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Anıt -Kabir takri~rne Başvekilimizin 
cevap fasvipJe karşd.af\dı 

\'erdiği Milli Şefimiz Ankaranın Başkent olmasını temin 
etmekle Türkiyenin terakkiaine büyük bir hizmet 
ifa etmiştir. Bundan dolayı Ankaranın duyduğu 

minnettarlık hissine bütün memleketin 
iıtirak ettiğine şüphemiz yoktur. 

Yazan: MüSEYin CAHiD YALCIN 

Askerlik layihaları ve vapur inşaat programı hakkıadald 
takrirler etrafında da Milli Müdafaa ve Münakalat 

Vekilleri izahatta bulundular 
, 
· -

A nkara Belediyeı-:i,_ rnk iE.abe-tli bir kaıar ile, Ankaranın hükümet merkezi itli:ıaz edilmesi 
için Bil) iik ·Millet Meclis~ iJk. takriri ,·~ren o vakitki Başvekil ve şimdi Milli Şef'e bu 
atbğı adımdan dolayı daydugu mumettarlıgı izhara bir vesile aradı ve eski Ankara Kalesi 

içinde yeni yapılan par.ka "İ::c;met Paşa Parkı., adını verdi. 
Filhakika Türk Cumhuriyeti-· ---------------

VALiNiN· BEYAtlATI 
"Kışın çekilen sı~ın:tının tekerrürüne 

meydan vermemek azmindeyiz,, 

"Mahrukat ihtiyacmın temininje Hükumet ve 
Vilayet nazım rol oynıyacatır,, 

nin tarihinde, mu.kadde-ratmda 
Ankararun Ba.5kent ı Huklımt-t I 
Merkezi) yapılmn<:ı çok büyük . 
bir rol oynamıştır. BirdE.-nbire 
ehemmiye.ti pek göz.e. e~ıı pmıyan 
ve Yaktile. mevzmıbahs olduğ'u 
zaman birc;ok tere<l<lüıtlc·ıi da,•e:t 
t>d(-n bu düşüncedeki iı-.abet za
ma.nla 'kendisini gost.e·rmıı;;.tir. 
Milli Türk Cumhurive-ti anl'ak 
Anadolu içinde merkezi bir nok
tada bir hükiımt"t mPrkezi ile 
sağlam temelini bulmu.<; olurdu. 
Bu hükumet merkt-zi t:un:unen 
Milli Türk Cmnhuriwt.inin est-
ri cılmak, onun büyÜk n· ilel'i Lütfi Kırdar, 'laşt1,killl11izin İ .. tanbulun ihtiyaçları üurin
hamlE-lerinin tim..,ali b;,lin.Je bil· 
tün <lünva karsk'ında mt<\·ki <.l· drki yüksek aliı.ka ve hassas 'yefirıi şükranla Juıytittdigor 
mak icabe<lcrdi. Pazar günü şehrimize gelmiş bulunan Vali ve Belediye 

Mcı~<.'la t"t:ınbulun Ba~:unt 0 • Reisi B. Doktor Lütfi Kırdar, ilii gün içiude mahrukat nx:se-
lar.~k secılınr;>Si hiç bir z.'!man bu lesi Nrafmda aliı.kat1arlarla temaslar y:;pmıştır. Vali ve He-
kaday manalı ve fa.yd ılı ıı!amaz- . ledıye Rıc-ısi. bu temasların verdiği neticeleri alakadar veka-
dt. 1.ı0:1.::!nbul asırlardanbt-.ri tı~- ieıtlere aıu~tm\>tk üzere dün ak12am tekrar Ankaraya gibiıiş-
ltnen ve <lc,•ım eoen haı:m~ti tir. Dokıtor Liıtfi Kırdar, ma·hrukat, ia:;e ve diğer şehir mese-
hüviyeti Ye *ahsiyeti ile yeni hü- lele-ri etrafıncla bir arkadaı:ıımıza şu izahatı varnı.iştir: 
1dımert merke-Lini kendi i<;indt (Sonu Sa. 3, Sil. 1 de) 
deılınl yutup balle.3ecekti. Ne ı .._ ________________________ ./ 

M. RUZVELT 
. 

Amerikada yeni 
ve kati tadbirler 

-·oo----

Masraflar kı$ıhyor, 
Umumi karlar tahdit 

ediUyor 
--00--

Ruzvelt kongreye 
mesaj gönderdi 

"Zafer, bizim için 
muhakkaktır,, 
Vaşington, 28 (A.A.) - Reis 

Ruzvelt bugün kongreye bir me
saj göndererek Amerika.da ha

(Sonu Sa. 8, Sü. 5 de) 
kadar gayret s.arfedilse. ne ka
dar \'tnilikler yapılsa bu daima 
İı:;taÖbul olarak kalaı:ıc1k ,.e es
kinin icind~ kaybolacaktı. Hal
bn:.ti Anka ... a yenidir. Ilicten Yar 
olmuştur '"c 'i.'ürk Cumhuri~·eti
nin himmet, sayi ve feda'.ıthlı
ğı ile \-Ücut bulmuştur. Türk 
Cumhuıiyeti Yeni Ankaracla 
kendi yarattığı, ikendint> ıı~g-un 
ve kendi varlığının tim,.;ali bir 

Alman B. Elçiliğinde 
Başkerıt'e maliktir. 

Von Der Goltz Müzesi dün merasimle açıldı 
Von Papeıı'in {'Oll san1in1i nutkuna General Hüsnü 
Kılkış oı·ıluınıız nununa muhabelede bulunda 

PASIFIK'TE 

Birmanya'da Japon 
baskını artıyor 

~ 

Anhara, 28 (A.A.) -Alnıan-ı 

ya Büyük Ell'i~i M. Von Papenı RLJSYA'DA 
t:ırafuıdan bugi.in, Tüıl~ ordıısu-
na peık e::ki zcunanlardanberi 
hizmet elıni~ol. n Alman veya 
Prusya subaylarının resimlerin- s 1 k't Al 
den mür~kkep olarak Biiyük El-j mo ens e man 
çi!ik binasında hazu 11.r:nuş olan ! 
taıihi müzeyi açmak \esile&iyle h'u'cumu 
bir k;.ı bul resmi yapılmıştır. püskürtüldü ı 

Ankara, 28 (A.A.) - C. H. P. l-Ieclis Grupu Umumi Heyeti bugiln ''28/ 4:/1942" saat 15 t& 
Reis Vekili Trabzon Meb'usu Hasan·saka'nın reisliğinde toplandı: 

to~=~~~i: a~~ı.l~~~:n~iı~:s::ı~~ t--Ko·· YLERI. MI. ZDE okunmasını muteakıp ruzname-
ye geçilerek Konya Meb'u.,u Dr. 
Osman Şe"ki Uludağ'ın, Ebedi 
Şef Atatürk için yapılacak olan 

~\iiıf::~~r~~~~~~:~~~~ Akşam Sanat Ohullarile Aleslek Kura-
Başvekiı Dr .. Refik Saydaırn ta: tarının açılması tenıin ediliyor 
rafından verılen cevap, Unınmı 
Heyetin müttefikan tasvibiyle • • 

ka~~~:~en-in diğer maddeleıi- 16 yaşını bıtrrenler kurslara devan edecekler 
ni teşkil eden, Manisa. Mel;\'usu ., , . ..,,,...,,v .... vvvvv..;o 

Refik İnce'nin, askerliğe · mü
teallik kanun layihalarının as
keri şirra.c:ian geçirilip geçiriime
diğrne da~r oJan takririne Milli 
Müdafaa Vekili ve Kayseri Meb' 
usu Suad Hayri ÜI'güblü'nün, 
Yapur inşaatımızı temin edecek 
~alışma ve prugııama dair takri-

(Sonıt Sa. 3 Sü. S te) 

~vam Kamarasınd 
ı 

S. S. Cripps, 
Hindistan 

ı temasları 
! hakkında etraflı 
l izahat verdi 

Ankara, 28 (Hususi muharimiz bildiriyor) - Köy vkufüı.rı. 
ve enstitüleri t~latlandırma kanun layihasının müzalitre.~ •• 
ne bugiln Muvakkat Encümende Maarif Vekili Ha~an Ali Yu· 
celin lmzuruyla devam edilmiştir. 

Proje esaslarına göre kö\•ler- ------------

deki ilk tahsil müesseseleı i
0 

(İlk Kanada, Fransa ı·ıe 
öğretim okulları ve kurslar), 
(Eğitmenli köy okulları), (Öğ-

retmenli köy okulları), (F,ğit- m·u·nasebetlerı'nı· 
men ve öğretmenli köy dkulla-
n) olarak dört kısma ayrılmak- k . 
tadır. Bu <>kullar; durumu ve a- es t' 
razisi mRksada eh•eri!;li olduğu 
takdirde nahiye merkezlerinde 
açılac~ktır. Bundan baı:;lra ak
şam okulları ve köy meslek kurs Vişl, bunu mevcut 
hm da tesis edilecektir. Eğitmen vaziyetin teyidi sayıyo. 
lerle köy enstitüsü mewnlnn , . 
öğretımenler Maarif Vekilliğinec 
tesbit edilecek olan gezici öğret- 1 menlik ,·eya gezici bas ö!{ret
menJik •bölgelerindeki köylc:-rde 
kurulan okullara tayin edilecek-
lerdir. Teşkil -edilecek gezici ü;~-

Ankara, 28 l&dyo lia:t.t·ıe-ı 
si) - Alınan habtrit-ıt :.:,ört .• a
nada Vişi ile ~iya~1 rni.iu .. ~lk::~ 
lerini kesmiştir. 

Müzakerelerde ret.menlik ve baş öğret.menlil:: * bölgelerinaen lüzumu kadarım 
! karşılaşılan güçlükleri yerleştirilerek bir tcftis bölgec:. Vh:i, 28 (A.A.} - Fıansız ' 

1 

1 tt kurulaca11r .-e öğretmenlerin bii- Kana: ... .a münasebetlerine da!J 
ana 1 ("'~ c~ 3 eo·· I! ı ) h.ımad.a Ba.ı;;\·ekilinin yuoat·a~ 

Lo d 28 (AA ) S 
1 ..:ıunu: cr-..,. ; ~u. o t ııA 

n ra, . ~ - . . demeG hakkında l<'ra.nsa harici-
S. Cripps Avam Kamarasm- JAPON yt· nazırlığı dün alo;iam a~ag> 
da Hindista.ndaki vazifesi . daki l<'bliği neışretmiştir: 
hakkında izahat vermiş ve 
demiştir ki: · • • '"'<'raıısız bilki'ımetine geleı. 

"Ziyaretimi güçleştiren se BAŞVEKJLJ hab<:rıcre göre Kana.da ba":'\"t' 
bepler, düşmanın Hindista- · kil; bugiin yapacağı dcnıec:t• 
"na yaklaşması, Hint umumi o·ı .. YOR Ki. Kaııad::ı ile ,Fransa arasındaki 
efkarındaki bozgunculuk ha- : mün<ı!"cbetlerin kesildi~ini bil-
vası ve cemaatler arasında- diı mı'~ niyetindedil'. E::ı·ısen m"' 
ki ihtil8.fların daha bariz bir · t:ın'ki.•<len beri Kanada Fransı.. 
şekil almasıdır. Makı::ıadınız, "Harbin gelecek da temsil edilmiyordu. Bunun i-
hem Hindistanın istikbali ciııdil' ki I\:anadaııın siya:;;i mii-

1 mC'selesini" halletmek. hem safhası Japonlar nasebetlerini kesmesi tıpkı ce-
de Hindistanın yabancı müs • • b• • t• h nt'n Afrika birliğinin münase· 
te\'liye karşı müdafaasını ıçın ır ım ı an bt:'tlerini kesmesi mahiyetinde 

!Atanbul yalnız şe-hir ve coğ· 
rafya. bakımından yeni başken
ti yutımakJa kalmazdı. Manevi 
muhit itilıariylc ile bir tehlike 
idi. Bu tehlike teliı kkisi 1stan
bnlun bozuk ve ttaıaktersiz bir 
muhit olması gibi çoc11kça ve 
münase·betsiz bir düşün~eye ıs
tinat eıtmez. Zaman zaman, her 
şehirde ahlak ve k.ıırakter bakı-1 
mmdan az çok gev.c;emeler vu
kua gelebilir. F'akaıt bunları kal
kınma de,·releri de takip eder. 
Onun için, lstanbnlu topyekün 
itham edenler ancci:{ sathi gö
rüşleri temelli haltık.aıt zanne
denlerdir. l~tanbulun yeni baş- Yeni Ginenin büyük bir 

Türk ordusu namına General· 
Hüsnü Kılkıs ile Genf'lkunnay ı 
~ube reislerinden Albay Hilmi 
Oray bu lörE>nde hazır bıılun
mu~lardır. Aı~n1n ordnsu namı
na da Umumi .tlnrp t.:snasında 
Türk ordusunda hizmet etmiş 1 
olan General Guhr, Bedinden , 
sul'et.i m .. hsus.tdz gclıııek ı-ıurc
tiyle merasıme i§tirnk etıı -~tıtir. 1 

Bmıdan b:.ı~k::ı Mareşal Voıı Der 
Goltz'un e~ki siWh arkadaşla
rınd'iln G:meral Pertev Demir
han ve General Refet Bele ile 
e,.;.,{j Milli Mfüiafaa Vekili Saffet 
Ankan. Basın Bi:lif11 Reisi Bolu 
11eb'usu F~lih Rıfkı Atay, mat
buat ve ajans umum müdürleri, 
şehrimizde bulunan Türk ve Al· 
ma.n gazetecileri de törende ha-· 

\ 

kuvYetlendirmekti.,, ıı olacaktır olacak ve mevcut bir Yaziyeti 
Kalinin cephesinde (Sonu Sa. 3, Sü 5 de) 1 . " J teyit etmekten başka bir ~ey İ· 

~-===========-=~o:!ı • - Yazısı 3 üncü S.'l) foımuln - fade etmiyecektir. kent ~?l~i i~in bir t~hlike teşk_il kısmı Japo~lar tarafından 
edecegını soylememız başka bır 1 ı 
bakımdandır. işgal edildi 

lstanbulun geniş ve bir dere- • . 
k d l rt hayat ve f A .. .. ft l<ınıfl•ffı,.llun 

ceyhe't'aAar dcolzmo.p.ko.ı k avlası hu/11.<.;a u;iluıi~lir. J 
mu ı ı na o u yu ı-e y • -
nın sert havası ve müll2J€vi mu- Saygun'da;n bildiri}dj~ine gö
hiti içinde ruhlan kamçıhyan re son yir11ıi dört rn.:lt içinde 
teşvik darbelerinden mahıum- Çin kıtala ı tan.!ııı.Jı r. dele cdi
dur. İstanbtıl çok güzeldir ve 1 len lıaz.ı mevzii mtr•aH., loyetle
çok cazibelidir. Burada insan re rağmen Japonlar b~~ .. kınlan
şair olur, hayalperver olur, in- 1 nı arttırmakta, bin.assa. Saluen 
ce olur, !kurnaz olur, hayatın, cephesiyle ~ansi Jcvlctleri top
zevkini anlıyacak bir adam olur. j raidarınd•J. ilerkmeğc dcYam et
Fakat yeni bir Türkiyeyi kur- mektedirler. Ddhi radyo.;unun 
mnk icin icabedcn sert. azimli b.ıdır'lı~ine göı t: .Jı:ıponlar Man
\'e iradeli bir muhit yaratmıya dalyanın 120 kHomH1 e şimali 
kol ıy kolay muvaffak olamaz. şarkısında lıir nokt:ıya nll'mış-

1\:iiçiik "e yalnız An!rara. bü- !ard ır. Şimdi bu ııol.tadan cloğ
fün dedikodulara, biitiin zevk rudan doğruya Mantlalyadan 
\'e bolluklara. arka:,;ını çeviriyor L:ıshi'ye giden yol ı t'f'hdit et
'"e memleketi çok daha yakın- nıcktediılcr. lJt•.ıiiz Tun~uyu el-1 
d:ın görebiliyordu. Bu~iin bile lel'indc bulunclunın Çinliler Ja
Anltata konforlu surette ya~a- pon ileri h:ıreket:ni geci~tirmi-
ııa bilccek nıntlern bir ı-:chir ol- ye u~Taş.n~ktadırlar. 1 
Juğu halde. lııtnnbul mııhiti ile f;.ınuh;;y<lan şu malümat ve-

zır bulunmu~lardır. 
Alman Bü~·iik Elçisinin Nutlm 

Davetliler büyiik salona geç
tikten sonra .Almanya Büyii.k 
Elçisi M. Von Papen, ıa!1ağıdaki 
nutıku ile bu kiiçük, fakat çok 
kıymetli müzenin küşat resmini 
yaıpmıştır: ı 

"Her sene olduğu gibi bu sene 
de Ebedi Mareşal Von Der 1 
Goltz'un hatırasını ihya etme!k 

(Sonu Sa. 3, Sü. 4 te) 

'' p . ara,, 

Sovyetler bazı mevziler . ----------- __ -------------
kazandılar ı 

[A.A. telgrof7.o,rından l 
hulasa edilmi.ştir.J 

R ostok'tan aonra 'r~....__,,,,, ___ -=..._,.,~~~ ....... ..--------~ 

IBSE MÜSTESBRI Sovyeıt tebliğinde bildirildiği
ne göre Smoleru;k cephesinde 
Almanlar tıGak ve tankların hi
mayesinde müteaddit hücumlar
da bulunmuşlar, iki gün süren 
bu hücumlar Almanlara ağır 
kayıplar \'erdirilerek püskürtül
müştür. 1000 den fazla Alman 
öJdürülmü.ş, Ruslann eline bir-

lngilizler Kolonyaya 
cok şiddetli 
' akınlar yaptılar 

çok harp malzemesiyle eı:;ir geç- Her iki tarafın da hasar 
miştir. Kalenin cc,phesinde hJrp 
eden bir Sovyet bil'liği Alman- ve zayiatı çok mühimdir 
Jara ait yirmi Blokhavz'u tahrip 
etmişlerdir. ı 

Alman tebliğinde de Doğ·u 
cephesinin merkez ve şimal ke- 1 

simJerinde yapılan hareketlerini 
mevzii muvaffakıyetler kazan
dığı, muhtelif •kesimleı <le düş
man taarruzlarının ağ1r kayıp- 1 
larela pü::;kürtüldüğ'ü bildiril
mektedir. 

