
• 

3 NiSAN 1942 • 
[cuMA 1 
4 üncü Yıl No. 1403 

GONLOK SiYASi HALK GAZETESi 

Yeni 
nizama 
dair biı 

konferans 
r .A pa.-Bulga.rlıa.r bu )ffll :\TU 

dan ~ nwınnun görünüyor
lar. Bu, kendlWrinin l~ 
bir şe~ . Paknt Almaa galibi
nüıı.in ae tlemek olduğunu 
iıtı~ le ~ördük~ bi:ı de şinHli-
3 e kular tutmuş olduğuınnz 
yolclan (,'Uk nı mnun c>ln)·oruz. 

J 

Yazan: Hüseyin &ahid YALÇIN 

S ofya'da "Yeni Avnıpa" 
Komıtcsi adıru taşıyan 
bir müessese vardır ki 

1 

·Genç Sporculara 
ininii'niin il ilaıı · 1 

• 
Reisicümhurumuz, Beden Terbiyesi 

Umum Müdürlüğüne bir telgraf 
göndererek sporcu gençliği tebrik etti 

_ *Ankara, 2 (A.A.} - Cümhurreisi İı:;met İnönü, Beden 
Terbiyesi Umum Müdürlüğüne aşağıdaki telgrafı :?;Öndermİ§· 
leı·dir: 

_:'Sporc·u gençlerimi:tin güzel çahşmalarından çok mem
nun oluyonım. TeşPkkürlerimle sizi tebrik ederim .. , 

iSMET iNôNV 
• • • 

Bu tt Igraf, Be-den 'l'erbiyesi Umuı\1 Müdürlüğü t.·u-cıfından 
Cümhurreisimize giinderilen aşağı<laki ariza.ya cevapUr: 

"35 bö!ge gençlik klü}-lerini ve Maarif Vekaleti okul spor 

yurtıannı temsil eden genç atletler 29 Mart Paza.r günü Eski
şehirde toplanarak İnönü koşusu adı verilen Türkiye Kır ko
~-uları birincilik müsabakalannı yapmışlar ve ikinci İnönü Za
ferinin y1l dönümiinü. bu müsabaka ile fiilen kutlamışlardır. 

Eskhıehire geleıniyen gen<:.}er de bulundukları kasabalaı·da 
Kır Ko. ularını yaparak bu kutlamaya iştirak etmişlerdir. 

Bu vesile ile gene; atlet sporcularımız İkinci İnönü Zaferinde milletin makus taliiııi yenen 'Milli Şeflerine inanlarının ve 
bağlılıklarının bildirilmesini benden rica etmişlerdir. 

Gençlerimizin bu dileğini yerine getirmekle sevinç duyar 
hepimiz derin saygı ile ellerinizden öperiz, Yüca Başkanımız.,, 

••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

'\.ııınun, g~enlcrde ask~ri klüple 
tt>rtıp cttii;rı bi~ kon1cruns~1 
b.ıhsetmıştik. Yınc bu komıte
ı.ım .lskeri klUbfüıdeki konfe
ran ·bıı ~.l13ilesinden olmak üze.. 
r muh:ırrır Alexandı e Gant
, he\ t.aı afından "Yeni A \'rupa" 
lıaklnnd:ı. bir k11nfcnıns \'erildi
l;'lni öğreniyoruz. B;.ı lin, .A ".r u
ıJa.dn 'k 1rmak istcdigı yc~ı nıza
rııa. d ıır açık ve :ı.nl:ışılıı ızahut
ıt:m daima kaçındığı ve iki 
mfmalı, müphem yahut hiç ma- ,------------------------
~::ı;;~~a~)~~~~~ğ~~.~'U \~~~~~ I Zarurf ihtiyaç maddelerinin fiyatları 
yanın vem ruzamnH daha ya- H ., n d 1 sta n 
kımfon akıl cıdııebilmek mukc:a-
dıvle bu ıkın ı derecedeki µro
! ag nda meı kc terinin ncşriya
bn~ d ,k t -etrı c le zaruı eti k s-
hocliyoı. . 

Bulg,ı.r rnuhnı ı'lri garip bu 
mnk d leme ılc söze başlıvor. 
193~ de Cenevredc toplana!1 ~i
lahsı lanına konteransının akım 
).;alm:ısı üzenne, cih:ın har~iı?dc 
galip çıkan deYle~~erin. ~aglup
ları k<.>ndılcı n\; musavı dıye .ka
bul ct:mc lı"'leı inin anhışıldıgını 

buhranı 
Kongre Reisi 

Azad, Cripps'e 
Hint tekliflerini · 

bildirdi 

Anormal yükselişlere 
meydan verilmeyecek 
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Her Yerde 5 Kuru§ 

M. Troupss •Bu adam da 
• kim oluyor? 

iki aydanberi meydana çıkan bir yabanCı, 
Buroar limanlarına gidecek gemilerin 
manifestolannı tasdik ediyormuş! ---------------.. ~--~----....... ~-

Ona bu salahiyeti kim verdi ? 
Bugünkü haı-p $3.rtları içmde 

vtd>ancı deniz ~ferleri hemen 
he.men Kara.denizdeki limanlan
mızla, Bulgar limanları arasın
da işliyen 300 - 500 tonluk mo
törlü küçük tC'knelere inhisar 
etmiş gibidir. 

·Kaçmak 
istiyen 

11 Norveç 
gemisi 

lngiltereye giden vapur· 
lardan ikisi battı, diğer· 

lerinden haber alınamadı 

Alman donanma· 
sının çok sıkı 
bir hücumuna 

uğradıği 
[A.A. tel1?r:ıfiarıftdan 
bıll5!!a edılıniştir.] 

Vi9iden bildirildiğine göre Al
man haı·p gemileri, Göteborg H

( Sonu Sa. 3, Sü 5 9•) 

Son avlarda. ~ok mu.hatnralı 
ve masraflı olan bu $!feıler de 
akıl ve hay.ale gelmiyeı1 yeni bir 
saf.haya giı mek üzere bulunu. 
yor. 
Haı bin doğurduğu buhran, 

(lonu Sa. 3, 6ü. 1 de) 

Manş 
Ozerinde 
müthiş 
akınlar 

14 ü çocuk olmak üzera 
~o kişi öldü, 60 
Fransız yaralandt 

İngiliz tayyarelerj 
Boulogne çevresi 

ne şiddetle hücum 
ettiler 

(A.A. telgratlnnndan 
hulAsa edilmi~tir.] 

Pari::;ten bildirildiğine go~ 
lngiliz hava kuvvetleri dün öğ· 

(Sonu Sa. 3,, Sü • .f tel c null tl ·ı·arası uzlaşmak ümi- • 
dın;n urt a.,,n kalktığını o~ lü
~ o . trte .Alnı nya 'bundan üola
yı .Mill('llc·r CPnujetinJen nlfıkn
t;Hll k mi \ e miicadclcyc dc
\ :.ın etmiyc le r r vcı-m·ş. 1!!:12 
ko111eıansının kı 11 knlma.sınııı 
rıı~ uli\ eti kıı ait olduğu 111c· 

Gandi, bir beyanname 
projesi hazJrlıyor 

Sovyetler Ha rkof a 
taarruza başladılar 

fiyatları 
yakında ilan 

olunuyor 

Japonlar büyük bir p ı· G M h f taarruza hazırlanıyor 0 ıs ve • u a aza 
• t-l ın~ :sut unmı} cc ğız l!und m 
1ı1" 11;.erc \'t: du lnı ının mes'ul 
l hıkl rın1 f.lı H kabul edelim. 
B hıçhiı wnı. n .Alrnanyanuı 
Mıllctlcı C mi~ etinden çckılme
smı ve "rı.ucndele" ye d.,;vaın 
lçın h rbc hauı l:mmasını haklı 
gm U-rtmıcz. Sulh ve ad. lı t bti
\-Cn ba nıılJet, sulh \.'e adalet tP
;nın edecek b ı mücadele ynµ
m<llıdır. 

lngıltere ve do--tıarı hn ksızlık 

1 
~ivorlarsa bu. Almanyanın 
'kuvvetlenip d~ ym haksızlığ~ 
b ka milletleı t.athık etmc~ıı 
ıçın bir gebPp teşkil edC>mezdi. 
Millot.leııarası münaPebctlerde, 
tıulh Ye adalet ı tıye.n bir Alman
):'U bu arzusu ha.klrn.ı~.a d~nyaya 
.knnaat telkin ett.ıgı nıı:;bcltc 
kendisine tara!taı toplıyabilirdi 
ve: rltinya efk<L 1ıımumiycsinin 
km·veti ve ağlrlıgı, lngilterede 
nıiit-ehak'kımaıı har~ket etmek 
ı liyecck devlet adamlarını iKti
&r me,. kimden aşağı atını ya ye
tışırdi Binaenaleyh, Almanya 
dimyıa.:ya fetlı tıı~ek için~ se~e
ler"denbcı girı§DllŞ oldugu mut
l\ış hnzıı lıklan hi~bir zaı.man 
mazur gösteremez. 

Bu noktaya böyle işaıet ~ttik
wu sonra., Almanyanın hazırla
dığı yeni Avrupa nizanunı Bul
gı.a.r mütefekkirlniu ne suretle 
1zah ettiğine bakalım. Onun le· 
15.kkisine "Öre, ye-ni Avrupaya 
temel teşk~l ed~cC'k fikirler şun
lardır: 

1 - Avruparun askeri ve ik
d.ısacli ba:lomdan ayrılma kabul 
(·tmez bir bütünlük olarak mu
hafaza edilmesi; 

2 - Avrupnıun ve miistemle
ik lerınin ilk maddelerinin mun
tazam bir usul dairesinde kul
hı.rulması ve ınsaflıca paylaşıl
ması; 

3 - Avrupa sanayiin..in bir-

,.,a,ınutonda 

-+---

Hint şeflerinin uyuşa 
maması şiddetfe 

tenkit ediliyor 

1 

Ruzvert tavassutta · 
bulunacakmış ! 

[A.A. tel~ıraflarındıın 
hulA• a edllmiı;tlr.) 

Delhiden bi!Jirildiğine gö
re, Hint ~illi Partici CripI>~'in 
tekliflerini I"t'ddetmiştir. Kon-

E
e t.ırafından hazı rlanan 
ararın bugün neRrolunacağı 
ahmin ediliyor. Kongrenin 

µıenfi kararını aldıktan son
:ra Cripps' ın fazla gay1 et ı-a r
fedeetği anlaşılmaktadır. 
ı Hint ı-;efleı ı. HinlJiı;tanın da 
[Avustralya gibi tehdit altm
Cla bulunduğunu , bu vaziyeti 
öüzeltmenin c;arf si ol.~adığı- I 

(Sonu: Sa. 3: Su. 3 clt-) 

Korkuteli 
w 

ırmagı 

taştı 
Dört bin hehtar

lık arazi ıu 
altında ••. 

YAZISI OÇONCO SAHİFADA 

--o--

Kursk'ta 
. çetelerin faaliyeti 

çok arttı 
[A.A. tel~aflarındnn 
hula sa edilmiştir.) 

Ankara, 2 (Yeni Saba.hın Hu
susi .Muhabiri Telefonla Bildi
riyor) - Son zamanlarda bil
hasga bazı havayici zaruriye fi. 
yatlarında gayri tabii yükseliş
ler göl'ülımi.§tür. Bu fiat tercffü 
terini önlemek ve mühim gıda 
maddelerinin yeni fiyatlarını a-

Moskova mahreçli bir telgraf-ı lakadarların <.la mütalea ve mu-
ta deniliyor ki: "Dün gece ya- (Sonu sa. 3, Sii 8 da) 
rısı neşredilen Sovyet tebliğinde ı --------------
Fin asker kaçaklarından mürek f' "-\ 
kep bir müfreze Vipuri eh-arın- FAKI• R 
da bir Alman taburunu taşıyan 
tren! yoldan çıkarnuşJar-dır. Bu 

(S<>11u Sa. 3, Sii. i) COCUKLARA 

Bir Sovyet radyosu 
bozguncu neşriyat 

ta bulunuyor 
An'kara, 2 (Radyo Gazetesi) 

- Romanyada mali ve iktısadi 
güçlüklerin ehciruniyet kes.bettıi
ği anlaşılıyor. Bir Sovyet rad
yo h;ta.syonu yapbğı neşriyatta. 
Romen askerlerine şunları söy
lemiştir: "Ro..,mcn askeri ! Sana 
hürriyetini verecek olan Sovyet 
askerlerine ateş açm:ı. :.'!illetinin 
şeref ve bıaysiyetini AJmanlaıın 
ayaklan altına atan Anton~ko
yu kov. Yeniden aile sü:kfuıuna 
kavuşmak için Sovyetlerc tes
lim ol!" 

'şEKER 
llO 

Tevziata Mayıs 
ba,ında baılan· 
ması muhtemel 

Dağıtımda Belediye 
teşkilatından ve hayır 

cemiyetlerinden 
istifade olunacak 
Ank:ıra, 2 (Yeni Sabah 

Mulıabirinden) - İşçi mın
takası oJan vilayetlerde muh 
taç ailelerin beş ya.~ından 
küçük çocu!<la.rına parasız 
şeker dağ-ıtınak i<;in beş mil
yon lira tahsis edilmiş bulu
nuyor. 

Tevziata önümüzdeki ay 
başından itibaren başlanma 
ı:;ı muhtemeldir. Bu tevziat
ta, Beleü~ye iklısat teşkilat
larından, hayır cemiyetlerin
den istifade olunacaktır. 

i ~rnesi ve bu sanayii yeni eko-ooww ey~rmak~inb~~~ ,•••••••••••••••M••••••••••••••••••••~ 
yapılması: .. ı 9• h k "' ( .. b. •f t 4 - Devletler -arası muna::;e- Jr arp açagJDID Can 1 Ve mu im 1 Ş&a 1 
betlerde nğıı lıklarını hissetti- ! 
ırcn Mr takım batıl fikirlerin or-
tadıın kaldırılması; 1 

5 - Avrupa ülkelerindeki 
muhtelif rrrup' rın hususiyetle
ırinin ve kültilr ..>uvvetlerinin 
muhafazası. 

13ulgaı· muharriri müstakbel 
'.A.vı·u~ ccmıaatinin hudutlarını 
da gösteriyor ve bu cemaatin 
<ahenkli bir surette inkişaf et
mek ve 2slrnri bakımdan kendi-

Sumatra, Cava, Singapur, · Celebes 
Günün en mühim hadiselerinin cereyan ettiği ülkeleri okuyuculanmıza tanıtacak, kendilerini, 

bu uzak diyarlarda yaşatacak heyecanlı ve hakiki ifşaat serisi. 

Yarın (Yeni Sabah) sütunlarında 
Ilı° c~in Oahid YALÇIN 

(Sonu: Sa. 3~Sü. 1 dcll~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~ 

Bi.-ma-:;:;: Ak· memurlarına 
yab limanına as

ker çıkarıldı 
[A.A. ttlgrcıflamıdan 
Jı.ii+'isu Ct/il 111 iş t fr l 

.Müttefik umumi karargiı.hı 
nezdindeki Sydney Sun gazete
si muhabirinin bildirdiğine göre 
8 JaP.Qn tümeni talkriben 120 -
150 bin kişi Cava ve Singapurda 
toplan~ur . Bu kuvvetler 
~ıalnnda yapılacak büyük ölçiide 

(Sonu: Sa. 8: Sü. 6 da) 

AFRiKA DA 

Makili' nin şarkında 
-muharebe başladı 

İngilizler Mihverin 
ileri mevzilerine 

hücum ettiler 
[.>\,A. te4rranarından . 
hul~~:ı edilrı1lştir.) 

Vişiden bildıı ildiğine göre, 
Libyada Berlin ve Roma tebliğ
leri Mekili'nin ır.ırkmua muha

(Sonu: Sa. 3; Sü. 6 da) 

12 Adada
hazırllk a·r 

Sivil halk, büyük 
gruplar halinde 
göç ediyorlar 
-~----

Adalarda dtilİZ ü3leri 
genişlefüiyor, hava mey
danları ve benzin de· 

polan hazırlanıyor 
Kahire, 2 (A.A.) - Tass a

jansı MI diriyor: Mihver devlet-
lerinin 12 ruir.:<lnki hazırlıklarını 

(Sonu Sa. a. SU. 2 del 

1 Hazirandan itibaren ordu meDsupları 
gibi birer nefer tayını nakten verilecek 

Ankal'a, 2 (Yeni Sabah) -
Ordu mensuplarına birer nefer 
tayını verilmesi hakkındaki ka
nunun birinci maddesi hükmü
nün Emniyet Müdürlüğü kadro
siyle gümrük muhafaza. \'e mu
amele sınıfı memurları teşkila
tına ve daimi kadroya giren \ic
retli ve maa!}lı memurlar hak
kında da tatbik olunmasına dair 

layiha Meclise verilmitır. Lliyı 
haya göre, polis ve muhafaza 
mcmurlarıııa 1 Haziran ~2 ta
ı-ihinden itibaren mahalli rayiç 
esa~ tutularak na.kden birer ne
fer tayini verilecektir. Ancalı 
askeri birlik olan :yerlerde bu 
bedel, o birlik mensuplanna ve
rilen neft-T tayını bede1ini g..: 
miyeccktir. 

TEVZi TESKILATI 
• 

~------... --------
K Qrneli ve karnesiz dağıtma İf e· 
rinde tetkil olunacak mahal!e birlik 

)erinden istifade düıünülüyor 
------ - --------

Urfa işciler sınıfına esnaf ve 
' memurlar da giriyor 

l"Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:j 

. * Me:rıJekc.tte tc\~~ teşJ?latı hakkındaki proje IIey~ti ' e
kılede tctkık edılmek uzeredır. Bu projede mahalle ve !köy bir
likle. ine ehemmiyet verilmektedir. Bu suretle mahıalle birlik
leri denen bir nevi mahalle ihtiyar heyetleri teşXil edilecek 
gereı:c karne ile ve gcrksc kanıesiz tevzi edilecek maddele~ 
dağıtımında bu teşkilattan istifade edilecektir. 

Orta İş('ilrr Smıfına Gi.re.n!er 

* Made::ı JJneluı:ıe bin gram ve orta işçi1ere beş yüz 
gr!l~ ekmek veriL'Ilesi hakkında.ki proje Ba~ekfi.lete sevlredil
nııştır. Yakında Heyeti Vcltilede görüşülec~kür. Orta isçilerin 
tarifi geniş tutu!nıakta, ufak m:-.a~h memurlar, aya& esnafı dük-
kan!:ırd:ıki işçiler hc.-p bu sınıfa ithal edHmcktedir. 

1 

Yeni Ta.yiuler 

* lktıs:ıt Vc-kaleti mi.ifettialiğine iaşe miifettiı::lermden 
Siil~~an ~ap~oft_lu, Esldşeltir Sı~hiye ~ıüdürliiğüne:. Yozgat 
Sıh uyc Muduru !\.azım Omur, Utta Sıhhıye Müdürlüğüne l{ır. 
fichir tabibi Doktor Kemal tnyin edilmi~Ierdir. 

İnkılap Jilstitüsü Kuruluyor 

* Medis yanuki (bu~>iinkü) toplr.nt•sında hir inkılap ens
titüsü kurulması ve yeniden yi.ımi beş milyon liralık tasarruf 
bonola1•1 ihracı Iayıhalannı konuşacaktır. 
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Atatürk Bulvarındaki hadisenin muhakemessi Askerlik bahisleri J 
(Bat t."'rafı 1!. inci sayfada) 

CB•ı tarafı 8 Uncü uyfada) 

~deba§ına bir kahveye git
tik. ömer, Ankarada. bulunduğu 
)4 ·· zarfında 8§3ğı yukarı 
raPr;: her şeyden bahsetti. 
!Bunlann içinde Komilofla. he
men her gün göıiiştliğü, Siiley
manın yanında kaldığını, ömer 
:Anka.raya gidince kiralık bir o
ita bularak müstakil kalacaktı. 
Fakat bulamayınca Süleymanın 
yanında 'kalmak istemiş. Fakat 
Kornilof ile Pavlof bunu müna
sip görmemişler ve ayni zaman
da Süleymana da hiçbir şeyden 
lıabsetmemesini istemişler. lşte 
ömer lstanbula avdetinde bana 
Sülcyınanla ve Süleymanın oda-
61nda ro-kadaşlan arasında ge
~irdiği saatlerden bahsetti. Ay-
11i zamanda bütün Ankarayı gez 
diğini, bilhn sa sefaretler ch:rı.
rının gezdirildigini söylemiştı. 
· ömerin tstanbula dönüşün -
den Kornilofun haberi olmadığı
m sö) ledi. Y lnız onlara Eski
şe'ıire kıadar gidip geleceğini 
sÖ) ıem;şti. Fakat Ömer, ke:noini 
yenemıyen beni görmek :ırzusi
le fstanbula geldi. İşte o gün 
iki üç saat berabeı kaldık, yine 
aynldı. K<'nd~si bulunac.tğı ha
rck ttc:n emin de~ildi. Belki de 
ban t bu telkini vermek istiyor
du. Fa&ıt ayrıbşınd.ı bir ga.ra
btl Yardı. Benimle çok samimi 
biı sl.rl:tte ' .. dalaşmıştı. ÔD1\!r 
V<'lla t:.Snasında bana Von Papc
ne karşı suikast yapılacağını 
80) lememıf> fakat l{ornilofla be
rabcı scf • .ıdan civarında g0 z. 
memı ve o:.ıdan a) ı ılma
ım~yı. Ankar:ı.da her giin temas 
drJC; gıbi ebeplcrle Ömer tıa
rafuıJa.n yapılacak suikast hc
definın \'on Papcne karşı oldu
ğunu anlrunıştım, dE"di. 

Abdurrahman, evvelce veıdi
ği ifadede bu hususta Ömerin 
.kendisine saralın.ten ne· yapaca
ğını suikast hedefinin \'on Pa
pcn~ aıt old14.üunu söylediğini 
reis sordu. Abdurrahman ver
di~ı cevapta, suikastın Von Pa
pLn~ kilrşı yapılacağını sarih su
rette siıylemed.~iıJ, bunu ben de 
bılmıyordum. Kendisinin de his
s ) Lına nazaran suikasbn Von 
Pap.ıne karşı yapılacağını anla
dJğ1ıu beyan etti. Örner, avdetin
de, artık Süleymanla. hiç konuş
mıvacak ve otcld\.! kalacaktı. 

