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Hitler'in 
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Ordunun ve milletin 
fedakarlığını öven 

Führer dedi ki: 

GONLDK llY ASI HALK GAZETESi 
rr=m 5 

ı·ase Müsteşarının Beyahatı 
"Türk paraamın ittir• kabiliyetini aala dütilrmiyecep 
ve her 11e pahasına olar.sa ola1111 kı~tini koruyacatız 

ithalat azami şakllde kolaytaştmlacak 
Mersin, 26 (A.A.) - lqe Müsteşan B. mesine _... elu. • da pu11111ma iştira b-

blHyetiıd ...... Drk parasmuı I~ kabill-

Yızıı: HISIJİD Cıldd YALÇI BuıOnkO harp, cihana 

Şükrü Sökmensüer, f!\'WJlld gün ~ tüooo.r
lanmız1a, dlin de Halkeviade ~ftçt ve bah!,'led
lerimiile hasblbalcle bultuuquştu. Müsteşar, 
tüttarlarla muhtelif mevzular bMtllde gö~ 
meler t'9D88Uldılı ezcünde §Ulllu'ı söylemittir: 

yeUni ..... ~"" .... ., pabua-
.. ohus ot.. ....._ loymetiıll ........,._ 
~,, 

H 
ari>in en kat'i neticeler' sulh ve .ellmet getir· 
doğuracak bir devresi- mek istiyen nasyonel 

._ ft~•: ~e~~·u·· üşB 01lduğumuz sosyalizme karşı yahu-

.. an_,.,.,.nı 'llÇD yen u gar gaze- d'l'ğ' ~ . 
tesi Zora, ıı Nisan tarihli sa- ı ı m açta5ı harptır 
YJSlnda harp durumunu !fU su- 1 

"Hükômetbı ._ pnmihl, lthalitı azami 
şekilde kolaybştmnaktar. İtllal edllea maDann 
ie\'Zlinde bunların memlekıetia her l'Öl}eSlnıe 
ihdyaç nisbetinde tlağdmasuu, istiyoruz. Bu 
dağıbt aisbet dahlbule obnasa, fiyat yüksel-

Müateear fe)ırln8de mevcut ithal tıfYIP.
ND4an ~yüzde e111s1-. derbal 
-..a cdRce.- emir ~. SölonemAier, 
Mat 15,58 ele Veyba-. gttmL, "" lstuyoada 
wH, ....S w llasmi daireler müdürleriyle bir '°" ~ iuatmdaa uğurlaamlfUr. 

~~=y:;:sureue ge- Almanyanın kurtulU'U 
tişecegını bıleceldarin pek az ol- Y ---------------------------------==-
dugu tahmin edilebilır. Böyle 
olma4kla beraber, bazı olaylar bi
se işin jstitrameit.ifıi ifşa etmek
tedir. 

Evvel&, Japonlar Hint Okya
nusu havaasıııda enerjik surlet
te faaliyette bulunuyorlar. Maık
satlan da Bengale körfezinin 
mutlak hak.imi haline gelmek, 
Basra körfezine ve Kwldenize 
dogru yolu açmaktır. 

Sanıyen, Akdenızd , AfriJoa
da ve Süveyş istıkameltinde Al
man ve İtalyan kuvvetlerinin 
faı.ıllyeti duşünülmc.t lizmıdır. 

Saliaen, Sovyetler toprakJan
na Alman kuvvetlerinin faati
yeUeli vardır. Bwıun neticesi 
BoJtev.ikleri müttefiklerinden 
ayrı bir hale sdkma.k, Ka.Rtaa, 
Musul ve lraıı petrollerini ele 
geçımiektir. 

Bu mülibazalı harbin netice
si ıbu sene "Asie Mineure" de, 
İranda ve Arabistanda aramca
lı neticesine varan ıaskeri mU
AakkiUenn mtttalealannı teyit 
etmektedir. İngilizler bir kere 
''Aaie Mineure" den kovulaca:k 
tlursa onlann artık A:Uş.ntikten 
lqka. sığınaca.k bir yerleri kal-
a ıyıacaılmr. Bu şartlar içinde, 
lr.gilizlerin hatta Bolşevik dev
letlerin yardmu da olsa, uzun 
bir harbe dayanabıbnelen şüp
~ düşer. Halbuki zaferi ka
ıanmak ic;in Umıtıeri harbin uza-
1.t.asmd.ıdır. ,, 

icin--, 
ÇOK ÇALIŞMAK 

LAZIMDIR 

9u ite/le ,/iiımoıtl•"•"z l••
•ilclerini •rltırmıga rokl •oı
nt etmiılenl r. Eıer lnıiliz
ler •İvil Aollcı 6omb.laınıı• 

11 • .,.,,. •lierl•rse l>iz tlah• 
i/eri11e Mitlecefiz.' 

Berliıı, 28 (Radyo) - Rayilt
tq bugün topluvnıp. Göring 
QeJeeyi açmış, hmwıınu, .BOn 
Gevre eBD.88mdıa. ölen m~ 
nn hatırasını tuize davet etmit 
ve sonra reıs, Hitlıer kürsüye 
çıkarak şu nutku söylemiştir: 

-Fr. mOsteml3kelerinden-

Yeni Kaledonyaya 
Amerikan kıtalan 

çıkanldı 
Serbest Fransız 
filosile Amerikan 

filosu itbirlili 
yapeyorlar 

Viıi Amerikayı 
pr«!testo etti "Bu son sene p.rfında geçir

diğimiz ayui hidiseler ehem
mıyct itibartle çok büyüirtur. Bu 
hadiselenn biıyükllıgimti !lende MOttefikler, La valin 
~!r ~~~~~te:°= iktidar mevkiine gelmesi 
ra Hitler. tngilizlerm emperya- bahanesile Madaıaska· 
list siyasetlerini tenkit etmiş ve rı da işgal edeceklermit 
demışt.ir kı: Avru.pe.dMti muva- . 
zeneyi ebedi olaralk temin edebi- . Vaıngrt~ 26 (A.A.) --: ~ 
ı -· · zM-'t eden 1n ı•-~ bu- biye nezaretinin cumartesi gua-
ecegını ~11 gın.cı._ • ... tebliği • 

nu bütün milletlerin mahvı he- \ · K · ledo 
sabına tahakkuk ettimıek ~ enı a nya.: 

·_.; .. tftn't•te ı:."--.-d ·1 Harbiye nezareti, cenup "8ıtı 
mı_... a.ıt.. re, ~ ~ a mı - p :~ıe bir ---·- üstem,_ 
li bır bUkf.ıına bıro.kmamak, ~u.• • nw- m ıııı:-
Avrupa ~i biribiri aley- kesı. olan ~nya adas!'1'~· 
hine k~ ve bu vaziyet- bugün, Amenkan askerlennın 
ten istifade edereit Avrupa mu- (hnu ... a. aa. 2 d•) 

vaze~ lkeodi lehine ioome RU~.ADAN SO 
etmek istıyoıdu. Avrupa muva- ,;;:r.1. N GELEN 
1'enesinin idameei İngilizlerin az HABERLERE GöRE 

Garpta hava 
harekatı 

şiddetlendi 

Ro•tolı Qçllncll 
ef a bombaland 

·Yine Laval meselesi. 

F ransanın ön Unda 
yUrUyebileceai uç 

yol varmış! 

Almaalarda Bat 
ıebriai harap 

ettiler 

1 • Biraz daha beklemek, 1 
2 ·Müttefiklerle 

birleffMk, 
3 ·Almanya ile bir olmak 

Müttefiklerle / 
birleıirse: 

\ 

•• 
Son lnglliz çıkarmala· 
nm parmqma dola· 
yan Fransız Haberler 
BOrosu alay ediyor 

o 

B'u, harbin neticesi ne 
olursa olsun Fransa için 

istik illi kaybetmek 
[A...t,. telgroflanndatt demekmiş ! 
1ı.ul4N e<Ulmiştir.] Vlşi, 26 (A.A.) - Fransız 

tn haberler ~:~--· umum "-~tipli-giliz tayyareleri, diln saat """~u aa. 
11 den itibaren Dünkerkten ği sfyaaf durum llalkkında Defr 1 

Şerbuı ga kadar uzanan 400 rettiği bir hulhada diyor ki: 
kilotnetretik sahaya altı defa "lıl. Laval Avnıpap.uı ba.sta-
taarnız etmişlerdir. lJiına yegi.ne çarenin Fransız • 

Alman tayyareleri, Abevil ü- A1ımaıı _,..olduğunu söyliye
zerinde çok şiddetli bir muka-

1 
pJınişıtir. Buıün de bir kere da· 

vemet göetermi~erdir. 8000 (Sm&• &ı. 3 Sü 5 te) 
mC'tre irtifada anudane çarpış- AVUSTRALYA.DAN SALAMON 
malar olmustur. ADALARINA KADAR 

Gece Rostok üçüncü defa • • • 

iDARE Y RI 
.... E l)e; M& ft 

.... ~ Y9lll ..... u ... 
Neton: IW195 
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Mahrukat Ofisi 
kuruluyor 

Vali, odan we kömür ifini idare edeeelf 
olan bu tqekkil hakkındaki karanMI 

menin yakında çıkacatuu söyledi 
Şelırimiain mahnlbt illeri etrafuıda alikadarlara ..... 

vermek üzere Ankaraya giden Vali ve Belediye Reisi dolftw 
Lfıtfi Kırda.T, dün sabahki ekspresle şehrimize dönmüştür. 

Vali garda kendisini karşılı - Bir gazetenin İstanbul Bölıe 
yan gazetecilere şu beyanatta 1ate Müdürüne Vali yerine im
bulunmuştur: za etmek ve Vali namına kay

••- Ankaraya bilhassa İstan
bulun kömür ve odun işi için 
gitmiştim. İşlerimi henüz ta-
mamlamadan geldim. Onun için 
iki gün sonra tekrar gideceğim. 
Şu kadarını yazabilirsiniz: O-
dun ve kömür işini tedvir için 
bir ofis kuruluyor. İsmi (Mah 
rukat Ofisi) olacaktır. Bu hu -
sustaki kararname yakında çı
kacaktır. 

makam ve nahiye müdürlerine 
emir vermek sal&hiyetinin ve -
rildiğini yazdığını &OylUyorsu
nuz. Benim böyle bir şeydea 
haberim yoktur. Esasen bu ka
nun işidir. Kanunda tadilat ya· 
pılmadan böyle bir sey mlim· 
kün değildir. Basın kartları i· 
çin ark&daşlarınız Ank~rada 
çalupnalanna devam etmekte • 
dirler. Vaziyet bildiği_piz gibi· 
dir.,, 

-
Orff idare kanunum'n bir 

maddesi deQlşiyor · 
Aslıerf idarenin ledblr11e emlrlrrlne 

Aglıırı hareket edenler çalı a11ır 
cezalara çarptırılacalılar 

Ankara, (Yeni Sabah) -Örfi le çıkanlanlar bu mıntakalara 
İdare Kanununun 7 inci madde- izinsiz olarak girdikleri takdir· 
sinin değiştirilmesi hakkındaki de bir seneden üç seneye kadu 
kanun liyilıasl Büyük Millet sürgün cezası hükmolunacak-
Keclisine verilmiştir. tır. 

Yeni maddeye göre, örfi i- Örfi idare mmtakası d111na 
dare kanununun tatbik edildi8i çıkarılanların ikametgih ittihaz 
yerlerde askeri idare tarafın-

1 
ettikleri yerlerde kalmalan, çı

dan ittihaz edilen tedbirlere karılma sebeplerine na:QU'&Jl 
mahzurlu görüldug" -ü t··ı.dı'rde kal'fl hareket edenler ve emir· UI\ 

Jere itaatsizlik gO.terenler ve o yerde veya o v IS.yet hududu 
büviyetlerıne daır yanlış mali'•- içinde ikametleri D. hıliye Ve
mat verenler hakkında Türk kaleti kararile menedılecekti ... 
Ceza Kanunutlun 526 ve 526 Haklannda bu fıkra hükmi 
inci maddelerinde yazılı cu.alar tatbik olunanlardan ('lkanldık . 
Uç misli arttınlacaktır. ları yere veya vilayete iz naiı 

girenler hakkında bir neyt 
Diğer taraftan örfi idare kadar sürgün ce,:am veri ebile-

mıntakaaından her hangı seoop cektir. 

:j HARP DURUMU J= 
Kanii çarpışmalara doğru .. 

RUS ORDSU ·- .... 

Bulgar guetesimn ma.kale-
1ı1httie bizi herşeyden evvel ali
bJandıran noktıa .Asie Mineure
den baJıscdetı ~ümlelenlir. •• Asie 
Kineure" ün türiı:ÇeS.i Anadolu
dur. Bulgar gazetesinin fıkrası
nı aynen tercüme ederken bu 
kelimeyi f 11anaızca olar~x mu
ba.faza etmemızin sebebi, Bul
gar muharririnin sözlerini yan
lı§ anlamış olmakla, yahut mah
'5\18 değiştirmekle ıthanı edilme
mize meydan bırakmamak arzu
lftlndan ibarittir. 

kan dökmelerini icabettirece*ti. 
Halbl.r.ü aslında muvazenesiz o
lan bu vaziyet, bir gün gelecek 
lngi!Were çok kan dOkıtilrecek· 
ti. lngiltıere bu muvazeneden 
başkıa bütün cihan muvazenesi
ni de kendim devam ~k 
istiyordu. F aıkat bu umımıi mu
vazene ancak Avrupa ile Der&
~ olabilir. 

Sovyetle r bir gllndı 
68 Alman tayyaresi 

tahrip ettiter 

bombalanmıştır. Cenubi Alman
yada eski Skoda fabrikalanna 

(lonu la. 1, 80. 1 de) Japonlar bUyUk 8a7ak k•T-Yetıerııe denizde ,,,e 

Ölcuda hava 9lmaltle Tur•t lludretbıl nıubafa7.-ı 

Berlin Büyük 
Elçimiz 

, ettik~ •Ayiik ,.ar•alar 7apıluoa~ı 

hu 1 1 
i:,.. 96~tfir ~ ... 

