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yağ ve pey ·r tev
aşııyor 

~er aAşam: 
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r Küflü pırınç, yagsız peynır 

RU~LAR 

Harkof'ta 
müdafaa
ya çekildi - ---

ltors· a 
IVleseı • 

Si 
~Useyin Cahid YALÇIN 

Q RTA \." A bir Korsika mese-
lesi çıkannak i~in bazı ta.

~lardan daimi bir g-ayrct sarfe
ıı lı~·or fikri hasıl olına.kta,drr. Bu. 
h'q 1•itn i<;tiyor? l{im kurcahJ:O~? 
\l 11~ı belli de~rildir. Fakat gızlı. 
,.:-ıt ~izrye bir faaliyetin eserleri 
.,oze •·~b· 1~~n-'4" sarpmamn'1.< n.. ıl o ....... .-.. 
Jı..lla gcçntiyor ki ttaıyanm J{orsi
l'U İizcrindel'i emelleri ileri sii
t imesin. Bunun ark.asındıın müt-
tfiklerin bu münasebetle ittihaz 
ı!decekleri hattı hareket haklunıla 
l\hıninler yer clı~·or. İtalya mı bu 
~hriklerin siciınlcrini elinde tutu. 
~1>ı-, Yoksa müttefil< de,•lctıer mi 

I İa<lııRaskıtr ınbi J{or~tkayı İ;Ş(l'll.l 
fı. ~ t:\-
•111 bir vcsi1e arıyor? 
~inı<liki halde yalnız ortadaki 

hakiJ,atıere balill~ kot'i bir fi. 
~· • k 
lt" flerme .. ·an etırıeğe inıkan yo -

tıı ., • • ı 
t denilebilir. Bugün ıçın yıı • 

ıııı ta.hmin snhıı'>ı nçıkttr. ıtal~:'· 
~Ilı Yalnız Jiorsi'laı üzerinde dcg~!· 
. ana birçnl< Fransız topraJdan ~· 
~tindeki emelleri malfımdur. l\lu
I l'ı>J<e ahkiimı ile buralarını iı;gn. 
ııe nıu\':ı.l'fak olamadı; ha~biı~ so. 
~tı beklemek m~burıyeti.nde 
• dı, Halbuki harbin sonu çok 
~t~ktiği gibi galibiyet ümidi ele 
rtti'ltÇe zayıflıyor. Bundan dolayı 
l lalyanın ne olur o1maz bazı yer. 
~r· .. 

1 Sinıdiden eJe geÇirip barış uıu-
~ereJe.ri esnasında bazı garantilc
l;~ trıauı. olnuya karar vermesi ih· 
lllaı d:ıhilinde görülebi'ir. 

nılltından ba,Şka İtalya, mütte
ı,11erin bir ihraç hareketi yapma. 
ti tından da korlmc:ı.k bir mevki
l ~tlir. İtalyan donanmasmm u-
1ı;;nık bulunduğuna \·e İtalyan sa. 
t 1etiui muhafaza ettiğine dair, 
hla1Yan ka~naklarmdan çıkarılan 
b~b"rler, tta.Jyada, az çok böyle 
~t l<orku hiiküın sürdü~rünü gös
a l'lneğe kôJid1r. .'.\la.daga<ıka.r n.. 
;;lllın misal"ni de İtalya unuta
'- ~. Koro;ikanın müttefik devlet. 
't~· 
ı 1 taJ:'afmdan mühim lrunetler-
~ tutıılma.cıı İtalyayı son derece 
\ 11~ edebilir, t~hllkedc bırakabilir 
~~. gerçekten koıÇı.uya düşürebilir. 
~~l'lcı bir tehdi<lin önünü ahnak 

~ ~talyanm K~r..i~.ayı ~sı:~~ ted-
lllı düsünmesı mumkiindur. 

~ ~flittefik ka.ynaldarı ortaya bir 
Ilı al'sika meselesi çıkmasından 
~h~lı:ınun görünüyorlar. Çünk\ı bu 
~'?den ttn.Jya .ile Fransa araS!lldıı 
ı,:hıın bir ihtilaf ha'} p:österccek
\" Almnnya Fransayı ttalyaya 
~!Jt lıarbctmC"kte ·erbest bıraka· 
t >., Cünkü İtalya ile ara~ı açı-
ır~ - • 
~· L~h·a,c 1talya karşı mcla boy 

veren bakkalları 

/ aşe memurlukla- Rus kuvv e tleri 

Kerçte de 
intizamla 
çekiliyor 

rına haber veriniz! 
Halita dağıtılacak olan gıda. mad. 

delerile pamuklu mensucatm tevzü 
h8.Ztr1Ikları nlhayetıtenmiştır. Gıda. 

teviZatı hakkında. iaşe müdllrlüğü 
şu tebliği neşretmiştir: 

l - Halka tevzi olunına.lc ttzere 
ba.ltkallara verilen Pirinç, Turya.ğı ve 
Beyaz peynirler 26.5.912 salı günün. 
den itibaren 1'ehrlmlzdekl bütün bak. 
1m11ar. tarafmd.-uı bl\UU\ tevzi o\una. 
caktır. 

2 - Her !'labıs olı:.mek karnelerinin 
Mayıs ayı yazılı kö1;elerlnl keetırmek 
suretiyle kendi nahiyesi dahilindeki 
bakkallardan yarım kllo pirlnç, 100 
gram Turyağı, 100 gram beyaz pey
nir atacaktır. 

8 - Pirincin pel'a.kende kilosu 58, 
Turyağııı pel'akende kilosu 155, be. 
yaz peynirin perakende kilosu 100 .ku. 
roştur. 

4 - Tevzi olunacak Pirinçler temiz 
ve kanşıksu:, beyaz peynirler lse ge. 
çen sene mllhsultl ve ya.ğhdırla.l'. Bu 
evsafı ar7-etmlyen ktlflü, mevaddı ec
nebiye ile kanşık pirinç, yağsız ve 
taze peyniri satmak isteyen bakkal. 
lıırm iaşe mercilt>rlne ihbar edll.mesl 
~ayın hallumızda.n rica olunur. 

Diğer taraftan mensucat fi§lerinin 
de evlere dağıtılmasına dUnden itlba. 
ren ba.şlanmıştrr. Vatandaşlar bu fiş· 
terle Yerli mallar pazarından beğe. 
nccekleri eşyadan beşer metre atabL 
ıeceklerdir. Her vatandaşın bundan 

Hayfadan kalkan bir 
vapuru 

lsveç 

Yunanlstana 1615 
ton un 

götürüyor 
l 

.,, (AA.) - Sturborg L 
J{ab re, ""* · 

. tsveç gemisi 1815 tıon unla 
slm1i bır Ha,..,.ada.n Pireye 
cumartesi sa.babı .r~ 

. ti Bu unlar Yunan 
ho.rek~t eunış r. itınektedir. Da. 
tıalkmın yardımına g ö 

ve ihtiyaçlara g re 
ğıtma, parasız ·ı l Kızılhaçm 

1 kt Beynelmı e 
yapı aca ır. trol edecek. 
murahhasları tevziatı kon 
!erdir. 

Zilede 
300 ev su altında 

kaldı 

faydalanması için gereken tedbirler 
alm..mıştır. Evlere sıra ile mahalle bir. 
likleri tarafmdan fi§ler dağıtılacak

tır. (Yansı S iinctide) 

lama 
Siyasetimiz 

Memleketimizde 2 mil1Jon 
hektar arazi sulanacak 

Satama tertibatının ·yapıldı it• yerlerde 

Halk çal ışma mükelle
fiyetine tabi t utulacak 
A.nıka.raıfa.n haıber venld'ğin.e göre 

.Nafıa. Vekili GeneroJ. Ali Fuat Ce. 
besoy, g.azetecıfilez.i kabul ederek, 
hükumetin sulama siyaseti halkkı:n 
da. şu beya.no.tta. bulunmııştur: 
"Anadoluııun ildim durumu bu

rada insan eliyle yapılacak sulama 
ihtiyacını dıı.ima göstermiştir. 

Birı:ok mühiın işleri aynı zaman
da başa.rmak vazifesi ve mecburj
yeH karşısında ki.lan Clüınhurlyet 
rejimi ve hilkfımeti sn işlerini an. 
cak 1929 senesi eyliilünde ele ala
bJlmlştir. Su işlerine ve bilhassa 
etüdlerine dvam tmekle beraber 
.\ 2 sene sonra ikinci büyük bir baro 
le yapılmıştır. 1936 senesinde ve
rilen Sl mUyona ilaveten 8 ağus
~941 tatilıinde 'kabul edilen bir 

kanun ınoclbJnee 51.001.000 liralık 
bir tahsisatla beş senede bitirmek 
üıere bir program hazırlamıştır. 

1936 senesi sonunda hazırlanan 
programa göre Ma.rnıara havza
sında Susığırlık ve tabileri Egede 
Bakırçay, Gediz, Büyük Menderes 
nebJrleri, Adana havallsinde Sey
han, Ceyhan, B(>rdan. Silifkede 
Göksu, Kara.deniz havallsinde Y~ 
ı:..ilmnak ve tabileri, Orta Anado. 
loda Sakarya ve ti.bilcrlyle Er
zinca.n ve İğdır ovalarmda. sulama 
vapılması kal'al'la§tırıhnıştır • 

Susığırh'k nÜnt.akası, bu ba.vza. 
daki su işleri btr taraftan ıslah 
Jar vilcude getirmek ve diğer ta.. 

(Devamı 4 üncüde) 

Sanyerde feci bir kaza 
Pathyan meçhul bir cisimden 

Bir çocuk öldü dört 
kişi yaralandı 

Bu saba.h Sarıyerde Kuıırkaya kö - lar, bununla oynarlarken, clslın yere 
yUnde feci bir infilAk ha.disesl olmll§, dll.§ınUş ve aka.binde şiddetli bir gU. 

1 ocuk parçalanarak l:>lmüş, biri ağır rUltü Ue infilAk etmiştir. 
ol~a.k uzere 4 kişi de yaraıanmı§'ltr. İnfiltk sonunda Nihat parçala.na • 
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Kaza yaralıların· 
dan biri llaba öldl 
Haseki ve Cerrahpaşadaki diğer yara

lıların sıhh1 vaziyetleri düzeliyor 
D ört şentdın cenazesı dün 

meras mıe kaldırıldı 
Evvelki akşam, Akaare.ya dll§en, 

mermlııln parı;alarile y&rala.nıa.n va • 
tandaşlanm.ızdan blrlBl de dün geee 
Cerrahpaşa. h.a.Btanesin<le hayata göz.. 
!erini kapaml§tır. 

Bu, Akısarayda oturan Ham.dl oğ_ 
ıu Fikrettir. Bu suretle hMisede ö • 
lenlerln adedi beşe çıkmış bulunmak-
tıadır, 

Ftkretln cesedlnl muayene eden 
adliye do~toru Hikmet Nomer, def.. 
nine ruhsat verm}ftlr. 

Cerrabpaşa. ve Hueki hastanesin. 
de bulunan diğer yaralıların aillh1 
vaziyetleri gittikçe dllzelınekt.edir. 

Birkaç taneslnin yarın öbür gün ta. 
burcu edilecekleri sanılma~tadır. Ha
seki hastanesinde Uç yaralı bulun • 
maktadır. 

CJENAZE MEBAstMl 
Diğer taraftan hA.dlae gUnll ve ge. 

cesl ölenlerin cenazeleri dün haz!ıı 

blr merasil:nle kaldırılmt§tır. C- • 
zeler saat 10,30 d& Oerrahpa.şa.d&n 

Türk b&yrağına. sanlı olarak aımuu,, 
SUnbWefendl camls1.nde nama.zla.rı 

kılmmı1tır. :Merasime ittaiye ba.ndo
su, bir deniz bl>lutll. poJ.!8 mu.treT.6111. 
viIA.yet, parti, belediye, ör11 1d&re ve 
latanbul komutanlığı erkAnı ve kıl... 
lab&lık bir halk 1.§tirak et.ml§t.lr. 

Kaza kurbanl&rmdan H:a.mdl 'OBtQ. 
:Mazhar ve Erdoğan, namazdan scmra 
Edirnekapıdaki oebitUğe g!JtUrlllenk 
defnolunın~lardı:r. 

.Mezar ba§mda, H&mdi ÜlktınOn 1-.. 
bası Arif UUd1 gözya§I.an ara.smda 
bir hitabede bulumn~, ''oğlum! aenl 
bu vatan için bUyütmüştUm. Ergeg 
vatan uğruna can verecektiD. Gene 
vatan uğruna. §elüt d\ı3ton!,. demi.§ • 
tir. 

Bekir km Sa.ngaz lae ıtJ}e mezarlı• 
tına detnedllmiftir. 

Hitler 
KararlAbından 

Berııae dindi 

Vunanistanda 
Abnaa posta mer

kezllle bomba atıldı 
Loadra, 24 (A.A.) - Haber aım.. 

dığma göre HiUer karargAlı.ıııd&D •· 
cele Berllne dönmllşttır. 

Amerllla llarlolye 
nazırı Bal dedlkl: 

' 

F azlasile nikbin 
olmamahyız ! 

Loncıra., U (A.A.) - Amerika ha. 
riclye nazın Kordel Hal, dün fil be. 
yanatta bUlunmU§tur: "A.merlkada 
bazı: klm.seler 8\lraUe artan ist.ı.hsal 

kudretlmf.ze bakarak mUttefikleriıı 

1 daha erken zafer ka.za.naca.klarmı ~ 
mit ediyorlar. Fazla.elle nikbin olmak 
kolaydır, fakat bütUn müttefik mll· 
leUer halk.mm gayreWe a.m.ansız 

bir harbde bulunuyoruz. Biz muvaf -
fakiyetler!mlzi Allaha §"llkrederek ka. 
bul ederiz. Mağl1lbiyetlerimizl de tam 
zafer için daha azf.mle çarpJ.§mak 
Uzere metanetle kar§ılarız.., 

Bulgariıtanda 5000 kiti 

tevkif edildi 
Loe4ra, M (AA.) - Yımanıstanda 

8 .A.1man nöbetçisi öldllrUlmUf, A.U • 
nad&kl .Alınan poata merkezine bom. 
ba. a~tır. Bunun üzerine 10 re • 
hine öldllrlllmU§tllr, 

Bulgaristanda Alma.ııyıı aleyhinde 
hO§nutauzluk arbyor. Tevklt edilıeDle
rln yekibıu 5000 1 geçml§tır .Bunlarm 
a.ra:ımda cemiyetin her mmtma men. 
aup kl.mııeler vardır. 

PARiSTE 
1 O trıtsak el aha karıuna 

dizildi 
Londra, 'U (A.A.) - Bir AlmaD. 

askerine yapılan 8Uikuttan dolayı 

10 tutsak d&ha Parürt.e kur§un& d1 • 

zll:mI§tir. 10 gUn zarfında BUlkaatçl. 
ıar, yakalanmadıkları takdirde 10 
tutsak daha kUt'§Ull& dlzileceği bildi. 
rllmi§tlr. 

Fakir halk için 
Kışa istanbulun muhtelif semtlerinde· 

aşhaneler açılacak 
Ankaradan haber verildiğine giSre, 

fevkalAde ahval dolayt.Bile bilhassa 
gıda m.addelerl flyatıarmm arı.ı,,tnm 
bir tak1m yoksul aileleri mtışkill VIL

ziyete soktuğunu gözönünde tutan 
ticaret vekA.ıetl ve Kızılay umumt 

1 

merkez reisliği önümltzdeki kt§ mev
siminde şlındlllk yalnız lstanbulda 
tatbik edilmek Uzere parastZ yemek 
verecek aşhaneler açmaya karar ver. 
mişlerdlr. 

Bu aşhaneler !stanbulun muhtelif 
semtlerinde açtlacak ve yoksul aile. 
ıer herabngi bir vesika göstermeden 
buradan yemek alabileceklerdir. A§ -

Lelılstanda 
18.60 ya§ arasında bütün 

erkekler 

haneler bu kı§ mutlaka. faaliyete se· 
çl.rilmlş olacak.lardl:r. 

Japon harp 
gemileri 

Çin adalarını 
bombardıman 

etti 
Şeklyang e7aret111-

de ııddetU 
mabarebeler oluyor 

ti! llı"ğj emretmek ise onun 1.at~n 
~.tUk olan med•itni biitiin bütün 
ı l~h~t ctmC'k olur. :Fransız m~I. 
~ 1 tıın İtalyanlar tarafından boy. 
'I ~lr tec:nüze tahammül etmesi 
~~ gelemez. işte bu mütalea. 
~·~leftir~ mütt.cfnderln mn-

Ankara Radyo gazeteslnln haber 
verdiğine göre, son gü.n.lerde yağan 
şlddetil yağmurlar yUzUnden Ortaa -
ne.dolunun bazı kısımlarında dereler 
~m.ış ve büyük seller olmuştur. Bu 
yUzden Zile kasabasında 300 ev su 
altında kaimi§ ve buıılardan 30 ta.ne. 
si yıkılmıştır. 

Blrçok evler hasara uğramışsa. da 
lehUlhamd nüfll.9Ç& za.yla.t pek az oL 
muştur. 

H!dise şöyle cereyan etmişti~: rak hemen ölmüş, kardeşi Mehmet de 
sarıyerde Kısırkaya köyünden ağır rıurette yaralanmıştır. Çocukla _ 

Mustafa özdekln 8 yaşmdakl oğlu rın babam Mehmet Özdek Ue annele
ihat 7 yaşındaki kardeşi Mehmet rl Feza ve Faikln oğlu özcan da 
ve ~ köyde Faikin oğlu 9 yaşında- muhtelif yerlel'ID.der.ı yar•lanm.ı§l&l' • r bu sabah sahil kenarında dır, 

inşaat işleri için 
selerber edildi 

Lon.clJ'a., U (A.A.) - Lehiatanda 
yeni bir emirname ile 18.60 Y&f ara. 
amda erkekler inşa.at i§lerl tc;in ıteter. 
._. ecl'l•lf*k. Raikkatte bu AJmaD 
harp endUstrlsinln boşluklarml dol -
durmak 1çtndlr • 

Çun.king, u (A.A.) - ~ 
akşamı neşredilen tebllğde deDSl17W 
ki: 

Eski Kervan yolu U7.eriDde ~ 
jlk blr nokta olan KanltDfl;Jt llP( 
ettikten IODr& ÇIDlllM batıya dolN 
yo0arma cleftm etmlfler w BirmM.. 
1& :yotunım ttm•ıtııck Y.-..n .,.a • 

'lllcri fıdet.n. bir Uorsi'l.a mesele~ 
.<Deumı 3 üncüde). 