Davası 

[A.A. ttlg,.o/larıııda;ı 
hulasa ctliJı.ıi-~t;r.] 

Röytcrin StokhoLmden verdi· 
ği malUmata göre Dag-1;rı., .~le· 
ter İngiliz bava t:aarıı.ızu h:ık· 
lk1nda mütalea yürütcı ek, <n;.li 
ikinci cephe mevcut bt lunu~' ı, 
demektedir. 

Rost-Ok Bombarlhmıı111wuı 
Tafsilatı 

, Ankaraya dönen Şükrü Sökmenaüer 
11 1icaret Vekiline izahat verdi 

Suik~st davasına bügün devam ediliyor 
j"veni Sabah., m Ankara muhabirinden:! 

· * Adana ve havalisi tetldkatınd::ın Aıık:ı.raya dönen Jaşe 
;.rn~·tı·ı;;:ırı Şükrü Sokmensücr bu sabah (dün) Ticaret Vekilini 1 
zıym·et ı'flcrck tetkıkatı netıl'dcri hakkında Ticaret Yekiline 1 

11;mn ızalıat \·ermiştir. Miistes:ı.r gerl'k Adana havalidim;eki 1 

m .. 1.sııl ,·~ı:ı:ıyetinden, geı·ek :ıhnan tcubirlerden memnun bulun 
nı:-:ktadıı·. 

* So,..e "«;: köprüler in,,aatı programına devam.,ctmek için 
913 . !lfi:! malı yıllarına kadar .Şose \•e I<öprüler Kanunu muci
b ,le y.ızılı tahsisata istinat ederek taahhüde girişmek husu
s"~ ,Jn Xaf ia Vekiline salühiyrot \ eı en kanun layihası MecJise 
~c' r iT. Liyihaya göre tanı hütlere ait senelik tediye mik

Ankara muhiti arn ... ında deı in üli)·or'7 ·•bomei ajansı tarafın- ' 
bir fark vaı dır. lstı:ın bulcla si- da 11 n::ı.kledilcn ha bcrlere göre, 
nil'lisiniz r>ndi!'lclisiniz. Her an Maı e!-:ıtl Ça~-Kay-~ek Bh man
biI' h· bcr işitirsiniz. Bunlar bi- y~daJd İngiliz kuvvetlcıiııin ki
ı'ibirlerıni nakı-ooerler \.e sizi fa:;el:-i ... ı:ğinden dolayı h..ıyli su
şa~n tıı lar. İst:.mbulda rnhun sü- ·kuta uğradıgı ve Çin kıt.alarma 
k\ınunu, fih-rin ben a!ı:lığını ve ı Çine ::. Ydct emri verdiği söylen
muhakemenin istiklalini muha4 mektet.lir.'' ••• faza edebilmek her erin kan de- 1: ı>ni Ginede: J 
ğildir. Fakat bir gecelik lkısa bir 1 J~pon umumi karargahının ki taraf da dünkü duruşmada mÜteka 

Ayni gazetenb Burn muh<t· 
biri, dört gün .ar dı"n a sfü tn 
bombardımandan soııı -ı Ro ... tok
ta binlerce ai!enin 'eı -.;z. ı .. Jdı· 
ğını, gazetecilerin bm ,.yı ziya· 
retine mü!"aade rdilmedı~rın·. İ.ı· 
gilizlerin Stralsmıd · n be~ tı nna · 
meler attıklarını \'e dalrn ı-ıddeıt
li lıücumfar beklemlleıin.ı h:ılka 
ilan ettikkı ini biıd,rme.ıd ldir. 

aı '•·': yı l.Ü!!U b.ir yıl önceki t:.ı si~at miktarını gec;miyecektir. 
Bu mıkta.r fevkınde taahhüde ~inşilme::-i ancak Vekiller He
yl't kaı ariyle olacaktır. Nafia Vek~ lcti bu suretle e\•\•elce tes
hil edilmiş ve sıraya konmus olan ~oFe \'e Köprüler inşaatına st'ya.h,!1ttan s~mra .A?l_rnraya bildil'diğine göre Japon kuvvet-

v.ardıgı~ v~.kıt ken~ınızı ~der· j C&onu sa. a, &il 6 de) ı 
hal sak.m, muv~zcnclı \'e soguk- ~ ="!>'-"" . e .e ıM .. _:e:a: 
kanlı bır muhıttc bııltırsunuz. t-+ ,,, h ·ı,ı- crun·· l<>rcle bütün 
B "t•• k' l • ' } ' .:; et Me ula a ] '.I\. l:> " u un va a aı noırna c:e~am · b h k'k 1· ,,.. . M'llı Scfimiz 
lerini ve ehemmiyetlerini alır- u, a ı a 1 00! en .. ıl . " t 
l B. k .. l'ik 'k tl Anıt.aıranm BasM:nt o mc1s1m e-
ar. ır adç gı:ıd1 't 1 >am~ b~n min r:tmekle Türkiyenin tcrak4 

sonra ora an a e a manevı ır . . b" . .,,_ b' 
ted · d · · · ·b· d.. ki!'.ine ve geh5mesme uvu~ ır 

avı evrcsı geçırnuş gı ı o- hi;met ifa, etmiştir. Bundan. do-
nersiniz. lavı Ankara relırinin duyduğu 

Türk politikasının itidalinde, minnettarlık bıssine bütün mem 
derin görüşünde ve isabetinde leketin iı;tirak etti.frln<1e şüphe-
adamların hissesi gibi, Ankara • ·o· 
muhitinin ele bir hissesi olduğu ro:ız yoktur. 
teslim edilmek lazımdır. JltiSf>}in· ()a1ıid ~~v\LÇIN 

bil iddialara ayrı ayrı cevap verdi 
Muharrir Necip Fazılın, Pe- terdiği 20 benzerliğe birer birer 

yami Safa, Cihat Baban ve Z!- c~v.ap ve~erek _h~lann hiç . ~~
yat Ebuzziya aleyhinde açtıgı rının hakikate ıatmat etmedıgı
neşren hakaret davasına dün ni iddia etmiştir. Necip Fazıl 
Asliye İkinci Ceza Mahkemesin- bundan sonra: "Ben Parayı yaz
de devam edilmiştir. dığım zaman Celfilettin Ezine 
Duruşmada her iki taraf da ve Osman Cemale okumuştum. 

hazır bulunmus ve evvela Necip Bunları da şahit olarak göste
Fazıla söz verilmiştir. riyorum,, demiş ve bir tabiiye 

Necip Fazıl geçen celsede Pe- kitabile bir hukuk kitabı ara
yami Safanın (Oro Puro) isimli sındaki benzerliğe ait bazı mi-
eserle Para piyesi arasında gös- (Sonu: Sa. S; Sü. 6 da) 

fa~ılasız devam edecektir. ' 

Miitehas•s olmıyan doktorlar Yapllan bir k?. ifle Rost.ok 
şehrine yapıkm ı-;un ü arı-uzlar 
esnasında. Ifoiokrn ııc ak · bn- İ * Mütehassıs olmıyan doktorların tabelfilarında yalnız 
k:a.sının ana mont:ıj atdyeln nin doktor kaydını ve hastaları h;ı,n~i saatlerde kabul edeceklerini 
büyük hasara uP,.ad1'ıla11 anla- . yazarak gerek tabr>l:iJarında, grrck gazete sütunlarında reklam 
şılmıştır. mahiyetinde bir ::;ıey yazmamalarını Sıhhiye Vekaleti ala.kadar· 
Bir İngiliz Tcl:iiz t,.,hl'~ onuna lara tauıimen bildirmistir. 

Hücum Eılihli ""uikast davası 
!ngiliz hava ve d .... ııli E.-mn'ye~ . 

nazırlıkları şu tebliği r.~r t ·c:.- * Suıkast davasına yann <l:ıugiin) saat dokuz buçuktu 
lerdir: "Düşman dün g cc: taar- l devam edilecektir. 

(Sonu .Sa. 3 Sü. 3 u:) 1 ~~.;;;;;-========:::::ııı:=====;-..-.......... u=~ 



... 
l_ Ha~ ~?ıd:;~u ·1 umatr ve 

.._ __ Neler gör 
av 

- ? __ __, m. umi 
cı· 

Ekmek kar 
ba anbirşe 

Çocuk bayramı şerefine 

~ O k U J UCU -. __ evlatlarımıza öğO lerim , " - Kilçük yaştan itib ren h~ 

D·ıyor kı· 1 ÇOcuk (24) saat zarfınd.al 

top andı 
, 1 hiç olmazsa bir defa olsun (kü.,.. 

-·Haydi çoeaıldar, tiıfıana ye- bldı. IDııyık yedi y karada 
oi gelen Feleme!lk p gi- .knlmış olduğundan her tarafın
deEm. Dauterbach belki bu va.- dan su giriyordu ve beş dakika. 
purckı.dır. Kendisini görür, nEm- iGindesu ile doldu. Maamaf.ih, 
den" in m.acera.ları ile şu Sin- ben dan.izci gözüyle su içinde 
ga; isyanı hakkında · · kalınca teknenin · ~ 
den ta.fsilat alırız. cikınxiyeceği . pdkıilA biliyoır-

GörüyO?'SWlUZ ki laq>tmı 00- dum. 
oaplan. salonda bir ~bancımn Yerliden, tolmcde yelken bo
oturdıığunu görerek seslı:ıı al· ltuıu"" bulunmadığmı sordum. 
.oolfm'l?b n'n"lmiJ o yabancı. ya.- Yine dişlıerini meydana. z_,,,Kl>J,''""'" 

;-~ nel~lediğıni mfilmm- t'CllİŞ tebessüm!yle: 
aıelen- i.~miştiın. - Çok var, 90k var! .. cevabı-

Hani: nı verdi. 
- Allah beni dostlarımdan Bunun üzerine kll.yığı büsbü-

korusu.n, düşmaıılanmdan biz- ıtUn denize dayandık ve ycrlij'e, 
zat kendim korunurum.. diy: tekneye atlıunasını ıiş:ıret ettim. 
bir söz vardır ya, ne kadar doğ- Herif derhal kayığa atladı. Ben 
l'U imiş. Bu Afmanlar hiç şüphe de atladım ve yelkeni açtık. 
JOk iki benim fenalığımı istemi- 1 Yerli varkuvvet.i.yle teknenin 

1 
yorhı.rdı ve akıllarınca v:ı.ta.noo- suyunu boşaltırken ben bir ıtıec
v.criikleriııi göstemıek için be- rübe yapmak üzere iroywı met
oiım peşime d,iişliyorlardı. Lal ·n haline dogru yol verdim. Görü
bunu yapmakla kanıma eloook şümd yanılmaıruştı.m ve ka
doğradıklarını bir an bile luı.ıt.ır- yık gerçekten denizci bir tekne 
1arma getiremiyorlardı. Bu mü- idi. akıa dümene pek o kıadar 
aehadedeı sonra ".Alkılsız dost, ıtaat etmivordu a.mıma bwıwı. 
llkı.llı düşmandan daha ?Amrlı- teknedeki fazla sudan ileri gel
dır." aziyesinin doğruluğuna diği muhakkaktı.. 
bir kere da:ha imanı ettim ve va- TecrUbem muV'.ı:ffakıvetli ne
'tıılH'8ı ancak hareketinden i:kıi tice vermiş olduğundan Fele
dakilı:a ıevvel döndüm. lma:ı nıenk 'Vapuruna. doğru yol ver
dOsilanm OOni vapw·da bulama.- dim. ltapurun J?ii't'18rt.esinde Şon
dı:klarından dot ~belki de üzül- berg tlilrbini gözUııde ayakta 

Beyannameye tAbt 
kazanç vergilerinden 

ahnan para yüzde 
ona çıkanldJ 

İstanbul Umumi Meclisi dün 
saat 15 to reis vekili B. Abdül
kadir Karamürselin reisliğinde 
toplanmışbr. Geçen celsenin 
zaptı okunarak aynen kabul ~ 
dildikten sonra ruzname~ g&
çilmiş ve Umumi eclisin bir 
lııfayı~tan 15 Mayısa kadar tem
didi hakkındaki riyaset teklifi 
kabııl cclilmi§tir. 
Muteakıben müzakere edilen 

ve asker ailelerine yapılacak 
yardım için beyamıameye tibi 
vergilerden yüzde 15 niebetinde 
tahsilat yapılması hakkmdaki 
Muhtelit Encümen ma7l>atası 
da kabul olunmuştur. Umumf 
Meclis Perşembe günü saat 
14,30 da toplanacaktır. __ _ 

ZEYTiNY AGI
SATIŞLARI 

m~ amma, ben ıkendi he- dw"Uyordu. Vapuruıı hareket Vilayetten tebliğ 
Fahma onlann l>ir kere daha saati yaklaşmış oldugundan be-
;riiilerini görmediğime pek mem ni sabırsızlıkla beklemekte ol- edilmiştir : 
uu:ı olmuştum. duğu şüphesizdi. A - 2513 942 tarihli vilayet * Vapuru. yanaşınca deriıal ba-1 tebliği He beyana tabi tutulan 

Vapura avdetten soru~ i- ın yaklaştı ve yansı su ile dolu ve toptan satışları menedilen 
nim. ahba,p çavu.şl:aırı.n gemide te!knf>•i görünce o-Qzleri haytet her türtü ?.eytınyağ ve pamUk
beni aradıklanııı ve önlerine ge· '~dehşetle aı:;ildı. Ben, kendisi- yağlarından: 
lene 80l"duklarını öğrendim. Is- e ingılizc:e seslendim: ı - .Au.mi 1.5 as.itti ekstra 

-Şim ye kadar 900 sahte mnoaldıst 
ekmek lıarnesl basarak 

piyasaya Biirmüşler • 

T kirdağ adliye daire· 
lerinde halk için isti
r hat edebilecek yeri r 

yapılmahdır 

m ~ad:ı Hekimo(jl A 
da Seyitömer mahallesindo 7 nu• 
marada okuyucu! nmızcfan B. AN 

Ruıa Gilnaydın ani yo • 

''- 'rckirdU Adlb'esi, hü 
kona!ı içindedir. Dairenin zemini Suçlular· dün tevkif olundu 

Mııstafa ile Kbnil aıdmda iki 
eeyyn.r satıcı bundan tir miiıl
det evYel anuvak!k:at ekmek lk.ar
nesi basma'k üzere basit bir ~ 
kine yapnuslardır. Suçlular ıkar
neyi basa'bHmek iç.in lazım gelen 
ıklişcleri de .Ankara caddesinde ı 
Tüıtlciye klişehanesi sahibi Gab
riele yaptırmışlardır. İki a.rıkıa.
daş böylece 300 --e ya.kın mü:vat:
kat. akmek ·rnrnesi basarak pi
yasaya "Sürmüşlerse de suçlular 
yalaadannuş ve yapıkın dunu; 
malarını müteakıp tevkif edil
mişlerdir. * Fırıncılik yapan Mehmetle 

Ün iv sitede dePtl 
kesimi 

Hıı.ber aldığımıza göre Üni
YeZ'Sitenin hiltün fakültelerinde 
derslerin 22 Mayısta kesilmesi 
muhtemeldir. Arada 8 gün ka
dar bir fasıla verdiltten sonra 
1 Haziranda elemelere başhma.
eaktıl'. 