Çünkü bu sene harbin netice
si alınacak yerleri sayarken ''A
nadolu" yu da bunların arasınıa 
ka.tmak, Türkiyenin Almanya 
tarafından bir hücuma uğraya
cağı ihtimalini ileri sürmekten 
başka bir mi.na ifade eıtmıez. 
Almanya tarat.uıdan Türkiye ıbir 
bticuma uğrana bunun Bulga-

cuman yapıyor 8f Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

Dört eeneltk umumi harpte 
bütün dünyaya karşı koymuı ve 
nihayet aldıa!ılmUJ olan Alman 
milleti harpten çekilince İngil
tere harpten muzaffer çıkmış 
bir devlet sıfıatiyle istediğini 

(8eaa: Sa. S; 8ö. 6 da) 

RUS KAYIBI -O• tayyareden 
ilalaretZ 

Türk Heyeti 
terefine ziyafet 

verdi 

----
BIRMANY A'DA 

OOı 

..... ıar• ...... 
teMlt arttı 

ristan yoluyla ve Bulgar llwv- !!lSl ... .,.~~~~e~-P.""'-=~ Berlln, 21 (A.A..) - Al· 
vıtlerinin de iştirakiyle vukua rileoek hüküm, ötedenberi dedi- manyaya mUbayaaluda bu· Sittang b61--sinde muha· 
plmesi tabiidir. Askeri muhıaır- ğimiz gibi, Bulgaristamn resmi Bir Alman nakliye lunmak üzere gelen kara ve •-
rirler w münakkitler böyle bir dostl~ sözleri ile Bulgar gaze- ıemisi batır1ldı denizyollan heyeti şerefine rebe çok tiddetlendi 
ihtimalden ıbahsetmitlerse, bize telerinin neşriyatının biribirini büyük elçi Gerede, bfiytlk el- [A.A. telgraflanndan 
dostluğundan bahaeden Bulgar tutmadığını bir kere daha göze [A.A. telgraflanndan çilikte resmi bir öğle yemeği A..U. edUmi§tir.] 
hükflınetinin gazeteleri bu mil- çarpmasını ıteyıtten ibat"ettir. hul4acı edUmiftir.J vermittir. Müttefik tebliği şudur: 
nakkitleri muabaze etmek ve Zora gazetesinin neşriyaıtının Sovyet tebliği şudur: Yemekte Reichbank direk- .. DOpnanın yirmi be§ Nisaıı-
böyle bir ihtiımlin katiyen mev- bizim üzerımizde yapacağı lesi- "25 Ni9311da cephede ehemmi- törü Rusel, Hariciye Nezare- da yaptlğı ba'V'B. bombardımaa-
zuubaha olmadığını temine 'INlk- re gelince, bunun bir hiçten iba- yeUi hiçbir değişik1i:k olmaımış- ti iktısat dairesi reisi büyük lan Avustralyaıım §imali -
mak iktifa ederdi mmıederiz. ret olduğunu söylemek isteriz. tır. 24 Nisanda hava muharebe- elçi Wiehl Clodius, iktısat ve bisinden Salıamoa adalarına~-
Halbuki Zora gv.etesi Anadolu- Tilrk hükumeti memleketin ma- lerinde ve yerde 68 Alman tay· münakallt reisleri ile ağır dar 1m•mnıftır, 
muzun hilclJID& maruz olacağı ruz olaJbileceği bütün tıehliıke yaresi tahrip edilmit}lir. Bizim endUstri mümessilleri ve An- Avuatraiyada: Darwin avcılar 
yobmda.'lri t8lıminleri tekzip IÖY- ve tehditleri harbin başlangıcın- kaybımız 10 tayyaredir. kara Alman elçiliği ticaret refakatinde bulunan 24 'bouj)a 
le dursun, billkis, bunu teyit dalrberi düşünüyor ve icabeden Barentz denizinde haıı> gemi- milsteşan elçi Jenke ve Tilrk tayyaresinin hllcumlannıa. uğ-
edecek mütaleaları da kendisi tedbirlerini de alıyor. Hiçbir ha- lerimiz 12 bin tonluk bir dili- heyeti, büyük elçilik erkinı raml§tır. Zayiat elıemmiyetaiz-

Y eni •ilih, v&Blta ve me
todun açtığı çığırdan 
yürlhıerek Şarkta mak 

hedeflere kolayca ve az zaman
da vanlaeağı sanılmıştı. On 
meydan muharebesi kuanılmıf 

olmakla beraber, Kwl Ordunun 
harp kudreti kırılamamıgtı. 
Kıt, operat;f hareketlere engel 
teşkil ediyordu. Ancak me~ :zii 
ve yakın hedefli taarruzlar ya-

(&. Sa. ! Bil. 1 dırı) 

Orman Çiftliğinde 
Maarif Vekili, tetkik için Ankaraya 
gelen Hasanotlan Köy Enatitüsü ta
lebelerinin kır eğlencesinde buluadu 

l"Yeni Sabah,. m Ankara muhabirinden:I 
bulup ileri aürilyor. Dahıa. garı·- .. u-- 1..:-: hazırlıksız bulmıyacak- ma naklı·ye gemism· ı· batı......... h bul u9lardı dir 
bi, Zora'nın makalesinin bizim UUKı """ n • -:ır azır unm r. · * Tatil günlerini Onna.ıı Çif'Uiğini tetkik ederek geçirmek tır. . . .• .. lardır." (Sonu. Sa. 3, sa. ı de) An _\_· 1 H 
için en can alınacak bir nokta Bulgar gazetesının diger ~- üzere karaya gewılf o an asanoğlan köy enatitüsö tale-