Yalnız bir kadınla bir erkek bo -
ğulmU§tuı; 

kl zcanl k'en yerde bir ciSim bularak 
1 

HAdiseye zabıtaca elkonulmU§, tah. 
oynar ar • '·"- ta 
. e.JmJflar "VO eve get1rmi§lerdir. ÇOCUk ~a ba§lannııştır. (J>eaa ...... , 
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~KONUŞMALAR f BM IMahkemeıerde.T~ı 
I stanbul ~ii.gatinde Nişanlısını H. Soğukpınar 
günün kelimeleri.. öldüren genç 

l KİNCİ Cihan Harbi dünya. 1 . lngtllz barutu =Sert, uıtr yUz 12 1181 &llr b&pll 

Acaba bugün Adliyenin çocaltlar yapJDMı mlmldln olsaydı dokuz ay 
gönü mil! HADi o bap kutalannm lık yavnmua bi'kim huzurunda ne 
içinde ki.hlllere günde S adet ya. için çaldın? sualine, l()yle bir ce
zıh kağıtlar yok mudur. Nereye \"ap verm6!Jl mtlmldlndli. 
baksam o haplardan gilnde Ho tane - Gökteki ayı satm alacaktma. 
alacıak bir babeyiilt göremiyorum. Bcıroket versin ki dokuz aylık ço. 

JUJl 1aer1ne bir at.et ,.e kan j 'u adam.. mallkAm olda 
U.U Jaaliad çökeliber" dttn-mn lngilla = Umunılyetle pipo kul- _.. 
yetmlı fkl :açuk mme~lnln dJÜn lanan Türklcn>, .~• !•gll~ ko- te~i~~!e~:r!~·ı~~-
d• derlonaıiıt h>lmk'r guetelr. mışanlara, Bahrıye mütekaıtlerine zUğünU kendisine iade etmestf.ne 
ıimlse ı-:meie ba..,..dr.. gazetele. liWıp olank verilir. kıza'ra.k öldüren Behzat adlı deli~ 

Hepsi mtlrahlk. cuklar daha konu~lar. \fll'Sn:~ 
Bir ara ikinci •in' ceza öntlncle Jık yapmasını bilmezler. Kakat ar. 

bir tane "1blJe rastladım. Onun zu ile ~lnlr, çılganhklar kopanr
da muhakeme!line gimeğe yUreğim lar. Aya \'e yıhl12lara, parbyaıı 
razı olmadı. Çam yarması gibi bir \'e tıkırdryan şeylere mini mini a. 
adamdı. Gözlerinde muhabbet ve 'uçlarını uzatırlar. 

l'İlllisia ..... -raıan mman zaman Alman - Uçlan yukarıya dol-
1 1 . 

"-f "tas 'b eli Gü i ' ru kıvnlmış gttr bıyık • kanlmm muhakemeal diln k ncı 
CO.!!i•• ya at ına enzc • • n ın 1 . Mü ff t ağır cezada bitirilnU• 12 sene mUd 
ba b •-L•Jm '--'-d baaıl A man ı;eşme&ı - teve a • ..,, 

ya &DM KCJ ell'l:7ıruı en a- kinci Vllhelmn Sultan Ahmede deUe hapeine, mUebbeden de !ı.m-
nm, latuabul lfigathade anyayım, tırtt tı me hizmetlerinden malınım bıra-
dedlm. .itte bfrlıaç tanesi: ya~......: ı.c:.::· - htanb 1 - kılmaama karar verilmiıtir . 

tıcvekk\11 dolayda. ÖDtlnde karnıı Şahit polis Ahmet Saner gelip 
'ardı. Kammım önllnde de iki ta- durdu. 
ne 8 ile 8 yq ........- ild kn ço. Hlkim - Neler çalmıı bu ço-
cuğa. Ne gtlzel çocaJdaıdıt Bir a. cuk, dedl 

" Avnpa~ t6 711 kadar ev- - a ar • 
veJ Galatad;-W: U,.tronn llıdı gosaada ga7et bl ......_ lılr de .. • • al 
idi. "Avrapa Tiyatroını". bir s:etit me§hur ttlrldl'IU -.-.rdll'. Birinci Ci. Mutterının ""!'"'"' ' an 
6 yanlu Mte••neJdi. Ahmet Ba. haa Harbi yadlglndsr. laamam tezgahtan 6 ay 

rahk gelip de ~ Ho gün. Şahit - Efendim bir karyola 
ilik sakalma tase ucak ve lmmızı etekllii, pencere perdesi, yastık 
duda1danlıa .uımeee~t ıu iri vtt 1'btl bir -.t, blr eı1'elı ayakkabc· 
CNtlu, muhabbet:ledolu lraiıve reall 111, bir lmmlıora.. 

•imin tMvtrlne eke: "llÜDe7e gt. ~ Ç.,On (Japon)=gözleri 4'9· yatac:alt 
den yolan sol ftaratnN1a bir oda Ulcce olulua flbp •larak verilir. Bultanabmette, (Ac18U) 1ıama -
vardi, oıwla lıüve •e lılra Kltll 1- Kapalı ~ Çapoa ihmet M)' mmda yıkanmakta oıan Supbi &dm. 
sılleeek ~ l&tlhft1r. w..nnı Mlıada metltu bir bymae- d& bir mllftertnln emanet etUli ctıa. 
- ............. yraln, miNSJe· varda. ctanmdan 100 111'& para çalan b&m&m 

&6•·'1 •damın zneb!lremesine girip Rlldm - Kambuamn leinde 
dlnUyecektilD. Çoealdudaa bir ta. para VU'llll)'IDlll 
•eal, llbde Adet o...,... laalde Şahit - BUmiyonan efeadhn, 

d891i. lllııfiyeler, to1Wer, ...... • Çla - lapoa İli = llAiıt 1el tesphtan aa.n, dt1n tktnd ul119 
.. Waıl ~ llelcalrlar- pue, ki.id paravana, kiilt f.er ceza mahkemeat taratmd&D 6 ay 
dan telllalill edilta ,.-.. Jcadm, &iM. ı.ce, ....U, ~ aea, mliddeUe bapla cauma dabkQın ve 
ı. ı. .,...,. pUrllerelr Mra Be '• hif flplle9is ld •J'llı -•ada hemen tevkif olunm\lf1:Ur. 

bir lldacıl defa PHP, ....._. d.;_ ga111ta yobaat. 

dalından ipti. Hlldm - MIJalar balanda ma ~ 
BeUd iftiraya alruml bir acı.o. Şahit - Rf'Pl!li balwıdu, ef•. 

dll'; belki bugtha beraet edecektir. dlm. Karyola eteıklljinl, perdeyi 
lllram edlllrlerdl. Puah ve .-ai ~ 19)'1er •• ı.tanı.I Wlu 
tatlnual... -- ..... dolardı o. ba oıtı pıtı ,.ylerj pek 99verdl. 
~ dnnlmeü yer ftİun. Tekerl...._i ble 'WU'dl: 
-"- o. ..... - ... 11 8...-i- Çin Jti J9ıpoll iti. 
leriad• B9Jııııır Petrt Aw.pa Bunu yapan :al kili 
Tiyatwwa en --a Jddm 0- Biri edcek iıiri dili! .. 
laa .._ ·- tçia lftl Mr mi· ,,_ Çapoaea.= Koltap llJPMU ...,....,. -.....ıaa .. ...._ dib kesim Mr kaclra esvalN. 
.......... ..,..., lramlk Al'I- • Biat = Biat laeUt, la.bit .... 
fiil~ ...... ile...,... ıw, Biat tavaia, Hl•t ........, 

~de ...... ~- ~ı:t-~ ......... 
ıdi. Hint ta .... l" demDir. ı...m toy 

• Avrapa =Aba lllldUtbatia a meti Biat kmmıf111e ilcllb': ,. .. _ 
clJClar· 'n!MIJık Biat ........ •fi". lola-

FIDGleai biryaıı ilılere, A\'TUl)U• beti mlb'iç olanlar d8 "Biat ya. 
bir )'U&.. ja!" tiblrlyle lsUltfat olau. 

• A•al Stdr, lılrlt "- 711 
kadar evvel yble Galau.la, A vra
pa~ &,.._.. ._ ..,.._ 
... .. idi. ~ 'fl1ab'oeu 

.... -~·· ılMi ,,..., ........ .,. ......... 
domlma ..ıtmde lılr lremedlden 
iba,.ttl Ebelfsi .._ olu aktör. 
ler, ~ ... tilllııDe • trt "'dc
lar yapardı. ~ dd JW ,.ı 
yeal-orlu~~......._ ,. .... ........_....,. __ ... 
kaato IMlı .....,._ Ba 'alllda, 
lk,illri Y8 ..... derecede ..... .............. ......,. __ .. 
11111amlı'etJe ele m-n- tauatelan 
okarludı. "• pulak tilUetl u. 
- hlel7a ......... ; ,.. tat.. 
......, fdmıdM, ._,.,... öttbtl 
fnlralUe ~ ... .fallo, 
dill ram eetıetlll iai- 8abede ar
sı eadun ediNe, lllHdt bir alklf 
ile lıw;dwuck. ....... Oellllei 
Mioo lıııllk Ve Japf.eqle o11111111ğu 
t.)'fa ....._. e6 .. I h yer ye. 
rla~~ OJ'Ml'dı; ba metlaar lruto 
111 ıda: 

Ül'llml ~ ... ha hay!. 
••• .,. -- ....... ile ..... 

da; ........ ftJa ..... , , .... 
...._,,. ır Is•'-nnl•, ...._ 
.,. ipeldl -.dlHer atılır, Uıat
... wldr ~ ~ludı. Ba çe. 
lit te' • • ..,..... • ......, te. .... 
·~ VDtorJaa. 

_..._ ........ tllrkl vardır: 
........ ......_Udıta 
... ..... lo 115da şepb!. 
•İqllhımah ......... " 

..ruet &lamet.i olMlılı ......... , 
W-: 
0*,""9irft.__........, ....... ....., ........ ..,..,...._ 
........... =T~ .. 

na..-..llÜlll. 

.,. Hindi.,.....~ ..... ldden· 
eli teberli ~net den1tler vudı ki 
kendtlerlae Riatll fikir sllstl ve
rirler& lataüdalar ....... 
lardaıa pıtp bir itrkeldilde oeki· 
nlrlerdl. Çrrtlv: ........ 1lüa 
ıellyor!_ dqe lromtalcla • 

• Puls = -~ ...... 1ı 
- ••h''esiJdi. 

• l'naıtD = Tcllll.llwl A...,._ 
da,......., tek ıiidlldl, .......... 
..._. ...,...._ bRF•r'1msm 
ıeacı.. l&bp o1al'lill: veıtltrdi. 
•J'Jum-Pafltbw.,..ıi-

lerhl - makbul clmlerl. • .. ...,.. = 1tıl de .......... 
da elm bir ltat.ın blnlmut bir ·- ........ <-.... En iyi lılr .at.. mi· 
al: .. _ D6rdü bet POiJorl. -
Doin maf - Cenen-edlrl" 
Ç6~ =lifi ............ 

llıılnei ttlı'qe ıuete olarak "()eıt. ............. ---.. .......... 
• 'nNll9, Loedria 'Mkbal .... .. ..... 
....... = ~' lleluda 

pepirl. 
• O.va - .-ldMal GSJ lllitl• 

rlnM lııid. 
"' Sel'eadb:.K~ im

..... ı.-li - ... (llohelDJa ta
p). 

l\DJAT mııDI 

Bofai,i u...i ...,nyatueJan 
Yölmelc Ziraat MI'~ 1 • llMuım 

M. HADi OCBl"in 
"- ..... lıltldlerla " Aaaıoml ........ Jısl.. tb. Valld Ki......._ ................ 

lllr ala iM Noe Alman oıda
saaaa laamtddan hakkmda ne dtl 
11114118111 IOl'Clw. .... , 

- (!ok ..,.. .... pJft& ....,. 
diJ'orlu', eledi. -...... ...... 
netluelellld de elı1e etmlflerdlr. 
Yahm kol&)' ..... bpataınıya. 

!~::!~![~:!!~9.~ =:;.. ::::.-::.~ 
~ MAYii 1931 

h~ talim teltıİ7• ... .... ...,_ 
Jar. 
.... AlmaalanD bdN ........ 

lanm dolchmnüta sdmdl lllrtilr
lerild, ~ ldlcllr ve ildlıel tle. 
reeedeld rlltbelerdea ,... ...... 
bir .......... olch*Jumı. ..... 
... ıflana öJle kolaJ trofay 1•t.llU
r1Up ...,... llUltirl ._ imlEb 
o ... dJlm llÖJledl B8JD rlth
lerde ve erlrblhrplerde ele eelEi 
..................... IMIJ'Orda. 
5i1QI ......... Jlıibadea orclada ... _.....M ................. ,_ 
aaeala • 'w•.ııma bW&la Amfi 
olmaetaı 

- Oldum, dedi, timdild p.. 
............... ltlt'lle 1918 ....... 
da ,....... • • .. meftilerbıde 
... iltlrslı .... ...... .. 
u.RalWdllll, .... ,,...,. ..... 
miz, 19181aealııl....._, s' 
lan" ad ..... 

F ınnlar dün teltif edildi 
Beledl,e uru, heyeti dUn f8lırill 

muhtelit aemtıerindekl ekmek bayi. 
ıertıe fmnlarl teftlf etm!ştlr. 
Yapılan teıftiflerde baZJ tırmlarm 

DoUall "tartlll ekmek Qlkardıkl&n 16-
rlllerek mtt..dere edllml§, fmıı!ara 
Uıtar ~ VerllmlfUr, 

JJ'u'IJlJann M\'elce ihtar alıp alma. 
dddan teUdk edllmektedlr. thtar ~
salan l1çt1 bulmUf olan fırmlar ka • 
p&trlaoalctır. 

Elımele lıartr Mtan ~"i 

~"""· Sultanahmet clvarmd& Rl1fUl a • 
dmd& blr belq;bıln ekmek karb n.ttı. 
fi haber alınarak )'akal&nmlf, mlllt 
korunma mahkemeatne verilmlıUr. 

• • * ve yutak )'Oztintl bir 1eyyv !leh. 
A-"'-- ı.... ketat. ıreclye Mt.mıt. Baldak, yerine ver. 
3--'" Çlp--, ce -.., ~la- dik. s.ati bir vere bırakmrt "ilen n karmakan,ık iki çoeuk ~ J 

borada blylklan bolMUI bir S-Ç; .._...mmdı.. üzerimde koyacak ce. 
fakat onan da hemlz IÜıalı om • bim Yok. ~ lyt para wr. 
mamq; g8zelce de 1tybunl1, Jtlzü. medller. Birime • kalına" dlJ'e 
ae bekmağa bile lfllımi7or. imana: kahveciye bıralımıt, aldık. Erkek 

_ Ne bıilayonu .ı.., adan. ayakkabmuu ille ta adama ufıml. 
görmedta mi lıJçf Di1iverlfor. O adam eHillk bir adam. Pelı fa-

- l:'ok kardetlaa, ~ elıMuı. kir oldağu ilstttndea ba~mdan bel. 
fnsarım batma 18 dlD1ada llel' teJ il.. o ela. MJ1U" boyaeı)'1Dll.. bir 
gelir. Bizim" SUetedllk.. De ,.._ göztl Ur. 
panm f Rlklm - Dotrvmu söylüyor oj. 

- Badi hlmllla 1ar_ lam lıa. 
Ben oaa dinJemep .kuu verip HUte)'in - Evet cf•dhn, dof-

..ıtkeme Mlloaaa &lrdiiim .._ ra aöyilQ'or. 
1 --de I.! PoU. komiseri 1U1t Adil: 

mu •ac a ı-- uar ..... i)O- - Efendim ba haarm -.:.._ mü-
cıakla l'Mtlatl7onm: -

Mamun Hüseyin ız var Jok.. wt ~ · o DmW kadar gör. 
hlklm f8IDlJ çoktan IOnnaı. Za. medlllm daftelJI gördtbn. Bap ör. 

Men.,,..nciofla d8ntlü bıt ve ifade de olnuunq: tilllt ıene bir •JUICb - llafif bir 
llezuıılyetıe f8hriml• gelen bari. _ N eclm çaldın, diyor hakim.. 1Uplae9i oldapaa sö)'ledl. 

el.ye ...W.U umumi kAttbl Numan K"'-ük u llUdna- KimdeD? 
·--• ~ ,...üseytn llsttlnl ....... Kom=-- _ Bu --.. -. ev•-veemmoiot'IU. dtllı •lqamkl ww.w~ göeterl .h..! ._..__ - ........ --- -r a- -.,_-, eevap wr- rlrWa alt llıMlad- .._ &..__._ .... 

Ankara.ya d&uDOftUr. mJyor. ._ - --3--
tllltllMJe ,-.ıı bir llmlek var. • ile otmaıı...._ eelllettilr. ltlraf 

Vnio.niwe ,,.,.,,.,. l&ailfli ..... , ..... .., ı.ae._ 7Wı •W. 8attı1ı ,_....., 1ı1r söJle. 