Hüseyin Mimik bir çuwl mırlan • t\-8 tlik. köylerden. ı:a-
161,5 ekmek çıkması tcabedcr- 611 v~ biyclerdt;n gclca dzıvalı 
ken har cuvaldıın 4 er tane elk- ve \"aCllar, btt ıırilda omzlltli 
mek fazıi çıkanrJi'k suretiyle kadını ır toışlarm uzerirıd otuı -
her gün için fazla olarlak ekmek makttıdırlar. Bu hal zı vatan-
kamesi elde etmişler ve elde et. dıı fil'. n koyun ;yu a ın.ıı hıısta 
tikleri 82 ıkarneyi Şadiye, İkbal, olarak donmclennı :mucip oluyo 
Cemal, vesaire gia şa.hıslant. Eı babı me3U1ı.hin dmlenmcsi ıdn 
fObnışbırdır. Suçlular y.a.kaiana- cl"cn 11 bır köşe tah ı lüzumlu~ 
r&S dün Milli Konmrna M~ ••d•uar•ltaı··-·.ıı.tn-de•y•im-.,, _____ ,, 
meBine tıeslim edilmi§lredir, 

* Mecidiye köyünde ot.uran 
A.bmetle Dursun adında iki a.r-
1.mdaş ayni ma.ha.lde Hamr iske
lesinde Telef on Şirketi sollaağın
da. yüksek fiyatın köm.ilr sa.tar-
ken yaıkalanmlŞlru'dır. Suçlular 
yapılan duruşnıalan sonunda 
100 er .tim para eeeasıt1a1 ve 3 er 
ay ba.p6e ınshkiım. edilmişlerdir. 

* Bwıdsn bir müddet evvel 
ekmek !karnesi satb.ğı iddia..<riy
ie ma.hikeıney:e ver.ilen Alemdar 
İaşe Memuru Münir Divitçinin 
yapılan dünkü duruşmam so
mmda., beraati.ne kann '9eril
ımiştir. 

'' ipekiş ,, 
soyuldu 

Meşhur Antakyalı 
Tevfik'in yeni 

marifeti 
Bundan bir müddet e\'Vel le;. 

taııbulda Galata postahanesi 
veznedı:m Hüseyin Hü.~nüyü i)}. 

dürerek ka~ ve yakalandılfuı n 
sonra tekrar Jıapis.haneden firar 

_,1_,, b. - Bak azizim, ne miikemmel ek""'"- zeytinV111g-ıar, --.. .... ı. (loetum, M-....erson ı- b' l -ı:- 'B ,. ı:n.n" J-
~- ır tekne e e geçin.1..uu. u 'r\a.. 2 - Aznmi % 2,5 asitli eıc. r 18=_ Aca.ba La.uterbaiCh deni.lan yıkla Filinin adafanna güle oy- tra zeytjnyağlar, 

Yetmişlik gelin ! 
eden Antakyalı Tevfik, dün ge
ce Ayvansa.rayda !peki~ fabrik<l 
sına duvardan atl~mnk uretile 
~ve içerden 1467 lira kıy
metinde birkag top kumas cnl-

\ mıtohı·. 
·-...ı-- hid nıya gıdeceğiz. ~ - Azami % 3,5 asitli -ve ıyı· • bu --~'nl hayM ~ll sa en rr~ al d ..... ·--.J o 

~J- • 1 ;ı..· ı·k .u.-:v lı O:< .. utn, ~ar şaşır- kokulu bHnci yeme.klik ze....n ... _ 't'&punia. mıydı? J3imn c vır ı - d k ! nd • '...,....... . de f _,_ nus, o erece efll ı en gCQmış- yaii:larla, , 
tıe seyahat etti an"ına mı a• ki b l b ı.:......~~ • ., 

~...ı "'ı , eı· 1angı ır ıtrıu;::ıcnnı ı- 1 _ % ,ı.5 a61·tıı· ve iyi kokulu 
var.ınsilrk? dıye ucuuen u · · · · aı· · 1ı tı b'l .t :ı: 
idi. şıtmesı 1btim mı rma 1 e ikinci yemeklik zeytinyağların 

... ~ gem:....'l- h"""'kes bet den. getirmooen ve ısmuni adeta ba- mevzu fi vatlar dahilinde toptan 

Parasına tamA ederek evlendiği ihtiyar kadın 
oJduğu gibi çıkmaymca başından savmak için çok 

çalıştı fakat bir türlO yakasını kurtaramadı. 
~ ı..IA ~ '-'' - alk t 18.ff l • Eğ pl,lll ··yliiyorsauı ~u .ikı 

:L.,."'sediyor, sıng· ('f'!\nurda Hintli gırar e uz 1 e: :ve perakende aatl9lar1 serbest-
v=• -ı- _ Aman Lauterbach, bu ecel gözum onuınc oltı..ın, Alı..h beüitftl 
askerleri isyana teşvik için ba.<ı J.u..M - h' 1 k ı '1 tir. versin be agabcydgiın, bütun yap 
vurdugum- usul ve metodla_;,ıa.n ·~.gıy ıç yo a çı 1 ~rl mdı · 'O - A fıkrasında sat-1 ser-n.ı B- ı... ,,....,. e ,.._ "° ·r tıklan numaradu·. Beııim çıltardıiı 
;ı;...,.le hayali :ı...ır· surette 1J sedı- <1.Ab-ana, yan y..,.. •Y. su t -.ı- best bırakılan yag-1arın bir tene 
...,, 'IJ 1u1 d' e gu .. rledi J'Ctmıyoı ~ gıbı SiZİ.il de istıınıpa-

n.ddut etmı..iicu, hı:ıkik;,ı.ti araııt.ır

mağa luzwn görmeden d.eliknrılıya 

hak verirdı insan .. 

~ düğiimlcnea ıııe1klaıı 

sürekli ökslirilklcrle <:ıkanp foraha 

Suclu Asliye Dördüncü Cc7. ı 
Mahkemesinde yapılan dünkü 
duruşmasında bu ilii kendisi yap 
ıruı.dığını Hasan Hurşıt :admdu 
birisi yaptığını ve şimdi Ada.n~
da bulunuuğunu söylemiştir. 

Mahkeme Tevfiğin sabıkası 
olup olmndığının Adanndan so
rulma..<;ına ve şahitlerin celbi i
çin duruşmanın başka güne bı
rakılmasına karar vermiştir . 

eük su dökmelid" B ,.c~ ..... 1 ". - ır. u 6~ 
deti, alışkanlığı her ·· be 
saatte düzgünce yapan insan bil?' 
çok hastalıklardan ~ 
olur. 

Bu cihet sah hleyın uyan 
uya.nmn.z (ayakyoluna) gıd· 
vazifeyi görmeniz lazımdır. 
Eğer b5ylece iş gôrülmezaa 

bir müddet sonra (k lmlık ::2l 
peklik tutkunluk) başgOste. 
tir. Herkes, hele lnr, 
gün (büyük abdest bozmak) 
ahşlmnhğı ıle büyiımczlc <; 
fcnalaşırlar. (Güıuısın) veyahut 
8 4 5) gimd bır kere büylik 
abdes bozma-rra alı.~ırlnrsa , <».ılı 
zarar gortlrler. 

Bu gibi cocuklarda b~ ağrı.~ 
baş emhğı hazımsıdık, mıcll. 
bozulması, iştahsızlık t:kS.:7. ol
maz fide ve barnaklaı gaz il• 
yel ile dol ı-. }"arın. davul gibiı 
şişer. Kurultu ro lar ip ru ın ğ-ı 
nsı, mı de ve baı tıı k anı.; tlartı 
çolı: oluı·. 

Çocuk i tah ıle l.'t'\ p emı
yccei;ind n büytiyı>mez. Scrpı 1ı::
mcz. Gündeııgüıı"' y ıflaı. Kuv-
ı,·etteu düser. Bed ı \'ticut • - ır
lığı eksili~. 

Her msıuun .karn n 18-1 l> 
mctı e uzwtluğunda barsak var
dır. Bunlar (Kaı:uratJ ile dolar. 
Küçük b · ı lflğını halıni .alır. Bur
sakların jçmdc topl non ~it 
çeşıt mikroplnr, tılıiıi türlü lı · 
talık tohumları kanın ı 'ne ı· 
rerler. Vücutta at ve h • , 1 ~t 
yaparlar. Banmkta :toplanan c
ııa J..-okulnr a ağıd n ycl h ıı {ı> 
cıkamıyacaklarmd n mideden . 
ğıza kadar gd.irler. tA '?ız koku· 
sunu) yayarlar. Peklik, lmı· ı 
sişliği devam ederse kulb t · 

pıntısı, b.~ dönmesı bile zuh r 
eder. 

Uzun sti!'en p idik (ba ur m -
melen ı yapaı. Bu me.-:ı 1"dn ı
çinc knn toplanır. şil. t • .km 
ru kruı fıslnrır. 

Çok defa baı:;uı· memcleı i uf 1-

netle.ııiı·. Şışeı. K baru·. J'..mı ı 
inn gelır. BUyuk abdest bozw -
ken insan. cok siddetli ağrı crı
ker. 

İşte bu gibi h::ıst lıklara. "· 
lfilara uğramamak istiven (·oc k ........ı..~ı ki~·-"'-ra ben bil h<>v. ··· ıy · keden fa.zla (bir teneke dahil) 

,...., • ..--.... 'uuı.aa '""' "' -ı d nıu çıkııt·ıruık .ı.st.iyor bu karun. Sü- .-dikten sonrıı açtı :ıGzını. JIUm<lu ~ .J.-~t-+- k-...'1:-.: ıib"":ilyor- .ı..eknc sap.ısag a:ın ve cnızcı satıslannda .alınacak faturala- van lıi 
•çı. owut::Aı..uu t;ııuuu1t ı.. 1 'd' ki · sunc pu une bakrmıyıu il a- .. '"'.ünu: 
.a.._ A-., ... Allalıım! Meger ben o11ır teırne ı ı amma, ne çare rın birer sureti mahalli Sanayi 69 .,,.,... 
~ ~ua.u b' hb d . el d . · 1 nam yeruı~dir, ~·~· 1 tamam wıu - Seni "'CÜ boyu bosu dıevrilesı-

ler yapmışım? Hele kactıktnn ızım a ap enız en ve nız- ıve Tican..>t Odalarına ınahallı O· bitirmış yetmışe merdiven dayaıu~ - 1 
~---~ ma~rnl ını etr.ı.fmda ellikten katiyen ça.1mııy-0rdu. da bulunmadıgı- takdirde doğru- ,.,, . . ce herif. Nur ıopu gibi kadını uf k 

~ 
· lar, ve hatta bliyilkl ı· .kab zlık 

- S p O R __ ~ekmem ğe gay~ t tnıelidir.' .. _ 

-------- • Dr. Hafız c~mal 
auıa~• Hani ıul>fıhımızd:ı olsa7cbn -.o:nzı- bir kıskıınçlık bile duyrcadan so-ch1e masa.J.lar uyduruluyordu kı - :Mcr.ak etme, dedim, yedi dan doğruya vilayet sanayi ve ne ,,..,ktan ~ıw'>iım. Beni ı.avıa-

.J ben b'l k da k lm t · · d ö d il k{' ''" "'"AJ "' kakl.1ilrda bırakır buralara koş.'l.rsın bmılan istemiyerek ı e ıay ·ara a ış .a onun ıçın ticaret o asma 'g n re ece ır. ..ı .... ~ •ınaıı bin P•ı>eli olduğwıu 
b. v d 1 C Ecn b~ ..3d · Of ...,... ..... ha! Sacımı ufruna süpiirğe ettim, .ev>kle dinlıvordum. u:az u yapıyoı· . .ı.~ar a mru - e ı mau esı ,u yarı- soylcmi11ti. Mougiz 1 Iı edilince e-

"Malmszar" dan sonm uğra· kalan her tekne, su yapar. I .. akin, nıı geçmiyen liı.mpant ~. 5 nsitli lim ayıı ım tih-eı· ne yıllan roy1l,.e- gençliğim elden ~çip gldiyıor. Hiı-
A.2'mıız ilrinci iskele "Borneo" · d ni7.e açılınr.ıı !'J1 er ve su kıe- ve fı.zami % 1 ecnebi maddeli bi- tün bunlar ·kati gclıııiyormllt\ gihi 
'""'6 lan ' D H eli - 1 • "- ti 1 ı:: f··-"- yiın. P-.:ı.p ldcıl bah cd.iDce .ı:öziını bir de öniınc "elene '--· ....... mek Dı1Q küçük b.r limanı o ' on- silir. ay , met""' et:m . a; a ··· r:inci sıra malı <> ten wc..1a &o fııltaşı gibi ac;ılmı,ş fı~ servOf .. """"' ,,~ 
gall'a." oldu. Du l:manda ancak Bumüddet. zarfı• Felemenk sitli diğer zeytinyağlar Q asit oluveıml.liim. Kor .seytnnın iŞi ne ha! E.,.·Jeudıgııniz gun atan kulnk-
b!rkaç sa.at kalc1ıktan sonra .gP- vapurunun sUvar.ıa:i de .ŞOnbet • li sabunluk yağlar Tafine zeytin zihnıım ı;alıvcrdi i5tc. Hemen soı lanna varı,-ordu. Panım suyunu 
ri dönerek yenıden Sel~ibes iuyı- gin yanına gehniş, o da: yağları ile pamuk ve pirina nrunıuıuı ıaunı toka ettim. Aldurı çekince mi fena oldum? Her.it .ıen 
!arına: do;:;.ru yol verdik ve - Saion .ha! diyordu, bu et.'- yağlannın yeni bir tebliğe ka- bu nmem ycrin~e (1Cl11.eyi başıma. "ötekine berikine lb urup sureti 
-A:urnd.ang" da bir müddet dur- vi?. ka.buğu ile bir adadan diğe- d:ır toptan 'Ve perakende satış- Tamam altı ay oluyor pupcllcrin IMıkb.n gurilnmege çal yorsun ve 
duktan sonra "Sdebes" in şiına- rine gcçruiye kalkışmayı.n. Ali- ıan memnudur. lilfı bile yok cırt:Hlfı .. 'Maboyse ara- zannediyon;un kl bu komıştu~n 
11 şar~cismdeki yarmı adanın Ü· ınalla.h köpek bılıklanna yem o- Yüksek iiyatta mal bacı Oostik M hmt.>din ıklrl.!Y llİŞIUI. kimseler gelip mahkemede aleyhı-
zerinde hücraca ıl:>'r nvkta lan lursunuz. Alfı. temiz. rahat va- d ..r.rüdü ,,,._ me -şahadet ed;x-eklcr .• Havtıdn tıu-

•atmış otacaıctı o dnlga 3v. - • 1 •'M'endno" limanuıa g;ırdik pur dururken bu minimini tek- oı:ıo lut ııen 01nı unut! .. Seni benim e nıt 
Vapurumuz "Men oo ' do. iki ne ]le yola çıkılır nu? Çocl.lik- Dün F:mdıklıda ba.kka.I Naei- buC~~d~lı. mmk: bl)'lklı, siyah den ancok Azrail iltnrtarabilır. 

gün kalacaıktı. Ben ve Şonbcrg lar. siz canlnnnı.zı sok1lıkta. nu nııı bazı m ddelerin satışmıla ka h, kulhanbey kıbldı ııenç Hnısı geçmişti galiba. Etrafındn
~yi orada hıra p küçük bir bulauııuz? ihtikar yapmakta olduğu Fiyat birdcııbıre duıaklı.d.1. Sus pus oldu. kilerin ~ltışmelerinc ehemmiyet 

e ile il'llipin ad ılar:ına geç· Ben, Hollandalı -kaptanın. süz- Murakabe Bürosuna bildirilıni§ Mechsc elinde bir sopaya clayann bile vermeden kocasının yanına 
meyi ka.ra.rlaştı~tık. P.ndao- lerine hic ehemmiyet vermıyor- tir. Blironun ala.kadar memur- dayana h:ılokaten yetıniıJ ynşlımn- )"aklaştı ve r;ok muşfık bir sesle 

Şonberg'in bfr do vardı dum amm'J, 1.a.vallı aıtkadaşım iar1 mahallinde ya_ptıklan tet;.. da kadar b!r kadm giriyordu. Bu wunlan söyledi: 
do.1;1.un bi.7.e muna ıp biı• renkt~n renge giryor ve içinde kikatta Nacinin ?Jeytinyağının .kadın Cbt·ülecclc şeydi doğrusu. tki _ Haydi tontornım, cümle 1ilemc 

tekııe bulabile<ajfoi wnuyoı • 'binlere millik m eyi 1lıa.tede- 1 Iitı esini 130, ~a bwıuıı kilosunu biiklum olmus bir vilcut .. Buruş- kepıge olduk. Bu ışı daha fnzla 
d-Jk. Halbuki M:en<lao'ya gelince ceğimiz ceviz ka.bu~"Unu ıtckrar 100 ve fasulyanın kiloırunu da muş ııunıtın siııdu,.'il fazla nıik- uzatmaga lüzum yok. Ben senin ca
bu doSta yaırtıl,'ımız mum ut tekrar süzüyordu. :r:ibayet ba· 37 kuruşa sutmakta olduğunu tardn nıj o :kadar tuhaf b.r manza- hilliı!ınc \eriyorım2. Yuvaınu.a di>-
bir netice vermedı. Zira bu li- şuıı şiddetle saihyanaik: 'tesbit ederek Naciyi Adliyeye ra 

0 
cvcl n:ı •et•r vo .. du ki. hiç te- :nelim olmıu mı? 