~~Türkiye serbest güre s b ı• rı• n c ı• ı ı• uv ı• b ı•nı~ ~ 
recek kadar kıymetli ve ehem- en büy\jk kuvvetlen uzun bir giderek on be§ kadar köy enstitüsü talebesi arasında ka!mıf-
miyetli bulmasıdır! Zora muhar- harbe da.yanabiknekte olduğu tır. 
ririnin .. Asie Mineure" tabirinin halde Bulgar gazetıeeinin tam A k 15 1 b• • • ı f b 1 6 1 . k• . Talebeler, yemekten sonr marşlar, köy tilrldUeri qle-
.. Anadolu" demek olduğunu bil- bu noktadan onlara hücum et- n ara puan a ırıncı, s an u puan a 1 ıncı, mişler ve milli oyunlar oynamı !ardır. 
mediğine ve bu kelımıeyi İran, meei ve \l!l)\IDbir mücadeleye ta- E k h K 1 f k 1 ld 1 •aarlfte tayinler, nakiller 
~~~s:J:Ja:: :::!: :=:..~=:..!ıddi~ 5 işe ir Ve OCae i 8 im arı üçüncü Q U ar * üçüncü Umumi Müfetti lik Maarif MUşavirliğine htan-
Bulgar hU'kflınetinin yarı remıf dikkaıte değerli buluyoruz. Bunu Cumartesi 8iiai baflıyaa Bbl&Nct DEVRE .Ankıandaıı Mustafa Beton ile bul Kız Öğretmen Okulu edebiyat öğretmeni B. Murat Uru 
bir gaz.etesini idare edenlerin de bir "riflex d'inferiorite" MJöe.. Türkiye serıbeet 8'h'ee birinci· 58 Kilo: Sivastan Hamdi arasındaki mü- terfian, lsparta orta okul fransızca oğretmeni Ali Rıa u,aaı 
ayni cehalete iştirak etmelerine diyonız. Mihverin ve Mihver liklerine 4üıı Beyojlu Halkevi sabaka esnasında Mustafa Be- Tokat maarif müdürlüğüne, Amasya orta okul mtldt1rtl Hilmi 
ihtimal vermek gerçekten zor ~ asıl r.a.yıf noktala- Balonunda llıııplaba1* w aeyirci Burmdan Arif - Ankaradaıı tonun kolu çıktığından Hamdi Sakman Amasya maarif mUailrluğüne, Amaaya maarif mldlıil 
bir hareket olur. n ıbu olduğuııe. "fe baau gizle- •ütlesi önünde devam edildi. lsmaile aa.yı llıelraiJiyle; İmıir- hllkmen gaHp. Alişan Tamural Y<>Egat maarü müdürlüğüne, İzmir ikinci er-
Şu halde, bu yazıdan çıkan- mek için gayri meş'ur tlir he.- Dört saat 8liren ~ar 4en Recep Tatar • Seyhandan 86 Kilo: kek lisesi öğretmenlerinden Hurşit Nazlı Erzurum maaı:if mU-

bcak mi.na nedir? Bu bir boşbo- reketle dtifm.aDlanDa bu al- neticesinde 9~1 - 942 'lürkiye Kemale tutla galip. dürlüğUne, Tunceli ilk öğretim müfetti i Nuri GürgUze Siirt 
iulık mıdır? Bir ıtehdit midir? fı isnada Ulktddanna hQ1mıley- lelt>est gtiree birinoileri 1ıeablt il Kilo: İsbanbuldan Bekir - Sivastaıı maarif müdürlüğUne, Kocaeli ilk öğret m müfettişi İhsan Al-
Yoksa mi.nasız bir liftıan mı i- liyoruz. edikli. Alman tekBiık neticeler IJUseyine tuşla; Ankaradan Ya- tay Bingöl maarif mUdürlUğilne tayin edilmişlerdir. 
krettir? Her halde. en evvel v&- llileJla CıWaW Y.AUJIN twılardır: (Sonu Sa. ,., 8'i. 3) \._,. _____ ._ .. ~~----.... ;;;;;;;;;;-=------""' 



ta 
eler gör ·· m ? rımn~~ 
-

ünıtits:i:zd:lr .. " 
D e • olu.yor ben henüz 

· n ·dayını. daha oJmem}. 
eH:n. Ne yazık ki \ a..purumu.z ha-

- etıne:k ilzere.Ydi. Yoksa 
fll doğl..<mılş ıyafötimle bizzat 
tendi cenaze merasimim e ha -
1:tt bulummı.yı gercekton arzu 
ederd.m. Maaln7<n bilfı.hare bu 

eniiiı.tJ. öğrendim· Kliniğe 
limden iki gün nra dok -
n ve dasthtrmun 'bütün ili

timtı.m Ye gayretlerme raı.,"lllen 
beni kurtannak kabil ol~ 
~,.. Zira kaplan beni pek fe
ııa. hırpalanuşmış, vücudumun 
bazı kısımları parça parça bir 
~too:vm·'ls ve d :uı.mm kol
hn n.ra.smcb son nef, .ınu v 
meklOO gecikmemifdm. H • r Hel
f.erich beni Batavyada gômdilr-
Uş. Cenıı.ze alayımda bir CQ • 

kimsclar hazır buluron u 
ni ebedi .isttrahatg!hım:ı. ar 
OOş}i edenler a.ragm bill!<aç. 
İngiliz dahi YamW • 

Ii'a:kat ne yn.lan söyli 
t3butuma. icap edan 

2 -
Muht lit Encüm n, 

beyannanıeyetabikazanç 
ergisi mQk ile leri d n 
alınmak ol n p ramn 
arttırılmasını kabul ttl 

e .er n -f usa 
c t v leceli. 

Halkı.mızın yerli mah pamuklu mCil3U:C3.t a.hmrunı temin 
edıacek .kuponlar hcniiz ~ olduğundmı Mayıs ayma 
~ .. '.kmueleııiy.Ie birlL::cm mm ediiemenriştir4 öğrendiği
mıze gorc Gnıponhır birkaç güne kadar hazırlanacak ve Mayının 
illı: haf itibaren laşe memurları ttırafmdmı evlero dağı.o 

.tılttcaktn-. Bu bıpoD1aiia nilros 1-- 5 metre pamnkbı.rz:ıı:nşu-
cat ver:i.lcccktir. ~ 

lstan'bul ~ir Meclisi Mtth
~ Eiıciimeninde, asker ailelo
rıne yardım için OO.)'lmoomeye 
tiı.bi v • · mükellefle
rinden alınma{;ta olan para.nın 
a.rtıt:ırılmam kara.rlaştınlm.ıştır. 
Buna gö Belediye riyruıeti rafınd n nç 'ergisinin. yüz- _:::_::_::_::_::_::_::_::_::_::_~==_=_=_=_=_==_==_=_==_-_~=...:~==.:==.:==.:==.:~~~~=-====~::_=::::=~J:_ 
de beşten yüzde ona. çiknnlması 
teklifi muvafık görülmüş, ayn
ca encümen gayri safi ira.t esn.sı 
üzerinden kazanç vergisi ödiyen-
lc ~ 'fil 500 - 20 lim o-
l a er -ailelerine yü~ 
de on nisbetinde bir yarılım yap 
malarını yGrindc bulmustur. ~ 
cüm.enin bu hususta -h~ 
dığı nın.zbata, Umu:mt Meelisİil 
yarınki top da göri.işille
cektir4 

Ve.kili tfl 
Bir~giindenlı.:ri ~ 

bulunan ·y V.: ili Fuad Ağ
ralı dün akşam.ki ekspresle .An
karaya dömnüştür. 

ii kadın p enç -
r en düşe~ek 

Yerli Tela rağbet 
görüyor 
--0-

Tel2ileıin ihtiyacı ohm ibilfl
mum malzemenin hnriçt.en geti
rilmesi güçlükle temin edildiğin-

Vali muavini Raşit 
Mardl ne gitti 
~ 

Mardin valiliğine 1Dıy1n edil.en 
İstanbul vali muavinlezinden B. 
Raşit Demirtıış dün ~ 
dmpresle yeni vazifesi başına 
mm~ €imiştir. 

----..aıuc----

den bazı müt*bbisleır bu mal
zemelerden bazı.brım c::tmıieke
timizde imal ıetmiye lmnu- Vel"

mişlerdir. Bu arada tıerziJerin 
en önemli maJmm . ohm teli lzmirde yakalanan bir 
son za.mmılarcb memleketiminle katpazan 
imal edilmekte ve ye-li teUUar terzil ....___.. d lmıir, (Yeni Sa:b:ıılı) - !Kal-

er Wir<U.IIl 8n :ruğtJet1e ~ ptızanJf;<bJn ~ Hasan ;'Bö
şılanma.Jrt.aıd~ Bu tclD.larm met- -ır,.; · ind 
rcsı. ls .. --~ulda. 7 u~ 9 1ı- .,._,_ A ~ 1SD1 e biri ~ kalp 

WLUIJ i:I. lilUl --- gfumİŞ 5 lmnı.şfilk eürmek §ster-
sında satılmaktadır. Bunbr d&- Jron ya.knl2mm...t:ır. Suçkmun e-
ha ziya.d~ .Tosya ile Sa.franholu viııdc yapılan~ Af.a.
ve havnllsindc, pamukb 1aırış- tıürK ve lnönü'ıtün rcaiml · · 
tmlaro.k el tezg'lhlanoda do-1 hm blıu- lim ile bu ~ 
~r. Yerli tcWarı.n i· basan ildtleı-bulumnuştnr. Kal-

erikö ünd """ban ~ ........_ft. malinde !bilh keçi kıhndan puan yaik:ala.na.fuı A A"I"- tCB 
Y e vv <>gıu ~ istifad edilmektedir. lhn edihnic:d=M-. ~.T~ 

ğında 23 nw:naralı ·de dt:uran ·------------....:.---=-.=--.=-==--:=.::._ ____ _ 

cadde numara 20 emek mUb r 
H 111 Erkutlu yuıyor: 

Toprak Mahsull 1 O dnin hal
kn tm"Zi edilmek ıı:fn 'i erd 
maddeleri. bakkallar 
U'ıalett.ııyin ,.;_ ol n dır. 

Ku-. \:elli, cebbar fa nlıır gıda 

maddeleri aldıklan halde ftclz, zn-
7J1, ihtiyar çocuklıır bundan 

' mnhrum bulunm tadır. T vziat 
böyle mi obnalıdır? M halle mil
mcscillcrinde her ~ m v
cut nüfusunu &tisterir 
vlll'dır. Kcırncler de buna· 'naden 
veni yor. Her mu t edenin 
dc!tc:rdckı ı inin h 
diğl işaıct olumn lıdır. 

Bir :ıli;ın miı .ıddit d f ar 
mnl nlıp almııclıc.'llıı b kkal ır.ısıl 

anlll'nbllir? Çünkü tcV71nttn mu
mcssil bulunmuyor. Boyle olac:ık
sa mfimessilın hfltmetı vucudu ne
dlı-? Ofıs tar.ı oıdau verilmcsı 

tevuli cdcc.ck olan C'l-zak bu ıcklldc 1evzı olunacaksa pek ycızıktır. 

Yaran: AKA GÜNDÜZ 

T url .. ıyede çocuk v: ço-
cuk i5}eri deyince Kırk
ı reli meb'usu doktor 

Fuat Umay'ın hem.en akla gel
memesi mümkün mudur? Ben 
ona, içyüztinden tanıdıgım gUn
denbcri (Canlı 'al· ) derim. 
Onu, benim bi nnlarm 
da taktığım ~u adı benimsiye
ceklcrinde şüphem yoktur. ~ 
vct, bu sessiz, hattiı. gölg · 
vn.truıda.c;ı tam otuz §U kadnr 
~I~nb~ bütün hn.yatıw, rev
kını, lmlbıni va.truı. ço uklannm 

ı 
konuımasına. va.kfetmiı:. ir. 

Bir insanı uluorta ö mıek e
peyce uır iştir. Hi de - 1 
dost-Ga dalkavukluk s ılır. Al-
lah ·· in, böyle bır y 
nlnıma yazılnussa dest.ere ile 
kazır ntarım. 23 nı.sanda b h· 
yan Çocuk Haftasının ~u gti
nünde içmıd n geldi, hi r r
ka fildr b slcmcdt."11 huni ı y • 
Zll' orum. Sanıyorum kı Funt 
Umay'ı Ö\ .ekle, onun müteva-
zı ahsında yok ti1 T r • ul:-
lnrınn yardım edeni ~n h mi 
teb il edıyonım. 

Çocuk Esirgeme ı·unımunun 
bütün turıhinı içiı?dl'n bil r . 
Kırklarelın l nasıl oğdu 
tnrekccle namı bat ı ': Ve b 
Garp Cephesı komutam lı:mu: t 

Adana, (Hususi) - Koza.n'da Pn a ile Erk·nı Harbiyeı Umu
~k feci lbir cinayet ohnuştur. mıyc H.eı i Fevzi Paş. o!d.• 
Bır kadın ıaşkı uğru.na Jrocasını n halde ve en kuranlı!< v r 

Bir kadın kocasını 
ğJuna ·· d""rttü 

kendi oğluna öldürtmiı.5tÜ1'. HR- lerde nasıl canlan ınidıgmı iyı-
disenin t'a!ürllab şudur: ce hatırlarım. 

!{ozanın Sınkmtı nahiyesine Çocuklarımızın b ) mm g ı· 

vermek iÇlll Kulia.nılnuş tuglı 
koydııran Hen- Hel clt' !e -
na halde içerledim. Hı olma.z
aa ye ' i birkaç dür.mo tuğ'.--
Ja.yı ben · iy · · i. 
l~ Batıavya.da nlayı • liı ile 

ceD3.relll gômWürken ku
~ük Felemenk şil ı il Bomeo 
ve S cbes adalarına m üt :v 

70 yaşmdiı. Agop 1ozı .Melek pen
cereden düşerek ayakları kınl
mL5tır. Derhal Şışli Çocu1c !ha&
taha~oo Jta.ldınbu mccnıh. f 
ıanca!k Dkıi saat yaşa.ya5il.miştir. 
Tabibi Adli ıv; Kanın deftıi-

Vır, Vır,! 

bağlı Damyeri lköyünde oturan ni.ınde bunları soylemekle d 
Mchm~t Ali, 9m:nsı Emine ile mck istemıyorum ki Çocuk E
ölcd.en1xri ge<;incmemekie v 1 sırgcme Kummu dört am mu. 
kan kDca anısında sık sik kav- mur hır muvaffakı t ~ re
ga çıkmaikıtru:lır. Bu vnnyetten biJmıştir. Hayır. Bugunlru 
lbıiron Emine, o::'.;rfu M"'ehmedi 1 dünyada hangi mili t tuttu u 
ıkandırnıış ve ona. tüfekle, uyur- işleri yüzd ytiz ba arm1ştır! 

\ ikon ba.basıw öldürtmüştür. H:i- Onun da çok eksikleri, hatta 
disoye zabıta ve adliye derhal el bazı tenkit ettıt:rimiz tarafları 
koymuştur. Ba'ba katili Mclunet vardır. F'almt- bu, memfekett 

cih yola çıkını: bul uyor
dum ' cenazem iknbre indiri
llit> son dua okunu™ 
tebi ı timal şilebin y 
lonun masa brupıın 

l bir bira barda -
1a:rn kb. meşguldü 

Vapura Şonbe'g l biı:m ·şu 
ve J),ın!ınarkalı geçnuyordu. Bız 
lbiribi.rmıizi katiJ en t.aumıı..vor
ımuş bi dan.Tawyor, bjribir:i
ıni c il.kadar görınumiyorduk. 

Gemide bir hayli yol u vardı 
ve b 1 yo'culardl.n lbuyUk bir 
klf'mı b:r limandan i - rine gt>
s_en i~ adnmlan):dı: A rn,.nl r
dmı. fokoçyaliliı.rd· n, 1 ~-
den ilan lıl c · 
tru kmerilmlı 

(Ra§ tarafı 1 incide) 

pıh~bilmıştı. Rus klŞlWl büyük 
w.utleı baglanı:yordu. 01.ag 
Ustü co0uldarın. bu ıklunlcre 
alış .. n olanlar lehın hsacıı
ğı ~ıııcd Ü}O.rc • H ıcn bu· 
tün ı.; plıed du a iyen 
hauı ~ı kış boyu ıa d u et-

ne ruhsat vcmı.işµr. 

atikOm olan kömuı:-cO 
Karag üıtir-ttltte kömürcülllk 

yu.pan .Aslıı.tı oğlu Yusuf isminde 
birisi. dtömüııün Odlosunu 15 ku
ruştan sata.ıilron ~aıkafamnış, 
Milli Konmmııwmah'kemesine V&

rihniştir. 
Suçu sabit g,örlikm Yusuf, bee 

lint para aer:a.sımı., 25 lira kıy
metindeki klmıüdinün ~ 
rcsine. la.u-ar ve.ı:ilm.i$ir. ~nca 
dükkanı 7 gttn kapa.tılacaJdlr. 

Çocuk bakımında görgüsüz kan 
koca, fıiç yoktan bir yuvayı 

dedikodile aödürdüler 
Pnrası da vardı, puliı da vardı. ilti7cınhı. Ama bum.ı ihtbw ve 

zoutaallSlP k.ainvnldc ile binpedc
re anlatmak kabil mi biç? 1fb: ilk 
bınltı buradan başladı. Coc:ula sa
atle süt v~ek ltızundı.. Knbmı.lde 
buna büıün ıwvveuı. itlru etti: 

bu delik.an mın. Eh! Yimme bakı
lncak kadar ~ da.. Yalan 
bır tek kusuru vardı: AileslDe ıu
m~ ~~ıne 

d n o bar 1JızilırtUr ama 
karunncn.. Her t:t'\Yin ı.J.ası b'.i de
Cildh-. işte bu deh nah isin ifratı-

"Siz böile saatla mi bQyftdf.iırliz 

sanki? Bırak böyle züppe icatl:lrı-
na Itaç,ınız1t.ı. w... Çocufu aç bırakmanın vcbnliıı-

:Mutıırıssı,p ailesinin. elinden mr dım; ~·- ._,_. N llllllııııı. ...... ~ ... - l:JlUSUn ~.. a-
r ' baba.ti!.\ ile. .kurtulmıık imkfmını bı:&We. bılolı:yan gtırü1tü. git&l(le 

BugünkQ tasarrufunuz bulil""'Jl uıc:ı BCYotluna. kadar ~ kemtıtt.1 e Diblıyet g~ 

Y 
rınki t'abat1nızd1r. kaç;~·~ ndıı kcod1De i6re çp.. llnlerinJ oğullarına şikltyde başla" 

D cJ:ıendian ç_abşırdı. Ha~ dılar. 

~OncG tertip tasarruf tınd.10 şik;\ycti yoldu dolrmu. nı adam bir tara.ltaııt ihtı-
bonoJarmdan sattn Bır gün fh11.,yıı.r babası ona f!'Y'- 7Jtr. kadın da diR'er taraftan \'ll' \'ll' 

lendir •e JuılkU. Kendisine teklif ~ zavallm .. Btr aQıı ba-
almak \a bunu temin ı yapıldığı. dıüıa do!ru&U "evlen.- bua cizlic:e cıl:l u davıal etti 

edebilirsiniz . ceksin ıımk,, şeklinde eDıir -vem- 7.ıden emrini verıli: ''Bınık artık 
kuv Uc tahmin edılebllir. 4BSS dii v.akit. nklwdnn bir defa bile bu laıdıru, sana ynramaz.,, Emir 

Alman ordusu, birbiri aı-dın- gcçmeınlş olan bu ":nzb'd karşwn- kat"J;Y, • Karısuıd3n ufak b' 
ca m rdan muharebeleri ka- J biraz nr gıbi oldu. Cama;ar ~eu bile o~ muta-
zanmış. çok a~r kayıplar ver.- kabul etti. Knr.ısım ilk de!a ~ vaat etmek. .tazımdı. babamı&n sö-
dirmi , önemli sanat merkevl ru g:~ini tahmin ed2nler huıd.a IW.-dii. Hlildkatea güzel bir zilne. Mahkemeye düştüler, dava 
ri v lın;yat kayna.k.laın cle ge- çoktur. Ancak, şurası.: muhak- kızcağızdı bu.. Dülün dernekten bir göriilürken kıxa, kn
çimu ti. Böyle ağtr darbeler kaktır ki, Rus ana ordusu, bil· sonra evlilik bntiln ~ tnraflarllıe rl!IUUD eYiDıe lmt:11n1aklilr yepJyor., 
al ıı d b rkaç Çap ordu u r- yük k.u: e eri.la: merkezde ve b ~ mıS; bidm d@likmh l- onu nhp gezmelere bile gMfitü-
ni Aın olabılirk ı, Kızıl Ordu, şimal " \'Ul* kud.retiııi muha,.. çerisintl göm üiU}. yordu. ste bu birbirini sevel dfl. * · nhkcm mıntnkalaı·ına ve faza ettikçç, hatta büylik va Ö· Bir ı:n .Allah onl;Jra bir birt h1Ç utru:ıa ayrılıp gittiler. _ 

Yeni bir kanlı , haf_ karakışın himayesine sığına- nemli kuvv t in Rus hintm- de çocuıt vcrdl. Fiıktıt ya\TU nil~ Pndıklnn Cfln deliknnlı karısın:ı 
mı ti. 

talar meselesidir. İki raf da k, bugti..ıı kadar varlığını l ndına alınması v cihanın ye nes'e getireceti yerde felAke- GÖYlc di~u: "'Uzuhne salwı ya\·-

iği ifa ede: '".Beni nam böyle bır faydalı lhırumumuzu 
!kı.ındırdı. Hi dü ünmcden baba;. inkar etmek de<Jijdrr. 
mı vurdwn." demiş ve hilnriil" , Topknpı Pukaı-aperver Ceım
hüngür ağla.mıstır. Ci.nnyutfu ' yeti reisi rahmetli doktoru dıı 
bebi, Em.inenİll b birisınj bnrndn takdisic anmnyı 'Vıcdan 

\.-mlesi ve ğiyle evl ·ım "boreu bıfrnm. Öldiiti'\İ gün bır 
için kocasını ortadan aldır-) fıkra yazarak büstiınun 'I p • 
m istemesidir; Elm:ine vkif P1 mcydammı dıkilinesmı tek 
edilmiştir. hf ebnistim. Bazı 1 talar bu, 
~ na siyasi mfına vereı ·' bu g . 

r.cl işten l\a!,."TUdı.lardı. Gayr -
siz.liklerıle knlsınlar-. M:il?ct l1 

gıbi e' ladım sn'tl.sı g lınre hcı-• 
ketsiz de amyor. 

Ben çocukluğumu ok itz 
çırdigJm ic;in bu gıöı kurum! 
rın degcrini. mfınu. tnı ço 
takdır ı.:dı.:nrn. 

Türk çocuklarının küçü 
ya$ta yetim veyu ök .. üz k ı 
nıamala.n Tanı ıdan ılk ve 
dileğimdir. 

Gazete okuyan. analı txll nlı 
giyimli kuşanılı Tffr:lc ık'. -
rı ! Bu içt.e.n rt!L'l .! satır ar-ı • 
okudu':Ullw. zaman. ' 
düşunimuz ki vnr m az• ' 
gö.ıliye.n binlerce. \•aı k ·rtl . 
lerinız vardır. Oııla.rn J.rd•m c-
dıniz. -
. Sayın doktoı· Fuat lJ'rna.y \ • 
ış arkadat})arı ! He uuzı is P· 

mcdiğinfae rağmen w;ıkı.; o' 
dümsc - - b~ Şt gih 
lerdc l1cr taı·afuı.n zcdi:leuen. 
kalbimin safvetin bağışla 1 

nız. 
son bırlıklerini yı&'llıakta. ha- isbat etmiştir. görmediği de.v. yaı:mnJan yap _ tin başl:ınınet oldu. Kadın oldukça n.ım. Dat dala knvuımaz ama in-vanın ve toprağın mü nd ini * ması dn güçtiir: Birkaç hafta müncvverd1.. C~ sıhhi icap- an insana kaw r. Biraz s:ıbır 1 
beklemekl dlı·. !~T=a~a~.n~ı.ı~4Ull~~K~a:f~kas~s~·ya~y~a~~~!d~a!h!;a~i!n!tizar~!!~!!!!!i!!!!!!l!!!!!~;ıa;r;a~uy~g;u;ıı!b!i!ı ~~~·;!;!bü!'y!il!tm;!elc!;!w~s~c:b~at;ctm;ck;l;fıu;m;.,,;;;;;~~;;;=~~~~~.~~~ 

Al.nan ordusu, A\.TUP nıza
ııunı benımsiycn meml kctl rin 
ord rıle ele besleter k, y ni 

sonunda careı.-ıiz mahvolacamna 
hükmed.iı} etmediğımi sonmış -
tun ız. ~ Z<' bu hususta birsey 
bılm di ,ı ni. fiızla olarak bu-

,~ ccyenj Sabali" Ul Edebi Romaıu!EZaı:: • a a:atX MM * X:JEE!E:X-:51:.~ 

Hepimiz fii.n.iyiz. B.i~ b'ı im z 
n.e mcvJdind • ne. işinde kazık 
kakacak değiliz. Earj yilrekle· 
r.:iln.izin temiz dt v~ılamnt ııu 
ras vasiy-0tıwnesi. gibi bizden 
ruıra ekl bırakalım. 

d ~ önelt y ha :ırlan-

llU 
dıı : 

lıı. He.m, bu se eı , yaz 
ona erdirılmelıdir. Bu. 

·bur ed"'n bepl r 

a.) Kış harbi, hu usile 
me alışkın olınıvanl.ar.t hı 
mı tır, 

b) Jiarbin devamı. ruhlarda 
a 1 tesir! r bırn. r v, pı; tı-
cı, hatta yıkıcıdır, 

c) Harhin idam · vı -
yatın okş nması v.e yeni zafer
ler, ,..e ·n kaynak.l ini i· 
le nümkiin_dür, 

•l Aml dilşman, Anglo - $ak
son fılemi, zaman kazanmak 

rtile, saldırış kııbılıyetini ik
tisap ed ektir. Y · 'bır 
de ay.oı kudretle va k, Do· 
ğn harekatını son ·lan ımuye. 

~ _ V A$ _ ~ 
=x Y™~ Claude FmTer Çeviren : tıJıami ~ ~ti 

tiyar bir k:aWm.iıı 8.ktlô.ne sanati 
olarak telikk:i ettim. 

i v kür 
:nı i in ilerini ka..v:uş:turdu: 
- F-enn Ta - Jen, sizin ~

ket murdkinizi ışitmek b-ctna pclt 
haz veriyor . .Kaideye riayet ede
rek ccvn,p verm me milıia<ıde c
dinız~ "Kitn ki bir mesnj t hm 
etm.ek yahut bır hüber t
mek vazifesiyle mük Hef me
saji Ycya haberi bir gj.İD evinde 
saklamamalı ; hemen a~'Jli glin 
teslim veya. neşrctmeli.11 Fenn 
T - Jcn, bu bah, horozun i
kin<1i o · '"udc bu Umana 
kezt mıııetin (Çınin) bir·· ~~l;iWltü 
girdi a il O.llU R 
etti. Onların benim hizmetimde 
bulunan v knlbleri BUyUk Ulu
nun imdesiııi yerine. getirmek i
çin çarpan sahiplel'i, hen z bu 
krallık er.Jdı:wuın bilmedikleri 
bir h beri ilk d ha 
verdiler. Be.o. de ·re bild.irlyo
rum : Dün, Japon.lıınn Qu- Ş'ıma 
ismlııi verdikleri adadan çok u

- za.k olmıyan bir yerde bin ve on 
bin harp gemisi, denizde rµpış 
blar. Bu savaşta Oros'ların ou
yUk filoları battı. Bunların de 
enkazı kaldı. Liki · o emrhıi 
hatırlrı.d m s·.,. de 
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bum bunu hatırla.trnıstım: 
" azın ilk ayında, harp için bU
yUk miktnrda insan ta:hrik edil 
me.z. Çilıı.kü o ayda hükumran 
olan ateş imparatonı Yen - '1'1, 
onları tenkile abdctıniştir." 

F bir bire doğruldu. 
Htsırlann ·· ·· e dirseğine 
dey, ( • t ria,ycl:i u-
nuttu: 

. iüyormmıız Pci-T.lr 
jen '?' Rus filosu mağltlp mu ol
du? Tahrip mi edildi? Tah
rip ? .. A ba.. 

v sahibine oir sual sormak:. 
....... _...,""-. m tam vak· 
tinda kendini topıam 

~u-Pe-i, müsama}ı.akfirhk 
misafirinlıı dil Unceda~ ört 
mck üzere hemen SÖ1.8 atıldı: 

- Bana bir QOk ıaporlar ~ 
di. Şimdi esas lıaklanda hiçbir 
şey m um Hidis&
nin dosdoğnı bir izahı •nm;um11ı
Z& gider mi? 

Fel7.e kendini _gene tınm~ 
tekrar terbiyeli bir vaziyet. a
larak: 

- Pek memnun olur:um. :S.. 
na du.vunnıı.yı muvafık bulaca.-

ğuı:ız- ha.-~ dihlcmelrte.n mem 
!"'?!il .laca -un. 

- O lınld i . U'u Lana. 
se'leriıı asıl dili k · disine y:
bnncı olınıyan h usi kfı.tibiro 
bize ~ığını ödiin vernıck foin 
hw ·a gpleeck v bu balıtau 

· elimize g 1 in fnvdalı 
öilerini bize t üme eru·~k. 
o u~ tır. 

V.e şw::ımdh iz çökmıiş o.. 
ço frıın elind · b · çubııl 

alırkcnı Fclze de öteki çocuk. 
tnn bir çn bnk ahyordu. 

KUl renkli dum n sütunliın 
)'e§il mineden ek ve sin 
kakmalı lambanın etrafın 
kar ıyordu. Afy terin a.• 
yak ucuna, başına mercan kak· 
m~ı yuvarlak bir kalpak giy -
m ; gayet ihtiyar ususi &a ~ 
bağdaş kurarnk oturdu ve garp 
....... ~=··u..ıe ~ amı tiz s · ıe o
kudu ... 

Bu uzun: oku 
Çeu:- ~i:. 

bittikten 

- Fen Ta:. Jcu, edi. Bu şeh
~ gelmenizin ertesi günü bu 
yerdeki bir konuşmamızı &>.Jki 
batırlıırsımz;. Siz ban:ı: cfuo~ 
güneşin. (Japonyamn}, 01'08 
<B.uSlnr) hırla bu ınfu::,.d.elesf 

• nuıt eht•mmıyeti olmadtb'1 c \•a
bını vcrnıt~tim. 

FJ : 

(A 

En kil~ -ünilzden sana k.a -
ll . 0

1 ~ rı \C }iOUt 

· :ıi başarılar dil riın Caıılı 
v ·ıf. 
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lklııdl 

s.aı:, 

lf..Ol 
Ytrtıı 1mmk 

1.42 8.iü. li:ı.anl 

~llJ v t1 

G " tcmiza glfn.:!erlleıı yıızıüu

rl!!Cl' :ı.1.b1ıı neeredllmuin i de 
ol ı;ımaı; V tlı:auıdaıı ma'Ully t 
l<a h\.U cfillın#!Z.. 



YENI A. 'Rı\H 
~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!"~"!!"!!!'!=:;.~~~:ıE""~~~:-""""'!!!~~~~~ 

l[HER SABA~D vah r kafi 
iddetJ dl 

(llq tarafl 1 inci •Y'acla) 

hilcum ~.~· ~ Jngi-
hz ta,yyaıESl nelerine oı+w wemiı 
tir. 

Berlin - hal!rm:m bir 
kere daha dehşet içinöe blrakıl
dığmı, binalarda hasar olduğu
nu, bazı kimselerin öldüğünü 
bı1diriyor Te 9 hıgiliz tayyar&
Binht düşürtıldliğil.nü haber V&

riyor. Londra radyosu, bu ge-
. lıarekat ttcesinde 16 ta.}'

yarcnin kaybedildiğini söyl 
miştir. 

..u,,...m"" ı.o.. MiaımMı" 
Londradan bildirildiğine g6 

re, Alman tayyareleri dün Be.th 
p!ırine ımn,.ı.r, ma.. 
hallelerde a.,"ır haaara sebep ol· 
muşlardır. 

Evler kim. n yıkılmı,tır. 
Yangınlar önlenmiştir. İnsıutca 
myiat miktarı çok yükııektir. 
Alınan tayyareleri, bu bölgede 
ba.ıka bir ~ehrc de saldırmak 
istemişlerse de bu teşebbüs a
kim kalmıştır. 

v~ ..ıa.y cdiy<Yr ! 
Fransız hııberler bürosu, "İn· 

gilizlerin yıldırım harbi,, baıılı
ğı altında son İngiliz çıkarma· 
larına isaretle bir mütalea ne.ş· 
retmektedir. Büro, İngiliz çı
karmasının sekiz dakika sürdü
ğünü, karaya çıkan İngilizlerin 
bütün silfilı ve malzemeyi bıra
karak kaçıp g;ttıklerini kayde
derek diyor ki: 

"- İngilizleriı:ı kacınaktaki 
yüksek mahareUerıni isbat için/ 
Seliınik, Singapur, Borneo, Ca· 
va v~ Tim r ve nihayet Saint • 
Nazaire ve Boulogne misalleri· 
ne lüzum yoktur. Ka.<;mak in · 
h:sarının tiıgilizlerde olduğunu 1 
kimse inkar edemez. Sekiz da
kikalık yardımdan do.ayı Sta · 
linin İngiltereye kucak lru~ak 
minnettarlık anerleceğine §Üp· 
he yoktur .. , 

J panlar büy" 
da h:va h" 1 

y P·~ 
( Ba.ş t /ı 1 İ#<We) 

M rasiJ:Y'ye "C" tipmde 15 av 
tayya.ı'efliyl•• ta;ar:ruz etmiş ıse 
de 'Müttefikler muvaffakıyetle 
müdahale et.miı;!erdir. Haaa.ra.t 
hafiftir. 

Sıı:l:ı.mon 11.dalı:rında.: Tulagy 
Pkiz Japon bom'b• tayyare,,i· 
I\All hücımıun.ı llğı-amıs be de 
z rarla.ı cl,enı:ın•~ tsiZ<lir. 

.ı;'.lipinle1'1c: D'' anın C..rre
gidor adasında t.ı.arruzları >ırt· 
nwıtır. Tcpçu el üellosu devam 
eLınelm.OOir. Paas, Pa:nay, Cebu 
a<h.larınU.. ça.rplŞIDalar devam 
et..ruıkt.edir. Mi.ııilionao' hiç. 
bir dcgiı;llclik olmamıştır. 1 
Birmanyıula: Maııdalay'a kar· ı 

şı Japon t.elıdidi e.rtına.ktadır. 
Ja.ponlar üç yönden ilerlemekte
dir. 

Sitta.ng bölgesinde muharebe 
çok ş;ddetlidir ve Japonlar a.teı;e 
y..U viyeler ürüyorlar. 

Yeni al n a' • 
Ameri an kı alan n n e 

cıkanl ı N h , .. 1 ·ır----..... 
~<!'~i=~ ~.ı~2 e ru ın soz erı • ROMA y A 

~~!1:.~E!~ "lngiltere nezdi de 
1 

sabrediy r 
Diğır "J.gelerdek:zyda değer' ·c bı'r t · 

bir şey yoktur. 

Kuvv tli azim 

ive 
r 

Damu•mıW İ§ Birlij?i 1 

v~ıf~~) - Yeoi bulunmıyacağız,; ~"""""'~.-.ııı Z • 'z,, 
~=r~üsl=:ı: "Bütün tehlike! ri izde 

940 ~. ~ lıba~ Amerika Ayan M~lisi 

Bir 

istifade eden Amerikan filosu~ mevcut olan dayanıklılık vvvvv-.~ ticaret encümeni reisi 

le i{ltVli!P-: )'1a,pma.ktadJr. Amto-1 ile karşılıyacağız, Bükreş, 26 (A.A.I _ dor böyle söylüyor 
rirahı.r ıçıı:ı en kıymetli stra.t.. Kal.kUta, .26 (.A..A.) _ N hrıı ~ 
jik iiııılenlen biri Yeni KalcdnA-I ma1ıbua.ta.lbeyıı.nattıı. u1unerak ajanm bildiriyor: Vaı;ington, 26 (A.A.) - A-
yanın mer.kezi Numea'~· demiştir iki: J Curenthul ga:ııetesi, "Ro- Yftn meclisi ticaret encümeni 

M ı;ar'm l. ve "lngiltere hükianeti ııeoıılindo mımya sabrediyor,, ba lığı reisi Bıı.iley demi tir ki: 
R&Jıruıe h. b' •= , b- t bul altıncta yazılığı bir mıtka!ede H.M i h v e r i , Almanya-

Bem .,,, (A.A·)· • 1 ıç ır ~,e.ı us e unnuyaca- M. Habigerln "Neucs Wiır J ük' 1 . ' ~ .' . --:- yan ?;.;., bütün me<ıcJeleri. ve tehli- yı ve a P o n Y a Y ı Y a -
Ra~ ".l'Jaııs.ı b~ıyor: -keleri bbAic nrevcırt oları daya- ncr Tageblatt,, da çıkan bir tıııda ezecek kadar gemi ve 

t..'.'_'Ç~ sıyası ka,Y11al<ları- ruklılık ile knrşılıyacaiıs. Cripps yazı. ını bahis mevzuu ediyor tayyare yaparak yeneceği%_ As-
~ gore, iki senedenberi =w.t eğer yaptığı ziyaret neticesinde ve diyor ki: ker ve harp mel%elllesi taıµmalc 
bir ola.yı teyıt etmekten ~a Hind.Utan vaZiyetinin iyileştiği- "Sabır, Romen milletinin en icin lfızım olan gemilerimiz ve 
bir şeyı olmıyan ~"?. Afnka- ni zan.nediyor•a hata. ediyor." hllkim \'lls!ıdır. Asırlarca Ü· bunları müdafaa edebilecek kQ.. 
llll1: ı;:ra.ıısa. ıle sıya.s~ ım~aı;ebet- Nebnı, cumsrtesi. gilnü d- zerimizde kasırgalar esti. Fa- dar da tayyarelerimiz ola.cak-
lerini kesmesı İngilız1enn ve A- ras'da toplanan Kong~zillİn ka- kat sürükleyip götüremedi. tır. 
merikaJ.ıla.rın Madaıı:askara ıkar- bul ettiği karar suretı.ui tasvip 1 Sabır, sava~tan vazgeçmek de- Düşman denizaltıları tarafın-
şı bir ışgal hareketine bqlan- elmıentişti:r Nehru .. JI("' _ ğildir. Sadece beklemek de- dan Atlantik klyısı boyunca 
gıçtır. AY,tard=beri. <tasar~a.ıı.an Jiimmlar u;,,_afın~~= edil'! mektir. Bir Alman müellifinin gemi kayıbımız ha.rp gayretini 
bu ~~ Lavalin iktidaca 11.ynlma arı:usu anca.k HiııdiGtıa- bizi anlamı~ olmasını bilhas- sarsacak kadar değildir. Bi7.im. 
geiınesi bır biliane olacaktır. nın müstakbel a= yas suıı ha- sa tııkdi: ederiz. . 1940 da_ki gemi kayıplanmız ile Alınanı 
ll'ran&ıı Amerikayt prote.~to etti zırlamafk zamanı geldiği z.aın:an sabrın bır Vftzgeçış olmadıgı· gemi kayıplarını karr;ı!aştınrsa. 

....,. il · aüriilebilir " 1 l!l4l de i~b~t ettik. Sabrı- nız bizimki on•ın vanında kU-
Vişi, 26 (A.A.) - Aşa,..uaki enPıınditNehru' g-.-..--ıe-6 şu. ı ınız anlaşılmağa başlıyor.,, • 

resmi tebliğ neşredilmiştir: .,._, ·~ \. ~ çllk kalır.,, 
Bırleı,ik Amerika harbiye na· nu söylemiştir : - .,, ------------

zırlığının bir tebliğinde Yeni A 1 'd Kahı're, isken · Fra~sanın Ö, "ada Kaledonyaya Amerika kıtal.arı- VUStra ya a ny 
::ıı~id=\ :ı:::~:: t:.S~ vE --- yürüyebilec ği üc 
vibi ile gönderilen bu kitalann Anzaklar o-nfi. Su"veyş u' z rı' e 1 1 

ada müdafa.asında işbirliği ya- münase-IH-tlle yo varmış 
pacakları ilave edilmektedir. merasim yapıldı 

Vatanlarına karşı isyan eden I (B•ı to·afı 1 ınoı •Yflıda) 
bazı Fraruıızların 1940 eylülün- ;:giliz Kralile M. Çörçil •(uhte if b-' l habualya;ıetinF.nıM&lçinölilm 
de Yeni Kaledonyayı ele gc<;ir- telgraf gönderdiler lW Ot ge er dirim meseteııi olduğunu eöyJi.. 
ıniş olmaları keyfiyeti Ameri - Sidney, 26 (A.A.) - Anzaık- de ha a tehlikesi yeceği bir za.m8Jlda bll.lunuy<>-
kalıla.ra oraya asker ihra.ı; et · lar günü, hükiimetin büyük top- • • , • ruz. 
mek eallihiyetiııi veremez. Dö laı:rtılara. meydan vermek iste-1 ışaretlel'ı verıldı Fı-ansmwı ön.ünde üç yol var-
Gol veya mümessilleri Fransa · .. · "--"· •--'-da dır Beki -" t--'" Am · h · memesı uzernıe ,.....,., ....,_,,.. n [A.A. tel~ ·a/1oırtndıuı : em..,., .o.uı;~z • en-
namına ~öz söylemek için ıç- eiikiınat..!e kutJaımıuµır. hula-sa edilmiştir.] kan bloku ile birkıçmek, Alma.n-
btr sıfata sahip deı'i!lerdir. Her seııe Amt - Kabil' önün- Kahireden bildirildiihne göre 1 ye. ve Avrupa ile işbirliği Y'J!>' 

Fran n hüklı.ı:n~li, MVHaşing· d? ye.pı.lına.kta ohn dini . mera- dün gece orta Mllill', Kalllre, :tı.'. malı.. 
tond:ı.kı Fran.ıız el ı;i · enry sıın bu sene bir ti~,ı-rr. binası'l- B;,.,...... Fraııaız beklemek le-
lla ve'e Amerikan hülrüıneti nez J-~ kenderiye ve Süveyş kanalı böl- ~""'" 

da. yapıttnış ve A.;merıika om, h • r gelerinde ve Delta !bölgesinin ha- hinde bulrnmıu§(.u. Bunun bir 
dinde pro•~·toda bulunmak Ü· Fra~ v.e di%er ıruımleketl~ zı yerlerinde tehlike iı;aretleri bııta olduğu anle~In11ştır_ Çüıı-
zere tal.i.ınııt v ·nu; "----'" h bul kli Fr bun·-'- h "·' rın mu.u.......,,erı azır un- \ verılmiş ve uçaksavar batarya- a.ıısa u.ıu"' er "'-' tara-* Sofya • Piro ri rava 
ve Nibavıı nehirlerinin taf111ast 
yüzünden su altında kallllliitır. * LondI-.ı. . Sıru ~etelerinin 
efi geıı. •ral Mihailovıı;in yaka

landığına dair Ber!inden a.lınan 
ve bir tsve~ gazete.;t tarafın· 
dan nesredilen haber hakkında 
Londranm YugoMlav mahfil
lerinde hicbir maJfımnt mevcut 
dPİi:iJdir. 

-ı 

muşt.ur. la.rı ateş aı;anı.otır 1 fm da. diişmanlığını ürerine çek-
ıngilbeı-e Kı·":~ Geo'!l"e~ aşağı- İtalyan '.İ-.. Jlği mıistir. 
~ telgrafı gond~: . İtalyan tebliği: "Si:t'anai:k'de İngiliz - Amerikan 'bloku ile 

Avustralya tarihinin şu bil- bir keı;if hareketinde bulunan birl<~ek.. harbin netice9i her ne 
yük arunda. Kraliı;e ve _ben har- kıtalannuz dii,<;ımn müfreze!&- olursa olsun, Frans.ınm isl!ik!A
bin Avustralya ve Yenı Zelan?a rini gori ç '·ilmek :.ıorunda bı- !ini kaybetmmi demektir. H.a.l
kı)~lanna :l'.aklaşınakta oldU,,"11 r&lkm.ıştır. Çtik alçaktan uç:ırak [ bulti Abnanya ile iırıbirliği . P" 
sın.da donuny-O!lllanıru:au mille- ileri mevzilerimuden bırine hü- mll:k Fraruıayı tabii 're tarihl Av
We benı.ber olmakla iftıhar du- 1 cum eden bir HwTicane uçaiı ru!)8. çerçeV'eSi içine koy&ca.lıtır. 
yuyoru.z. İstila tehlikesi onlann uçaksa.varlar t.ardında.n dİİljÜ· Franııanın bütün menfaatleri 
üzerine çökmüştür. Azimli ar- rülmüşt.iir 1 Almanya ve Avrupa ile işbirli-
kdder, babalannın bugün feda- .A.!mıı.ıı ~ ıtaıyun hava teır / ğindedir. 
karlık dediğimiz başanlarındaıı killeri Tobruk liman.ı ile düjma.. Vn,i, 26 (A.A.) - Nazırlar 

Y aldan çıkan tramvay ilh"m alarak bu teh'tikeyı karşı- nın geri mevzilerini muvw.ffa.kı- Meclisi Sevigne'de Mareşal P• 
Dön öt,'leden tıomıa aat 16.45 la.ınıya hazır bulunuyorlar." yetle bombelamıı;laNır." tenin rekliğinde 1.oplıuımıştır. 

te, :seı,iktaşta, Bebekten Kara- M. Çörçil, Avustralya Başve- Pek mühim olan t.llınıek mcselır 
köy iatikımıetinde gitnuıkte olan 'kili M. Curtin'e a.şağıda.lti telg- * Bükre~ • Siyasi sebeplerden ııine temas eden Pierre Laval, 
1049 sayılı -tma İbrahimi.tt i- rafı göndermiştir: dolayı ordudan çıkanlmış olan söylemınlerin a!k8ine olamJc, ck-
dare etıtiği 249 eayılı tnamvay "Bu Anzak giinünde sizlere bütün Romenlt'I' tekrar orduya mek mfktn.rın.ın bir mayısta ıı.-
yoldıı.ıı çıkmıştır. Bu sebeple selam. Gehbolu'daki büyük u- alınacaklardır. :aıltılmasınıı. karar vermiştir. 
tr.ı.nıvıay seferleri 25 dakil<a in- d.a§larnmzı aoı;la umrtmıyaca.- * V aııingtl.lll - bahriye nazır-. San Antoruo 26 (A.A.) - San 
kitaa ıığı·.ınıı.,tır. İnsıuıea 2J8r ğız. Oniarın hatırası hiQbir va- lığının bildirdiğine göre, orta 1 Antoni<ı'd~ Fnruıız · koruıol0\!1-
y?at yokt r. kit ııilinmiyecektir." büyüklükte iki ticaret genıisl lıık meınurla.nndaın Alexandre 

~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Atlantik !lllbilleri acıklarında Jufray, Lavalın ;Jrtldara geçmır 
torpillenmiştir. sini protesto etmek için i ·fası• 

1 ç 
Ankara muhteliti çok hakim bir oyundan 

sonra İzmir muhtelitini 7 - 1 yendi 
, 

* Cenevre _ bahriye nezareti nı vermiştir. 
orta. tonajda iki ticaret vapurn Nevyork, 26 (A.A.) - De • 
nun Atlautik aahiii civarında roit'dt'l!i Fransız kon.solosu lL 
torpillendiğini bildirmektedir. MP ksim. Rainotııet, La valin ikti
Sağ kalanlar şark aahilinde bir dar mell'küne geçmet;ini pnrteıı-
limana çıkarılml§lardır. to etmek için istifa etmiqtlr. 

/stanbul Mıntaka Lin an 
Reisliğinden: 

Aya'kapı kayık 1skelesl civ•.r1nda• \n&tık. Numunei Fi et torpido-
Ankara, 26 (Yeni S.<ıeh) - 23 Nils!Jl maçlannın ikincisi bugün 19 Mayıs st.ı.dında Anka

ra . L-mıir muhtditleri ıarasınd& yaplımf1ır. Devre r.ın bir hücumu ilıo baJjladl. Dl!!rhal 
oyuna haltim olan Ankaralılar devreyi 6 O bitirdj.ler. İkinci d İımıiriıı eııerjik oyunu -
§ıQınd:ı., AııkaralıMr bir gol yapaıbildiler. İzmirliler de bu devrede bir gol çıkardılar ve maç bu 
l!tll'etle 7, 1 Ankaranın galibiyetiyle bi!tti. 

sunun paı:ç~lanarak ihrnct .1meliyesina ball;anaıcail veı bu ış 30.4.941 per
~ıbe gtinünden itıbarcn 20 gün c.! am edecell cihetle o Cll"ll d n Jt."-

f ~e<·ck n1et-akibin dikkatli bulunn1aları ilıin olunur, ( 1fl24) --_ Siz kardef\İnı Musayı haıA ı - =• - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
~~~b:c~.~~~~~~~~Ün~~~I ı T~FR=;;A __ H_AZR ___ E_T .. 1-:r-u-s' A---;,;~;; - j 
gönlünü uyuşturan sıhırba<lar - M. ZEKı ) 
dan nefret eder. İşte Sahra bin· l No' I35 KORGUNAL 

