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Empıryallzmin 
tasfiyesi na doOru .......... 994 . . ....... .... . Milli Şef .................... \Sulkasd 

davasave • ••••••• • •••• 

Dün Halk Partisi Genel 
Merkezini Şereflendirdiler 

Sovyetler 
118• Re•ınl 

Ajan•ı 
~~------· ........ ---

lniJnQ, şehrimizde lıorul•calı Tal3be Yurdu binası 
hakkında al~lıNlarlara direlıtlf ler verdiler 

iki Sovyet Vatandqmı 
da zan altanda bulundu 
ran Ankara mahkeme-

Y IZll : llOSlyiA Côid Y ALÇll 

Aman, 6 (A.A.) - A* Reisicumlıu
ramus, Killi Şefimiz bagün öğleden sema 
C. H . P. Genel meıiredni ~ ~ 

wkte kadar mewuJ okrulflar ve Parti wa
fmdaıı letanbulda ya.ptuıJacaık olan Talei>e 

•••••••••• 

Yurdu Konuau UzeriBde ~ :bulwıa.· 
rak direktifltr vermiflerdir. Sayın ? lilli Şefi
miz gelit ft ....... Pwti Genel Sekreteri 
vıe erkim tanfladla ~UJ w ufurlan
mışlardır. 

sini tenkit ediyor 
lloaova, 6 (A.A.) - Röyter 

8ijaası bildiriyor: 
Resmi Sol-,el a.jansı pazar 

(Soa ... 81. . ele) 

U zakdeğuda ve Hindıstan
da cereyan eden bazı 
vak'alar bw.e dünya ta

rihinde yeo1 biı sayfanın çe' ril-
mekte olduğunu ve fena hatıra
larJıa dolu bir devrenin artık 
ronu yaklaştığım gösteriyor. Bu 
)'eni Cihan Harbi neticesinde, 

1 General Weygıand'm kehaneti 
doğru çıkar da !tir büyük devlet 
yıkılır mı, yoksa blrka~ tanesi 

Hindistan 
meselesi 

BÜYÜKADA CİNAYETİ 

mi sıfıra iner, Dfı 'llur, bilmeyiz. Japon donanma•• 
Hele bunlaruı hangileri olacağl- S l' A •• ı I 
ru tayin hususunda hiç ittifak fg alf us.er ne 
edemeyiz. Falka.t muhakkak su- hü iti 
rette El-'1Ün o11uğumuz bır baki- cum e 
kat vardır ki artJk empe yalimı 
aiyasct yaşayamıyacaktu. Kan
lı v ... uJik•tli habral ı-la bütün 
idealist ve hür vicdanlP.n ~} a
a~ ~ keden bu politw M'ka
..ıa hiç'lir eaet ve g&;)'&jl !>ı
..ra:lanadan cömWUp ~idecektır. 

Krips kongreye 
mühlet verdi 

JJeeeı;yet ve medeniyet tarih.in- Tokyo, 6 (A.A ~ - ~ei ~
~ bu .ncak müth4 bir :.;1"ıus janm, Jçoa Denız birbklerinm 

Katil Sedat genç metre· 
sini nasıl öldürmüş? __ ....... ___ _ 

Cinayetin sebebi Fatma
nın Sedaftan ayrılmağa 
karar vermiş olması imiş. 

8eUt. 'llllali Viıt: lfDÇ metN8i ~ 
pçerı paW' giiıırii 88 ,. ... lxçMbywak 
bldUrmt\itOr. Qnayeılıln WtıilMlnı &ynftl ve
riyoftm: teşkil edecektir ve ondan SOflt'8 1 5 Ni~bel'.i Colom~ya ve 

insanlar ikendilennı t-ir paı "a Seylandakı dığer denız Us~ 
daha. fazla ns... ı ·a;edebile-1 rine hUcum ~rek. harp gemı-
cekle dir leline, y\ik lfemılenne ve önem- Yirllli tıı1b 31"'..,. ella ve Vak &Mııü 

ll'Jlhper).aJıst d vletlcr arasın- li askeri. tesı~~re. b~yUk h~- doku.zuacu amahnıdaa teliıi talııail edm Sedat, 
da tngıliz ha.kımıyetinin kadife lar verdıkl~rını .bıl~ınnektedır. ~bir müddet evvel lılenilMle 8iimeriJank 
'bu eldiven icin le k-endisini his- Knps Hıntltlere Yerli Mallar Puan 111Jlmelit Şefliğ'inıe tayin 

•'tterelı Refala 
Fazta istihsalle elu.. 

Panaar Slmer B~ 
~tır. "3812,, 

ba lıldlsaiEh 1 B~?garlsta! 
dlloyadakl ôlsllrl jharbeml 

"Le ;~,.,,._ 1 hazırlanlYOI' 
.... , dl.. AZ,,, ..... Naarı 

• 'Wlrld7ema 
•ttaraıd .. •••, 

.... .eyi ,. ..... b 
a 11eTketlBl7eee 
adar ........... 

00 

" Tirlckriıa ••nA ~ iltlk
lfillmnl •ift/•• lfla 
•il•la• nnl•c•lclaı ıi•llir 

lceJ•r lı.ô/i J.nc.
t•kru .Jil .. ;,tir 

Pari8te itıtifar edtm "Le 
Tempa,, gaz.eteai boMhs M
diaea ...-...ebetiyle fi' lllMl
Weyi ttef1'ehtMfttr: 

"Mösyö VOR Papen'e kar
ii yapılan ve Türk aalihi· 
yettar mahfillerinin doğru
dan doğruya yahut da bilva
sıta bu işle al&kasası olma-

(Smul: 8a. S; Sü. 8 da) 

dlgor lıl: 
00 

Bulıar milleti silaha sa. 
rllmata davet olunursa 

bu, memleket evlatlarımn 
istikbali için olacaktır 

Sofya, 6 (A.A.) - Harbiye 
Nasın General Daskal f, basma 
tu demeçte bulunmuştur: 

"Bulgar milletinin bugiln bit 
tek düşüncesi vardır: Bulgaria
tana iade edilen top~lan mu
hafaza. etmek. Eğer Bulgu 
milleti, siliba sanlmıya davet 
edilecek ohırsa bu, mU.nlıasııM 
memleketin ~ memleket ev1it.. 
lannın istikbali için olacaktlr. 

Milletimizin birhğiıü tahak
kuk ettirmek için elim ve mut. 
ktll harpler yapbk. Bu harp
ler, bize çok fazla fedakarlrkla,, 
.ra mal oldu ve bu fcd:tkiırl lel 

(Sonu Scı. 8, Sü, 7) 

Suikast Davası 
~--~~~- -- -~~-

Rus maznunlara, evralt,,·ııı 
tercümeleri dün .. 1Japıldı 

-

ealim olunabilir. Böy- müddet 'VCi'rlliş .... .... edi~ 
birf.cnebi ı.tolıholmJl~>-:.:~ı:.o.-~~~~~~--;;;.-;i:.:;;~r:;~:;:~~~~~~~~~.::sESıa=~~~~~+1!!~t!! 

naan :emaat"leri iqın dradan bıld il~ 
da.ima t!\btate, hd ve adalete Krips'in tekliflerinin kabul RUSYA'N A 
lirşı b r lrüm gıbi düşünül- veya. reddi i~iıı kongreye -yeni Lir\ 
me:'.tc. gerı kRl, az. E·ı yumu- bir mühlet verdiği hakkındaki 
~< ·n 5dihine bıı eonebı ida- haberler, Britanya basınında he-
.rt."'i CI intızam ız, en milirte~ıt ,..,.u la. 1, lii ı de) 

m miU ıd reden daha feru:.dır. 

Esirlerin 
.mübadelesi 

Ge. :ıdd t'gımız kwinler ve aaıkan-ların 1 

PASIFIK'TE 
• 

Japenlar, 55 gemi 
kaybetti ~.ıeın!ek tıeı: ından bunun l R · 

• Jyle Uzakdoğuda... a loia A ıa111111IU. ye lta17a 
.< .«>n badiılelerle bir ~ere dalla. ISltlG • lewbala TtiPlld llu-wa '~~·• -... ~ .. ~ u.ı;;:.. ~,......._ ~rlil•t., 
L .uit vklu. Sıyü.mlıl.ır h. ya~ ır- j •---- la Ankara, (Yeni Sabah lıluha· kuruu,:ak ve ~bdanr• . oı-:;ula-
J:, karşı i41yan ettileı Cünk;· uıldo•• nu••mu•• 'ftialer •e W ....-- •• rı... ...... birindesı) - 9omb3ı hit.ı.scsi rnw. devam cdil~ı.i1'. M•h-
beyazl:ır uzak A , ... kele- ~ ........ ..... elU -D•elele11I ... ltal•••ı mamunlan.ııdan Pavlof Ye Kor- 6..~1!"lin öğleden llO')Nkı eebıe-
l Ddta l k. 'karak onl&rın memle- 00 " - 4o nilofa bu(Ün nail:> hilldm buzu. smde phıolerin diltlenmedne 
l:eUerıne ıorla aya. .. o>asmışla . [A.A. telgN/IG""4M [!;!.t~~~~-l " nında evrakın nlllÇ8. tercüınel• başlanacaklt. Sıahalenn bir 
or..da :ıeterdenben kendileri- Tam bı'r sene evvel luıclaıcı ecuım:...:..1 clr d ,. - ... oy... . ,_..,,, ..... ır. .. .ı- k k -'- 1..•-.L..1', h.:...ı.:...._ ,.,,.... Loa a a ._....;.ı.. __ "-1..n,;;.;n11e ... ma- n J~......... ıamı va ..... auuıııı.ııııı::ı:u _._ 
ne h&l •• ınlik V" efendilik etr .. • Almanya~ Yugolavy$ ve Her taraftan gelea hlıberler ı~~~: ~ ... &... Çarşamba günü sabah celse- ler ıçh, diğer bir lmnraı dahi-
'erdı. Büylik b 1 zulJm yapma- Aınıanyanıa büyük taarruz ı. •emaaniyet ~&& sinde, mahkeme dosyasın<a ıld dme·-::in oluşmadan evvelıki ham. 
nıış cls:: tar bile sadet>e anret- Yunanistana hOcum zırlıldanna faaliyetle devam et- bomba tayyarelerimiz Rangonun ıuzumJu evrak ve vesikalar o- selere ve olaylara aittir. 
meleri. yerlile ; ~crıd?lermd~ a: etmifti ü.ır..:-: ve bu Urekita Macarlv- avaadırdı doklar çevresine taarruz edere& ------------------ -----
; .... ığı gömıelt.ri kall>len1 daırb . auu ., 3 bilytik yangın çtbnnışlardır." 
biı ızı ve bir ısyaJl i-Udadl ~- Ankara, 6 (Radyo Guett!81) ( .... u la. 1, il. 1 de) Vqingtondan haber verildiği- =1- HARP DURUMU ~ 
ğurm k ıçin klfl idi, - Bugün Alm~anın Yugas- Loodra, 6 (A.A.) __: Londra ne göre, Amerikan !kuvvetleri - - -

Sivam tn...ıı: ... Jenn er ıde de- lavya. ve ~~IU!- karla ta- • siyasi mahfilleri İngiliz ve İt.al· Bataaa yanm adaamm sağ ya-
ğildi~ 1''akat 6sr;am yerlileri içi.ı aıruza gec;•şinin . yıldönilmüdUr. Pa rtı· yan esirlerinin nıilbadeleainde Dl ile merkezine Japonlar tara,. 

.... ,ra--·-'-r'· t...:gilız r a'\/ni sı- Almanya tam bır yıl evvel bu- TIUtiyenin yardmundan takdir- fından yapılan yeni bir §iddetli y ı n ı• ı• s t ı• k a e 11 e 1: UDU.Ul .:ı uı • '.J .. b' taraltaın Yugoelavyaya, le .._ .. --...3: u ......, ___ s~...z h ' m r 
ıuftanJıılaı. Avr~p~lı v .. _:·ab~n- f~r ~ftıan da Yunanietana Grupunda UllUJIR:IU!yor. -......u,y• •n- ücumu pU&kürtmUşlerdir. A-
cıdır d'. l\.er iile. ım aşagı gor-, ı!rr bn:..t-· 0 tarihl .. n-ıe ciye NuııiJ1uıın bir t!JÖf.Cüsil nıerikahlar Baıtaan'ın doğu sahJ-
mekte ve ı.ı;tısııı.ı.r e_~ı~te m~ B 

1 
~ u.!·u pakta gı·~ demift,ir ki: line yapllan bir asker çıkarma 

te. '"Jktirler. su •• u.ı ı.;ındir kl bır. u \ueosıa >s• başında bu 'Vflnnumyeıtle öğrendlR 1d e- teııtebbUsünü akim bırakmıelar-
;~ ~r-·~~UD~- ~ Preraavy;::n, ele -w... ~~: ... w,,e Yt-ID ... t1IU m lnliltenıaia de- -~; ...... -ı.. .. -· -•A--t --
D D .... - '.a.cloU ı--- .... .. ... , TRteıı•• ....... 2 ~ bagtı tııuıunduiu rili"y';::;-e-~ -- ......... 
111 tuttuatw' w. lngilizleri a. ,.attı- 1'24d bbu1 et:milti. Fakat yap- ....... ?rtl lfllı - .. -ı-..a.. ---

Yazan : Emek:ı Genera1 Kemal Koçer 

....... __ ,_ da . '--- 11111 hir hiUri'imet dubmiJle yı- 8 (Yı:-ı _ ... ) ~ - -~ ,,_. ...... _ - ...... . -
ıa · ... -.:'.-. ' r J8r...uC. Y Culan Pnms PolUD yer111e Kral Ankara, - ~ ıu r Mw. --.-- -.u-ıyeeı mUINl"'IDa-
fi k z11hrn bii' c..ıpe_, , .on <A- 1 , g-'-- . ~"""' 8. - Parti Gnıeu yarın (bu- tın başlangıcındanberi ~üyWt - ------------ ---------
m&o.1- • beraber hl~ Jlhla7.&a bh 'l)'er ~~ 11 ~..,.... ıraz gftn) on begte ıt.oplanacak- K m ll•c:>" bir nıüaeaaüi de Okyanusta 56 harp gemisi ve 
uereceyo JC8Ab: kaıct&..ar.nder 

1 
sonra da harp mılıadı. .Y~os- tir. Haricive Velrilim.izin bu aöyfe demilfÖI": 76 yardımcı gemi kaybetmiş-

idJor. ~ ~yanıh bir J.._..,mı ~~ veürmYedinnu=:.?11°._~ıyye- toplanbda o1 harici meaeleler Müzakereleri kolaylqtınlıgın'" - _tir_·_.'_' - --- ---- -
lıarşısınd11 ~ ~ ısAll-' 81 çc ' 8 · -.- :wuya u- JıaJdwada izahat vermesi ih- dan ~ Tttrtdyeye minnettar 
• ıde gibi ~ • bJ- Y'· nanietaıu t.aafiye edebilmiş ol- timal dahltindedir. olmalıyız. Bilyük Britanya bu 
~ •1~ ~ydı, ~~Almanya. Balkan haberi sevinçle k&r§llamıft,ır. 

tııgiftS lclKeBi ve b.i'R' .yesi al- _._eı_ne_giriemi ___ yeıc_e_kti_. ____ ..;.... _______ __________ _ _ _ _ 

tında. ~"'&&.., şüphariz ki DUld 
di ba'knndan 9..giliz idar« ıl al
tmcb rahat ~-den 'Birmanyaular 
açıttaaı ıaçlğa İngiltere alcynin· 
de mevki ~dılsr, s!!lha. sanJdı· 
1ar ve yabancl!an toıın.'danıı
dan çık~ ~yeri etrallDda 
b:-leşti!CI'. ~ Hint m0stem
lc1celer~e :)&ll;an yerlilerin 
I"elemenlı: bMkin:İ) etine sada
katle him'.et f.tmİ.t olacaklanna 
ihtimal ~ermiyor-.ız. Her ha.ide 
bqlarmıla1d ıııU&tfın\MKeci Fe
lemen!:lerle p. " c3ı1ldan e:lbirli· 
ji ya.pa-~klt.n 8'f)rVwhr. 