Ben, Pavlofla görüşmekte de
'\ am ediyordum. Pavlof beni da
iıll!l tar~ut halinde bulunduru
) o \"c '.mzı şcylt:r söyliyerek tec 
l lıt>e etm k istiyorlardı. Bana 
o smalarda Balkanlarda seyaha-
1t. .ıkan Von llibbetrop'tan 
da babsetmisti. O günlerde ya
nı bomba hadisesine bıtkaddüm 
eden günlerde bir akşam üzeri 
Levazıtta tütiincülük yapan 
:.c: ~hrim Yusufun dükkinın
d L 1 '.n lofu bckliyecektim. Ken
<lıı:;1 oiikkan:a gelerek enala si
g. ı ı aldıktan sonra çıkıp yü
ı fül.ı. Enfila kelimesinin son la 
k<'• ! e.::indc kalın telaffuz edil
d t,.!ıi öyliycr-.:k bunun bir Bul
h":lı olduğunu söyledi. Sözilmü 
~ .ıı ı !r bı. a~.,rak çıktım. 

p ... ,·Iofu ıtkip ederek Azak 
inem. sı üstündeki sokakta 
duıJl4m. Ynnında ilk clefn gör
dii:-um 'nsa boylu bir kadın var
dı Oıt:ı. dc.1.;cedc liırkçc konu
p, \o.du. Hadiı:ıc günii aksam Ü· 
Zı i. r~n., ersitt' öniindLki havuz 
~.ık :- • 'ld. sa t 1'8 30 da Pavlof 
IJN1ı be:.liyordu. Kt•ndisini ta
kıp l tt"m. fJi çı mektebi civarın
c d u a•·ak biı· parça heyecan i
<·"ndt, Süleymanı herhangi bir 
\~1 •-t•ı iıt: lstaııhula derhal ça
Kll ı-::~mı i.~ · Pdi. Ert~i günli Sü-
vmanı cağırnuuumn sebebinin 

17: g-izleınck olduğunu anladım. 
Ke•1di MhHi kaııaatıme göre ö
m r .'.ııkarada iken yaptığı ha
d. Je iz kalmı}"acağından Sil
i<·\ m.ını istanbula çağırarak Sü
Je\rınan ile kendisini de ortadan 
ÖmC'r cribi ucur·acaklarını zan
} (tlc.rin~. dedi: Kendisi Yurda 
~ıdip ertesi günü Süleyman& 
gondeı mek üzere bir mektup 
y.ı rlını. Mektubu bitirdiğim sı
r. <la Yurda gclcn arkadaşlarım 
Aııkara<laki hadiseden bahsetıti
ll'ı . Ben de gerek benim, gerek 
m kadaşımın başına geleni anlı
ynrak koı kıı ıçınde ve ayni za
manda da şüphe içinde hiçbir 
sur tle tahlil edemediğim bir 
haleti ruhiye içinde mektubu 
\'il tt.ım. Ertesi günü Süleyma
~n tekraı mektup yazdım. Ken
disine iş buldu~'1lIDU bildirdim. 
Hadifil' günü Pavlof, ertesi günü 
için Askeri Tıbbiye okulu kar
şısmda beş dakika için görün
memi söyledi. Şapkasız olarak 
çıktım. F.elinde bir kese kağıdı 
vardı. Sülcymaniyeden Edirne
ka.pıya kadar dolaşbk; hidise 
hakkında bir şey söylemiyordu. 
8onra bana münasebette bulun
duğımı kızın evine gidip hiçbir 
taraftan görünmememi söyledi. 
f.Jrtesi günü saat 14 de Beyazıt
t a buluşmamızı istiyordu. 

Otomobille oraya geldi. Fa
k t bir şey konuşamadık, ihti
yatlı bulunmamı, ve şüphe altın
da kaldığım tcıkdirde katiyen 
bıı şey bilınt::diğimi ve her şeyi 
gızlememi istiyorlardı. 26 şubat
ta İstanbul zabıtası tarafından 
n 7,aret altına alındım. Orada 

veidiği.m ifade doğrudur, dedi. J suikast yanılması teklifi karşı- Doğu müdafaasında tesbi haiz.. 
Adapazannda bulunan bavu- sındı kaldığı için olduğunu Sü- dir. Ancnk, bu cth-'etıi te§ebbiis 

lun Silleyman ıtarnfından geti- leymana söylemiştir. ömerin teıitorval ordumm kuvvet vaı-
rildiğini söyledi ve devam etti: bu sıra.da ağladığını da ilave et- ziyetine b.'lğlıdır, 

- lstman, kurbanı bayramı miş ve bu suikastın sebebini OJwanuslarda enmyet, Müt-
sımlannda görüıunez oldu. kendisine göre, Sovyotler Türk- tefikleri haya.tiyetilc ilgilidir. O 

Reis: lerlc beııabcr harbe girerlerse sebeple, bu uı:'1.lrda en büyük 
- Merak edip sormadın mı? lı:ırbin bir senede nihayete ere- fedakarlıklar beklenebilir. 
Pavlof: ccöini düşündüğünU ve böylece Amerika, fanliyeıt sahasında: 
- Herkes ycrindOOir, diye binlerce insanın ölmiyeceğini, muharebe ödevini ~rmıya 

müphem bir cevap verdi. infilılk hadisesini duyunca:, bu müsa.ittir. Onun için· ilk hedef, 
1Stefanın Yugoslavya J>~- i5in Ömer tarafından yapıldığı- Uzak Doğu buhrarunın önüne 

portuvla ve Kars yoluyla geldi- ru anlıyarak ~ok korktuğunu, "'eçmcktir. 
İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

ğini söyledi. İstefruı ile ömere fakat tertip edilen h~ <lisede ne Milıv r, ill.ooharlu, her t.-u·af
talim ettirdiği tabanoonı.n Pav- ya.kından, ne uzaktan bir ıalaka- ta en son kmrvctlerine de b* 

Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi hrçataymız. 
lofa ait olduğunu söyledi. sı mevcut olmaclıgıııı, A.bdur- vurarak taaınızl:ar tevcıö e-

> < . . 
• 1r" ~ ~ ... 'f ' ' ' ~ .. • . ı 

Rc~: rahman ve öınerin nlU.kalannm decektir. Avr..ıpamn önemli ve 
- Suikast teşebbüsünden kcn da bilmemekle beraber Kornilo- biricik cephesi, Rus ropralda-

di fikrince maksat neydi? fun alakasının muhakkak oldu- nndadır. lık hedef, buradaki 
- B6yle bir şeyi Tü:rklere ğunu sandıgını Pavlofu tamına- mukavemetin kmbnasıdır. Bu, 

yüklemek ve Tiirkiyeyi harbe dığını, Abdu~hmanı Komilo- elde edildikten sonra, yeni cep
sokma:ktır. Bu kendi fikrimdir. fu kendı inin tanıştırdığını söy- heler açılması beklenebilir. Ak
Bu hiıdise Almanya ile Türkiye- lecli. deniz kıyılnrınd.ı tıe~ebbüslere 
nin araı>ını açıp Ruslar lehine He:ı .. tnrafmdan ömcrin Von girişmezden önce Libya quru
hr.ırbc sokmak gibi bir netice ve- l anaııe suH.ru;t yapmasının mu- munu sa€lamak gerekir. 
recckti. karrer olJu~"tlnu duyması üze- Daha uzun tir zaman ıt•ı,ı 

Reis: rıne hilki'ımete neden ha.bt'r ver- Mihver üstün 'c ".lclırr.rın 
- Sülcymanın rejim hakkın- mcd •. ı ol'ttlduğu zam m Suley- vaziyetini muhafaza edeblir. 

da bir düşüncesi vnr mıydı? m..ın n Öm<'rdcn böyle bır fey Bu y1z kinde erışılecek :rn~rha-
- Kat'i surette fıkrim Y( k- bc:ı.lemea. ,mı, buna ina.mnadı- leler iızcrinde miit.ale.a yürüt

tur. Ancak Süleyman Yugoslav- ğım. bu hadiseyi biı DL ewcl mek için Doğu w Uzak Do~ru 
yada iken bazı işçı part.ı erine yanımda oturmak ıstenuyen lıu harekatının inkifpfma intizal' 
mensuptu. Bunu da kendisinden ;.hl..ıksızlnr ba~ımıza. sarmışUr, etmek iMbcdcr. z.,fer yollru'l 

Re.ıs: terdi. dikenli \'C ltımrnlık görünüyor. 

ZAYİ 

Deniz ordusundan almış olduğum 
nskerlik tez.kercmı zayi ettim. Yeni
sini al:ıea~ımdnn eskisinin luikmü 
yoktur. 

932/910 Bursa Hasan oglu Ah· 

met 326 doğı.mlu. 

Z Al' t 

Eytlp 1aşc meınurlugundan aldı

gırr 2301, 2302, 2501. 2 02. 2502. 2503; 
2504, 2505 numnr:ılı l/ 4/9424 Nı.ı;an 

ayının karnelcrlnı wyı ettig1mden 
.) cnlsini çıkara<'. ı:ımdan ('ljkisınln 

hi.ikm(ı yul•tUJ'. 

YAŞAR BECER 
duydum. diye Kornilof ile Pavlofu gös- ı her iki taraf için de henüz çok 

- Bomba hadise.,inden sonra Bir diyeceği olt.p olmadı~rı =======-=====-==========-========= 
da P •. wlofla müna ebctiniz de- ho ntH.ıta sunıldu. honıilof, b~i-
vam ediyor .. Halbuki fikrinizJe leymanı tanımadı"ını ve ~ıilc1-
<leğişik1ik olduğunu suyliıyordu- m· un sefnı cthancyc ge.dığı ta
nuz? nlıtc ı·endısiııin Anka.ında ol-

- Va.k'adan sonra fikrimi ma lığını, bunun da y. ılncak 
birdenbire değiştirmedim. Ha- t::ı.hkikat ile meydana Ç! ·ubilc- 1 
leli nıhivemle mücadelede bu- ce!1ini söyliy<'rek Ahdurr:ıhm:.n 
lundum. Ondan sonra karanını ve ~üleymnnı taııımnllJğıııa ıs· 

lstaı.bul Defteıdarlığından : 
Doıya No: NEV'i Muhammen 

bedel 

512181/49 Kuzguncukt,ı ist...\TOZ ın~hallcsinin Aralı. l 'l 35000 
rndı'lı ~ı F• lrnı;ıııd:ı sakıt h:ıncd~nd:m Abıhil-
me<.·ıde nıt ı -kı 1 l ycnı 51, 53, 55 k:ıpı No.lu 

dePiştirdim ve komünisthkten rar etti. 1 
nefret etmiye ba.cıladım. S.ikymandan sonra Abdurrah t ;.mnını. 

214 dönüm rr. a nnlştcınilat kö~k ,.e b:l~•n 

Rcis: man da Kornilof ve Pavlofu ta- ı 51217_ 1114 
- tstanbuldaki .ifadende Ö- ıııdığmı, bu iki adamın karnkt<'rl 

mer. öld~kten sonra s~!1 de ~y- ve hal ve şekillerini. harekct'c- 265 Mccıcl...rcsoyı ndc 12 p:ırt:ı 84 adn 7 ı><ıı ~cı 16820 
le 'hır swkast yapabılir mısın, rıni evvelce de ver<li;:'.;i ifndrde nuın:ıralı {3364) metrf' m .. r.ıbaı arsanın 1:ı-
diye sorduklan. za_man, ~wc~, di- tamamen iz.ah t•ttiğind n l,cndi-ı m.ınu. 
ye cevap vermışsın. Sebebı ne- lerini tauımndan bu ifndcsinin 2111 MC<·ıdıyckoyunde 12 pııft:ı !14 nda 2 p:ırf.,.I 2tHr-.o.4o 
dir? kabil olamıyacağını söylcdı. E- uıı . alı { 44084) ı •l tre ınuı·nbbaı m·sanııı 

- Evet demeseydim, bana sasen ömc·riıı Ankaraya geldi-ı .mnrrıı. 
karaktersiz ve korkak diyecek- ği tarihin ayni güne tesadüf et- 17!1 Mc'<'itliy~kovtındc 4 pafta. 108 nda 4 parsel 22080 

lerdi. Onun için evet yrıparım, miş bulunduğunu ve bunun bir No.lu (2206) metre mumbb:ıı ~rsanın tamamı 
dedim. Bund-an başka da her- tesa.düf olamıyacagmı bitnirdi. 264. Mecıdıyukoytmde 12 p;tftn 84 od.1 6 pnrsd 54107 

Teminat 

2625 

1262. 

IH/14 

165G 

421 

YENi P 'UDR A 
Re-nkleri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*-----

• PIHh.ıiır, 
Silaidi lıb -Cı•el'imı~.-.; 
. ........... ı .. ~: 

~ --~-------' 

TEM"' 
GÜZEUJCfMI 

Tenin in en BYl 
l(elecek pudra.ıun ta .. 
YC hakik i renrini ve-

ON MiSLi 
ARTTIRlll 

ren yeni bir "Colorımclriquc •• 
ıınakinc icat edi1mi~lir. 

Bu sayede. itrndiyc kadar gı1rW
cneml$ derecede cmsıalsl:t ıuıcllikte 
yrni pudr:ı renkleri lstlhuır edilmesi 

hanı; bir işi yapmak zamanı Bundan sonra Pa\:lof sor "Uya numaroh C5f07) nwtrC' ınurnbbnı arsa•ım tn-
geldiği zaman f erağat etmek <.:ekildi. Pavlof da Abdurrahman 1 ınrmı. -- .:.-~===========~============:::.. 
milmkündür, dedi. ve Süleymnnı ~nımadığırıı, fa- 1 

Bundan sonra tabanca rnar- kut Kornilofu tanıdığını, vilayc- Yukarcl:ı y:mlı g:ıyrimt•nkuller 22/4/942 Cnrt:.ıınha gUııil şant 15 de D } D • il 
kalan iddia makamının talebi Ü- te yapılan tahkikat sırasında l\ml! Emlak Mudiırluğlinde mutec;el:kll Komisyonda ayrı nyrı knpıılı zarf ev et emıryo arı 

ı . usullylc a ttmn;'ıyn ('tk:ırılmıştır 1'1telclilerln 2490 ~nyılı kanun hükümle- ilanları 
zerine Abdurrahmana crösteril- tcıcUmanlar vasıtaffiyle nmtta ı •••••••••••••ııil•••••••••••••• .. Ah ri dalresincle hnztrlanm~ teki f mektuplarını lh:ılc ı:mıtinden bir ~:ınt ev-
di. Abdurrahman tabanoanın olduğuna göre Süleyman "'e -
Pavlofun numarası silik, nam: durı ıunın sözlerinin bir ·r _hafi- ~line k:•dar Korolsyt n Re ıılıg.nc tevdı etn'lf'leri mukt:ıtldn·. 
}usunun büyüklüğü ve emniyet ye ~?m~_nıı;.dan .ı ~aret oldugunu, J ==F=:ı=z=ln=lu=a=h=at=i.ç=ln=m=ezkii==r =l\='l=u=du=r::-h-::ıg=e=m=fu=ı;.=c=a=nt=.=====(=4-:09=4=)= 
mandalı yanındaki kırmızı işa- bugunku sozlermın de bu ~·oma
ret dolavısiyle Pavlofun ıtabJıı- nın de\ am~nda~. ~aRka bır ey J 
casıdır dedi. İddia makamı si- olamıyacagını soyhyerek Abdur 
lik nu~arasının okundmhınu ve raJunan ve Süleymamn ifadelc
fabrikadan izahat isı:ndiğini rinin tamamen Ru calarını bil
föbrikadan cevap gelince bu ta~ mek istcdiğıni Ye dosya içinde 
bancanın hangi hükfımetc satıl- mevcut evrakın da R.ı~çnlarını 
dığı makamı riyasete ayrıca istediı~i~i. söyledi. .~ci~ tarafı~
pildirilecektir, dedi. ı dan bu ışın <:ok mu ·kul olacagı 

15 Dakika Tatil .Edildi 
1 

hatırlatılarak Pavlof ve Korni-
lofa bu C\Takın mahkemece tn-

Celsede Abdurrahmamn ver
diği ifıacle Kornilof ve Pa,·lofa yin edilecek bir naib huzurunda 
tercilman vnsıtn.sile anlatıldı. tamamcı1 tercüme etırHeb'eceği 
Komilof ve PaYlof bu izahati ve bunu kabul edip etmiyccekle-

ri soruldu. Pavlof razı oldu. 
kafi görmiyerek bilhtıssa Pavlof İddia makamında bulunan 
cilmle cümle ten·Ume istedi. Bay Cemil, maznunlara tebliğ 
Mütea'kıben Süleymanın sorgu- edilmesi kanunen kendileı ine 
suna geçildi. Süleyman, evvelce 1 
zabıtıada veı diği ifnJeden başka tebliğ edilmesi lazım gelen e\l'a 
İfadesi okundu. Bu ifade Ab- kın Ruı:;<;a terciimelerın :n vıın1-
durrahmanın söylediklerini tu- larak kendilerine verildiğini ve· 

yalnız Abdurrahman ılc ~u ey-ı 
tuyordu. manın ifadelerinin de bir naib 

Siilc~an 1939 senesinde huzurunda tercüme ettirilmcsi
Türkiyeye geldiğini, Yugoslav- nin do~ru olacağı mütaleasında 
yada yalnız esnaf cemiyetine bulundu. Abdurrahman ve Sü
dahil olup bu yiizden 1935 sene- leyman başka bir diyecekleri ol-, 
sindeki umumi greve de iştirak madıklarını söylediler. 
ettiğini. fakat komiinist partisi- Kornilof baz.an Rusça, ba?.an 
ne dahil olmadığını, ömel'i ve Türkçe s<>ylenmeı:;inin bir mak- · 
Abdunııhmanı lstanbulcla nasıl sada bağlı olmayıp Türkçeyi iyi 
tanıdığını, berber .Marsel'de 16 anladığını ve fakat ayni kuv
ay çalışbğını, Niyaziyi bir giin vetle Türkçe cevap veremediği~ 
salona g-eldiği zaman kendisiyle ni, RUS<;a söylediğini bu cihetin 1 

görüşmek üzere btılundnğ'unu, yanlış anlaşılmaması için bade-ı 
Niyaziye Sovyet konsolosluğu ma yalnız Rusça konuşa~ağını 
binasını kendisinin gösterdiğini söyledi. 
ve Moakovadaki kardeşi ile beş Pavlof da (Abdurrahman ve 
altı defa mektuplaşmalarına Süleyman beni deve sanıyorlar, 
yardım ettiğini, bavulları n.a.sıl halbuki ben deve deliğim insa-
elde ettiğini ve içindeki ev- mm) dedi. " 
rakın bir kısmını Ankarnda Sov- Heyeti hakime müzakereye 
yet sefaretine teslim etmek mec çekilmiş ve şu kararı vermiştir: 
buriyetinde kaldığlnı, evrakın 
diğer mütebakisini lstanbulda KARAR 
yine Kornilofa verdiğini, bu j. İddia edilen fiilin mahiyeti 

Üçüncü çekiliş ·7 Nisan 1942 

İkramiye 
Miktarı 

Lira 
l 30.000 
4 10.000 
6 5.000 

40 2.000 
120 l .000 
160 500 

ı.wo 100 
1.200 50 
8.000 10 

160.000 2 

170.731 Yekfrn 960.000 

YÜZ BİLETTE 42.668 BİLET 
KAZANACAK 

Tam bilet 4, l'anm hiwt 2 lira.. 

kinci kısım evrakın ömerin e- itibariyle maznunların mcvkufi
vinde valiz açıldığı zaman A'b- yetlerinin devamına, mnznunlar
durrahman tarafından valizin iç dan Abdurrahman Sayman ve 
kapağının astan içinden çıkarıl- Süleyman Sağol'un ifadelerini!) 
dığını, evrakın mahiyetinin ne ve evrak arasında diğer zabıt 
olduğunu bilmediğini ve Sovyet varakaları ve vesaikin Sovyct 
sefaretinde ilk vermek için git- tebeası olan Kornilof ve Pavlo-
tiği zaman kendisini Kornilofun fa tercüman Abdüvehhap vası- Jstanb11/ Fiyat Jılürakabe l 
ıkarşıladığmı söylemştir. tasiyle okutulup tercüme edil-

Abdurrahman ve ömerle SU- mesi için salahiyetli sulh hakim u 0 I d 
1 

!erinden Hayrünnisanın tayini- .n. ~ m Sgonnn an: 
leyrnan lstanbulda ~eyazıtta tü- ne ve gelecek celsede yalnız An- ııan No.· 155·. 
tüncü lbrahimin dükk8.nında " karada bulunan 8.:mıne şahitleri- ı Nisan 1942 Çarşamba sab.ıhındnn itıb:ırcn yl'rlı \c Bulgarya tefrıki 
buluşmuşlardır. Süleyqıan gerek nin dinlenmesi için davetiye ya- yapılmaksızın billimum mnngnı kbmi•rüııün kilosuna kn.} ık 'e \ ngondn yn-
Abdurrahman ve gerek Ömerin zılmasına, muhakemcnı·n bu se- ı ı i · ı 9 k k "' u d 'kk" ı a ı pı an satış ıır çın azam ·uruş, om rcu u «ın nrın a yapı an pern-
komünist ruh ve temayülleri ol- beple 8 Nisana talikine karar kemle satı§lnr için azami I0,5 kurus fiyat tesbit cdildit:ı ilfın olunur. < 4095) 1 
duğonu bildiğini, Ömerin An- verilmiştir. 1 =======================ıc============= 
kara seyahatinde kendisinin e- Salon saat 21 de boşalmıya !!111111••••••••• • • •••--- ----- -I! vinde 14 giin misafir kaldığım 
ve bir iş takibi için Anka.raya başladı. Adliye salonunun önü 
geldiğini söyliyerck tstanbula müthiş kalabalıkb. Hapishane 
dönerken de istasyona beraber arabası geldi, evveli Abdürrah-

ö k man ve Süleyman, arkasından 
gittiklerini, merin ço canı sı- Kornilof ve Pavlof bindiler. 
kıntılı bir hali olduğunu ve mü- ============ 
ıteınadiyen of of dediğini, Ab-

lahlbl: A. Cemaleddln Sareçollu 
Neylyat MUdUrD: M. Sami Karayel 
... ıldılı yer: (H. Bekir GUraoylar ve 

Sümer Bank Se llüloz Sanayii 
M 0 E 6 S E S E S 1 M OD O R L 0 ~ O N O E N : 

K AV AK AGACI Al ... JNAUAK 
tmallıtımıza liizumlu kavak ı I cı müesscfcmlzdc teslim metre 

mikdbı 16 liradnn alınacaktır. Ta!.pleıin şcrnitı öirenınek uzc•c bizzat 
veya tahriren tzmitte Müesse.sem&z mcrkczJne mUr caatlan. 

durralmıaru bir defa daha gör
mek nasip olacağından fevkala
de memnun bulunduğunu, sıkın
bsınm sebebi ise, Von Papene A. Cemaleddln SaraçoClu matbaaı•) ill••••••••• ••••••••••••••-• • 

l\lloh:ımmen bcdclı ( l<lfi61) !mı ol;ın muhtelif eb'ı:ıtta 162,900 metre 
rıı.ı,. l.ıı çaın dılme, kıılas \'e tahta (Cı/4/1942) Pazartesi 1ılınü sa:ıı (15) 
on hı tc H:ıydarpa~ada Gar binası ct:ıhll ' ıdckı komisyon tnr:ıtından p:ız . .cr
lık urnlıyle satın nlın:ıcaldır. 

nu i~e ginnelc lst ycnlcrın (21U!J) lirn ( J[i) kuruşluk k::ıtl temimıt \e 
lmnt nun tayin ettiği \'esaıl·Ic blı 1 ktc p. Z< rlık gıtııu sl:atine lrnd. r koıı i,. 
yoı~a mıırac:ıatl:ırı lfmmdır. 