~~dr~~~ ~0~~ b~~l~t <-----j Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur ı-··- - ---
rı ben ve kardeşim merhametle ------------------' 
seyrediyoruz. Biraz sonra ~· küındar ! BaJısettiğiın Allah şu' - Beni sihirbaz zannetmek • ı 
Yallı yılanlann, Al~n.hın hıkı;ıeti· anda her ye!'de. mevcuttur. ~ le çok aldanıyonnııwz. Bir Pey
le_ nasıl yok olacaıkl~nı herkes ni bu kadar magnır eden odur; ıııaımberin silı.irbaz ol"'MRN' im
goreook ve siulen yuz qevıre- ileride alça\Uıcak kudret yine o kiin yoktur. Zaten sihir va.ata· 
~r. B~ meydan vermemde olec•khr. sile halkı aldatmak çok kötü-
ıçın henuz vnkıt vardır. Son d'· Allah ıı.ihirb'·'·" t 
mWılet ve fırsattan istifade e - - Sıen na akıl öt;Tetece- ur. . • . ......gı. mene -
derek hepinizi hidayetc_davet.ır ğin yerde gidip .ı.ı.-deijin Musa- ~ır~,,:ıu işte~, .. ::1ı;~ ya biraE öğüd verirsen daha i- u- g.,....enızı., ·~- --divorımı. Allahın varlıgını, bır- . . 
ligini tanııruımalkta. ı.;rar eder - yi edenıin. A.'!clııu başına Lopla· la; ~ın k'.11'deşı olmanızı ısrarla 