Rapid takımı 
yarın geliyor 
Romeıı Şampiyonu Rnpid 

maçları tertip heyetinden: ı 
Romanya mpiyonu Rfıftid 

takımı oyuncul rı yann sabah 
~;aat f> te Sirk ci Ganna gelecek 
lerrlir. 

Spor seven arkadaşların mez.. 
kür saatte Sirkeci Garında bu
lunmaları l'ica olunur. 

MAÇLAR 
Mu.dar Besikta8 Şeref Stadın

da yapılacaktır. 
1 Maylti Cuma saat 16 da Gıı.

latas:lray - Beşiktaş B takım, 
17,30 da Fenerbahçe • Rapid. 

3 'Mayıs Pazar saat. 15,30 -"<hı 
f'enerbahçe. Galatasaray B ta
kım, 17,- Beşik ta§ - Rapid. 

Biletler Galatasarav - Fener
bahçe - Boı iktaı:;: klü~pleriyle İ
pek Sineması Gi )erinden te

manda ışımize yarıy.abilecfk bır (Ar 1 var) 1 teslim etmişlerdir. ~;.;.~;.;,;;;;.;:;".-;;.;.;;..------------------• 
tt..kne m vcut .değildı. Bız de ıs- ~~,:!!~~-!!!~! ~;~~~~~!!!!~~~~~~~~*!!!!~~~az~!!~~~!!!ll:!~'!:P !!!!!!!!~!!~!!~!!!!~~!!!!!~~·!!1~~~,~B*!+;~:;a;~7!·====~=: 
ter isteme-z vı.ıpur::ı dönmiyc nıec ği iı;in çocuk • impa1 a.tor Hoey'i 

min edilebilir. 

b:ır olduk. E!Qrarkcs; l'-;a;..-:.:;;E "Yenı :sabah,, m Edebi Rom nı=~=;;::::;eaa:x::m:zr••"JE~~~, ı\.abahatli addetmekte ittifak et-

s; atllk bU· seyaht:ıtten SOtır ği · ıyen ~o.ha .. nın ına.!. ce r ı p HWW w;uw: önünde itaat eder ve susarlar.,, 

Denılr tevzi şl 
Ym·duınuza ithal olwıan bili· 

:mum demir ve d0 mire ait mal
mıneııin llhtelif memleketl_r. 
den :ithali için aJfıkadarlarla. t'•· 
maalarda bulunmnk ve ithal o
lunan mideni y.e.yı yurdumuz
da. tevzi etmelt üzere 1ktısa.t Ve
ldiletinin karariyle teşekkül e
den demir tıwzi komisyonun n 
l'CİBİ ile iki 8.zesı bazı tetkihlet"
de bulunmak il?.ere §ehrimize 
gelmişlerdir. 

Bu meyanda dlln .m5.deni ~ya 
ithalat •ıları birliklerinde bu ko
misyon merurupla.rının iştirl.kile 
fevkalade bir toplantı yapılmur 
tır. Toplantıda ınemleke!.:imizm 
mA.deni eşya ihtiyacı nazarı iti
b.:ıre alınarak bunların yurdu
muz piyasasına icllen il:ev%tf ıi
çin bazt mühim kararlar vem
miştir. 

Fiyat Murakabe Umum 
MOdOrO gitti 

Birkaç gUndcnberi eclırimizdıe 
bulunan Fiyat Murakabe Umum 
Müdıiirü B. Mahmut Seyda dün 
sabah Ankaraya dönmUştUr. 

rumuz 1'a.runa' - Evet, dedı F tkat hiç ')iı t'I ~ mişlerdir. Çünkü Nei Çe de şdy-
n u. ohmu ttrt:muştu 'il faziletin tatbikı ı ısa ları. "De- ~~ı·ıl www www $ le yazılıdır: "Çocuklar ebeveyni 

runa adalarının en ehemmıyedı mı "'tin ve rlünyar.ıu destcgı Ye t 
ku;a;bası olan limanda demir- esa ı >lan birind kanu•nın dı 1- l!I t ('.eu-Pe- elini tekrar bıraktı r 
ı-..;ı::;ı.. Vapur d_,,.:;rler d· n1·rıe- na ·u·rt''ıkleme• .... cli 11. • Çevıre· n İlhami.:.....• _,__a ve sustu. Ve bu sefer Felze hiç y • s b h 
~ ..._ "' -- Yli.Zan: Cluude l•anere ~~!E::.oc::.-=:.:m. : . ~0 ;!!'S!EP' b' .. lth d bul dış· enı a a mez ben, münasip bir tekne bıil· Arkası üstü dön rn; ensesi ::o.:: ...:: ~r ~u aza. a unma . un. 
mak ümidiyle karaya 'Ctktlm ve d rıden yastığa ~t.Ydi. öıçüsüz g h ihti.'33.mla ölümiiıı iı,;ıuc yı- _ 54 - nıuz insan ismini taşımaya dı kül rcnklı dumıı.n odayı ko- ..,.. ___ .,., .. .._ __ """"""" ........ """~ 
küçük bir ,koyda (15) kadem u- tun~klı eli tavan lııki nınbalara kıldı. tl 1 nıahhfun etti. kulu biı· isle kaplamıştı. Bu sis 
zunluğunda bir tekne gi)rdüm. uzandı. 'O zaınau birinci aftan olan ita.at edece~. y.'.:rd rehıri bizzat ''Bunların hepsini ilham eden tabaka.sının üstünde dokuz me· 

~'·il 1~- b k H h ·· t ·r t biz.. kendısi idi. şüphesi kin ve zulüm hiı- i idi. nekşe renkli r mba, sisli bir 
Xan.ya ç""" uuş OYi.U 

11 
te llt..'- - H.ın hanedanı devrinde Kaa PZ'"ret nıtsla_::e:de· c~ul~ubil[y1 e~~ de- "Bu ha"ber ı.k imparatorun "lmparatoı- Hoey büyiik. de- Son teşrin gecesi parlayan yıl-

mn Gca.lafatı. ~ddet.Jıe ihtiyacı rsmiı e bır impara or hüküm '° ''"' - niz kamlumbağaları avladıl~t.nn dızlar gibi parlıyordu. Bir çok 
vardı anıma, hatlan doğrusu su· müstü. Onun. n~-.ımlara tc· ğıltii! .. İmparator oldugu zamnn kula.~ına vaıdı. hayranlık -.·e sonra gen· do··ndu." Cenup rll- -.nntler su··t 1-daı· tatlı b1'r tesir 
h~ ~tmişt:i kısa elbise giyıyordu. (2), Bu merhametle dolu olan Fioey .ço- . -= ~ 

'erill~en bui b:ma :tekne- ba~m Lu ismin mpar.ı.toriçe yüzden impar.atorice iUu niy be- cuk _ Prens ~"ui'yı ve onun an- fından saraya gide ken domuz altında geçti. 

a•NaLMc 
t AVLHC 
1 AVLHC 
1 .AYLIK 

MOO Ktot. 1700 Kl'f. 

1'80 " 14&0 .. 
400 • 100 " 

110 " IOO " 

TAKViM 
nin yedi ayda.nberl 'karada bu- bir esi ve Çi isminde de gözde ti ele aldı. nesi Çi'yi hima.)•esine aldı ve insanı gördü -ve bu manzaradan Ve Felze yava.., yava.c:ı h.ii.kir.a 
t.ındıığunu söyledi. Demek ki bir pren esi vardı. "Bu kadın. sert kalbli bir kaı- ondan sonı-a naibe iınparator.i- d~cıete dU ·erek düşünmcd n Drog tar ııudnn fethedilerek 
tdr.nb UZUJl ~ ka- 'Bırinci inden b rınd saft.a dındı. çe Lu kara d~üncelerini tatbik §Öyle haykırdı: "Bu hal insa l • b;.ıtün haricf şeyleri unutmaya Ko.t1111 l?,.1 GG.N lltı> AY 4 naa kaldığı için armozlnrı nG· prens bir oğlu oldu, ki adına "İlk önce gözde Prenses Çi yi sahasına çıkarma.ya. cesaret ğa muhaliftir. Annem haksızlık ve bu san seten duvarların öte 
lmlJD. Binaeı:ı.:ıle;ilı yirmi dort Boey derler. Diğerinin de ikinci hapsettirdi ve ona işkence yap- E:demedı. etti.,, yanında hiç afyon ~claniyaı 1351 29 136S 
a&t suda kalacak olursa ~ safta bir prens oğlu olmuştu ve tırdı. Ondan sonra ikinci saftan "Çizgili kaplan, sürüyü boğaz.. "İmdi bu tarih :imparatorlu- mahWklarm ya~rğı ha.kiki bir 

W! denize çrlalabılir bır ha- onun ismine de Yui dediler. Prens Yui'nin zehirlemnesini iamak için çobanın çekilmesini ğun bütün Yelikalannda bntün dünyanın mevcudiyetinden ~ · R.ahir ~IS8D Jıli A 
le gelecekti Herife sordum: 'İmdi. imparator yaşını başı· emretti ve bu Prensin 'Bllirebbi- na.sü gözetlerse bu kadın da öy- Bekimler ve biltün edipler tara- helenmeğe başladı... • 

3 
:nı 

- Bu rt.elrneyi hangi iştıe kul- nı aldığı bir gün nazırlarını ve sine zehiri gönderdi. le bekledi. Yaztn üçi.inci1 ayı ge- fından b;ze naklolunmuştur. Fakat Çcu-Pe-1, birden ild ke- 1 K.Cı 16 
lamrla.niıy:....ı: 0~ ilci A....,.ni ıa...:rd..... büyük •alilerini top ayarak on- "Fakat doğru bir adam olma lip te imparator ldot olduğu gi- "Bütlin vesikalar, bütün he- re öl:sürdü ve misa.firtn billfır-

- ıc:Ll1 • ~:-'Zı...~- ·~ 1 ...... lara, eski hekimlerin Merke-Li mürebbi, bütUn muk~ ve ee- bi, büyük deniz kaplumbağaa kimler, ve bütün edipler, naip ı.a..,an hayalini d.ağıtan lnını ,sa- ÇARŞAMBA 
cöstenm geı'.49 uu· ~c;sum e: · et hükümdarlarına tahta ki kitaplan okuyarak onlarda avına gittiği zaman kadın mı İmparatoriçe Lu'nuu insanlık si gene çı.ula.dı: GGaet ~ tkiıld1 

. - ÇGk bal:ik, .çok balık ~Vl!.. hnlef tayin etmek hususunda Mdanüt~~~i!~:.m ~:Jı:: gidişten istifade etti. faziletinden mahrum olmasına - li1en Ta Jen, helôm, düştin-
09

•
58 

S.OB 
8

•
69 diye <..-evaı;> verdi. D~ ki bu nizamı değiştirmek sa.lahiyeti "önce ikinci eaftan o!aıı Prens rağmen imparatorun gıı.ybube· cemzin yüksek namriyatına çık 

~ ~ tekne bir hkçı 1 verip vermediklerini sordu ve beyi 6l~k salahiyetini im- Yui'nin beynine ltendi eliyle if- tinde mutlak ha.kim olmasına ve tığı zaman ha.yatın ehemmiyet- 6.01 l~JJ 17.Da 
N~ ıa.f1 uzatmıyayıın ı:er- me ıa kendisi -gönlünün iste~ lamadt. e bunun için emre ne saplıyarak öldlir.dl1. Sonra na.ib imparat.oriçelik hakkını te· siz h5.diselerine .zahmetsizce in- Akpm Tam lıaMk 

Jiden byığın satılık old~ğı.mu ne tabi olarak, hükilmdarhftl. bi- (1) mr "Sema Oğla,, tttm y.. mahpustan pre:ısin annesi Çi'yi cavüz etmesine binaen onu ka· mez. Bununla beraber Konfü;r 12.00 1.43 8.04 
bğremnoo, bu işi luıllt:mn • .rinci saftaki prens .ferine~? tıi Çin Hülcümdarmt11 8ldü;;t.mi çıkara.rsk, burnunu, dudakları- bahatJi addetmemekte ittifak yüs bu hususta hcrkeoo tefav- 20.03 21.45 4.0? 

m: ıden ri a ettim. Ayni taki prense, Yuı ye vereb.ilir ima için 1cu1lanilan me"'Jıebe nı ve dirsekle diz kapağını bağ- etmişlerdir. vtik etmişti. Bizim aci~ i onu bı:ııı::c::s::::ım:ı::==::ma=:::ı:::ı==:ı:U~ 
zamanwı tayfa olarak ban beş mi? Nazırlar ve bUyilk valıler cümle. beyan dört uvzunu kesti. Sonra "Ve büfin vesikalar, bütün taklit etmemiz muvafıktır. lmdi _ O 1 K K A T _ 
kişi b 1ı ısını da söyledim Bir- ha~ır diye cevap v rdiler. Bu- (f) Bi.T "Sema OQZ».,. nu11. he- kızgın demirle kula.klanın bir hekimler ve bütün edipler, °" her şeyi öğrendikten sonra ~-
likte t. nı yi suyun kenann ka- mm lizeı ine hekimlere itaat Er n1lz reşit olmadığını 4:ma için domuz kulnğJ gibi kUçülttU ve cukların an lan hakkında h ·· - nu da biliniz ki sizin bu m_mle- 1 Gemifıl!m. 
dar uk ed k. D<-niz d y :c- den lmparator Kao, iktidarı bi- kuilam1an mezhebi rumls. Çilt- zekayı yok eden bir eurup içir- kfun vermemeler·ni emreden bi- kette tanıdığınız da.nılardrdı ~ edI 
s:elmiy b lamış oldug-undan rinci safta.ki prense terkederek lilcrin saygısı · pamt~ dili.ten sonra sarayın cenubua.ıh .rinci kanuna aykırı olarak in- bir ço.ZU. dün öldUler: · '" ~dan 
biraz ra te :me sular · imle vüksek bir dağın ~ yıkılır şı · A • blerikte ve der aaıılık faziletini mülahaza etti- (Al'kam vali li..;;;:liiiEa...r.;;..;.. 

,~ .......... --



YENI SA~AH 

' 
ara davası 

- Baş 1:ıra1ı 1 m.cl.d6 -
sııller :v.ermi§tir. Davacı dah 

ER SABAH 

liiii~~~iiiiiii.iiiiEiiiiıiiii3im~iiii:iimmiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiuiii~iiii soııra Chcrardo Cerardiden <0 Sıraya gir ya mOb rek ! .• ro Puro) y:u terciiıne eden Yn-

ibner da ~~r~~i~at::Zı:>j"s!~~ 
D 

-.-........ er eyeti 
olunması 

projelerin bugünk" 
liçtima n tet i 

lhtemeldir 

efonla bitdirlyor : 
.,,..,.VVVVVV'V'>;;VVVVVV~-..-..l'V'oo;~~ * Heyeti V ekilenin y.ırn1ld (bug'Unldi) toplantısında mii-

lclfa.t ıka7.a Anıt - Kabir prQjelermin tetkik edilerek bir ka.· 
hLra bağlannıasl muhtc.meldir. 
Irak Kraltmn ddğum ylldönümQ • * Irak Kralı İkinci Faysalın do.,~ yildönümü münase-

betiyle .Anknra Elçiliğinde 2 Mnyıs Cum rtesi günü bir 
çay vcnlecel..-ttr. 

Nahiye teşkil ve idaresi 
* Nahiye teşkil ve idaresi hakkında Dahilıye Vekaletince 

hazırlanan layihanın Meclis Encihne."llerinde tetkiki bitmış olup 
~~ınd.n ruznameye nhna.caktır. Lllyihnya göröe Nahiye MU
dürlen badema VekUletten doğrudan doğruya tayin edilecek 
kendilerine bir ev de temin olunacaktır. 

Münakalat Vekaleti bOtçesi tastik edllde * Bütçe Enciimeni bugünkü (dünkü) toplantısında :Mü
nakalat Vekilinin huzurixle Münakalat bütçesini müzakere ve 
kabul etmıştir. 