Bu t"c alt şnı1nmncler komi~yon-d n o· r:ısız ol. r::ık dıı!ıtılmuldadır. 
(-1018) 

Maarif Vekilliğinden 

Trakya Yolları l11şaat 
!Jliif etlb;liğinde11: 

Trakya yollnı ı iıı'ii •• t ı•Hıfiktt lıg ı.ı .ııt ı oıı >d0ı oto l.ıstl&ı tAn:ir cdi
]f ı·cktir. Taliplerın Kumk·ı1nd1 l\kryemnn.ı J, ·ııclc mezk•ı mi.ıfettir 

!ık anbarmdaki lfı• tlklı rı 2& 28 3ıl l'.f:rl 91? \ c -:l-tl 8 Nls:ııı !>42 
gunlerındı• sabah :ı:ıt 9.30 dan ı 1.~0 ~· k. d. . u .ı oıuı •lire td.l fk. iıu 
Ank:ıra CacldP ıııdc Kahr. ınan Z d0 h. rıınd, T 1 • .ı ':ic11~n ı ı~am Mufct
Lşligi arttırmn ve c>k iltıne kornı.-yom ıı.ı b•ld ı de.: ıl. 11 ol nur (~i42) {/im __________________ ..., ____ ~ 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASİ 
~1ut -*: .... - .... ,..: 100 ....... Tfd HNI&. .... " 

. Atlım....a: • 

.... ,,. n.rt ......... ........ "' ........ ........ , 
....... ~···~··~ ........ ?.ll.W ............ "'- v.tw-. 

Dra8* BMkuıncte INMtıenU .. iDD'1ft&& l••U'Ul ........... -
• 50 Ura11 bulunanı.ra MDede t dlllla ~ kur'a u. ..-.sa..: 
plln11 f6re lknlftl19 daltt:L'w!aktlr 

4 • Nd 1.000 Llnlık ...- Lira il 100 adM .. L~ ·-Lira 
4 • - • LOGO • llO • • • .... • 
4 • - • 1.111 • il 110 • • • ..... • 

40 • toO • .... • 
DIKKA T: H .. p!anndald Pllfalar bir MDe içhMh M llrad9D ..... 

d(lpnlyenlere lknunlye çıkblı takdirde 'J. 20 1a1.laiblıt ,,.......il .. , 
Kur'alar ıMmede dört defa 11Mart.11!lu.i.-u,11 EJ· 

IUJ ve il Birincikinuu ıaribleri.ude ~&il. 

lstanbul P. T. T. Müdiirliiğürıden: 
ı tanbul Paket ve Po::;tn Mcı kezkr.ndc çalıstırılm:ıl~ üzere 3J0 ıl: .ıo 

'l'lart te\·ellütlulerdcn 15, 20 \e 25 lır.:ı ucrı:.le h m,ıl nlını:.ı·aktır. 

t tekhlcrin şcraltı ~ .. rcnmck uzcrc t Eınbul P. T. T. Mu •urlu.., 
ktılcm muamelat k n ına muraca tı. rı ılAn "hır.ur. ( 1U 
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İDA RE. YE R i 
NmııOıSllWliye: No. 17 

Telgnıt: Yeni Sabah lstanbul 

Telefon: 20795 

' Her Yerde 5 Kurui 

Yeni 
nizama 
dair bir 

konferans 

..................... Genç Sporculara ............... _. M. Troupss: f;':,, a1t:;~; 
~ · iki aydanberi meydana çıkan bir yabancı, 

' ~ 

ininii'niin illilall ... rı 
=· Reisicümhurumuz, Beden Terbiyesi 

Umum Müdürlüğüne bir telgraf · : 
·göndererek sporcu gençliği tebrik etti 

* Ankara, 2 (A.A.) -Cümhurreisi !smet İnönü, Beden 
Te'i'-bfyesi ·Umum Müdürlüğüne aşağıdaki telgrafı göndermiş
lerdir: 

_:·sporcu gençlerimizin güzel çalışmalarından çok mem
muı oluyorum. Teşekkürlerimle sizi tebrik ederim ... 

iSıt!ET i NôNV 
• • • 

yurtlarını temsil eden gen<ı atletler 29 Mart Pazar günü Eski
.şehirde toplanarak İnönü koşusu adl verilen Türkiye Kır ko
şuları birincilik müsabakalarını yapmışlar ve ikinci İnönü Za
ferinin yıl dönümi.inü bu müsabaka ile fiilen kutlamışlardır. 

Eskişehfre geleffl.İyen gen<ıl.er de bulundukları kasabalarda 
Kır Koşularını yaparak bu kutlamaya iştirak etı:nişlerdir. 

Bu vesile ile gen (( atlet sporcularimız İkinci İnönü Zaferin
de milletin makus taliini yenen Milli Şeflerine inanlarının ve 

Bu tdgraf, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğti tarafından bağJı1ıklarının bildirilmesini benden rica etmişlerdir. 
CümhwTejsimize gönderilen aşağıdak i ariza.ya cevaptır: Gençlerimizin bu dileğ:\ni ·yerine getirmekle sevin<,: duyar 

"35 bö!ge gen<:Jik klüı.ılerini ve Maar-if Vekaleti okul spor hE'pimiz derin saygı ile elleriniıden öperiz, Yüca Başkanımız.,, 

••••••••••••••••••••o•••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••• .. ••••• .. 

S 
ofya'da "Yeni Avrupa" 
Komitesi adım taşıyan 
bir müessese vardır ki 

bunun, ge<;enlerde ask~r1 klüpte 1 

krüp ettiği biı' konferaru;~:.an 
bahsetmiştik. Yi.ne bu komn;e
uin :ı..-;keri klübil.ndeki lw~fe-1 
ransbn sihıiJesinden olmak uze.. 
re muharrir AlexGndre Gant-. 
~:hev taıafmdan "Yeni Avrupa" 

1 

hakkında bir konferans verildi
·~ini öğreniyoruz. Bertin, AvruPcwa ·k·urmak L.,.tcdiği ye~i niza
ma dı.ıir a.çık "'e :ınh.!jllll ı.zahat
ıt:m daima kaı.;ındığı ve iki ! 
manalı, mü:r~ıcın y:ıhtıt. hiç ma-t~ _________________ .....__ ----- --------------------------

~~~~l)~~~a~~~!~~~ğ~:~~l l~~~~~i ~H~ •. ,~n ........ d ........ ls--ta ___ n___ Zaruri ihtiyaç maddelerinin fiyatları 
yamn veni nizammı daha ya
lnndrı n Hk1l t'rılin•bilmı'k makşa-1 

~~::~n~~ :~;~~;::~e::lu~~~J;~~ı Anormal yu·· kse· ıı·şıere 
!:~~~~r;~1mt ~trM·lc ~·n~r~tl ke~- 1 buhranı , 

Bulgu muhartirı garıp bır meydan verı•ımeyecek umkıadllemc ile söze başlıyor. 
Hl32 de Cenevredc toplanan ai-
lahsı~Janma konferaru;ırun akim Kongre Reisi 
~:~i~~a~~k~cı~~~~İe~\~:.~~~ı~i)~ İ Azad, Cripps,e RLJSYADA j Z 1- PASl.FIK.'TE 
ıarı h'nctııcrın..ı ınusavı dıye _:ka- ı Hint tekliflerini · eytinyagv . 
tıul ct:mcdikl~l'inin a.rılaşıldıgını , 

Bufgar lilfianlanoa gidecek gemilerin 
man if estolannı tasdik ediyormuş! 

--~~~~~---.. ~~~~~~~-
Ona bu salahiyeti kim verdi ~ · 
Bugünkü harp şartları içinde 

va:'bancı deniz .seferleri hemen 
hemen Iwadenizdeki limanları
mızla, Bulgar limanlıaı'l araSın
da işliyen 300 - 500 tonluk roo
ıtörlü küçük teknelere fohisar 
etmiş gibidir. 

·Kaçmak 
. istiyen 
11 Norveç 

gemisi 
lngUtereye giden vapur .. 
lardan ikisi battı, d iğer

lerinden haber ahnan1adı 

Alman donanma
sının çok sıkı 
bir hücumuna 

uğradıği 
(A.A.. telgraflarından 
hı.illi sa edilmi~Ur.] 

Vişiden bildirildiğine göre Al
man harp gemileri, Göteborg li

( Sonu Sa, a. Sii 5 de) 

Son aylarda çok muhataralı 
ve ma.srn.flı olan bu sefeder <le 
akıl ve hayale ~elrniyaı yf'ni bir 
saf.haya girmek üz\:'re buh.ınu~ 
yor. 

Harbin doğurduğu buhranı 1 

(8onu Sa. 3, Sü. 1 de) 

Manş 
üzerinde 
müthiş 
akınlar 

14 ü çocuk olmak üzere:. . 
4 o kişi öldü, 6 0 
Fransız yaralandı 

İngiliz tayyareler.i 
Boulogne çevresi 

ne şiddetle hücum 
ettiler 

{A.A. telgrafüırındaD 
hulasa edilmiştir.] • 

Paristen bildirildiğine göre 
İngiliz ha,ra kuvvetleri dün öi} 

(Sonıt Sa. ~, St'1. ,J te/ ve- nı.ilic~k·rara~ı uzlaşmak ümi- bildirdi f• J 
tiinin or..t:ıdo;ın k:ılktı~ıw ,..;öylli-\ ., ıya t arı 1 

yor. ı~te Aımnnya buncı:.ı.n dola- • Sovyefler H8 'kofa 
yı 1'1ille>lk·r Cl'miyetin.Jen alfıka-- Gandi, bir beyanname I' k nd ·ı' 
.~uru keırni.~ \'e mücaddcye d-.'- f \ taarruza başladılar ya 1 a ı an v:ını .;ıtmiyc JtJrar vermi~. 1932 projesi hazı r lıyor } · 

Japonlar. bUyük bir p 1• . G, M. ..h f 
taarruza hazırlanıyor 0 ıs ve • u a aza 

konfrrnn~mııı kıf:ır kcılmasının 1 o unuyor . 
1,w::ıuliyeU kim~ ait olduğu ıne- '. ı --o-- ı 

~·tlesine ;;urünmıy~cc~iz Euncla.n , '-raşinglttnda K k't l 
lıı":ltcrc ,.e ıju')tlannın mes'ul 1 urs a ~ 

Ankara, 2 (Yeni Sabahın Hu
.'iUSİ Muhabiri Telefonla Bildi- 1 

riyor) - Son .zamanlarda. bil
hassa bazı havayici zaruriye fi. 
yatlarında gayri tabii yükseliş-

l.ı.İııklr.nm f.ırı \'c kabul edelim.: çetelerin faaliyeti 
Bü hiçbit· ınmnn Alm:ınyanuı, Hint şefler i n in uyuşa 
Millı.:tlcr Cemiyc-till.dcn 1,;ekilrne- j maması şiddetle ÇOk arttı 
ı:;ini ve •·mücadele" ye devam k" 
ıGıo h.;rhı-• haw:ıanın:_ısmı h_ak~ 

1 
ten ı t edi liyor 

gö~ıteremez. Suln ve a~alet ı~tı- , 

v~ıı lih .millet, sıılh ve aualet te- Ruzvelt tavassutta i. i'n!ıı <..-0.ecek blr mücadele yap-_ 
m;;lıdır. 

. lngiltere ve dotitJarı haksızhkl bulunacakmJQ. ·' 1 ~.iivorlarsa bu. Almanyaıun Y 
kuvvetlenip de ~ ynt haksızlığı · ı [A.A. telgraflarındını 

· ba.:ıkn milletlel'e ta_th. i·k etmes,ı ( hulfü;:ı ed..ilıniştfr.J 
için bir sebep tc;-şkil edemezdı. Delhiden bildirildiğine gö-
Milletler.ara.c;ı . ~üna.s~bcllerde, l re, Hint Milli Partisi Cripps'in 
sulh ve adalet ı:stıyeıı bır Alman-

, 
"··· b\ı O•·zusu hakku.ı~.a dün. yay. a j Ekliflerini reddetmiştir. Kon
.,... .... - ~e tarafından hazırlanan kanaat telkin ettıgı rusbette 
kendisine taraftar toplıyabilirdi ı ararın bugün neşroltmacağı 

hm.in ediliyor. Kongrenin 
ve dünya efkarııımumiyesinin 
kuvveti ve ~ğırlığı, Lıgilterede 1 r.enfi kararını aldıktan son-

k a. Cripps' ın fazla gayret sar-
nüitehak l-ı imıa ııe hareke."!: et~e. edeceği anla$ılmaktadır. 
ıııtiyecek devlet adamlarını ıktı- Hint sefleri, Hindistanın da 
dar mevkiinden aşağı atmıya ye- ' ;Avustralya gibi tehdit altln
ti.şirdl. Binaenaleyh, Almanya tla bulunduğunu, 'ou vaziyeti 
uÜn)ıa.ya fethetmek için sene- liüz~1tmc:>nin ı;aresi olmadığı
lerdenbcri giı'j3miş olduğu müt- · 
h.iş hazırbklan hiçbir raman 1 (Sonu: Sa. S; Sü. 3 lif'>): 
ruazur göstetcınez. ..__. ~;;;---,;;;-=-=-;;;;~.;..;._;;:;;====___,. 

Bu noktaya böyle işaıet ettik
teıı sonra, Almanyanın hazırla
dığı yeııi Avrupa nizamını Bul
gıa.r mütefekkirinin ne suretle 
izah ettiğine bakalırp. Onun te
lakkisi.ne göre, yeni A vrupaya 
temel teşkil edecek fikirler şun-
lardır: ' 

ı - Avrupanın askeri ve ik
tısadi ba'kımdan aynlma kabul 
etmez bir bütünlük olarak mu
hıafaza edilmesi: 

2 - Avruparun ve müstemle
kelerinin ilk maddelerinin mun
tazam bir usul dairesinde kul
lariılması ye insaflıca paylaşıl-

ması; 

Korkuteli 
"' ırmagı 

taştı 
Dört bin hektar

lık arazi ıu 
altında .•• 

YAZISI 9çüNCÜ SAHİFADA 

[A.A. teıgra1'larıııdan ler görülJ:nl{iştür. Bu fia.t tereffü 
hulasa edilnüı,;tir.) lerini önlemek ve mühim gıda 

maddelerinin yeni fiyatlarını a-
Moskova mahreçli bir telgraf-, lakadarların da mütalea ve mu-

ta deniliyor ki: "Dün gece ya- (Sonu Sa . 3, Sü 6 da ) 
rısı neşredilen Sovyet tebliğinde ı------------
Fin asker kaçaklarından mürek ' 
kep bir müfreze Vipuri civarın- ! FAKI• R 
da bir Alman taburunu taşıyan 
treni yoldan çıkarmışlardn·. Bu 

(&nu Sa. 3, Sii. 1) COCUKLARA .. r 

ROMANYADA 

Malt ve iktısadf 
1 

gücf ükler başgösterdi:ı 
J o ' 

Bir Sovy~t radyosu • 
bozguncu neşriy~t ! 

ta bulunuyor ı 
A.nlkara, 2 (Radyo Gazetesi) 1 

- Romanyada mali ve iktısadi 
güçlüklerin eheinmiyet kesbetti
ği anlaşılıyor. Bir Sovyet rad
yo istasyonu yaptığı neşriyatta 
Romen askerlerine şunları söy
lemiştir: "Romen askeri! Sana 
hürriyetini verece.k_olan Sovyet 
askerlerine ateş açma: :.!illetinin 
şeref ve haysiyetini AJmanJann 
ayaklan. altına atan Antonesko
yu kov. Yeniden aile sü:kfı.nuna 
kavuşmak için Sovyetlere tes
lim ol!" 

1

ŞEKER F 

Tevziata Mayıs 
baıında baılan
ması muhtemel 

Dağltımda Belediye 
teşkilatından ve hayır 

cemiyetlerinden 
istifade olunacak 
Ankara, 2 (Yeni Sabah· 

Muhabirinden) - lşçi m.ın
takası olan vilayetlerde m uh 
taç ailelerin beş yaşından 
küçük çocuklarına parasız 
şeker dağıtmak için beş mil
yon lira tahsis edilmiş bulu
nuyor. 

Tevziata önümüzdeki ay 
başından itibaren başlanma 
sı muhtemeldir. Bu tevziat
ta, Beled.lye iktısat teşkilat
larından, hayır cemiyetlerin
den istifade olunacaktır. 

3 - Avrup:ı sanayiinin bir
leşmesi ve bu sanayii yeni eko
ı ıom~e u~mrn~~inhlrp~n , .. ~~~~~~~~~~ .... ~ .. •••~~3·~~ .. m·~ .. ~ ...... ~~~~~~ .. ~,~ 
yapılması: .. s· h k v 1 .. h. .f t 4 - Devletler arası munase- ır arp açaglDlD Can 1 Ve mu im 1 Ş&a J 
betlerde ağıı lıklarıru hisseW
l'en t>ir takım batıl fikirlerin or
tadl{n kaldırılması; 

5 - Avrupa ülkelerindeki 
muhtelif rrrup~arın hususiyetle
rinin ve killtür kuvvetlerinin 
muha.fazasJ. 

Bulgar muharriri mlistakbel 
'.A.vrupaı cemaatinin hudutlarını 
da, gösteriyor ve bu cemaatin 
-ahenkli bir surette inkişaf et
mek ve r.skcri bakımdan kendi-

Sumatra, Cava, Singapur, · Celebes 
Günün en mühim hadiselerinin cereyan ettiği ülkeleri okuyucu1anmıza tan~cak, -kendilerini, 

bu uzak diyarlarda yaşatacak heyecanlı ve hakiki if~t serisi. 

Yarın (Yeni Sabah) sütunlarında 
lliis('yin C."lhid YALÇL~ 
(Sonu:Sa.3~Sil.ldo) ~mm~m:: .... 1&1lli:3 .. liililllZllE .. llillmi3llmEEllmliilll ............ liiil .................. ._, 

Bi,.manyada Ak· memurlarına . 
yab ]imanına as

ker çıkarıldı 
1 Hazirandan itibaren ordu mensupları 
gibi birer nefer tayını nakten verilecek 

[A .A.. telgraf/arından Ankara, 2 (Yeni Sabah} - layiha Meclise verilmitir. Llı.yi-
Jı;rıa8a edilnı~tirl j Ordu mensuplarına birer nefer haya göre, polis ve muhafaza 

Müttefik umumi karargahı tayını verilmesi hakkıudaki ka- memurlarına 1 Haziran ~M..2 ta
nez<lindeki Sydney Sun gazete- nunun birinci maddesi hükmü- ı·ihinden itibaren mahalli rayiç 
si muhabirinin bildirdiğine göre nün Emniyet Müdürlüğü kadro- esas tutularak nakden birer ne.-
8 Japon tümeni tallcTiben 120 - siyle gümrük muhafaza. ve mu- fer tayini verilecektir. Ancak 
150 bin ık.işi Cava ve Singapurda amele sınıfı memurları teşkila- askeri birlik olan yerlerde bu 
toplanmıştır . Bu kuvvetler tına ve daimi kadroya giren üc- bedel, o birlik mensuplarına ve-
yakında yapılacak büyük öl!;üde retli ve maaşlı memurlar hak- rilen nefer tayını bedelini ge~e-

kmda da tatbik olunmasına d~ir miyecektir. 
(Sonu : Sa. 8 ; Sü. 6 daj ---------=- --..;.._--------- -

AFRIKADA 

İngilizler Mihve rin 
ileri . mevzilerine 

hücum ettiler 
(.~.A. lelgra!larından 

hul2sa ediln iştir.] 

Vişiden bildirildiğine göre, 
Libyada Bedin ve Roma tebliğ
leri Mekili'nin şarkın<la muh.a.-

(Sonu : Sa. 3 ; Sü. 6 da) 

12 .Adida
haz ı rllk la·r 

Sivil halk, büyük 
grup lar halinde 
göç ediyor la r 

----cı-,---

Adalarda deniz üsleri 
: genişletfüyor, hava mey .. 

danlan ve benzin de· 
poları hazırlanıyor 
!{ahire, 2 (A.A.) -- Tass a

jaı:ıSı 'bildiriyor: Mihver devlet
lerinin 12 ıadr.<laki hazırlıklarını 

(Sonu Sa. S. Sü. 2 de) 

TEVZi TESKIL_ATI 
Krarneli ve karne•İz dağıtma iı!e
rinde teıkil olunacak mahal!e birlik 

!erinden istifade dütüuülüyor 
~~~~~- ... --~~~~~-

Orta işciler sınıfına esnaf ve 
' . 

memurlar da giriyor 
l"Yeni Sabah,, ın Ankara m uhabirinden:j 

! . * Meı:niek~tte tc'\_'~ teş~latı hakkındaki proje Heyeti \ 'e
~ıled~ tctkık cdi~mek uz~redir. ·Bu projede mahalle ve ıköy bir
lıklerıne ehemmıyet venlmekt-edir. Bu suretle mahıaUe birlik
leri denen bi: nevi mahalle ihtiyar heyetleri teşkil edilecek, 

, gercı:r karne ıle ve gerkse ıkamesiz tevzi edilecek maddelerin 
dağıtımında bu teşkilattan istifade edilecektir. 