. lı lk .. 'nd ki bü't" nu" yıp benden af dilesin. Bu su- teklif ediyorwn. Ne vaı.w. Haık
~ a uzerı e ı.m • retle belki bayatını kıırtaııı.bi- ta, hakaatt.e vardır 
fıızunuzu kaybedeceksiniz. Ce • lir. · 
\>ahınızı bekliyonmı. Dört büyük silıil:bar..da.n . bi-

""· H• Al '-'--!' Hlinın ~ ırıı.ııat risi Ol8Jl Garun, cevap veroi: ...... vun, anın ey""""' • - · =- · denizinde ytizen " ..... vanu mel'- h- '· h ının sözlerini dinledi, dinledi .la:metle gö:ııckn geçirdikten - Madem ki sen ""'tıan, a-
de kııJrkaba:J.ıırla gühniye ba:ı;!&· 
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__ geri dlindil. Kendisini ıkikatten bahsediyorsun, bizi 
·~~ -"''fıp et! &ma lllllV9ffaılt <>-dı: belrliyoo Hazreti Musa.ya.: _.. 

- Vay aptal vay! Demek sen _ Firavunun dalaletten !kur- lursa.n hepimiz senin dinme gi-
beni ve 00 dereee ~ tWmıya niyeti yok, dedi. Bizim- reriz. Aksi ha.ide devletli htl-

nı sanıyorsun? Bahse~ le al&y ediyor. kilmdarrmız ve ulu tanrımız Vır 
A.nruı aeaba Ş>mlli neorededir? Hazreti Musa., yüzlerce .ııihir- L.t bin Müs'apın elinden ya'kanı 
İl>1ısıı· hudııtla.nw.n içiucl.e mi, bamn aresında.n geçerek ~ kıırtaramazmı. 
~uıd.ı mı 1 1 hiıtıulann yımına gitti. Onla_ Hazreti Musa, cadılann da i-

- Hatı. ediyorsun ya hii· ra öğtld ver.m!ye J:ıo9ab: ~eleCAiiııc!m .. ıiııl-

"erek ısrar etmedi. Ancak, om -
ıı.a aordu: 

- Evvela siz :mi \ıuhyac · 
ben mı başlıya.cağımı? 

- Bizce evvel b~akla 
oonra başlama:k a.rasuıda hiçbir 
f&rk yoktur. 

- O halde siz bıı..,"1aym. 

- z..ııteıı başlamış bulunuyo -
nız. İşte meydana getirdiğil1liz 
bbılen:e yılan ... Buıılaırın sayı· 

sını iki üç kat daha artlırmak 

elimizdedir. 
- Son yılanınızı nıeyda.Aa 

get:iıiıı.eeye beldiyeceğim. 
Garun, :Musııdmı bıı ccwı:bı a

lınca biraz ürktii. Keııdilerille 
mç kıyıMt veıım6yen ba adaJlı, 
sanıldığı kads DoŞ değildi., İm -
tihanı yll3de yös -
güveniyordu. Yüksek blr v-

- Aııka.da.şlar! diye bağırdı. 
- f usa; bize yıunaıı ·yılan oku. 
~r. Onu nınğlfıp 7.ııek ya-
ak bize~ Göreyim &m! Elltri -
nizdeki iplf!ri de yere at : Koea 
Sahra. bir baştan bir başa yılı.o
la doll!wı! 

Catlılıır, bu emri a.lw almaz 
ellerlnde!ti iplori de re attılıır. 
Yıianl:ı.rın sayısı, g r~ekten, ilci 
W; kat fa:da.laştı. Kur ,ı~rı v~ı, 
ııi yılan ıslıklan tır.nalanıı\'U 
baı;ladı. Ahali, kot<',nı kımıl· 
danam.az ha.le geldi. Fir-'·unuıı 
ı:özbebekleri yuvalar111dnn 1ışa
n fııfadı. Müthış maıızaı ~ ı gô
ren Hbıa:n, olduğu yl!!'lie lıııre 
ketsix kaldı. Cadılar, mli•te::ns 
bu dehşet vericl m:mzaı-ada•ı 
korlanıya.n yalnız :i'k[ kh \'lll'
cb: Hazreti Musa ve Hfırnn ... 