Maden nizamnamesi * eclisin yarınki (bu,,ui.ınkil) toplantısında M!ıadin Ni
~namesinin tadili, d vlet iktisadi teşekkülleri tekaüt sandığı, 
Poh~ ve muhafaza memurlarına birer nefer tayını zıı.mmı vcril
mesı, Örfi İdare Kanunuuımıı 7 inci maddesinin değiştirılmes.1 

h _V 9 da (Para) diye kQYduğunu. hat-
-Ba..s tamfı 1 • furaiı 1 • ti para isminin fronradan ilave 

ruzlarını doğu İngiltercde bir u" Cripps, nıüstakbel meşru.ti - edildiğini söylemiş ve işin chli-
şchrin üzerine toplamıştır. Ali- darenin Hindistan tarafından vukufa hnvnlesini istemiştir. 
mı.n il:k hn:berl.ere göre zarar ook 1 tayın· • m---·ı · d anla B 'hnın-;,....::_ v;e ,.n:ı- ta o'"lu" va""dır. 1 ı::;:açıesın e ŞIDJll'- undan !SOnra söz verilen Mu-
~.r .... \.\l.w- y...:.11. ·•· y lık olmadıgınıv , ilıtilfıiın bu ka.- hn...,.; P • c:o-"'- u. N Yangınlar çıı,.,.,....,+.r." ~ ... r eyamı .;>U.UI. evvew e-~•u.oı.... rarın nasıl tatbik edilecegfuıde cı"p 'll'..-

1
·- ·~ celsede so··yıe-

Alman ordu başkumandanlığı çıktığını, cn1çlüguv" n Hint hükU:- J(' uu.u.ıı l:I"-"' ....... ""'avac:ı. "-nu•ıın...c.ler·l..-.ın lngiJ+---:ıe -n--n 28 (A.A) A ı. -o- diklerine ce'\-a.p vereceğini, bildir 
oc ~ '-'v .,..... .... _........ ~11::..U .ı..w:u .... , • - ..n.n.- metLkuruluııca'"' kadar v.ekalet -:~ paı1 • c:o-"'- •rn ·k· 
B ..; .. lıteon batısında bı·r ""advo den·ız ce h · d b günk' •• d J- ~ ... r. ..Jann ,;:)ULU' .nen 

1 1 

•'4 ... .J P esın e u u e ecek hükfunetin aekline müte d-ı..c ben ı·.ı:.. b" 
: ..... -··vonuna +----ız edeı~1- al- L durum h l k da ğıda.k" "' eser :arasın i.UU zer l;..:.ı ır llO:>~J l.4Q.ll l ~ ' ar -m aşa 1 allik olduğunu söylemi§ '\ie de- ikili. 'l-.ı. • .-1 ea· Nec" Fa 
çaktan tahrjp bombaları tt:ık-r malfunat neşredilmi tir. mistir ki. ~i.W~ ıyorum. ıp -
larmı ve mtt:miy)YL .ateşine tut- Savaş bütün harp -sahn~ ''- HÜkfunetten y g· rülrn zıl Yaşar Çimenin tercümesine 
tuklarını, bı"r anten .:ı;-r.ı>Oi.nm yı- ı · d l · 1 Para başlığının sonnı.dnn :ilH\'C \J-~--- erın e e verıc:siz hiç bir be- o arak kral n-'bı· ile..ı.aşı-~- tt•W• • ıa..ı:_ kıldığını ,.e bir binamın tahrip "" i.W u l\.w.u.a.1ı· e ıgmı uill etti. B geeen 
edildı'ilini bı1di-rnyor. lirli olmaksızın geçen hafta- dan bulunacaktı . .Fakat kongTe celsede Hem Oro Puronun em 

., • 11 hırda olduğu gibi sürmekte- ileri gelenleıi hiilônnete istirflk , d ~-~'- · · t "---Kolo.:ıy mn Bom r. ı d · Ön e. ı.=:ı.;.wııCSIJllD no Li,U)· İn!'iliz hav,·ı nazırlıg':.rıııın teb- n. ümüzdekı ayların için biıyilk aaiahiyetlere sahip dikli tini ma'.hkemeye :ver· 
t>· dünyanın istıkliı.li hakımııı- olanuy:acaklannı ileri sürdiilcr. · tim" !ste · ı..nı-.;- N" lini!ıinde şu """liıınat 1eriliuor: d :mış · nırse ,,...,.µ,u;ın. ı.. ~ .ı :ın ehemmiyetini tanıamile Son inkita bu mesele üzerine · 'C\...-•1 B · ---1 rtn · b 

"P.a.za.rt<: iyi salıya bag-lııyan oe- oldu. crp .auz.ı enım =cwe 1m a-
h aı\laınış bulunan milletler 1~ dah tiha ce bü,·ük bfr bomba uça:1• t ili :zı14r.tnın i in · 1 eseri oldu-

.J ,.. ellerindeki bütün kuvvetlen Ne yapnı"'k ıa· ı "' · · -1Zolonya. ve Rh nanic'nin başka • a z msa uepsını gunu söylemiŞti. liutfen faah et-
taraflarında;ki hedeflere tıa.1rruz ve kudret kaynaklarını şim- 'Yaptık. Proje geri alınmışsa bu sinler: H:ik.l.arında hic bir d va 

füye kadar oıaugu-ndaıı ila iıareket, müdafaada sıkı el bir- w y 1n · 
- ·~"h daha .cetin gözüken vaşa liği "Ve harpten sonra Hindısta- d ıe k a· ·· ı · 

nkara sıraya girmek işini 
nıec ur! kıldı. al ı-'b3.tş.:ı 

..-9.h"'umuz gelm ~ylo. 
. .k arı mızın 

1> şm . A • '!kuyruk t~· 
kil etmek,, dcdiklerı ı y gır
nıek :ısini halle kendiliğinden 
yapar. Çüıılı.-ü bun ışmıştır. 
Kişenin önüne en sonra gcltliği 
hald gücii:nden, kuvv tinden 
:veya boyunun uzunluğundan ıa-
tifade ıle, ilmlıır 1 mı-
lerin baefian üz ri lmı :u-
zatıp: 

- Bir ta.ne bırınci mev:· gı
ttip gelme!.. Emrim v enler 
-freuk ti! lerındP ıı !'!Orülmez. 
görül ıne:2. Çüuku yle . p;m
lara : 

- 'Sıraya gho 
İhtarı hazırdır. 

müb 

etmi~ lcrdir. Büyiik y<>na-uılar 1 açmıyacagmı. a ız ileri gi-
ç:.ıkarılmıRtır. Başka bliyUk bir er rse en ı ~nr ermin .:fikir 
hava teskili de "l'rondheim 'Fjör- atmak üzere hazırl~orlıır. na verilecek muhtar iaare im- ve 'lnCVZU itibat'ilc Orhan ~·-
din'de bir ..Alman üssüne t.n- İtalyan - Alman deinz ve kanlarını ortadan kaldırmış de- fi V.s. gibi şairlerden alındığım Tramvay bekhyorsunuz. Hu 

hava ku'n·etlenn' ı· Akde . g-ildir. Hı·ndı" staı1ın -....u"'d ... ""-ası . L·t _,., ~·ı haf"f l K dı aı·ı-uz etmiştir. Dunkerk dok- · • n nız- ... a.nı :ISuu "CUeuı irim .. dcmistir. Na 1 ya.gış ı a n, ço--
ları düşman i§g°J.li .altındaki top- deki hareketleri Mihver dev- için elimizden geleni yapmalı- cyami Sefa bundan "sonra iuk çocuk beklcsip durqyorsu-
rakla.nia bulunan hava alanla:rı Jetleri için mernnunıyet ve- yız.,, Necip Fa?.ılın ya.?.dım tenkitten 1 nuz. Geçen tmmv \Yl r tıklım. 
da bombalanmış ve deni

7
.e mayn rıci bir tarzd dev.anı et- .PASiF dolayı açmam '!ll selesine 'ge<'- tıklım. 'Bir e b tkıyorsuııuz kı, 

lar dökülınü~iir. mcktedir. ' JK"'TE -lnış ve demiE}tir ki: "Reşat Nuri nisbeten tenhaca bır ar ba >-
'.Berlinden bildirildiğuıe göre, "!llııı __________ _., • Nazım Hikmet, v.s. gibi b1 ok kün :ediyoı. Toram nı clınd 'n 

İııgiliıle.rin Kolonyı,a sehrine yap - Ba.') ta.rafı 1 iueid&- nazım ve nesir üstatlnn tlalli sımsıkı yakalamıs l:ıüyuk lınmm 
tildarı taarruz neticesinde ma<l- Alman hu''yu .. k leri garbi Yeni Ginenin şimal 1 bnt.ı eserlerinden dolayı intihal- tam basamağa allayacavı sırn-
di ha~rla hcraooı· 'hircak ölü ve ~ kı mınm ~arısının bütün tra.- le itham ec1ildik1eri halde hiç' da etrfındakilcrı ıi kaka v K-

K-oza piyasası fiyat arıı o&t:
8
• 1a-aııT·I. n ]'Of. s,·ıug .. U ;.rf crnı'nde I::.:ı~r. nok1lalarlru işgal etmiş-! ~i~;~~a~a:ı:mha~1r:-t:~n ~~~ı;:d;~dct~~~H~~~~at. 

-BUIJ rl l\ IU :'[ ~ Corttbid<>r'da.: yazılı rnüdafualarını mallkemP.- yol utanmıyor muswı 1 

* Yas kozanın JU>.arni satı taknlarındn ~raş!kozn.ları aııcıik • ,. 
1 

• -Ba.~ t!rah 1 incida _ Saygun'Iruihreçli ibir tclgraft:aJ ye verm ler:i irin Buruşma bas- 'Bak kazık kadar hcrıfsm. A:.ır 
fiyatı Bursada ve F.ilatür fabrı- k .• oza k\)QtV>r<ıtifleri V"\.'a i1>ek i.c;., ıliıncı ·"e he .. b da ı Cornegidor blesinin mütemadi- ka güne bıralnlmıstır. dıiha ukln tranıvavın altına. 

layihnları Jl!üzakcre ile ktir cı 

kala.rı olan yerlerde 175 kuruş l"'-~ 'V.J n 11 uzere ura toplanmış bulunu- yen taarruza uğradığı 'fökyo- yuvarlnnıyorduk. . 
olacaktır. Fakat nıiistalısilleri lıy.en f.abrlkalar satın alabilir. yonl7.. Şa1i.lı 'l\irk orilusum.m nun Cobu adasındaki temızle.me VO .. v.Jer·ımı• ..,, .!le \Herif oııalarda mı ! Nefe.ı 
teşvik için ayrıca kiloda 25 ku- Başkaları koz.:.~ satın alamaz. fJ.ilen mevcuttnr :~::ı~ ~~:e~rur:t ~;!~=~::.ı- A 7 ' LU nefese sahanlığa atla~· ~e üs()-
rt ş istihsal primi Vf. :ıecek bu Kuru ikozannı flyatı .aynca ililıı duğurouzda.n dolayı baıhtiyanz. '"'"'f>' lfk e. nki bır nıarifet yapmış 
suretle b'..iyük-koza istihsal nıııı- edilecektir. Kalblerimiz -ayni '.2amanda miıı· * Londra 'll1a.bve~li ibir telg- torafı J .in · gibı, yıh ık yılısık etntfı sü1.<~r. 

alinin yan tı 
(Baw ur atı 1 tnçl .... y•;ıda) • hıımrlctayız. HUklımetıe ı:ınedip, 

"- Ankara seyalı timin et>aS ta::wip otıldıkta.n -sonra ~ başla.ı 
ma:ksadı, vvelee tl yacı:rlıgınıı mak kararındayız. Bu teŞkiJ.at
gibı 1~ tanbulun mahalli ihtiyaç- la lst:anbul nuLlırukat ihtjyacı• 
laı.-ımn temini için nlma.cak t • mıı y .. wısını bızzaıt kendi climiz
'birler etrafında alakadar nuı..- le tem.in &tmiş b:.ılunacağız. Bu 
kaLilarla temaslaı·da bulun- suretle hem ihtiyn.ç karşıkma-
maktı. Cn'h', hem de nornıal şaı1lax için-
(:cıçen Sene Çt>kilen l\lahnıkat de fiyat nfı.zımlığ1 ya.pılabilecek-

Danı~ı tir. Artık bu, vazıyebe göre 11ar-
Ge~en kış içer~inde çe';tilen hın dcvamıu:a. hizum k lınadı

sfüw.tıla.rın tek:DTiır.unc ro ~:ı.l::ın l ğmdan.v arh 6.a kal.du'llacaktır. 
vennemelt rumınıdc biz ve bun- lı~er lu.~ v İh~;\ lr1:1r•. 
ların b 5lllda da hıin ın ru- lst::aobulun dıger ı . illtivac-
kat föl:\Yacı gelmektedir. t<;tan- lurma gclıncc, pE.>yrlcr~y piya
bulwı ihtiya.çl.ı.rı üzcrmdc An- saya vsni. ~allar verihn~kte ol
kaı:ıa.da başta Sayın Eruşvekili- d_ugu!ı~ bılıym:sunuz. Bu mallar 
nıiz De). tor Refik Saydam ol- şıın_clihk 'bır 1<.ısmı bakkn llaı"a 
mı:ı.k üzere bütün veka~ tll'rfa verılerek halka t~vzt etiılınekte
gosten:liklcri yaJcın nlfi.ka ve hiç dır. 1ntihap edilen baMkallrır, 

· yurdımın es.irı:;enmeımcsi ça- ı ~:l'kka1Ii'f!: CE:miyclhıin vertlı~.! 
L.ı;m'lılarımızın muvaffakıyetini} 'lSlmler uzcnnden ve mrilıa1lı 
temin ed· cek imkanları hR.Zirla- k.nşınıakamt:rm tetkikiııd~ g~ 
nııs b ılwı.mr:ı.ktrulır. .Bu tonıa.q.. çırilcrek teym eililmeh.ıtt.-dır. V 11.

larda geç n wnin bit !kısım kıa'.bu ~l diğer bir l ~m bak
mahnnruye:Jerın n sebep1eti in- kılların tka.yetlerini mucip ol
ce eıunış ve icalıeden tedbirler makta \"~ hal.k.a. tevzilntle tam 
mtt Lerc •. cn diı .m ler.tk alın- bir mü.-;;ı.v..at .tetniuine 1kafi gel
ıııası luzırri gelen kararlar tize-

1 
mcm:ekted.ir. 

ıındt.• mutab:ıkat tem.in edilmis-

1 

Aııcak bu tevzi tarzi '!llumk
tir. Çe.dlcn malın· rat uk:an- kattir. I~şenın. tev?.Ji tm"zı. :ru
lıgı yalnız kışın 117,Un ve şiddet- ~k urere~. Bu t~kilatın 
li o.an:13mdaıı il .. ri gclmış oı-ı ~ ~laması ıle berabet mah
mn.1' ıJ>, kilfı miktarda .:.tok :yıa.- zurlat· kendiliğinden orta.dan 
pılamaınış olmasının da bunda} ~a.l~aktır. . 
müeHSll' olduğu 'neticesine v.aı- ... lmıek .M~ne (',.Qin~ 
rılınış ve önümtiza ki sene iç:in E~~tclt .. ı::ıe geliı:ce, "Beledi-

Bir Amerikan gazetesi 
böyle yazıyor 

Nevyotk, 28 (A.A.) \ Nev
york Times yazıyor: 

'.Almanyarıın o kaBar korktu
ğu ikinci cephe fiilen mevcuttur. 
ve Almanlar da bunu bilmekte· 
'dirler. Von Rund.qtedtljn sark 
cepbesinden kuvvetler, tayyt. e
ler ve -:malzeme getirmesi mu· 
hnyyel bit' tehlikeye karşı -koy~ 
mak için değildir. Komandos'lı?. .. 
rın akınları, lngiliz tayyareleri· 
nin bomba.rtlımunları ve gent"
rnl MarshalPin Londradaki is· 
t:işaTeleri Norve1:.riıı ucundan 1sA 
Jl:Ul)'ol huBuduna kadar uzanan 
bir cı-phcde 'Almnıı ordusunun 
mühim bir kısmmı hareketsiz 
btrakmıştJr. 

lr lı~y~an 
J'UZünBen cinayet 

Ödemiş.· fY'e.lli Sa.hah) - Ö
demiş ıka.zasınnı Birği na.hiyesi
n 'bağlı -:Bemeğüımı :.köyün.de 
bir oı:wıyet ;olmuŞtur. Bu kQıy 
hal km dan :l.1ustn.fa Çolak, \kendi 
ekin w·lasına giren ve 'lllOhsu
'liine w rar ·v en :bir ~yı 
yakalıyarak '"teslim !Elt:mek üzere 
köy heyetine götürdüğü Ir81.la, 1 
y.oWa. mandaıuıı sahibi .olan Kı:§-1 
la .köylü Oa;ma.n Se"im ile.ıkal'şı
laşnuştır . .Gımıan Sevim hayva
nı ibırakmasmı :Muslıı.fadan .:is
teyince, Mustalia razı .olroamıs 
ve hayvanı kc>y hEweti.ne te.<>lim 
edeceğini -if3l)ylentlŞtir. 