Şimdi P ?-listan ka~
ııa şahit oJuy.>r'1Z. t"giltere 
Anglo • ~ eosyeteeinin mu
haceret etmi' e\ .Atlan tarafın
&.n tc..İlt f"dilmi§ bir aiyasi 
aosyetcye Sir Staff.il'd Crippe'in 
tekliflerim )'~mıt \.- il\i buın· 
lar büyük ~'1rlerle kabul olu-
nurdu ve ortııda bir Hilldistan 
meaelesı t!ıl-.ndı. Fakllııt bu.,r11n 
iarptcn f!V\.'l.1 'tlntlile."iıı rtiya
Janiıda b!l g&wn~leri ml-

Emzikli annelerin ekmek ihtiyacı 
Profesör Kazım İsmail Gürkan diyor ki: 

• B•slkU kadınlara, ha•talara T&kA~&k çoe-.klara d•h.a 
1-yl dalla ... ekmek Te ..ır gıdalar .. te••• e t•ek zarari 
.ur. Abl takdirde b .. un .................. glı.1 .. lkArdır» 

Meıııleketimizin genç ve de- çok bir tef)dllt vtlcuda getirile-
ğerli Iıim adamlanndan Prof. rek yardım edilmekte bulunul-
Operatör Dr. Kizım İ8mail Gür· E•zilcli •nneleN, 11'9 oL duğu hepimisbı maIUınudur. Bu 
kan bu hususta töyle demitir: •••• •lır ilfU•r• Nril•n hal, 8811 ea ook çocuk yapan aı-

"F.mzikli ve mali seviyesi mil- •ilctanl• • ekrn•lı Nrilme. nıfı teekil eden bu vaziyetteld 
tevam kadınlara cemiyetimiz •ini l ir ,. .... nı ,.klind• kad,ııılarıınnı cemiyetimizin en 
uı.ır ....... t ~ldir. yakın aJikasıdır; ve gUn O'eçtik-
a--.,• """'&• İd••iflilc. Bıı . ... etra. b aJA~-- et Çocuk ll&hibi olan kadınları- çe u --.uın yayılacağına ve 
mızın bir kısmı evlerinde olduk /utÜ •ltlılı,,.,. •lll•l•l•rı artacağına fÖphe yoktur. 
ıan gibi bir klamı da muhtelif ,..,,. ""•• eclitı,... F.-.ı1J qmdelerimir.den biriaı 
tefkilitlarda li!=:ıecburi- olan çok çocuk yapma ve doğan 
yeUndedirler. __ _ İdare- gocuk1an yaşatma meselesinde 

Valiler 
arasında 
Nakil ve tayinler 

yapıldı 

Posta ve T eloraf 
~---~~-- ... ~~~~-

dare, yeoi Poata binaları inıası iç:n 
3,5 milyo11 licahk tahsisat istiyor 

Hastahar.eler ta!imatnamesi hazırlandı 
" Yeni S"ba",, m A.ıltara0 muh4lbirindsn:I 

* Posta, Telgraf ve Telefon İc!aresi posta pulu verme uıa
kin leri, ol:Ornatik tarih dam!t.Jarı. ta,ıuar vo lüzumlu yerler
de posta bınahı.n yapılması için M2 yıh bütçesinde (3.500.000) 
li•alık taahhüde girişır~k üzere salihiyet istel?ıektedir. 
Hutananeler Talin::ı;tıwntwl 

* HastUımıeler talimatna-nesi Heyeti VeJdlenin tapdHnna 
iktiran etti. Bu talimatnan:ed4t basıahaııele.-fn ne su~ teala 
ve iuşa. edil..eekleri, ~unların iç hizm"Ueri, bqhekim ve ~ 
lann wzifeleri, 1'.astalaruı hastahanelere lrabul tarz \le IW'etlcri 
ve umumi va..ifeler tc.sbit edilmlftir. 
llaY" ... Yem Bedell 

* De .. ·ıeı büt.q. Bi veva millhak bütçelerden hayvan y..-. 
bedeli atan stıvari mUvezzi, tetllg nıemunı ve tahsildar gibT 
D'emurbira verilen (::.,.) liM hayvan bedelinin (15) liraya Çlka
nbnt.a hararlaştı: :l1'3lf . sinde, bul~ ça1ıpn1 kendilerine ve prekae gocu)da-I devlet gibi milletçe de pek ta-

bu IPDıf bdm1arummD aerekt nna kartı bu mtl~lerde az (Boa !a. ~. 8fl.'7) 
n~ CPJııd Yaif.u 
(S...q: S.•. S; ~i. 1 de) 

Ankara, 6 (Yeni Sabah) -
Valiler arasındaki değişikliğe ait 
kararname çıkmıştır. Bu karar
nameye göre Samsun valiliğine 
Manisa valisi Faik, Manisa va
liliğine Sıvas valisi Akif, Sıv.as 
valiliğine Trabzon valisi Na.cı, 
Trabzon valiliğine Marq valisi 
Salinı, Marq valiliğine Mardin 
vıaliai Kudretıt.in, Aydın valiliği
ne Ven valisi Süheyl, Diyarba
kır wliliğine Ordu valisi ömer 
Cevat, Ordu valiliğine Bursa 
valisi Sabri Aka, Burdur vali
liğine Sürt valisi Halfik Nihat, 
Mardin vali vekilliğine İzmit 
kaymakamı Rqit, Siirt vali ve
kılliğine Çamtaya bymakamı 
Necmettin, Van vati vekilliği!lc 
Ankara Y8H m1iavinl DOl' ert 

nakil ve tayin edilmiolercllr. ~------.;;;;;;~= .... ====----=----.1 



On, on beş sil.t'atli küçük tekne 
şldakbrmı ya.kmı§Iar, hnnl ha· 
n1 bizi bulmıya çaltınyorlarrlı. 
ş yet kuvvetli akıntı bizi bu iri 
rracın dn.llan arkasına sığınmı

ya meabur ctmom.is olıınydı ele 
geçmiş bulunacaktık. O zrunan
danberi iri llbraçl kuvv.etli a
kıntılara karın kalbimde. bir sem 
pati hissederim. 

Bizi ar.ıyan minimini filotilla 
yn.v:.:ı.ş yavaş gecen'n knra.nlığm
da umklaştılar. Blz de 'bu fır. 
s:ı.ttnn istifade ıle ıartılc pek U• 
zakta olmamas:11 lfımn gelen Su
matra sahiller c. bir.lJl evvel a
yak b:ısabilmek için tı.lelacele 
vola düzüldük. 

Bu üstüva hattı denızlorinde 
olduğu gibi s baha karşı akıntı 
·~ukam tini d b tırmişti. Bu 
suretle evvelce bıze engel olan 
cereyan şimdi pupa:ınızdan ge
lerek bizi ark..unıulan itiyordu. 
Vakıa Suma:trn ulanna, yani 
bitaraf bir de t sularına gir
mi bulunuyorduk -amma, İngi
lizler b::zi ilk dofa €S.ir edip de 
Sıng1pura götlırdUkleri zaman, 
kC'lldilcrinin ö~ le bitaraf sulara 
filan ehemmiyet v rmed.ilklcrini 
tecrübe ile pek acı bir surette 
anlnmıc oldugumdan bıran ev
vel kapağı Sum tra toprakları
na atmak istiyordum. P.ergcrim· 
le eski atlas ü.uı inde mosafc ıa.:. 
hrak ıota.ını taym ettim ve tes
bit ettigım noktaya yol verdim. 

Nihayet geniş bir ırrnağ}n ağ
zına vardık. Bu ıın1ftkı hangi ır
m:ı.ktı. Malezyalı yc.rli kayıkçıln
nm17..a Tunjang Baleyde fain ve
rip kendilcrind.:ın al nlmış ol
mamızı teessüfler ediyordum. 
Ya cereyan bizi yanlış bir i ti
kametc atmış ise! .. Bereket ver
s.in ki s:ıtın aldı ımız sampruı'da 
tayfa olarak iki Çlnli bulunu
yordu. Bu ÇiıılJ de.ni?.oill'r cere
yanın bizi um.klanı., Cenubi Çin 
den.izine sürük!amcdndcn kor
kuyorlar, onlar da tıpkı bızlcr 
gibi bıran ev,·eı Surm .. tra top
raklarına ayait basmı:ımız.ı 'Can 
ve gönülden diliyor}ardı. Bu iti
barla bu dönek tabiatli iıısanb.
rm mutlak sadalmtierlne güve
nebilirdik. 

Ciizamlılar da 

Bir saat sonra geniş ırmah"ta 
bir hayli ilerlemiş bulunuyor
duk. lleride mr'mç beyaz bina 
dikirn.t nazarı.mızı çekti. Oh! 
Bamdolsun, rmcz,mn bir nal.ta
.ya varnuştık ve blra.z sonra m-

Milli piyangonun 7 
Nisan çekilişi 

Milli Piyangonun 7 Nisan çe
kilişi Salı günü saat L5 tc An
ka.rada Sergıevi binat>ında yarı
lacaktır. Teknik bazı sebepler 
dolnyısiylc Milli Piy.angilllun bu 
~ilişi de radyo ile naklr.dilmi· 
yecektir.. 
İkramiye kazanan numaralar 