Orta !şçiJcr S1>Mfına Girenler 

* Maden :ımele,rı::ıe bin gram ve orta jşçiJere beş yüz 
gr~~ ekmek verilmesi hakkındaki proje Başvekfileıte sevkedil
mıştır. Yakında Heyeti Veltilede görüşülecektir. Orta işçilerin 
tarifi geniş tutulnıakta, ufak mr.aşlı memurlar, ayaık esnafı dük-
kanlardaki işçiler h(.1) J.:>u sınıfa ithal ed!imektedir, ' 

Yeni Ta.rinter * İktısat Ve~fileti müfettişliğine iaşe miifeitişıerınden 
Sül:~an ~a).?~o~lu, Eskişehir Sı!thiye ~üdür.~iiğiine Yozgat ! 
Sıb uye Muduru !~azını Omur, Urıa Sıhhıye .Mudiirlüğüne Kır
şehir tabibi Doktor Kemal tayin edilmişlerdir. 

İnkılap Estitüsü Kuruluyor * Me<Jis yarııtki (bugünkiil) toplt..nl•sında bir jnkılfıp ens
titüsü kurulması ve yrnidc:n y;;ımi beş milyon Jirahk tasarruf 
bonoları ihracı Jayıhalarını konuşacaktır. 
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Uzak Doğu hava stratejisi: Genç kızları 1 Odun Vi kömür işinin halli için r oku youı.cyour kı" •• 1 
Sigara dumanımn 

zarar lan 

Hindistan ve Avustralya 
fuhşa sevk n· b. ı·k k ol '· eden adam ır U- 1 ur ması Ağır işçiler 

ımeatelıl!wA 

H er dıunan, her bu1iar • 
n1txır. Jier ,._. nıadıJ 

deden çıkan duman mhirli~ 
Her dumanın içinde türlü tür6' 
-tJelrlr wrdır. 

ı azan: 1. Bedri CelAsin 

U ZAK Doğa barl>l yeni İmparatorfük için ur.ak memle
bir 8Rflaa.ya pmek O • ketlerde döWşen A vustraıyalı
zer.e bulunuyor. 1lk saf- lar.uı kendi .memleketlerindeki 

Dün tevkif 
edildi 

kararlaştırıldı 
Jaada malfun baskınla hareket hava me,Ydanlarını kaptıracak -
•beıdmm ellerine alan .Japm- lanm rannetrnı)'O!'UID. ~ 
._. lltratejj 'Wt madde balrıwnn- kadar ıgeçea hidieelerden den 
"l1an ö.wnli yerleri dikkat2 de- aJınmıı sammn. Avutralya a -
lw bir lula birer biıw .ele ge- nd•nt ecıimfya t.Jmnından 
~er. ı!Slngapurdan SOılU'a ve harita t\zerinden tanıyorua. 
~ıra.,.. isali Felf!llM!Dk A.Merl dnrmn1UIU pek iyi bil
BindiııtMOOI• tutiyai, C&va .miyora& Yalnız bu kıta içiıl 
deni::. muhal'ebeeinin kaıııanıJ.ma.. 4Wl-U söyliy~iliriz: Buradaki 
a bu cümledendir. Avustralya- harp. bir hareket harbi .şekliıı-
1alan ileri 111cvm. .1apoııJara de devam edecek ve .meraklı 

Dün btr randevucu, dunışm8.
sı sonunda. tevkif edilmiştir: A
lemdarda Ç e. t a l ç e ş m e 8('-

kağındaki apartunarun bi -
linci kıatmda .oturan Ali 
Yay .isimli bir • admrm uzun 
bir aamanılmlwri 15 - 16 ~ 
da.ki ~ bdan bndraıı* ~ 
Seklerie miiııHebet.te ~ 
duğu '1aber e.lmmıfStır. Ali Ya
yın evi dün basılarruk içerde 
muhtelif yaştıa. genç kızlarla er
lkekler yakalanmıştır. 

Birlik istihsalaf ve münaka
lat işlerini kolaylaştıracak 

Avustralyaya taarruz için ba- aa.thalar anedecektir. 
aamak vazifesi görecek olan l~gat kunetleri daiına -deni• 
Yeni Gineye de ..lapon askeri der:ı beaıeomeğe mecbur kalır 
flkmaktadır. Buradaki durum· ve bu hMJenme handan başka 
laıeDüz aydıolenmamıştır. deniııa'ltı ve deniriisttl larnet-

Uzak Doğu had>iahl ildnci lerile sekteye uğrarm. Kütt&
aafhası başlamış veya ba§tamak fiklere epeyce ıamu kaıanma
heredrr. Bunun tçm de ~k za- 71 temin eder. 
1IWl g ~rniyecektlr. Çilnkü Ja _ Hülasa: İngiliz .&Jamun i&
ponlar deniz ve hava üstUnlü- tikbalini bir 'kaç bin İngiliz tay
fünden baika .zamandan ve me- yarccisi korumuştu. ~n bu 
aafcden faydalaanu,,ıardır. tmı.lh t.ekrar1anabilıeoek mi? Bu-

Ali Ya7 Sult.unahmet Cçi:incil 
Sulh O.. JIDahkfWM!Wınde )l'apl
lan duruşması emıunda. tevkif 
edilmiştir. 

Bir köşk 
yandı 

ttu mmaıı gMterecektir. 
Şimdi Japonlar için esastı .. ~~ ™ Vanaın aece saat 

iki hedef Yardir: b" • 

ı - HiMi•n. Fen şehitleri 1 de ç.kft 
2 - AwSralya. K~ Na'k'kaştepede 
Diğer tıir ihtimalle de Yeııt ı•bt•ıfaJı• du··n bir ııwıranlı 1W§kte dlln ,.angın 

&Unda. ç.Ganı§ ve Jı:öp tamamen ya.n-

J:Ii.Ddiataa; JaJıoopnın iç _ı_ ~anrı~g::= 
mı.ımdelL tua dfua sahip yapı W 
~iş bir ülkedir. Buranın İf- ::. ~ıi!h~ = oı:; 
gali 'tıatblı: net1ces1 üzerine te- ı-a.-1• ..a:.... -...Jr.ı • ..-. "-sır<lv~ 
.aİı' edebilir. Fakat bu imn Oa - .. ___ • L ~~ uvn . ._...,.,.~ .... ., mıaı:mc.,., ._.. -~--•m ÇOa bırlikıte oturmaktadir. 
1&11lması kolay değj!. ~ktl Y&ng111. .çılııbjı wmac1a 4eriiı 
her iftaagi bir llda Ve,"& mevkiin hazin Oldu urQda. balpMn llüt.1.n aile ef. 
elde edilmeBrıe ~ İşle Dtln sa3t 14 te Haytbrpaşa- radı, itfaiye neferleri tarafın-

Dtin Bölge f8§e lrndthiilğim
de Vali ~ Belediye Reilli B. Dr. 
LCatfi .Kıntarnı ri)"Meti altında 
lıir topQntı yapıl:ımfbr. Toplaa
tıda önümüzdeki mevsimin odun 
ıve •kömür ilrüyaçla.rı -etrafında 
gö~ülmüş ve bu hususta bazı 
odun ve kömür taoiderinin fi
kirleri din1eırımilf;ir. 

Netıcede odun ve •amUr iti
nin esaslı lbır şekilde halli ~ 
bir birlik kuııılmua brwtqb
nhn~r. 

Şehrimlılde yakında. faaliyete 
ceçecEik -0lan odun w :tzıımllreü
ler birliği istihallıtl holaylqtı
:raca:k, !mevcut kömUr oca1dan
nm :mfktamıı ıaıt1Jrac:llK ve ~ 
ııe geTıecdc otası odun ve kömür 
mki1 naıtaaa tedarik ederek 

hıe!de 'K°ftşdrçı 90kağmda o
turan Pla.tman:m 4 y"§Jndaki kı
zı 'Ne'bahatla ayni mahallede o
turmilarda.n birinin 4 yaşındıdrl 
~ !lustat"a ?e bir yaşındaki 
~ Htiıııeyin tin odıla. ~ 
ken b.zaen sobanın tistttnd'*i 
bwıaı- al)'ll devirınilJerdiı'. Cc>
o'da... Nebüı•Ua HüeJia 

eehrin mahrukat ilrtiyıl.mal .. 
mamm önliyeoektil. 
~Zamtsu,w 

Bundan 8DDl'a fkomis}Ql ~
nir tncirlerini dinlemiştir. "Şun
lar~ Wihealat.ı çoğaltmak iGin 
fiyatlara, bir miktar zaan yap 1-
masıru istemişlerdir. Komisyon 
yeni yılm süt i!!Ciluıalini ve naJk,. 
liye ucretlerirıi tetkik .ıtikt.ea 
.sonra bu hususta ka.t't bir ~ 
wı> verecektir. 

~----

Dr. Rüştü 
Ar as 
Tekrar -doktor1uta avdet 

ediyor 
Öğrendiğmıbe göre eıılEi H• 

riciye V .6kili ve sabtk Londlla 
elçisi B. Tevfik Rilştü Aras, 
aehrimiz.de :bulunan bir huta,. 
hanede ihtisaa yaparak tekrar 
eıırki mesleğine dömııi,19 kaftıo 
verm.ijt.ir. 

muhtetif yerlerinden yammş ve 
Ş1lli Et.W luıeta.bvıesi.De bldı
nJmıpır. 

bunun içindir ki Japonlar Hin- da. Askeri Vt!teriner Ta.tbika~ o- da.n ya.taklannda.n kaldınlabil
dista.nı içinden fethetmeğe ça - kulunda, bbhi incelemeler 'Ya- miştir. Evden hiçlir eva kur
lıfıJlwlar ve h&di•Jerin kendi- ,_._ _.apt*lan mikNplarla tarılampmıljlbr. Aıni .,, im 
1erıne yar oılocağını ket!ftirirler- has"•aoonı.k ölen .feıı .jehitleri kösk 8Urt"bme ait ........ tii1- r 
• taarra& için -.kit peimtez.. muallim blkteriyo1oğ Ahmet le liyetli ııük.ta.rda.ki •kitap vesair 

. SarhaşlUOUn sonu ! 
1er. ımuaviııi Hudii için Jıaaı bir eşya da tamameın yanmıştır. 
A~lya; bHhHBa ileride Bıtifal yapılmıştır. İhtifale şeb- KUJllCUllDLlk pa1ilı1. tarafm4ua 

M"ıittefiklent taal'nız üssü vazi- riıniz ~ ile bütün o- yapdaa tMkftmt Dlltlcellilıde &
fesini görebilecek ve arazisinin :kul talebeleri ve Sağlık okulu o- teşin dışe.rda.n çıktığı tıesbit e- 1 
gıen~liği nisbetindc nüfusu az kurlan .ii1irak .etmiştir. dilmiF. Tahkikıat devam et-
oıan burası yayılma siyaseti 1Jıtlfal. okul direk.törU V ete- mektecUr. 

yy&1hğt ~üadea iıinden koYula 
ıoför çalııbğı otomobilin lastiğini 

çaldı ve eline geçirdiği parayı 
~eden hpon1ann gözün- tin.ar General Musbafa Ben~· w • •-· _..,ı,! aç••ye venn 
*m kat;nuyaeağt ~heeisdir. ni.n bir s<>zUy1e ba§lamış, mutea- Mısır ~~ısma konulan 

Veni 'Zeli.nda iae Avustral- kıben A1bay tbrahim Ersea, y-·,.. 
yanuı kuyruğu halihazır duru- Ba.kteriyoloğ Almıet ve Hüdai- IAleJer 
mile A..,..tralya,. delteJı: Ja- na haya.tlan ve yaptıklan itleri ~ .kübaleriDe.lllmu-
penlann ~u..e geıı;tiCf halde anlat«nfbr- lan ıaıeıer hakkında gazetelelıde 
'M9ttefik4etoe bilh8911ft Amerika- Bu.an ıpeşfJldıea aep beraber la ._,. 'ıı.r.i :naı..aı.-

kıa.la.balrk bir küUe halinde f~ JAP • nepı,._ 1 ne _...,... 
dan gelecek kuvvetlere karşı aohHI~..:-~- 'L"-----ı. t' k. tw. We1eri Mtizeler !ftdl1rmğiln-
6ncü Us :vuifM*ııi ~ ~- ....-wc:aMM&ı -""'1:141Ume te 1 de teŞk:i1 oiurı&n hUsusi bir ko-
te nöbe~ bemiy• çift ata bltristamm gilllınif'ştir. ~ura- ~ona tetkik et.tirıni§ür. ~ 
belk' ön plana geçebilir. <1a General ~usta a Bengı ~ ailı)IOn lüılerin tHllllllllif eephe-

8uıtaaabDıet Bir:ll'lcl Sulh c.. 
MahUmell ,.. ~ bir da~ 
vayı .t&kik etu. Bu, hem suçlu, beaa 
AMl bir ......... Imdıtal mü-
dafaa için 'bulc!utu Je&lne ..zere 
şu: ÇalıJtı,iı müessese aarllotluiuna 
binaea bpa 4ıllttı ıe1DJt we bu be-
riz haksızlık ( ! ) kaıı:119ında IAbmıa 
bAklm .alaJlıarmak çalqıttjl •tomo
Wlhı bir ııwtlli.S jaDllle ...... B <Y

0 n Uzak Doğuda hava Albay :tbrah.im Ersee ve na:kte- lerdeıı ve yakıMan alıpmıı fo-
*'8.1. rısi· ri)'oloi a.. NerJbi ... birer ~ uzun bir tetkikten çaiım1I .. eatmıs« w 

.ro~ .. -ı...: ..,--ı--. .:ı- -ı..- hi~bede bulunmuşlar •. huııla_;ı geçilıdi'ktal eoara, Gtl ilemlerin &aolM fcdlJr Şevket plllt -amG oı.-
~~ ,- ._.. takıbaa --...ı..ldaa Dir +...;. • ıı.1-1-...:_ aaaoa ~._ .tı'al o'pmemak ne-

m iy tine ı'wıret ettı·gım- Basra ~.. -...- eskiden mevcut ı~-iu ıa.yııen ._._ 
r- men heyeca.nlı bir soylev ver- ALL~. tiaaB.iJ'ıle Ul.ll!IV• •kalım - .ava>o 

lli>r ~. :lı"8 ve Hindiataıa.. Sin- . Jııgpy.aa ._..,.. lleticesine var- la._ 411M1'8den ıdlprı ÇIJaııcak b-
Pfı \te Binllanyaaıa tfdea ~eYden tıep beraber llll8Dr· Bu iübada bwılann W• dar tııD,Qntiit .,. ,1mar1m1 phee'--

Çikrı: · birlelJÜklerindm ha.. §ehitlerin ~~ da& edil- ::ı~~ ~ !:: nm kafıdt. ilii• .bafladı: 
1'11. sinde Hindistan. ar- ıniş ve ihtifale -.at 15,38 <la, _ ,.,......,.~. 8 ....._.,_....... - Y11Ptım ı.- .Jılikim Efendi! Bu 
tsk ~ değildir ,b.tti Mı- hv.in bir h&Ta. ;çiDde ııihayet ..-. VMWft'"' _.._.....,_.w. bir tnıkilaltttr inkl!' e4mi)81...._ :: ı~ı:. ..,~~~· venlmi§tir. VaTanin teWkleri :ı:;::_ser.;:ı;:n~ısıa:; 
~ laava bor.ekituıcla Rektör Ankwaya sitti Vail ve Belediy.e Kei!li B. Dr. kaldao 'bir;,. tftı lldım. Ba,._ 
fıır.üi:derirı lııidam bir dmı.ılll ÜlıiY.- BektlJırtl B. Oamil ı.atfi Kln1ar diia illla hdbde dun ~lanete. Havanın ayaz ohqa 
alın ları da bunu gönıeıri7.or. BilMi, ~ ı•'Jradar • buh.maıı Gaa Buh-uı, 1nönl1 doğr .. ta ._.._ ..,a deha tat.-
Hı .distaııda geceti gl\ndiizHl den b9ZI miitam haswdar içhı,f Gezisi ve Beyazıt me;yd.anmı p 1ı YlllVeadu. Re u. -tmıyaln, 

ça1ı !U'll'k hava meyt!an1aımın lllaanf Veiki.tetiy!e ~. et- zerek iıJşaabıı miimlrjin olan müşteDılıeıt Qofalt&ık, girdik biu 
ynp 1 ata elduila da haber a-- mek l.we Altk•.,. gitmişUr. sür'ade tama•Je--.ı için l&li- Azizin •ralana.. IWroo erkenh 
lınnıtktaiır. önlt:llialri 111eT • Birkıaı; pin ~dflomesi m1*- kadarlar& li.zım gelen 4irektifle.. damlaRUftı. 'Beni gtildtı. Bir üd 

kelime konl.&ftuktan eonra anladı 

b1ztnı IBrbof oldı$PU2.U. H.altıuld 

--- Ç81'1lQl .nq dıellJdim, 
Ben rakıyı burnuma detfl aizıma 
~ Delibnlılıim De cıld1allmu 
.. PiMii l:ıilirillJ. l'le ... eıli:iMliln, 
birden bire baaa çık.Jamaıa başla
dı. Vay canına ded.m. Kusurumuz 
DeCtir saDkiT.. ltamm QJ'D8d&. Ben 
Ana gö.sterer.nı de sen de ıör, de
dim. Ve l8baiıa kara ....,_ SU· 
dlm ve otomobilin IAstiliai jantlle 
blrllkte eökelllk 171 lir8"• sattım. 
Papellerı ceb.ıme yerleıtlrlnce ver
ennı Çanakkale dedhn. Ama insan 
~a '5ln encamını anlayor. Bir 
be elin --.. fatmıDWa d&ııdüm 
Ye teatim ıel4um. tfte 0..- ba-

- Jbaı"*'r· 
- ~ Oll 171 liınırı - 79p6a? 

- Rakip ·-- etsMllm. Diıd~enler ~ . lııaftf !lir 
Sülllrne oWu. Bir bJıl'i9 1*'Maa 
lu.rm ve .çal~ı pırelan rakıya 
Vererek sarhoflujun cezasım çek• 
D'lep liyakat kesbetmil suçlunun 
~ hMilmaı llC1 R ~. lla 
hakeme bllo;ke bir güne bırakıldı. 