Vakat IIazreti l\fo!IQ. ile Hiirun 
ceııa.retl1>rini fazla dıwarn cttı -
:remediler. Çok geçm den mılar 
da iene halde ürktfiler. Sihirbaz 
lann bu ~ oywı;una :uasıl 

koyıa:bilecilklP.rlni ~ırdı . 
lar. Hatta Hiınm .AleıylıUıaıelim, 
bir ara., ~ k ıı;in 
meydan.dan lk!agaıiıya. ·el tendi. 
Hazreti Musa, kardeşini'! kolu· 
ıuı ya:kıılıvarak bağırdı : ) ı (Arka&ı 

, .. 

1 de) 
yapmek ""13.hiyettn.t ~dtsln'1e 
gördü. ı.ı: . . Jelıilııe 
idame FraıııAyı za.. 
yıf d .. le barokeıt. 
ctiü. F t et bu muvıue-
ııe yreti t Brita.ıı.va tm-
pa:ra:Wr l · en üyük dar
beleri tevlit edeee:lc bir mahiyet 
aldı. 

BımiırQ 1tUlh için ,.,.,_ 
llll8llla:nlıaı yaptığım teklifleri bu 
meyanda 1939 eyl yaptı. 
ğım telı:li.fi hıgılizl• reddetti. 
1.ııgilis!,rr .lım-p Bu 
v:ı..ı:i~ mbil"inde idıbeden f/fl!I 
vukua geldi 

Bilti1n <lllnyadaW Yahudiler 
harp istiyor. Yahudi .it ptt, · 
lttifıı.lcı cihuru tehlik ye dilşürU
yoniu. Bugün gerek İngiltere, 
gerekee .Amerikıııda.ki h:tT'P kl>Il· 
dak.çılan hep YA!ıudilerd!r. Al· 
man milletinin Amerika ın.illW
ne karşı biç bir dostluğu yok
tlH'. Bugünkü lııı.rp milletler a-
1'81$tda bir harp değil, milletle
rin biribiri yle menfaatlerinin 
çarpışmasından ileri ı;elen b!r 
harp değildir. Cihana sulh ~ 
selllmet getinnek istiyen Na&
yona.I So8yıı&ıne karşı Yahudi· 
!iğin açtığı bir harptir. 

Bitler, Sovyetlerde de getir· 
diğl zıı.r:ı.rlardan ve milll kültü
rün mahvold14,Tıınd;ın ve mlhıev
verlerin ortııdan ktı.ldınldı!Çn
da.n, Demokr:ı&ni:n mütereddt 
Parlemantarizminden b:ıhsetmiş 
kapitalist cihanda milletlerin 
gün!Ult ekmeğini tedarikte güç
lil:k çektiğini, varlıklann mahsu
ıu yakıp attıklan lııalde halkın 

1 
aç kaldığını söylemiı;ltir. 

Alman devkıt reisi, Ahnan-

Tanrı herk si do tundan 

korusun l 

Y&.ıan: A. C. S&r&foğ1 
....;;_~;;.;.....:;..:.;~.;...;;;~...:.~ 

B lımıarlt mı, Meternih 
mi, yoltse. Taleyrand 

mı? Ş i m d i ismi ıyıca 
hatınmda kalmıyan, geçmişlu 
namlı d iplmnıı.tlanadaıı. birisi 

- Tanrı bcııi doııtlarundıı u 
auıhafaa buyurııuıı, dermiş, 
dll§m•nlanma ben kendi 

n imi kornmama yolunu bi • 
lirim. 

Freulı: di oma;mın ı.ı:rı:mm.i 
alyuet aabemıda!d goruşu
Dil ferdi müııa8ebetlee de tat
bik pek mUmkilDdilr. Bir zaman-• 
la.r sm::ıyın ve zamanenin bu 
glbı m-başlara ka~ tııltip etlıgl 
mfıııuız yumuşaklıktan yüz 
bulup ı;ıma.raı:ak lstanbulun 
ha.çına belı1 kesilen meı;hur on
ikllerin Arap Abdullnh 
dcrmiR ki: 

ka yı geçinen diı.ş· 
manlanmda.ıı çekinmE"m. Onlar 
dıı.üııecekler mi, vuruşacaklar 
mı, ne yapacaklarsa haber gön
derirler, ııerı de tedbirini ona 
göre lır. illtlyıı.tlı davranırsın 
Aml yüzüne d k maskesi 
ge<;irip insanın yanıııdan ayn.1-
mıyan -Ye birlik ka.ranılk bır 
sokaktan g ·erkeıı seni raf.! 
aı-layıp sırtmrlan ı;i~liyE"n sahte 
ihTandıı.n yılanm. B n' nn "er
rinden k""1.nmak mc<ıeh•·lir .... 

Biraz ince elenrr-;c g"tif lir 
ki şerirler s~erdeMi le Ga.rp 
dipkımasi nin mümt.a.z s•ma.ı-

- Tanrı beni dostla.··ımd.ın 
ımabafaza buyurnun! Temc~ni· 
ilinde t1111tMDile birlc~mektedir· 
Jeır. 

)'aya Jrarşı a~ılan harpte Kırlı>- ı * 
sl:n :Moskovaya R"id:iş!ndm bah· N evyork &>led;ve Reı~ı 
setmiş, bunun H"ndi»1ıııın dönü-f Bay La Guardia'nm: 
şünden da.ha çok cesurane oldır 
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_ Ben a 8 1 e n t · yan ol-

ğmru söylemiş, Mak A?'tur'uıı dıığmndım Jtıılyltnları iyi bili • 
U~kta yaptığı, Almanları rim. B• ~!ıe. le ya.kında İlal
ta.mfında.n işgııl edilmiş bİr _. yanlaruı &:mn bUkümet.inin 
hil noktıısma ayıılklarmda li&- enırinde c;alı~maktan ~ıkaeakla· 
tlk ayıı.k'kaplarla İngiliz Mker· rını ..ayıenıem aldan. "ıtôilıib,ma 
!erinin kaı-ay1a inmL'>iinİ cesura- iıı-anabıli.nrlnrz. t a Almanya 
ne bir har et diye g · ile yapmış oldnğn ıttifakı bc
ve her ruille:tiıı kendine göre hir zataktır. Demesi bi2e Fren lı: 
cesareti vardır, diyerek, İngiliz.. diplomatlle Oni. ilerin har.ın 
!erle alay etmiş ve dOO'?iştir ki: söbretli reısi Arap Afidullalnn 
.Almanların cesareti haldki cesıır Sözlerini hatırla tt: 
rettir, Almanlıı.nn &lşevik t.ch-
likıcstııi hudutlanndan lrinkırce - Tanrı, herkesi dostlarından 
ıJrilometre UZc:ğa ıılt.mış olıın.aıı1 .k;.o;;.ru;.;;";;;u~n,;.! _,...'!!"'!" .... ....,_,!!""'!~ 
binlerce ton Mütter>k gemileri-
ni batırması her h1Llde daha hır m11Sı için her şeyi :Yl">Pmalı:. la. 
splı deı,.'lldir. z.ıırulır. Ceyheler\le biıılcrce in-

Soiı. defa Ray:ıtmg'da konuıı- a:ı.nla.r örlirtUı meoı!'llekel. gen
tuğllln zaman şark cephesinde sinde bir ka.dının çoo:rldııı-ın:n 
ktıj vardı. Bil'k!tç gün iı;inde na.fakı davaı;iyl.e senelerce ug
termom~tre sıfırdım -4-0 dilq-j raşılamaz. 
mliştür. nu vuı1·ette askeri ha.- Bundan el.nayı. ' kest 0 n va
reldı.t durmak mecburlyetiııde zife,,;ni yaµm;>1;ını istemeğe ve 
kalmu;tı. Harcltet gayet zorluk- şuurlu bir tetkikten so?.ra va -
b inkişaf ediyordu. Bu ~rluk, j zifesini ywmadıi~ma hukm~e
"" soğuk insanlar lçln dl"ı(ll, d:ı.- cek olduğum kim!'eleri ka..za.nıl
ha fa.zlıı. môlkinek>r işindl. 1812 mııı ııaıııan ne olımıa olsun ~e
de Napolyon ordrnrunu m&lı~ ref"ınden mahrum etmenin ve 
den bu soğuk Alına.ıt ordasuna yahut \~inden azletmenin .ımn~
bir şey yapa.mıyaca.ktı. l:lu vazi- ni hakkım oldutıJnıı sarıh bır 
yette t>e;ı. ıı.dmu o:r®,nun ~- sure le teyid ctı:ııesini medisten 
hiyle bağladım ve mı:ıa:ıdelcımı rica ediyorum. 
rehberliğini ele al~m. Sa s<>- Bunu milyonlar arasında b;r 
ğuk ve wrluğa ra,,"Men kahra.· :kaı: unsur irin istiyorum. Ay· 
manca milcadcl~ ~ ııs'ketlen-ı la danberi - ceplıffle kimseye 
ınizıe bu~ '0C>şekk1irU bir n&- m~.uuiyet veremediğim bu dev
vi borı; bıUı1m: -'l;O derecede a-- re<le hiçbir kimse haktan bah· 
r•kta ~t.nııık ımkansızdı. ltus- sed B···•t &en 1933 ten· 
.,.. -· in · feJ ed eme1.. 1

-l:ır yuz binlere<' s't.n a Er be · .. ·· mezuııiyet alma-
rek bize karşı hilcum ediyorlar- d rı = ha.ini. milletin ke-· 
dı. 1812 Napolyon ordusıı :lııe dei!il kendisinin millete 
Moskovadaın ka.ı;rulkcn hararet ıd~u anlamalıdır. 
-25 idL H~ bu !1Me -52 ın:fmıer. on binlerce cesur 
idi. Buna ıı.ıgmen Altnarı aGke- Alm 

1 
memleketin Bo1Revi7"'1 

rin.in ~eti N~.polyı:m oruusu~ ta.rafınd~ ok edilmesine en • 
nun ugra.clığı A.fettcn Alman or ak .'I. ··ı k zorund:ı B d gı-1 o ıı;111 o mı: · 
dtıs s~u k ~:=~~l'Poli«lf~~ kaldığı bir anda en alc;ıU< c:ırıi· 

. - ır a 1 Morma.l bır suret 
tiklerinin cc.;:ıretı ve kırhmm.an- er h u· .kararlar veri-
Jıllirııu hürmetle zı1ı.retm is- te ..... ~~ Bua '~,-~ böyle yaRadı~ı-. yornı.•. Du•n . 
tenm. . dak'kanın g · eklerini tak· 

ş.ı rk cephes!ndelti ruıkerleri- :rız ~ea hlkimleri azlede-
mizin fe,Jal.<itlığı s~. C&- ıı:. 
ııubi lt.alyada.n gelc-rı 'bir tliıne- ceg.ı.ırı.,. 
nin limen ıtö illide gOOterdiği Bu h fta ıta2r 
kıı.lıraıınanlrk, bıııııın lr Oııli ir. yiklerini ya çok ı:ayret 
Antbne!'ı.'ro muı ı · altl:nda · rdir. Bflll va:zifemin ır 
P..ooon ord~anım lı· J>ıemmi. m ve on2 

ğım hürmrtle amınm. Blltliıı Av g<ıtt ll:m!ık.et ·y~.leln~~ 
rupa BoL'jeVİ!lleı'e mü~- !er tayY111'9 h:il.cıllllnlllriy 
dcleye işt•rn;_lt _ • H:ıtt~, hall<ı . - devam ı;-
Estnnyaı.tnr bil hu harbe işti- r dCJ!'l!e' ha de a dıılıa. ı-
rtl.l< ;yor. !eri gideceğiz_ Hm»ıı. ilk başla-

Hi tler, omunwı ca ıtığı zıım:m dn ben, cfört ay bek-
f'"3.li ; ) ·"''OOA mi! defe. le'nlişt m. , imdl de bel<l:iyd>ili-
dakarh'.{ ıı ndıı<l.an Bônft m rim. Ve böyle de yapacağım_ 
leket iç· !la.ıtlırin .iyi ~r- ÇôrQ.1 ve Runoeltin tahrikleriyle 
igindE'n, i ıerın 1 nihayet Japonya da harbe gil'
dığmda.n ~k. . AJ:ınruı mış bulunuyor. Bu \<ll>Ziyet blz.. 
dom!ryoll.an!U m('thııtmış ft ı:>- zat k ıdi aleyhlerine iııld~ et
nüroilzdtı1rl g'!<.;~n k.ı . n~a.ıı mlştir. Bımun ceza."Y Yahudi, 
daıluı. çok 'e dalı ıyı lıt ı;orece- ı l< pıtalist, Bo~vik cilıanı ~ 
gıni bugün h .rTres tıl kı, zat koodl nefsinde geı ecckt.ir. 
y:ılruz mec.--bttrıyl!t ve • Hi.tler, bu i.arbin Alman nıiJ • 
clJ.r. Ve ben, .ay g a le>tinin fti'kMt ve istilıha!İlıi te-
h{'l'keı:h vaıi.f: &i~ min ed<l>C k bir hıı.rp olduğ111ıu 
srm kmrun yc•luy Te ve ona göre hareket etnıok ve 
ııasiyt i:ııtemeık h kkım ~alı.!ima:ıt tr.• eccğini söyliye-
siıı! rıc:ı. ederim • - r. rek sô?.unli ,.tirıni.<rur. 
J.ı;ıına:k tazımdtr. & ıı.;ıtı- f: yş\.ı!.ı; 
!ara izin hiç verllm Rcıs' oo , .&buR!ar übt 
ş:tlısen. 1933 deıtberl t •etleri 
mış d~. hlni ilk 
!er, ce hed • asker 
dekı1ere blitiin dun;y 
ara.da Almanvmı.ttı da 



AL 
ITürkiye serbest gü
reş birinciliği bitti 

(.Ba§ ta.rafı 1 incido) la:, .Ankaradaıı Aziz • ~
... - 8eybaııdan Bekire tuşla den İsmaile tuem g.ılip. 