ayrıca akşam sun.t l9,30 da A
jns haberlerini müteakip radyo
da neşredilccektir.. 
~~~~~w~--~~~ 

Tari i 'für 
• m 1 Si 

ko cı rleri 
Tarihi Türk musiki konserl~ 

rinden sonuncusu bu a.ltŞam 
Fransız 'l"'iyatrosu Komedi kıs
mında. verilecektir 

Konservatuar bu son konse
rin, şimdiye kadar verilenlerin 
bepsinden mükemmel olması i
~in uzun müddet hazırlanmış
br. Bu konser klasik Türle mu
sikisinin meşhur bestekurlann
dan hacı Haşim Beye tahsis er. 
lunmuştur. 

Öğrcndiğimir.o göre, kHisik 
Türk musiki i konserler.inin 
gördüğü büyült rağbet ti7.crine 
Konservatuar Müdürlüğü yaz 
avları içinde yurdumu:r:diı bir 
turneye çıkmak üzere Bel~diye 
B.ıyasetille bır telfüf yapm.ıştlr. 

---~ııe; 

z;,.ai se_f erberlih 
faaliyell 

Şehrimizde rna.i seferberlik 
faaliyeti büyilk bir hızla devam 
etmektedir. Vilaye.t Zinı.at Mü
dürlüğü bu hususta nazırlacUğı 
bir raporu dün vali ve Belediye 
Reisi B. Doktor Lutfi Kır.dara 
ver;miştir. 

Buna nazaran son bir ay zar
fında halka 29 ton mıSU', 24.. ton 
patates, bir ton nohut tohumlu
ğu c1ar tılmıştır. 
Ayı ıc:ı zirai kombineler em

rinde. çalışan 3 tr.ı.lttör de bu i
şe tahsis cdilıni~ir. 

Bu traktörler C"'talca mınta
knsında. faaliyette bulunmakta
dır. 

hat bir odanın bol gölgeli bir acö
şesinde dinl<mmek ümidi bir..i se. 
vhıdirlyordu. Sancak bordamı
za isabet eden bu beyaz ö.iıınla.ı. 
ra doğru yol al.mıya ba§ladık. 
Beyaz Wnnlar bol y Billikll ağaç.o 
J1ır arnsına gömülınüş, gerçek
ten zarif b!.r iköy manzarası nr
zediyorlardi. BUUlSa cennet gi· 
lll bir yer. 

Hemen bu noktaya yana.51p 
karaya çıkmıyaı .karar ver.dik, 
Sahile epeyoo sokuldukt.>an son
ra dizlerime kadar su~a girdim 
ve y.a.nımda a:dkad ı.şlardan iki
siyle birlikte ıaıraya doğru iler
lemiye başlJdım. Sular sığ ol
duğundan tok.neyi daha !atla 
aahllo ynn~rnınk imlıfı.W3ızdı. 
Göriinürdo hiçbir ~ yoktu. 
A'l'aZlm çıkl:iğı kadar bağirorn.k 
seslendim. Sesime derhal ccvnp 
vorilcli ve evlerden bir aüı•ü in
sruı çıkarak bize doğııı koşmıya 
başl'l.dı lar. 

Aman Allahım, ben omrumdo 
bu ~adar korkunç hır ruam.ara 
ıle Ka.rsılaştıgunı habılamıyo
ruro. Deh ... attcn hcınED. yüzgen 
ederek tclmeve doğru ıkagınıya 
b §hdık. Nnsı.l kaçmıyn.Iım l{i, 
sesimizi işitip beyaz evlerden 
dışarıya fırlıyruılaır yirmi kadar 
cıizımlıydı. Vücutlannda müt
hiş hastalığın ltor.kunç nişanelc
rini taşyI:.D bu b:!' bahtlar el
leriy Je hareketler yµ.pıu'<tk bize 
doğrı.ı kosu "Orlardı. Güçbola 
tekneye tınnanarak avara ettik 
v.c bu ıne.nhus nokta.dan sür'at
le uza:klaştık. 

f r liz .liıtif birer sayfiye 
~bi görünen Y,esjlliklcr orıbasın
daki beyaz koşıder cüzamlılara 
mahsus ımış ve bız farkında ol
madan doğruca bu ha.atalık kum 
kumast.118. sokulmuŞU7.. Bugün 
bıle o korkunç dnkikalan, sır
tımda tirpernıelCr hissedcı ele, 
hatırlıyorum. 

* 
üzamlılar misdir esi 
n ktasından palaszr...ndı

r.as ~l:ıştıkt:ın sonra ırma.'1t 
boyunca ilcrlemekte devam e~ 
mi!"tik. Yolda, a.ı l:a.mızdaıı, ko· 
caman bir Çinli teknesi yeti.Şe
r k bızi geçti. Tekne ya.nn llZ· 

dnn geçerken sesl!l!ldim ve ~n
ce nerede bulunduğumuzu sor
dum. Cm teknC3inden bana: 

- Peşmuz sıra bizi takip e
din .. 

(Arkruu ) 

Muhtelis tahsildar 
mahküm ofju 

Kadıköy Beledıye Tahsil şu
besi tahsildarlanndı:ı.n Mustafa, 
ihtilascn zimmetine 681 lira g& 
çirmiştir. 

Mustafa İkinci Ağırceza Mah
kemesi taraf1ndan 5 sene 10 ay 
hapse mahkiım edilmiştir. 

----...>ııı<:"-----

Halide Edibin konferansı 
Bayoğlu Halkm.Jinden: 
9.4.942 P.erşernbc günü ~aat 

18 dtı İt.;tiklfil Cadd sindeki Pnrti 
bması salonunda Prof. Halide 
Edip taraündan "Yaş:-yan Ede· 
biyatlann kaynak ve mevzuları,, 

li'elze, banyodan çıktığı ve 
mene.k e kimonoya sarıldığı za
man, tnze yıkanmış ve ç:çcl< 
kokuları ı~inde, omuzları etı a
fında, sade, saf, nazıl\ eski Jn· 
ponyanın insanı çeken okşayı
§llll hisscder ... gibi oldu. 

• • • 
Mogi'nin etrafında. bütün yol· 

cular, park yollarına benzerler. 
Fclze, sırtını denize dönerek 

yarım saat kadar rastgele yil
rlidükten sonra, kanşık ağaçlı 
bir tepeye bü,Y.ilk bir Bnmbo 
orınn.nına vardı. 

Gök çok mavi ve güneş ep y
ce sıcaktı. Jt.,clze yolun kenann· 
dn. devrilmiş bir kütük göre
r-0k oturdu. Bu yer, yorulan 
yolcular için pek mU.saitti. Fcl
zo ayaklarının nl tında. umnnn 
manzaraya bakarken daha a
henktar ve daha güliimsiycn 
bir manzaraya hayatıncta rast
lo.madığım hatırladı. Bu etrafı 
bir bayırla. çeYiilmiş bir ova
dan başka bir şey değildi. Fa -
kat Japonyanın bütün zerafc
U ve bütün inceliği bu çimen
lerde ve bu küçük ormnnlar
dıı - sanki Fransanın ve !ngU
tcrcnin bahçivanJarı tarafından 
tasavvur olunarnıyacak cln.Eal -
siz bir bahçe vücuda getirmek 
için • toplnnmıştl. Çimenden 
kaUar, canlı çitilor ve çakıl 
tn.şlarile ayrılarak bir taraça 
halinde set net yükseliyordu. 

Kücük çihekli ağaçlar, büyUk 
Glisin qa-'?Iaynnlan erguvan ren 
gindcki gülken arraçlariyle çev
relenmişti. Tepe bir meme şek
linde yuvarlnJdnşıyor, iki harap 

1 

' N1S 

( GOnlQk yumurta) 
bir altın gibidir 

Y umurtmıın · l 

fu;vdafll vardu'- lilaıka.t' ta~ 
taze olması lbnn<br. Eski. 00,. 
yat yumurtanın 
Bozuk yıımurta mide a W.nl ğı ak • e fiyatların d.. ec ~ ve 

hayvan •ktar nın art cağı iddi an doğru çı11·-·,.. 
Et narhuıın kaldınlması Jiak- tir. Bu kasaplık yapvmıla.nn 200 ~ kuzu eti topta.ıı 210 ---o-

kın?a yapılan !.°üracaatlar ü- canlı ve to"P"tnn tı§lan şimdi- kuruşa satılmıştır 

barsa:kları berbat eden ~ 
bir yiyecEiıt ).'-Oktur. 

Mide bulumnası, a ve< 
zenne on beş gun eV\•el tecrlibe ya kadar göriilmemiş derecede AIAkada.rlar ~h !lmhiırrldik- Ayrıca Oçer sone de hapis 
mahiyetinde olmak üzere narlı yUksek olmll§tur. tnn 8!'?nra et cyatıarmda görü- yatacaklar 

rir. Kokmuş yumurtıaıru.n geğir-; 
moo ne lmda.r fona.dır, m.ido ağ• 
rısı, ~~k sancısı husul(;} g~ 
tirir, nmcl, verir. Hatta l> zı dGı 
fa !kanlı ishal. yani kan il(l kaı< 
n~ amel lili.sıl eder. Mld 
baım!ducln iltiliap yn.par. Y 
lancı (&nli ı-) bilQ. mıllwt 
eder. Bozuk. ba,y yumurin y&{ 
nilmEllin.a dcVAm olunu.ma~ 
r.aeiğeroe fonalik tı~gôsteri~ 
S rn kusturur. B ttii b ı dl)rı. 
fa tınft Y<>lund.ı {PQ k~utıle) 
ııezle Ylll! r, sarılık inle bci.ztl ~ 
lur. 

ıkaldınlmıştı. Bu müddet zal'- K.aıımuı.n canlı 100 to....+....... le uat-.a.'IPHN; r.ma1 bulmalr 
fında k..,,,......,_ kesimi ertmadi'" ' P-... n "~ an.o • Anadoludaıı. §ehrimize Mani-

""""J Va.il b~ tndırla.r, l'-nt ~ ·-~ 1. • ' l 
gibi fiyatlar da @.ndcn gUiıe 8 • • Bu gayri tnbil :ftyaıt y,ükselişi .ı.u ura eşyası ~ ıçın ge .~ 
mütenrıdiyan ylila;elmekıte de- 1 r iZ azası olfi.kadarlnr ta:rafuı.da.n tet!tik e- Mehmede, basmanın metrcsını 
vam e~r. Dün koyUn eti dil.mektedir 115 kuruştnn satıp faturayı 77,5 
200, kuzu 230, ekstra sığır eti ö~ göre celeplerin kuruş .. Uzerinli d~n~~oldAuracakla-
180 kuruşa :b.lmıştır. ihtikft.hnı ôuk:m ma!ks;ıdi.- ruu soy~ ren. "?""uıu· ~p, Ar-

Nnrhın kaldınlınıısiyle şehre IIr le tekrar narh ık~ d' Ü· mana.k ısunlı Ülf uuı.nifa.tnraoı 
ldilliyetli nılkta.rda kasaplık ;nülmoktedir yakalanara.k Milli Korunma. 
hayvan ge~"'iini söyliyon ce- ayığı batı ~da .fi!t arhı Mahkemesine verilmişti. Suçlu· 
lepler, et fiYlttiarını yük&eltınck Ankara, (Yeni SnıbahJ -.&\- lar, ~u suretle ehmedln .alac: 
mnltaadi le ez miktarda hay~ kara belediyesi bugünden (dün- S'-! 4'! top b sınadan 61~ lıra m-
vı,:ı:ı gqtiı:tınekto bu aZtlğı KayJkçı öldQ den) itibaren koyun etine (9Q) ~ı bı~ faW\ kur temın etmek 
ileti sü.ı:ero.k fiiıı·.ntıan Yük&el~ P~r gUnü.. Adalardan şehri- yerine (130) kuruş, sığıra (90) ıstemışlerdlr. 
mekte devnm efuıektcdlrler. mize lınrcket eden Maltepe va- ve kemiksiz 61~'11" et.ine (110) Duru;-,ınalan sonunda bunlar-

• • 
Dllıı mezbahada. (2900) kuzu, puru Snraybumu açıklarında kuruf$ narh koymuştur. Bu su· d_a.n Ag9bun be etine ve diğQX" 

(300) ka'da.r koyun, (500) keçi lfaly:mıou Must.a!anın kayığuıa retle An.karaclll. bad~ t bu· euçlulAnn da 1000 lira p ra co-
dls (190) im.dar sığır Icesılıniş- çı l><lf. t ba.tırmıetlr. Bu su-ada lunaoağı ta.bmin edilmektedir. zasiyJe 3 er sene hapislerine v.e 

a.Jlkın dilind dolaşo.n lQy .. 
metli ıbir söz vn.rdır : CKu ' 

yUm.urtada bir dirhem ze.Jur v r
dır ! ) Bu, pek doğrıı ır. tk 
ve b .yat ywnurtola.rın htır bı
ıiııde az çok bir zelıır vu.ı"\ 
dlr. (40) ywn1Jl'tndn bu· hr· 
hem kadar zehır oldu0 '1.l gerı: k" 
ıtır. 

~~ denize diişen Mustafa kurtanla- 80 gUn mUdd tle dllkkilnlar nı.n 
HAS UN GELiYOR rak Beyoğlu Belediye hastaha- kapabltnnsma kat'tlr veıilmfolir.. 

nesine yatlrılmışb. Mustafa ya- Düld~fmdıı. buhmnıı 100 İcilo 
tırıldığı hastahanede dl.Uı ölmüş şeker, 17d kilo pirfoç için beyan 

Ekmekte Mıs1r miktarı 
yüzde yirmiye iniyor 

tür. H.fıdiscyc sebep olan v.a_pur Sultnnahmet Birinci Sulh Ce- name vermiyen bakkal Stefan 
kaptanı Hamdi Oi;ıu: hakkında r.a lilal.imi Bay Reşit Nomc.r yapılan dllnkü dl{J'uşmrun so
takib ta başlanmıetır. Asliye İkinci Ceza HAkhnliğine nund lOO Um pııro cezasına 

Geçenlerde Mersinden killli
yetli miktania. has un geleceği
ni yazmıştık. nk parti olarak ya.. 
rm İkbal vaıpuriyle eehrinıize üç 
bin ton kadn.r un gelecektir. 

tayin edilmiştir. 3 ay hapsine ve 30 gihı müddct-
Sanatkar Hazımm Kıymetli Adliyecimize yeni le dükkamnın kapatılmasına 

Ç()k ~uk. 4toknlUtJ yumur~· 
hırda (Kollesterin), lE:Glı~tc
mlJ ve (KUkUr.t.;) ten ç !<an ua:e 
ni®, zehirler v.at'<lır 25 inci Sanat yıh vazifesinde başarılar diledz mahkllm edilmiştir. 

-~ 

Di~er taraftıa.n öğrendiğimize 
göre, son günlerde göıi.ilen IU
zum üzerine ekiıneğe ylizde ıkırk 
ni<ibotinde mısır ka.'l'l$nlma'lct:a 
klL Birliaç ,mne kadnr mısır nis
beti yüzde 20 ve indirilecek ve 
tek tin ekmek ımal olwıncW.dır .. 

De~ rll tiyatTo sanatkanmu Tica t V k'I' A k Hazım Körnıükçil 25 inci e re e ı ı n araya 
hayan milnase.bctiyle tertip edi- döndü 
len jübıleye halkımımı. ve ma~ 
buatımızın gtlsterdiği yüksek a
Hlkaya t~ekkürlerini arzctmek
t.cdir. 

EvV'elki J?Un şehrimize ""elen 
Ticaret Ve.kili B. Müm~ Ök
men dün ak.53IDki ekspresle A».
lkarnya avdet~. 

---->uıc----. r 
Vah, yanan Fen FaR01tesi 

al 
binasını tetk1k etti 

Vali ve Belediye ReiS:i B. Dr. 
Lutfi KırdJ;r diln y.anınrlıı. Beın.. 
d.ivc İmar ve Fen heyeti müşa
virlerivle, muhasebe müdürii B. 
Muhtar Acnr bulundub"ll halde 
ya.nan Zcyncphanım konağı bi
n ına gifü~rok, bu aahnda yeni 
~·a.pılacalt Fen Fakültesi biıram 
hakkında ıtdkiltler y:n.pmıştır. 
Yeni Fen Fakültesi binasının 
plün ve projeleri Belediye İmar 
Müdıirlüğü tara.fınc:hn haiZirla
nac.a.k ve inşaat hükUmet tara. 
fından yaptırılacaktır. 

abahatini e 
ist ·.Fa t 

• • 
yı ca ışı 

SUltannhmct Blrinel Sulh Ceza 
Mnhkemcsinln önfinde bir aşafı b1r 
yukar.ı. dolaşıyordu. :Elinde tnnTi 
renkte bır kdl.'nt vnrdı. H nüz .va
şının pek genç olmnsıruı raitmen 
önilno gelene: "Evladım, tosunwıı.. 
d.b'c hitan ediyor. mahkemerun ne
rede aldul!unu soruyordu. Mülıa-

§irlerden birisi :::ordu: 