~-*~:-mZ:.. Mlla:W. ~-.ıw.. 4"'.!!t.o!'~IM ._. ......._ 
- ,,_ n..-ilfeMıL;ie c1e ""'1Wd;ler pek • - - ...._.. ...... 
birinci amıf talebesinin çokluğu göz. ge\·~iğl için bu ~a genişçe bir mamun Halile; karyola etekUğl ile 
&ıtlDde tutularak bu smifm sazın im- tozluk hali almış. Ayaklarmda tel. yastık ytlzönü bir seyyar semect. 
tDıaııl&ra tıek, çltt numaraya söre le baih iki. listik paJ'tMI var. A- ye sat.mıı. Adamı dila pkaWbk . 
girmeleri kararl&§tınlmlftır. Jak bileldeıincle Od ar evvel yap- ~:~ HtMe)in "9ndisl balap P· 

Yeni bir tip tütün -pılı-r tığı lunızlılm camanuna haplüa- N d-.1-. .,- ,_ lleDla tosa 41..-., ideta •mı· -- e ~ oilamf Bl,fle mi 
Ankarad& inhlu.rlar veklllttlnde lalr Jalaa - J oldu. 

yapt14A bir topl&Dtıda tlltttn mUte. tel Plıl bir 9İJUldc. _ Blfle<Ur.. dolradar efen. 
mm teklifi Qzerine yeni bir .Kft4i ır.dlme llerhUle dlJOl'lllD . 

Hüıııe'11in h .... ..___, ,..__ __ ,__. tle • . .,.._ dım •• 
Un. kabul edilmesi kararıaıtı • -1- --~ - -..- Ba -- dll _._ im. l9iı ... taloa, limlellme bir _..er er muaua a:,,_ 

nlmıttır. ceket, çamurunıa bir a•-...ı... al. •allayor • 
Ttlrk tlpl adm verileeek olan bU ~ Ef dJm, .._ R ........ nl •--· mak lola pMm, ..___, n-.ıı1- """ - en _.. ....,,,. .._.. 

Up daJdll adl,atta Jaııl'.&D•~ il- _,um; ___..,, _._ nm •tin~--- ..._ __ -1.11 
bt .. ~ bizim ..n.: --L ' aO ...,,, ... _ .__. &..,,..,: 

bl, ıııracata da :vanyacaktır. &aua, '"'3- '"bl •ak'--..... 111-.a- bl insanlar llbi, J81aacı deliller .. ne r :aJ -.uıı var • ..,u.-- r ... 
H~tal. ve ,U.lreti/uıyri7e. diyor blllyor m1198Df ker ıııatmak istiyor. Alır nmnaf 

de ma.t-L.ıemlere ·- - Söyleeene neye taldm! Dedi." Potinl~r ele elindeydi. Dair. unu _., hNl'D ___ tun, ~ para istiyor, dedim. Bet 
--•ı- - ,, __ Gla8n ilin. ..ıı_.... .,_., 1 ...... ,,.,.,,.. ,_. PaN papel uuul. uo pape V.arbn, de-

Banpm firketıert mUatabdede- - ::i.._ ~taa f dlm, Bir 801'9)'1111, diye gitti, pi-
rine Japu&k'•n am pldlDl teablt ...;;. g1ıı1 abrdma. Sine: dl. 2,1' lan ıatalı vermiyor, dedi. 
et.mJflerdlr. X.., amıarı buiraD Olur te'}' dejü demeyin b1 Veremem dedim. Badi ver öyley • 
bapnd.a ıuııu. ıt.atb!k edllecekUr. eala ilsttld 1-fmı wak r go 1e dedi. A11ur bir lf'1 fa[llllMnı, 

Dtter tı.nltaıı flrbtitayrlye de ...... dilllntlr, •an Usta :..:: dedim. l'ok dedi. 2,5 "Opal'MllU. 
memurlanna venııefi kar&rlaftırdJlı 01..._ ollaa fındık flltrla dllha 1 un ver dedi, zaten.. 
pahalılık •mmmı •YbllfllldaD lUb&· eolr mah~. - Ne dt'l'!da Hüseyin? Böyle 
ren dalıtdac&ktır, ('lonldak, mi okla. 
l ~.1•• ı'J.:~- .1-~1 Clsel le)'J ~k ffM.....&- ..,_in bö ı. Glf• fflllllllr .._ ..... acuauo analarm, .. Jallerlll, lndtlerla, -!- - _ ... ., y..- ef•dim. 

al111170F faat.ileria ...._ l'lellDderi Soa oirendlilm IU oldu. u.ıs 
lqe •WqQııe aım,,,.. icap ı-lebf#ede ,...- 8 yaılanndaJd Hüseyin Soğukpıaa. 

edm daktUolar lclD oarpmb& sıuaı IRIQlla dalla ...iıı ol9aJdı. ve nn IÜllEMı ela \'Ullut • 
bir IDltlb&n ~piluaktır. dalla ldlcllı o-aldana da 1unnbk 1 SA.iT FAİK 

AVROPANIN 
....l .. UllHllNHRll ------·--

--·----·-·-·-HltlllllllldH IHI~ HHllUllHllUlllHlllll ff 

UAMMASI 
~ .... , 

JVL RO•BN il ()ftirell ı 

LV1'FI AY 
Banaetkililü .............. 

biı'çoğuDUD lllmferlni MJdı: 
- Bitlln bu isimler, 1eri ~ 

glo dolclaralaa, bir tecıilheyl tem. 
tb edlyorlar-

Kendlliff •va hyvetleriaclea 

WHdildill ....... --~ reelllibl Mide Mr indimi deneti 
aeotrmelrte olda~a, töpbesb ça 
hk daVl'&IUlllllll geıektiiial tudlk 
ediyor, f.aıat &1JU semewla da .. 
llln nlaız kcadlsiae alt bir meae
le ıh ..... ... etdft7orda. 
Said: 

.. _ Hatater ......... oım..-, 
buda ........... bhhatiln JOk.,, 

Der dil ~ wast1et alryord, 
Ordaua t.echila* balmnnadan 

llUll lılr an..Ja oklqua hiçbir 
uman llJ'lı•ek latemes, ba ha, 
...... - atM .. malfalmt \'el': 
mekten eek'nll'dl Banuala be
rüer ba ......_ i~le kendim -
dea emin bir ı..livudı ki IE8'ua. 
.. .. bile .... ıüatllk •eriJor· 

du. tnunda: 
··-- Söyleneoek söz tok, anıma 

ne diyeyim.." ' 
Ylllıd da: 
"- Sis ld eftln -amlyenln 

ve auırlann kulaima her §9'.fi IÖJ 
liyelJiliNlıds, ...... olu 1eyı re 
maHlr olmadıtmu, malzem~ bakt
mmdan btlytik bir gayret sarfet. 
mek icabettiltni, aktıl takdirde 
felitıete dolra ~ onla 
ra ll•>ial'lllbi." 

Der &1111 "9Ja bana 1'euer bir 
ille ayanduabtlereiı tekilde ne htr 
r.arat asap, • clüeünoeli bir hal 
aldJjı, ne de içini fektijl olardu. 

Bö)'llk "bir tevuaa vardı. Ken
Msinden ve mazistllden mlbnklia 
oldap bdar az belaıie<lerdl. 

Fakat bafblan ba hasuata pek 
~k lf!Yler söyltiyorlardr, ll&ylmen 
Meylerln 1*nen ...... ht"pa de 
lehladeydi. ~ llarbla ..,.... 
dan IUIJa.rea lolr'va ea U t••H 
fabt•Jüm ..................... 

dan biriydi. Biru hayaaz otorl
a.sı üzerinde fazlaca kudaua'ç oldu. 
la söylenen .Jofr'aa bilhuea -. 
ılzlik.erl ve malıvlyetlerl için ter. 
elh ettiji arbdqlardu biri._ Bir 
•h'&yete göre Marn ıneydaa mu
harebeelnJ Jofr'a tellda ecı-, hat. 
tl o met'har t.-nas emrini ır.dl 
eliyle yuu a.mı.••1- Umaml 
harptıe- ve bitin ....ıeti boyan• 
•ynr vasıflan anıllafua etmlttl. 
l'J W1*, llet!nnlak, mlleuirllk.. 

"\"enlan" •imli ... rllllde by • 
makam 0-Dia ~i çizerkea 
Gam"ea'i dlbltmntlı olduiuma iti. 
raf eclc.i>Uirbn. Ştlpbe yok hl ba 
bir portı. delildi, teferruata .at 
feylf>ı-de de bi)'oın.fik bir ...ıa
bt göstenaedfm. Buada daha 
dvado rab1 ve manevf bir ben. 
Swf~ arama.1r lbJmchr. Zata .. 
benl'erl1iin de Ugf)j lobi hota git. 
nı·y~ bir tarafı da yok. 

••• 
ll'ra._yı idare edenlerle, lıeluli

leri lılıia Pt(.ı böytlk muhat.aralarla, 
birçok tehlike ltaıetlerlylf. ıeoen 
1938 )'lhnda, ao lrıere 0..1• 
hakkrada IÖl'lllmek fınatmu W
dam. Onlara sık sık sorardan: 

- Oamtea llu itlere ne diyorf 

(Deftma Yal') 

24 MAYIS - 1942 
™ -

Bayvaaıar latlbar 
ederler mı? ... 

BİR kedi yolun kenannb 
cansız yatıyordu; boynall. 

da sağlam bir sicim \vdı; bolD'" 
ruuştu; kimbllir hangi hısafım bu-
nu yapmıştı. Ge(enlerdcn blrl gt1L 
dö: 

- İntihar et.mlıl 
Dedi; bu İözö iptenler de gölıt 

dWcr. Çtlnktt haf'\'alllarda tln'lit 
ve limitsizlik denllea hislerin blfo 
lunduğunu bilmlyorla.rdl. Ral)JU)Ô 
bir kedi gerçekten ve bir ümit• 
ilk neticesinde kendi kendisini aa. 
dörebillr. Yolun kenarmda görl
lea kcdinla bö7le obnamUI iclclla
mm çllrtltemez. Çtbıktl hayna ... 
nn ..... tbnitelzllje düftökl;-ıt-..ıH 
kendllerlal Ulbne mahktm • 
lerine dair mJaaBer çokfur. 

Köpekler vudJr ki efeaclile 
ın,zan ....... ....,bir teY 
cUn glaleroe ~ taıemltl> 
can vennt,lerdir. Ba bil' latlllaf 
delU mldlrf 

Senelette berüer n hir .,_, 
JUdarakta çift sirdtlil, anlı' 
çelctlii etinin bir kuap tanı.19"' 
du bolazlandıpm ııren veya -
lıyan öküzler vardır td gtlnle 
ae J11Dltlft', ne lçmlıtlerdir ve 
Jlladen 6lmiflerdir. Ral .. kl 
yet hissiz ve akdm adamlar 
"ökUz,, kelinıedni hüaret ~ 
de kulluunz. Rabwhk ~ 

Akrebin etntm& at.etten 
çember ördiib\b ....... o 
h•Y"·an kendisini dflUI .,.... 
için her tarafa beparv; ller _..,._ 
retı yapar; tabi tue ~ 
ea kuyrufanu bldmr; lreıa • ' 
.akar; aehlrler •e ölllr. İtte 
hareket tlmlt*liib' eteri&. 

Meehar lsbeyab tarihçi Kar 
ayl'm lmnsmm bir köpell vardi 
1111111 Neronda. leYmedlil "il' 7er 
ele ppm.p mecm eda'Uace ..., 
müddet inledi, alladı; bcm'11 ilı' 
tedl; mavatfak olamaymea lr.allOll!:• 
slni lç8ncll kattan ...tı attı ve 
dü. 

ÇMten1e ha)'ftlllar 
•ir .... ,.... pltl Werli ve 
ttblcell piriaU,onhl. Nevrutelli 
Pfıehrulta• .... tldde 
buhran geçlriyord.a. Kapalı ol 
bfeali yerin lıir 1rmannda bir 
baldll; ilmlldedl; boJllD9 
di; .... Clktı; clliar .... 
....._ Wardaa lllrlae bd:taCJllllll 
taa ..,.. lreadlüi ftotlala -
...ı. Dldı •• ökll. ZavHı mayıa 
getlıtldlli •• mü dllltQtl 
manlaıda belki etini, J1li'ftl 
llualcnuttı; oalan klemiltl. 
aıa llaetl, hawm, ..,._ ve 
bayat bbi117etl de barnaada 
ıö7orda. Git.inek Wedl; ._,....., 
bf..te oapaup cJmıda; inledi, 
ilrclr: lmlt etti. F..a ..,.,. imi 
ille dUtUI ve ba Miti ltlecli. 

Hayvan de;Jlp pemlyellra.; 
larch bislm bllmediifmis ve 
keıf .. _..,,ijimls eok .. , .... 

dll'. .• ' 
Kadif'CClll KAF ~ 

Ekmek kartları 

kaybetmeyin iz 1 
vıa1etteD &elılii oı ... qtarı 
1 - Danek lmrtlanD •yl .... 

tiklerinden baldale Vlliyet ve 
za !ate BUrolanne. mtlr&caa 
tevali etmmtedir. 

2 - Dmıc-k kartluml ~ .
dcalere m&YJ8 ayı l8l'fmıda 
verl1ınlyecefi ve al)' 
tevısik edenhre mtıtesldp ay 
kart vıilecttJıden aym h 
DD bıtlanıu muhatuads tıd 
göıtrmelerl ve abi takdirde 
racaatlarmm İjt•af ol.umlllY:.-r: 
tebl.Jğ olunur • 

• • 1 



ABERLER 
......... Jılefl'l7a& IOdtlrG 

hakkı tank us 
~ 791': V&kJt. Matbua 

&BONIJ l)AB'DAJU 
~ Tllrklye J!lcııebl 
t H.00 Kr. 11.00 Kr. 

·::: T.IO • H.00 • ''"* t.00 • 1.00 • 
Lll • 1.00 • 

ı.ı1a11~~nd pn 
güntJf 

~ Ajanamm verdJğl ba:rler" 
'8toe dllDya vaziyetine bir baki§ 

kr11 cepbeıııule 

Panam bandırah 
bir vapur 

Neden Tlrk 
ba,..atı çe11m1, ı 
bmJrden blldlrlldltfne gott, ıs . 

tanbuldan b.mlre giden Panama ban
dıralı Allfhtter wporu süvarisi Ay -

Moskovadaki 
Japon sefiri 
BlyD bir ziyafet 

verdi 
Ruaya Çanhayıeke yardım 

edecek mi? 
\'alık limanı onUnde dunıp borıJıumıal \'~I, 24 (A.A.) - Jla,aııı: 
Türk ba~ratı şrkllnl ~apmı , a,>nı SovyH Rusyanın Yokovmallkl yük. 

zamanda ard dltttfno Türk ba.~nıkı seks !ır olarak Tokyoya göndermege 
ı:ekerek b.ınlre gitmiştir. HAdlSt>, de. karar vermesi haftanın mühim siya. 
nlz Ucaret kanununa muhalif oldu . si bAdiselerlntl n tı\r dır. Japon ma -
ı;ıındıın gl'mlde bulunan t.nglllır •• l'u _ Juıfill yem sefir n iki meml ket ara. 
nan \ l' So\')"flt tabii.> etinde bııu f8 _ sındakı münıısebatı daha !azla tak • 

hıs1ar adli.> eye , erllml,lı·rdlr. Sııva. vıye cdec ği kanaatınt izhar etmek • 
rl '" kaptan brrbangı bir taarruza tedırler. Bıt.araf mU,şahitlere göre 
karşı bunu ~aptıklarını !IO) ırmlı,ılrr • Sovyet Rus,ı-a ile Japonya arasındaki 
dlr. Hepıılnlıı IK•raa.tlnlne karar ve. nıünnsebat mUhını bir satha arzet -
rUml tir. A.nc-Jtk vapurun t 8 tanbul mektedlr. Çünkü bundan bir mUddet 

~il orduları bBIJkurnundanlıtı ı UC'.entası bınir mUddPlu~ıuınDlğlne ovvel J ıponya dahi Moskovaya Sato 
~n db nt'fredllon tebllğdP müracaatla vaıııırun kı>ndllerlıı" ma- gibi bır şahsı)")U bUyUk sefır oıara.k 
~ kesiminde 12 ma) ıı.ta 20 pi. lflmat VPrllmeden lstanbulda.n a~ rıl. gond<"rmlştı. 
aıı..:, 1 süvari Ye ı~ zırhlı tUnı .. nle dıfmı 'e Amerlkaya götürülmek hı. / Bundan birkaç giln evvel Sato Mer 
~ büyük So\)et ıuarnıı.unun tPndlklııl blldlrmlı;, bart>k<'tlnr mUııa. can <lcnizınde Japon filosunun mu. 
~e akJm kaldıfı blldJrilon•k • adP f•dllmemn.'ôlnl lııt<"mlştlr. AIAka • I vnffak.,ı-cll ş retlne büytlk ibır ziya. 
'· ISo taarruz Scnı,etlere mua:r. _ dar makamlar bu me\-zıı üz .. rinde tab !et vcrml tı. Bu ziyafet çok pyanı 
"-. '--a ve malzeme ka.)ıblına mal klkat )apmaktad.ırlar. dikkat gorUlmektedJr. 
lıı..~. n mayUJ&a batlı)&n Alman Şımdı asıl mlihlm olan nokta şu -

\~~mu dÜflllan grupıanndan B&rkOlf 8 dur: 
~in arkasına dil ml~ rn Ça.nkayşck artık Blrmanya yolla • 
~n Ölllerl ile irtibatını kl'8 • Londra 24 (Radyo 8,1;)) rnıdan ıstıfnde edememektedir. Bu 

· Şimdi jkl gündenberl nıUhlm Mosko\•a.d:ı gece yarL ı neşı cWcn yüzden artık ona bu ,ı-oilardan lngillz 
~lerlaln mlızaheretne hare. Sovyet tebliği: Sovyet kıta lan dun ve Amerikalılar mühimmat \'e le\ a. 
~ Alman, l\lacar, Romen kı. Harkof mıntakasınd:ı mevzilt!rinı zım gönd rcmemektcdirler. 
lıotUn müdafaa cepbc!tlnlıı u _ tahkim <>tmekle m('Şgul olmus, dU Bun1.1n tnb bir neUcesl olarak 