• - !Nectir bn beı'l Mep!uw J ~ \1~ tle bamı ~KDoc l7 ~dan .Adil _ fstanbul-
tie&tj 00. herif 1-f. ~·~ tdi. .AnOcıaradan_ CeW Atik - Ro- dalı Ali .A.bmede h•aıa, A-4--ra-

-..... ~. Aliç<lourı borAdıne.- ea.eBd "-· .. _!...- ~ .nnıuı. 
- Sen, bir çığır 
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txı, tat- -.. ~Halbuki, daha en Da-vetıe tuşla; unıir- dan lsma.iı Yıbnaz - Kocaeliden 

te.. Sonra bis de z;ta 1r; ..... Ok ekle Kel Miço, besmmxı da- den Be8dr - lstanı.ıımu:ı Kizmı Enver Y enere tıış1a.. A.nkan:ıdan 
"1J... ima bıimmiicfti.. ·~'-', Memis- Demire tuşla galip. lsmail Yı.tma.z - Samsundan A-

'UG.7""~ -- 79 Kilo: dil Yene.re u.ış1a-ı.:7" 
- Eh! beA, - lıir dft pa- Ceı hamle üzıeriDe hemlıe, hiicum KOC-Mltiden İsmeil T,_. _ ~·· ı.--..· 
p·~ı. tlzerioetıticum~~ ~r'V-

- Eğer senin ctft bawğDll müıJ ... gi11i lcsrb:mt lıı1emi§e 8lW8t:aiı RlB.tla. tuljlıa.; ~ 1ılustafa. Çak-
91'8. tıtka.rsan ~ J'll'M1 sin ~ B1a.tıti M~ dan Aziz - Bursadaıı Nuriye -- malı: - Swnatındım Seyit Ahm&-

Diyorlardı. ffekirBtm ilıfıemi.. pehlivan ..UCWşlen ""' Aıiço- r, ~ galip. ae 1:oşla galip ~erdir. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
NeDralji, Kırılıhk De Biltiln AfnlarmlZI. derhal lz11ur 

icabında g<ınde 3 kate ahnabtlr. 

pıı çift baad«;ıhğı meşhurdn. 11- .ıw..n oknhr ıne eod)Mle : mıuMf NE'.1'10E 
Eıarıgi pehlivena 9ft paça. ta- ~~ Biıütm:Joeı: Aıılmradaıı fsımi1 • hminıe:ı İki gün devam edıeo müsa.ba.-~ w~~ w~~ - ı~·~~~~~~;~~~~~~ı~-----------~ı---------------

~l~ ~ =u!t~ lfıt .mık~ herife cöret u)'da-~ &ı_; ~1:~ ;:şu~~~~~.~-· RADYO PHOGRAMI 1 H:"" EJ-. ,.-,..- sw.ı ...w/otaıı ~.ne• 
elde bir fırsat lkollayıp çiftpaça nd:amaz. ~· a;n ~ .,..""~~ dalacaiatı. Paçaları eline geçirir- - İlk etden dayak ab:w' gü o!~~: ~JüseQıiyıne·k- 561KiloH: alit Palanıur (u··-~). ~ 27 NiSAN 1942 - SiNEKLi BAKKA 
ee Aliçonun sıı-Uru yere VUl'1ar pehlivanı dövmiye bl.şladı. ı:xul:>tlı ca.ktı. Memi~n imaru mviydi. _Eze ef'J6 ~ Çlıka.racak. ?e tuşla., ~ndan Seyit Alunci- 2 - lsrnail Sezgin (Alı.kara.). 7.30 Procram. l18.65 Radyo co-
Bu sebeple e.rkadeşlan ona: 80l1l'a yenecek.. ~ocaelinden Ahmede tuijla ga- 3 ~Recep Tatar (lmtir). 7·33 Radyo mı- ~uk klübü. Al1mcı basımı da çıktı. Ciltli olarak 150 k 

- Am:ı.n Mcmlş! çift paça - Ne !kadar süre!" güreş der- lip. 61 Kilo: lon orkes- 19.15 Saz eserleri urUŞ lı:a.p!. sin?.. lKtNCt DEVBE 1-AhmctTopsaka.l (Sivas). traaı. \it? rı>arkıLar. Ahmet Halit Kitabevi ___ ... 
- Kapacağını .. İşim bu... _ E! .. lılemiş dayanıklıdır. KAR.}ILAŞMALABI 2 - Ahm.<!lt. Aksoy (Seyhan). 7.45 Ajans ha- ıuo Ajans ha-
- Biliyorsun ya?. Bu herif, Böy.le gidenle altı yedi 88et SÜ- 56 Kilo: 3 - Mustafa Beton (.Ankara.) bcrlcri. berJeri. 

tırpaıntarla, boyundun.ıklarla, ka ""'··· Anlruradan İsmail Sezgin _ G6 Hil<>: _ 1.00 Radyo 1a- ıt.ff Kon~a. 
JK:nhı ezmeğe koyulacaktır. Bun- - Desene geceyi bulacaC'm.. Seyhandan Kemal Köseve; Bur- 1 - Yıaşar Dogu (Ankara). lon orites- 19.55 Şarkı ve 
Jaı a meydan verme. Ya yeo, - Böyle... tndan Halit PaJamur _ birde.ı 2- Mehmet Akken (Kocaeli) trası. türküler. 
) U çc.Mil!. K~ya lüzum yOk.. Seyirciler de emir ~indeydi- l\.CCep Tıı.tara sa.yı hesabiyle; 3 - Beıkir Yolcu (İstanbul). 8.15 Evin ı;aati. • 2U6 Radyo p-
Ne yapaeak sana! .. Dal sıkı bir ler. ı.ı~ teSlıimi onlıan da Anka.radic. İsmail • lmıirden 72 Kilo: 12.30 Program. :ıetesi. 
çift!.. heyeoaaa düşilnn.iift;ti. Binlerce Recebe~ galip. 1 - Celal Atik (Ankara). ı2.3S Uşsnk ına - 20.45 Hir halk 

- Efüette bunu ya.paoağmı.. kişi.bağınyordu: '1 Kilo: 2 - Be.kir Şah.in (İzmir). kamından türkilsü öi-
Dcdi. Ve, Memiş böyle yapa- - Memiş. kol1tml., p (Öre- Seyhandan Mustafa Aıksoy _ 3-- Mustafa. Dönmez (Burea) p.rkılar. renlyocuz. 

<X'Ji'İl. Ya, çabucaık yenilecekti, fe... Ankıarada.n Mustafa Bdx>oa bük '79 Kilo: 12.4a Aj:ıns ha- 21.00 Konuşma. 
wyahut çabucak yeoocekıi. Ken - Teslim olma!.. men galip. 1 - Aziz Kiper (Ankara). berleri. ıı.u Fasıl heye-
dl.l)ini C"mll}"e bu'O.kımıYQ.Cektı _ Memiş, haydi hücum et!.. 6G Kilo: 2 - lsmail Topçu (Kocaeli). 

1

13.00 Şarkı ve ti. 
haJ."il'llna... M~, o.re.larda değildi. O, K~i.dıen Mehmet_ Seyhan- 3 - Ahmet Kızıl (lstanbul). türküler. 21.46 Müzik: Rad-

• • • bildiği yolda devwn echyordıı. dan MusWa Bekir Taşa tuşla; 87 Kilo: . 111.00 Program. yo eenfooi 
Tunm saat oldu. Çazgn-, 88IBt Yalnız Al\ço, fona halde Gozdı. An'kaxadan Yaşar Doğu • 1etan- 1 - ~ YıltDaz (Ankıara.). 18.03 Radyo dans I orltestı'98l. 

tu .. uyordu. Scriawf ıkn.peklı sa- Herkesin aleyhme t>atrırması buldan Bekir Yolcuya sayı hesıa.- 2 - A~ Yener (Samsun)· orkestrası. 22.80 Ajnns ha-
atini flı:ide birde açıp kapıyordu. ~~-~~.!°ydı··nnedi. ·. Herlree ~emiş biyle; Koca.el.iden Mehmet Ak- ~ - Ali Ahmet (İstanbul)· ıa.-tıs Ziraat wv- 1 bel"leri. 
Saat gelir gelnı<!ıZ meydwıa. çık- '-V.l.uuuı kan - 1stanbu1dan Bekir Yolcu- Ağ\r Slldeıt: vimı. 22.45 Program. 
tı. Davul ve .zunııaılvı sustunıu Aliço, bağırtılar anfll&dao ya tuşla galip 1-~ustafa ÇaJan.1ık (İJL). 

ıbiroenıbire Memiştoı a.yn.Jdı. 72 Kilo· · 2 - Hasan Hüseyin (Shıns). 
ve, ba~: M . d 

1 
Hıasm.mın gösüne daynnara.k An~ Celal A.tik • Bur- 3 - Seyit Ahmet (Samsun). Yeniköy Belediye doktoru 

Aliço,ı~~~iran~ durdu. Elini davul zurnacılara sadan Musta!a ~ tMşLa TASNtF'rE hakkmdaki tahkikat bitti 
aıt gibi meydaDa fırladı. Derhal :kıaldıııırak suslurdu. l!.J!.. Bu. galip. Puva.n tiuı.nifi neticesinde: Yeniköy belediye doktoru 
kazan dibine ge1ıdi. Yağlandı. nıhayet Kel Aliço idi. Koca mı- 79 Kilo: Ankara 15 puvanla Türiciyc bi-
Amma, itim ile ............ ..-..-.. A.. paratorluğun ıuuıı:ağlup başpeh- Kocaelidelı. 1srmi.ı Topçu - rincisi, lstaılbul 6 puvanla ~ Saadettin basta bir vatandaşın .196~........ :ı.: .. ., ... bul rd Da. ul .. _._ __ bu,..ı-- "'ı.......-. v-._.ı ... t•-- cı·, Kocaeli "e "1'.:'-lrw....J..ır· .. er .. niL muayesıcsine gitmek için daki-
Şöylıa böyle eıbıeımmiyet verme- ll•aou& unuyo u. v cu ve .:uJuuı. llUoMl ~ ~ ._, .. .l!A:)~ ~ ....-.- k b. 1. ·.-.-..ı:· ,...,..,....,,.ı Ç'n..,.--1--1 ..... _. tJa. ~vVVVVVV°VVVV"' ..,..Vl• pu·--~ nÇ;;..,,.;; ~'--••.oln ... , aSlD& lr ll'& ıDu::uıgİ hakkın-
den yağlandı. ....u.._._ 1 ,.,a~aucn •utn. - ~ -u ~ ~ da.ki şikayet üzerine ala.kadar 

Kel M<miş te )'tltlandı. F<a:kat köy bekçisine ılcadar hcriceıiJ ona Milı f Piyango dır. mak:unlar tarafından yapılan 
K<"J Memiş, Çok itina ilıe yağla- hiirmet e<ler, ve hatta dcoı'ka.rdı. Müsabakalar soowıda d~ tahkikat sona ermiştir. 
nıyordu. Kaspdtıin iç dikişlerine Aliço, ayni zwna.nda .kavgacı ve, talihlileri alanlara Türkiye Güreş Fede- I Neticede doktor Saadettin 
varınca.yıa. lkadar bolca yağ ~üıii- yırtlcı bir adamdı. rasyonu Reisi Tayyar Y ara:ı tn .. I 
Y
ordu. ~.;.....;lerin hey~ .. --1-- Seyirciler, A.liçonun bu, haro- Milli Piyangonun 23 Niaaa rafından muhtelif mükAfa.Uar hakkındaki şikayetin doğru ol->JQ,,........ ~!Ud.LI .1. • - ....;ı~ :r··'.....ı ,.,,3,-;ı.;.,.;....; .. •-1:\.1~erı· ,_ •. 11! .... ı-.. .,_ +--: edı'lmi.,.,.,;... madıgı· , bili.iris havanın soğuk 

nefesleri tutuım••.,.... Semelei'- -.etıne mana veremt:Uiler. ,~oo ~ Wüil.UU uıcıw vuıı.uo,.. ICY~ ~ ~ .._... bö" le ? H ·'· tur. 50.000 1~- ·ıık b';,,.;;,ı, ikra- ve yagı~ şlı olmasına ve vesaı"t 
deoberi bö~ie heya.-a.nlı bir gü- Y yıa.pm.ıştı . cr.aes ew...-muş- -u .... .r ...... reş karşısmd& kahwnuşlardı. 1 tu. Alıiço, ne di;y\:l!Cek diye gö~ mayeyi Anklil.ra.d.a Senayi cadd&- 1K1NC1 :&t)ME TERFİ nakliye bulunmamasına rağmen 

rini ~ diianişti Aliço ı.caoo sinde Aydın oteli n.ltmda Arat MUSABA:KALAHI doktorun 1,5 kilometrelik bir 
Nihayet Çazgır, duıasll11 yap- "k.Oırkun · · üselıtti. loka.nt.ası sarubi Yahya. Aııalt. ka- Dört gru.p arasındaki Wnci mesafeyi ya.ya giderek hastası-
~:~. m~be~ı ve_ Abe!ç ~ofuyoruz ·be? .. zanmıştır. 20.000 liNJ.:ık iknımi- küme terfi müısa.baıka.bnıra dün na ulaştığı ve parasız muaye.M 

l 
1 1 

1 

)ilyordu. ıçm fl.Dl an soy- Çaylak gibi ne bağırır dun.ırıru- yenin bir parçasını Antakyli(}.a Fenerbahçe st:ıdında başlandı. ettiği anlaşılmıştır. 
E · ahe.li. Buna Miç d 1 nuz be? Teheyy! .. Hepten güre- Demirci pazarında demirci Edip Eyüp-HilA.li 1-2, Davutpaşa-A- ı 1 

ıer~ On ~:meyd.aaı h~:!: şiyo~_ooz ~! .. H~bra.be! .. ö~- ~~ .. di~~yooi M~ ~- nadoluhisan a. 5 mağlup etti. Askerlik işleri .----------a•ı•--------·-• 
4tir V ...,..,., .. N" ~"hu.....,. .. ı.... medi Kel Aliço be ... Susun ki- --.,--. ~ - _ - ı _ 

. e, __.. ıce ıt'"''"···,;n_...... -.nla:r be!.. Ayıptır be!.. r.anmıştır. On bin , lira.lı:k ikra~ ç· k' t-.... lift b 1 r D ı D . il ~ bu meydanckıı ~ Aliço, çok h&Şn bir adam ol- miyelerden birini lskJeıpderunda tr I~ '7f\ • e U UOffiUŞ Beyotıu Yeril A.. t. B.,er..nh- ev et emıryo arı )•la"' oları 
mıştır. duğundan düpcdiiZ bu söZlere dt:.'rlıırcı Ömer Karadoğan ka- . İZIJlır,_ (~eın Sa~) - Yeni ftndın: ••••••••lm!•••ıİll••••mummm;.m.I 

Dedikten eonn: ka.rşI hiı.w kimse kalkıp cevap zam uş, on bin lirayı kazıanıaıı. ö- smema onünae Ned~. oğlu İl- Yd. P. Tgm. Mehmet otlu Hll7<far 
.- Merni§, baaraın ejdıerilaıdır.. vere.nıetxli. AJWaik J."ÜI'Ültii ve t6kı bilet. lan.inle bayi Hüsnü han Bayraktar, kendısıne çir- (U430) ın a<.'flle şubeye mürucaati Muhaııunen bedelı (2500) lira olan 16 adet Bılyalı y~tnk tea.hhuc.liıof 

Dtldka:t et! 1 patırdı araamda o, görmeden Kızılay t.:arafınduıı. iatılmu,t.ır. kiıl bir teklifte bulunduğunu illın olunur ifa edemiy:n mü~hhidi nam ve hl"!SDbına (7.5.1942) P<."r ·mbc cunü -
Dedi ve Ket ~}"il da.: bağnl:&büirdi. Beş bin liralık .ikramiyelerden iddia. ettiği Mehmet oğlu Ah- · (l4) on dôrtt.e Hay .. darpa.,eoada Gar binası dabiliodekı koınü.-von Uırafıııd .. 
- Kendine güvenme.. Haanı- Aliço, eözlerirri bitirir bitir- birinirı yarw 'l'araust.& Kolej al- met Kırıcıyı bıçakla. beş yerin- Fltltı Mkerilk ıube!li ,..iefflh•den: pazarlık U8Ulı.le satın 'lllınac:tktır. · 

111 ha.Cif sanma! lııfcydaıı yCfi.. mez, Çıugır da meydıanL koştu. tıncı suufüaıı Bedi Serbamarat'a den ağır surette YaralamJftlr. Top. Teloı. Mazlum ol. Osman ~u i&e. linn~k lstiyenlerin (375) llrah~kat'i ~i.ıua ye kanunun tayil 
dir bu .. El elden üet.Undür ti Bf'· Bir ~ler söytiyecekımiş gtbl yansı da yine 'D.ususta KoleJ bi-ı lıhan polisler tarafından yaka- Nuri Turgay (516GO) ın ıŞUbeye mu- ettıii Vea&lkle birlikte pazarlık JtinU saatine laMiat k..:ımisy(lna muracııat 
pdd<... durdu. Ve ça.tlaık sesiyle batır- rinci suuf ıtaA.belerine çıkmıştır. lanmış Adliyeye "9erilmiştir. racaatı. ları lAzundır. 