- Knguıcı muhkanw hemşire? 

Zeynephanıın konağının biraz Muhntnbımn 7urllne carip r,arlp 
.aJt kısmında, Belaxliyc Tah..c;iJ bnktı vı.; asabiyetle cevap verdi: 
:=:ubcsi inşa edillnek UZcre satın' - Aln)' CUınn günU olur. El!er 
al nan arsa da yeni F.eıı Fakül· snknlın olsn babam diyeceğim ge-
1.esi bintı.sına tahsis olunacaktır. liyor. Beni mnyttıba almak &'1119 

yakı11ır nıt 11iç! 
ıııc 7..avnllı adaın öu cevap k~m-

Bir 'çocuk yanarak öldü ı cıa saşırm~. "Ll\havle,, ~erek 
uzakl•JJD mtti. 

Kasımpaşndiı. Kulaksızda otu- sucunun dllenclllk oldufu anla-
ran Niynzinlıı 5 yaŞ!lldaki kızı şılan esmer, mnvi gözlfi, topadak 
Solmaz dün kazaen mangala dü- çehreli, bir lmd.ln sırnsı geldiği za
şcrelt muhtelif yerlerinden yan- mantia kucai?ınd::ıki ufak çoeukla 

mııhkCJlleye g.rdi. Haklın onu der-
mıtır. 

Solmaz yatırıldığı Şişli Ço
cuk Hastahanesinde ölmüştür~ 
Muayenesini yapan Tabibi Adli 
Bay Hikmet 'lllimer defnine ruh
sat vermiştir. 

hal Uınımıştı: 
- 'Ylnc. mı geldin D:ürdmıc? 
Ezilir büzülür gibi oldu. Yol -

cıktan mnhculliyet. hi~ t.c yakışmı
yordu l.ıu kad•nn; cevap verdi: 

- Ben mi? Ytınlışını:z. var, cbba 
ilk dcfıı l'liyorum. 

- 'lok c:ımm iki ııy evveı yine 
mcvzuunoa mühırn bir konfe- gelmiştin. snna bir hafta ceza vcr
rans verilecelctir . 

• m • • a e sı ı a 
ol adığını a !adı 
~tik. Çektin mi onu? 

Artık lam dm dlyecek tnnıfı trıl
m mıştı. işin, 

- liayJr e1'cndlm d:ıha çnğırmn
dılar. Diye cevap verdi. 

filkim usul.en ı:orgusunu yaptı: 

Kabnsnknloğlu IUı.rdane Rcşadiyo 

caddesinde dilenirken ynkalannıış 

ve bir zabıtla mahl·eıneye aeve.tulil
mlşti. 

Evrak okundu; lıfütim BOrdu: 
-.- Bak y;ine dilenmit,mn, neden 

yapıyorsun bunuT 
Söyllyccek söz bulamıyordu: 
- Den mı dilenmişim? ôyle mı 

yazar o kdfıUnrda. 
- Evet; Sirkecide, Reşadiye ca

cnddesinde dil irkon görm~lcr 

lllCllil •• 
- Öyle olrn~tur belki .. 
- övle olmuştur belki ne demek, 

ayıp delil mi samı? Sapıısağl~m 

insansın. çallşşan dabn iyi olmaz 
mı? 

DllenciHk yaptıği s:ıbtt olnn Diır
dııne Kab:ısaknl~lunu, Mkim bir 
hafta müddetle Bclcdiye emrinde 
boğaz tokluğuna çalışmaya mııh~ 

idim ettt. 
Mnhkeme salomındnn Çlknrken 

kendı kendine söyleniyordu: 
- Geçen s.cfcrkile birlikte on beş 

gün, Allah b;n bir bereket versin!.. 

=----:: Yazan: Claudc ~nrıire ';!;.,,,, -...::-..::;:::=-.::.::-'.ElL=:-=::= Çeviren: tlliami Safa -----""' 

sütundan ve taş bir sahanlıktan 
mürekkep bir mabet kapısma 
gö·~""' geriıordti. Aşağıdan kay
bolmuş esrarengiz bir mabedin 
kapısı ve merdiven geçiyordu .• 
Felze: 

- Harika, diye mmldandı. 
Bu bir bahçe deki!, eldlınış bir 
irat, bir toprak Bu çimenler 
pirinç tarlaları; bu çiçekler, ~er 
.zevat..._ Bu ormn.nlar Ağustos 
güneşine ve Teşrin rüzgfı.rlnrına 
karşı siper. Şu qağlayan da. bir 
İska kanalıdır_ 

Dlzlerine eğildi ve yanalilannı 
avu~la.nn:ı aldı: 

- Avrupada böyle tarlalar 
çok çirkin olur .. _ Fakat bu hül
yiıv1 memleketin çiftçileri bizim. 
kilero hiç benuınıiyorlar ve sanı
yorum ~ bu çiftçiler etrafla
rmdaki her şey sanatkar gözle
rinin neşesi için hazırlnnmıR 
yerleştirilmiş, hesaplanmış ol
madıkça sapanlarını si.ircmiyor
larL -

Dinledi TelJesinde bambolar, 
riizgfLrn karşı şarkı s<>ylüyor
lardı Bunlar ynlnız J aponyada 
biten dallı bUdaklı bambolardı. 
Bizin1 ıhlamur ağaçlarından da
ha sık ve biWn kavak ağaçla.nn 
dan dah yüksekti. Fkat o kadar 
ince ve hareketli vaı>ralslnn var-
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dı ki biz"m söğütleı veyn kayın. 
lar oae liunlnra. _dair liirz fikir 
veremez. 

Bir bambo ormanına -göv
delerin kalın olmasına, dalların 
budaklıırın kanşıkliğına rağ
men- güneş scrb stçc ntüuz 
eder ve orada gölğe hafif, ı§ık ... 
lıdır . 

.A'merikan yatındaki tekemmdl 
etmiş fakat ne de olsa kaba · 
mşovvüşleri, tatlı bir surette. 
degi.5tirmişti. Digcr- taraftan o 
Ysult. yatıncla bir. nefret ve hid
det nöbeti içinde aynlnııştı ki 
şimdi tattığı bu köy sükfınü ka
dar onu teskin ece!: hiç bir 
şey olamazdı. 

li'elZe metreslerinin eteğine 
bağlı yaşıyacak rı~ıklard:ın da· 

Felze, hareketsiz olarak mev- ğildi ve ı.nten Betsy Hokley'i 
kiin ve saatin incectadını tattı. scvmiyordiı da. Onu istiyor. ona 
Önündeki y{)lda bir kuruma leo- lioyı.ın eğiyor ve ondan kurt.ula
şarak geçti. İçine güzel ve dün- mıyordu. Bazı saatler onun du
ya umurunda olmıyan bir Japon dadığını. tıpkı susayan biı-ada
kadinı kunılmuştu. Kostfünü mın suya ihtiyacı gibi özlliyor
kül rengi ve astarı menekşe • dn. Ellisini geçen adamların su
t.enden idi A'llber.li g!iZel bir eh sadıkları zaman ,hep ayni çeş.. 
de bin kıvrımlı bir şemsiye dö- medcn su içmeleri gibi. ··- Fakat 
nUyorchı; bir yelpaze, taze kopa susuzluga her noktadan Dt-:ızi
nlmış uzun bir çiçek dalı, bu a- yen bu şehvetli ihtiyaçta şeflrn· 
rabanın znrif' yükünü teşkil edi- tc hiç yer yoktu, nefret ve ha· 
yordu. Bmnl:iolh.r arasmdiı. bü- karet lüsscdiliyordu. 
yilk, parlalt bir. kelebek gibi u-
zun otlar içinde kayboldu. Felze, uzun bir gezinti, çay~ 

pirinçli ve kuru b:.lıklı bir 
akşam yemeği ve ;Japon kmla;o 
riyle sıkınblı milkô.lemelerle g(}o 
çene uı.un bir güutlen Su:lrn her 
akşaın odasına çekilince yatıyor 
ve lJeUö de biı elen knpıla.ıı ctin
d bir arzwı keskin çi:.ıgishli 
.-:ı. acı ~rdü. F.o.ka.t acık 

• • • 
Felze beş gün Mogi'de.ki Ja

pon köy otelinde bir Japon ha
yatı sürdü ve bir Japonda.n hiç 
fa.do kalmadı. 

Zarif oldub_u kadar salırn.i o
~ bir ~ tarG, anda, bir 

aca 
' Dllh Alınan bandıralı Marya 

ınotöriyle ~unan ba.ndaah y)ne 
ayni ismi taşıyan diğer bir mo
törde mühim bir kaçakçılık hfı
disesi olmuştw·. 
Öğrendiğimize göre Alman 

bandmılı Macyll motöriyle şeh
rimizden yiyecek vesair eşya ka 
çırmak istiyen gemi ;müretteba
tından ba.zılan yalmlanaruk Ad
liyeye teslim edilmişlerdir. Di
ğer ta'l.'nftan Yunan bandıralı 

ncya ı:notör.ü kaptnnı Yanide 
müsaad ·z drulımi bulunıı.ınk 
Adliyeye teslim edilmiştirA 

.kyrıca Ayanikola moWrü 
kaptanı Andon ile Kııtafarls mo
törü kaptanı Y.unanistana mal 
kamrm lr isterken yako.Janar.ak 
Adliyeye verilmişlerdir. 

Bu ciheUe bozuk yunıuı rl ı 11· 
ıkı.ıvvet beklememeli, zebırl nnıı·· 
ye h~rlaıunıah ! 
k.~ bımdım dolayıdır. kı. Bi~ 

günll.i!k yumur.ta rutınd1r.. tıd 
günlük yu.mur.t.a gümUştür. Oq 
giiıılük yumuti.a. bakırdır. Dörtl 
günlük yumurta <1emırdir (5-ô) 
günlük yumurtayı sız n ye ben., 
zctirsenız bcnzetini?. Benım 
fikrimce (4...S) günd n fazla a
çıkta kıalıtn yumm a (çw< ·f) 
gibidir. 

Yumurtava. verılen bu (gun· 
lük) (mlıhnt da.mg 1 J yıv.d ı. 
gün ile d ğıl; sa.a:t ile he.snp edıl· 
melidir. 

Lok1ran H-ck.ını 

ğ ti.. ~rı 
Elektııik İdaıre"li rncmurhı.nmı 

n.ylard:mbwi 260 tkuruşa eado· 
~ı sataın Avrom Bcnba:1ad ıs-

g ................ .aa t ıninde bir Musev.i F'iyat Mumka· 
be kontrolörlcl'J tarafmau.'tl ya 

e y: Si kalandığı zaman bu yağları 'l.'ü· 
tün Gümrük 7 numcmırla b :t'<· 

Dün. Romanya.dan üç v·a;pur~ 1 1 Ahın Muh'"- d::ı.1.::. 
la şehnınize mühim mikıtarda m · ot 14nn U:!1A4uıı 1 

h dan 225 kuruşa fildlğını. söy)<ı· 
it alat eşyam gelmiştir. Btml::ı.r~ mesi üzerine mahallinde t:ahki 
dan Alman bn.ndıra.lı Arkad.iy,a J., M 
va.puriyle külliyetli mlkt:ama u.a.t y~an urakab memurl.L 
kağıt. mukam'U, :radyo, porse- ırı.. Ahmedin aylrro::uıberi Av 
len ıeşya., 18.boratuar malzeme- rama. 225 kuruc;tw s.ıdeyuğı il 
si, elektcik cihazı, lastik, demi'r, fahiş fiya.Ua ıkiilliyotli miktarda 
telefon şyas~ muhtelif cins bo- peynir saıtbğuu iesbit etmı Jcr. 
ya. demir. makine aksamı ve dir. 
dikiş mnıhinesi olmak üzere ce- Dülokiında 47 ıten~e sııdeyn· 
man 15.580 parça ithalat eşyı:ı.sı ğı buluıımuştur. Sadeynğın 
gelmiştlr. bugfuı!k.ü narlıı 183 kW'UŞ oldu· 

Diğer taraftnn yine Alıhan ğuna göre gerelk Avm:m ve go
ba.ndıralı Salzburg v.apuriyle l1i?kse Alımedin diik.kfuund:a. mai 
3.?7~ paı;ça itfu!Jat eşyası gel- satmı Ar.i!;to Adliyeye teslim 
mıştir. Bunlar arasında bilhas- _00 __ n_m_işl_em_ir._. _____ _ 
sa mühim miktard.8. elektrik 
malzemesi ile, demir varil ve in- ___ ..,. ______ c:m::ııııcmım I 
şaa.t malzemesi gel:iniştir. Ayn-' As erlill işleri 
ca Romen ba..nd.ırnli Allr.ıjulya; .._ ______ ....,..__.....,., 
\Tai)ur.iyle 7.911 parçadiı.n mü
rekkep mulıUilif dmnir ...c§yası, 
lkimyevi mevnd, elekt:.rİlL mal.ze... 
mesi ve kağıt g miştir. 

Beyoölu Veril As. Ş. B>ııkarılrğuıdıın: 
D ... Gv. Yzb. ibrnlıım oflu Alr 

Hnydar (1176), Emekli Dz. Mki Bnb 
Mehmet KCımil oğlu Mehmet Rızı 

(136), Yd. Nk. Tğm. Ahmet R~l7.I Cm 
(4~950'), Yd. Top. T~m. Nccrni Adn1 

havanın ve yürüyüşün temiz 
yorgunluğu bir uyku ilacı tesiri (30802), Yd. S. 7 Makinist. Kl\zırn 

oZ}u Yahya Sardaf'ın ac le şubcyı 
yapıyordu. Beş kere yirmi dört müracaatı.an ilfın olunur. 
saatlik bir aşk pclırizi taham-
~ül edilmiyecek bir şey değil- _______ <_4s_4_1_ı2_4_n1_ı_o73ti_., 
dır. 

İtndi bu baş gün içinde Jean r 
Frmıçois Felze bol bol Japon ol
muştu. Altıncı gün daha fazla 11"'--wv-~ 
Japon oldu - · ASONE BEDELi 

Albncı gün sağanaklı kalbi, TUl"k1ye anabl 
boralı, şıddctli yağıntJUırla lfa-
sırgalı. miitliiş bir ftrtınn başla- GNELIK 1400 Kr,. 2.700 Kt'f. 
mıştı. Ondan sonra yağmur yağ. e AYLm 760 ., 1400 .. 

•• A "· ld ,__ 8 AVLIK 400 " 800 .. maya, ruzgar .usı amaya nu· 1 AVLJK 160 80 
yuldu. Yaı?n:mrla rii.q;ar, i!kba- ----~---.... __ 

0
_·;;.• ... 1 

har tayfiınlannın bu Kiyu !.l A- TAKViM 
dasını Mayıs ayında bir rnnde-
vu yeri olarnk sec;:tiltlerini bilir- Ka~ıın 1'51 GÜN 9'1 AY 4 
ler. Arkasından bir soğuk baq. •----· 
tl ve hemen ocal larda çalı çır. 1361 
pı yakmak icap etti. Çünkü bu 
nemli rüzgfırla bir akşam evvel 
batiı.n yakıcı güneş arasındaki 
tezat çok ağırdır~ KC\rfezin üs-

ııı-----ı 

tilnde koyu bir sis :y:ayılıyr.>r ve 
art 'k Şima'bara ve A'.ma!msa c.c.ı; S A L 1 
lrı.rı görünmüyordu; Ufuk 1 nk- Ol 1lcindi 
lam.nış va göze f:?Öl ünür hi bir 10.57 5.38 S.1 'l &anı 
:udukt ,f.zt;ıeksib 'zin alçalan gökle 6 • .J6 13.J6 1.J.55 Visat! 

onu ""enız irbiıine karışınışb. f ~ YQta.. tlnsnJc 

de:eı:ı~:~:a:~~~~:i3;~1 l:l.OO !..J4 !l.1 "! .&z.uıı 
ıslak olan yolları gözden geçi-~ ',f!_ 4.5.:t .. _!.ıısa..! 
rerelf c:ıP.lnk o~asında. uzun müd r 
det yaliıız :Kalt"' nın öniliıe ~ - [) • M. K ~. T -
çilmez s?kınt.ismda.n kOTktu. Fa.-ı Gazetcm!z.e goM.1:rficıı ~ıu.ı.ıar ' 
1 at Japon misafirperverliğini ney:cdll.sln W!iJ'ediln.e.<;;n :a.ıt 4 
unutmuştu. olunmaz ve. 'l.i~r· ıdgn tr1!S J.!.•:.t 

( ) 1 kabul ~~ez._,,...__..._.,,_. 
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Emperyalizmin EN SON A- E TELGRAF HAB [(HER SABA~ 
d iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim~iiii&Baiiiiiiiiimii~eaiii~iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.ii: Pa 1 k'tekl f el' , 

(B~lfeuam) s··veyş ·ııet d . Bomba hadisesinin Dal ç'~e o 

ea'adcler kendilari:ne bahşolunu- .... ._.. e g d.. d fi. k. 1 . 1 l . 
. et K 1 h unya a"ı a 1 an Yazan: A. c. Saraçoi ~ ~:o:~==~fur. ~~: a Da 1 ce (B"'-~ "-..v.f• 1 ı .. ..ı-z-) 