Okuyucutanmızdan Mualtlm Kfl- 1 Dumanlı jllederae o~ 
MI Behiç yazıyor: iş görenleqı ıclildtat ediniz. Y°U. 
"Ağır işçf kimdir?. Bunda ölçü leri sapsandır. Benizleri uçukıııı 

bedea aiJrlılı m.ur: iiilDUl Cibl. tur. Qlinll.: J)mmmda &Mılunan 
il ağırlıgı mıdır: Hamal gibi. yok- zehirlerte günden ghne teserno 
a ynptıfcı işin hayatını kısaltır, müm. .ederlır. Zetıirlemirler. 
zehirler, fena Arazlar bırakır ol- ~en mJııiıWsi !kur-
ması mıdır?. Birinci sebep ci.ddt liUn buharıdır. Buğusudur. (U.. 
değildir. Ben ıhUsasım dahilinde IJlıOtip), ı(Erıtıert:ip), !mnlfat ma... 
olan UtiDd 91!ibebe temas edm bir kine!erinde ~ahşan zavallı mU-
llllıdla ~ ıstı ıpt.m ., b fa. rettiplcr.imize, oper.aıtö:rlerimiza 

-celim. ibret gözüyle baıkınız! . 
~ #11 ... 1IGl ~ Hele tüttin durnaım &h,cdl 

1ıyor! M~r bir d1n'bnne.eldir: 'bW ze'hiırdir. Çünkü sıgan. ya,. 
Fasulye pı) ziyle pehlivan olmaz D8l' ~az ( ikotiıU seı. ri 
Erbabının iddlasınca bir boksör yaydmıya ta.şlL. '()likcııtin} pek 
ıunde beş, eltı yüz ~ et ye- teeirli, ıııe.m bir (.e.nı) d r . z.. 
meilbi°r. lftızkınt 'iemm açın gün- llirttir. 
dim ~a1lştıJctan başka 8eCC:lerl de Sigaram.n ucu ı:ıteşlen.ınc.e tii-
kliıplerinde saatl&ce didişen tünde aalwı:ın (Ntk tin) ' n· 
sııorcular sar.fe~i kalonyı ile ile nin çoğu duman ile uçar, g,.J.:.r. 
lellfi eıleaek? Mitrettlplcr uğrr Eğer bu dumanın lıepsı d rhal 
lWl ..,._yer. ~eden? E:n aşalı ha.vaaın twt ta.bakalanu çıkıp 
sekiz, on bele bir de gece işı o- UÇM&. aaNl' çok az.a1.r. 
hırsa OD !beş saat vak üstü dur- Fakat bu .v.elurl.i dun.. ' h ;.r 

d•. lııh'kac ltikülıtk ~ası bu .hav.adan daha ağırca .Ll rı-
mtiddet ıç1nae 801 elhıde mutema- lıetle .kolay kolay y· ·;an (k.j!-
dlYeıı t.'lş,dıil ve SÜ elinin yuz- ru uçmaz. Numune, (n.ostı .ı) 
bınlen:e defa hareket et _ , elek- mı ist.eıı'SUUz., 
irik d:P'am altınch lfiılıeı: lıu n., kar-
gacık burgacık yazılar önQnde Baıl ~ ~ içılou .kraa . a-
dimabmn ._.. a:ıaiiıldıeance yo- nekre, .kaıbveawlcı... sıl 
l'UlduiH ıiçirı mi. l'oku lwcjun. ra, ıbeJaJara., da.ııl6 y<;ı Leı u 
kalay ve antimon maddclerıyle kat ediniz: KuıU:i kc~ıd !1.. • ıı, 
uğr~tJğmdan batı tcsernmiiın ııe- ,par.alariyle l'Jclı.iıie.ıaiye caJışan 
t.lcesi ekserisinin vaktinden evvel zavallı tiitün tiry..Aıl :'l.W.:l V• 

felce, nreme ve Mrtbir çeşit ağ- releri, etrafları .dalgalw' lı~lin-
nlara ııb'adı!ı 1ı;in mi sayılmı- de aJWiW11. dwma.n.ıa.rqıe &ı..ı •l-

ı'? OlliW"<hc. 
~· 

Alır -tr;t snıtfuım ~ 1'u wrrnfa Dwnanhır tavana do~ru k-
dahil olacakların haltlkl durumla- IDI)'Ol'lar. Ot raı:ılacın .her a.· 
nnı çok yakınd'ln tetkik etmek r.ıfiarmı '8&1'1,,oriar. Du:nı .. m~ 
zaruridir kanaa1indcyKL. ca .aoluk (nefes) alıp verenk:Li 

·-------.------
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4 zchiriiyorlar. 
fi'lRl.·:ıunlLAR ıSıgara. dumanlan 5öz kapak· 

l~'-' tırmı ta.1arit ediyor. K.liilııdU'ı· 

Şehrim.izde bulunan 
ftrJn miktar.sn m 
t~--diler 

t.ta.alMl i'umeı!ar Cemi~ 
namına bir heyet dün Beledi~ 1 
de Vai .,. Beladiye BeWi B. Dr. l 
Lut.ti KıNan :zi.}'lil'et ederek,, 
ttmıeıin iımd mmıarifat.1111 ...ait- ı 
mak mah.adp fırmla.nn ycai-
den tahdit edllınesıni istemiştir. 
Cemi~ iddimnm. naza11311 fı
r.ıı:ılara .konulr:aut bulunan tah
didat:ın 1ra1tlırrlmasuıdan ısonra 
şehrimiscle ervelee meRut bu
lunan .l.56 fınıwı .miktan 200 e 
baliğ olmuştur. Belediye. fınn
cüll'lll im t..ı.r.; t'ıellldk ~ 

cektir. 
---:>ıu----

1.9 Mayıs bayramı 
ve .Oniversita 

Üniversite Talebe Birliği 141ar 
re Heyeti Fen FalcIDtesi Dokam 
PNf. Fihir Y mipyuı .reilıiiğin. 
..... tqıil•lh Y...-ı. l9 Mir 
yıs Gençlik bayramının yaJdaş.. 
meı aıellebifie Wtlr._ taleb&
leriıı ıli1nt' ju,ü1eü .üzerinde be,. 
zı Jrararm -..smİ.jÜr. 

Bu. kar~ g.öre vole)"bol, 
.futbol. 'eUıim. n ~l fl.l
.belerinde çslıpc&k Üaiwrsitell
ler .muvaffak .oldukları taıkdin:le 
.l» :M.ayJ.i ~ hayrun.ma iş
tirak etmek .i.i&ere A.ıı.karaf a 
~ 

yor. Tıım.a.lıyM. Göz ;)tl ca· 
zıbeli ohm beyaz rab:d.aıun, R.k 
katın cılasını, (g...ı.,om .erın. ı, 
Jıariakb;:11ı:ıt 'derııyoı. Ya\' i:Uj, 

~ aQndaniyor. .Nı!ll ... )'ct 
(göz DllRil1l) a.zollıJor. 

••• 
Sıgaranın dumanı !l ~ y:t1u· 

yor. Dili kavuruyor. Dış etleri· 
lWl pembeliğinl solduruyor. Ni· 
hl.yet ~~nn en dayanrkh ve 
kuvvetli ola,n (rnme' .,inı bozu
yor. füıTI•cttcn dü;uruyor. Vı k
tile (ıncı gıb. parl.a.Jr) olan diş.e
ri sarartıyor. En mhııyet c!şie
ri çürütüyor. 

Dilin arka. cılıet.inde ve il.1 
katııına. hirçok kabarıklar, ~ı 
kıntlla.r wrdır. Bunlar (tat 
.duygusu) na maJumstıırlar. Y ~ 
:ailen yemeklerin 1fızzct1erini, t.aıt 
larmı, ioaa.nhı.ra anlatan buM !'· 

aır. İt.erte tütün duma.nhrı bu 
kıymetli cihazın (Ay.kıt' ın düş
marudırlar. 

Zaman .geç~e bu cıkıntıl:ı,. 
na du_yguları. hisleri azalıyor, 
itte bmadan dolayıdır k1 herhan· 
gıı bir (ıtütün tiryakisi) gil7..el. 
lmkııU. ~MenNMD Jaa.ı.runu) nu 
yerken beğen.ırllyerek (Saman 
~ der. Çililkil {tat duyp
w. &el olaıı tMw) dumanla 
belıbat olmultur-

Viit••nnnmn iGiM cinaek 
W:iJH mikropiann lllWrlWJ>lllel 
blmıi ft latilaıkimlan olan bu
na ile badtmıcilderin f.ıq dllş
- apra d1tn1D1ciır. BİP' ya.311 bu rn~dealarduı temeldir. ri ven:uittir. •------------------------• 

b<hlooe jFtJfllıde a.!~bilir ve~;!!.~:_~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
leri 1e de mükemmel hale geti-

TiWiıı dumanı bojıMsı, gırtla
ğı. ... t.ellfrmi, aefas bonlı1armı 
n: hM6 .akcWerieriu ve 90luk 
Jlorulanmrı '1- •ta'rr.iııi) 
~ediyor .. 

rilir. ~u halde yine önUmO:Wa. 
ki gü ı ·rde buralarda mUhim 
Ilı hatdt:lö!ı1 G!aca'ktlt~ 
DX' ı ıa 1n ic; durumdan ınüt. 
-. r ünamas: iç.in .tyul te
f l- .. •~r.u iyi scmereai de Ci>
rü\rı - ....... ..ıır . 

A urttalya.:y.a geJince; 

Bu kadar .genış bir ülkenin 
beı yen aut.lak ..-ette madrr 
faa ı...'<iilemiyeceğmden t;ıkanm
ya müsait bölgelerin tara.9Ut 
edılmcsı ve her tldil lıtlıM.ll 
karşı'amak Uzere kunretterin 
tophl tAittÜtftW Wllllıi•W. 

Kuvvetli donmıa ~ 
ainde karaya çıkacak dtb.cmam 
Gelı• dikmek belki ""1mkh 
~abWr~ fakat bu lmwetle
• attıfÜa -ve mCR!beile ~ 
.. dMtek cıılaa donanma, ava 
taarr.uiııarile lurpa.lamr .ve .et. 
ğıblırsa vaziyet Oeiifebilir· ~ 
aım içindır ki Japonlar Ustun 
hava kuvvetlerile hareket ede
eklıerılir.. Bu halde Amerikan 
ba.wcılıiı ilo takviye edilMek 
ıA»wltralya av.eıl&rı• mfibjm 
nzifeler d1'ferelttir. Bil avc:ilar., 
dllfman taamız1anıH &lar1er 
ye Ustclik kendi bombardıman 
tayyareleri de donanmayı hır
pal~abilirlerae Uzak Dop haıt-
lainiiı döalm naktml yaratıı.uf 
dur. 

İndirmeler: Japıwlar Avm
tralya hava meydanlarına pa
raşiltç"J. kıtalar indirerek ve 
bunlanı..-.. ~ 
'tes!rtcrinl ,...11 .... h*'* 
baskıyı prttırmak iılbywlllllt4er 

• Fel7.e ikinci defa olarak klUb
nın sözilnil kesti: 
-Alla&ı etk .. pillok>ji yç

mıyalım. Bu işte insan kalbİllİD 
Wlylk da•aluiJ• mc • .aM.&a
aı yok. :Mevzudan çıkmıyahm. 
Şl..W bahM ...._olan, şum 
adım ilerıde. daha iki saat evel 
tammadığı ~ 'IJizin yanınızda .lli
zın Wafmızdan tanıdığı ltir 
~ il8 tallı tadı hayal O)'llll• 
lan ')'8l>an Markiz Yorisakadlr. 
laıdi, siz de bu Markizi benim 
cWlletilll:te tanımıgtınız: beniın 
't!e!ltetimle kocası Marki Y ori
.U Stıdae'w .W.de, bu hile 
~ AeöeeaiıMle o Markiye 
.kar.il çıkmuı mplhnz tatsızllk· 

larda.n dolayı dolayı bana da ha· 
sı mesultyet!er gele11ilecejiai 
takdir ft tahmin ediyonan. Ben. 
aaçlannııo beyazına rağmen, ke
cası harpte olan bir kadının ,ol 
c1aıı çıkmasını tefVik etmenin 
pek ehemmiyetsiz bir şeref ili 
~uenımk.Jmdartoyum. 
~ bunun için de bu kötü iı}t.en 
beDl " a7M =-eııla kendinid 
de kmtanuuı• nea ecrıyor.um. 
Te-bi,,e .. •-W m''-de • 
4er etmeB, son~~• "°..__ bir dat. ,. ,-.. llil
memeyi tercih ettiğim fU Pnu 
Alfheroyu kapı dışarı ediniz. 
Ondan '9Mft'&, ~ fena u... 
fiflerdea korlran ,.ımz bir ta
chna eYine kadar refakat etmek 
1ca1J ett\~ llarkiz Yoria
llayt eviM Ftlnnk bJiDi mu 
havale ediniz. ıı.u.vaıat. a.jil 
mi! . 

Mla'b'mllaldey.t -••an. 

SAVA$ 
~ Yezan: Ola•te l"lwı.., 

Diye cenp ftrft1 ve lll!lkfm De 
iatı etti.: 

--·--- .. ~·· ---- .. ·--· --
-53-

- Sizin endltıelerinimen daha 
mlnmaz Pf!Y olamaz. Bununla 
berabeP, benim Markizin evine 
.Prmelli Aaarlayaa bald:katm 
8İDİ.ai&. Size 1Dilmettadıjımı 
izbar için 8ııl"IP1PUOJ y.ıine ptlr 
JDıek J9telldim. Ama biraz evvel 
.ham PreD8le llarJW1. hem de 
gördüğilnüz diğer misafirleri, 
geeeyl dab.& iyi ~i!mğ i
çin. ı.ep bir anuia y91eğe u
koydum. Ha.tt& Prens masada 
Markizin de yaıunda oturacağJ
mı nadettim. ilHliüml tuboaya 
meet.wa. l'abt llid teselli l-
çin de Markizin öbür taraful& 
sizi oturturum. 

i'elme: 
- Teı,ekkib' eda bn, i.temelll 
Ye IJirdea bD .doinıJarak: 
- Hayır. Daha ful& ısrar • 

memdl ic;ila 1risi ıtızamu kadar 
tanıyeNIB. ftaat.-.demki bör
ledir, bea l8hlı'de yemek yi~ 
eeğtm. 

Kaıdln--- ........... : 
- V.a.y; dedi. Galiba ketfet-

thn: Siz laakamyorsunuz. .. 
silin Metinim oldqau' • hic 
ıı ıı=ıpnm. Pab.t 9Dl'&.JllD .. 
w.: Vliikbıl Pı•ı - mi .... 
....,...... ·~· Ycalla ~ .... 

kizden mi Japanıyorsunus ! 
ÇQnk1i malbl y~ &Z ikide t.ir 
ben1mle, l4iu Vane ile sıkı f.lkı 
dostluğumdan dolayı tavp. • 
dendııizL ... 

l'el11e aaı:ar.dı; alır aiti': 
- Biliıainiz ki ben hakaretJe 

sorolan 'blr sorguya cevap Wl'
mem. Şimdilik adiyo. 
Kadınm canı sıkıldı. OAU .... 

rrek: 
- .AdİJI> ID1l ! Sabldan ...... 

tı. mi )mlek }'iyecekaiDis? 
- .Siae ~)'1emiot1m YL 
-N•ı•ı? 
- NEJll8de el--. Karkia T• 

.... ile Pıw .,......,.. l&
tııfkir himayeııiae almacbiJnıs 
birm-fe 

Sel&mladı ve bir yanın tur 
yapb. Kadın bir an tereddtlt 
etti ve çal:anr.ak el1ai matarak 
kolundan tutbl: 

( Françoilt! ... aktm, .. 
murtma! 

Mistres Hokley kendisi gtbl 
ghel 'ft 11tD,ener Wr .. \merilaıh 
kadının Titi~ ... Dielı
lerin Felze gibi bir vt.NIDi Jr.. 
feste muhafaq eboek :ve gel-. 

Jere cın;.r: 1 ... -· -· t mllt~ dı•a411Q4 P* ..mtP 

Çeviren: 1Umnı 8ıda 3181~ 

oıank izhar ederdi. '.abt bu 
gece kaıtdiaiw wwttu. Hakikat
te de, IJU deli hevesli Febe'lıı i
nadı fena 1lir saatte tubmıştu: 
Böyle bir aqam 1""rCie' GllUD 
lmmnı 70beltirdH 

- Prançoia ! Ricıa ederim! 
KakuJ olarak dinleybriz! Ben 
lliziıı bir kaprisintı ,uzttndeıı. 
ricalarla da"Yet stt:i~lın bu. ka""" 
clavetliyi gen çeviremem. •w Se
bebini bilmemekle beraber eizi 
~dirdiğime çok milteeıısi
nm. Beni affetmeni& ~iıı bittin 
tstedik1er.iııL yapmayı da ~ .. 
4ed1yorum. Ev~ ne 1lıterseD1z... 
Y &nndan 80Dl'L.. HaU:1. bu ak
~ biie.-. ' 

Kadın NZP!e mıu1ı bir p 
• li&kl)U", ~~lan hejcarW 
bir şey vermek ister gibi "'1.zl-
11lyordu. 

Fakat onu müthit bir !itle i
ı. ,....,._uı, olan Amerikalı 

-*i tabiW, •a abiai tnlıiye 
ediyordu. Febe ise Fraııaızdı v.e 
büyük mUrtekiplerin en mahiri 
.._ ~ ne fti& lll!De erweı '* ~ ıpirl .... .ı. 
mak icin ideta ne .kadar iorelik
le puadık etmek 1Amn 1eldiği-
ai b1C 1 

... 

aiı.Wtlfll. ,, " ola~ 

glSğün batı tarafı kadar luza.rdı 
\le eiddetJe; 

Lelrıavm a.a. - V.y! ciedi. ~imdi ai.Ua ba
aa ya.taız bir çek weraadijUiıı 
kaldı. i1ka.t mı .çek ~korka- ----------
nm ki aiarw.ı kıwilaı- :aengin cle-

ğilsiniz. 'y - Sab h~ 
~ 9ayırılı, .8U8b.ı.. J'..elae. enı a 

Mha soğuk, devam etti: ~ 
- Blti~llm. Zataı t. satı.. AeGNE BEDELi 

- arı dmıeeae wmdr.. FCSr ai.-
7.e son dakikada sözünüzde dur- --mamayı temin edersem özür dj.. UULl9' 1400 x,... l'1QO 11tıJ. 
leysıiyecff.a. a.ıra,,ıa yana • A'lf.LJ.K 7IO • t4IO • 
gel~. Ylni artık '-u yatta 1 AVLIK 400 n IOO • 
sizin birleftirdiğiniz ve benim de 

1
..,'-.A•Y•UK ___ 1_ao_ .. __ aoo_•'•' _. 

yanyana ~nı görmek ı 
ten iğrmdiğb ~ burada ol- TAKY4'M 
6:.ğım bir zamanda gelece-. K,,... ltfT -GOiıl ._, AY 4 

Hemen çıJup pctiJOniu. Kız. t361 3 
mak smuıt 'kadına gelmişti: 

- P.ekilll, ~ Fakat ,~ ............ eJ ~-an 
• • -ew~ 9ffme;.; ilıte- 16 ,, .. 
rim: Y ann bugünden daha emia J ''2 

IWt 

21 
ohnayacabınız... .. Ev~t, s1z1a 
!ıoşmıaza gibniyeu vebt-nbn.,U 
~u-.a ıPiaı bal '9lfti gene t. 
vet etmem pek mUmkUndUr!_ 

Alay ederek: 
- Ya, dedi. Demek Y aeult lıılr 

nahıu pmiai oluyor, öyle rm ! 
O halde "8 pmiye yann • 
:&ehııiyeceli.aı. 