ııı... l<arıtı hücuma guçmlı;lerdlr. manın P yııde ve tank'ıarla \aptJ Çankay ek ımzarıarını Sovy t Rus -
~hitan 21 m&) ısa kadar Sovyet ğı mukabil hilcumlan tardedilıniş- yaya çevirmek mecburiyetlndcdır. 
~vvetlerl u2 tanare kaybı>t. tir. Rus kuvvetleri bazı bölgeler. ÇUnkü yalnız Sovyet Rusya kendisine 

r. Bunlardan 3-12 81 ha''a mu. <İe taarnızda bulunmuştur. ~Iaı e- kara yolu ile yardımda bLılunabllir, 

meııalecJe bulunan Sanre. 
~erdir. lkl memleket a -

llu prpıllk Nltlte i'ran -
l'e ltalyaalar anıemdır. karga -

ı.u..ıe cetlrmlt ba ara4a bir 
"'91 1aralanmıttır. Hür F1'8D111Z 

llud olaa kaDH&e «Ö • 
...._- latlk6metl. ltaıya Kontka 
~tan ~il takdirde Nl
.~,_ 1raı.,,... lçla bir anlat -
~ plqmaktadır. Te. 
~e pre Berlln, 1talya 
-~ bölırelerlal zaptettitl 

Ll.dlla cJ8'lllC'llllnclea kor • 

~· V19l ile vakit kaRnQML• 

~· 
~&a ~akaa Vorlcl Telgraf I'•

"' ~mcla cU) or ki: 

'
\~h 'Vfl lHal altmcJakl mem • 

h.._. taeriae gittikçe fazla miktar 
s~ akınlar Avruparun lat.--

s~~-lıwrbk malalyetlndıflcllr. ö -
.~ taarruzdan evvel bom • 

şal von Bock kuvvetlerinin Rus Sovyet Rusya bu yardımda bulun· 
ordusunun sol ~una ı{ddc tlc mn~ reddederse kendi müttefikleri. 
taarrıız ettiği İzyum-Barenkova nin bir müttefikini mU,kW bir vazt. 
hattında dün anudane .nıuhaı-ebe- yete sokmuş demektir. 
ler olmuştur. Rus kıt.alan mulJca. Yardım ederse üzennde çok titız. 
bil hücumlan pilskünnü§tür ıtk gosterdığl Japonya ile do,,tane 

Sovyet yilkseic kumand~lığınrn mUnıuıebatı tehlikeye gırecektlr. 
emnyle Kerç yarnnacbsındaki Sov 
yet ~~etl~ bu yanmadadan çe. 
kilmıst.ir. Kuvvetler intizamla çe. 
ki lmişlerdir. • 

Curne.rte!li gilnü 14 Sovyet tay. 
:raresine mukabil 50 Alanan tay. 
yareısi dlişUriilmüştth-. 
ALMANLARIN YENt TAARRUZ 

İSTİKAMETİ 
Stokhohu, 14 (A.A.J - Aln)an

Rumen kuvvetlerlntn Tagannıg _ 
R~ demiryohma hilcuma ~ 
lıadıgı mihver mahfillerinden bil. 
dirilmiştir. Bu hususta Yoekova.da 
ınaUimst yol«ur, 
Harlcoıfun cenuıbonda bUvük ta.nk 

muharebeleri devam e'<fi;~r. Şjrndı 
Ahruuılar ileriye iıüyilk piyade 
kuvvetleri siinnüşle?"dir. Almanla. 
nn zayiatmm Berlinde endişe u
Yandrrdığı söyleniyor. Ruslar Har. 
kofta meıvzilerini tahkim ed. 
lıa ıyor r. 

• vtŞIYFl G<>R•: 
Vııi, 24 (A.A.) - Harkof bö . 

~=~:in~ hafta dev:ı.m eden şid. 
harek" t taarruzundan sonra 

a Alman'ann !kontrolü a.lt.ı
nn geçmiş bulunmaktadır 

lTKRA YNADA SICAKLAR 
J.ondra, 24 (A.A.) - Alman 

Haber Aja.nsı Ukraynada birdeııbi. 
re srcakl&r 'bastığını hararetin 30 
dereceye çıkt.?.ğuu ~büyük 
Iarm Alınan aaterinı tacız t~: 
bildirmelrtcdir • e ~·nı 

Moskova, !4 (A.A.) Mos 
kova radyosu diyor ki: -

Son 24 s~t 7.Cl.~ında batı ce
nup oephesındekı ~ 
düşmanın 150 tanklrıu, askeri 
reclıizat yUklü 215 kamyonunu. 
10 u~var ~ batary~ mev_ 
ziini 9 mıtralyoz mevzum ve se· 
kiz siper havan !<>P~ kuııa .. ıı. 
maz bir hale getırmış veya talı_ 
rip etmişlerdir. 

Bir hava savaşı e~n~ın~ ~8 
düşman tayyaresi tahnp ~lpıliJ 
ve yerde birçok :Messerşımıu u 
çaklan tutuşturu}mtıŞtur .. M1;1-
vaffakıyetle lhüeum edilen hır 

Malta üzerinde 
Dün yedi ita/yan tayyare.i 

dü§Ürüldü 

:Ma\t11, 24 A.A.) - Dün gene a. 
daya ta.arıruzlar yapılmış ve bu 
taa.rruzhr ~da 3 av uçağı 
tahrip ediımıil}tir. 3 bomba ve 4 
ı;.v uçağı ağr.r hasara uğratılmı -
tı.r. 

Bütün t:ı.hrip ve hasara uğrntJ. 
lan uçs.k}ar ltaıy:ın uçağı w.ii. 

Malta, 24 (A.A.) - Teblıg şun 
fan sbylemclcte,lır: 

Cuma geC('Sl ağır uçak savar ba
tarya.lan fasli;ette bu unmuşla.r
dır. Gece uçallı.rmuz bir ltaıyar. 
l::omba. uçağını tahrip eıtmişler ve 
diğer bir bo:n'l:n uça.ğmı da hasa.:ra 
uğratmı:şla."<lır. Bu uçak son gö
rüldüğü vakit sür'aıtle yere doğru 
ınmekte ve idareısiz ka.bmş gönin. 
mekteydi. 

Bu 'iki muha.rcbede de a.v uçak
larımız çarprşınalar nihayet bul • 
madan Sicilya kıyısını aşmışlardır 

Bu cımıa.rt<.-si saıbahı mühim mik 
tarda :ıv u~k' n11nm himay{'5ınde 
birkaç 1tal; un bomba uçağı nda
nin hava aJanrna. taarruz e!tmiş
lerd r. 

İngiliz ha.va lkuvveUerine mea
sup uçaklar lbm çok ağır olmak u. 
zere iki bomıbe. uçağını huara. uğ. 
;ratmışlıa.r, 3 av uçağını düşlirnıüş
ler ve !diğer lbir ~v ooağıru hasara 
uğratmışlardır. 

Günün geri kalan klsmmda düş
man av uçağını daha hasa.r.ı uğ-
ratmı~la.rdır. · 

Hasa'!' dlmamıs, ölil veya yaralı 
kaydedilmemiştir. 

başka hava alanında 30 dan faz.. 
la uçak tahrip edilmiş ve sarnıç· 
h birçok kam.yona ateş verilmış
t.U:. Bin kadar Alman subayı ve 
en ölmüştür. 

Hür Fransızlar 
komitesi 

genişletilecek 
General dö Gol önemli 

demeçte bulunacak 
bir 

Londra, 24 ( 11.A.) - Zannedil
diğine gbre, general dö Gol su. 
Yük Bıitanya.da ve ~rikada bu
lunan bütün Fransız zümrelerinin 
:ınumcssn el'inı hUr Fransrz.Jar ha. 
reketine itlıal etmek üzere bu ha. 
reket e.saslamun ~işletflceğine 
dair bugünlerde önemli bir demeç 
le bulunacalı.trr. Hür Fransızla. 
rın 'bir söz.cl.isii Brita.nova ajanı;ı 
~uha.r.ririne şu sözleri ooylcmiş
tir: 

~ö Gol, mlllf ~omiteyi geni§let. 
megj öteden:beri arzu etmektedir. 
Bugün mukavemet eden bUtün 
~·ıan.srz zilmrelf'rinfn kabil oldu. 
gu kadar benze.!i 'bir tinısal haline 
getirilecek bir milli komite onun 
lı('r zamandan daha fazla önem 
verdiği bir hedeftir. 

F rannz halkının 
maneviyatı yerinde 

Londra, :U (A.A.) - Llzbona vuıl 
olan b r dıplomat Franaız halkının 
:ınnevıyatırun yerinde olduğundan ve 
AJ!man işgalinın bu maneviyatı kıra. 
mıyacağından bahsetmlıtır. 

--0-

Llyoada 
Almanya aleyhinde nümayit 

yapıldı 

Loodra, 24 (A.A.) - Berlln flAr. 
monlk orkestra.ar bir koıuıer vermek 
üzere Fransanm Liyon ,şehrine gel. 
mlştır. Halk Almanya aleyhinde nü • 
mayış yaptığından birçok kimseler 
~vkı! edilml§tir. 

---o

Kayıp ~k manıyor 

Süleymaniyede dökmeci ııokafuıda 
bir numaralı evde oturan Yuaufun 
oğlu dört yaşmda Halit Uç gün evvel 
saat on yedide kapının önünde oy • 
narken kaybolmuıtur. Çocuktan o. 
gündenberi ha.ber yoktur. MalQmatı 

olanlarm yukarda.ki adrese haber 
vermeleri insaniyet namına anası ve 
babası tarafından rica edilmektedir. 

Her akşam 
(Battarafı 1 incide) 

slnla patlak \'Nmeme4'ini temenni 
eder gibidirler. 
Diğer taraftan mlittefl"lerin 

ltalyaya bir çıkarma yapmak için 
Korsikada.n istifade etmek istlye 
<'eklNi ,.e ellerini çabuk tutarak 
adaya İtalyan l&rdan e\"\'eJ ı,:ıkma. 
ğn gııyret edecekleri düşilnüleblllr. 
Fa'kat halyaya ssker çıkarıp ltal. 
yayı harp hari<'i bırakmak Alnıan. 
yayı mağlup etmek fleğildlr. Bu 
ancak dolayısiyle AJmanyaya kar. 
ı;ı bir darbr- teşkil c<lehiJlr: Müt
tefikler kendilerini kifl derecede 
kU\'\etJi hissettikleri uman hü 
camlannı doğrudan doğraya At. 
manyaya t.evcih c~ lstiyeook. 
l<~rdir gibi görünüyor. Çünkü A,·. 
rapa harbini en k15a bir zamanda 
bitirmenin en uy~ yolu badur. 

Uçaklar tarafından Almanyada 
hayata bir cehennem haline M>· 

karken a.~ll Almanyaya yagılacak 
bir hüMP11on kat'i netl<'f'yl vere. 
<'eil gözden kaçamaz. Almanya 
mağlup oJunr.a zaten ehemmiyeti 
nl ~okt.an kaybetmiş olan ttalya. 
nan kendJJiğinden yoJa geleceği ta
bii olduğuna göre halyaya şimdi 
bir hlit'um lüzum§uz bir uhmet Jti
bl görünür. 

Hüseyin Cahit Yalçm 

? -· 
~UNUTMAYINIZ--

\ -···--· .. --------·---
MOşkOI zamanlard 

yapılacak şey 
Çok zaman, çok yerde, birçok mıifküllerle karfı ı. 

§ırız. lı bu müıkülleri yenebilmektedir. 
Çok zaman, karırlaıtığımız müıküller bizi karar. z 

lığa aürükler, ne yapacağımızı bilemeyiz ama, gene I . .:. 
pimiz biliriz ki iki yol vardır: Ya devam etmek, ya VCi z. 
geçmek.· 

Bize aoraraanız; bu iki yoldan takip edilecek ola 11 

devamdır. Şayet mantığınız ve aklınız ke.iyoraa, laesa, ,_ 
larınız Joğruyaa •.• 

Adliyede yeni 
tayin ve nakiller 
Ankaradan bildirildiğine göre, ad • 

llye vekAlell, te,kllatmda yeni bazı 

tayin ve nakiller yapml§tır. 
Diyarbakır ceza bAklmllğine Maraı 

hAklml Ultlullab, Mar&§ll Usküda.I' 
asliye ceza hAklml Cemil. Gaziantep 
azalığına İstanbul müddeiumumi mu
avinlerinden L~lfi Kaynak, Balıkeair 
sulh hAklmUğlne Denlzlı hAldmi Rıza 
Bekir, Denizli azalığına Seferihisar 
hAkiml Şemı. Kayaer! azalığına Nlğ. 
de azuı lamel Beyşehir aAkimllğine 
Jneboıu hAklmı Vehbi, Kocaeh müd • 
delumumt muavinliğine Kup.dası 
müddeiumumisi Feyzi. Karaburun 
müddelumumlllğıne Manisa müddelu. 
muml muavıni Memdu.t. Ankara sor
gu bAklmllğine Zonguldak sorgu hL. 
kimi Hürrem, milli korunma kanunu 
hUkUmlerine gore ihUkA.r davalarını 

görmeğe m"mur lstanbul ullye hA • 
klm muavinliğine Sllrt e.ski hlklm 
muavini Vedat, Edime icra memur • 
luğuna Balıkesir icra memuru Etem 
nakil \e tayin edMmlşlerdir. 

norıada 
Lük• otel inıa edilmek 

iateniyor 
Belediye relalltıne bir müracaatta 

bulunularak Floryada bir otel lllfUI 
için müsaade istenmiıttr. 

Vaziyete gbre, belediye arsa para. 
sı istemeden bir yeri otel inşasına 

tahsis ederıJe, yapılacak olan lüks 
"Florya oteli,, on sene sonra beledi. 
ye malı olarak kaydedilecektir. 

Müracaat tetkik edllmektedır. 

Hasan Hayri Tanın 
cenazesi 

Ölümünü teenUrle haber verdlıti • 
miz e.kl baro reisi avukat Hasan 
Hayrt Tanın cenueal bugün (jğteyin 
teıviklye camlainden kaldırılmlf, Aa. 
r1 mezarlığa gömillm11§lilr. • 

Matbuat 'T ekniıyenleri 
Birliğinin kongresi 

Bu.gün öğleden sonra Eminönü halk 
evinde matbuat teknisyenlerinin se • 
nellk toplantısı yapııacaktır. Bu lop. 
!anlının, ekseriyet basıl oldu~ tak 
dlrdP. münakaşalı geçeceği tahmin e 
dllmektedlr. 

Japon harp gemıleri 
(Baştarafı 1 in<'l(le) 

letinın bir şehri olan Tendşung do· 
ğusundakl bu noktalann işgalinden 

sonra dllfmana ~ır kayıplar verdlr. 
ml§lerdlr. 

Şeklang eyaletinde şiddetli savaş • 
lar olmakta ve Japonlar eyalet mer • 
kezi olan Knlhvanın dotu ıimallnde 
Kinnteş ve Yh•ada şiddetli hücumlar 
yapmaktadırlar. 

Japon kıtaları. blr demiryolu Uze· 
rinde evvelA Ylvu civarında Japon 
mevzilerine büyük teşklllerle hUcum 
etmişler, sonra birçok küçük birlik. 
ıere ayrılarak bir hulul tabiyeslne 
teşebbüs ctml§lerdlr. 

Çlnllıer, bu hücumlara şiddetli bir 
at.efle karşı koymuşlar sonra ırilngü 

bUcumuna geçmlılerdir. Japonlar, 
muharebe meydanmda 2000 den faz. 
la ölU bırakmışlardır. 

Şientang nımağmm şimal kıyalI 

boyunca ilc't"liyen Japonlar, Çan f
ler tarafından hücuma uğramışlar 
dır. Kiehtch eimallnde Japon u. 
çakla.rı Çin mevzilerini mütemad.
yen bombala.maktadırlar • 

DüNYA 
DONUYOR 

Bir Hind Poçeiıi ve 
eski adetler 

Seylıin adasının, Japonlar ;a 
rafından bombardıman edilme 31 

bu adanın tarihi hakkında mer ~ 
uyandırmıştır. Din kitapla "I 
Hazreti Adem'in cennetten k .;_ 
~lduk:an sonr~ Serendip'e l · 
nı yJan adasına gt!ldiğini yaı • 
yorlar. Ada, bu cihetten Ş(ihre 
lidir; fakat oranın asıl şimdü 
ehemmiyeti, İngilizlerin elin 
geçtikten sonra, B~ale körff 
zindeki asken kıymetidir Bı 
yü?.dcn. Japonlar, oraya da gfü. 
dikmişlerdir. 

Seylan adasının merkezi Ko 
lombo şehridir, Bu şehir.' son: 
radan vücuda gelmiş ve merkez 
ittihaz olunmuştur. Adanın, Ko· 
lombodan evvel, Kandi. Anüra_ 
hapüra gibi başka merke7Jeri 
vardı. 

. . Anüradhapüra, vaktiyle. on 
ıkı asır kadar adaya merkezlik 
etmiş olan mamur bir şehirdi 
Sahası. 650 kilometre yani bu: 
gıinh."li Paristen daha büyüktü 
Nüfusu 200,000 kadardı Bili.hı. 
re harap oldu. terkedıldl ve bu -
gün, İtalyadaki Pompei hara.be
si gibi, bir manzara aldı 

harabeler, bu şehm ~ Ka.dar 
mu;tıte§em olduğunu gôstermek 
tedır. Eskiden ismi "Dag-oba" o 
lan bir harap mabedi, 60,00Ö 
metremikabı tutan bir kütledir 
adeti, bir kasaba büyüklüğünd~
dir. Mi.bet harabesinin civannda. 
öyle !!un'i havuzlar vardır ki 
o eski asırlarda. lbu adada } aı,a 
mış olan parlak bir medeni)ete 
delalet etmektedir. tngilizler, ~ 
dayı eilerine geçirdikten sonra 
bütün Seylan'ı sulayacak kanal
lara, bu muazzam havuzlarda• 
su akrtmışlardır. 