Dedi. Kel Memişe de: dı: Diğ..,r beş bin liralık ikramiye- _. ... ~----•••••••••llill••••••••-.. Bu iıie ait tarlnameler komisyondan parasız olarak dalıblnıaktadır. 
- Memiş, i<OIJe kendini .. Gir· - El!' ahali.. Susu.mıs! .. A- leıi kaza.nan talihliler mınla.rdır: r ' ===============================~<46~44~)= 

;::.:'..~""'"· Ç>kam.,..., ...... Y•ır..;ş. ne olur, ....... di- !r".=J".~~M~~k~ Devlet Denizyolları ı. u. M. ilanları 
Diye de nasıl • ..tını tei<:ra.rllB.dı. ye Kel Aliçoya yardakçılık edi· ruıl, Kartal .Meı kez okulu öğret
Ve, pelılivanıarı meydana sa- yordu. Sözler biter bitmez Ali- meni Hakıkı Gürel, İstanbul &n

hverdı. Kel Alıço, )Wancıkt.an ço, .açılıp çırpındı ve, yarı nara niyet Birinci ~ memurlıı.rın-
l)Oyk: bir iki çırpındı. Ve. durdu. ı arzında bağırdı: dan Hıfaı Gün.:c, Usküdarda Ye-
H~">'iJnm.a hiç kıymet vermiyor- - Hayda Mem.iş be!.. n:imahalle K~yu sokıaıkta. Bc.'<lı.'-06 
du. ı Güreş ~ ba.şlnmı.ş oldu. Şener, yine Uaküüda.rda Pnzar-

Kd Mesıuş, miikem.nıel bir K\'J Memış, yine eskisı gibi de- başında <lının neı,,rini istenuyeın 
buı.ur J>eŞr'CVi yapıyordu. Aiiço, vam ediyordu. Bültün aklı fikri bir vaıtandaş. 

27-4-942 -3 - 5- 942 tarihine kadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurları 

isimleri ve kalkış gün ve saatleri 
ve lıalkacalıları rıhtımlar 

b<j(lıyordu. Nihaya güreş 1*Jr çift paçada. idi. O, çift paçaya 50000 lira.nuı kahrama.ru Yeh· 
) wı. Aliço, daha. ilk ıtutuşla.rda çoktıan dalardı. 14\ıkat hasnwu ya Arat, .Milli Piyango idaresi
end°'ırlıgını göstenniye \"e hu- rahat bıraıkmak, kendini kork· ne müraca'ıt ederek pan.slill al- KaaıdeMa tıııauı 
umu hırpala.mıy• koyuldu. M üt- tu ve müdafaa.ya düştü. zannet- Dl.lfjtJr. Yahya ANt son günler
bit el enıseleı" ve tırpanAr vuru- tirmek, iyice enıııi}Jet verdik- de ıbinrı para 8lokınbaı içinde ol
yordu. ten eonra tam dört ~ dir- duğumı, keşidıeden bir gün wwı 

- Salı 4.00 de CümburiJ'et. Clml• 4.08 dıe Abu Ga
lata rJbbnundan. 
NOT: 

Aliçonurı bu, hareketini p. hem sağ akıka paçaları eline ge- bilet ald.ığuu. söylemit ve df&it-

~anbu)dan 28/4/1M2 .sah ednü kalkacek poetada 
ıtibaren Karadeniz yohıncla yu :ıırosramuıın tatbi 
lune blıslanacaktır. Posüaar lltanbuldan salı v 
cuma gunleri sabah aaat 4.00 te kalkacaklardır. 
Yolcunun paz.arteai, ~be gtlnleıi rdhayt!~ INUl 

21.00 e kadar ıen>iye gırmiı bulunmmn Ulzırndır. 
reııler bağınnıya ba.şladtlar: ı çirmek istiyordu. Eğer' twn ma- tir '1ci: 

- Ne o? .. Ne oluyoruz?.. nasiyle paçaları elıine guçiııirse - Kul dnlmaymca Hızır yer 
- Güretj ya!.. yüzde yüz Aliçoyu mağlüp dü- tişrnez, derler. Benimki de öyle Bart.ı.n ıuıttı 
- Yine mi gaddarlık?.. §Üroocğine im.ant vardı. Ve. dü- oldu. Bugün bankaya ödenecek tzmit hattı 

Mudanya h8Ua 

1- Cumartesi postası yapılmıyacnktır. 
- lş'arı ahire kadar yapllmıyacaltt.ır. 

- Mtc.ımiş, sen de vur!.. şürür<.1ü de... 150 liralık bir bonom vardı. He-
Memiş, salkiııdi. Yo:kuz hamı~ Kel Mcmiş, yabana atılır bir men bwıw ödi~eğiın. Bu para 

D?J ga?.-darlık~ lcarşı ~endi- pehlivan değildi. Gayet kuvvet- ile daha. neler mi yapa.cağım ... 
sını ;n~faa ediyor, ~ ha- ıı ve, sarp bir adamdı. Paçalar Orasını beıı bilirim, artık .. 
~eı ~yordu. Fa.kat ıbüt..un ı.e: eline geçı<ne Aliço, lko&y 'ko- Sarayburnu Heykelinin 
k:UU"! bır yere toplaruıştı. ly• lay sökcmeW.i paça.hırı. 
bır çift ~çe. dalıook. . Güreş, ayakla. tam yurwn 88:ilt pırınç borularını çalan 

Kel Aliço, hnsnuna. hiç ehEm- aş-nı tempo ile devwu ctıti. Kel hırsız yakalandı 
miyet _ vermiy~u. Koodisi .ka- Aliçonll!Il güreş t..ahi)ooi a.şt- Bundan bir kaç criin evvel Sa-
dar agır •. ko..'ldisi kadar usta ~ kllı dı. Basınını ayak güreşiyle 

0
-l:ı.ıı ııı..ım.ış, sarocı karşısın a bir saatlcrcı.? ez.ec<i<., 90Rl'a elıtma a- rs.yburnunda Atatürk heykeh-

ort.a ~Jnvaruy~ .. Apaçı.15 duru· hp kooıa.nelerle ve kapanlara nin etratı.nda.ki pirinç boruları 
yor .. hıç kendini konımuyor, leıjİIÜ çikaı'3.cak, eiğ"erlcrfo~i ağ- çalarak kaçan Ahmet özcan a
d.imd~ 6!1sc ~gb~lk çalanı- zına getirecek, onda.n sonna ~ dında.ki b1rS1Z, dün ikinci bir 
na getirdikçe şıddetli el enseler- necdkti. Çünkü a) ak güreşi ya- hırSlzhk vakası yaparken cür
le Hı ve dıç ıtuv.uı.ln.rı atı)'Qr- nm saat: sürdüğü b ılde bir kere miimeşhut halin<ie yakalanmış
du. . dahi olsun Afiço, hasmım altı- tır. Sabıkalılardan Ahmet Öz-

- Pazartesi, çarşamba ve cuma 9.50 de Marakaz, cu-
marle!ıl 14.00 te Trak, pazar 9.50 de lılarakaa: Ga
lata rıhtımından. 

.BaadmDa hatıea - Paz.artcaf, çarplDM ve cuma 8.00 de Trak Galata 
rıhtımından, ayrıca cumartesi 20.00 de Bartıııı Top· 
hane rıhtımından. 

Xarab~ battı - Salı 18,00 da Bartul, '*Da 19.ot dil Antalya Top-
hane rıhtlmından. 

- SııLı 9.00 ela Antalya TepUn.e rıhtunuıdan. 

- Careamba ı 2.00 de Bu ..... cumartesi 12.00 de Mer-

an Sirkeci rıhtımından. 
J:malr 1 ~ ..-. - Pazar 13.00 de tunir Gal:ıta rıhtımından. Bu pos

ta ıidis ve dliDü,ie Geli~u ve Çanakkaleye uğ
rayacaktır. 

- Cuma l&M de Çanakkale Sirkec.i nhtımmdan. 
NOT: 
1 M:ı~ 942 cwna gününden itibaren flmdilik oy
da ve imkln oldutu takdırdc 15 &ünde iııt.anbul
dan ve müteakiben .Mersinden olmak üzere Mersı 
~olu yol~u ft) uk sef~ri açılnuıtır. Gidiş ve donuş
~~e k-adar bilumu!11 ara iakelelal'e uera..va-

Kcl AliÇOl)un maksadı a..n}eşll- na alm::ık için ha.role yapmıyor· can dün saat 15 raddelerinde 
mışt.ı. Her yenı y~tişen ve mey- du. Halbuki, Aliçonun meşhur Gillba.ne Parkına Demirkapı ci
dan dkuy~. J?C?livanlan . ga.d- çapnı.zlarindan daha. hiç birim hetinden duvan atlıyarak gir· 
daroa. e.zdJb"'l gı?ı K~l M~~ de g~ıişti. Ne çapraza gi- miştir. Ahmet, parktan çiçekle
ÇJJbucak ycınnuyec~, ı,'1!l'eŞl u- • riyor, ne de baJi&to. bir öyıun y~ ri mubafua eden çubuk demir
zataca!k, saatlerce hasmını hır- pıyordu. Sa.dece sağdan, eoldan lerden 7 ta.ne6ini çalmışsa da 
palıyaoak. uir daha ffiC.}da.n O- şiddetli el enselerle, lbrpıanbrla kaçmasın& meydan verlJmiye-
kuya.mıy.a.ca.J~ hal .getiı"e:ıek, .on· ı hasmını sersernl2!tiyordu. Memiş rek emniyet memurtarı tarafın- Vapur ..,.,..Jııllıi :bakkında her türlü maltım.at aşai1da teıelon numa-
dı.n sonra 3mrıııı itmam eyliye- çok anı.rkavim olduğund.111. bu =da=n==y=ak=nl=an=m=ış=tı=r=·===== ı•B':llııarı 7ımıı acenWerinriwlen ötrenilebWr. 
oekıti. daJibelere da.yanıyordu. Bat aoeDiıe Oalata - Galeta rıhtımı Limanlar Umtllll Müdürlüiü 

K~ M~. y~ ır:ntida.fa:ına Güreşin kırJcıncı dakikahınrı.a Yani neşriyat: altmda (42362) 
ltaldıgı cıhetlc seyircilerde asa- doğru sessiz ve eOOasız dunuı Gli1.ata -- .....WW • OaWa nlı.Ulıu lılıntaka Llma Reisllii bl-
biyet a.15.metlcri görülılliyc baş- Kel Memişin birdenbire paçala- le6bı • T\irk AMllc.Jo,ıd .. I a'.ltmda tM1SI) 
}adı. Denı.ıek MooıiR, n_!l~r ola- na indiği görüldü. Ve, Kel .Ali- ası iDc:i ıı.ilabatıl mmad mO:ııder.- 8ldmd. .-. .,._. • • a.kıecl Yobı ~ 21740 
nık hasmı.ına boyun. c~~ olu- çonun paçalarını tamami:le kav- caü...~ iDt.ipr etmlatk. Ta~ -... (4025) 

yordu. Ve, baŞlaı. türlu ür şey 1 rayıp eline aldı. (Arkası var) • -ı••••••••••••••••••••--J 

~hisarlar U.Müdürlüğündcn 1 
1. - Şarb1amest mucibince müteahhit nam ve hesabına muhtelit eb'a• 

ta ( 4675) adet n.ihnyeısi.Z şerit pazarlıkla satın alınacaktır. 

. 2. - Paz:ırlık 28/4/942 Salı ıünu saat 10.40 da Kabııtaşta Levawn Şii 
besindeki Merke-.t Mübayaa Komisyonunda yapılacaktır. 

3. - Şart~me her- ıOn öfleden sonra adı geçM &Ubecle ıörül.-bilir. 
4. - tıteklılerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklit e6' 

cekleri fiyat üzerinden % 7,5 güvemue paraaiyle birlikte me&Jı.:6r lı:omisyoO 
milracaaUarı. ( 47'1 ı) 

Jstanbul Def tertlarlılınd•a: 

16108/6482 Büy\ikada Nizam mahal
leli.Din Nizam aokaClnda 
173 ada, 7 parsel, eski w 
yeni 51 kapı No. lu 721 
metre muraı.baı anaıua 

5/20 h!BM8i • 
Wtl/MN Beyojlu BtllWl mahalle

sinin Tenekeci sokaiıııda 

569 ada, 34 parsel, eski 
24 - yeni 20 (35.5) met
re murabbaı areanm ta-
mamı. 

• 

UIOl/2&47 &yoelu P:mgaltı mahal- 111 
let!lnln Çımen sokağında 

629 :-ıd:ı , 24 parsel, eski 
92, !14 yen· 138, 140 Ne. 
hı 7fl mı•tıt• murabbaı ar-

ıe 

5anın tnmaını. 

Yuk:ındn yımlı gayrimenkuller 4/5/942 ~ 9aa& ıs de 'Jlfl' 
EnılAk M~durlug~mlc mlit.eşekkil komisyonda llıÇlk arUmlla Gıt aa~· 
tır. Fazla mıhnt ıçın m&kCir mudıirlilte müracaat. "'70I) 

l'ltanb11l Elektrik, Tramvay De 'l'ilnıl 
işlelnıeleri Umum Müdilrlilği1Rden: 

l.) Muhammen bedeli 11,900 lira oları muhtelif ek .,. uç ku~ 
mektupla teklif J,:;lf'mek: ruretile satı1' alınacakbr. 

2.) :.1u\ k. t m nat (892,50 liradır.) 

. 3.) 'feklıf e: Lwazımdan partıS1Z tedarik edilecek sartıı~ 
tarıfııta uygun o .. ıaı: 18/5/94:? paznıtesi cunu aaat 17 ye kadar )1#111' 
~nının 4 uncıl kutıı1clakl Levazım M\.ıdürlülune imza aıukablllnde .,, 
rılmlş olması llızımdır. (4914) 

::==::::::-===~==========~~====~ 
aattrbt A. Cemaleddin Saraço§lu Nctrlyat ll.IOd!lrU: M, Sam: Kar•Y,I 
.... , .. ,., J'ff: (H. 8eklr GUrsoylar ve A. C...aleddln SaraÇ(;jlu Mattııat1J 


