleriymiş... meğe razı olduğunu ve Kel M&- görülüyordu. Fakat kale karşı- SERBEST GÜREŞ 

Kel Menıişin kafası kız.rnış.. mişin de kabul etmek üzere sında mfüemadiyen fırsat kac:ı- B1R1NC1LlKLER1 
Derhal meydana yürümüş. Eliy- pazarlığa girdiğine hükmetmiş- ran İstanbul takımı bir türlü . 1.6 bölgeye r.."'ensutı 60 güreş-
le d<ı.vul zurnacılara işarçt ede-

1 

lerdi. Bundan ötürü bağrışma • netice alamıyordu. Gın ın iştirflk ettiği Türkive ı:;er-
re1{ Çingeneleri susturmuş. Se- lar yaptılar: Buna mukabil müttehit bir best güreş birinciliklerine dün 
yirciler, hıayrete düşnü.şleır .. Kel - Mem.iş, kabul etme. takım manzarası arzeden lzmiı .. Beyoğlu Halkevi salonunda baş 
M:emiş, ne yapmak istiyor diye - Rıazı olma!. liler enerj ik bir oyıınla İstanbul landı. Güre.<Jlerden evvel müsa-
ba.km.ışlar. Fa.kat hiç Jtiımenin - Güreş tuıt!. muhtelitinin akınlarına muka bıklar salonda bir geçit resmi 
aıklına Memişin, Kel Aliçoya ~ Hepsini al Memlş!. - bele ediyordu. Ka.rşılasmanın yaparak halkı selamladılar. 
meyda.n okuyacağı gelmemiş... Aliço, sinirleni~ordu. Esasen birinci devresi sıfır - s.ıf-ira be· Halkevi başkanı Ekrem Tur 
Nasıl gelebilir ki? çok hiddetli bir adam olduğu i- raberlikle bitti. misafir güreşlere "H~ geldi-

Kel M~miş, yürümüş, Kel Ali· <::in l~f altı~da ikıa.lma.zdı. Eğer lk'"inci Devre niz !,, dedi ve karşılaşmalara baş 
çonun oturduğu yare gelmiş .. ö- tek kışi 1ba.ğırmış olsaydı, hemen İkinci devrede İzmirliler daha landı. Güreşler ~aat 14 ten 20 
nüne dikilmiş, şunları söylemi- üzerine çullarur ve döııi.işürdü. canlı ve daha Pnerjiktiler. Nitt?- ye kadar devam etti. Ve oldukça 
ye ba~la.mış: Fakat binlerce se~irei, Memişi kim birinci dakikada Hidayet~"l çetin oldu. 

- Abe usta be!.. Hepten tutar vaziyette ooğmiıJdan i- haZ!rladığı gol fırsatını kac;ıran Dün yapılan müsabakalarda 
meydanı zapteder durursun be! çin Aliço, ne yapacağını bilme· Sait ! inci dakikada Saime gü- 1 her siklette derece alan güreş
Ben de pay isterim paradan be!. mişti. Laktin olduğu yerde du - zel hır pasla ikinci bir gol fır- çiler bugün halkevi salonunda 

Deyince Aliço, hiç istifini boz- ramadı, kazan dibinden meyda- satı temin etti. Saim Muradı tekrar karşılaşacaklar ve bütün 
madan: na sıçradı. Davul zurrıncılara e- a~latarak 20 metreden çektiği kiloların Türkiye güreş birnci-

- Abe! Ne parası be?.. liyle işaret edip susturdu. Ka- bır şutla topu a.i{lara taktı. leri belli olaca5:tır. 
. -Abe, ~!li altından pay iste- lın ~ile binlerce seyirciye mey_-===============-----========~~======= 

nm be! .. Gure:;.-meden alıp gide- dan c»mdu: 
coksin parahrı be? .. Biz de peh- - Tehey! .. Abe, hepten mey-
livanız be!.. dan:a gelin be! Zırnık bile ver -

Diye sözüne devam ederken mem be!. Az gelirsıinıiz •be!. 
Aliço, oturduğu yerden doğrul- Seyirciler, senderin verdiği r 

· muş, k~larıru çatarak: •korku itiyadına bağlanarak sus 
- Bak! Kel be!.. Ben, daha. tular. Yalnız beş on kifŞi k~ba

öhn<.:<linı be!.. Öldükten sonra .dayılamu-aac araılıklardan bağır-
~!rasımı alırsın be! .. Haıydi yü- dılar: . . 