Bunun :üzerine aral;u·ında. 
kavga q:tkın'n Osman Sevim ta
banı.\:.sına sanlansık '.Must.1"fayı 
ınuhtelif yerlerin'tien qğır suret
te yaralanu~r. J.luStafa nD:1Jğı 
yaralarm tesiriyle derhal ölmilş, 
k til yaılaıl.arin'iı~tı:r. 

iRTİHL 

bılhnssa bunun tmnmi uzerinde l yemı1.ın buwn teftiş ve ~ura
dur ulmuşt ur. 1sl ınlmla gelir gel -ıkabe te.<;11cilitı ekmek · · fu-.erin
nıcz ilk i hn h n n bu nı ;ele de çahştırrlınaJcta; ve-.&inde, nı
Ü7crinde calı~mahır~ başlamak tubet ve pi~ınlı~mde ya.pılan 
olnr..ıştur. Düırkii toplantılarımı- uiiStim;;ı.Uer tl ·t hat :Vt! şidılcUJe 
zuı me>vzuu buydu. Sehı-e odtm tecziye edilmektedir. Unlann 1 
ve ı,omtl.r getirten 'OÔ ün tü~r- hali lıu:ı da eh~mmiyeUi su (!t
lar l et edilerek imdid • ı he- te ıshili odılınış olduğundaıı bıl
rn en ışe giıişmclurı 't'c:min edil- h~a son günlerde ~ıkan ekmek 
:mi.S, kendilerine yardım icin is- lcrın nefaa ti gozle :goıillecek 
tOOikleri idari kolaylılclar üre- kad.ar açıktır. Bazı :nııntakalar. a dalı be b Er_geri e~rafından merlıum 
mde görüsülmü~ ve hususi te- ~ a yaz Ye ir kısmında Hilmi Buuonun kızı, merhum 
şebbüsle.re yapılacalk yardmılar nısbeten esmer ekmokler cıka-
tcsb t 'tldilmıı:ıtir. Bununla be- nhnası, fırıncıların kusuru ol- Mustafa l~cı imi "Paşanın gelini, 
rn.ber, bu sene 1 nbulun mah- ma;ctan değil de, tevzi vdilen un- Ticaret Odaı;ı şcllerinaen 13ur
rukat ihti} acının tmnıni yalnı_:ı lann mu'h~lif nnntaıka buğday- han eltin Çetinerin eşi İkbal Çe
b•m ılmıyacak. hükumet ve Vı- • larında.n murekkcp olnıa~mıdan tiner nün .::gece dünyıısma göz-
layet mum•.am bir _unsur ve wıların hu.susıyetlerindeıı J- lcrini ka.pa.mı~tır. Geneuısi b ı-
larak piyıaS<'•ya girecektir. led gelmektedir. Hakikatte: ve- giin Litlclide Ordu Caddesi 210 

nim unlarda1<l bugdaıy 'nisbeti :llumaralı Budo Apartımanından 
umumiyetle yüzde doksan be§e kaldırıl:rrnk <Beya1.lt Camimde Bunu söylerken hemen ılfı.ve 

ed~yim ki hiıkümetin buraclaki 
rom herhangi bir ticari rekabet 
ohnayıp, ihtiyacın noksa.nlannı 
tamamlamak v piyM a nii.7.mı 
bir rol oynamaktan ibaret ola
caktır. Bu keyfiyet mahr uıA:at 
tacirlerine sarnh:aıten anl tıl
nuştır. 

Geçen seııe lll!Ui.t:tees..c;üf bu 
imkana mo.lık d ğildık. Vilayet 
veya Belediyenin mevcut mev
duatla herhangi bir ticari işe 
.girişilmesine imlı:an yoktu. Bu 
nokta. Ankara.da tebki'k edileı "k 
k-abul edilmiş, Koordina.c;yon 
lleyetinin haiz olduğu salfı.hi
yetlere dayanarak cıalu,mak e
sası kabul efülmiştir. Bunun 
lçin de bir mahntk:rt ofisi teşki· 
li karru laştırılnııstır. 

Bu ofis emrin hükfunet 500 
bin lira tuılıe;.<3 ayrıca o
fise Bclod.iyeye b "'lı mil sat
tan ikı m:ılyon lıı ı , k <.ı.r ·ıı:
l'azl r y p.ılın ı ıw t-
ntlştir. O · in kc OSU U l 

çıkarı nuş bulunma:kt.adır. ikindi namazı kılındıktan sonra 
Eaşveni in 'Jillsek Allikahn Edirnekapı Şehitliğine defııedi-
Çok S;\ym Başvekılımızın s- .!;ektir. • 

tanbulun ia: e işleri ve bil(uuum •••••••••••ıD 
ıhtiyaçıarı uzerıooe gi'l>i.erdr.'\le- Parti grupunaa 
rı yükse!;: h ı...:ısasiyeti de\•anılı 
ta.kıp ve ibzal buyurdukkı.n, her 
türlü muza nı-eti bw-ada bilhas
sa ükr lnla kaydederim." 

İııse ıudUriı Anka.r.aya Gitü 
Böl""e ~ Miı<lürü B. MfuID. 

taz Bek, J20 memurdan teşeılt
kUl edecek }'imi iaşe iau:b'osunun 

(B•t ta•afı 1 inci aayfada) 

rille de Münakalat Vekili tara
fından verilen cevaplarla bu 
mevzular üzerinde söz4Wu.1 ha
tiplerin mütaloaları dinlendik
ten sonra sarat 17 de toplantıya 
son verildi. 

tcsblti içuı dün ıtkşamki eks- yerlerden il tiyaçtan fazla odun 
pr le A:nk&r:.l.:ya gitmiştir. geleceğinden fiyatların yakm 

Mü.'11.taz JW.~ 'yıı.üa. §elu•ımi- bir zamanda düŞCC\."'ğlni söyle
zin · e işleri hcfo.kmda ela alit-
tka.dnr ·makaınlu.ra. izahat vore- ınişlçrdir. 

· Bunun üzerine şehrimizde o-
cektircktun N.ırhı l\aldınldı dunun l:ııun.aaı için Fiyı.at Mu-

Son giınlerrl tn:. 1k odun ta- rakabe kom:isyonu, narhı kaldır
ch·i rı ry .. Murnimbe komis- mışt.ır. 

:ıtL1 od.mı narhı- Komisyonun bu, yerinde kara· 
nm 1.ıüdırılınasmı istemişler, n dünden mbaren taıtıbi:k mev
bu takdirde ~ muhtelif 1 ~ cirmiştir. 

netle doludur. Ankara mevki Tafta .salkhiyetli ıkayrurltlıırdan tuu i:ileti iUc öf:-retim mil(et.tiş- ":'ıraya gir., kanunwıu tıtıb:ka 
komutanı General Hüsnü l{ilkış alman bir habere .au·en birçok kır:i tarafmtlan .idare ve teftiş memur· ZJbıta '1<ınY:Vetinin. 
ve Genelkurmay L.ühbarat Şu- Japon deniz "'ta.'"jltuun Bin,..aale edilecektir. Köy eğitmen ve öğ- - ıraya git ya nıtibarPk~ 
besi Reisi Albay "Hilmi Oray'ı ~örfe.zinde bulımduklan i>ildiril- retmenlerinin bu layiha ire va- ihtarı 'b4:>yl !erine b çilnıi kaf-
.-ıbur.ada selanilamakla hiiyn- mektedir. Bunlar.ın 'Birmanyaya zifc V() salaruyetleri teSbit -edil- tan lacuk. 

A 
· da ,;t;Skviy-e kıtalan götürdükleri sa,.. mektedir. Bu is.ler.in g~"'-ı..m-.:-

nm.. yru zaman bize .fbuo:uu ınilma:ktııdır:o -:1 ~· ~I:\_ "V'-' şeref vermı Türk onlu.c;unun" es- rnınesi için 'köylüler kanununda K alabahk bir imn öni.intle 
ki mensuplarını <la. selfımlıaroak- esbit edilen esaslara. ~öre ~'"İt.. halkın biriktiğı bir dük-
la bahtiyarım. Amerjka'da 11nnı4 men Ye öğretrnenl~eya.Tdtm et- kana. gına sıralarında böyle Sl-

'.Alman oıxluları ~ omutaıı- J.11 n k, "ıı;tbirliği yapnuikla mükel- ralannn ve haklanua bit lürlü 
lığı da geçen harpte !'ffrrkiye ile ıte"bı'r ler lef tutulacaklardır. ı:azı olauuyun patav.ntsızlarla, 
y:anyana 1ıarp stibaybrdau ~I U Her yil eyl\ıl ay.ıı?-1~ ~nuna Jrnndıni bilmez a.cclecilerle dai-
buraya binsini göndeımclrt:en kadar altı yaşım bıtirnu.~ ı>lan nıa kn...,11 .. .,,---•- ·· kün" m· 
kendisini ·•1~mıı-nncıtu•. '"-··-... ·! -Ba."'1nrafı 1mc· ve ilk ~ı-:1 b·t• . ..Jn.+~ 1 • - -... ..,-,uUUt. nıum n :cu<ı. -·- ~~ 'J ~wu ı trULK·lot:ll sonra :B' ·· ı · belA 'ı.--
Guhr bu kadar sene :sont"a es.1.d yat şartlarının esuslı urette dclıa -yirksdk okullar.o devam et-j ır • Y. Y ersenız ~1·-
Gilah ar•kadaşlıı.İını görmekle kısıhnasını ve "Ra.hsi ve umumi miyenl<"rden, 16 yaşını tamnm- dır. ~Sa· f . ,._. 
mesut olacaktır. Büyük el~iliği- karların. enflasyona mini olwı- lru:nış olanlar meslek I..lll'Slamıa - • an~ ne e enJı? ~ım :a.ce
mizin askeri :t:aşesı, ade bir mak için, tahfüt ooilm sinı js- dovama mecbur tutulacaklardır .le köılmden kaba bır c.evap
merasimle ilugünü ·ı etmek temiştir. Oktila devam ciiemivecek kada; la karşılaşır, yahut d~a galiz. 
v.esile:5.iyJe ve yorulmaz .hir gnıy- 1 ~vl. Ruz\·elt i:anlfındnn ilan e- hasta olanlar halOÖııaa takfüat bir mukabele ka:rşısmda gırtlak 
1 tle Türk dostlımııa 1ıim tle- dilen !Pl'Qgralll kaza~ vergisıne yapilnuyacak, iB ya.'}nu bitir- gırtlağa. gelinriniz. 
ı:nn irgemiyen Pnı.sya ve Al- kiralara, ücretlere, tasar:n.ıt1ara. nıeden evlene.nl<-.r a~ oktilla- - 1z nnıu, terbıyenin hatta 
ınan or<lulanua menstıp zevıılın kaıt usulüne \•e taksitli satın nııa ve meslek kursbrma deva_, sadece insanlığın dışına çikıp 
reı,imlcrini ulmuştur. Büyük almalara taalliık etmektedir. 1 ma mcebur tutulacaklardır. K.öv: ı:;ıraya girnıiyeoleri kanun kuv-
Friodriclı zanınnınd.anberi iki Z...l. ;Ruzvelt beyan.atın ·ıyıe tenle tievamsu;lık 'biribiri al~- vetiniıı yakalımntlan yakalayıp 
ordunun ne su retle er ııe füyor: sına .~~ 1ik'~ a..:.. tl . . vıeya ~~ .ı;,ı vu' ers vılı sırayıı solmıa..,ıııa hiç te şaşmı-
dostane ç.a.\ıştı:klanru görmek "''Tıpkı gt.><;en harpte olduğu lcind.e 30 gun ~tiği ıta!kdirde yalım. Çünkü maaem ki bu iş 
hakikaten dilduı±e değer hir ha- gıbi bu ısefer de dUşman :ba. lan- t.alebenin velisi 'On beş günden kendiliğinden olamıyor, elbette 
dicred.ir. Ueneral Rohde nin bize gıt;ta öütıiin av.antajlnnı malik altı iY<l. kadar h:ıpis €dilecekıtir. bunu yapumook bir kuvvet la
göstcreceği k01leksiyouu ıseyre-' olmuştur. Şimtli de o -zamanki 1 Bu Dkullaxu devama mecbur zıındır. 
der'kı-n bunun her iki ımiunun g:bi, medeniyeti müdafaa eden- kl 
mazideki 'Hi.lah şlığını ve lerin. işlM":in eereyanıııı d~- çoc~ arın kitap, ~~fter, kalem Anknnaum mecburi k'ı!dığı m-
ci%Uuğuııu tçyide vesile olaca- recek olan insan ve "1nühimmat ~~ .ders, eapa, kurclc,. ~a ray"3 .gırmek işini biitün yurda 
ğuıa J~~niim. üstürıli.\b;unü uruncay.a kruiar, h!bi ~ş v~~nnın temını k~ı- teşmil mnıanı gelmiştir. Bilhas-

B 
.:....ı.:ç .• .:ı 

1 
dilerıne aittir. sa Jstanbulda ve bir ıan evvel 

u ve."!ileden mu.ı.~e edt:rek 1 acı yenilgilere ve ğır knyıpla- -11•••••••••••••••••••i:lıım••ra h~ iki aniletin şeferi İsmet ln- ra katlnıun!t8ı gerekecektiı'.,. • es &' 
önü ve .A:dolf ıilUcrin önün el Hayat ıseviyemizi önemli bir ı Stmt-.nin on nefis ve mt.itromnw iUuü: 
eğilirim." surette kısabilecek dunmıdayız. 
Ge.ne.ral~ÜSAÜ~·w Gwabı Zaruri ihtiyaç maddelerinin Ol'- Aş K y 1 L o· 1 z 1 

Bu nutu:ktaıı sonra General talık fivatlarma davamı.o hayat 
Hüsnü '.;m.lkış 'da '3Ş3.ğıd8Jlti sw.- patıaıııiğı .,~ .sonbhar.dıuıbc-
lerle ""lurk oıilusu na.m.ına mu-ı ri ğı ):.t.ıkarı yüzde 15' nisbn-
:ka.belede hulunmuşi.ur : , tinde artmıı;;tır. Bu nisb tm bir H E D D y 

•cn1ıra~a. ba:tı!:"~mı yôd · ~ iki yıl i inde yü.ıdc~ 80 veya 90 a LAMARR 
STEWART 

.-:topiandıgııruz büyilk askeı'. .sı- çıkmaması için şimdi harekete 
~ olduğu ~ ~~ için de gt:çmeliyiz. Hayat pahalılığı hiR- ~ ı ~A M E S 
azız ' ~-€'!~ tıarlhlıı:ı~ mal aedilir derecede artmağa ıe\<-.am J /"'1!J. 
olmus "bır ?luclur. ~~-disı son ttiği takdirde dtongreyi lıaber
a.sır askerlik tnrlh'imimı lak• dar ve gerekebilecek kanuni ted 
ve imrenilir lnrç.ok SllYfalarını bMeri teklif edeceğim. 
,·ereflc işgal eder. Mihver devletlerine mukave-

Saıyın halkımı7.dan göroiiğü epır, 

MELEK sin 
Uz.erine 

masında 
Von Der ~lt:r:'uıı ~ <;>rdu- met eden mili tler kuvvetle h:ı-

~W:llk va.zif yı aldlgıta.r.ihte:ı sıınla.rla döşüşüyor.Jı"'akat zafer Th h h · o~ümüııebdar-geçe.D zam~n ı- nzıın:günler.clen sonnı. bizim iç.in va a irkaç gün uzalılmı~hr _J 
çınde otdwnuzun ve aSkıeıi irfa- .muhakk&klır ı Y :nmuzın :gel:işınesi ba:h-ı:mından J e'" kil. --~IB! ________________ ., 
yaptığı rbi.7.m.etleri !burada ayrı çon a ve ı .. 
ayn tekrarlamaık uzun olur. 1- d • k • • .,-
kinci vatitn eilin'dlği bu me.mle- ıy~r 1 • 1 
ket ordu.~unaa alfügt her va7J- Tokyo, 28 (A.A.) - Japon 
feyi öz vazifesi ile eşil tuttuğu- başvekili General TQjo ı;öyledi
nu nurlu ve atıeşii mesaisinin her ği bir nutukta demiştir ki: 
safhasında örnek teşkil eôecek "Bu iuırbi ka:ı:anmnlıyız. Size. 
bir bağlılık ve veCakat"lıkla ça- unu hatırlatayım ki, sava:;;ımız 
lıştığıın t;Öyleınek yeter. ,gerclcrniştir ve harbin gelcccl< 

Uzun ve faaliyetle dolu ibir .safhası Japon milleti içın ~aki
ömrün buzum ,haık kıızanmış ki bir sağlamlık imtihanı ola
san güıılt'rini bile canı ık.adar caktır. 
sevdiği Tfutk ordumın~ geçir- Japon milleti, İııgilterenin ve 
ını.iye can aJ:ıa.ra:k .?u U{,"llrda c,a,.. :A:n1erika Birleşik ılcdetJerlııin 1 
nını yernı:sı ve Tür~ ord.~w~~n yıkılmasiyle neticelenmesi ,gere
vcfakar aguşunda ~zı:mı~ dun- ken büyük bir .harbe girişm~

u Ak)am iPEt( "Sinemasında 
enenin ven mükemmel ıve muazzam biı· filmini ~-

BA..~ BOI.l.ERDE : 

ROBERT ~lt YLOR-lll!TH HUSSEY 
VltZTllll P1DGEON 

'Muazzam .Anraika deniz w ha; kuw.etlBrinin i§firakiyle yay.a kapaması ~ oaglılı~n a.- tir .. , 
zra.mctine en bityük belgedir. ------------

Nutuklar tercüme ediklikten ya.pıbmş nefis ıbir AŞK. .. A'RKA:DAŞilIK vo K.AiHR.AM:ANLIK 1 Bu sebeple Tüı'1c ordusuııun 
vicdrunında ve haıtırasında daima 
yaşıyan ve ~~~~c~ a~an bu 
büyük ve azız ofüniill yirmi al
tıncı yıldönümünü Türk ordusu 
adına hüıunıet ve rahmetle auu-

sonra Alm.:m ataşemiliter.i"Gene- t>ESTANI 
ral P...ohde, gürel bir hitabede ~vı:~1o1•: 1roltuklar ı.-rkendeu dınlnınlribr. Tel: 44289 
bulwını.ıış ve mernsiıni "actılrtan flii:mZ1~iE>&!!!Zi!2!!lım•m1•-ımamımı-ımKiilıım•s:ı•-•-= 
sonra mevcut resin'iler htıkkınan 1fı::ll~ialıırt;:urz~!iiıiiilLD••acmiH•m••••mmıs;:ıı:r>ı 

nm. 
Bu kudsi vazifeyi üstüne alın 

ve kendileri de V<>n Der Goltz 
gibi bu ordunun eskıi emekt.arla
nndn.n olan Sayın General 
Guhr'u da muh ibbet ve saygı 
ile selamlar ve lrendisine ''M\Yh
leketimize h ~,, derim:ı." 

davetlilere rayrı 1':1.yrı izahat ver- ·111 

ıni!}tir. ükô/atmı 

Dav tlilcr, bundan sonra, ha .. 
.zırlanmış olan bllfede izaz ed.il
nni$ler ve Büyük Elç y.e, General 
Guhr'.a, Elçi .M. Kroll'a ve ata .. 
6Efilliliter General Rohde'ye te· rmı rla -çıktı. Ciltli ""Olarak 150 kuruş = ~ SOlll'a q.ynJmış-l·i1miai11ilim ~unet a1 • •t 



-fıri~.oı § t 
Blftılr. Çopıw. ~-- .... 