nüyorlar ve reddeder gı'bi bir K "" • • -:ır ,~,..... .,•t-"K«1 G cçcn!erde bir yabancım~ 
ta.ıvır alıyorlar. Çilnkü İngiliz· UffipanyaSl Ç 1 e fl11 sı muhtemel olan mesulleri- mua. yazıyordu: Bir Jnpon.ı 
tere ruban bağlı değildirler. 1n- f ni meydana çıkarmaya çalı.ş- gemisini bir Hollanda muhribl 
gilizlerln durumlan nazilk: ol- 1 olu ngiliz Harbiye tıklan suikast hidisesi, har- batırmı§. Batırılan Jııpon gemi• 
duğunu vörUyorlar ve uzun se- azırı ID bu bin inkişafı dolayı.siyle Tür- sinin mUrettcbatından blrkaÇ} 
nelerin kıalblerinde :bırakmış ol- Orato:rİum Anlmm, 6 (A.A.) _ Bü) ük l941 mali yılı bütçeaınde yapı- kiycnın durumu üzerine bir kurtarılarak Holl::ı.nda muhrıbı ... 
duğu acıların intikamuı.ı almak ilanım iste ia Millet Meclisi bugün Refot Ca- lan munzam tahsisata mt kamın husustaki kere da.ha dünyanın dikkat ne alınmışlar ve sir edilmişler. 
istiyorlar. Halbllld İngiliz adala- 'lr rutezin reislig~inde top1anmıı:; ve .. ih tt- nazarını çekmiştir. Bugün Lakin o gece Bollıı.nda muhribi; 
r:ı.na bhıleırce kilometre uzakta Roma, 6 (A.A.) Piccolo - lay asının mu.zukeresi esnasın- eyana.tı Ankaranın muhasım devlet. de bir dii&man denizaltı gcm·sı 
O~n~ Nuvel Zel.'.ind sosuetesi ln- cm'7.etminiıı. Lisbanne'dan haber 1 Kars Mcb'usu Hüsrev Kızıldo- da Münakalat Vekili çu. beya- lerin nüfuz üstünliığünü te- tarafından. torpidolaruırak batı-
~ ~ "'- ğruun vefat ettiğine dair B:ışve- natta bulunnıustur· ----o~-- d gilteııe.uin vanmdıaı harbe iştirak verdiğine göre, Süveyş kanalı .kfilet tezkeresi okunarak batıra - · min için en şiddetli müca e- rılmış ve muhrip battıktan son· 

etmek için evlatlannı Avrupa.ya kumpanyası ın:ıoratorium iste- sını ta.zizen bir dakika avaktn "- Efendim, Reisıciimhur Ordu taarruz esası leye giriştikleri hük.frmet ra denize dökülen Hollandalı v& 
göndemnekıt.e tereddüt etmiyor. miştir. Kumpanyanın felaketli sükfıt edilmiş, Beden Terbiyesi Hazretleri Zonguldak seyulı:ıt- • . .1. merkezi olduğu muhakkak- Japon denizcileri anısında ibir 
Çünkü NUveI Zeland bir müs- inhitatı ttnıyamn harbe gimnesi { Devlet Hava Yollan ve Hudut !erinde oradaki işçilerin vaziyet- üzerine yetlştırı ıyor tır. Burada. bir taraftan Al- boğuşma olmuş .• 
temı ke değildir Orada.ki in- üzerine Al denizde seyrüseferin ve Sahili • Sıhhat Um11ID. .Mii- lerini gördiiler ve kendilerine Loudra, 6 (A.A.) - Cardüf- man. dığer taraftan İngiliz Bu haberi kendisine e.nıattı-
eanlar İngilizler :mdan c.şa- durması va filıver Jıava ıkuv- dürliUderi 1939 mali yuı he• abı P.az:asız b.Ir ~<fün yemek ;erilmc~ de •bir millaıh."'aıt esnasında İngil- ve Rut~ •. diplomnsisi önümüz- ğım Lir do,t: 
ğı ve gen birer mahliık diyete- vetleri taıafında.n Süveyş kana- katilerıne daır kanun layihaları- sını ta.svıp uyurdular. u usu- tere harbiye nazın Grigg, ikinci deki .ıllib::ı.lıarda cereyan e- _ Dehset. dedi. g r ekten 
Hlkln edilmemişle:rdk Kendile- lında ,r...,ptlan h"'-·arlar neticesin- L' Iiiıı faydJ.sı bir çok cih-:ıtten te- biz' hıarp cephe.si açılması mese- decek ınuharebeter·ın muvaf ko'"kunç. ölum ka'"!"·ı:ıa..d:ı b•le J'« ~ le, D .. vlet DcmirycTları ve ı-. •. • ., 
rinı cıhanşı.imul bir imparator- de başlamıştır. manları isletme umum müdürlu- b:ırfiz etti. Devlet Denizyolları lesine Wlınilı ederek demiştir ki~ fakly ·Ue ııetice!cnınesıııi te- yat~şmıyan bu km ve ıntil{ n 
luğuıı azasından hissodiyorlar ğü Hl4l İnali yılı biltç<'.c;indc 0 ve limanlannda tatbikatma bae- Bu hususta her tarafta bü- nıın için çok büyilk bir faa- hırsı biz insa..'1ların ne azğın 
vesaır mı.Iarda'.ld ~larıy- s 'k d kanuna ha.alı cetvelde vazıh fer- landı. Hakikaten oralarda işçile- yük bir merak uyandığını bili- liyet sarfeimektcdirlcr. mahluklar oldu.;unıuzu ~·i ti-
le aralarında bır tesanüt bulu- u~ ast uavası tibine 7.980.000 lira mÜnzam tı:ı.h rı.ıı faaliyet!erinbı arttığı ve bu yorum. Fa.kat meseleyi Alman Haugi cıhetten ve ne suretle yor. Şaşılacak şey do !'ru:su ! 
yoılar. sisat verilmesine, ve De·ılet Ha- usulden pek memnun oldukları- yüksok kumanda heyeti ckadar olacağını sarahaten anlamak * 

Uzn:k memleketlere gi<lip ora- ti 194 • · 1 .. , ru gördiik, a·vnı nısulü dev1~t de- merak eden yoktur. Şiı:rıdilri hal- zor olmakla beraber bu keyfi- oo·n fstanbul-1- ıka.n bir k-ra.k e ov ll r Va yoll:ırı 1 ma!ı ,Yl 1 :Hı 'C· J ı.ç ua 
larda mustcm!ekeler kura Ü sinde 2.500 liralık bir ciinakale miryolla.rında ua talbık etmek de bu iki taraflı ımcr.tkın taıtmin yet insanı haddi zatında Anka- şam garetcsı ya?..ı ordn: Hal ç-
yerli ha.Hu somü.rmek sistcmı aı:- yapılmnsma d:'l ir kanun layiha- istedik. Fal at bazı knıuni'. for- edilamiyeceğıni zannediyorum. rada vukubulan butu.n hadısele- te bir ma\'na batrnı tır. Mavna 
tık 0-.....;~"u- ~-ambmıR ve cı- Demokrasiler istikbalrr ait stra- re b"Ikı· ...:ı~ lüzumundan fazla si aJ b" rnı . u..u. .\,U!J.Ll (Baıı tarafı 1 ine! sayfada) Jarı kabul olurımmıtur. maliteler icabı bunu 1erl1aJ v·ı- ... uı;; Galata köprü..:;üne y nn ır yor-
haın sosyetcsinda daha. .f~ ya- Devlet Dernirvo'ları ve Lhııa.n pama.dık ve bu kanutıla tatb:-ki- tejfü prıojelerin serbestçe milna- yaı:;i bir ehemmiyet atfetmeğe de duruyordu. Bu n•a nn.nın i-
şıyaımaz biı.' hale geeklnuşlAllrmdı. Ye- a!kşaını neşreıttiği bu- demeçte, lan işletme umum rrı.Udürlii~ıi ne ge•mek istiyoruz.... • lrnşa edilmesini i.~ıyorlaır, fa- sevketmek~. h ft «}inde bir kndi ile bol bol fare 
ııi bir safht\)"a geçnı azı r. Almanyanın Türkiye Büyük El- kat alenen <le<jil... Taarruz zili- 'l.'iirk hükumeti geçen a a vardı. Mavna yavas yavaş sula-
Bunu söylcma1c pek kolay, fa. çisi Yon Pa.pen'in kurtutdnğu tı• niyetin:n mümkün olduğu ka- irttkap edilen suikast gibi badi- ra gömi.ilürkeu bu v r:ıdılı ıtı-
kat tatbik etmek pek 'karışık, bamb:ı. uıfilaki hadisesınde rki dar geniş bir ölçüde inkişaf etti- selerin memleketi maruz bırak- bariyle birb rine df an mnh-
ve zor olduğunu Wrdir ediy-0- Sovyet vatanda.şiyle iki Türlk1Ün rılmesı taraftarıyım. Yetiştirme tığı telılıkeyı tamamiyle mti.d- liiklar denıre dökülmüş ..," 'nc-
ruz. Belki bu adım bırdenlıirfe suç ortalklıgiyle müıbtehim bu- er usullerimizde bu noktaya bii- riktır ve mezktlr hilkiim tin, mü bir ddşr ınnlık eseri g<5~terme-
1..tıla.n:uyıacaktır. Çünkü buyük 11.~ndukla.r:ı Aır~a> da~asını ten- nı: st:tnı.fı ı incide} 1 amı Kaybetmiş ve bıh OC8j3Jn\ yılk bir ehemmiyet verme'{leyiz.. sebbıb ve mtlşevviklerı her kim den tıırlıkte yüzmefre b şlam·ş-
eımperyalıst devlel.ler tıaç ve kit edıyor ve diyor ki: Bu sebeple Sedat bundan üç ay çekerek Fatımı.y,1 iki eı ateş et- Yapılan almtla.rla mütemadiyen olursa o .,ım, bi~a Türk ye· tardır. Kc;,zwiide bıriken mera.kh 
bahtlaruu terlcetmıye me<.•b•ır İ~buldakı ~~vyet müesse-ı evvel Mersinde umumi ıbir evde m!ştir. ~u~n_nn lJil'"i boŞlt' git- bunun bır misalini vernıokteyiz. yi bir çıkmaza. sokmak ve onu bir halk kalaba!up. bu garıp 
o.lmu::; hü.kumdaı lar haline düş- sesmde çı:ı.l ;;uı ikı Sovy~t va- çalışan ve ayni zamanda bir ~ ve ı~ncısırule tsc ta.banca Ancak d~ı:nu.3n kara kuvvetle- arzusu hilafına huı·be iştirak et- can kurtarma sahnes ni mcı ak
miye lkolaulıkla raızı ohımazlar. tandasım_n P&:rtof ve h.ornilo- barda artistlik yapan Fatma ile inkitaa ut;ro.y<1.rak aıteş alma- r:inin yıkılması ile k:ızanılaca!k tirmek gayesini güden caniyane la seyretmiştir. 
Kcmdilerıne tnr inti dev- fW1, bu ıse _Inç kanşnıanuş ol- tanışmıştı. İki ganç arasındaki mıştJr. Fatma bu vaziyet kar- bn' zaferle harbin neticeleneceği entrıkalara 'HŞl ahval ve vazi- * 
resi hazırlamnk, yeni biı· dün- ınıal?..rııı.L rngmen k~~ olarak samimıyet gittikçe ilerlemiş vıe şısında yerden bn· 'kıaya. Umpa- unutulmamalıdır. Harpte ordu yetin icap ettirdiği büyiik bir Mabli'ıkla.rın en şereflisi sayı-
ya durumu ıçmde enım ve ~csut rna.lıkemeye sevkedilinU? olm~- büyük bir aşka inıkıIB.p etmiştir. r:ık Sedada ntmışsa. da. ısabet hesa.ba katılnıadao son sözü enerji ile harekete geçmiş ol- lan biz insanlar. gozlerimi:.d 
vaşıvabileceklerme onlan ın·uı- lan nınzeret ka:bul etmez bır Neıta.ınet eıbtirem1emiştir. söylemek mümkün değildir. Kı- ması pek tabiidir. hll"S ve nclret bürüyünce. acaba 
dırmr.ı!ı: ve mevcut T'Ck::rbet tidı· harekebtlr. Sedat bu vaziyetin. pek ileri Bıç-.ı.k İşe Başlıyor tıalann maneviyatı mıikemmel- Cüınhurreisi ismet İnönü ve kedi ve fareler kadar da. nu ola-
likelcrini orıtadan kaıldır.mak Hl.- Bu Sovyet va.tandaı;;1urının gi:tti<Yinin farkına varınca sırf Sedat tabanooısının ateş al- dir. Hepsi muharebe gününü sa- Buy Saraçoglu tarafından bir- mıyornz? 
zrmdJr. Bu va.?..ifeler ne 'lca..:hır "~uikas~" iş~e 'kan madıklnrı 1 Fıatn~atlan kw·tulmak ve onu u- maması üzeı,ille derhal bıçağına bırsızlı.kla bekleyorlar. çok kereler izuh edilen Türkiye-! 
ağır ne kadar az ümit voricı o- bır hakikattır ve Sovyet vatan-' nutabihrıek için vazifesinden İs· sanlmış ve Fatma.rnn üzerine Y ni Ol'dular, ye{l.i tcı:tibai nin bitaraf durı.ımu bu hususta f 
lurs~ olsun, Y is duy.mıyarak daşlari~le. t~::ta ~lun,~yk~?-- tifa eder"'clk Ist:aınbula, aile~inin lıücuım ederek ilk darbeyi ük- müteınadl bir dikkatle hazırlan- kimseyi yanlışlığa scvketmiye-
çah:;mıak ve mHletler.\l"aSl dfüı- ~~ dair ıkı mu~ım 'I urkun yanına aönmü.5lilr. dei hayata. indlrmiştir. ırımkıtadır. Şimdi elimde bu isi cek kada.ı· sarihtir. Bu devletin 
yamn yürüv~ mi bu istikame- ıd~:ıJru: da pek haıki'kate uygun Sec:lııdın ts.~anbu~ avd~ti Fat- Faıtm.a hi~ ses çikarmadan alimlerin d-'uha sıkı bir şekilde İngıltere ve Rusya ile akdetmiş 
te ıi1 '°Tu çevirmek icabeder. degil.diı · . . maıyı pek mulcessır etmiş ve o düşünce Sedat hıl'Slnı yenemi- iştirakini derpiş eden 'bir proje od ihı muahedeler ve onu Al-

, lfüse.~·u Ca.tı· ı Yalçın Ne Ankara mahkeımesımn ta- da hemen peşinden lstanbula y~ı.. u··z'erm· ._n1~ hu··cu "" vardır. manyaya ba~layan dostluk pak-

' A 
(Baıı t~rafı 1 inci a.ıy~ad~) 

la Romenlcrın, blıylik kıta.da ış
tirak edecelderıni bildirmekte-
dir. 

Rus radyo~:ıu bu arada Ro
meıı - Macar gergınlığini ele a· 
lara k kfiriiJ,leyici n('.şı:iyat yap-

.. ~ d h h . b. ~·un. e '~A•u.r nı ı::;~- k l rafgırlıgı, n~ • e .. 8!" a.n~ı . 1! gelmiştir. miş ve 30 verinden bıçaklamış- ----ıHn----- tı ancak bır taarru7.a maruz a 
sebeple hakıkı myc~ıml~ gızli- Tekrar BulU!1UYOrlar tır. Fatma 'derhal ölmfi<'iür. Hı·ndı·sıan ffiOt'"utnsı· dıgı takdirde Tüı·kiy yi kendi 
yen ve ba.~ka mucrnnler ıcat .c- Her iki fı.şık bundan üç hafta w • ~ OOtıı u tournklarmı mudafaaya mecbur 
den şrkayotç_inın gayretleri hıç- evvıcl tekrar buluşmuşlar ve Be- Soguklaınlı Katil elınektedir. Türklerin yalnız is-
bi.r kıymeıt ıfade etmez. • yoğlunda Saikızağacı sokağında Sur,~~ Seda.t bundan i30nra ?- (lkuj fxırnfı 1 incide) · tik!allerinı müdafaa etmek için 

Anfl~.ara davasında, ımesela Kilise ap:ırtımanında beş numa- tele doner~k traş olmıı~ :e bir yecanlı tefsirlere yol açmakta- silaha sarıL-ı ·akla.n şimdiye ka