1 ru... - Memışı yen .. 
Deyince, Kel Memiş de: - Bi.7,,e hacet yok. Pehlivan 
- lsterinı elbette! Ben de .ikıazan dibinde!. 

pehlivam.m !.. - Yaşasın Memiş ... 
Diye mınlda.-unış. Kel .Aliço: · Aliço, büsbütün deliımi.-, ve 
- A be, işte meyda.n ! 1şf.e pa- köpürmüştü. Elinden gelse seı-

ra ! .. Hodra oo!.. yircilerin üzerine yürüyecekti. 
Kel Memiş: Cazgır ve Kel Meıııı4ş kazan 

- - A ıı: ! Çıık be!.. Ne yapa- ~inde bekliyo.r~. ~et 
ca.ksın be... Alıço, kazan dibıne geldl. Ca.z-

Diye dikilmiş .. Bunun üzerine gıra h~ben: 
Aliço, yanında bultinan çöınevJe.. - Abe, ne diıılenecekm.iş be?. 
rine bağırmış: Dinlenip de ne olacaJunı§ be?. 

- Verin şu kispeti be!.. Cazgır, alttan alarak: 
_Derba.l soyunmuş, kispeti giy· . - ~!. Müsa.'ade et .de 

rnış, kazan dibine gelerek şöyle dinleogın .. Epeyce yoruldu. Dm
bir yağlanmış. Davul zurnaları leomesi senin de şerefindir. 
susturmuş, seyircilere diri ve . Dedi. Bunun üzerine Aliço 
korkunç sesiyle seslenmiş: sustu. Ka1All dü>ini tecltederek 

- Baka ağalar be!.. Güreş yürüdü ve yürürken de söylen.
kıran kıra.nadır ıkimSe ıkaıruj- di : 
masm!. · - ~be!. 

Bütün seyircileırı he~ecan kap .Bunun tizerine Cartgır, M~ 
bımıştı. Her hadde mtith~~ bir mışo: 
güreş olacaktı. Kel Aliçonun kel - Haydi Memiş dinlen.. Ya • 
kafasında bulunan tek tük tüv- nm eaat 88lt3. müsaade. 
ler hırstan ayağa. i.alkmı~ bU • Dedi. Seyirciler taŞırmışlar-
Junuyordu. dı. Demek güreş olmlyaoaktı. 

Onuncu tertib biri~ci 
çekiliş plana 

7 Alayıs 1942 
lkramive n{ramiye lkre:uniye 

Adedi Miktarı Tutan 

1 
2 
4 

20 
4.-0 
80 

400 
400 

·2.000 
4.000 

80.000 

Lira Lira 
20.000 20.000 
10.000 20.000 

5.000 20.000 
2.000 40.000 
1.000 40.000 

500 40.000 
100 40.000 

50 20.000 
20 40.000 
ıc. 40.000 
2 160.000 

86.947 Yekfuı ~0.000 
Yanın biW 1 lira 'ilam bi•et 2 Un 
Yiiz bilette 21, 74 bilet Jmz.ariacaktlr. 

H:18ılatm % 60 ı ikr-dmi:yedir. 