Anüradhapüra'da. seyyahların 
gözüne, en ook çarpan şey, bu 
rada bulunan "Bo tree" ismin.., 
deki mcir ağacıdır. Bu ağaç, mi
lattan 215 sene ev,el dikilmiş 
olduğuna ~öre. bugün yirmi bir 
asırlıktır. Dünyanın bu en ihti· 
rar ağacı, bugün de. daha asır_ 
larca yaşayabilecek kuwqjtedir. 
•Seylan adası. eski ahlak ve a

kıdelerini muhafaza etmiştır. 
Yakın zamanlara kadar, cezalar, 
on arın eski adetlerine göre tat 
bik ccl'liyordu. 

Mesela. pirinç çaldığı iddia 
olunan adamın el'ne birer kızgın 
derr.ır verilir \"{' toprak üzerinde 
cizilmiş olan bir şeklin üzerind'f' 
dolaştırılırdı. Sonra avuçları 
kavrulmuş olan bu maznuna, bir 
avuç piri~ verilir. o halinde, o_ 
na a) ıklattırılırdı. Bunu yapabi
lirse kurtulurdu. yoksa hır .. ız 
sayılırdı. 

Diğer bir tecrübe de maznunu. 
bir mı.iddet suyun içinde bırak 
maktı. Kabahatli. bir kazığa 
bağlanmış olarak b·r havuzun 
içine atılırdı. O, orada, bir pa_ 
pas, havuzun etrafını "yavaş ya
vaş dolaşıncaya kadar. başı da 
dahil olduğu halde'' suyun içinde 
kaiırdı. Hiç şüphesiz. onu, ancak 
bir mucize kurtarabilirdi. 

\ çüncü bir şe1<ı1 dP, mac:umi 
vetini isba.t edecek adamın boy_ 
i'.ıuna bir zehirli kobra yılanı 
dolamaktı Maznun. bu \"uiyet 
te. önUnde okunan iki, ü<: bin 
mısralı bir dini kitabın kıraetini 
dinlerdi Bu müddet zarfında. 
yılan ke.ndi~ini f'okmazsa. masum 
oldu~u meydana crkardı. 

~ yapdırdL Şimdi cifi lstlll 

' .,.... tekthte buırlamak lbnD 

~~ Almaayaya Avrupeda ta
\tı._~ ldn tayyarelt-rden .onra 
~ • Amerikan .eferl kuvveti 

lıı."" tıkaeaktır. Almanlar daha 
~ ~- ......... Jnıvntlerlal Batı. 
\ ,._.. stadereeek yerde ba kov-

Fukien eyaletinde Jap<>n harp 
gemilerl, sahil boyunca mütenlldit 
adalara akınlar yapmışlardır. Min 
ırmağı ağzı açığında Şunnsklng a. 
dasındaki Çin garniwnu Japonla-

1 
l'ın ı,idd~tU bir ck-niz ve hava bom
bnrdnnanı neti~sinde geri çekil
ıneğe meci?ur olmuştur. Japr,.nla.r, 

B-.ı usuller. ma"umiyetleri ta· 
hl'.kkuk ettirmek iç ndi. Ya ka.. 
hahatlerın cezalan. kimbilir ne 
!erdi., 

'"-...~ arttırmak ltızumu
~ '- rdl. Ve laerırtıc Amerl. 
' baıırwa fabrlkalan karaya u!\--- Jaareketlerlnl dfılltek11 -
~ ~ "'- •JlllD refakat tayyarele. 

·'tı~-

L...· dil F ........ ~tadmda l"&pılmıştır. Bn na alt t&fsllit son nlUfemladedir. Useler arası spor ... yrann n e ne.-.-.Çc • d .. te · 
l""NQilnb ,genç ~m ~it resmın e gotJ rl)'er. 

Fodşu, Nıur.oi, ve Ping.tongı da 
bombelamışlardır. 21 Japon ha.rp 
gemisi Fodl}u y!lkmında Santuğ, 
Pıntağ vP Nanjik ad:ılannı bomba
lamıştır. Japonlar, Pintang atla. 
sına ttsker c;dtarmağn tPl'Cbhüs et. 

1 ır•i,len.e de Çin garn.•zom: tara!m
dan pil&ilrtUhn;b}le!'(iir, 

ZA Yt - Fatih nahiyesi tqe ... 
ı ınl~ndan almış olduğum e~ 
artımı zayi etUm. Yenlsiııl .-- • 
ımdan esk "inin hükmü yoktur. 

Patlh Klnna"tl mah"ftMI ... 
talı "okak t:? nıı,_,... ..... 
.... fewtıl ... 
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Meteoroloji 
Yazan: F. R. ATAY 

Jltt-lflt, /, . 
Küçük esnaftm derdi 

Bir konuşma 

-2-

Sulama siyasetimiz~ 
' (Ba.'}tarafı 1 incide) • 

1 raftan Jnf'\'Cut sularla .aulama yap. (Gazeteaı.1z1a btrtaal .. yfd 
rnak esMJJJJ göden bir preosj.p ka- başlık yanmdald tarUı ıjjeij)&C-" 
bul edilmiştir. Bu mrntakl\daki U.)·erek &'ÖAderecek okUJP~ 
İf)1~r bitlnee anonnal t.a.5kmhklarm Uc:arl maıııyetı haiz ~ Jı°' 
lıu~ule getirdiği hadiselerin önüne lAu.lan parasız ~rolUDOL) 
grı;:ilmit ol&c'# ''e ha\'za dahilinde Evlenme teklifleri: 
nııı~t.az&m bir sulama yapılma.-.ı * Ya§ 28, boy 1,,07, ıcuınrtJ 
temın oollmlJ olılca.ktır. Bu ,şuret. gözlü, Js,ndınlarm !leVdlği U~· A 

K D hah 
le taşkmlarclan kurtanlarak arazi sek tıcnret mektebi ve ...ıı .. ,,,ı ııaııl 

. UL rengi ufku aizndi bu··"- du, bir telk besleme hattının ucu· :(Jl\'KÜ yıwmda s mevzuu ettimn'I mektupta Nus oo a..· d-"· 4~ t 1 k b tak .o-- ... u .,... ~ • • o-·· , 11ın c: .. ar, auru ıı aca a - akademisinden mezun, ... ı..r ~ 
bütün karalar ba.sTvor. na rastladıgı ıçın, §ehir ve ka_ ret Mucul bazı vakalardan, yo1suz1Uklardan ıı...~.:: 1 k ----· "'" b" d ka 1 d - t ~ Jı •J •ucu..ı ı : sıuın.sı .,., ın e r o up or olan ve ayda 120 lir& net para 

Sokaktaki mam seslerini dinlL sabalar halkını, tren tren, katar çeşit "hilei şeriye" ]erden bahsediyor. ' · »?z be' bin dekar arazi <le sulana. nan bir bay; orta taııatlll 11842 
Jen ihtiyar hannn: .. _ Acaba ka.tar, Hama ve Humus tarlala· Okuyucum di.yor. ki: :·~irlik, ~ıra.fa dağıtılma..'!c üzere bıle<>ektlr. • ıannda, mUzlk bil«:n~ MU w 
yağmur mu geleca\, diyor, bari nna doğru sürmüştük: "- Yah~. kunduracılar ce.rnıyetıne çıvı vardı. Cemiyet, kaç kişi çalış Bıı.kıJ'ç:ıy, bugiin yapılmakta 0_ luzı ne evlenmek isteınekt.etUt· 
y~ kal~aydı.. Çocukların yü büyük harpte bu kadar ekmek tırdığına daır esnaftan ~sika ıstedi. Çalışanların adresi ~ lan işlerle 10 bin dekar bataklık da olabilir. (P08ta kutun SGŞ " 
zu gulseydı..... srkmtısı ~kmiş miydik?,, diyor_ ve hüvıyetleri polis karakollarında yazılı oldu~ ~in lmr~ kurutulmuş ,.e 22 bin dekarlık bir bul) adr~e mUraca&t,,.. 822 

Genç oğlu bu fikirde değildir: Jar. Büyük harpte, harta üstün- kollardan kayıtlar çıkararak getirdiler. Bu güzel bir t~dbird.- Kaha da. ta..5km<lıuı t<urtarılaeaktır. • Yaı .22, boy J.,TO, k1l<> 10, ~ 
"- Bu bulutlarda kim'bilir kaç de, bir Türk devletinıin olup oı· fakat arada yo!suY.luk oldu. İki ki§i çalıştıran (5) ki§i g~' Gediz çayı, burada yapılan ısla. sız bir bııy; iyt aileden bir beY' 
ton buğday var. KEŞ!ti yağsa..... madığını sorsalar daha doğru ol_ terdi (5) i5çi çah§tır~l.ar <l_O) . çalıştırıyorum dedi; faz!;, hatla Gediz ova~ında baskından evlenmek istemektedir Alııcal' 
. ~C:~'B:Z esvabma son düğmeleri. mnz mı? mıktarda çıvı a~dı •. ~bıı, ~u bı.r _hil~lıktı. Hile §U ~kilde kurtanlacak saha 15 bi~ dekar ve zm eıa. gözIU, dllber, ~utenaı!P f 

nı ılıştıren gelinin dileği de bu: Biz bahsimize dönelim: Bu- oldu: Çahştırdıgı ışçıye gore çıvı dagıtıla.cağmı haber alan sula.nacak ~ah.& c1A 32 bıo dekar. cuuu, gayet nazik, gakrak ~ 
"- Çocuklar biraz ıslansa ne çr pünlerde Meteoroloji merakının, birtakım kurn~ur, daha evv~en a.ıntlelerinin ıE!ayısını art.. dır. llzımdır . .Ayda. 120 Jlra m..,ı ti 
kar? Dün Sungur'larda ne diyor- en şıklarda bile, film mera.kına tırdıklnrma daır karakollara müracaat ~ptııar. adamlarının .Yukarıda ba.h~ettjğim işler bo. dır ve mesleği ka.Upllktır. cif. l 
~ar_dı, bir yağmur on milyon lira yaklaştt.<i'ını görmekten derin bir isimlerini kaydettirdiler, sonradan vesika aldılar gün ihale cdilrnış olan Jı:1el'dir. sal) remzine mUracaat 328 
ımış .• Asıl bayram bu haz duymuyor musunuz? Eğer "Bundan 'baş'ka sandalcı ~e. _terlikçilere dıe Çivi dağıttı. Çok ~an _bir zamanda da aşağı. * Yq 2~. boy 1,67, jd10 68 , 

Rfizoaar 0 kadar se~t"ki yağ. kurak sürseydi, ve yağmurun lar. Halbuki, bunlann, okçe çıvısı~ıden ba§k:a çeşit çıvıye dakl ı:;lcr ihale e<lllecrktlr. Amik 6o.70 lira kazanan bir dokuınıı.ı:ı 
~ur ~n~ak serpebiliyor. Otomo· dna ile yağa~ağına İJ\anan kaı ıhtiyaçları yoktur. Bu suretle asıl ~ıviye ihtiyaçları olan ihti onsı, Alnnya, Manaygnt, Silifke, az ev e~yası bulunan teml.Z bit I 
bılde ıkı efendi var. Biri §ikayc~ nıqJ .olsll;ydı, galiba, bir sabı0. yacı nisbetinde çıvı. al~~ı .. ~yet,_ oorle~ Y!i-PDlay:ı)> d:a: naJatya.da Derme ve Sultan suyu, yanla evlenmek ıstemektedlr· i 
çi: "Mübarek yağmadı gitti. •. ,. Yenişehır halkı Paşalar te~ın- aralarından gündcl_ıkl~ ibırını tayu;ı edip,_ d~a.nlarda çal'.. Isparta, t~ke,nderun bntakhğı, Çar şen) reı:nztne mUracaat • 321 
, Şoför önden söze karışıyor~• de toplanacaktı: . .. şan l§çilerle çivi 1htıyac111J tetkik ettirseydı, d:lha doğru ı!amba ova.sr, FAkişehir ovası, To. 11 yanı 
'- Vnlıre tel!:Taf gelmiş; Kızıl_ . ~l~e bir Amen~h a~ır olur, kimse fazla çivi alamaz, !hiç alamıyanm da eline biraz \tat ova. .. mın ~ı tanı.fı Ak«aray "" at ı 
cah<ı;mam'a iyi y<\ğmıŞ..... bır ikı Türk arkad~lan ıl?, ~ı- şey geçeı-dı. o\·a!'>ıoro «ula~ma ı, Sakarya ij7,e. ~ l!! {ıa§~~da biraz dıık~: 111 

t~ı için Bakanl•1• 1adan b"ırı"nı·n zı_lırm. a.k k_cnan .. na .. ~hır gez_ ı_ntıire "Den 'l'C kösele bul.ma.k da bir mesele, bu da b:acka bir rlncle Çağlaland b" ha · ·ıa 0 
me eb.u birinci .smıtm~"" 

" u..ı ) " 93A ~ ..... :, • ta.at_ır, ... ,ra~, ve ~- ·• mıı bir genç, kız; lıusuat ve-P ~ 
kalemine giren Kıl'§clıirli bir a· gıt:ını~ erdı •. Koylillerden oırı yan_ dert ... Dışım izden, tımağnnızdan arttırır, ~ocuklarımrzın 't ·~.... •~ •S ...... erıne gore bt U t #il 
vukat daha ağzını açmadan, mü- ları~a geldı, bal. ~atır so~u: A- nafakasından keser, fabriıkayn gideriz, aldığımız: cevap şu_ 1'ürkiyede ekilen ar.azı miktarı 6 r m e8A8eee9.e, yahut tele oıı,.111 
dür soruyor: "- Sizin tarafla.r menkalıla.r kendısıne sandövıçle- dur: "Yok!'' Halbuki ~ardrr. Fakat, fahr1katör bize, küçük milyon 485 bin hektardrr Bunun :ın: i::l§~;k tstemek;odlr~ ~ 
nasıl., rinden bir iki tane vermek istedi. esnafa mal satmaz. Kendi adamlarına. verir. FWa. b.zannıak ıran~ınuı onlal"a isabet .etti~I ka. er eı ayyare ıı.par 1 111' 

.. __: 'Bi7,e ool yağmur düştü. lcr, .köylü, eliyle ~t~rek- "- Siz kaygusu bu ı§te de en ilnemli rolü oynuyor. l'~a.brikatör iste_ lıul edl1ebllir. Coğl'afi nzi:et itt- ~:=~eU d~lre 12 nuınarada ( 
Geçen yıldan iyidir. Ankara ya_ ~.ıye bakı!lız ,bızım, bol e:km~- diği fiyata satıyor, onlar da. güvendikleri esnafa, bilhassa l.arfyle, dere \'e nehirlerin me\1ô .. e m .racaaL 
kınlarına kadaı da yağış fena gı~~ var:, sı:. dardasmız!,, dedı. büyük ticaretgarlara istedikleri fiyatla devrediyorlar. !Bun_ ve rejimleri itibariyle bu 3 mil- Muteler.rık: 
değildi..... ,,. Köyün ~ \'arsa fırmlarımr lann ısbatı güçtür, çünkü ne fabrikatör hakikati söyler, na yonluk hel<tann üçte ikMnl sula • Hesap :ve d i_1lerinden ,,.nı-'I 

Birden, 1917 ye, geçen. har.bin ~.y~acagında.n başka dü~üne. de adamları .•. Fak.at maalesef acı !hakikat budur. Ba.zı, kü.. mak lmkinı olduğunu kabul eder~ bayaııa JhUya' vardır. Be~WJ.f 
üç\lncü yılma dönüyorum. Şişli· ôeglllllZ kalınu. . çük esnaf eziiiyor. Büyük balığın küçük bal.ığı yu.tttıe~ gibi, sek hata etmiş olmayıı. Bu he- hamra pasajında 2 No. ıı GllMll 
de sokağa çıkmıya hazırlanan Varla yok aras!'Ilıdaki kOI"kunç büyük tüccarlar da bizleri, küçük ..esna1ı yutuyor." sapta memlekett.e tam ve Jennı mağazaama. müracaat. • 
birkaç genç hanımla kocasının uçurumu, memleket penceresin- Nusret Mucul'un işaret ettiği ınoktalar ti7.erıfnde durmak bir ~ldlde Z m11:von hektar arazi * 8 

lik, iyt kuJJanıım,. W ,j 
salonuna, veya, Babıali kalemle- &:n .. iba§ımızı .ç~~ ç~armaz lazm1dır. Hükumetin ana prensibi - dün de eöylediğim l!lulnnabllecektir • ., Bu miktann dürbün ı.atenmektedir. Saunalı-' 
rinden birinin müdür odasma göruyoruz. .Ell~z enşse de gibi - küçük e5nafı himaye etmek, onları terfihe çalrşmak_ flJS.900 hektarld< bir saha ı üze.. yenlertn En Son Dakika ıaze' ~ 
yahut, Beyoğlunda nöbet tutan bulutlan da.ha sağsak. son <?am· tır. Bunu kanunlarla müeyyidelcştirdiği halde, .küçük esna_ rint'Je bugün incı:ı.at ,.c ctUiller de. (DUrblnJ renızl.rıe mektupla -:--~ 
bir ar.abaya giriyorum. Hanınım gun b~aklar, iboyumuzca ek~nler fın hakkmrn ihkaik edilmernesı doğru ıbir ffeY değildir. \"&Jn et:mektedJr. Bu ~uretle su sj. leri fiyatı ve adre&ler:lnl blJ~ 
adeta bir isteri nöbetiyle çı.r.pm_ un başaklar, bo~Uıl!1uzca emler Hangi memlekette !küçük halk ded4,"'iıniz küçük esna!, fa!letimlzin )1iz<1e ıso sini nihayet .A.ldır.ına: .., 
dığını, daire mlidürünün ufka yılına ne kadar ıhtiyacımı~ v~r~ muayyen bir refahdan mabrum kalın~, u.zaıklaşnuşsa. orada . b~ sene urfmda baş:ırmı§ olaca.. ~- remlaler.t ,.alı 7 
bakarak yüzünü ekşittiğini ara· Bulutları sıyıran mayıs glineşını medeniyet geri kalmış, Sıhhat bozulmuş, .doğum azalmıştır ğız. lmyuooJannuzm nanı.ıan.- ·~~ 
bacmın kırbaç sesine bir küfür değil, güneş~ k!Lt ka.t örten teşrin \"~ lıPrlıangi bir memlekette, bunlar, refaha Jkav.uşm~. vasat Arazinin sulanmadan ~onra ar- mektuplan ldarebuemladell '~ 
karI§tırdığmı görür duvar gibi bulutlarını ıstiyornz. Kır safası, derecede yaklaşmış olsa, o memlekette miilet yiliclmiş me taeak olan kıymetini Yac.ati olarak tan hant') bergUn •ba..b... ·~ 
oluyorum. ' orak ır.amanr da olur! deniyet iieri gitmiştir. Bu, yaklaşma.k ve uzaklaşmak ni~bett 10 lira. hesap edersel< sulanacakı0. kadar ''e .. t 17 den 80lll'8 .,,,,,,., 