bhki'kcı.t dt)flyasınm. r:asça ter- ralı dairede yerleşerek metres yeme!k y~ten soma gıilip ka- dır. İngiliz basını bu kadar ka- dar {fili .~ ıeced<! tekrar edil-

1 

c~esiı:ti ~mılk .gı~ • Sovyct hayatı yaşaıınıya başlamışlar- ral'.tıola, tesl!:m olmuştur. rışık ve nazik bir meselerun hal- nııştir. 
mi.ıttehımlerm en rptidaı ho k- dır. Suçlu mucadcle esnasında ce- linde kullamla.n usulün Büyük K,.er oyl~ olınasaydı Balkan-
lannuı ihlal edilmiş ohnasının Parasuıı GeQon Günler bindeki paraları da. ora.ya. dü- Britanya içiıı tehlikeli olabile- lann istil;.sı. Girıdin .ve. Ege de-
da keza hiçbir klyımeti oJmıya- İşsiz olan Sod..:ıt büyük bir şürdüğünden otele olan 90 hrıa ceğini kaydetmektedir. ııızınJelıi daların ~gali, Kara-

mnkladır. . 1 ca;ktLı:·. zaruret ic:inde kalrruş ve üstelik borcunu da ödiyememiştir. Hint Kongresi c~vı:ıb& d mz muhnsematı. !randa İngi-
.. Bu -z:adyo, "'Cunıle şun arı ı »ıtı< bir de Fatmanın gelmesi bunun Scd dm S lla abmet Oçlinc"' 1n-uhnra.yı Jooouı etti tiz - Rus Mrleyü:;ıyle Ru ya.l ar-

soylemı~lır A 'd b 't ı S a u n · u Yeni Delhi, 6 (A.A.) - Hint b .J •• k rsd.ılt ve J ib 1 Bızzat Anttlncskonun da söy vrupa a a• 9 ama üstüne tüy dikmıştir. edat bir Sul~ CerJJ~ anab.kem?:<>ınde y~p!- •.ı.e gor en ara z 
1 • g'b' k ·d"şlerınız Macar 1 i! , çare aramış ve bu:ba.sı Mehmede 1 lan ilk soı gusunu mutea·kıp tel - Birliği Milli lıizb'nın icra k 1lmi- yada vukubı•la.n tan.rrl.17. ve kar· 
CI .ıgı 1 ı aı c. ' ' miiracaat edcrok bir memuriyet. ki.fi karar erilmişt' tesi 8 saat süren bir müua.kaşa- sı taarruzlar karşısında hudut-) 

esareti albnd~ .!nvrnn~y?r}a.r. l1are'Keflnrı· ile Bursaya tayin edildiğini ve ıne v»Ul< ır. <lan sonra.. Krips tekliflerine , .. e- İ.arını takvzye etmek gibi ipti-l 
M·ırnrlar en buyuk şaırınızın u "t·· ~ · .. 1 ·.,.tir rilecck cevabi muhtırayı kabul .J~~ hnzı teclbirler almak_ la.._ ikti-d'leıarını satısa.· çıkardılar. Do- eşya go urecegını soy cmı,< · WJ,l 

b. Londrn, 6 (A.A..) - Al:m:ın- Sedaıt avd.en, gfıya Bursaya gö- f•J•b F etmiştir. fa etmiyet·ek harbe gu-et·dı. ~u.-
ğn sızin için ltıic; bAirı Z<Jffiaı n -~ yada ve Alanan işgali altında 1 türmck üzere al<lığı eşyaları ı 1 e uarı Komite. bu muhtırada Hir.dis hasınılaı~ ta.rafından lamaıı:ııyle 
ideal ol~nmış ır. man ar sı· --1 1 s~~..J~ı Bc...ı--tenı"nJe ""tarak bir tanın müstakbel statüsüne ait çcvr.ılmış, gün ızeçtikçe çetinle-
cebrt' ı harba sıirükliyorlar. Ne bulurum mamleketl~ıue yapı an a.ııu- ~ ~ d •• }d -

. baltala.m,ı ha.raketleri hakkmda. L...k.far para temin etmiş ve bun- un aç.ı 1 yapılan bevanatın şiiphcye ma- sen ha.y t şeı uitine uymava nıec 
ic- n harp edec ksiniz. teslım o- - d k" ~~· ·ı~ t ı stı dan sonra sura .kadem basını"'- hal bırakmıyacak tarzından do- bur ol p harbin gel.i.-:ımesi ve 
lllntız... (Ra<lyo gazetesi) aşagı a ·ı ı..<usı aı a mmı. r: v • 

· k el ktrik tır layı memnuniyet göstermekte- Yunanistanın mağlübiyeti neti-* Forbach'da büyü · Kıskançlık Başlıyor a· cc::;i eskiden emniyet mmtakası 
Hususi b r Rus tebhğinde şôy fabnltlı.sı bir "kaz:ıı" neticesin- Bu arada Fa.tımaının sık sık Açrlış morasim·nde ırAllahabada, 6 (A.A.) - Müs- olarak tcliıkki ettiği yerlerle te-

le ·
1
enilmektedir. de Llmllanıbna,z bir ha.le gelmiş,. ,~.1-~· M r h t - d ""'""'l"rını kaybeden ve Bo~. ·~la-

u Gö · f b "k t .. l l · Mersinden dosllarının gı:-.:uıu::ı:ıı asa a guzarımız 8 Jüman Birliği tarafından Pazar .uı.a.a "· 5"" 
23 Marttan 4 N <ıan 1 Kadar ge- . rıng a rı asının a; 

0 
ye en Sedatlı ıloskaaıçlıg· a sevketmiş. nkşaını Aleni celsede kabul edi- nn koruyucusu sıfatiyle girişti-"eıı zaman i"inde rkez r.ephe- bir infilak ve arkasında.11 çıkaa bulundu 

1 
. . 

1 
.. d 

.. "' ti · de iddi h Sedat bunun üzerine evvelce len karar sureti birlik ıelsi Jin- ği taahhüt erıni ta.mamıy e mu 
sindt:' faalıyettc b ,ıunan So.,ryet bir yangın ne cesm c a- Bükı~.:::ten ak"'b. tabancasını Sofya, 6 (A.A.) - Bulgaır a- rik bulunan Türkiye, şimdiye 
klLaıa .... 161 mahalli geri almış- sarlara uğTamıştır. -.. ·"'t> • bild . naha gelecek toplantıva kadar b·ım k .. 

'· Skod f !b ·k~ 1. nda balta yanında ta§muya başlamıştır. J8llSI · irıyor: birli~in menfaati bakımından lil- k:ıdar harp dışı kala ı e ıçm l::ı.r takrıb"'n 4.n bin düşman as- a a: n cwıarı - "be f ~ . ı,,. 'k 
• " lam h k tl · "tıtik ,.. ;;...,1 Brr gün Maksimba.r'a gitmişler- Bugün Filı uan ac:ılmış- zumlu ı?öreceg".i birligwin preusip- birtakım fevkalade dıpl'\,matı k,,.n· ·.ctu··rmusl rclir. a are e en gı çe ~06 ..... - tö . ı ~ rf b -1 

.... 02 Al ma;ktadJ dil'. fiıtma orada Sedada bir a- tır . .A(;ıl:ına. renınde Bu.gar !eri ve gayesiyle mütenasip her gayretler sa ma mec ur vımw; 
Hav muharebelerinde 

1 
. r. daanı göstererek, rakibi olduğu- ıtic:aret ve de:miryolla.rı nazırla- türlü tedbirleri almak l'lalahiye- tur. Bulg::ı.ristan cihetinden befr. 

mm tayyaresı tahrip edilmiştir.------------,- nu söylem~ir~ Bu yüzden ara- n ile Almanya, ftalya, Türkiye tini vermektedir. ren gerçek ve mevhum tehlike 
16 ~ovyct tayyurer.i ~ayıptır. . r larwda birçok defalar münaka- ve Rcmıaınya elçileri ve ~ka Karar suretinin muharriri Hin Türklerin bilhası:;a büyük bir 

Hc'siukiden şu malumat ven~ ı Ankara haberleri 1 şa ve 1·•·ng. nın- cer"'Y'"'" ·et ..... ; .. _ memleketlerin ma.slfilıat...,.r,7Jaır- dikkatle takip ettikleri Mısırda-~. ""'41.. " ... u ~ ...,., distan düşmanın elinin erisebi-
livor: . tir. lan hazır bulunmuştur. leceği bir yerde buluıun·ısı dola- ki siyasi t.emevvüçlc.r, Uzak ark 

-"F' n piyadesı Iı..,inlandiya kor- :tk Ada Sefası Bilindiği üzere lbu fuara, hu- · d ·ki be 1 ·ı 1 badiselerınin er geç Orta~a rk 
fe ı de Tytarsa~ri adasını tek- * Kömür havzasından tı- V:ı..k'adan üç o-ün evvel, yani SUISi pavyonlarla Almanya, İt~l- ~~~i: t~.1~ bir ~:ıı~~':.e ~~: durumunda uyandirabileceği a-

. 1 etmiş r. sat Veknletine gelen nınlftmat.a geçen pcrşenibe gi.ınü lıar iıki a- yaı, Tüıltiye, Romanya, Mac:ı.ris- zum görüldüğünü kaydctmelrte- kisler, sonuna kadar bitaraf va-
-ıd ı 9"9-910 Fin · Rus göre gündelik istihsal yekıinu şık beraberce Aib.ya· g~tınişler tan ve .İsviçre iştiı n.k ~ekte- ziyetlerini muhafa:za. edebilecek-

k rbi somuıda Rusyaya bı- normal haddi geçmek Ü7.ere 9 ve A'kasyapalas'a. yerlıe~ler- dir. dir. le!'ini ümit eden Türk zimamdar 
ı :. 'l. ı h lıınuyordu. dfr. Sedat Ifüufiltada'vaı 117 lirıa. Japon ~,::;,.. iJı •lgale larının süki1net ve soğukkanlı-

T bl ·ır.· bin tondan fazJadır. Bu istihsal "' J ti ... k' lfiUr .,_,.,,..,ı..., 
A 

1 ıan c ı~ı ile gitmiştir. Oıa.da. Faıtmauın a rvım te lığını ihlale muvaffak olamam.ıs 
Al nan umumi karargal~. teb- haddinin muhafa:zası icin icap ısrarı üzerine Pazar gününıe ka- l'ıl Yeni Delhi. 6 (A.A.) - Röy- tır. 

lt;J ıdc ezcümle dwcniliyor 1
: eden tedbirler alınmışbr. dar kamuş.lardll'. Va.k'a. günü terin bildirdiğine göre, araların- Ma mafih her ne. zaman bey-

Diişınanın dogu cepd~sın~ saaıt onda her iki fı.şık bera'be.r- da tavvare P'emisi bulunan Ja- nelmilel bastn önUmüzdclrl hk-. -!~h··cmn püskur *Antalya Meb'usu Rasih, Mec j ·ı· b k JJ 0 

y:ı.ptıgı me'\i.u.ı- u ~ _ ı ce bir araıba gezintisi yapma.k ngı z ~s ını pon deniz kuvvetleri halen Ben- bahar icin tahmin edilen taar-B . k gu suren Al lis Riya.c;etine verdiı'n bir sın """ 
tüln ii~tür. lI' ·aç n - ,,,. i"m iskeleye <nt.mişler, fakat a- gale körfüz;nde hareket yap- ruzlar eınıasmda ~azlarla Ka d mer takririnde taze ekmek sa.ttık- ~ t:>· Stokholm 6 (AA) Afton mmı h•nrruzunun sonun a.. - ra.ba bulamayınca, yaya bil- ge- ' · · - maktadır,. radeoiz harekiilının ehemmiyeti-

k - d 69 mahal ışO'a.l larmdan dolayı cezalandmlan Bladet ve Aft on Tidn · ngen <>"'- hedef 
kez C"" mm e ı:ı ziııti ya.pnuya karar vermişler- 0 - Dii.cnıan harp gemileri ve tay- ni kayıt ve Kafüasvayı 
dilmist" iki vatandaş hakkında Adliye zetelerine göre, İngili:der Cu- --- ta 'htim ıı · 

e · ır. 'L.: k Vekilinden sual sornınktadıı·. dir. yareleri müttefik ticaret gemi- ittihaz eden amız ı a erı-Alınan hava ordusu Riıain.s - V k"l . h 1 Bir hayli dolaştJ!kıt.an sonra martesi - Pazar gecesi Norvecin len· .... ,. k<>-ı miiı=•terek ta"''"ruz- ni miinakasa etse ef.kan umumi-
f brikal e Takrir Adliye e a etıcıe ava e ........ ~'i' ..,., ...... 

tel-.i tayyare a arına v ~~~ı .... :..+ır' • Sedat, yorulduğunu söyliyerck Narvik bölgesindeki limanlar ü- la.r yapmışlardır. yerle bir nevi a.f:'ahivet göze çarp 
Moskovndaki askeri hedeflere ~.. biraz dinlenmelerini w:<lif et- zerine bir akın yapmı§lardır. Bu maktadır. Fakat Mihver devlct-
t 1• .. :li surette hücum etmiştir. 1. n~-:,. ....ıı- ırıda · d F "- ·· akının denız· tayyarelen· ve de- * Matbuat Japonların Sey. l"n· yu"-ksek k.......,"ndan!ı~nın ni-.... 'Id' w • - * Rume ı .ı.A:.UllL-yuwıı · mışse e awııanm ısrarı uze- hlnda uğradıkları rcııvaf::fain- " •uuu:ı. n· 

Resmen haber verı 1g ne go- kaybolan eşyanın idare. ee y._"Qı- rme biraz iler<leki kaya.lıı:ıö-a gi- niz birlikleri tarafmdan yapıidı- yetlerini ve son Mosltova kon-
re, Kuybışc· f'teki lsveç isgüderi • d d~,.., d k ot ,,.,,ı dır 'L~n+~~. bu w •• l . yetsizlikten memnuniyetle balı- r·eran~ıı1dn yanılan tneo;liz "lan-' t l bo b ı lacak tahkikat netıcesın .e -~e- ere uroı~ar . .c ....... 1.u<1ı1 gı soy enıyor. sctmekte ve Japonların ora.da i- " b. ,.. 

Hap:ırand:ı ya a. 
1 

an m :ı ar- ri miktarına kadar tazın.mat ve- sırada Sedaıbbaın aynlmış ve da- Bununla beraber bu hususta kinci bir Pearl Harbour baskını 1ıarmın mahiyetin~~~ bilmc-
dan dolayı Sovyet hüldimeti nez- rilmesi hakkındaki 15.yilıa Mec- lıa yüluıekte bir kaya.nı.n. üstüne henüz resmi hiç bir haber veril- · di'7i ic:in burılar Şlmdıbk olduk-
dinde protestoda bulunmuştur. lis ruznmesine almmışt:r. çıkarak oturmuştur. memiştir. Ve tafsilat y ıktur. yapmak istediklerini, fakat İn- ça 'boş bir takım müşahede ve * Berlinden bildiıildi'.!ine C>' .. i. li'adın Aynlma Teklif EdiYQr giliz tayyareleri ve tanklariyle tahminlersen ibaret kalmakta-
re · Führer Romen oı·dulnn kur- * Adliye Veka.Ieti Sıa.fer\;er- Fa-- bu ~-...:ı- Sedada. 8 ...,,_ Gazeteler, Cama günü şiddetli karşılaştıkklarını kaydeylemek- d 
-~v başkanı G.ane-1 Steflea"'" K ·UilJ.U. ;:)wıu..m '""' bir top sesi işitildiğint fakat tedir. Bwıun1a beraber Sevili- ••ı•r·-·· ----------,_.,, v•• ı... :r • lik Şubesi Müdürü Emekli ur- lenerek, "Sedat, sa.na söyliye- · 
kabul etmıştir. may Yarbay Alı Rıza vefat et- ceklerim var." demiş ve şöyle İsveç hududundan itibaren gel- na yeniden taarruz edilmesini 

kil• söze başla.mJştıı-: "Sen beni fe- diği hissolunan bu 8eSiıı menbaı beklemek lazımdır. 
Polonya Başve 1 miştir. na bir hayattan kurtarıp bu.- sarahatle bilinmediğinj illve. e- * Reis Ruzveıtin Hindistan-

Amerikadan * Ankara Belediye M.iclisi günkü h'cl.yaıta eriştirdin. Bun- diyorl&r. daki hu.snsi mümessili A.'bay 