. bu daha tvJ ·dej:i:ı ... 
- HM; de değil, Piç il tda 
~ ·~--ın:Jeb·• .... 

- Dedimı J&t .. m,ı • .... 
_ı_ 

~ lifJ llesti. ... M. 
hah icli. Pehliaw>i* da ....... 
Piç ııuı.tata o d8lrin. n s clırr 
~ oriaom. idi. (>ımnk ...... 
aıp.;p.ıın-~ 9&" 
l'81rtıi. 

ÇOJ>arla, Piç • ıwteıfa ......, 
ihitiiste boğuşup duruyorlardı. 
Baızan Çops.r has:m.mı bubn
yM. Bazan de.~·\~~ 
dıı. F&kaı görtml)l(•rdu ki ~ 
p:mn t~'luşlar.ı ge~. PW; d3,. I 
tu, Jyt giireşj doklıırmuş buium.ı
yordu Çingenı>:. Pı ·MUQta.f ayı 
o kadar zc•rıı koı:ıaımı.m}Şt.l. Çluı
kiı (> ~ mıı!ltai:ıeltıde ~USW' e.tmi
yonfo. Meyda:nda bir c;lft KÜT~ 
kabn•ıtı. O da uzayıp dunıyor
dıı Lakitl heyec·a.nh idi. K~yi 
~11knı1yordu. Her iki ı:oehliııılUl da 
1.an ust~ gi~rlardı. 

Scyiı·coonn ht-mt>n hıe{'41i Pi< 
Mılt4tafamr. ~hJı gelmeeim iAti
yorlardı. P~ ;;w..ı Çoparn tanti -
1ru-ttı. C'...t~ u.zarlıH<;. uSMh. O<; 
~llC.M,,'UI! wıati buldu. Bu ''azİyt't, 
Yorük Ali ic,-in moof~ idi. Ha
smıhrı yorgun diışüyordu. Za
b•ı Bursalı ~ahir df' y<Jl"'ll\ID· 
du. (~ uzadıkc;a Ç4lhlcta da 
wvlf artlvontu. tkide ıbit de: 

:_ H1ı1 ~wlc .. Haha u-.t.ın f!Ü-' 
n~ ... 

Di.y<- Mylooiyordıı. ~da: 1 

- Y ôrü.k, ~melkllkltr çcı9;-dlı-
."411 . 

Hıyor .. Yiııüık de: 
- Allah t.ı..ı .• Kulunu ltonn". 
De~:. Bu sıralarda Çopar, 

ha ... ~~. btklawn.lt: alın.. &Jdı. 
) 111; Mıuvı!~ ~lta dÜŞtÜ11'1-tı titiz.. 
kmjyor n. lliç alu:. düşmftJin:: i..cı,. 
lf:mıy<mıu. Y ~im diye 
k•ırkuyordu. Sonra Piç M.UISUfa
nın j!l~ <:ılığı da yo.ktu. 

t.:-iu Cf •• in dor<lün<'Ü ee.atint"ı doğ 
nı Pic, Mm~taf'l4 Çopar.ı tun bir 
f.;ııııraz tlırlla.ma.~ına. ~ '"e 
dürt 'beş :ıdıın sünnooen qıeoge
li ~ıt- yetı~rdi. Çmgene, çengeli 
yeyince +ıall'b1 kalıbına. A1r1iirtü 
yert' diı;;tıi. 
Çıngene ~ ~~.i. OrU.da 

dort kl!f. galip lk-.t1mıştı. Çopar, 
fcnu olı.auşt u. Bu, ın:atlfıbiyet 
c .1trıına degntlş-t:ı. Büyük ortaııın 
~ulplen belli oklu. Bunlar dört 
k.itsi olsıraC< ka1Tru$a.rdı: 

'Yörii.k Ali, 
Bursalı Tahir. 
Piç Mustafa, 
Kel lııfenn. .. 
Bu, dört kişi bö_ 

0

İ'k orianm 1 
tı('men hemen en ~i1U'1 f!'bi 
ıdi, Bu, di~rt kiş>nhı g<.>z\i biti
birinde idi. Kel M'2tmş. büyi'fü 
ort:a{Vl kimse.,.·e bıı~lmı.,Jc i. te
miyordu. Ve kenaine a7.anıi su
rette <TÜveni\•ordu. Pic: Mustafa 
U"e hfo birine metel!>k vcnniyoı -
du. Büyük ortayı a.lar~na e
mwtdi. 

)'örük Ali, t.evc-kkeldi. F~l 
~ aı-<i.ki.ı.rdı ki, lJU llört pehlıva
run l·n mahiri Yörük Ali id i. 
Heı· oHinuen haiif olma.kn. 'bı: ra
oor korkulU6U oydu. Yoı li·~'iin 
oyunnıa.zhvı hiç birınde yoktu. 

• • • 
O "'iin güreşler bitti, g~e oıl

du. Oı-hda ı('.pt:yce dooik0thıl r 
dohı.şıvoruu. Hati.iı. bir ru-alı.k: 1 

Burbalı Tahirin hasta ülduğuuu 
ve, g"Ü!etiC çık!Ulllyacağm,ı bile j 
sövlüvenlC'r bulunmuştu. Haki
kalf nw Bursalı yorgundu, hnstal 
fılan o~ildi. Akşamdan ve er
kenı;cn vatnl.r.?tı. Bu, ha.reketı, 
Bıırı.aliyı hf'.rkese hasta diye 
yıaymıya kafi ge~şti.. l~:ın 
oğlu bıı .. Dilin kemıgı yolA. •• Söy
le, ı:Wylediğln kadar .. Uydur, uy
durduğun dwecede.. Butsaılmın 
erkoo yaıtnıası, onun baM.al1ğı 
K,"İ n ı;i•z söyliyenleri ot'taya koy- ı 
.rııu!4u. • 

Y ör i1k Ali de yatsı ~a:n 
sonr .a yatmu;t1. Laf Mğil, sa.ba-
h.ı. biiyuk bir c;at"\1.11a v 1-dJ. Ba.· 
kalım eşle~ nn~ıı ooğlanaca.ktı? 
O d;. hir m•el~ydi. 
Nrn:-ı \ et !'aOOh oldu. Güreşler 

b:>.~1a ı.lı: Kiiçiik b-iiı-esler olu.p bi
tı\::'l ıl.. Sıra biiyük oı1laye. gelip 
dın ırmya az k;ıhnıştı. Bw-ıı.ah 
J'aİ1 ir . \ Ol'g lUıluğ ınu gi<lenn~ 
be:n,:.ıy0 ı'<lu. Çehres: b' r gihı ev
\'dkınc nıa.7..at·:.m daha sıhhailiy
d . Bi'ıyük oı t..'l giil'eşleri ba.~ı-

acnkt.J. Çnzgır, s.'kıkalıru elleriy
le .::;ıvazlıy r a:k meyda.1rn ytirii
cfü. Davul zurnalar sustu. Çaz
gır b.ı.ğırıyordu: 

- Büyük ortaya. güreşecek
ltt meylana ! 

Y<ırlık Ali. Piç Mustafa, Kel 
Memis. Buıı:..alı Talili k~n di
bine geldiler. ~P.yircilerin göz
leri pehli\"anlann iiY..c:rine dikil
mişti. Yfüi.iğii sevenl~r daha zi-' 
ya.de onun kazanmasını k>tıy<>r
la.rdı. Yörük hepsinden küçük 
görünüyordu. Y ~ bir olduk
ları halde h:ıfif olduğundan 1>.k-

AL 

.mm. •. -·=· tdıçftk cfri
lll;yoiıdııt. 

Y&glw •• 11..ı... oldu. Çaqır, 
b.r'a ~ b.ra:r ~ 
~dıt iti, P..ç Knst:e.fa itiraz 
edeceC.ti. İyim ım br'a g5mek 
daha ipi obıcakt.J. Bu .ebeple 
~eunkn~: 

- ~. kur. çekecıe
ttm... . 

P'ıetlö•---. hiç - çake.rma
dlta:r. Rra çekildi. ~ töyie 
clQetl: 

nrtk Ati, Bmmıiı 'IWliF •• 
Pit .ldatafa, Kel mmriş .• 
Bu, kur'a.da da Yörilk AJinhı 

bıihi yal"er olmuştu. Hoş Bur
salı Tahir yaba.na abl.ır bir peh
livan değildi. "Pabt ne de olsa 
öıbi.irler.ine nazaran yine bir göm 
1'-J<. yarım gömlek farklı idi. Blr 
gün C\"VE'~ ~ Bursalı ile di
ğerlemain ~ıkmı ııız çoM g~>ster
niişti. 

Pi~ Mustafa, başma belayı al
mıştı. Kel Merniş ye.n.i.r yut:uhu· 
şey d~ldi. 

Çazaır, eşleri yarıya.na getir
mek için Bursalınm elinden hı
tup Yörük Alinin yanına koydu. 
Piç Mustafayı. da Kld Memişle 
'birlt'Ştirdi. Piç Mustafa, yan ya.n 
K('{ Memişe bakıyordu. 

Çazgır, pehlivanlann duamnı 
~· MMki:bclerini okudu. Peh
livanlan meyda.na salıverdi. 
· Piç Mustafa, düşünceli görii

nüyordu. Kel M~ ise diri ve 
canlıydı. N~li buhmuyordu .. 
M.UE;taf.a, llC'\'ksiz bir pet;reıv yap
h. Kel Memiş ise ır.~yitli keyifli 
c;ırpmdı. YörUk Ali ve, Bursalı 
Tahir nn,eliydiler. Her ilU peh
Jrvan da biribirlerlnden çed!:inme
diklf"rini d.aht iik çırpmmalarda 
~~t.enoişlerdi. 

Bunalı Tahir, hasmını küçük 
.,.e, c;el.imtriz gibi g-önn~ü. Na
sıl ol.sa me~'Wuıd:a11 çıka.ı-a.eağı
na 001indi. Bursalı, daha Yörük 
Alinm ne okluğuruı İfÜtlllıeımi.~i. 
Yalmz gece konuşmıdannda. d~ 
dıkodu yapanlar 8'ırsalıya. şöyle 
demişlerdi: • 

- Bura.da s tehlikeli ~i 
Yörük Alidir. 

Bursalı, Yori'ii; Ah.n görcşır
ken yası M)·ı.lt> ~-retmişti. Ka
zan d>hhuit- dl• ~orrr.ı~ i. Fakat 
onıı hiçbn- ~<·yt> \){n;--.ct~1~ti. 
Kentlilerine g6re yan <J:..&.adıa bir 
~hlivandı. On1t tekrar t~rar 
Ltlnll' ettiler: 

- Yöriik Ali, en koriruhm.ı
dur. 

o, nihayet şu ~ı ftl-m.if:r. 
ti: 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
NeuralJI, Kırılllılı 1'6 Bütün Ağrdarınrzı derhal ke•er 

icabında günde 3 kate ahnablllr. 

Ticaret Ofisi ithalat 
mUdürll geldi 

Avnıpanın muhtelif devletle
ri ile ticari temaslar yapmak i
çin b~ aydanberi Avrupada bu
lunan Ti<'aret Ofisi ithalat mü
dlirü B. Emin dün şehrimize 
dönmüştür. 

Ada nada 
hk defa basın mensup
ları arasında bir atış 
müsabakası yapıldı 

ipek Film Stüdyosunda 
moh;m bir Nrsızlık 

7.30 Program 
7.l3 Rndyo 

Salon 
ork.f.1C'>lra~ı 

7.45 A1ans 
Habeıleri 

8.0CI Radyo 

Dün gece Ma.çkada. İpek Filim 
Stüdyosunda mühim bir hırsız
lık vakası olmuştur. Öğrendiği
mize gö~ stüdyonun kapısına 

anahtar uydurarak içeri giren 
mahir bir hırsız beheri 100 lira 
~erinde olan 35 &.det bronz ı
flk avizeler.ini ~larak kaçmı,-
tır. S:ı lon 

orkPstrası 
Stüdyo sahibi derhal keyfi- 8.15 F,, ın ı:;;:ıaıt 

'f ak\'itni 
18.55 Dış politııaı 

hadiseM>t-t 
1{1.IQ Radyo Ço~:ıık 

KlubU 
19.30 Ajans 

Haberleri 
19:45 Serbest 

5 dakık.ı 
~.5-0 Fasıl He~i 

20.15 Radyo 
Gıı:r~-"i 

28.45 Bır halk 

yetten zabıtayı haberdar etmiş- 12.30 Program 

tir. Zabıta hın;ızlığın müessetJC 12.33 Şarkı ve 

·adamlarından biri tarafından Ti.irkuler 

yapılmış ola.bileceği şüphesiyle l2.4fi Ajans 
HabPrleri öğr~~u,. 

ayni yerde çalışan Ayten ismin- ıs.uo Şmkı ve 21.00 Sagbk 5'1ati 
Adana, (Yeni Sabah) - Tür- de bir kadını yakalamıştır. Bu Türkillet' 21.15 Şarkı w 

.ı~ k ' mühlm hırsızlık hadisesi etra· ııuı; "'ocuk &ir- • T;"-•-"'ı..... k.iyede ilk uefa olarak evvel ı " ... aumn 

gün şehrimiz Beden Tetbiyetıi fındaki tahkikata ehemmiy~ g.-~ Kuru- 21 .•s Riyas~ic"S.,-
Poligonwıda. Basın. mensupları devam eöilmektedir. rrıu adına hur Banoo..t 
ara.aında bir atış mtiea.baka.<ıı ================:-=====:::::::'. 11.60 Progr~JJl 22.31 Ajmls 
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T. ı Ş B A N K A S E 

Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

lKRAMIVE PLANI 
KqlDBLltlt 

leı-t, ·~ı~ııw.... 
ctielrin 1ı1ırmı.u.a. yapıhr. 

1942 İKRAMiYE' ER 
ı adıllt 2'IOO J...ı.raAk = 20tlO - Lıra 
1 > ltoO a =IGIO.- » 
ı ) 7!50 ) ::m:: 1600.- ) 
1 > IOU > = lBOO..- ı 

11. - 1 -~ ı> 
... ıoo ıı =="'*'·- ) 
il • .. > -= 2IOU.-- I> 

200 > • ' -= ~-- $ 

JIO > H > =JOOV.- > 

ya.pılm~tır. Müsabakaya şehri- , ' l&.03 Radyo flans Hllberieri 
mizde c;1kım Bugün ve Tlirk Sö- ~ .. Jı ı orkeHtrası n~ ıta1»1'\1fi 
sü gazetelerinden al~r ki§iHk t .n.8M_Brli lfl•rl ıu~ Ziraat . 
ekipler. u,tirik etmiştir. ı----------- .. ____________________ _ 

Neticede takım tasnifinde Bu . Bey .. ıu Verll Aa. f~ealn4'en: hıtanb•I A~e lll ..oi ~uktt.k NıM- " 
gön H7 puvanla birinci ol.muş ~ .küny8'eri ,.aılı subllyla· kftl'ICl9iAdea: 

Ye kıymetli bir saatli yazı takı- nR aeeıM fUİ>eye ıııMir~aatları .ilAn 94112~ . Biletçi Aranıyor mı kazanmıştır. ~,erden birinci- olunur. 
liği yine Bugün p.zetesi tahric Yd, P. Atpı. Se1im Oı. tsmail 
heyetinden Şevket ôzsay, ikin- (..0396) tst. 326, Yd. Tbb. Y:d:ı. AA
eiliği 29 puvanla ayni ga.7.etenin met oı:. Ali (38296) ltaıltlıs. ııo. 