Kel Memiş de fenı. halde si- Ali~ nihayet Memişle uyuır 
nirlenmişti. Aliçoyu yenmek i _ muştu. Memiş de az bir pa.ra - -
çin u~tı. Kel Ali.;') de. :vı kaıbul ile güreşten va.zg~
v-e masalları gibi bütün Turk mişti. Tekrar bağırmağa ba.şla. • ı · 
pohHvanlarının kalbine korku dıle.r: 
sin1lirmiş bir adamdı. İD8an o. - Yemiş, aldın. mı pey be?. ----'-'------
na karşı koyıruclc için çok dü- - Aferin M~! . . 
şünını.m Ifı,...ıtndı. - Naaıl verdin M~ pe.yı T k M h J} • Of• • U 

Davulcu ve zuma.el qingene - be!. . . . opra a su erı ısı mum 
!ere \"_ır-ıneaya kadar herkes Kel Aliço, .gelip yenne olur- M •• d •• J •• "' •• d · 
~t'.<~Tcte dü..,c::anüştü. Kel Memi~iıı d~. Sırbna bır havlu aldı. Me-ı U Ur ugun en• 
katıtsı kı?..mıştı. Ne Aliçonun mı.ş de ark-aö:ışlarının yanma • 
ded:ği ve ne de korku masalla- gi<iip oturdu. Cazgır, meydana E M 
n ()llll litı-etmiş bulunmuyordu. çıktı. Seyircileri tenvir etmek . ksper emur v~e 

Kel. ~lemiş, ~ kut1.aı • lazımdı. Davul zurnacıJıarı sus: ' 
mak ıçuı saatlerce güreş yap- turdu ve: . . 
mıştı. Yorulmuştu. Aliço ise tap - Ey ahaın .. Güreş r~ sa- M h . AI k 
tazeydi. Kurna:ı Aliço, hetven 1 at sonra olacaıktır . . Çün'.ku M.e- u asıp · ınaca 
h'dturunı H ı ·Jsna. sürüp vor- miş, yorgu~ur. Dmlenecektir. 
gunluğundan istifade etmek is- Hakkıdır dinlenmek. 
temiyordu. Kel Men»şin kafası Deyince seyirciler, işi anla
kı7.dığı için bu,. kurnazlığı unut- dı ve ba.ğınşmalarln tempo:ı>ll 
mu.,~u. Ni:hayet pehlivanlıkça değişti: 
dinlenmek haıkıkıydı. - Tabii .. hakkıdır. 

Kel Menıiş, yağlarurken arka- - Aferin Cazgır!. 
daşlarıncbn biri hemen yanına - Meıniş dinle?IDelidir ! . 
gelerek kulağına. şunlan fısıl- - Aferin Memış!. 
dn.dı: 

- Ulan aptal! Yorgun yor
gun meydana çııkılır mı? Din
len de öyle çık!. 

Kel Memiş, anlamıştı. Derhal 1 
yağl::ınmasını bıraktı. Cazgıra. 
dönerek: 1 

- Usta! Dinlenmeden mi 
güreşeceğim?. ı 

Cazgır, ses çtkarmadı. Nasıl 
ses <;ıkarabilirdi. Azılı Aliço, 1 
yambaşlarında dlkilm1ş Memişi ı 
1>2kliyordu. Derhal meydana çı· 
kıa.ra·k şikanna saldırınaıkı üze-I 
reydi. 

Cazgırın sesi çıkmayınca Kel 
Memiş. sözlerini tekrarladı: 

- Usta! Dinlenmeden mi ! 
gürcçc:ceğim ?. Kooo başaltı çı -
kardım. Biraz nefes almam la
zım değil mi? 

Cazgır, yine sustu. Ve, bir 
Memişe, bir de Aliçoya gözleri
ıni dikereık tazallfmı eder bir 
hal aldı. 

Aliço, ka..5lanru çatarak hid -
detli bir tavırla: 

- A be Kel! Da.ha şimdiden 
mi mızıkçılığa ba§ladın? Dinle
nirsen ne olacak? Hepsi bir 
be?. 

Kel Aliço, yanında 1bulunaın 
ari<edaşla.nna söyleniyordu: 

- .A!be! Ölmedik ıbe!. Herif
ler bayatımı:ıda meydan oku
mak i.sliyorlar be!. 