Atinadaki Belediye memurları- danı dolayı sana minnetta.rım. Ame r ika Fransdan Louis Coruıun bugün kongre re-döndü nın vald talebine ka~ılık olarak Falkat şunu da mhn.elisin ki be- isi Azad ve Panclit Nehl"li: ile gö-
hediye suretiyle iki bin beş yüz nim birçdk dostlarım var. Onlar ıeker alıyor rüşt.ilkten sonra Krips ile uzun Londra., 6 {A.A.) - Londra

daki Polonya haberler nezare
tinden bildirildiğine göre. Aıme
rik.adaı ve Kaıruı<.lada iki haftal:ıık 
bir seyahat yapan General Şi
korski Landraya dönmi.i tür. 

General dönüş yolculuğunu 
bir lngi~ baınba tıa.yyaresiyle 
vapmı tll'. 

lira kıymetinde eşya gönderil- benim arkamdan buraya kadar bir müzakere yapmıştır. 
mesini kabul etmiştir. geldiler ve beni adını adım takip Vaşington, 6 (A.A.) - Birle,. !!!lllll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'l"~lllf!!!!!!!I~!!!!!~ 
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ÇOCUK BİNAYA TEMEi.; 
VARLIGA EMELDİR. 

Çocuk Esirgeme Kunmıu 

ediyortar. Binaenaleyh, artık şik Amerikanın Vişi hilkfuueti
seniule ya.şnmama. :iı:n1tan yok- ıe 200.000 toh Fransız şekerinin 
ıtur." demiştir. alımı i~n mür.a.kerelerde bulun

l'ıabet Etmiyeu. Kmşunla.r 
Scdaıt bwıun üzeriue beynin- duğu bugiln Vaşington.da ifşa. 

den vw-u:lınuşa. dönerak ken- edilmektedir. 

İTİZAR 

Yazımızın fazlalığından uHaz
reti .Musa,, tefrikamızı bugün 
neşredemedfü:. Özür dileriz. 

Hazin bir ölüm 
Dov1et Demiryollan Şeflerin

den Ba.y İsmail Onel'in esi ve 
Süvari Üstteğmenlerinden kzet 

Arda'nın hemşiresi Bayan 

.Fehmiye Onel 
614/942 günü genç yaşmda fe
fat et~ir. 

Cenazesi: 7,/4/942 Salı günü 
evinden kaldmlarak Üsküd::ırda 
aile k'l.brietanına defnedilecek
tir. Kederli ailesine sabırlar di
leriz. 

Emzi li an11eleriE 
ek ek i htiy cı 
(Baştarafı l nci sahi/edeJ 

bii olarak hassasız. 
Binaenaleyh devletin, beledi

yelerin, Iiususi teşkilatların bu 
gibi yardımlarda atacakları a
dımlar fertten biraz fedakarlık 
istese dahi, bunu memnuniyetle 
karşılıyacağımız muhal.kaktır. 

Bence. enızikli kadınlara ge
rek kendi sıhhatlerinin vikaye
si ve gere.kse "ocuklara bol siit 
temini bakımlarından. onlara, ve 
bu meyanda hastahaneleri dol
duran hastalarımıza da fazla gı
da ayırmak için başka fertler 
fed::ı.karlık edebilirler. Bundan. 
dolayı şu kanaatteyim: 

Emzikli kadınlara, hastalara.. 
ve küçlik çocukTara daha iyi, Vl\ 

daha bol ekmek vesair gıdalan 
temin zaruridir. Aksi halde bu
nun büyük mahzurları gün gibi 
asikfu-dır. 

·Bunun için bizler miktar V'I 

cins itibarile fedakarlık etmeli· 
yiz. 

Ancak bu ımretle bunca müş
kül&! icincle bulunan devlet ve 
Belediyenin bu işte muvaffaki
yetini belki böylelikle kolaylaş
tırmış oluruz. 

Bulgaristan harbe mi 
hazırlanıyor 

(S&f ta~afı 1 lncl .-yfad11) 

boşa gitmedi. Zira, millet müca
dele içinde kuvvetlenırrlye mu
vaffak oklu." 

General şu sözleri ilave et
miştir: 

"Millet, imkan obırsa ş.iımdi
ki muharebeden insanca fe<ln.
k.3.rllklar yapmıwi:an sıyrılmayı 
bilir. Kraılııı s.i.yaseti şimdiye 
kadar okluğu gibi burulıın. son
ra da bu fedaJddıkl::ı.ra ıncydw 
vermem.iye muvaffaık olabile
cektir. Fa:ka.t millot, şunu da 
bilir ki, mukııd<leNltıru ıta.halk -
kuk ettirmesine mini olmak i
ç.in dışardan ve içerden her ikim 
teşebbüs edecek olursa onu ~ 
miye ha.zır bu!mımas lizım
dır." 

Gizli Bir Bulgar Radyosunun 
Neşriyata 

Ankara, 6 (Radyo Gszet:esi) 
- Bir Bulgar gazetesi neşretıti
ği bir makaıl.ede. Kral Borisin 
kiyasetli siyaseti sayesinde Bul 
~ kolayca. M.a!kedonya 
ve Yunan Tra'kyasının bir kıs.. 
ımına sahip olduğunu yazmıştır. 
Bunu ele ıa!a.n gizli radyo, ma
lkaleyi hula.sa ettikten sonra d~ 
ıniştir ki: ••KraJ Borisin kiya
setli siyaseti Bulgaristam Al
manya.ya satmaktan ba.Şka hir 
şey değildir. Buna inanıyorsa,.. 
ruz ddanıyorsunll7.. Or:ı!a.rtlaıld 
Bulgarlara yalnız jandarma va.
zifesi gördürülmektedir. Al
manlar yalnız kendHeriııi dü~ü
nürler ve ıanu ettikleri zaman 
da hü; tereddüt etmeden bura.
Ivım başka1arıııa. verirler." 
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...... ı Nakli ve iktibas 

- Bllirshı Sd Aynalı .Alımety 
kendine çok giıvemr .. 

..... ........., ........... ~] 

hakkı mahfuzdur F!l1 Yeni isti 
A rtık, muharip memleket

lerde heı· şey harp içindir. 

ameller 
yor. Me:,gul ve dost memleket
ler işçileriyle, boşluklan doldu
ruyor. Hintcrlnnddaki çalışın 
lar, büyük kuvvetler yerler. 
Cephe ku~'Vetlerlnin tasarrufu 
için, işçi saflarında kadınlara. ve 
yabancılara önemli bir yer ayır

, 

- Evet amma.. Beş altı daki
kada şaşırdı. Ho!eı paça kıırbr 
~ı oııu büsbütün bozdu. 

DJ.ha dur bakalmı, ne O• 

yu .ı.w olaoa:k ? .• 
- Evet.. Ydrlllr daha ~ 

girmL'di. Mukabele ile uğraşıyor. 
~ tuhaf çocuk, taınmadığı 
gilre§çilerc hep böyle yapıyor •• 

- Aynalı J~et, bu, g\irea 
~biycsinin far.kında. olmadığı 
için kim.bilir ne dü.~üyor? 

- Her halde YörUk Ali, hU
cumlaronn kendini koruyor ... 
l1udafaa güreşi yapıyor zannın
dadır. 

- M uhaklroık. .. 
-- Dur bir.az, bekliyelim.. g. 

J'('yce gülünç §eyler olacak .. 
Dedi Hakikaten. de çok geç

meden oldu. Aynalı Ahmet, Yö
nige bir çapraz girdi. Ve, ken
dıne guvenerek sürdü. Yörllo°'il 
encak dört be§ adım kadar gö
tuı ~bı ldı. )orük, birdenbire dö
ne1 ek «<apraman sıyrıldı. Ani 
ol:ır.U\ eğilıp içten hasmın paça
l ı ı.: lt.i't ı. Bu, akla gelmiyen 
t l •. ve t :'S bir tutuştu. Ya
rıı \ ı ug ün 81rtı hasmına doğru 
.ıdı Bu a;uı·~tle eğılerek ters bir 
p;ıç"81 tutuşu yapmıştı. 

Bu vaziyet ~.w .şısında Aynalı 
.Ahmet, mutiıiş bir t.ehlikcye dil.'] 
miıştiı. sırtiistU yer~ düg.mek 
vardı. Zatc.rı Yörük Ali de bu, 
cyunu bilerek yapmıştı. Ve, hiç 
'bır pehlivaıun bu suretle oyun 
tatlıik etmesine ünkan yoktu. 
Ayıı..'l.lı pn.çalan ka:ptınnca bir
dt."l'lıbire Yöriıgü belden kema
nelemek \'e geriye düşmemek 
yolunu tuttu. Pa.ka.t bu da teh-
1il.c-Jı bır şeych. Bina.enalcyh, dö
nup yuzüstü yere a'blm:ıktan 
başka çare yoktu. Nitekım çok 
tt tik olan Aynalı Ahmet, dcıhal 
oonerek kendısini yere atu. \ c, 
9tw atmaz da Yörük, üzerine 
çullanmadnn bir sıçr y~ta a) a-

1 i.t kalkıtı. 
Yorü~ün mukabil O.}unu b\i

:tiırı seyircileri ve L.t;kı pchliva.n
laıı ÇJleden çıkardı. liomeu her
ke=. bıığrıŞlyoıdu. 

- Y~ı.! Yörük!.. 
- Pclılh"Ül\Slll 'örülı: ! .. 
Aynalı Ahıuet, sinırlcnmisti. 

Hayatında ooyle oyuna gırn1e
mişti. Az kaL~ın yenıliyordu. Be
rok~t v r-.;r.ı <;ok tetık oljugu l· 
çi u k urt.ulm uştu. 

Aynalı Alınıet sıçrayıp ayağa 
ikalkınt.a çırpımp bir nira sa· 
vuıdu: 

-- Ha)da Yônik be! .. 
y uruk Ali de hasmını boş bt

:ra •. ma.uı . O da, çırpın ..... ı ak: 
Hayda Ahmet be!.. 

Dıyc sertçe mukabelede bu
lundu. Yoniğün mukabil llyunu 
urtada epeyce konu~dııra ıney 
dan vennişt.i. Bilhassa, 11akem 
he} et.ın<le bulunan eski aıehı:
van.la.rdnn Molla. Araboğlu bi
noırleı nıe b:ıkarak: 

MuUli., bu çocuk çok y&

ınaıı ~~:! .. 
l .uıgu- da söyl niyordu: 

.ı:sıre t'<ıhk. ne yaptı &enin 
u;..l:m be'~. 

Buı Jt ~ırdım. Bu, oyu
!llu da ıı0t'ldı:11 çıkardı be? .. 

8.ı ffit<ıd .. bhJenbıre bir ka
ı 1~ •" vldu. Copar, Hü.<imelli 
t. 1 .ır ı:ıdıgı gıbı ünlü. Kazan 
dılı:.ııc. ge.ıJ 61 l'k, budaytU"ak al-
tln.t aldı. c.,zgır, bağı:"dı: 1 

- Çopaı .. Meydana gidi:n .. 
ll:i IJ<!hlivan kalkıp meydana 

grı.tJleı .. Çünkü kea.a.r. ve hal
aw vtur<lugu sallann öıWnıe ceı
u ~crdı. Y>par, hıuımlaı ilr o
t .• ..i.k ba.;tuıyordu. 1.ı,&kat çok 
<,.>et.n lnn HUl1Dleo mejdana çı
k p oturur oturmil.Z biroeabire 
doncrı..:k bır baskı ile a~ kalk 
tı \,opar, hasmını altında hemen 
hemen hi~ tutamaDU§tl. Ve bir 
oyun bıle yapamamljtı. Samıa
oo kalmıştı. 

Çalık, yine 8Ö~U: 
- - Çopar, avım kaçırdı usta. 
-- Ha.' Yab&u. -atma Hüsnıe-

nı .. Çok r-blivandır, nasıl kalk
tı gördlın ya? .. 
Giiı~ ~byah oo iki daııdka 

kadaı olmuştu. Aynalı Ahmet, 
hticumlnrına devam edip duru~ 
yordu. Yöriik Ali, her vakit ol
duğu gioi ~reşe hep tere ta.raf
tan, yani sol taraftan giriyordu. 
Aynalı d:ı. sağ güreşçi idi. Bu 
sebeple hasmı kendisine solak 
gelıyordu. Aynalı Ahmet, bunu 
sezdiği için mütomadiyuı güreşi 
6"c.1ğa dökmiye çalışıyordu. 

Aynalı Ahrılet, ~ on be
şinci dakikalarına doğru Yörü
ğün bir dalış hareketine muka
bil hasmına kwanadı geçirdi. 
Y:örük Jrazkana.Una girince da
ha .1yade yerleşir vaziyet aldı. 
Aynalı, fırsattan istifade etmek 
istiyordu. Kazlranadiyle benıher 
hnsmımı. bir çengel yetiştirip 
1111\.ğlfıp etmek yolu:ıa düştü. ~ 
kat birdenbire Yörlk, ka.zkanar 
dından sıyınldı. Kollan yukarı 
dikildi ve, süzillerek hasmın pa.
çalaıını buldu. Aynalı Ahmet, 
binw bile beıklemeden lwndjni 

yilzUkoyun dönerek yere attı.. 
İ8te bu sefer Yörük Ali, has

mını kaçırmamıştı.O da birşa.hin 
gibi hasmının Uzeıine atlldı ve 
kispet ilaısnacrından yapl§t.ı. llk 
iş olarak kendisinden iri hnsını
na bir knzık \'Urdu; olduğu yere 
tesbi:t. etti. ~. kazığl yeyin
ce deprendi, f a.t zoru görünce 
olduğu yerde kn.ldı. Xaçıp il..'lll'
tulmanın imkılnı obnadığını 8.lb 

lndı. 
y~ Ali, kazığı maıh3ns vur

mu~ Hasmının çok oynak ol
duğunu bil<lıği ıçjn iı:açmasın di
ye ka.zıklamLr;ıt.ı. Aynalı Ahmet, 
kazığı söküp küçük hasmının e
linden inırtularak ayağa kalkrnı
ya sav~-tı. Muvaffak olamayın
ca, duraladı. Yörük Ali, binııı 
ikazı.kta bekledi. MQJtsa.dı baş'ka 
idi. Sarmaya girecekti. Fa.kat 
çok tetik ve kurnnz olan Aynah, 
birdenbire kazığı budadı, yan 
dönerek Yörüğün paçasına ya
pıştı. Ve paça ile beraber doğ
ruldu. Şimdi Yöriik Ali. tehlike
~ düşmü.,~. Yörük, derhal pa
çayı budıynrak hasmının elin-\ 
aldı. Bu suretle güreş tek
J'Ur ayağa intikal etmış oluyor
du. .. 

Yörilğiin kazk m dmdan sıy
nlıp paçaya irunes. de u~t.aca 
idi. l:kı pehlivan ayağa k •• Lkar 
kalkmaz çlTpındılar. Yörük bir 
nara aavurou : 

- Ha vda Ahmet be! .. 
Ahmet te çırpııınrok : 
- Hayda Yöriik be! .. 
Çalık, oğlunun galip gcleceii

ne inanmıştı. 
Hakem beyctınde bulunan 

lfolla da: 
- Araboğlu .. Afa.c-anı görü

yor mu ·un. m r ~mpıyor? .. 
- Birf' ço~ eytan çocuk be!. 
- Çok kı\•r.ik glıreşiyor .. İyi 

bir pc-hU\ a.n ol.ı(·n.k .. 
Arnavutogluna benziyor 

gii~~ı .. 
- E\'ct.. Onun gıbl de kiıçirk 

ve hafif.. 
Ne ı\mdnr okka doldurur 

dersin? 
- Belki yetmi" 'b<-ş kadar .. 
G~ yirmi da"'ilrnyı bulmu~

tu. ~ clakıka ka.chı.r daha a· 
yalruı bog:.ışmn oldu ,.e, yfnnı 
beş clakf.-caya geldı güreş.. Fa
~"üt Yorük Ali. dalın haliı. mü
dafaada ıdı. Aynalı Ahmet ise 
mütemadiyen hücum ediyordu. 
Daha nefeslen."lıemışti. Çop1rla, 
Hiismen <le altalta i.ıstüste gü
reşiyorlardı. 1ki taraf uı biribir
lcırine mükemmelen hamleler ya· 
pıyorlardı. Bu, pehlivanların gü
reş tabiyelcri yoktu. lki peh
livan da müsa."i derecede ~ı·eşi
yorlnrdı. Ç'.4JJR.r ba.za.n odebsiz
Uk c,-tmek ıst.ivordu. Bovu·ndu
rıı.k vuruyor. ·tırpan ati'yordu. 
HUsmen uslu güreşiyorrlu. Yal
nuı heı keli Y ôriij';'Ün güreşe ne
den ı,-irmooığine merak ediyor
du. Bilmiyenl~· söyle konuşu
yordu: 

- Has.mı ağır ve iyi güreşçi 
olduğu için Yörük miidafaa ~
reşı yapıyor .. 

- Yörük Ali, sonradan giire
şe girecek görünüyor .. 