- İ§inize nasıl gelirse. N~ 
~~~MI' 
,erle PQ'irmeniz daha iyi ohr. 
.Si& aerbes..siniz. Eğer iflıae 
,pli!Jle hiç dönmiycbilirainiz ... 

CUMA 
mm. .. A:ladi 

U..5 ~ •• ,,. ..... 
._.. u.n _..., ~ 
AkPa Tatil ...... 

U..#0 l..J3 fl.2~ -..nt 
ıg.J.S ~J .09 4.57 v.-u 

- DJKXAT-

....,..... -•'"_.a 
oıu.ma 99 ,.,..,... .. -flıııll!ı... ~1 'il --.ıu IJlJ. 

1Aıtm. ...... ~-~·!: .. :!..:~·~·:;.. ____ _. 
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• nı ~;r~ El itliği 
Blll,?ar muharr.irinin bahset- RJ181 " tiği bu büyük Avrupa -cemaati, IVJ 1 .1 

IA.tı:ı.n+ OMJizinin .ortalıı.nndan 
n 

Ot-al dağl:ırma ve Efga.:ıi.st;aı!:ı ra 
Ve Şimal burnundan Hattıüstü-
\'aya kadar olan ~ · kcı:pbır 
-=--..QJ..C~~ Bu m ıu ·enin 
iki merkezi: Berlin ile Romadır. 

tc Alın ~ 
n yeni Avrupının ne olacağını 
lllıla.m~ için, bu cümleleri §et'h 

.Ankı:ıra, 2 (A.A.} - 1:: unan 
milli bayramı dolayısiyle CU!ll
hurreisi İsmet lnünü ile Yunan 
KraJı HaşmeUU Üçüncü .Jorj 
arasında tebrik ve t~ t::kkür tel
grafları t.ea.ti p(IUmı&tir. 

~, __ ;te~ etmek zorundayız. VQ~~~~~~~~~ 
o.-üwrü Bulgar muharriri de faz.. 
la tafsiJ:ı±tmı ç.ckinmi&W. F..a· 
k~t verdiği 'kapalı mnlfiıı:ıa.t za

(Baş fı1~ 
nı, Hi.?ıdıstanda k ı miktnr
da top, cephane ve tank bu
lunmadığı ıbeyan etmektc
dırler. 

• 
1 

(&ş fı 1. i de) 
.J a. on taarruır içüı hazır oulun- Yazan: A. C. Sa~ çot!u 

~tadır. : Jükümet, milletle eı ~er-
Saygo'ildan bildirıldiğme göre .mi • -e'kim seferberliğini 

--o- Bi.rm:myada Tungu'yu tahliye tahakkuk ettirmek için yarlmv-
Riom,. 2 (A.A.) - Buı;ünkü eden Çi.aliler §ehrin şimalin- Veti)_'.le çalışıyor. Sözle, yazı ile, 

celse. <t&;;yare :k royuın top- n ha.bir deki İnPiliz kuvvetieriyk irti- batta "fı1mle halk enerjıSl bir 
.çusu General bat tenis ıe1mi :aıktadır- nokta Uzennde kümelendirilm.e-
Marescaux'nun isticvabiyle bur;-- gazıgor: !ar. ğe çalışılırken köylümm,, şchır-
1~ Gencı:aı. tayyare ve Çin .. zeiisü ıverdiği · de- lmin, gn.zetecirun ve memurun 
tanksavar vasııta.b.rının endişe 

11 
j . ımet-te Janonların Bırmanyruun da ayni gayeye doğru gönül ve 

l'cric.i durum.undan ba.bsotmiş, kf memleketın ~ostf!Jk ıb :tı sahilinde Prome'ı:ı.ixı mt.ı elbirlığiyle ~rlimesi icıw ct-

~u.-ya. re 'lb:ıl~ 
'mt hnkil·atta AJ. 

Cripps, dün de Hint ileri 
gaenl ..... ~ e bir · ı;i li ri o -
mak üzere sol cenah p. rtı1e
ır1 mümessiller. lY ö ·· e
lerine devam etmiştir. Kon-
gre reisi Azad da Oripps'le 

yedek .sub ylarla .kıtnların,, tay- 'yaseti, kuvvetlenmek 1 cenubunda Akyab'a ~çıkar- m 'nedir. 
yare karşıkoyma topçu kuvvet- dıklarını sö demi(;ltir. Sözcü ih- * 
Jcrinde kil.fi der.ecede tnl..im gör- yolundadır,, raç hareketinin kruwızörJe~ ve Ha'OOr aldığımız.a. göre Toprak' 
.nıediltle.riD · ı. şikayet .etmiştir. Mlinih., 2 (A..A..) Stefa:ni. ı muhripler hlınayesinde y. pıldı- Ofisi teşkilatı olmıyan yerlerde buşı vfıc.uda. f 

g ist eli ı Wı~ımm a-
lını ı c nnlatııbllir. 

l< e1ı1 gorülüy Avru -
da bir .kı@m Asynda hfiltlmi
Yet hakkını hniz hıç de ld 
k..-ı.lmı~M:....ktır. Bu mefhumlar 
"batıl f kırler" d ye btr tarafa 
ıı.tıJacn.ktır. Avrupa askeri ve 

tıs di ıbn runüan ~ b 
bul etm z bır :küll o unca., her 

tin ıstediği gıhi Jıarckct et
lne.<ii ha.Llu ortadao lrn.Ikaca.k 
ve enur ve kumanda mcr.lrez
den, .van.i Bertin ile Romadruı, 
d tı.:ı. dvğrusu sadece BerJinden 
gdeı;c~\tar. Milletler 'l>;aybettik
li.'rj u,tiklii.le mul bil husu..,ıyctr 
leı '1in ve ki ltiir l·uvvetıcıinin 
l'Ilubafaza edilecegı ha:kkmda 
hır tomınata un.il oluyorlar. Bu 
tc.ln.imı.tın m?ieyyed kuv-._'ti de 
Yalnız Bcrlının lôtuf ve mer
bnmet~ ibaret olduğu ı:ı.şikür- ı 
dır. 

BJJl~nrln.r bu yLni Avru1 dan 
-Çetk memnun g 11JJ1Üyorl.ır. Bu, 
kendilerin n bilec -::rı bır ~ey.j 
l'aKı:.t Alman galib yct.inın ne 

öğl en sonra 1=onuşmuştur. 
Crippş, son '\ a-ziyct knl'§ sında 

(Baş tarafı ı inci sayfada) Bindistruımtn harekctıni gecik-
a.rttırmış ol:m:l3.ı dfltlmt.i çekı- tird ";mı söylemış: 
yor. Askeri :kaynaklanhın öğre- ·'Gelecek hafta bir şey j'apa
nikliğine göre Alman ve llt.alynn 'bileceğimi amuyorum .. ,, demiş
de.niz mn1ınmlan .Kn.limnos ada.. tir. 
sın&ki deniz üssünü genişlet,. Cripps, ~rtesi günu yola 
mekte ve buraya ağır ""1-pta u- çıkacaktır. 
zun menzilli toplar y€1'leşilr- /om Komitesin'n. TMııibi 
ma.ktedir. lsta.nliöy, Kast.ren ve Kongre icra komitesi, Cripps'
Misiros adalarında yeni ha.v.a e verilen cevabı tasvip etmiştir. 
meydanları ve ycrıaitı benzin de- Komitenin kararı Azad tarafın
polan hazırlaruyor. Bundan dan Cıipps'e ·ın ak§mn bildi-

rilmiştir. başka A1ınnn - ltaıye.n işgalin-
deki Sanmos, Liıros ve tffiyaki &ndi'ni-tı !'mna.sl-an 
adalarında büy.ük deniz üsleri Gandi ile Pandi, bir beyanna-
lrurulmakt:adır. Bu adalardalki me ,projesi hRnrhrmağa memu 
sivil halk !tıııiru:n ad:ı.lanna götü- edilmişlerdir. Proje evvela kon
rillüyor. Bu göç gizlice ve'büyük greye tevdi olunacaktır. ı 
gruplar halinde oluyor. Boşal- . Vaşirıgtcma. Go~.c . 
t:ıla.n yerlcr.c Alman :ve 1talyan ynsın~on ~ahfıllerıne .sör? 
krtaları yerleştiriliyorsa .ela 12 ı en~s l~l bır 'Çlkma7.a ıgı~~ 
adalardaki garnizonlardan ol- gıöı~ır. ~muınI kanaat, !n;pliv. 
mıy.a.n a.Skcrlcrin bile buralara ~ldıfler;ınden da1ıa -Oaşk~ tür~ü 
gelınesine mimaade edilmiyor. ~ır !ekfüle lbu!unmay ~mıdil.ık 

ımkii.n olınadıgı erkezuıdcd r. 

J <l 1nek lduğ:um.ı .bö.Yl gördük~ 
ce 01Z de ~wyc kad~ tııtmıış 
olru rnmuz .YOldnn çok memnun 
Oluyoruz. ç• d •k u· :a)in O:ıJrill ALÇIN ın e mı rop 

• Trou ss 
1 
harbine başladı 

Memleketin •stHa tclılikesi ~nr
şısmda bulunduğu bir sırada 
ffmt Hderlerlııin uyuşamaması 
Vaşingtonda şiddetle tenkit cli
liyor. ~ir gazete, Hint şcflermin 
1ermin haklarım tar.ıtınnk için 
yecek l'bir fır.satı ka.çırdıldar..uu 
yazmaktadır . 

Hindistan buhranı il 1Kafkas
ynya taarruz içın Alman iotnia
rının ta:hşid ıel'ildiğinc dair ve
rllen haberin ayni zamana tesa
düf .ıetmcsi ıbillınssa dikkatle 
mlisahede edilmiştir. 
Vaşington, Hi.ndi.o"'ta.n mcsclc

einde Ruzv ltin ta~assutta hu-

. D:ıla~cr, o zanı.ın ç_ak me gul Münclıner Neue.sı.e N.ıchr:k.ht~ ğl.nı il~ve ~tımstir.. Bu Jıv.rP.ket köylü J?~hs:ulünU teşkilata ka
b.ır vazı}clıL: b~und~un~ tas- gnzetesi, Sof ya muhahirlnm Pr<mıe d~ı. lnı:'Jizlerin cannhı- dar götr..ırmc:ğ~ mecb r tutu!~~ 
Cilk ctJ:nı,;ı s parl Jer.m yeti i..ı.ril- .Bulgaristanlı Tür.kiy d na re gensıne 3-'apıl&n bir teh-ı yormuş. Uattii le lım ettigı 
mcsinde vukua gelen gecıımıc- ki münasebetler hnJ ~1~ .. a: 't teı kil :liyo.r. ~:ı-hsulün~in beddin de 'La.zan 
ler?;:n. o-~~elku:m.ayı .haberdar derdiği bir ~"aZLSIIll n-c[°~ .. Royterin :\erdiği. ma.liım ta .g'ün.lcrcc taban tep~ıl{ u ve kır: 
ettigını ~oylenustir. dir. g<:!re Ja.ıx>nlann Bnma.nya .hu- i trutiye muamelesımn sonunu ?-l 

Daladıer, başlıca htı.tranın tay- Muhabir 3'azısmdaı diyo k'. d clundruı 160 kilometre me33.- ne ,gunlerce ha.Iilarda b •k e.dık-
yare karş,ıkoyma topçusunun "B.cigaristaıı ile Tü . r ı. fcdc ve ıKn!kiılul'.a ltakrlben 160 ten sonra alnbiliyormu~. 
rolüne, ~~.za tankların ve et.u~ta- sında takip edilen dostı~e 8~;:: kilometre uzakta buh.ma.n Ben· Malı~~ ~e~tiren kö.?'lü 
il~rm I"?.:~e ~:1~-tln ~l?- Bati.. lruvvetlt:mek •olundıdır. gale ıkörlezi :kıyısı im-inde Ak- mnlı.c;ulu yet;i§~u:mek suretı~·l~ 
rl geldıgıııı soylemı1, "Bir &lla- Sof ya il" Ankara ;} &rru dal . yıtb limanına aSker ,ç.rkn.rclıkla- yurt vazıfesınm en muhımıru 
hın tesırine inanılmama, ıkalknn n-ıh .... sebc"'tle ....:ı b' .sınik 0 n teeyvüt -etmcldedir. Herhı.:J- ba ardıktan sonra t·r e mah~ 
. al ed 1 " ..ı-. . ~~ nıe ır gergin! çı- ı- il t . .k lm ı mez. 'UQ:11ıştır. ranravı ıhedef t tn t ; _ de bu liTn n Japonlarıın Hind.is- su un efu.l.Dl ıç n ·ilamt:'"ı er-
.c~ıse saat 15,35 te talik edil- cıbr -ıiksi t . u n en ~ rn_ ıtan .istikametinde yapacakları .cc yol alma~·a me ·bu~ n.El.mc-
ş~. . çelrt~n. geç:1r =i har::~ Y i bir ileri hareket için üs o- .mck I.ızı~gelır .. Hem yetişt~n;in, 
iR.ıom, 2 (A.A.} - °':lsenm mü.ıtefik olan ve Gr.alnrında a- ılaraı'k kullanıln:bileeektir. h:e~ teshm. e~. h~ d( uc:rc· 

te"krnr açılışında -0mu ıcogr !ya razi talep ve iddiaları bulunmı Londra .şu malüm tı veriyor: tinı almak .ıçın beklesın. N cm? 
servisi eski .a:. ektörü Gener . .tl yan iki memleket a:rasındaki "Rungon'da olduğu gibi Birman l!:aldı ~i ~ köylünün mall!iu!·• ü 
H~r~u1t, şah dete <lav-Ot 'Ctlıl· münasebetlerde büyült bir iyi- y da da Ja.ponlar tabiyclerin- teslun ıı;ın gıi.inlerce, hnzun lıaf· 
nuştir. . le müsahede edılcbilir." de muvaffak oJ.ma:ktadırlar. Ol- talarca tarl~~dan ayrılıp yo-

[umaileyh, ı nal!..sun- dukca kuvvetli kollar Eirman- la koyulması ıstihsal ınc.flım"lu-
lığmdan ve 1G34 mayısına ka.aar ~alt il.silerin yar.duniyle lngiliz .nun aleyhiuedir. Çünkü k :ym 
ıumumi 'bir plan .eksiklığinden şi- mevzilerinin etrafına sokulmak- tarlasına ne kadar mıhlı kalır-
fka~et e_~ş,_ ~~ t s_ n .., lcrdcj ta. ve ric'at yollırmı kosmekt • sa o kadar fazbı ıst h ... al c.l ı. 
vazıy.etin 1y lı~ yüztuttuğwıu dirlcr. Onu hem yetiştirme.Y..-, hem <"\0 

bbul 6tmi tir. Yeni DellLden bildirildifüne teslim için aynen yorm •• ya ımaf 
rler.in büyük iklsmı ·ı ir- göre lrravadı cephcsıııde mlltte- mani olmazsa akıl ve mruıtık 

çok y~ek su'bay.lar bu cibaz ve fikler hava yardımı görmedikle- engel olına ıdır. 
.filetlerın !kullanılış tarzlarını bil- ri içın mü;kül ilfr vaziyette k l- Zirn.at seför.bcrliğinde yn:Jmz 
miyorlardı, demiı;tir. . . . .. mı:}lar-dır. Jap ıt.ayy.arelcıi köylünün değil .memurıyle, gn-

J:ıundan sonra levazım gene- kılle11 IJe:etı bugun saat 16 da muttcliklerin, rncv:zıltriııi 'e j zctcci:ryle, di_plamatiylc hepi
ra1ı ~mard şeh~aete dav& e- Ba.§veltilf .. tte ~~ Dr.. cfik 1 muvasala yollcıa'l.lu .istedikleri miz b'ütün bir millet :t~ife al
dilmıştır .. iMunıa.ilo/~· arp ~ .Saydamın reıslıgınde mutat j gibi <dCSvmdk.teclidcr. ılJoııt bm .ınıı:1 bulunuyoruz. Bu h~r do";-
mam_n~kı askeri gıytmden balı-i toplaııtısnu yapmıştır. Birmanyalı Japon s.ubuylan.nın ru da, Xopr.ak Oiici, şayet n1ah-
setm1Şlır. General Berruı:rd -ıtcc- ~ ık.u.mandrunndaı müttefiklerin suliylc 'köylüvü ayağı.na kn.dar 
hi:r.at llO'ksan~ğı ve b?11~~ pos Korkute l.. sağ cenahını tclıdit etmektedir- g~tirtiyo~'Sa . Zirar:t .Seferberli-
ta1 ıve battanıye e'ksildıgmı an- 1 r. Buna ~rağmeu miiıt.tclıklcr ğinde hısscs•nP duşen vazifeyi 
tımştır: Prome'mn cenuhunda l'Lrnmod tamamiy.lc ba~rmıyor demek-
. M~aıleyh, postal Y.C ~~ Jr ag"' J taştı dolayında parlak bir taarruza tir. B~eldlimizin nutku ortada 

:ı:!Y?lerm itspnny.aya gondcrildı- lı şlamısl!l.Tdır. Demiryalu bo- durııvor: Zirai aefcrberlikte 
ıgını an'.laıtmı~r. urdtır, 2 (H us1) _ Kor- yunca yanılan hır -k~tl' ta.aı ruzıı yn\mz köylü değil, Toµı:nk Ofi-

(iBaı "te-ufı 1 ine! aayfnds) 

b.cr :Yerde o.ldugu gibı memlcke
l1.t:ıızde de b.irç.ak ylcr.ı ateş 
Pah.asma '!'ık~tır. Bilha.qsa 
dı .ırdnn i t.h ~en d iz na
tu vruntalarJ işlet.nıe .rna!zeme
b-1 fiuatl~ı nonnnl zamana 

Çungking, 2 (A..A..) - İstih
barat Nazırı, Japonların Çınde 
mikrop ibarbi yaptiklarm:ı. dair 
elde ottjği ınaltımatı Mfü:tefikle
re bildireceğıni söylemiştir. 

Pasifik r 
4una~"ına dair bir ~yia dolıur Hariciye Vekili 
tığım bildiriyor. 

ikuteli ırmağı taı,~. Burdur ve ~<ınınıl.ı. bir dü.ı:;man müfreze- si d dahil nldu~ halde. hep ça-
Antalya. vilayetleri hududunda- sı ımha cclilmiŞtir. lı.~c:ağız ve bchenıclıal muvaf-

l"ili,ıünlru'de: fak .olacafuz. 

..;.r.aıı ~ -5 misli 11Xbnış.Uı:.. 
Buna il'.lve ola.rak. ıncYcu.t ıtOO
likE' dolıı.yısiyl-e )-Uksc1en sıgor
ta ve müı·ett.ebat sigorta nrjm
llerı ve masrnfbrı, me.n~ ve yi.. 
Y>:ıcek iücratlerind n, rarleniz
<le a.bmeı Zimaıılara sefer eöen 
1.e-Jnıelere neden faz.la. ınav'lun is
tcuCHğini ve ibu paramn nerelere 
taI'.fedıRlığıni amnk müm
\ıindür. 

eciisi toplandı 
lngiliz Jiıatbuahnda le unan açve ı 

Diğer 'tnrnftan I..t0ndra mat- -1 • d • 
tmab, <Jrip in razff.esinin aka- arasınu.a tea e ı 

ki dtöylenin bulunduğu 4Şağ1 yu- Ameriha hr.rbive mı..zırlığının -----------
lrorı dört bin hektarlık sa.ha su- tcb4ğindc. Fil~pinlerd ki iki ta- RLJSYA'QA 
lar nltmda kalmıştır. Bir ısını rııf «kvriyeleri arasın.da ~ttik-

Vaşington, 2 '(A.A.) - Dün 
Beyaz sarayda Rnzveltln dyase
'tinde ilk defa olarak toplanan 
Paslfik Harp Meclisi harp gay
retine mü:tea:Jlik umınni nresele
leri ~k etmiştlr. 

mete uğnunnğa mahkfun gibi l t 1 
göründüğünü ıyazmaktndır. Dai- en . grı 
qy ~ire ~re, Oripps, Londra- Ankara, 2 {A.A.) - Yunan 
ıyn :telefon ederek bütün .parti- milli bayramı Clolayısiile, 'Hari
~erin memleketin müdn.!a.nsuıa ..ciye V-0ki1i Ş"tlkrü Sı;racoğlu ta,. 
<la.ha ıgeniş hlr öl(:iide .i.ştiı:fık et- r.nfından Yunan Başvd.'ril ve 'Ha-

ycrde su Hti metreyi buhnuŞtur. J qe ar_tnn bit: fnaHyot olduğu, u
l{oruma ve dcorunma edlnrleri mumı m:Uıiyett.c bir Pl&llla-

ya müncer olm yan s'ddeUi 
a.lımnıf'..t:ır. Şimdilik bir hasar bnslunlıır ya.pıldl_ğı, d" man 
yoktur. topçu ve hava kuvwıtlerirun A

(fi~ tarafı 'I inci uY"e<fe) 

ıaruda Jfrçok Alm..ıı yaralamn!i 
~ ölmft§tUr. 

mek ~stediklerini söylemiştir. ıriciye Nazın M. T.suderos'a -bir 
ıu,naıı Ga::retaıcrıi.ne Göre tebrik te1graf ı çC!rı1rniş ve 'M. açmak istiyen 

11 Norveç 1'U:Imt iki aydanberi (IM:on
atcur Troupss') ndındn 'bir yıa..
hancı tpeyaa olmUJ, mOYCut oa.k
lil at :müesseselerine telefon e-

r 
1 Ankara haberleri 

, 
j !\'.lman gazetelerlne gelince Tsuderos buna bir teşclckür tcl

matbuat tngilterenin Hindista- grafı ile mukabele etmiştir. 
mn birinci düşmanı olduğunu 
ya7.ma:kta, Hint milllyetperver
lerinin haklarını :te.mtmak icin 
bundan daha iyi bir .fırsat ola

': • • gem sı k, Bulgar Jima.ıılarına gide
l:el{ deniz wmtaıarı anifesto

d i . tar. nd:ı.ıı tas-
~ edilmesi J;jz u öylemiş 

* Yeni Amerika Sefiri, bu mıyacağım ttftvc .ıetmekt.edir. 
sabah saat ıo,80 aa Ebedl Şefı-_.;....-~-------, 

Manş üzerinde 
akınlar C Eı•1 tar.afı 1 inci sayfada) 

mıa.nıno ln..,criltereye knçmak is-
(Baş tanın 1 iııcı Er.tyiada) tiyen 11 Norvec vapuruua 'te.ar

lcden sonra 'Ya.nş<lenicnın Prnn ruz etmiştir. Bu Yapurlardan i
sa klyısm.r.hıı Boulogne S: ;~ a:kk:lk .olnrcı , b.ri de 
ÇCY:resme müthiş bır alun yap- muhtemel otaraJk ba1ınlmı~. iki 

<ı akqj hrı.kl bu ·m gide-
!A..tntilrtüıı Kabrine çelen'k oy
du. 
ftın1Bn Tulebe ~ gemiler.in tahliye ediletıllye

~Jmi, c.dil3c çok goç yapıla.. 
ii-ı.nı b'ldirmiştir. *Yeni bütçe ile Meclise tek-

lif olunan Muva7.enei Umumiye 
d Bu talep 'karşısındn şehrimiz- Kanununun bir .:maddesine gör.e 
~ bulunan üç :Alman nakiiyA.t nA2 lı d kte ~ 1500 

llıucssesesi ile ~e .bunhırl:ı ia J';t yı n a me pıere pa-
türen b~knç Levanten f'mmı.- =;~~~-alıBu'~lttıı·. 
cl.\n ıbaşkn d!ğeıfod aiakasız ~,, J..llW""• ~· 
~~lnnş v.c boylo hır §cyın ol:ıbi- * Devlet Demiryollan bütçe
~e~e ihtiı.ual. v.enuemi§lcr· si Meclise verJldi. Bütçe, 77 kü
d r. Ji'a:kr..t M. T.rOL\I)fiS taraful- sur milyon liradır. İdareye 15 
d<ltı manifcıst.ol.arJ tasdik .edil- milyon liralık istikraz nkti sa

en .Bulgar ıliwanlarınn gi- lii.hiyetl verilmektedir. Bu para 