- Bız, bu meydanı kimseye 
tertketmeyiz be! .. 

- Baıka, şu kınaaıcazlara be! 
Bizi öldü mü :lla:nnediyorlar be! 

- Abe ! \' alla.h hayızdan ve 
nifustan keserim be!. 

Aliço, durmadan söylendi dur
du. Bir an evvel nıeydanı.a çıkıp 
Kel M!:rnişin hesabuıı görmek 
istiyordu. Ali<:o, o vaıki<tleri 
kırk YQŞlannda vardı. Yani Kel 
Memişlere ve Yörük Alilere na
zaran on i-ki yaş kad:ar fark 
vardı a.rıaJ.arında ... 

Fa.kat Aliçoydu bu ... Kırk ya
~ındaki Aliço, bel.Alarm bela& 
idi. Kel Meıni§ de y~ibana atı
lır taıkınıda.n değildi. Fevitalide 
kuvvetli, iri yıan ve pehlivan 
bir kişiydi. 

Kel Memişin arkadaşlan da: 
- Memiş, ne ya.pacıaık bu, 

herif be? Sımsı:kl tut be!. 
- Öldüresiye tutacağım val-

le.h !. 
(Arka&ı var) 

Ahm merkezlerimiz.de çalıştırılmak üzere Eksper, Memur ve 
'Muhasip yetişUrmek m.ak!adiyle 5 51942 tarihinde Ankarada 
2 • 3 halta devam edecek iki kurs açıla.eakbr. KW'8Q. iştiralk 
edenler kursun sonunda yapılacak m.Wa:baka imtihanına girerek 
k.a.2landıkları takdirde alacaıkla.rı derece sırasına göre asgari 60 
ve azami 100 er lira kadro ta.hsieatı vazifelerine 3659 _ 3968 
sayılı ka.nunlar mucibinoe alabilecdkleri ücretleı-le ta..yin edile
ceklerdir. 

EKSPERLİK KURSUNA : 
Mecburi hizmete tabi olmıyan Ziraıat mektebi mezun.lariyle 

en aşağı orıta veya buna muadil tahsil görmüş olup zıahlre işJ.d. 
rinde tecrübe ve ihtisas sahibi <>lduğun.u tevsik edenler ve 50 ya
şını geçmemiş bulıman.Ja.r ve f.ili aakerlik hizmeWıi ifıaı etmiş 
olanlar; 

MEMUR VE MUHASİP KURSUNA: 
Devlet veya. müessesat. muhasebe işlerir:ı.de çahşmış bulunan

larla en az orta veya bUIMıı muadil tahsil gören ve 50 ya.şını geç
memiş olanlar ve fili i&kec'tik hizmetini ifa. ~ bulunanlar' 
girebileooklerdir. 

Kurs st>nunıde.. ya.pıJa.caJc m;iaahaka imtibanı;nda :kazanan
lardau Anka.ra haricmdeın gelenlere ~wıi h.a.rciraJı ve yevmi
yeleri verilec~. 

İsteklilerin aşağıda. yıaa;ılı wstkalariyJe nihayet 1/5/942 
akşamına kadar bizzat veya y.azı ile A.ukand& Umum liüdüriWı: 
Zat 4leri Müdürlüğüne müra.ceıat etmelEtıi 18.znndır. 

1 - Nüfus hüviyet cüırlaıu, 
2 - Mektep şahadetname -vıeya. t:aatilrnamHi, 
3 - Varsa, hizmet vestkası, 

4 - Za.hire işlerindeki ibtıisa.srna d:a:ir resmi v e ' a 
5 - Askerlik terhis tezk~ ' 
6 - Doğruluk lkAğldı, 
7 - Sıhhatlerinin vazife ifasına müsalt olduğuna dai,ı- rapor 
8 - 3 adet fotoira.f. .(2856) (4734) , 

26 NiSAN 194-J 

Baş, diş, nezle,.grip,-romatizma 
Nevralji, Kırılılılı ve Biitün Ağrılarınızı de:rbal Jıeser 

~banda gOnde 3 kaşe aknabHir. 