Ankara ile .ıhallun kaygılar, se_ (lllus) da,. aynı ~da. o yurdun ıve ulusun sosyal ve ekoıı~ sağ' lan arar.I 9 milyon dekar olduğu. lan. ,Q 
vi~cr, ~eisler ve \UJlludlar kay. .la.mlıgı baknnmdan cia kuvvetli b;r amildir - na göre, milli en·otte 100 mil. tS.C.K) <Gar) <E. Ural) <"_, 
nağına ne kadar ya.kla§IIll§lZ. Y :!lütaur··y ,!_e_n,'_l~:.uu .. • "n j ıBunun •. içın, memleketimlzin en ,ziyade" önemle üurinde yon liraya. yalwı blr .artma ;örü- CF.R, GüneU) (Ş.U,) ca.JJ. d 
Halkın nabızı şehir hanmunm ~ <Uf'&"'" duracağı, nikka.t edeceği ı;pzylerden lbiri :budur ~7,,e jlgi ve lt!('.ektlr. Bazı yerler,de arazinin ~R.R.G.) (Ciddl aöz ver) (?l~J 
ve efendisinin pannakları arasın Yegilay gençığinin 4 Uncu aylı'k ı ~ıyeUe .~w·duğu ela. mu'ha:kkaktrr. Girdiği bÜy.Uk inkılô. kıymetlenme :key'riyetf 20 llrM"• <Yold&fl (A,K.) (E.L.) ı 
da atıyor. Hissediyoruz ki varr kUltUr toplıı.ntrın 23. 5. 942 cu- ~otunda bugune '.kadar birrok şeyler yaptıktan f!lOlllra prO:. lıfle "'e!:miştir. :Menemende Ye CA.S.E.ı CT.H.R.Z.) (22 48) (~ 
mız onun varına, ;yQğumuz onun martcsi günll 1Eminönil :Ha.lkevi rn.mına.~yaprlaca-k daha :bır çok şeyler &aydeden Türldy' 0 .. : 'rarı,u~ta. olduğu gibi. DiğeJ' taraf. (M.D. 8111) (Tekcan) <Yede1' d 
yoğuna bağlı! :Mahallenin asfal_ salonunda yapmıştır. Toplantı sa- hurıy~tinın.kr.k~rdettiğimlz "htiyaçlar üzerinde hassas ~av~ tan fiUl!UUIJl araziden alm~ak olan .Aıağıda remiz .uJıbllerlnlD ~ 
tı, birkaç .kilometre ötıede, sarı a.t ı 4,BO da aSba.jka.n M. '5. Ozlli nacagı ve . uçuk esnnf1, daha geniş ölçüde himaye jçin ..al lika - fllıla mah uliln ortalama Olarak 10 r.nıa celml§ fakat fimdlye ;P"""",ııı 
veya yeşil tarlaya gıktyor; a- tarafından açilmıntn-. Müteakiben darlara cmır.ler vereceği muha.'kkaktır - lira hesap edersek 1ıer sen alına. dmlmam~ mekt\!J>l&n bu ayılS 
partmanlann üst katından göz_ kürsUye .gelen Paşkan P.rof. Dr. Mnhvolınayınca ı:lrkl ııMl, knlbolur ~u dl!! cuk olan faı'a .mahsulün tutarı 60 :na kadar aldırmal&rı ~ 
ler, ılx>dur ve gelişken, soluk ve· Pahrettin .Kerim Gök.ay, .hUkllnıe. Saffet ~llr mı bir auya ta kim durulmasa.! mJlyon li1'3.yı g~iş olacaktır. sonuna kadar aldırılmı§ Ol" 

ya canlı ek.inlere iti_şiyor. Artık t.imizin içki f'zya.t.ıar.ını arttrrm.ası 1 _._..._ {ll<1.J!...l'7_:::~:::oıı"".9------.... -------- Tabiidir kl, de,
1

Jctin yaptığı bu mektuplar imha .edilecektir. '' 
da.:ı:anın başı ekmek, ekmeğin -yolundaki tedbirlt"Ji memnuniyet. , re<lukArlıklara mukabil muayyen (26 Sesenı (G.M 1 (A G) 

k ldu v lbil" Je ık.ıır§IladJb'TOJ ;ııöyediktcn Sonra m~~~~l \ "C makul nlı;bctt" bir lic.ret alma. • • 
1 

$1 bağrı da topra o gunu ıyQ_ c::::;: il!~- ..,. (R.M.) <H.K.> (A..L • .) {B.'f:...,., 
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şünce'erimiz piknik ve suvare lcr yetiştirmenin ltizumundan hah- • _ . _ .... ~-"" rct nl•kmdaki ıwnun 'Millet l\Iec. _ _ __ ·- ~ -~ .. çclenk çiçeğinden, içtimat dü· nınyxsta 'karakterli ve seciyeli genç;:='~~~ ol'nzjilen :ı.Jmması 1azımgelen üc- ·ı.(~l. ~şe~nka~nQ)(~NadUid~eUrrsı'.Sı ·=--(~ 
kaygılarından, başağ-a. ve 'köye se-tmişt.lr. Ayrıca 'biz, içki ve şn.. lisl l~nclimcninc'ledir. Bu ıiicret her 
doğru kaymıştır. Büyük ilerleme rap ynsaJ;'l istemiyoruz. Sadece iç. 8 müyon Jolar kn.cla güm.lli'k krcli ..,1 olanıl: ene sabit ohm;\'llCaktır. Bunun 
bu! ldnin tahdidini ist.tvonız. 'Ve BU. , Anıer kah mılyonıer Con Bat seçilmiştir. Bu yüzden g k ma. tn~'fni iı:in 'her sene mahsuliiniin 

Birinci cihan harl>inin üçünciı yUk Millet Meclisind" ic;ki aley- ıer, evıcnirken kar.ısına 8 milvo~ ruf olmu§, :fakat il tiq.:arh;;ında gfili~l vo ııhasa fh•atlsrı ,göz iiniln Akı.nrayua ır. E.'yc: 
yılında bcsliycce!;>imiz §chir. b_ Jıindeki t~enn'.leti şUkmnla kn.r- do1ar hediye etmiştir. Bu bahti- her şey ı.ma.hvolmuştur. de, tutulncsl.-tır AUrealnlzi, tsmın.ızı yaznıaıt~ 
tanbuldan ı"barcttı" Onun fırını §ılıyoı:uz." var k d b MH1c1 Meello;İn(" alğrr bir Jmnun ıtı .. ıeı-•- bize "l'·"ye••-• .. de ~ti 

B 1 · t ·ı·~ .. k o. .ın ir varyete artisu·y_ K el b ı t -"9".u.. " ""' wuuo 

bugwday, arpa veya· ...... .,ır vahut unc nn sonra. cemıyc c ı uua m l\IJ ) - araın an o•nnan ( S ı:ı telilif ettik. Do .kıınuuda ırU!Phcli bulundu,ıı.,,.,., .. u aııI• 
... "" " d 50 "-· d · t w ııı. 1 yoner kadınla tanışt-tm :ı.- t "' b'"""" 

sup .. Ur:gc tohumu, sofrada çignw e· c en u.v:ı. an ycımın e aoç7.g~:< .._. a~km stılarn. •oır ı koruma iknnu. Lfıtf'ım ımrlh adrealnizle ~ 
(• .. en elli ........ _ " ...... 'n ma-.h....... zaman derhal evlnn-c tcklı"fı'ndc Amerı"kalı 1 -~._ • .aıı nccal( h{!rhangi bir ma:Jısulü pi_ ·" ........... "'. """'.., .,._,.,.. b l '-""4U nuc ur. Bu kanuna giirc sulama mz :\"C bir :da.hak1 §lkAyeUcrtW""': 

şırdikcc, köyleri ve onların lsla. yapılmıştır. Bunu müzik kolunun u unmu,.~ur. Düğün günu, mil· tcrtjbatmın ~·npıla~ğı nıaha.Uer<le. kayetltırlnlzin tne§redilmesınldi)d"~ 
1 w kon~cri. ve Eminönil Hnlkevı Tem- yoner, ıkarısının n.,-... a ı8 mı'I Los Angelota Cun Falokn.n na ki .Jh ı· hiikfı t• f · • ğıru kurağını ,açlığım tok ugu_ ~· - .., " a ı ıme ın ennı ıilarcsJ ımnız bllluuma 'bu noktaya 

nu :hatıra bile getirir miydik? rdl HUbesinf.n oyruıdığı "Kibarlık }On dolarhk bir çek imznla'iruş: mında. bir adam .karısı ünh•ersi: altmda çah5mak mülu.~llefJyetine mC!iatnlz. 
Köylüsiinün claneğini dilşünen Buda.ta.cıı'' adlı Jrotn<tdi takip etmlıı- tır. tede hlikuk mezuniyet imtiha..nr tiıhi ola.ca"Jt \'C bu ı;uretıe maluım 11~tlhte Atpazarmda .ısıt)' ıllJ" 
devlet olduk, onun hal:kı da olma· tir. Güzellik krali~e•i dilenci nı verdiıktcn lbinka.ç ıgün sonra bel<~iliğini ede('(•kfir. "Yl.k'c· 
mız lfi.znn! F A S boşanma davası a~J§tır Cun ifarıı sonm ı i~in hazırla.nmıs rn M~k&be komisyonunun~ 

19l7 de, sabah saatleri, Bey_ enm ünnety.i t:k Riizellik kr.afıçesi olarak ma'h..~c karısının .:YUks~k buı;iın iın1dinlan olnuı.ilıi:'l .:i~in ~ha- ıılil dltilcnuıınesine mkAn v-

rut şehrinde açlık ölülerinin na.· NURi EŞSiZ 6eçılen Bnynn Antoııina Vav tahsilli _olması. n.ı boşanma .. ~Lı· ı:anlmryıuı projl'lerim1z nrllır. .V.akıt ayb<itınede.n oı:aya lbllr' 
sıl süprlintü arabalarına topla. KUçUk cerrah!: Afl, enjeksiyonlar, romka, sefaletten dilenir vazi: olarak ılerı silrmUş, 'bu su""'rvuı:ı"'l" Bir~ok etllillcr "YnpıJmı., :\Cyn. ya.. nus. 
dığını görmüştüm. Şark tarafla· ı pansımn~ vo hacamat yapnr. rette ve 73 yaşında. Varşovada dostl~lar peyaalılamrya mec~a.uvr rnlmnl<tndrr. imkan bulur 'bulmaz !ldlrnekapıda Bayan ı~; 
nnda Çocui?'unun ctinı· yi'vcn c:r" Aiircs. Aksa.ray Polis mCT"kczl knr. ölm~t.fiı:. 5_0 sene cvve1 Varcova kald 'b ;u bagUn'kü gUnden ı'Jaha lbü ... llk bir Ollt bozukl .. ~un•m ba"'ıca -

.. J N :2 T 20937 d , .. t d fc/ fgIOI, unun da aile 1'\..aıro ., w" ..... r 
dınn~<> analara rastJnndımnz dUtr l'llllllclP. o, 1· CI: en "' e. aha ~US tdarcsi altında iken t a k" ·u J ~· hızla yolumuza. de\•a.m eılrrei!iz \'.O cinden lit.ri 'b<>'""---'·lardır sıs, ~ ,.,. J 1 ""' t ı_n a ı . sii_kOneti bozacal'iını icL "' "'b••'-'A _..ır 
muştu'k. Filistin oophcsi ile or_ ylnlz. nıa mazel .Antoni, bir müsaba. dıa etıniştır. "' hiç sliııhr$iZ ki; snyemize ,·asıl o- kendlntzı bır dablllye anutebşr-

;.======================================~======~~~~====~~~~~~~~~=======;===~~~~~~~~~==:=======~Jn~r~n;ğ~tt~.'~' ====::::::==============~gUs~tcıinJz~~~-========::=:: -- J.\ılı nedir bu kızın! a: k -~ nrı Gönülü elinllen tutup "-"a. _..ı Tnl'ıl· ._.,,, ···- ,., IRu hafif sesle uvanan l"o:rhat C" koli --lr1~1 

(J~~~,A)~. 
-19 • v azan : NEZlilE MIJBIDDiN 

Doktor gilldü: 
- Gllzel, Jaknt tehlikeli 1ilr gü

zel değil. 'aı1e \'e mil! um, genç ka 
dının gözlerinin etmfmdıı. ııte ten 
bir çember ~·anıyonlu. füsı1an boğa 
zmdau <llij;..Um dilğiim st Jcr çıka
rak sordu: 

- Bu sade masum ~-tizel kızı 
seviyor öyle mi simdiT . 

- Bunn sevgi tlenrmez henüz •. 
eğer siz benim tavsiyelerimi dln
lcrscnlz iiç gün irlndc onn ber se
yi unuttumbiUrsiniz. . 
no~tor biltrtil erci• o ıun ir.trta 

nefsini olet ediyordu. Bir hagt ba 
J,ı r\ n bir bn tayr tC\ eli eder ne
,ınclca be tavslycler onu boğuyuıı 
~tclırtac~. Bir an her şeyi 
uııutnr:ık gurunınnn tnth öfl;:csi~ 
n<-' kn111hp f'tokmnı fahkir cdccc1• 

• ..r ı, ndlni lıl betti 1 nknt ~ene 

derhal t-Oı•lıındı. Gef}jcj bir ufki'. 
o Jc in• int~'ıia!n hiı;Jerlnln lez. 

zt t'nl feda CdetnC"Zdi. Sfıl•in bir 
esir; 
- !l'ıl\ iyelerlniıi mrımnunl~·et. 

le kalttı_' e.dlyomm doktor _ dil c 
ce\-a_p vtmlı - fakat b ni merakt:au 
J.urtnl'mız kimlljr bu krz? 

- illi ! 
- 'nsıl hl!'! •. Kinıiıı nesi? :Nr 
le" l\oı•>. 1'\a l t!lnı')b'nr 

- B~nlara lüzum \nr mı •ya? 
- • livlc;vlniz r:.ca ederim.. nr 

•. r "' • 1'! 
- J:}\·ct lhlcbir ~ey cıkmnz. Oc.r. 

··aJnın 11.da oturan ha..;tn hatta 11 
•••• -'- • ·-·· 1 • • ~ 

r - ""•q ı.nı 
Alla?ım delisi ZUJll' bir nloıanlı.;: 
rnr •• fakat luzın t h-;111 ytil,ı;r•kçc. 
Bu miinııselwt c :ıralnnndıt dt'Jin 
bir ur;urum nçılmı5 znnne<leriın. 