Güreş ayakta yarım saati bul

du. Ço,P'arla Hüsmt'11 biribirini 
yerken Y orük Alı ile Aynalı da 
biribirler.ine kül yutturmıya ça
lışıyorlardı. 

Bir ualı.k, Aynalı Ahmet, bir 
fırsa.t bulup Yöriilı: Aliye çapraz 
girdi. Ve, Yöriİt,iiii boş bularak 
sürdü. Yôrilk. kendisini toparlı· 
yamamıft.ı. Çapra:ı sürgüsü 
QOk kuvvetli oldu. Aynalı, ümit
lerle dolu bir hızla Yöriiğü sürü
yor Ye, bir yandan da çwgel ye
t4tinniye çalışıyordu. 

Ordu, ruhunu mılletten alır; 
cephe, b:inter2anddaki ga.Jışma
lara dayanır. C'.ephe sa.rfiyutını 
kayıt altında bulunduranlar. 
kanı koruyamazlar. Her hare
kü, at.es kuvvetiyle desteklen
melidir. Onun için cepheye dog
l'U ikmal akıp gitmelidir. 

mak icap eder. 
Lloydcorç, İngiliz kan ve .kuv

vetini esirgemiş, mütehassıs iş
çiye tezgih başlnda. vazife ver
mişti. Bu harp, tamamiyle bir 
makine harbidir, Alman zafe
rinde en büyük amil de maki-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıhhll ve Biltün AIJnlarınızı derlıal Jıesttr 

lcabanda gOnde 3 kaşe ahnablHr. 
• ; • ~ • • 1 • 1 . ' 

Hatta en zengin memleket
lerde uzun <>ilren bir harbin ih
tiyaçlarını karşılamak üzere ted
bir alam::ı.zl:ır; harbi harp için
de, hatta harple beslemek. an
cak zafere koşan bir orduya 
müyesscrdlr. 

nedir. 20 yıl silih ve malzeme --------------------------- ... -------------

Almanya, yedi yıl devam e<len 
programlı çahşma.lariyle h:ırbi 
hazırlamıştı. O, kendine has 
esasları sayesinde badireyi az 
zamanda mesut bir neticeye er
direceğine inanıyordu. 

yığan Rus ordusu bile ona mUf-
takirdir. Ç\inkü cephenla art
sız arasız, hadsiz bcsapsaz ge
lirlerini karşılamak, kombina
larından bir kısmından malınım 
edilen ordu da kolay değildir. 

run;0 PROGRAMI 1 Romorkör alınacak 
I_!'~ 1. lıtanbul Elelıtrtlı Tramvay ve 1'ünel 

7 MART 1942 - işletmeleri um,;m müdürliiğünden 
7 .ao Program 18.45 Zlrant 
7.33 Müzik Tukvlmi 
'i .4S Ajans 18.55 Fıııııt heyeti 

Haberı.rı Ul.3-0 Ajnns 
... oo Mlllık Habeı len 

Uman dahılinde asg:ııt 4 yükiu mavs:ı.yı <:t'i t"dehılt'< fk k .. bıliyette 
bil' ruınorkür mubayaa edilcccktıı·. 

AlAkadarlarm mufassııı t.cklitterini en ıeç 13/ 4/9•2 Pa:ı.ıı t.c-si l(llrıü 

.aııt 17 y~ kadar idareye l.c'Ydi et:ncieri illın otunuı . (4211 ) 

, 

Biiyük Britanya, jeopolinik 
durumuna ve donanmasının üs
tünlüğüne güvenerek, adasında. 
asude ve istikbal kayıtlarından 
azade idi. BJyiik Harpte o!du
ğu gibi, kara orclubrmı ihmal 
etmiş ve havalaıda ba§gfü;tere
cek kasırgalnrl, tayfonları der
piş <:Um·rnisti. 

I<,ın;atı f evtedenler, ku\'veti 
hinterlandda araınakladırlaı'. 8 
milyon ton batırılmıştır. Ame
rika, bir yılda bunu yerine k<ıy
maya özeniyor. Yılda 3 milyon 
otomobil çıka.ran müesseseler 
aylardanberi kamyon ve tank 
imaline tahsis edilmişlerdir. 
Top ve cephane de, ucak sııyısı 
da kabarık tl ~rlar gösteriyor
lar. Hasımlan l• bu rekoru kır
may:ı t,-.abalamaklaı11I'laı'. Mu
vaffakiyet ise, ~epheler ihtiya
cını tatmin edenlerindir. 

8.15 l!:\'UJ Saati 
12.30 Program 
12.33 Türkçe 

Pliıkl.ar 

U ."5 AJans 
Hnberlen 

ıs.oo Turk!,;e 
F'lfıld. r 

lR.00 Pro r.ım 
uı 03 Muuk: 

J lf.45 Konu.,.q}1a 
19.5!5 Fusıl 
2(1.15 R .. dyo 

Gnzetc:.i 
20.45 Müzik 
21.l!i Konusma 
21.30 Muzık 
21.45 Klfı.otlk 

1_ İstanbul Belediyesi İlanları 

İtalya, o büyük harbin galibi, 
Versa.y diktatınuan giicenik 
yarını kunnnkta, istilii. planları ı 
tertiplemekle idi. hava ordusu- Kiirenin beşinci parçasını ua 
na ve donanmasına ön,•m wri- tehdit eden harbin sarfiyatını 
yor. "ya zafer, ya ölüm!., diye temin edenler yarından emin o

Sulun 
°'·kestt'Uı 

·r111·k 

Müu.l:i 
22..30 Aj:ıus 

H:ıberleıi 

Z-2 45 Pror.rnm 

Taksım Bahçesi için muteahhit n:ım 'Ye hesabına alına<"ak HiO mcır. 
nıiklıbı kumlu bahı.-e c;nlolı tcmdiden açık ekııiltmt'J't? konulmuştur. Mecmu" 
unun tahmin bedeli 960 llrn ve ıl.k teminatı 72 liradır. Şartname 1.11bıt v~ 

mu:mıeliıt mudürllıl:u lmlem1nde aıörolebılir. İhale 17/4/942 Cuma gt\nü t.-na1 
14 dı· D,ıiıni Endlmcndc 7apıl~•l·alrtır.'raliplerin ilk teminat makbuz vcyn 
mektupları V<• !l42 yılınıı aıı Ticaret Odası \'~\ı:ııbırile ihale ıünü muny-
ycıı sa .. '" Daımı F.ncumcndf' bulunmuları. (4276) 

- ------------otedenberi lider:rıin ıliliylc mı- _ıa_b_il_i_rı_e_r. __ 
ğmyoı·du. 

Avrupanın, büyük harbin dar
belerine uğrayan mağHıp mem
leketleri de he.saplaşm:ı. gür.ünU ••r• 

iS TAN B UL 
v 

D E F TER U ARLI G 1 NDAN 

No Adı Sal\atı bekliyerek, ordularırıa alttan · 
alta çeki düzen vennck istiyor- J 

l Muslim J<omim:u 

lardı. 1 2 Sal.>ah:;ıttin Sobncı 
3 Mahmut DokumuCl 

Bi.iyük harp. 1918 de hitama 4 ZckAı M .. nın 
errniştı. l<"'~kat, o harbin kanlı 5 Ahmet K.ıhvecı 
izleri bt~ ha.rp baf]layıncaya ka- 8 Cl?\':ıt K. Tamırt'.ı 
dar da silinmemişti; iktJsadi 7 Adıl K:ıh,eel 
takyiUer. o eski refahtan birçolt 8 1• ·r~nrıverdi Dokum,.cı 
) erlerde eser bırakmamıat1. 9 .A. Ta' u'kçular Kall\ e<:ı 

Amerikanın Büyük Harpten 10 H. Akkas Afı;i 
kazancı, malını sağlamakla hu- ıı Besim Kı•h,ccı 
lasa edilebilir. Yeni dünya sa- 12 Ahmet Boy.ıcı 
kinleıi, Avrupa ihtilaflarından 13 Mehmet ve ismail Korııpllk 
u1.ak ve facialar karşısında ka- 14 Mustııfu Köfte<:ı 
yıtsız yaşayabileceğine inan- ıs M. Bahtiyaı· Demi~i 
mnkla hayal inkisarınn uğra- 16 Abdullah Kt>muı d! 
mıştır. Bugün Okyanusları be- 17 
nimsiyen Nipon, nşiyane~inde 18 
yorulmak bilmiyen bir gayrellc 19 
didinmiş ve Uzak Doğu sömür- 20 
gecikriııi baskına uğratmak i- 21 
çin biitün incelikleriyle pliınlar 22 
tanzim etmişti. 23 

Sovycl Rusya, dlinyaca ya- 24 
bancı ve zararlı rejimini \'c Kı- ıs 
zıl diyarı ta~u ruzlara karşı ko- 26 
ı ı !ak i<;in yıllık programlarını 27 
mıadmdan t:vvel sona • ı·dirrnek 28 
maksadiyle titıvaşrnış ve bu am- 29 
da asri bir ordu vikuda getir- 30 
meye ehemmiyet vermiı;ti. 31 

Gerçi, mesai gizlenmişti. Öl- 32 

çüsiinü anlamak güçtü: faknt. 33 
b . .!ti.in o alıntcrinin, o sıkıntılı 3-l 

Sal.h 
TııUt 

Aı uphacı 

:Mehmet 
Mersinli All 
Nesim Levl 

JC:ıbı.muıl 

Hırdı.vrıtc;ı 

Ynı? ard ye i Dımo 
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ve her halde yemiş vcr·en hayn
tın harbe f'Ürüklendi~iııi seıı.mt k 1 
güç te değildi. ı 

Diinya ölçii..sünde ve dünya ni
metleri için yapılacak bir har
bın .. llarca ve yıllarca devam 
edec·egini kestirmek mümkündü. 
Ancak, biraz benlikten bağlsla
mak, u1..ağı görmek, hah-mını kii
<;ümsemcmek gerekti! 

Fnt h Maliye Şulıftıı rrımu~!'cflerindı•n yukaıd:;ı adı ve ili. tic .ıreig{>tı trdn>sJ yazılı ~hıı<lar te •ki tı~ lrctl,. yt:n .ıd .... sle •inJ bıldkmcn•!ş Vt f(· 

U<·ll;ı.ge s:ıliıh yetl• bir killl .:~-ı .. ı mcm.iş ve ~ apılan arw;tırm.ıd:ı IJ,ılunamamış ulduklarınd.ın hizalnrınd ıro~tt"rl,esı ~ ıll· · aıt kazanç ve buhrnr 
, ergilt!rl ve zamlarını luwi it•hnrnıo•1wler.inın biz:z.at kendilerine teuPtı rni\mkün olamamıtrt.ır. Keyfıy,.t 30!.12 :sayılı k .. nuı u •o \. • ı inci mnddelf'~ın, 
tf''l.fik;ın tebl'g yerine l(t."<•me.k llZf"rt! ilin olunur. (4246) 

Her memleketin eli silah ve 
çekiç tut.anı iş b:ı.~ına davet et
tiğini. hatta kadmlaıını da is
tisna etmediğini öğrenince, bu 
sai ve sermayenin mısıI böliin-1 
düğünü kesti rmek ~ bah!ı:- mev-
zuu olur. 100 bu kauar milyar 
tahsisat. 20 : 30 milyon mü
kellef! 

Almanya, sa.nal müesRe. de· 
rine harp için çalıştırmak gayP

Mıntaha Ticaret Müdürlüğünden : 

lthalatcıların Dikkat Nazarına 
İskenderun ,-tımrükleı inci<• malları bulunan bılfımum ııh. lıiı.çıhtrın 

macdurıyetledne n1f'yd:ı11 \'er. lmemek. üz.ere ;.cele ıstanbuJ Mıntıka Ti<-a· 
ret Müclul'lugıiıw muı·;,l'aatlHrı luıumu ilAn olunur. ( 4200) 

T. H. K. Havac~ılık Dairesi Genel 
Direktörlüğünden 

Hm.a Gedıkli Hp21rlama Yuvaı;llUi bu ene 348, Jın!ı, 192G doğumlulnr 
d. n talebe nlınm aktır. Bu dogum1a1ar ıcfltı şıelrr>c'!Zle 339, 538 dögUm1ullir
daıı d .. hi almacııktır. lsıcklilerin ~rati.i :mfaınak üxen- C'..ıgııtoglundn Türk 

Kl rumu lıımı .ndn Hı v .. c ılık MOınl'ss.Jlıgine miır:ıc:ıa\.ları ıı:ın olu- 1 sini ötedenberi güdüyordu. Şirrı- Hava 
di, mesaiyi teksif ve teşmil edi- r 

(4257) 

.... ,...~··-..... \, ........................... . 
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Fekat Yörük, mümkün oklu· 
ğu ncadar kendini konıyor, çen-

gellerden kaçmıyordu. Yörüğün •---------------••••-•r-.ı bu, vaziyete düşüşü babaliıw fi' z A. y 1 
da ve, onu takdir edenleri de te-
11\şa düşür.rnüşW. 

Seyircilerden bir çoğu ayağa 
kalkmış bağın yordu: 

-Tamam. .. 

- Topla kendini! .. 
Ayna!ı A.bmedin hemşehrileri 

de hıza gelmiş, mukabele edi· 
yorl:ardı: 

- Ha! Aynalı ... 
- Tamadm. .. 
- B~tir işini ... 
Çalık, ellerini uğuşturuyor .. 

Arada sıra.da da !kısık bir sesle 
bağırıyordu: 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
~ ..... ---= ı.a. .;.. .......,..: 100.oeeMO ~ 1'r1I& ... ~ 

..... ededl: • 

Dlll ,,. T'-'4 ..... ""' .._"- .......... .... 
...... t-'• ...... ,.,~ ... '>tıllOO Ura •lıırf'.,. lv• w.,.IY# 

- Yörük! Kolla kendini! .. 
Cazgır, ba.~a türlü düşünü-

yordu. Yörük, ne yapıp yapıp Zlrlllıi Beo..._n<1. ınmıben.ll .. ~ caıwrw ~ • 
bu badireden kurtula.c~'l kana· • IO J!r.a bokmanlara MDede f daıfıa o*llecalr . kur'a fJe ..-lııWd 
atinde idi. Aynalı Ahmet, has-

1 
plAoıl f'&re eı:r..ı,.. clııflt4~ 

mını meydanın ortasından ti, 4 edeci 1.o11 Urahk 4.000 u,.. , 100 ..... IO UNllll l.800 UN 
llihayetine ika.dar stirdü. Fakat 1 4 • • • LOOO • 110 • • • ....,. • 
bir türlü hasmına çengel yetişti- 4 a - a U10 • MO • • • LIOI a 
reıniyordu. Budayıp şltına da 40 • tGI • um • 
alamıyordu. Çhlık, titriyor, söy- DiKKAT: ~ .,...ı.r bir - tcilldıt • llnıdllli ...ea 
leniyor ... Olduğu yerde dura- dQpt,.enlere Dcrarn1,. cıktıla t.kdlrcle ~ IO ~ ......o.ekUır. 
mıyordu. Oa.zgır, ona: Kur'alar MDeC1e dört c1dıa 11llari,11Haziran,11 E,. 

- Dur be! Ne ze>rlarur durur- itil w 11 Birinc1kamua tariblerinde gekileo@Jdlır. 
sım? Bir~ yapamarz Aynalı ... •-mı ________ .. ;nm! .. ~ml----ılım• 

<.ArLattı '"ar) 

Rıu• Aı;kerlik Şubesindl".n t.t.'bdılen 

almıc olrhığum Askcrlık terhıs tez
kt•nmi zayi ettim. Y cn:sıni alac:ı

f:}mdım eskisinin hi.ıkmıı ) oktur. 
Rize Kur"eyaebc nahiyesi Be.tan 

oğullar"ından Ahmet oOlu Sallh. I 
Doğumu: 322. (4208) 
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Divan yolu 

ZA l ' t 
Fııtıh Niı!us Dairesinden .ıldıgım 

ve ııskerı terhis kayıtlarımı h!lvı .1Jıııı 

hüviyet cüzdanımı zayi ettıın. Yt•ıli 1 
sıni çıkarfü~ımdoın cskıs 11111 htl. -
mü Y'-ktur. 

lııler"C•n Caddeel 8 numarada 321 

doğumlu iBmalt Aktol;a (4204) 
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iKRAMİYE ~-.l\Nı 
KEŞiDE-ER: 

2 Şllba.t. 4 Mt..YLS. S A~os, 2 tlrtn
clteşrln tarihlc:inde y:ıpılır. 

1 ~4.2 tKRA.·.I EL iı 
l adet 2000 Lira.hk = 2000.- Lırs 

3 .. ı~ > = 8000.- > 
2 750 > = 1500.- > 
3 , 500 > = 1500.- > 

10 > 25C > = .ıı~Otl.- > 
40 > 100 > = 400<'.- , 
5-0 > 5(l > =V~- , 

200 > 2~ > = 5000.- , 
200 > 10 > = 2000.- > 