• muhastbeci•i Hliseyia ÜnHi al- (~ili) 
mı.ştır. 

Müsabakayı. müteakip Beden 
Terl:>iyeei Bölge Binumda bu a
tışa i~ri.k edenler şerefine bir 
çay ziyafeti verilmif ve bu çay
da Federasyon başkanı 21 Nisa
mn Adana Basın mensupları a
rasında (atıcıbk) bayramı ola
r r 1: l·abuıünü teklif et~ ve tek 
lif memnuniyetle kabul edilmiş 
tir. 

Otomobil • Motosttüet 
çarpaşması 

ae,o-ttu Y•rti A•. ~. ltfk. kJtndaft: 
15 Ş4ıbat· IM2 twihinde ~ıyan ve 

ı5· Marl M2 1ai1hiıute )Ubım bulan 
~-kayıth Yd, Sb. ve As. Me. 
lardan yoklamaya ı~let-ir• 54.l

nelik ~rı ,..apı-.k U<tere 
aetıle ıFU'be:J• mlwaeaetıarı ilan olu
:aYr. (6206/694*) 

··~· ........ ,.,. Ac. ~ .... ,.": 
Y d. Dıemiır)'Ohı Atim. Ali lbııa ()i. 

Hasıuı Hayli •Kayndeien (31M181S) ln 

~ ,.~ ıaü-raca~ t.lh eloimr. 
~). · 

Bakırk~ Ae. f .. llMI: 
Yd. P. TiM. :Ahmet ot. HUıı~ 

HtiıydartD (ıffff) a4:ele tuM!re ın6-

raeaetı. 

Möddıei: Paime K.~ı. 
• Muddeloıle,,h: Mustafa ~hfJcı.: 

Kum.kapı Ni9ancasmcia Tulbelt
t,,i Mahallesi Herooire ~ı* No. 
35 d< Mehmet ııııu. 

Mtid~ i'atma tarafındsm l\.IÜddei

&ı..yh Mu.tafa Kalavcı alf'yhine açı
ıan b6'ianMa dava111na ait arzut:rnl 
llllHü lftöddeiUeyhe teblit edihnt-.k 
iU!tte yozllı adre.ine ıönde.rihni'5C 
de M~7hin mezk6r ikametgAIM

ru terk ile ııemti mechule ıi~niıı 
beyarille iade kılını:l'ıt\Sl u.erine Hu-

lıtanbul El~ktrik, Tramvay "l'e Tii11el 
tıletmeler_i Umu.m Müdürlüğiinilen: 
iDAREMİZE BiLETÇi -ALINACAKTIR 

Kabul jerüiU: 
1 - Ti<mü~ıhha ölup a5kerHkl~ ıı'Jiıkası 1ı>1ıwr.ıt'ilY•u·;;lı 

2 - .Boyu ı.o~ ten <ış;.iJ ve yaı;ı kırktan yukıııı:ı . olım~t:ı.k. 
3 - Okuma ve yazması olmakla ben.ber binı da ht:>;,.p b,l~~k. 
İsteklilerin Galmada Tramvay nareket u .. ire@ine •Ü.rol"a:oıl.ı.1 1. ( ::ıu.'"t' 

kuk UıN.lti Mubakemeıen K.ııauuu- p•ll!l•••••••••••••••••••••••M 
nun lU, 14~. 143 ve 183 ttncil ID&d- ı • 
::~: :v!~~:!: ~~:a:ü ':~ ! _ stanbul Bel~diyesi ilanları 
terır <lav~ varakaııaWYn m.ahkem<>' 
divuntmrwsme a5'1mamna •e 942/2·1t; 
•uma.rada kayıtlı işbu davaya müd
deioleyru" ·(10) ıün içinde cevap 
vermeei~ kMar ..,..ıımi.ç ~ ~mıı
t'ibi karar arzuhal ile tiılVetiye vara
kuı JNthkeme divanhnJlti.ine a.sıl-

:nnı;: ol~kla mumaU.,,.h MustMR 

Vılf..v"t ııtr.(\0 1 r11)11 telefon ~ebekl'fli. için alm11<:ak 23 kalel'rt ınUhtt"lif ı.:-· 
kıi0tı ı.u.;,,.,r,....,j '" ~ıh.,'<ilp telefon dir'!gi açık ~iltmeye konulmuştur. 

Me• ''"'ıınuıı tahı ııhı budeli 2072 lir~ ve Uk ~inatı 155 lira 40 k ul'\t -
'4~•. Ş:ıthı«tı•~ . ~:.t .. 1 'e rıuuımelllt rnüdtirfüğü kııleminde ıöı-ülebilir. 1h l· · 

l4/5/:'42 J>erM-.nnc ıılııu ı;ı;.ı01t 14 de Daioıi Erı<:ürr.ende yapı lacaktı~. 'fı;· 
Jiplerııı tllt 1~ul:n.ııl ır~klıU7. veya mektuphın ve 942 yılına ;ıit Ticaret Ori• ' 
.111 V<.'f<?ı, .. 4.:rı:ı;l(ı >ha~ ıünü mu.ayyen ~tie Daimi Em.t;ıl'l('ntitc \fühııı mv',, ı. 

Şoför Melunedin idaresindeki 
1647 numaralı otomobil dan Şi\'
liye gitmekte iken ~tle Şe
kibin idaresindeki motosikletle 
c;.arpışmı~r. Çarpışma esnasın
da Ahmetle $ekibin ayaklan kı
rılmış ve Şişti Çocuk Hastaha
nesine kaldınlm~ardır. 

JffJJ•••••••••••-.. ,~ KalA:vcı )'ukarda yazılı .ınöddet :ı:ar-

Kit be 
: · fında da\'aya cevap verf!t't.'k t..-ıhkilwt 

(502!J) 

"Yeni Sabahın,, J: 
ilAn fiyaHarı · 

BI'. 

AKBA 8 V icin tayin kuman 25/5/942 Pasarte- Münakaaat Vekaletinden 
M/Jnhal Liman Reislikleri 

:&ır ~ )dta~ ~ ,._ 

zeıe w )artefdye •tlf ,...ı. Hw 
manda kitap ııtpuili ve abcıae 
kabul edilir. ŞUbesi ;rıoktw. 
Telefon: J8'77 

s günu saat ( ı ~ de mahk~mi:.ıde 
Aazır buhmması veya kanuni hi r 
vekil göndennesi ID:r.umu tebHj ye
rirıe 11ec:mek üzere i11n olunur. ı 

. JViuntılitJ lıııııın Tf'fsl ıklerine ta_yin edilmek fu.He emekliye öt;'l·nJan , "Y') 
E>OKTOR 

1 
WWW: 1 ıHttl. ı·ıl<"n 1(11\ N 1t deniz subaylan ile Yiik. ek Deniz Ticareti Mektebı m _ 

HAFIZ CEMAL 
.. urdnı:ınd:ın ~ :.ı lip olı.fılar halen bir vazifede iseler bulunduklan , azife \I' 

ık.•mt't{föhkmnın ~:ı.rıh adre5lerile doium tarihierini gösterir bir 1sl d.aT.ı 

- Onu ç(Jk küçük gördüm. 
Ya.rri benimsemem.işti. Kur'a

dıt da kendine eş düqünce &,de.ta 
sevinmiştj, Bursalı. <laha. ziya.de 
Kel 1'.Mıni,,..ten «:ekilityordu. r'.r,. 
ooru yenoo Kel M('.f'niş, Bu!1'alı
nın g&J.ilnde b1.iy\imü.'1tfi. Ç'\in.kü 
Burs:ı.h, Çıfıt Bı.ırgagll (.~ınm 
,:~hlivanhğını bilir<li. Bin l(·ırn
leyh. Çı>h.<u1,kola\' kcı1ay 11H.•yci.ı.n 
elan ı ı;y,an).ııbili.r· ~undan de
ğ'ilrli. Ru n:ıııkay~Jer dol:'ı~•ı ıy
le Y <iriil\ Ali k~:o.r.dint- ~ di~
t ı"~ iin<len dol ,ı~·ı mcmnıın 11l· 
muştu J.fakRa<h aşikh.rtlı: Yörü
gü ~·ent{:ek, Künt('Cl b>ıbi m y
tl.. ;-..ian <.;l'kuaeak. Ke: ue Pic 
.Mus\ufnyı :-·t>ıw<:t•k. nrhayt>' l'~ Ba~tk maktw-..... • 
)hni~.J.e biiyiı.K orta baınna ka- Biriael •Jfa.da "M llOO 

L k H k 
.. a:ttıd~ki E'''rnkı mıhıbiteleri1e 9X14 (kart po..~t.al) eb'adında yeni t;ıkal'l l~ı~ 

a.wtılı: A. c_..lecNhı e.n.cotıu Q ma n e İm birc-.ı· ;ıout t~oy fotoıtrı&flannı ili~tireıek Münııkı.ılAt Vekaletine miirl\f-·~ıol 
.......,... ...,Orit: M • .._, "--tlf I ~t.ıueleıi tliı.r: olunur. ..(2G6l) (44113 ) 

-~·- G"-~ta .....,.. Hii'd:t·-
la< akli. 1 lkiMi sao 

........ ,....: (H. __ ..,. -ı r ft Ytik.ek De,.i:r Ticareti Mek'teblndetı ÇıkanNır l~lft: 

A. C.........._ ......... ..etın111) Dl••>• 1 - Mı-mıtnlı Kanununun 4 üncü maddes.ndc ya~ılı evra\n 11')1i~bitt. 
HUr!-lalı Tlthir, l •l Mernif>in • • 

Pıç Mıı~tnfa.yı yenc'-'et"me \'ilzde ~ • • M 
yüz e-m1n olmu~tu. 0nu 'ok lor-ıı Döl'diiMI ., ,, 100 
lu bır p<'hlh·an olarak .dnuştı. 
l>ü~hlc~ o d•He ~anlış <l" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

l Emek~ vey; latifa (derek ı.ıerinden Ayrılanlar l~in: 

ÔKSORENLERE 1 AT R AN HAK K 1 EK REM 1 =ı'-'=:lıı=rı. T===b!'(t==ıldt ==j:\CJl~h-==uliıs==a l<0r===ı, bu==lun===mad==ııtı ===tııkd===irde=====aıtkt"r==f !<=leıl =:;.:l\U· 

d~il,li. F~ Pıc Mustafanın 
ne beli olclujhmu t ihrıiyC\rdu. 
Çinguıe Çopuın kolay kolay 
mcyda.ndan çı·kaı·ıia.b!lece-<Jine 
k<ıni idi. Çünkü Bursalı, Çopa
nn da ne biçım ~reşçi olduğu
nu bilmiyordu. ÇoJ>Qn. ooha ye
ni görüyor<lu. 

istanbul Fiyat Muralıabe Kom&,,oııandan: 
tlan Mo.: ıta 
Ticar~ Vet..MeüNıı 21/•V"2 tnrlh w lt/1Me3 ..,uı ~ mucibince ınuhtetif tip ve tnen§eli !Mide- · 

yağların ishmbul &ehri dahilindC"ki ~ w penkıeDde uami saeıı, ti:Jatlıuı, btanbul ~t MUNkabe Ko· 
mi:ı.yonunca aşacıdaki şekilde lel!bit ecUlreqtir. Biıtımum peFak«lde ır.ıtıll)arda azami 8aUf fiJaianı ~en 
etik~lerde yaiın men~inin ve nevinin apk olarak ~rilıııoni ~\iridir, HiWında hareket edeAler hek-
kında Mılli Koıuanıa KaAYIWılla ~ Wıki~ JlllP"aniı il6rı ---. (;5(128) 

....... a,..a. .,..,,. , ......... " to perakeftCt.ecl 
klırı Uheet .. btaa 

HaRmki. Çopar Çıbt Buıgnzh 
c:ob:uıdan "e Buraalıdan daha a
zılı bir pehlivandı. KüntO(-inin, 
Bursalıya ma.ğlfıbiyeti bir eseri S.41eyeiırwtı ,.....ı ..,. MV't 

" li teptMMu ltlrı 
Jl6veetk tnuaaıuı 

toptım 

..... tı,,,-ı 
bul pel'aM-lte 
sanı ti~ı .. kik., kazadan ve tadbir..üzlikten baş

ka bir ~y dıeğildi. Kiinteci, hf:r 
vakit Bursalıyı. da, Çobaru 1a blr 
ttırada yenebilirdi. Künteci, pisi
pisine, körlemesine yenilt!i ~it
m~. 

Pic Musta.faya ve K~ MPmi
ee ~ince, bunlıar da Burc;1lınan 
bir gömlek yukarı pehliv.anhrdı. 
Yörük Ali ise hepsinden pehli
vandı. Yörüğün oyı:nları, R.kla 
ve hayalt• gehnediB< ~azlan ve 
icatları birer tehlike idi. Umul
madtk, a.k\a getirilemedik oyun
larla hasıımla.nnı yenen Yörük, 
hepsine ~ da.ha korkunç
tu. Yorüğüı korkunçluğu ~ha 
ilk tutu~a belli olm~tu. 

Bursalı, T~~ hafif aör
düğünden dolu dizgin hasmına 
gmm.işti. Yöıiik, her vakit oldu
ğu gı'bi müdafaa güreşinde t.a
'biye almıştı. O, ya.bencı ve t.a
n.ımadığı hasımlarına ka.tiyen 
bamle ya~ı. Hasmını iyice 
tanıdf'ktan sonra güre'}e girerdi. 

(Arbsl n.r) 

En az % 118 üıt J8ilDl w eu tok " 1 
aaid; ihtiva ecleıll ~ tlıbil NDk 
''« kokuda ~ta çiQelQoetı nıııuMili en. 
ülnı~ ~ MWikniiıi ~·· 
En az % t8 ~ı w • eok " 1 
asidi ibüva eeen tabi! .en«. ve kok.acla 
yabancı ma~eden iri lııirinei Di}JIQl'
bakır muadili eritUmif 'M r-i•kai11 
yai. 

Bn az % 91 wtyaimı, • çek ~ ' -. 
di Uativa e6eD tabii Dnk ve bk\Mfıa 
yabancı maddeen iri Kw& ..e ArdaMlt 
~nşeli eritilmit ve ıııizü1raüt ]'Qi. 

En az % 80 8'ityaiınl, • fO)t % 1 ...., 
dl ve " '1 ~Dl iMft'a 9delı W m, 
tabii tat, ıenk ve k.etımcla h.lıfn ~ 
aon yait muadili eritilmerıie :J"ıııl'. 1 

1 

En az " 88 11iit ya(ı.m, • tek 1' 1 J. 
sidi ve " 7 a71'aıu ihüva eden ~ 
8UZ, ta»il tat, renk - llolwde .... 
Va1dı kebit' Jl8ll. erithemiş. 

' 

-
-- .. --

lstanbul Fiyat Miiralıabe 
Komisyonundan: 

;btanbul şehri dahilinde odun iı;' nFiyat Murakabe Komlııv<>nunt';ı ,, .. ,b 
~ilmiş bulunan narhın 27/ 4/ 942 tarihinden itibaren kaldırıl;..,~ bu;untlııe' 
ıl&n olun1tt. ( 5029) 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Swoelue 1llAI: .... - .. ...,..a: ı ......... .,... ....... .......... :. 

.. • ftlımof .._ ...,. ._.. • n• ele•ı. 
- "' •• ....,.. ........ ,.. ~ ..... . '""--' ... .., ... ile• 

llruııt •nboncv tt.unb.an:u "• a.~- • .-. ... ıı"llllıl>ılanrtdl. u 
• il u... ...,., 1 

...... 4 .. rk'h-dr kur• IJe ...ıtda&! 
.......... Orrelnil't .... ~ : 

4 ..... U09 UNl'4C ...... Ltra U 100 aôM IO Ltruteı M100 Lln ' 
• • ...... . • ..... • n • • • • 4.800 • 
' • - • 1AIO • H 111 • • • LIOO • ' 
• • ,. • ...- • n 

DhCKAT: • ı ı•••mdtdd ımeJ.ar bir .... içinda 50 liradan qn'2 
~ llrrmnf:J'e eıtctıtı takdirde " 20 fazlasiyle verilecektir. 

llm'alar ınede dört defa 11 llAri, ll il.a&iraa, 11 Ey• 
llU w 11 Blriııdkiııun tariDlerinde çıekileeektil'. 