• uv-.. a -..pil, aı:arak "crhadın llYU- J - annı ncıp .onu JcuCP-0" • 
- Fn'kztt bunlara ne liiznm l\'BI' d?~u otlava soktuktan soıtra ~n- ÜZerine eğilmis gen" ıi<admm yüzü mı omuzuna dı\l-amak ısted•~ 

• (}iye tekrarladı. sizden Tica oaO: dı ı antrede ILSlh rdesilsii.:I• ile ka111ıla~moa ,&"llttlğt yerden kaJ. hnt knskatı du~yoç, JÜQ (JJU 

rim 'bana. sin: eriniz ka~·mı. nun ıı;npka"m ,_ 1 ., .. kıp oturdu ~m kendi ·endlne: le ct.mı·, 0_,u_ 
., "' " l n.uıra ' sif.tak ·aın«ından r 1 d" " nı 

lnrm hiçbirini Ferlınc'la SÖ.)'lemlye. csslzoo çıkıp !!1tti. , . .,., - ':ıSJJ olur bu - ıyc söy. <Jönlil b:l."ın• onun on1uı•.,. 
C k"·n· d ;;·ı ı• ~· ~c>n<li • 'llasıl ohıyol'T! .. ~ 
e :ol ız e~1 m • Gönül odanın ]n<ılu~•ncla du- Ya•u '~ ynh'ardı: ıır 

ı~··ııu"I ı"- · · b im d y~ o" ·- -Oiinül onuo <biraz N&JllD& .i11se- -
uO ..... rı llı u a ı: rak göilertnı alr tırclı. iFerhe.dın ü. eıc: u;ı - Beni de bernber gu• ;jO 

- 'Mnilem J{j böl le limmmı .. zerinde yattığı koyu maroken liel· ta ollluğonu duydum er. hat.. bt>n de herBbe.r gele) 
Söz \el'iyonım •• .JRcrhııda hir.b1r scy lon~ görmü"i;ü. l'anı<;ı adrrnlula (hat • aeaı • seni •dklanııığa seJ. ninle"?. pl1I 
&öyleml~e,.cğim.. ~ - • .genç adamm ba,ı 'Ucuna kada.r so- ıFeı·h:ıt hu ~11hanın k~~ı ~ 

- !re CkkUr ederim. O !halele kuldu.' ilim. nn ikınb'ordu. -O da r-• IFer'hat ba.,-ını ona !;e\•lrmeden b" 
ı:;cUni7.! Alcsıamuı lo Juğunlla, koyn renle soiak bil' fiele: il" esle.: 

noktor Tarık ay~a kal'ktJ, Gö- krmapeye seı:pllip ·mm olan bu _ ır~ ellerim ... diye ce - il.eni bırak .Gönül • .ı1~; 
nül <le {ha~ retli bir ta\'ırJa onu gcnı: ·ücut !:-Ok gUz l ''" iUno at. :aJJ \'8l"ilİ • ll'anH: nereile r . lf'lll - bırak beni bu gece. . 
takli<1 etti.. Dısan ~ıkarlarken hırla tCJ"essiim otmi ti,nirıı.z sdlJ;un - ıBlr 1ııuitagma gitti. ~n· hğa "htlyacım vnr .• Eğel" ~ 
Tnnl ~elli,; knclına <lönel'Ck: :yüzünde uzun r,drııikll t:öz :kaıııik· ele6Ck. • • 

1 
don smlyorsaıı ıbeJiİ brral' 

- erhat bnralla! - Üeili - i.çe. lnnnın gölga ı uzannm~tı. Ollcy:u ~·d- ·- &kat size im söyledi Gö- ylm. 
tide 'UYUl or. zii asil ı.·e c.ailp ihlr erkek igllzclU. ınlil.. 'burada olduğumu aıtına lba GönUI baf;!mr kaldq-artık =~ 

- Upı or mu?! Ne mUna.se.. i;i 'tasıyor<lu. Gönlil cSldl, daha ıbtlr a'ldmı.z! en · t.es sibl yamın -ellorinİ tut ~ 
bet?! dün lkenilisinln ohm bu ı;:t•nr; -e&e"k ~nmiJ duitalclannıl'JSJJ'dı: - Peki Fcrh:ıt - dedi • 

- J~vet uvu or.. !fakat '1imi11 ücııdunu kucnklrunak iıttetli. Fer. - lCt!D :teıc:fOJJ oetmif!tlm d ğini yap~1m. 
uynnacalttır. Slzl haoıı ıımında gör. hu<lrn -yUzUnCle ıt7.nnan "Ölge tJtre- ili - iloktor 1ha..;t;a ol<'hığunu • ..;,.. -· :I'eşekkür edcrinı. 
ı;iin.. onu t<'Sclli <>etiniz •• ona hlı - tll, göğüs <lf'J'in mr l\fifCsle kabal'· lecll. Ben (le 1ka'IJ."tım geldim.~.,- - Kafi değl1 bu .. 
Hin kadınlı.,.rnızın sihirlyle ROkulu- dı, yıın ara1ık doda'illarmm 'ara- eriıat ıi1ıf üt saıljye iftitıihuliik- - Söyle haska ne lsfl)·ort9" 
nuz. A'lb "ert \c oıitcm1i giirün. smdıı.n: ten sonm aynb kal](t,: pamn. . 
meyiniz. \'e iç bir eyden bnh. - Uedİ!\ "Bedia .:r.avtı1Iı kn! Kc. D- "d" - ,a.-, ... ıe ._ ___ ...... ı.:: .. •ıe Jl1I . - ~n ~ı ıyonmı • dedi • ıı;e. .,. ., ........ ~ ,,,....,, 
ı.<'tmeyinlz.. ben onu size bıra~a- limclctini mınldan(Jı" GiinUI biraz sınde lnsanr aou<hn-an 'tiir kablnc vanı edecek!' 
nık lıtırn\-:ı. lakın lıir Jınt>tamı zl~a- r-eki1di. l.t<ı rnldbco.;inln afünı ita \'ar"'ı Gö .. 1 . - .... e ,.ibf?. 

,;. u. • nu tirkmeklc bernber ... ., o 
rctc ~İıl"l'c,.,lm. Dönll'jte ~ok uma. iiğrenmi~tı. • Bedia! - diye tekrar. 
rırn J;:j her şr~ düzelmiş olacaktır. laclı • yerınden fırlıyarak Ferha<lın önü. 

ne geçti.. genç adam bir adını atın. 
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UGüNKü BüYüK. HARPTE .. 1 Şundan Bundan 
1 Rsor a alar l Uçü de ayni mezhepte - Lord Giçner'in paslı 

.,, 

Bir hadise doğurabilecek vaziyetttdir kalemi -Bir de altmCI kolon -13 umde -
Portelti • -ı · el A F S · 
IOr at1ai:.~,:::.~ilte~enizi·. 0~=~~:%~::~,!=~~n:,~:;~ a~n~t;;"e~.:~~: Mag· ar 11 larda konfor .. Ladı· MosiL.ly'ı" n derdı· 

ile tayyare ııemalerınclen mürc' ':~p bir liloJur.,. Jemiftİ. O U il 

~u adalar. son avlarda. Arnerıka ve ingiltere ıte oçııoE AYN• MEZIU:l'TF. 

ortekız ar asır •da. rnünakaşaıara seoep oluyor Son aylarda ieml en çok ııöylc _ 
nen İngiliz nazm Staford Kırlıı-"in 
Hindista.na ı:ideceğl günlerdeydi. 
Amerikanın en bUyilk gııutelerln
ılen birinin muha.bılri, kendlainden 
hir mUIAkat rica r:ttJ. Kırtpa kabul 
( ttl. 

UlALARIN EHEMMiYETi Irk gayelennde sebat etmiye de kuvvet gönderdı. Bu kuvvet 
tt.!'>rtekı.e ait bulunan Asor a- vam edeceğini anlatı\ crdu Tercer& adasında bulunan 'Ang 
~· mihver devletleriyle Ang A}lar geçti. Bir had se · rubur Aercera adasında bulunan "Ang 
M:.. Saaonlar arasında pe~ etmedi, a.ma Japonyanın harbe ra" merkezi~ hUcum ettı; faka:: 
~ bir endi§e mevzuu ~lmak- giri§i, Amcr!knvı. tr ·ıt r ... yı. de. bozuldu. Asıl r. galip gelir.c 
M..~~ ediyor. İki ta.raf da, nizyollarmm aıe!Ameti noktasın· Lizbonu istUA ettı'er ve kralı. is.. 
;:- dikkati, bu adalan, daha dan, fazla teli.ta dilfilrdU. kat ederek Dona Marlya'yı tahta 
tik.....-· elegeçi~ gayretini gU· Madag'aaka.r'dan sonrıı. AtIOr g~irdiler. 
l:_JUl'da. <;Unidl: Portekiz seyyah. lar tir.erine dünvwm dikkati Bundan sonra, adalarda bir ha: 
~- n Antonyo Ferrera Ser yine, uza~ı ·a ba•ladı, dıse zuhur etmedi. Adalılar Por 
~ ded"ği gibi: te'<ize karşı. daima, sadakat 
.._~r toplu adaılan, Avrupa BiRAZ TARiH VE C.OCRAFYA gösterdi. 
~llarıııdan pek uzak bulunma· 1901 senesinde, Portekiz kralı 

dol~yıatyle, kolayca bukma Adaların merkezi "Asor" şehri Kortns ıle kraliçe Ameli, Asor a... 
abilecek, 9 ada ile küçücük dir. BiltUn mUstt:mlekenın nüfu- dalarına gittiler ve ol'ada coşkun 

-...1..;- an mllrekkeptir. Böyle ol su 233.'500 kifldtr, En mühim tezahürlerle karşılandılar 
~ beraber, bunlar, Atlantik ac!alar, Fayaı. Tersera w San · A<'lalar, cUmhwiyet devrinde 

Muhabiı, gilıılln en mühim hidi· 
sesi hakkında, Am<>rikaya, telsiz 
telgrafla verecefi bu pek ehemmi 
ycUi mtili\.ka.t? kopardığına mem: 
nun: 

- Nasıl, memuriyetinizin neti· 
ceaiııden emin mbiniz? 

Diyerek, avam kama.ram reisine 
ılk sualini aord u. ' 

Kırips, tam bir ciddiyetle· 
- Tamamiyl". Mahatma G&ııdi, 

Pandit Ntıhnı ve ben aynı mez 
heptenlz. Anlqmam~ıza ne mi: 
nl var? ~ o.rtumda demlrlemie, bat_ Migel ilimler r e c'anlardır. de Portekıze bağlılrklarını mu 

t..:.- 1mklnsız, dokuz zırhlı ile Aı1or adaları. H ilncll asrm hafaza ettiler, -~~re gemilerind u kk'l ortalanna dofru, ıkinci bir de!a • Deyince, muhabir ııııınrdı. Bunu 
'."il' filo ırıab en m teşe 1 olarak, Portekiz klşlf gemicile. DENiZDEN FJRLAYAN ADA 

16
ren nazrr, Yine, tam bir ciddi 

J-t Po~dedir. Bu ada· rinden Gonsabo VeJho Kabral ta- )retle söallne devam ederek: 
~ ol yeglne askeri li. 1'&fındaD ketfedillnce, Portekiz, 1911 r,enes\nde, lngiltereruıı - Evet... Og0mnz de ''nebat 
betÇq~ Lizbon'un ilk hat nö- onlan, 1432 aene81nde, ıfJBluen 'Sa.bina" isnindeki bir harp ge. YeYicl,, YİZ. Anumzda ıu kadar blr 
....... Af~ - °Lizbon hattı Avrupa tanıdı ve m11stemleke edindi misi, Sao Mf<YPl adası clvan::ıda fark ~ k1. Gandi de, N~ da ·• ri ' dl J.J. • "'- cıgarıa .çmeaıer, benim i•· a-' ~ lıı:a ile cenubi Amerika V.! "Gemica" ye ,,._,uret alan Por dolaşıyordu. Birdenlbire bir r.el dan pipo &Ynlma "'• &'"""'• 
..... ••'- ı anuımd-'-ı" a..:ıtun ticari tclı'h prensi (Portekiz Kralı bi. r.ele başladı, Sonra, deniz yüzUn_ Di,,.. ua ~. .,. _..... ... ·uu • l J ' ~ ) H . . -1- .._ve etti. Amerikalı mu ı..-1~..:=u yolları kesmektedir. O, nnc an m .,,,.u anrı, klşifı- de, 200 metreye kadar yü:k.sekn habır, bu cevap 1lzerin gU1 -'" 
~ devletler Amerikasmm ne bu.raSını bir mali!·ane olarak maden köpükleri ve küller uçmı. sordu: er,_ 
~ ~ muvaaaluını nea.ret hediye etti. Konsalv, adalarda, ya ba§ladı. Po!Ukiz müstemle- - o halde, mlls&lte~niıı uzun 
lıqj~ undunıyor. İngiliz..._ Portekizlilerin yqayıp yaşaya· kesinin ll.Rrinde, ıu buhan bu_ eür'Jr eOrm:yeıee~i aıffvtivebiıf 
~ik ~ Bennud'lardan, 3000 mıyacağım anlamak için bir tec. lutlan, daireler çizmiye başladı. ıai.tnlz? r 
~ bır mesafe ayırıyor Bu rübeye girifti. Oraya, evvel&, bir Bu hal, Oç gün devam etti. Kıripe, pipo911nu bir defa daha ke· 
~ UZUn bir yol boyunca, ara kısmı Berberileri nakletti. Bun- Dördihıcll gUn, deniz sathın- yifJe çektikten sonra, aynı ciddi 
detibıdt dayanmadan, J:ngilizler larm iklimle u.zlqtıklarmı g6., da, siyah bir kt1tle belirdi. Bu. yetle· • 
~ kontrol vuffelerini ya· rünce, Portekizlilerin hicreti m. bir canavar mrtma benziyor- - Bu, d1D! me11elelere hurede. 

"811 . ladı. du. Uç saat eonra. bu kOtle, 6 ce!t:mls aman• bafhdır. Bilmez· 
~ J:ı!ar bult i§aretler bile, Portekiz, 1580 senesinde, ta· metre yUkseklfiindıe bir ada ha- sini%, Gandl ile dinayetten bahae 
~ 4tı annm, fİJll&Ü ve mer. panya kralı ikinci Filip'in taht& Une gelmişti. 16 gQıı sonra da bu decettmiz anı ne kadar ~abll"Slzlık: 
~ ~ttfln kilidi ~tyetin· geçmesi sıraeında, Jspanyay:ı küçücük ada, 75 metreye yükscl. la bekliyorum. Lord Hallfaks 
~Ye ~lebtleceklennı gös. ilhak edilince, Asorıiular, bu di ve çevresi de 1,500 metreyi Gandinin, diyanet bilgisinin çok 

Wfdır... hak ızlı<Ya isvan ettiler Bu is buldu. kuvvetli, hattl c;ok menı.klı oldu· 
,....... yan, lspa.nyıi:yı ~ ufr~: lngiliz geıblll, bu ta.biat hldi- ğunu bana !Öylecti. Lord Hali 

f.BB Uç sene içinde, bu kıyanı ancak 9Mlnfn neticMfııl ı&mek için. tak.ı1'nı bir gttn, Ga!!dl ile bir ocıa-
~ ~sene, marta üç filo önliyebilcli, o civardan aynlmıyordu. Deni. yak~, tam beş 11aat orta 
l .Birleşik devletler~ enı- Asor'lular, me-.hur Şarl Ken·m sin dibinden )'eDl bir ada fışkır- dan ltayboldtılunu blUrliniz. o.: 
~- bası Peppera, ~~ı bu ıiddetll torununa itaate mec- dığmı görilnce. fırsatı kaçama. man, Lordun bqma bir eey ret· 
cet pek haldı olarak •inirl~ bur kaldı ise de lspanyaya J8Jlla· mak için, üzerine bayrağını dık- meıainden korknldu da, oda kapı_ 

.. tekilde: - madI. 1640 aenesinde, Portekıs ti ve ona, geminin ismi olan ama wnıkırak. i~ girildi ve ge. 
:4.lmanıar. Mıor adalarını tahtına, devam edip giden Hane. "Sabiııa" nammı ~rdi. niı nefes almdı; c:nmn onianD 

~edebilirler. Vaşington h~ danın mtlemial cH1k dö B~'m tngiltere, Atlantiğinin orta.. dinlyat bahslnc1e kendilerinden 
~ ınemteketin müdafaası na R'BÇtijl ve memleketin. lstıkllline ımıda, ~r adalan dvannda, geçtiği göril1dU. 

Sıya.sl mes:?lelerin mllukere&l için 
•rfcd~ğımis zsman, ~5yle böyle 
tahmin olunabilse b le, diniyat 
mUnakaşa :ınnuı ne lt:ıdar devam 
<.deceğini kestirmek güçtür. 

Diye cevap verere-k mOIAkata 
nlahyet ven!i. 

Amerika.n gazete&\n.:n muhaün 
itiraf ~diYN ki ancsk Kuipe ce' 
kiJJp gitikten aonn mUIAka~ 
verditi neticeyi k~stJrebilm.iı ve 
ondan bir şey sızdıramadığmı an. 
Jamıştır. · 

LORD KİÇNERIN 
P-' l..J KAl..EMt 

C"~en bllyiik harpte, l..ord Kiç. 
r.er, harbiye naurı o1up da tngilı.z 
ordusunu tens.'.ka el attığı gUn, 
>lk gözüne .çarpan feY, nazır xruuıs. 
ımm Uz<ni:ıdcld kalem oldu: Bu 
kalemin ucu pa.s tutmuııtu. 

Kl!:ner, bu ucu, laym~tU tü- ha· 
tıra gibi ııakladı. Ara<lıuı birllaç 
uy geçtikten İngiliz ordusuna bi 
raz ~eki d~ vet"dikten eonra • 
im ucu, dostlarmden birine gös' 
tererek : 

- Bu ucu görü.yor mU9UDIWl? 
Bu hari>e cirlşeu İngi!terenin harp 
t'aatiyetinin remzidir. 

Demta ve o z:ı:nanki kayıtaızlığa 
qaret etmlttir. 

UfR DE, AL'llNCI KOl,OS 

Boquııcular, "'beeinci kolon" 
diJor'u; bur.ıı bUiyoııız, Amerika· 
lılar, bir de altmcısmı çıkardılar 
Bımuıı kltifi, bizzat, Birleflk dev~ 
betler cum.burrei8i Ruzvelttir O 
bınıu, eöyle tarif ediyor. ' ' 

- Altrnı:ı kol, beFrıci kolun or. 
taya atığı zehirli şayla1an tekrar 
r.denlerdir. 

Amerib pseteleri, ~n bij. 

)Uk haıpte: 
- Suaınus. MMllMM)'DIJS, dOt • 

manm kubkJan llid dballyor, 
Diyorlardı Şimdi, Runeltbı tel. 

kiniyle: 
- En küçük bir bcfb<>ğazhğı 

n:z, mtıt.tefik1erin b6r harp gemiaı 
r.i kaybettirebilir. • 

Diye ııaeihat t"diyorlar. 
"Nevy~ Taymia' gazeteel, bu 

uıulü leklllendlmıek içJn, bir an. 

\011.r.annı • vha :ı.r kspladı. Bu lev. 
hnlar3a, Doroti L:ımur, batmı:ya 
ua~hyan bır zrrh ıtla bulunuyor, 
parmaı,"'l ~ı. nda v:ıtandasla.:mın 
t."UlcQt etmelerini i~--et ediyor. 

t t~ bu lt!ldar.. Levhalarda hlı 
bir ynzt yok. 
13 lJMDE 

Blrlet& Dev etler .Amerlılraamın 
Ventmcr 3elı.ri, Amerikalı vatan
tla§larm riayet etınlye mecbur ol 
duldan şeyleıi on Uç lll!lde halın_ 
de ilin et.mittir. İşte blrtca.çı 

1 - Ağzını kapa.mrya me~>Ur 
llUD. 

4 - .ı.tifçılık ya.pmıyacabaı 
Bunu ,yalnız küçük aiDcap y.ıpar 
ve bu barok.etin sebebi de küı;ttk 
~incap oluşudur. 