tckneleııin hı:ı;kilcaten müş- şebekenin tahkimine, makasla
ta tc.aadü.f dlt.i:klcri ve an- rın tamirine ve yeni yapılan bi-

itaya karşı 
akınlar durdu 

Londra, 2 ~:A..A.) - Ma.ltn,ya 
kal'Şl on gUn arka arkaya. yaın
lan hava a.kınlıu:ından ;SOnra ıbir 

iikUnet ~'ll'.eBi gelmie.tir. Bu 
taarruz düşmana pnhwya mal 
olmuştur. A1nuın .1ıava ku:ı.wcllc
ri taarruza bir çok ıbomba t.ay
yarelerini iştirak ettirmişler ise 
de buıtaı 27 i düşürülm.Uş 
ve en aşağı 13 ii üslerine clli.ne
memiştir. 60'bomba tayyaresi de 
hasara ıuğratılı:nıştır.. Harbin 
başla.ngıcındanberi Malta üze
rinde 600 düşman taY.Yar.csi dü
şüriilmü~ür.. 

~ • lmn.solosun müdahalesi ile nala.nn ikmaline sa.rfolunaca.k
"uçl\ikle .ma.Ua.rını ta.hliy~ .ede- tır .. ESki§ehir ve Sıvas ate1ye1c
\r eri yxeU ı(;''iia:ım:ilmiı9tir. ri ,daha çok randıman ~-:erec.ek 
t .M. Troup taa:liy.etine de- hale ifrağ ediliyor. 1darenin bos 
.,~tnla bir hnftıa evvel '§clırlmiz arazisinde .zeriyat için 200 bin 
~:ın riyasetino m~ ile lira tahsis olunmuştur. Milli Şe- * Vaşington - Birleşik A.
ııı:1:,.'ldi istecliffi ıf:irmalarn tahsis fin emir1eri üzerine demiryolla- merilı:anın d:spo.n~ büyük elçisi 
llltJ.rdiği 14 motörün manüesto- rı iş yerlerinde ça1ışan işçilere 'M. Aleksander edeli ıSihbi se
~ı tize bu müessese- günde bir defa yemek Yerilecek- bepler yUzfinden .istifa etmiştir. 
~re göndamıiştir. Diğer firma.- tir. Bu maksatla bir la!}C Mü- * Toulouse - K-omünist fa. 

11_ı· Ye bilhassa.milli nıilcsseseler dilrlüğU kurulacaktır. ı aliyetinde bulunan iki şahıstan 
'4llana şikayet tarzmda müva- Tra.brzon llasUıhıı.nesi ı biri müebbet 'küreğe l'\1e<iiğeri i15 
~t etmişlerse de kendilerine: * Sıhhiye Vekaleti hazırladı- sene !küreğe mahkfım ıcdihniştir. 
~ - Ne yapalım, M. Troupss ğı teŞkilat-projesiyle Trabzonda 60 bin Polonya askeri 
ltir:le istiyor .. oevabı varllmiş.. inşa edilen 250 yatnklı Nümune. lran.a gijiyor 

Hastahanesinin teşkilatını ikmal 
ilLlyi anı.m'l bu M. Troupss kim- _etm!!:!!!!!ekt~ed~ir~. ~~!!'!"!"'!~~~!!!!! Otıtav:a, 2 (A.A.~ - Generol 
;:.} Memur mudur'? Vaillesi ;;::; Sikorsky Staiinin Rnsy.a.da ç.ar-
~r? Ve bu va.zifey.e mıu ld:m bu hususta da harekete geçmiş- pışacah -olan ~i olonya ıtii-
"ilY!n etmi§tir? y Koordi- tir. Balbuld yev.ıniye, limanda, menlcrhi te iz c.tmiye ıkarnr 1 
:fs:Yon Heyeti iJmrariyle ilim.azı Türk sahilleri arasında çalışanı verdiğini söylomiştiir. 40 ile 60 
~~ veya. UromWycma ve- tekneler için anıra.törleri hima- bin ıarasında Polonya ns'kerl 
~'""len sala.hiyetler M. 'l'roups- ye m.aksadi~e . konulmuştur.. ;§imdi lrana ıg'itnıektedir. Ya-

• .tn.ı devredilmiştir? lbraca.t Muntazam ru liman :arasında kında bunlardan .istifade etmek 
\:1 Yapanlar vasıta temini için bu, mevzuubahis olamaz. Bu ' mümkün ol~Ur. 
"il .znıt:a. llı caat cd o'Al müesseseler avdet seferlerinde n l o d 
~? mı m '%1 ec - er- tonunu 50 iira'lml '11ldıklan ith"- iD garıs an a ~ 

1
: M.. Troupss her ho.lde kcn- J~ ..,.. 

'lClıdine aldığı bu vazifesini ll~ navlunı~ boş dönecek ge- harp haz 'ıkları 
~ha d il · ··tur· rck Milll mile- 10 lını.da.n vererek Tilrlı.: ~ ~. a en go e er • .., 
illlu liyaı şirketi ve bazı diğer motörctilerinin sırbdan geçin- Ankara, 2 (&ıiyo Gazetesi) 
~\r~l erle isti&are ederek mekte we ayni zamanda. bu pa- - Bııie;arizt=nda hn.r.eket
llı> .... Utüannı da !f tla bulmuş, ramn memlekete girmesine de lerinin ilcrleiliği gelen lı.ab<!rler
~ -ı.ıen ht:men bütün ihracat mUni olma.kıta ve ithıalil emtea.- den anla.~ılıyor. Sofyadaı ışılda
~ ~delerinin ruıltl.ini ellerinde sının fiyatlarmı kendi lehlerine rın karartılması işine başlan-
i.~ .. ,.;;ıı.seltmektcdirlcr. mı<>tır. ~ uran bu müesseselere nü- "...... ~ 

ed:..rek nav ıılaın ton i.ize- ngili maJrnmlarm tnı ıişle e- . Bulgarlar Ruslara ıkar.şı değil 
·ı. \T • h ıbıyle hemmiyeUe alakadar .olmalarını Libynda ~i.zler.c kat'Şı döğti-

b · V('. istivor:uz. şeceklerdir. 

mıştır. llk teımiloıne .işinden vaı ~r dn Göteborg limanına dön 
sonra 14 ii çoctrk olm::f.t iiz.:re mü@tür. Diğer vapurlardnn hn-
40 ceset çikanlmı.,tır. 60 yara- 'bcr almnmamıştır. 
lı wrdır. Lond!'R, bıtırılan vapurların 

Hava :nezaretinin tebliğinde İngiltere tarafıııdan Londrndıı:ki 
nv:cı.tarın ır.efakatinde han~lwt Norvoc hükfımetind~a kirala
m birk:ı.ç "!bomba tayyar.esinin nan 11 geminin anısında bulun
dWı öJleden sonra Bolonya dok- du~ınu bildiriyor. 
larına taar.ruz ettikleri ıkayde-
dilınektedir. Bunlara karşı düş- Alınan R:ıkamluı 
ma.n pek az mHrtaı da av tay)'U- Alın teb'!iıfuıde bildirildi?!i-

. ç~~ı§tır. · . .. ne göre, mart jçinde Alınan de-
.İngiliz bomba 1..ayyarelerı dun niz ıve .aava. or:luları topvclilln 

gece Almıı.ny..uım sark ve '§-ima- 1 '616.900 tonili.toluk. 105 tic:aı et 
!li ganbi 1lusı:mları .üzrrlnde ug.- gem~i ba.tmlmıştır. 
mu~rchr. Birkaç şehre bomba- Avrıca 91 gemi tahr.ip olun-
lar atılmıştır. ~. 3 ge.ı:.li de hasara uğratıl-

Sivil ahaliden ölen v.e y.:ıra.11:ı- mı 
!llail ıvardır. 10 hı.c,--rillz hı 
tın~=arcsi d iişürülm'tiştür. 

Hava Nuu hjı tebhği şudur: 
"Dün ~ bomb:ı.rclımMı sez.vi
sine mcn:.--w" tıyyare "!". Alm:ın
~·ruıı."l batısında ve batı §lınalin
de c:ı.nay.i w mfma'J; .le h defi 
rinı bombalıı.mı ardır. 
nltuıdaki arazide Po· -y' e at
fö.rd fabrikasına Ha.ırııe Ôl. 
oklai'cı f ;emiler.c boınbalırıa 

hüc.um e!lılrruştir. ı>ü,.~an ..:.' ·1 
mın Inaj'n c15külmiiştiir. 

Av crv:ıtlne mensup tavvar~ 
lcr Belçilaırlı ~ Şim!tli Fr~
daki hedeflere hiicum ctmiı 
dir." 

Başını taşla ezerek 
öldürmüşler 

Urla, (Yeni Sabah) - Urla
da Kızılbahçe Yaka mnhallcsin
de Mehmet oğlu 'Savrau ve ka
nsı '46 ya.~da Karaman ayni 1 
yerde 50 yaşında Murad Tc'kin 
ile hah~ mese1esinden 1kavga 
etmiş, Savıım ''e kansı, taş
la başım emıek suretzyle Mura
dı öldiirmüş1erdir. 

Her .iki suçlu tut.ularak adli
yeye verilmiş ve tevkif eailDl.li
lerdk. 

lkQnl:ın Den1zaltıhJ' 

Amocıb Harbiye Nazırlığı, .. 
ihwr denizaltısı batınlciığmı 
bil~~- Diğer taraf 1 

Nevyor.k, ona tonajda bir Pa.ıı
Amer:ik "'-apurnnun A~ Q
...,~d.:ı torpillendiğlni, ikı :I:i§i
. m ··:ünü. zs ın :u:ı · ybo1-
uğunu hal>er vermıfctc :r. 

G . · ı Zır: 

'Tayyareden .alınan fato5r,ai-
' 26 bin tonluk G-:ıe.iı.:enıuı 

zırhlısınn:ı ~9r !hasara -q.ğradı
ğmı is.bat etn: ee.:r. .Z:rhh 
Kicl'dc !Kurulıav::ızda. b-..ıl • 
m<> la \~ Zirhlarmm ynr.ısma 
y:ı.kın kısr:u saıtülmi.i! · hrudc 
ğwıruılrtadır. 

Bir esrar kaçakçısı 
mahkum oldu 

B.-ıbkes!r, (Yeni 'S bab) -
Uzun r..uddettenberi aran ıakta 
olan Recep , ı e.:;rs.r 
kaçakçısı bir yatnk arkasında 
Bursa getirdiı,i 9,5 ·no C!J.
rarla bırlikte yakalanmıştı. 

Ka ı muhakemesi b ·1-
miı;ı ve 9105 lira ağır para ceza

na ıbir yı1 ha]lSe ve 'iki yı1 Sın-
dı rg1 sfiriilıne <CeZ8Sl??n mah-
k~ •:!ilmiştir. 

merikan mevzilerini bombaladı~ 
ğJ .bildirilmektedir. 

Afrika" a 
.CJJnsmr.afı 1 • cf e ) 

rebclcr cerey.a.n ettiğim ıkcıvdey
l~tedirler: 

~k lngiliz ımıumi Jcn
rnrgahımn tebliğinde sa.vaş miü 
l'CZcle-nnin T.ıninıi ccnub.ıııda 
Alciına v.e Aggar.a civnrnnckrlri 
dfumınn ilcıi mevzilerine hücum 
ettikleri bildır:liyor. Hava J,uv
vetleri Billga2li limmundaki to
sislere ve "'emilere müessir hü
cumlar yapmışlaı dır. Bu ta.cr 
ruzlnr Sirenaika'mn ileri bölge
lerinde de dcv?.m ot:meıttooir. 

Alman ordulan b~.kurıan
dnnhğımn tebliğinde deniliyor 
ki · "Şimali Afriknda !Marmari
.ka.da.ki hava nlntlurnın ve çar
dıı lı ordugfilılıır1, l.'fultu dldnsın
dah..; askeri tesislere bfl,·ar.e ü
cumlıırı y:ıpılrwşt.ır." 

ltruy.m:ı orou1arı umumI tka
rnrg:thının 'tebliğinde ~u -mn1u-
mat vardır. ''Sİ'renaik::i'da "keşif 
kolları arasın.da ctemcrslıır o1znu§ 
tur. ~ .Alrdenizde -seyreden 
.h~ıf bir karalrn1 gemim.iz hır 
dusma.n denizaltısı tanafından 
hatırilmı§tır~ Cebelüttarık'n hü
CUl!l eden tıa .,...,:ı.r.elerim.iz .bura. 
ibombı:ı.lamı!?la.rdır." y.ı 

(.flaı tarafı 1 lncl ..ayfada) 

vafa.kaUenlylc t.eSbit -etmek i
çin laşe Milst.e§arlığın& müte
fü~?it toplan~ılar yap, i.ı1Pştır. 
.Musteşarlık, fıj'at i§Jerl!ldc sa-

Bük:reşt..en Ofi ajansınm 1J'er· 
elifi mnlumm:a. ~Cı e 'H!ırkof 
çe.wcmnde .hüküm .sür.en siikfı
.nctt..cn eonra Sovyot .z.ırhh 1tu i· 
vctleıi aç ıstikamettcn ıt:aarr.uza 

"ÇJni. l 1 dtr. 
Bu taarruz gece yansına. Jm .. 

d \r eüren .Pir t~..u lınzırlı~rın
d on buşlamı!f.;ır. 'l':ı.zyik 
bilhas.c;a yanlam ylipılm~w"ldır. 
.Esas Sovyot lntalan bir Gevir
ın.e iç.in buralara tabsit cdilmLcr 
tir. Bı. çevrede bıı _kfı.tta bulu
nan ıkıta.lar cemÇ>-ba.t:: istika· 

etinde ta.zyik yaparaık ..o.n AJ. 
annn münakale .imkfuılnnıu da 
.k~m k ü ::-e §ehr.in geriicrine 
do,~u 7ochı<ler a:ırnıya çd1şıyor
lar •. 

So:vyın' b!iğ-ır.de drn'liyor ki: 
"Sov.s l u'-vıtieı ·, r....a.Iiııin cep
tıesincJc ;J ri t"km.ıyc baJ}l:ı.mış
J ır. ....ı e;eplıede 8 meskün 
mahııl 15 rl n.lımnl§tır. 

Iillrr...ok çevresinde &>~"El.t -çe
tec.ıt~i .:A63 Al.m;.n öldur.ım.ış
lrr ihr." 

.•iman OOOUlai'l b-ııd>.L•n . .ınd:ı·ı 
lığının tebli~indc Funlar \.;ardır: 
"Düşman 1U>hen.b cür çol h .... 
simleriııdcki dev,amlı .büeumiurı 
~smuundn :ve bizim kı::vvctleri

iz tım.:f:ırulıı.n ynpı.!an hücum
larda yine yükee'k kayıplıı.r v.er

ifjtir~ Ağır top~u LcniJ•"'i!'d 
''c.:roşln.l'lDda imc..-nli tesisleıj n
ıtı:re tutmaktadır ... 

Slo.kholmdau ıhildırildi{fne ,gö
.re d f,lll cc;phesindek.i " h'ı • r 
muha.birt ti cepne gerisinde!. 

'i;illt .rtehir'\c:re kc 1ı }'lda kttn· 
la.r g,Jcl'f,ini 'ldirncktedr l{'r 
ıBur.lar Son\tbunda silidı altmıı 
alınan Alman ,gençleridir. Yeui 
kıtalar tiaba fazla 'Kı~m v~ Do
.n~t.z bölg"10l'ine l-aruuşlard·r. 
Bu bölgede \'llZivet kan~. 

.!kmek .M4rnssi satmTŞ 

Galıtt:hd& ~ lilelllurJn.ı:nfu.n 
HaıE:uı J'ZJ.y, ~ -ıc it;eon \Var 
sıtıasiyle t.l"Jeffi 125 kmıış-.an 5 
tnnd elunek harncsi sa.tarken 
ifoka.Jar.m_ış ve ı.MillJ K0ı1IDJT1a 
m::ı.hken>Mine lVeril.mintk bit bir vaziyet tam.inine çalış

maktadır. Bu yolda i~tinıafar 
devam ediyor. D~in de l-ımı.11 u- Vapurda C\ld3 
mum miidür1erinin iştil "Gltr.f{e !.alovada '.Met'a mıihıtlresinde 
mühim bir tor.ua"l..l ynptlmll}br. Cami soL.ğırada ~ nuı..ıaraü ev-

Zey+ · vnğı 'ite snde_yağı fi e• .. 1' ~"' t>tm.l.D Ali. i ioıro....da geclrdi-
larının tesbiti içi... topta';V!l ve if b.ı otomobil k8JAS1I1da ağır 

• ...__. l n - .... ~ ~- surot!e yaral'':IJT:.,tlr. l'Ji Ye-
- >=>L.!I. ı ın: m u y ... ı--..s..r 

1 
_.::ı _ • .ı ~· ,..,...._.,"".,. 

.. ı. l ....-4.:ce'l • N 1 OY-...r u .şeo.rmıız::~ - v.:..,.. .w..,p:llo-
ya'.l ~uza .ere er n.::;w: enaıril şa hoc;taha.ı..dne ge.;;..~ ... 
rn ~ n t:>red1·. ' . • ı '.\:apurd:aı ölmtJ,Ur.. MU"".}'.bll • 

'. n1:rı ~f'.yat 3r ıçm Vlrll&~ ~ "rlr!ttbi Adı! ~ rıı.hıi 
netler' lT iliUı 1unar-ıktır. !: e&t ~. 



....................................................... -.~-·Hailde Eclib'ln Şaheseri-~ 

Y6R0KALI 
C. H. P. ilk san'at mOk6fatmı kazanan roman 

Sinekli Bakkal 
'ftrtiyecle l&bf rekorunu kırmıştır. Befinei basımı ıJU 

hafta çı.kıyor. .A.Jtuıcı buıma başladık. Taşra Biparilleri ara.-

111u1ı..._ ~ 11aay1 ... 1mmm m .,., brt ~ıe ~- AHMET HALiT KIT ABEVI 
Yerik il, .,,.ıJrbnbblmıl Qabjmı mriedtJ'ordu. Kalp otan 8IJe ;,olluacaktlr. aıtli olarak tanesi 150 kurqtur. 

..ı 1""71 jinfı •= '7le ... mukanmet em,....,. ......... ------------------------
~~b$o~ M,·~:ı·~~~~~~~~~~~-1 aaş,diş,nezıe,grip,romatizm - ~ ---~ ... ~ ---~ İstanbul Belediyesi banlan 
~ ~'::~ ~~'= :;,: :f Ne11ra1JI, Kınlllılı 11e Batan .Alnlannızı der1"'1 lıeser 
Jlıhlivullk MiDd1. diii oymları Aba lıııırikl 1aı>- ......... •· •• T.... lcabmda ..A-te 3 ka- al"'9blllr. 

Baea. aıaia •aftdıll llıalde mum•n -.ıka bir \IVlliı JOk· ..... a,11 Rardi, c.ı...,... ve ~ •er ıhri tıpn alma- gvuıw r' 
J11M aGı"ete p.niyordıı. lıftltb. ta. Yul dlpedüa lıir rth eşııj... cu 311 kilo kaiar ı>e'1ftiri, 
.....,.. mtldafaade ~ 1-*tl ...,,_ ,.atla detilcti. G4ı-- l'Hl,ll ..., Tembllk ı,ı.n JDOdtirlQlü iPD almaeak sekis llallllD 
:raıe. en .. daJıdlrı t.olut- .. llreti,., haeem ~ lııeDeme, urpm, 1Ular, lnl ..... Utalı. kuma ..... 
r·•n ... ~ -.ıw: rm buluyor, laıte o lradar. Metana tarÇMı " kıl tohm. 

- BaJdlı bel.. Yirik Ali, h lanm inee- 'hlllain MdeUert De ilk tıemıt..t mikUriarı J'Ukanta ,...ıı iller Qft 
- Hah!.. den mce;ıe tetkik etmM1e ben.- ~ -* ~ konulmuttur. Şartnameleri Zabıt ve Muaınelit Mit-
- Haydi Hacı "9!.. ber onların ır..t-.. neler ya- dürlütil kaleminde l'ih'ülebllir. Jhale I0/4/942 Puartesi günu aaat 14 de 
N&Palar manidardı. Yörlk !>&bileceklerini de mWlhuaya Daimi Knctimende yapılacaktır. Taliplerin ilk w mlnat makbuz v~ya mek-

1Ün!18 g:lrecekti. Hem de bqka alıyordu. Çopar da t.ımıun ezi. tupları ve 842 yılına ait Ticaret Odası vea&kalarile ihale ııunü m•ıayyen sa-
tllrltl. .. Çalık, YörUğibı nAralan- YQrdu. Çingme Dten kaltph ve aUe Daimi Encümende bulunmaları. <4124) 

a JnıJak kabM'tlmltL Oğhmun bvi eldujundaa daha liyade e- ====================== tar 19" yapacağına mıhı obnue- sici ve, kıncı ~ yaperdı. 
tu. Her halde bir ~ eli- Kalp ıaa.m m.t ettikçe o da kı
fliıımilltil Yör9ğ11Jı, çnpama- ru1ya bu'ebt ediyordu. Ostu. 
)an ve, ıılnlan bitmedi. Son te boywaduıı.lk vuruyor, boğ.ı

Ylgecelı maddele
rinin dağıtımı 

çarpmmaeuıı ve, nirumı yap- yordu. Çopann da hasmının ye- Şehrimiz payuasuı& çıbnRr 
tı. Çırplnarak h.a•nınm üzerille weji qikirdı. Fakat ne wkit ! eaa 300 ton faaulye, 100 ton bul 
ıellrken beş altı metreden bir- Güreş ne kadar uzarsa Yöritık gur, 150 ton pirinç ile 1600 te
dıeobire yubrdaıı geliyonnuş Alı k;in o kadar iyi idi. Hasmı- ıde beyu peynir ve 600 tme
titıi e&ltenrek birdenbire, şiaa- lan yonılacak, Nilecıekti. Ken- «e sa41ey8b'uı tevziatma ait ba-
... sür'atiyle eüztllerek Hacı· diei bellyı başından atmıştı. '·'- . 
nm topuklanna ineli. Topuklar, Cazfrır, Yörük Alinin hasım- zır.ıuı.lar aon& etmiştir. 

Ma tbaaCılaran ihti yaclara 
soruluyor 

htulMd llailıH ' r ...... .. : 
1 - Kiğlt. ve matbaecıhğa 

müteallik isteklerimizin. tervic:S 
için makamatı remaiyeye vaki 
olan müııa.caat ve tt'llleDDilere 
verilen müsb@t cevaplar üzerine, 
meslekctaolanıı icil olan birinci 

Bir Okul binası yandı 
ham, {Yeni Saball) - ~ 

'ftlki pee Bomoıraya tı.ilı bet 
yol köyiyle Kvaçam köytlntm 
ilkokul binası çıkan bir yangın
la tamamen harap olmuştur. 

Okulda yangın çıktığı köylü
ler tar&fuıdaıı görülmilo ve der-· 
bal yetifilmişse de yangın ancak 
binanm çatısı ve tabanı tama
men yandıktan IOIU'a eöndtlril-· 
lebilmittir. 
----m--
Otcmobll 1 Mttt Tet 1 ti 

Otomobil listiklerinin tevsi 
edilmesine ait huırlıklar 80D& 

ermiftir. LMtilder bt'l ihtiyaç 
sahiplerine 6 ncı Şube tarafın. 
darı tevm edilecektir. 

lnıiltere Bapektf W. çORçlL ,n Harp Nutuldan 

BU HARBiN IÇYOZ 
1938 tarihinden lfHO Jllı 90llwıa kadar söylenmiş muh" 

telif nutuldardır. Bugünktl harbin. W. Çörçi1e göre •bep&eriDi 
enlemak i~in bu mühim wri ok.-k .. rttır. 

Aalmdan Haldun Yaşaroğlu tercüme etmifÜ' 
T&Delli 100 kurwptur. 

KAVGAM~ MEIN KAMPF 
Alman Denet Reiai Adolf Hitlerin böttin dünyada. mil

yonlarca atılan ve Htbıeyin Cabit Yalçın tarafmdan terdi
me edilerek az vakitte mevcudd tükenen bu me,bur efl4"ri11 