- ~--

l BADYO PROGRAMI il 
--- 26 NiSAN 1942 -

8.30 Program klübü 
8.33 Hafif 19.10 Karışık şarkı 

program ve türküler 
8.45 Ajans 19.36 Ajans 

Haberleri Haberleri . 
9.00 Müzik 19.45 Serbest 
9.15 Evin saati 10 Dakika 

12.30 Program Hl.55 Piyano 
12.33 Hicaz. soloları 

M:ı\rnmındna 20.15 Konuşma 
Şarkılar (Faydalı 

12.45 Ajans Bilgiler) 
Haberleri 20.30 Fasıl heyeti 

13.00 Şaı·kı ve 21.15 TEMSİL 

Türküler 21.45 1ı.mir At 
13.15 Konuşm:ı Koşularının 

13.30 Salon Neticel~ri 

Orkestrası 21.55 Dans 
18.00 Pr~ram Müziği 

18.03 Dans 22.30 Ajans 
orkestrası Haberleri 

18.45 Ziraat saati 22.45 Kapanış 
18.55 Radyo çocuk 

-.,,,,-

T. ı Ş B A N l( A S 1 
KüÇük tasarruf 1942 İKRA.iı l"ffl ER\ 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 

1 ilde& 2000 Linııbk = 2000.- Lira 
1 > 1000 > = IOOO,- , 
2 > 750 > . = 1500.- ,. 
1 > '°' > == 1600..- :il 

"' 10 > lliO • = 2000.- :ıı 
KEflDEL~ "' > ıoe ı. = to00,,- > 

IG > IO , = 2100r- >~ 

1 
20I > • :t = &000.- ,, 
200 > 10 • = sooo..-l

. j ı Şu-t. t :Ma7JS. a Ajustıcıs, 2 lldıa. 
- dteerln iariblerinde yapıhr. 1 A~ker/ik. işleri 

BeyoOlu Yerll /114. Ş . lita§k.anl ı· 

ğındtın : 

Yd. P. Tam. l4Gllmet oğlu Haydar 

(52~) m acele şubeye müracaati 

ilan olunur. 

"Zevcim 
Gözlerlne 

'nanamıyor!" 
· Ve on yaı daha genç 
göründüğümü söyliyor 

TÜYÜNDEN ... KUŞ 
YA8TIK, Y~RGAN, YA'l'AK kullanmak hMJ kesenize ve hem de 

::::::::~ BiR KUŞTUYU YASTIK 2 LIRADIR 
Yaı.tık, yorganları da pek ucuzdur. Adra;: tstanbul ~kmakçılar 

Sandalyacılar sokak, ömeı· Bal.oğlu K~ Tüyü Fabrikası. Telefon: 2302'i 
.......... llllİ ...... lıılıiiiliiiıiiiıilıl~ 

Ankara Valiliğinden 
1. - Anka~a - Kı~~hir yolu iltisnkır.m ~ .-ı 950-ı+ooo cı ·Klm. sindlf 

yapılacak blokaj~. ~se. ile s+200-6;- 20(1 ~·ü klm.Jeri ııı·aıımcl::ı yar.ı•~··;ı~ 
p~rke kaldmm ı.şınm ıha~es~ 7 M_~yı~ ~2 tarihine r:ı~U;ıyruı Peı fit"ID1* ,ttiı· 
nu saat ıı> ıe Vılayt..1; Daımı Enl·umerunde y<'pı lm;;k uzere kupalı zar! u~w 
lile eksiltmeye konulmu~tur. 

2. - Kt·lid bedeli ( 18815) lira il kurut ve xroı"akAat 1.fominııt 14 11 
lira 16 kuruştur. 