yeni " basımı c;ıkm..,tır. 'l'ue8i ciltli olarak 3 liradır. Tqradaa 

paM& parası ahnmaz. 
Yöııajibı eline geçmifti. laruu d;)[lr:atle ve, derindea aey- Tevziat kualarda bymakam-
Haeı, i.ııf hamle karşısmda rettiğini l{ÖrÜnCe: lar tarafından seçilecek mute-

tlıejil kareıhya eğilmi~ bi- - Yörük! Amma da dikkatli ~kallu vwtuiyle yapı-
AHMET HALiT KIT ABEVI b&mur kiLğıt ihtiy.,;Iarmı ve i- ----------

T.wrtlal Aa. c ... Mat.u ... ı nctw. 

Je vakit bWam&mlftı. ~rülr:. bMı)'Ol'llWl be? Bakkallar bu yiyecek ~ 
b•pm111 topuldarmı çekti. Ko- Diye, alay etti. YöriYc : Hrini halka 'birer kilodan fazla 
ca Ha.a, oktuiu Pli bhbı kalı- - Usta! BnmaJ' yeni ı..-- •tamıyacaklar ve satbklan 1&-
t.ııa tartibrtt1 dtıterek yenildi. ı.r .. Bakmalı, dikkat etmeli... fuelann iaim ve adreslerini bir 
Amma, ne yenilif ! Tam pehli· - Hangimni ftha ziyade t. deftere bydedeceklerdir. Bu su-
nııca, çivi yubn. ğendin? retle . lkanlan . e<S 

8eYimli Yörük, olduğu yerden - Aynalı fena değil .. Fakat ~:• ewır~. 
ayağa doğruldu. Kispetinin oy- f'.opar, domuz}qmıt.. de kontrol edilecektir. 
luğwıa vurarak plibiyet te- - Beu, aana demedim 8li ! """fVV._""",,._'VV""'"""',._.._..,_ 
men•eını çMtı. Çingene çok iyUfJIDliş.. 23 N• Ç L. 

Hacı, olduğu ~~ ~ONrlOf - Yine kırastya güreşiyor.. ısan oeua 
kalktı. Jılahçup ft, 81DU"lenmiş - Kllçilktmberi ideti onun.. b haft 
bir halde meydanı triedip git- BabMuıdan kalma huy! ayramı ve ... 
ti. Hasala mu.taba bile yap- - AJiqoclan., deiil mi? Y...._ • a..rıli mealelerınden 
madl. Seyirciler, ı.jmyorlardı: - Ondan ya! olan çoCUk davaeuun inkifalı lçln 

- Yap Yörik!.. - Usta! TutUflen Ali<oya utn§an C4ICdk r.:.rıeme Kurumu bu 
- Varol!.. benziyor mu? .1e11e 7İJ'llll WriıRci aenee&ni .Mink et-
- Yata pehliVML - Benziyor ya! .. S., Aliço- JnLptr. 
Herkea bu işin bittiğine .mem- yu görmedia mi? KUl'wn Genel Merknt bu 71kla 23 

aun "''JIU,lftu. Çünkü blkmıolar· - y oo... Nisan Ba7f'81Dı ve Haftuının ıeçen 
4ı. Mezar tqi.yle aavapr gibi - Tıpltı e.. İriliii de ona ben- aneı.rdea daha lllnC ve tumullü ve 
tııir günıt otnıuştu. YörWc Ali. ziyor. y.ıruz bir kusuru var.. ~ •vurdakJ cabflnalar"1 elcle 
nihayet lwmıınm bot tarafım Aliço, eağh 801tu gilreflÇi idi. eııliAelı _. .. ç1erı belirteeek tekilde 
Ml1up i1aeriDe konmUflu. Koca Çingene çolak çıknnfj.. kut!w=w lain limdklen hazlrfskıa. 
Yörük, daha küçük üren bile _ E! .. O taralı da ana•• ra ~ve bütün merkez ve IJU
feytandı. Ve, Hacı da bwadan bememiş demeil! beleine '"r tamimle ke)'flyeı.ı bil· 
ba.tJka bir oyunla yenilme.li. Yö -Tamam! Bir ÇiıAgeoetik taL- dinni$tir. 
~ bu, dalııllan pheeerdi. rafı var.. Ankarada bayram ve baftuının 
Aıif Ye, lfÜr'atle dahşlan her - Usta! Ne yapıyorsun? H~ ~ bir .-kilde ol.muma ve rad
baemı şa.prtabilirdi. Hele ba- ~ ~ Çlqeaıe mi be1 79da ~ aıhbl durumu, çok ço
lalllanm. oldunnua ve, oncJan - öyle ya!.. Yan pehlivan cuklu aileler , .e iyi bakımla arttırıl
eonra gtlreee girmelli aı böyök dfaektir. AGMaa, een değilain!. ması, •ürbüz yetlşm~eriılin temini, 
mıesiyetltlindea biriydi. .DeyiDo9, Çülk, derhal IM)R a- nutuaumuzun artıJhında ~n k1.1 
~. deli divane olm~. tılclı: met , e ehemmiyeti, çocuk öUimleri-

Oğiunu ne aureUe takdir edece- - liaQ be! .. 8ig de mi Çin- nın azaJUltnalı ıibi ıımı bahWeri en 
jiDi bümıiycnu. Cazgıra döne- A"D91is be! kıymetli ilim 1ıdalnlarımıaın atazla· 
l'dr: - O,le Şal* b'e! Eksik ad&- rından h11lkımıza dinletmek ve Uli-

- U.ta ! En .-ıanda W..- 1D1S be!.. .PehJinıı dediğin her Jerlni arttırmak hususunda icabı ted-
IU buldu Haa!.. taraftan oilreşmell .. Bak, Yö- birler aldılı libi (OCUkla~n bu 

- Amma, Dil bulut? r6k Ali, bemı•ı çarc;a.buk orta- bayramı daha etlencelt ~lrmek i-
- YMD&ll bir dabt yapb et. dan gakardt. Onlar çıkaramıyor çin de daha zentin Pl'otrramlar ter- ı 

lil mi? itte?.. Sebebi de bir taraflı oı. tıp e&mf'ide okluiu ve c.'OCUk bahçe-
- Lııte, Wlbbk ve, pehlivan- duklarından be!.. Aymh c1a,! 111.Tıde de ÇOl"\lklara terbl}'elerine ya

ilk bu .. N"ıM.yet botlujuml ı.. Çopar da hep ağduı gilretiyor- r•r 07\lft ve ~ buıdamakLa 
.m.. lar .. KaJp herifler de ha.bire da- bulundulu haber ahnnuftır. 1 

kinci ile üçüneU ham\D' kağıttan 
kazan, prova ve .kopy~ üğıtla
nna mijtea!Uk istıekleriaiD ayn 
ayrı birer mektup ve '*-' w
retleriyle .f/ f / 19'2 Cwnaıtaıi 
günü saat lıire bdar Birlik 1-
dare Merkesin.e bildirmeleri. 

2 - Şiindiye keder maki• 
ve mat~ halduDdıa eorulan 
suallere cevap vermiyen mealet 
daalann aür'atle eevap YenDele 
ri rica OlunlD'. 

Atır itçl karnesi satmıı 
Dün Küçijkpaanla H"C'~ .. 

dın eaıddelliDde 102 D\D&J'lidt. 
manav Mutafa ile oğlu Mehme
din eıklQek ır~-~ ol
duğu llyat Mura.kabe ~ 
bildi~. Murakabe kontro
lörıeri . •uate.ta ile lrfehmedi 20 
~ar aiu'. w bnıe8İlıİ li&tılr
ken cünrıtl lnelbut b,.ıinğe ya
kalı~ Adliyeye ..... elmit
lerdir. 

Kendilerine memur 
sosa vermişler 

H&m4i De llubarreııı acbnda 
iki arbdat enelJti gün &ıltan
abmette cM;uraa tlitt)ndl ı.ıust .. 
fanın. eriııe gitmifler ve Jlu8ta
f anııı bruu Zahideye evvel&, 
kendilerini elektrikçi ol:Lrak ta
mtmuJlarchr. Eve sirdikten aon
ra da kenctilerinhı memur oldu
ğunu ve e9de kahve llakladıkla
nm 9ijyli~ arama yaDaett.k· 
lanm bildinıWJlerdir. Bu sınıda 
Mustafamıı eve geldiğini IÖl"e4 
suçlular kac;mak iatmı~ de 
yakaJa.narak Adliyeye teslim e
dilmişlerdir. 

Yapılan dttıdı:ll dul"ıl'fmalan 
eonunda her iıu.inia de llçer ay 
hapeine karar verilmi.ıir. 

- Bu, oğlan )W'8tıyor.. yanıyorlar .. Olmwı onlara bir ~~ 

- Hacının bu, bM; aklına gel- ters g~ de bak! Haıcı ~- ~-------------------· INISÜfÜ., Aamıa, M 4ah4ıQ be!.. fosbriar. 
- Yılan giıbi 9ÜSWÖyor c1eğil Dedı, Yörilıll Ali, IO.: 

mi! - A~ neden oluyor? 
Perllea Yörilk de ~m - Baban ..-a &öylemedi illi 

yanma gel$fi. Çalık, Q.na yı.ğh ... ? .. 
yiğb IU"lllluttı. .A.tnmdlla, ya- - y 00 .. 

nak'larmdan 6pt\yonlu. Y«ük, - Çok eMiden 'bıM,pehlivan- ı 
mrtma bir havlu alıp oturdu. lar Jdapet dıDleriDıt a,YDa t.i· t

1
' l)i. gtirevkrbı )>ttme.iai bek- larlıııırdı. • 

1,..-du. Yine dr11ıoekti. - Bu ne demmtir?.. ' 
Cugır, Yörüft Mtabea: - Yui oa1an kim. di&liye.-
- Y~! 0........ .. Mle! •• 
- Amma. bel1 ı.ı..re · ı _. - ~ vrwe! .. Bu dereee 

t:a be!.. ···~ lleadileriDe .. -1'ef'nıa belia. -* 
- Ne kalp herif bu?.. _:"Anadoluaun braıkucakçı-
- Kalbm kalbi ... Bwılar, tııl- lan hem dizlerine ayna koyar-

yükortada ta.kılmıt ke•11 ,.... lılır •• Hem de aırtıuına .. 
acılar.. - Sen ıördtin mil? - •·=· ~ ...... -Çok... 1 
.Alttan tuttum olmadı O.U- - Neıede sördln? 
olmadı. Nihayet Siew oil'.. - Oğhmı ! Siçimoğlunu gör-
)'119.\t•&mu vaptnn.. diln ya? .. lt,te OIWll gibi Anado-

- Aferin una Yörlk!.. Çok lodan ileler gelir_ Sırtında. ay-
süMıl bir dabf yapqı? .DUiyle. dizlerinde aynasi7le ne 

- Usta! Dm. bu tht'.-ı iyi cinler gelmez buralara. Fakat 1 

yantyor muyum.. yıei ~ hep kuıuiaı" iMi 
- Ne deyol"IAla M! Tun. Ar· aynaları. 

navutoğlu gibi.. _ . . ..• 
- 'fok canım usta.!.. - Sivaslı meşhur Keçetinm 
- Vallah öyJe... Onun da bile dizlerinde aynaları varmış .• 

böyle korkunç dahflan vardır. Fakat yağ güreşi bilmediği için 
Hem de altı. yedi metreden bir cıa1ar, aynaları ~ -don1aıuıa 
anda topuldara iner .. O, iri peb- dikerler .. 
livaıdan hep -böyle yener .. ~ - Güreş donu mu? 
dim ya, aen ist.iltbatia Amavut- - Öyle ya! .. 
oğlusun? - Donla güreş olur mu, ua-

- • • • • • • "ta.? •• 
- Hacı denilen herifler an- - Ha! .. 0.lann güreş donu.. 

oak böyle yenilir .. Bqka bir Kispet gibi ku~r.. Hiç 
T. 1 Ş B A N K A S 1 

pehlivan olaa bocalar dururdu. yntıımu. .. 
Nasıl yenilirdi bu. herif.. - Neden yapıyorlar? .. 

- Neyae.. Ucus kurtulduk.. - Keçi kıhwdan dokurlar .. 
Dedi. Kiepet gibidir biçimi.. mç yır. 
Yörük Ali, Hacıyı ~ almu. Apllian dizlerine diker-

8('DJ'I. meydandaki güre§leri dik- ıer ... 
bile takibe bqladı. Aynabmn - KeçeMnin de .,.w.n var-

Küçük tasarruf 
he88plan 1942 

iKRAMiYE PLANI 
w, Çoparm ~ inceli- dı demac.. 
wnbl. -Den, jftaawdh11, Fabıt ba.- 1Şubat,4M-.1 ......... ltldııt.-
~ ljf. * ... Çlbn- D& 8Öylıediler .. Padiphın husu- :tUıedn tantt 1 ,, ""*'· 

,omu. &llnnP" J8'1en Yf!re w- nma ayna.lariyle emme. 
ftı10r.. Yeamek tem bftt8ıı Uıtlml 1V) 

1942 IKBAMI YELERl 
1 .... JOOO Unllk = JCIOO.- Lira 
• > ı• > =IOOO.- > 
1 > "' > = 1500.- > 
1 > - > =1500- > 
il > - > =ılOO.- > 
• > ı• > =~ > 
IO > it • = 2IOO.- > 

- • • • s:llOO.- • 

- > 11 , --- , 

Kanr: 1 - Esu:72 - C.M.U.: il . 
lllll1 K.orunma Kanununa muha

ltf liıım'eket '7ıemekten ııuçlu Tekir
dallnlll Sekiaml malılılesinclea HU
M7İD ollu tbr'dıim YolW1eunua 
Milli Kenmma Kemıunwı 31 inci 
ıruıddelli dellı.ıi)'le 5e uncu madde· 
ntn üçüncü fıkrası mucibince MI li
ra atır para ceuaa ile weziyeslae ve 
yedi gün dükklrunm kapetl,lmaaına 
ve emanet dairesinde bulunan Y oiurt 

K• .. r BAlf•••ı 
O&KODAR CUMHUııtlYIT MOOe>atVMUMtL. ....... N ı 

9421416 
Tann edilen fiyattan fas)aya kömilr aatmak ........,. llllft 

ltuıununa muhalif harekette bulundutu icıdiubie lllıUDUll K.a1aJ 
lllna Mtlı Şıhlı köyünde oturur HC»e7in olJu 33 ,...._ ı....ıu. tt 
Asli~ tldoci Ceza Mahkemesince lcrakıbnan 9urupnw ...,... on 
alır para cezaatyle mahk6miyetine ve on dört sOıı JllllWdeıUe tlc 
men'ine karar verllmil ve Mı karar lcat'tl...,.ittir. 4191 

:;g:ı:E?::.:.E,, Devlet Demi ollan ilinlan 
karar verilm~ ~rıd;m keyfiy~ .............................................. .. 
llln oluQuıı. 

Teldr4111 Ae. c .. MahkeMeei .. ..-: 

Karar: 11 - !'Mı: 5G - c.M.U.: 531 1 
Otuz kuruta nıtılmuı ik.t.iza eden 

Amerikan Baiain bebel" metresın<'! 

~ bef kuruta •tarak Milli Ko· ı 
ruruna ıtanununa muUtif llar'eket 
eylemekten suçlu Teklntalman Hu
rlyet .mahan.ımden ve Şadırvan 
caddeliode manihıturacı SaLvnon 
oilu Ya.et Koben hakkında Tekir
dai Asliye Ceu 'Mahkemesinde 1•
pilan cturuernada suçlunun ısuçu sa-

Muhammen bedeli 43433,31 (Kırk üç bin dört yüz oba - lira 
blr k.u"") lira olan 8000 tol\ L' n1it ld\rnüril 1&/4/1142 ~ 
Wlltt 15 te laııpalı zart uslılÜ ile Anlcara'da tdare ........... t4ır' an 
Jrn 9 uncu Komhıyonc11 ıatın 11lınacaktır. 

Bu işe eirmek: istiyenlerin 325'1,5' (üç bin iki 7liz elli '"9d1 lira 
kurut) liralık muvakbt temi.Tıat ne hnunun tayin .wtl v..uuıllırı 

teklitıerini ~ ltln saat t' de kader adı~~ •••9*• 
ınelft'i Jaı.ımdll'. • 

ŞlırtnameMr (2) lira nuduıblltnııle Anbn'da lıl~ 
Ha,.da!"pllp'da Ha~rp11ıa veıuıellinden temin olılnur. 

Karar aaı••••• 
c. 

(SN'l) 

bit görüldtiiünden Miııt Korunma Milli ltonmma Kanunı.ıııa rnubaıefettea Bakırtm,.lhııde Jltae10D ea 
K.anununtlll 31 inci maddeei delile- sinde IO numarada bakkallak tir11nı&ile m..W BQram cıilu 11i1M:fin 
tiyle a7Di Uııunun &9 uncu IMdde- kında bıanbul Asliye tkinci ~-- .lılahkelnMincle cere.raıı edea --~-· 
.ı ınucibiııııce bet lira alır paıra ce- neticainde suPwıan tiltt Mit olduiundan Milli Korunma ltanu 
:usiyle mahk\inu7eUne ve eMle edi- 31--51 uncu maddeleri mllciblnce yirmi l>ea lira para ceuı8ı öderaeslne 
l• Amerikan Be.linin ~e ,.it ıün möclıtetle dükkinmın kapatıbaasına ve büküm ~j 
ve dükklnman yedi sün Mddine ve tlcretı auçluya ait olmak lizere karar bw&suırun Yeni Sabah 
aynı kanunun 13 üncü maddesi mu· netredtlmestne S./1/MJ tarihiftde karar verlldl. 

cibince masrafı nuıhkfuna ait olmRk =========================:?.lf' 
suretiyle hüküm buıu.aom pute lstanbul Emnlgel MBdlrlOğilntlen: Ue Ulnına mahkemece karar verll
mie oldu~ k~yet P1 ııuretle 
Hin olunur. · 

Mtıctürint.imiain rem"tl Mblta memurlarJ için llH takım eJbiJle de 1 
adet luıak..Un dikimi ~ı aort uauWıe ek.lilımeye konulmt11tur. Nli 

Teklrtlal Aa. c- Mahi(.-Mhttleft: neleri dairemiz.de ınühurlu olarak bulundunılan elbiae ve ppkanm k 
fl bıııden dijer le\'1Wlll ve harcı müteahhide att obnaJl üzere bir takım 

Karar: t41 - 13 - -...: 141 -
154 

bise ile bir kasket dikıminin mubaJlımen bedeli 1 lira 50 ııwro,tur. - r.,...., 
ııwıt Korunma Itanumana muha· vakkat teminatı. 112% lb-a 75 kunıttur.J:UU.tıne 1.4.942 Salı ıtlnt1 aaat lS 

lif hareket ~lelnek'"1 l&IÇ!u Tekir· Mudüri7~ınia binua içinde mil~ k91Dis7en hunrunda 71t,., __ _,,, 
Wımn Hürriyet mııılaallesindn Gar- Tek lif mektupları ekııihn e ıtlnil ... t 14 de kadar kabul edilecektir. 
ııon Oilu Salamon BeıiıMzlranın Millt lılmn ~ ıötmek "çin 1Ube S Müclörlüiüne müracaatları. (.-Korunma KanUbUl'UD 31 incı mad- ·=======================~ 
desinin 4 üncü ve iZ iııcıi l1MMide}eri 
dellleti)'Je 59 uncu maddeainin 3 iin
c\l bendi· mucibince yirmi bet Ura 
alır para ceaei71e mabküıaiJ'eti• 
ve yedi eh dQkkbımn upettlma
llU'Ul ve Atılan baamanm mtlıHNıfoe. 
~ ve Yeni Sabah awkaiyle lll
.,.. mahkemeee ar.- ..rtlllli4 ol
makıa Ui'D o&uam. 

TellirUI Aa. C.. M ......... act...: 
ıtarar: 23 - ır.a.: 14 - C.M.U.: 14 

latanbul def terdarlıt1ından: 
bt&Dbul Adli Tıp ltkori binasında yaptırılac..'ak (2371.11) lira lurM 

delil tlmırat Jti 15/4/MZ ÇarşarntNı lf,mti SAat 15 de Milli ll'lınJAk M 
lülünde müt,eiekkll Kcımiıyonda açılt ekliltme ile ihale eclilelelltir. 
ftkkat teminatı (179) liradır. tııtekl\lerin Mı az bir tealııhüUe (IOOt) 
l&k bu ile benzer il yaptıklarına dair .idareleriDMR •imal ...._ 
ra iatinacien lnaobul VJlly&ae milrecaaüa eUll*me W*b ıh• -..ı 
1-i ~ (3) -'hı evvel alU\IDICI ~ '" MI ;tı1ııaa lllt .._.. 
vesikalarını ibre& ebnel•i muldHWtr, ......_ ~ 
~ nıödOrlüktıe ı6rü1ebWr .. 

Murakabe Jtomiqoowıwı vermit ~----............................. -
olduiu narbden fule fi7•tla mıuı-
&al kömürü aatarak Mim Kounma 
K.anuouna muballf hareket eylemek
ten suçlu Tekirdatıam Turtut ma
hallesinden llebnıet otlu H~ As 
bakkıada 7apüan ~ 'IUPU
DUn SUÇU aabit ıötüJdütünden Killi Korunma Kanununun 31 ine:~ rnad· 
desi deliletiyle ~ uncu ınHden.ln 
tıçündl hlauı mucibince bet lira a
pr para cezası il~ mahkümiyetine 
ve yedi IÜD dükklnuuo 9eddtne ve 
aynı kanunUn 63 üncO maddesi m.ı· 
cibinco huküm katilqtiii takd ırde 
masrafı mabkılm Hasıma ait olmak 
üzere hüküm hulUıuıının gaz.ete ile 
illnına mahkemece karar verilmiş 
olduiundan keyfiyet ilfln olunur. 

DOKTOR-
HAFIZ CEMAL 

1 Lokman Hekim 
1 .,....,. •ötehM- 1 

Dlvwyohl 1 

Yeni nqriyat: 

Perdew..._ 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kwwq _. IW. - ---~ --"* ~ .......... ..... -~ ..................... . 

.. ~,,..,...,. ı,.en•w• ?lt"'9 , ... 1-...W. ..,..... 

............... lnmlblll'all .. tııııbenlz .... , •11.U. t -
a il Unm 1"1Junaaı.n __.. t.. ...,... kur'a Ol ı •••"' 
pllna ... lknmt,. dalıt-'-aktıır 

4.-..t.-u..wc4.GOlu..U100...s•a..,.. 
"• • • .... •ft• • • , 
4 • - • , .... a ,, •••• .. . - ...... 

DllUCA'n R~le:arcWd ,....._ lııtr ._. tlbldıt M ...... 

....,._.... ~ Clktıtı -~ ., ......... ftdllt -
..,, .......... dll'j .. u ....a. u • 'ıw, u .,.. 

llU w U ~ -"lerilldıt ıMuAL*. 
{Perde Ye,, Sebpe) Uı 1'1aıuı 8Ql·1•••••• ........................ llll! 

sı b r çok ~ 78Dlar ve zendıı 
res mlerle ClbnıeQr. TawQre ederi&. 

....... A. Ca.naled4l11 ........ lu fk-')'tıt MOdOrO: M . .... 

.... ,.,, )'W. ( H. ••kir GOf'M)'lar ve A. Cernaleddln hraçc;llu 