1 

1 3. - İ~lt>klilerin munıkkat teminat mektup ve:,..a makbu~:trı ik 'l'i· 
~ret ~d.ıı<ı .~·~ıkalanm ve ihale tal"ihinden en a:r. fü· ııun e'1vel ı·lliı)' t·H' 
u;~;rl~ ıl~ n'ıU"<K;ı Hi ederek bil iş içın ~l<ıcı:ıkhrı fenni ehliyet \/f'süial<·• , .,1 

h.: ·.tıı l<>rı Ylikoırd:. adı geı·en günde saat 14 e k~ıdııı· Daimi .Erıeümen ft( ı•· 
lıg, ne \ t•rıncler .. 

Z .Vdm "bu cid- Bakınıı n•stl ı . 4. - ~u iŞ€ ait kt>Ş.if ve şartnameyi her guıı Nafia Müdfu'hijundc ıt<•ı f' . 

. den bir bari· nıuvaffılı ~:e<'cl~ f'rı. (2867--47311) 
kıııdır., dlJ'OI'. An· oldum? 

c:ak Utl ay kadar evvel alnımda ve 
~zlerimle atzımm etra!mda çi74i
Jer ve buruşulduklarun vardı Ha
ltika~n "Yaşlı,, görünüyo;.cuın. 
Buaün ise, biltün bu çizgilerim kay
boldu ve arkadaşlarnn bir genç 
1m.m cildi gibi parlak, nermtn ye 
1\111\~Bk ôlan cildime takdir naza• 
rile bakı;,vorlar. Her akşam yıbnaz· 
dan evvel cild gıdası olan pembe 
reoltte'ki Tokalon kremini kullanı· 
yorom. 'l'erkibinde Viyana Oııiver
ıltesi profesörlerinden biri ~...rafın
dan keşfedilen, 'ençlı~in kıymetli 
•e cazip cevheri elan "Biocel,. var
dır. GtlndiWeıi de cildi t>eyazlattp 
JUDl.Uşatan, siyah nckbları gideren. 
ve açık mesameleri sıklnştı:ran be
raı renkteki Tokalon kremini kul"'
DQ'ONID. 

•±• 

ZAYİ 

3661 numaralı bisiklet pliık:mıı 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 

Ali Zekj Çobanoğlu 

8ahlbt A. Cemaleddln Saraço61u 

Ncırlyat MUdUril! M. Sam; Ku.ayel 

....ld~ı yer: (H. Bekil' GUrıoyl.ar ve 

A. Camaleddln &.araçGjlu matbaası) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
ıt\>ru'wı tM'i:d: 1Cll.. - Senna711l: 100.IU.QOO Tiril llıM. ~ lldlıcll: - ...... 

D'll ._ TWA her ~I ......_ m .. ...ı ..... 

ZliAe.t ~~kutn.:>41 ır:t'2nbu&.U ve w!>&nJı. aıauna ~ " 
az 110 ıtı-aaı btl~ahlara nnede t doda ~ lt.ur'a u. .... da.ki 
plAna ~c !Jırremtye- dR'?.t ' •cötthr 

4 ad!ld 1~-'C L•t •f:k 1'.000 

4Jt ~ • Z..000 
.. • "° ~ -ı.Oııo 

40 • 100 • 4..000 

;.ır .ı. ıı 100 acled 
• \!C lt 

• jl 1ao • 
• 1 

DO Lfralilc " _ıou LIN 
40 • 4.lt~ • 
• • llJIGO • 

DiKKAT: ileaaplarındakt paralar bir mm~ içinrle 50 liradan afa1t 
dOırmtyenJere :ikramiye c:ıktı t.ı t:ı l •lird~ 9i: !O fa:ı:l:uiyle verilecektir. 

Kar'9J:u- ienede d~n dt"fa 11 :a. art, 11 i.fazira.n, ıı Ey· 
itil ve 1l Birincikauı.ın tsl"illlt rm 

limsi ... mıaa11t11ra::ı~ata5:i:~~~~~~~~n 