- Okyanm arkasmda barına 
hilecel\nl .r:aall\etme. 

l O - 1mamıu k1Lybetmemell.8Ml, 
çilnkıi iman ettiğin müddetçe, ta_ 
miri imk!ntm blr ıey vapmamtt 
t>lU1'8UD. 

11 - Sen, otomobil l.AaUğinın, 
tte"rin ve ~ şeylerin brtla 
venımea\nden •lliyet etmemeli -
&ln. 

18 - Jıl1lll mildafMnın çıka.rdı 
Ki latJkıu 'boGolanDd&n almılmm 
ve cebin boplmcaya bdl,r.verg. 
lt'rini MemeliBin. 

Bu da, propeeanda hutıine ait 
iblr ıekil 
arAGARALABDA K0~70B 

Harp Jmllbkça, yem ihtiyaçlar 
-.rtıyor. Bqllca aebelıi. hava boır· 
bardmıanlan. BugUn1ln en büyült 
derdi, aığmacak emin bir yer o. 
luyor, bi.Jha&S&, hiç durma.dan 
bC1mba.le.n&D Malta edaa1D&l. 

BJ.r Amerikalı guctec:i, Maltalı 
lann hayatım &öyle tuvir ediyor. 

"Daha p.fak1a \:ııec'sl>er, tehAlte 
dUdllkleri ötm.tye başlıyol". Anne, 
çoculdarmı toplayıp, kaya,lann l 
çirı.de yaptlmıt okm sığma"len 
kapanıyorls.r. Bu aığm&ldansı ço
tu 80ll sistem konforudur: Elek• 
trı"lc lenvlrıtı, r:ı.dyo, mutfak, hat 
til banyo odalan va.r. 

Bazı geceler, projektöıier Bem& 
yı tıır&Ren, ibaltaryalar, dtıtmazı 
tayyarelerine ateş ededteJL, dJla. 
nda bir ~ hayatı devam 
edeıksı, maPraJa.rd& tomertcr 
veriliyor, tiyatrokr oynuyor, 
l..ADt MOSLEY'tN DERDi ~- <1aiıa evvel davranıp, bÜ ~~ ~ R"linoe, Afi« bir Qa ealıibi olm\lftu, ama bayaı Ben de, Hind meeelelttini, böy _ 

~ ele geçirmeYf muvaııt -...ı&n yenıden ferahladı, "*'1tu pcfkmedi; çilnkU ~ı Je kil dlntyat bahsi e.rasmd" hal
~~mu? ~da;W'' 1~ yılma kadar, Por. ada, deniz dalgala.nna dayana-- ledebileceğimJzl tahmin diyorum. 

~Yerele. ortaya. çetin bir me :nız idaresi altında, sulh ve sU. mıyor, aşmıyordu; zira, killler =========== 
attı. mi lçi~de yt!§Bdı. Bu sene, ~ ve maden köpükleri kaynaşıp ka. 

... ~- ınartta, daha ~k sarpll &d!T~ bulun~ Kral Migel ~ btaşaınamıştı. Çok geçmadeo, a- lu adal1lnnm. adedi 10 a baliğ 
~· Bu defa bizzat Ruzvel<; ~ ısyan ettı ve kralın kız danm yerinde yeller e&&UJ)~ üq. olacak. lngilizler de, Atlantiit 

kef açb, Kadın okuyuculanndaa, 
hu wsullln en canlı bir tarzda, ne 
suretle tatbik edllebllecefini aor 
du. On bet bin kadından &"elen ce 
v:ıplar içinde, mUsaba.kayı 9inem; 
arth•ti Doroti Lamur kazandı ve 
Uç gUıı sonra d:L, onun teklif etti
ği ıetll tatbik olundu: 

tncilterenbı metbur f8fiat relıli 
ı~ord Mosley, dabs harbin ~
tincle, dUşmanla aılqm8. ıllplıe. 
üyle tevkif edilmb ve kann Ll. 
dl Moe\eyle ba.peedilmillenli. Ka
n koca, ta.biıa.ti:yie ayn }'9flerde 
mahpus bu)unıcyOrlardı. .. beyan ediyordu ve: ~ Dona Marl~'yı tahta ladı. ı den!zinin göbeiinde bir kaleye 

~ A.rz ktıresinln garbini mUda. Kral~ leeeblJl!s ettı. . . Bu adacık, deniz Ja.lgalanna sahıp bulunacaktı. 
4t1 __ ~ilmek için, Portekizin gel, asılerl tedip için dayanabilaeydl, bugtın, Aılor top- 1 M. RASiM OZGEN 

~deki arazisiyle alruta.dar 

~JOrd llzmıdrr... ·-------
~~ta kargı, Lizbon bü te!:1t~1!f- duymak bile is 
~ tnın harekete~· an.. mi eank.i? 8 mahveden bu değjl 
11\)l Uç gQn gecfkti Portekizin vel sarraf ~ bir müddet ev 
"e ,.tt.iı~ Vq~;, b~tı bar §&h•iyetln ır.ton, bır 9()k ki_ 
Serdiılf notada, Portekizin a. kadmlann iftir:ı Cok ~ntereaan 
Sın ilaerfndeld hftkümranlık tertip etmemizi aeit~ ~ır. gezlnt! 
~ anl~tıyor ve. ondan ıatm kJBUı fikrini ~ü, U~ 
~ tasrih etmesmi taler. Çünkü gezintiye ltt.,::ı ettim. 
\r~ gı-up içinde, son derece al~ S bütdUneti, 10 ~ olduğum ''Mis Madagukar ~ 
~ ~ap verdi. ~· ~iz! bu!unacağmı haber aldmı, '1'1:bi
~ \anı=nd~i h';1kwnranlıg1 atiyle masraflan tngillzvaı1 öde
~- tcnebl ı bıldinyor, fakat yc.-cektik. Yani her blrinıbıe -.e 
~ . devletlerın adalar diişcrse 
:'11 '1 ttlnelerınin yahut kontrol · 
~ 0~ ~rme~ rini~ müm. Tesbit edilen gün ye saatte 

Bir otomobil 
gezintisi 

Nakleden: L. L. 

Amerika tehirlerin.in Mtttlıı du· 
Son gllnlerde, Udt MOlley, tıı. 

g-:liz hWt~. 1tocasmın o. 
da.anıd:ı. yerleşne mas,,.a.deebıi lto. 

-----------.. pudı. Şimdi, karı koca tir 1ft'de 
. y:ı.flYOl'l&r. 

~fetmek ıca.betti. Dahaaı var: Kadın, daima kadmdlr. L&dl 
M~ Madagaskar da bu.kasa neti. Moe ey de, bu z:ııaftan ıcurtulam&· 
cesınde kmlan cam parçalariyle dığı iıcin bnpshanede tıüe, mo. 
feci bir şekilde yaralanmqtı. Su doyı ı.mP etmektedir. Şimdi de 
sebeple hutahane ve tedavi mu bab&ı- tuvaletleriYle uğrıııfıyor 
rafJan ödendih.-ten maada ayrıye. Mevkuf bllluaıduiu içil, ~a 
ten kıza hatın sayılır bir tazmi. ç:kıp ei>i9elerini, ppblarmı llipa 
nat vennek 1Uzmnu hasıl olmuş ric etmeı'k iımkAm yok: 
tu. Ve nihayet geçenlerde Şarl - Peki. Ben dşa.nya çıkamam. 
&ton'dan şu mektubu aldun: Teniler, buraya gelm.es er ml'! 

•Dostum Marsel, Diyor ve bunUn da m0saade&1n 
Geçen sene Avinyon köprüsü alıyor. 

Oı.erinde bqmuza gelenlerd<?n 1.ldi :Mosl:ey, pndi pee mem. 
sonra yaptığmı masraflann te. nun<lur; çllnkU yslım tt!l"Zilcnne 
ferrilath listesini, eenl de alaka değil, 5nllııden geç~ :ınıanılrenlerc 
dar etifi için teesilrlerimle gön· tnVUŞIDUltur. 
deriyorum: Bun:ı, eol gaaet.elıel' P lçerli 

frank yorlar. ~ ~ lınesindekı tehlikeye ek valizim.le randevu verdiıtm Port. Fakat tabiatlyle bizim için bU" za büyük bir fellket ~ldl! Rolı 
Yordu. Mavol'a geldim. Şarl F.stoıı'n DUll bir ehemmiyeti ,oktu. Roys, tam Avinyon köprUaünde 

tanİgtmna merasiminden. aonra, kiilüstnr bir fortun ümine bin.. 
TELAS gezintiye ietirak ecıeruerm arb I~ gilzl*. kbr arkadat. dinil. Fakat fecaat bununla bit- K•usedelere verilen 

'- tokratlığı kal'lllin~ berkes•n ay eezhltfye ç*tığmıız için medi. Aıicadan ıze1en bir kamyon taJJnlinat ~ ~' Portekizi tatmin et n ayn memnuni--+t belli olu.yor. ~U!at, tapon mafualardan da bizim u-.-!-: bindirdi Ha· (makbuzlar emriniıJe amadedir) 

mo.oooo 

~et, derhal, mildafıw du, Kadmlara ~;;; .. , Bu cUı:t: z;·-"' -. &ı«nı ~idi. .., tasavv':"~. ıık na.. Avukat ücreti 12,000 İı6' !rotii.; girifti. Adalara, ka len hl!P ı. yuıılmaclı~ ... vtııç. daıı ~ etmesdik."'! Bun- zarda zararların kabili tamir ol (makbuzlar mevcuttur) ıa.oo '"'"' .. ,.,...,., ıa,ao. ~ &aker aevketti. Lbıbor le mllph<de ettim Hep&• bir bı ölmeni!~-:.-'=::.;:; macbğmı rmııettik. Fakat niha· ~ilin = 200.000 ,.,.. ... .,. ...., - ıa,oo lıt"tı · adalU'a venlili ehem rlnt1on ııtıaeı~. ııa4ka bir tlblıle oWı bdın ilik...__,__ , yet bu beni pek de allkadar et.. u 
181 

• ırigdl1aY• p...,.m ıa.oa RadJO - -Sz belirtmek için, il"<'" zahmete tJei<rdl. Her neyae Ba blrU cllmert ~- ··""' .....ıı. ~==-sltarm '"·'° ....., ••,.U 11,IO -• _., ~ •ymda nUma)'ilklr bıı .. .ııarnnm yeıleftlıdik ve ,ala bettiılyordu, lllaYrBnrıııılnıflı lca.. Bu kaza bi•j mahkem•len! ka. tedavi nuuırafı ıo.ooo .. ·-11... ....... ......,. at 
..... Y&ı>tı Portekiz cilmhur cıkhk. ban~ karşı huauat ~vearmte- dar silrükledl. Şarl Eston_, kur- Otel ve -k ücreti kOfUl&rmlll neuceıert. ıt,Gll ctpn \",... ~!'-1 Karmona, dokuz a Bidayette ı.ıer yolunda gıdi· ühün" -...._ .. '- -&-çaq ban1arı tarafından dava edıldi ve J-·- l2.000 danan romanaıan PL 20,15 konutma 
,. ;::"'.J'aQ ., 1 vece u u~ llbetmetı . (ilk hafta zarfmda) .. ':- lleıl ate çıkb. O. J<iderlı<n vordu, Ot<ımoblll idaft eden Şar terim. Kalbini iot11f. - .: tıeıı yllz bin frank ıazmlnat öde_ y e k a n 73t ooc 20,ao - .. .....,,, n,oo zı..at -ı~ Porteldzden Portekiz< Eııton mahir ft tecrllbeli bir onun her tllrlll JDaR&fııu deıiW nıeıle mecbur tutuldu. Zira bu ka- Anlaşmamıza göre oenln p.yı ... 11 n,ıo Temal1 n,ao.,.... ..,.._ ~ • <;oför oldufunu t.ııat etı>. ,;oı ben ödemİl"' lroşardım. Bu hattı ""!arda kan da dllldllmll§til. Bun na d._ mildar: 73t.OOO: tan Pi. n.oo mosık nao -~ ~ k, hükUmetin adalarc ür"atle ilerliyorduk. Arada wra. ._ __ ,,etime karşı onun ytlzQnde dan başka Rols Roys marka yep. 6 _ 122.333, 33 franktır. Bunu 22 45.22,50 yarmkl program, kapamt. 

ır-.;.~ı ehemnuvetı anlattı. da uf ak tefek bul vukuat da ~u- uaı~ h t Y nı otomobilimiz ağır ha68.I'll ~S:t.~a, A11:Jr adalarında, ha veriyordu: MeEIA öııümllie çr Jılçbir lıeı<C"ll "" aynı <ııert '!fradı~ .., sigorta şim !Qtfen bana bir çekle göndermeni KallanJnRf olwno6ll 
"--:' • eoııkunl· • karşılandı kan bir domııs ,.w=ı, tavuk.. fark~ ti, Ol'kadqmıın makbuzlannı la.. ri~ ~ selinılanmla. aramyor • 
...., • ~kiz hıılkmm b"Y" lar, hindiler ae de olu bat- Buıı& l'lizııen oltı g6n 

1 
tenllen ....na tam ve doinı oı· 117 - ,..an - ....,._ 

"-~!arfvle sellmlandı. beU\ açıyordu. Yani oıılan tas. c;indıe kayda detler ~gllga~~- buma<blmı te8bit edillce ayrıca Şorl Eatort.,, marldal kallalulmll bir otomobil•· ~urat, ı:ıek mlnalıydı · nün etmiye mecbur tutuluyorduk. Ut olmadı. Yedlncı n ~._.r ytbden iki vQz frank dah.l tm aıme•lrtlr. &atm•• ~rin ..: Asor adalannm ne ka .__ .... !!111111111!1!!!1.-.-...... .;.. .... ____________________________________ .. P. v. pmta ntua tHO &Jt>lha ad 

~. ınıllı .. Jıltaraf· - - --· ·-"'' 



6. 

Çlllll gilllimıcdl: mı ııöyll'di acaba T ÇUnkll, ben onuıa 

- GE'ren adam dostunuz mudur? ~ıılan lertı övündUğU günleri de gör-
- Evet. Kendlııl.n l tanırım.. blra1. <tüm de. 

l<0nu,makJıltl,)orum. - Ben bunları bitmem ama, oldür 
Çlnll ön1ıne bakarak homurdandı: düğliııü iddia ettiği adamm bugün 
- Çok tehlikeli bir adamdır o, 8t'n Şaııghayda buhı.ndıığ"unu ııöyllyenler 

ı.ııl:ı.ln yerinizde olsan>, onunla bir da- 'llar. Ben esasen buııa ınıınmıyorunı 
ba ııelllnıla~m·ıın .• ve onun bulunduğu :L.lra Japonlar harbi kazandılar .. mu. 
rere uğramam! zafft>r oldular.. Ru!ilnra istediklerin. 
TcmuçYı, Çinliye sordu: den d·ıha mükemmel :ılh &artlaranı 

- O l'cçen adamı sen de tanıyor- kabul pttlrdller. BU,) le bir zamanda 
mu11UnT Japonların bura.>a böyle bir fedai 

- Evet. Çayhaneme sık ınk gelir_ goodermclerlne sebeb var mıdırf 
çay içer. Adı Bektaydır ama, bu uy. , - Çok doğru ııöylli,)onıun, san! 
durma bir ad olu gerek. Harp bitti, mütarı:ke oldu .. Rus or • 

1 
- Adından 3UphrleniJor musun! doları çcldllyorm\l'f· Fakat, Rus ca-
- Elbette. Sen hnll!i bir Mogolııun su&ları hAIA Şanghaydıın cckllmedl • 

uma, onun udındıı.n başka lUogola ben IPr. Japonya burad &ki vaziyeti gör. 
zer bir ynl yok. Hem de çok Kilı.el t>eı Pekin bükllmctln<len bunlanıı der. 
Rusça konu,uyor. : · 

1 
ııııı Şaııgha.>·dan u:r.nklaştırılmalarını 

- 1·11nl ne demek l&tlvonıun ! Iııterdl. . 
- Ne demek mı lııtl)o~m: :\pıiçık ı 'rcnııu:ln fn:ıla k~uşmadı .. 

diyebilirim ki, Be.ktay bir Rus casu. Camın onUnden biraz önce geçen 
sudur. Böyle tebllkell ad11mlardan -u- gi>lgo imdi geni' ikinci def• giirUn-
zak kalmak daha hayırlıdır. mil:ttü. Temuı:ln, kl'nd(!ılnln takip 

Temuçln: • 'ile tarassut cdlldlğ\nl anlayarak kalk 
- Mademki Bektay senin -çayhane. tı. 

ne gidip geliyor, dedi, bana oınun bu. Ça~ hane sahibi, Temııçlnl kapıya 

racla neler konuıtuğun ve nihayet kadar geçirdi. 
$anghayda niçin oturduğunu söyler Temuciıı cal hanedl',n ayrılırken için 
millin f • için .gtilüyordu. Demek ki Bek tay 

-Ht>n onun d08tu deJUlm .• Fakat, 'Nagasaklye kadar _ başka bir nam • 
SMden \'Ok hqlanclun. Ondan duy • la _ gitmiş, orada doktor (Şl...-)u 

duklanmr una aöyllyeblllrlm: "Bu öldil"!'ll'k ı,.ıemııt ve buna mo,·affak 
adam, Ruıı • Japon harb\ baıladıtı olamayınca, ıı:cıya Kumlınurayı deniz· 
l'ilndenberl Şanghaya birkaç kere de boğup dönıniiştü. _ 
gidip gelmlttl. Onun bir Rqı CUUllU Çinlinin anlattıkları tamamen.'doğ. 
olduğunu herkesten önce ben anla. roydu. Bektayın Japon cellAdıadan 

llİiftım. Barlara çok devam t'der' ve korkmakta hakkı vardı. 
bar dönutUnde bizim çayluuıeye uf. Görülüyor ki, Bektay Nagasaklde 
rar, ayılmak için zağferıınlı çay içer. bir adam öldürmüş ve bu hldlseyl 
dl. Bir akpm ticaret babanesile Ja- ''Kamlmurn ·ı öldUrdUm." ıekllnde 

ponyaya ~ı'!Cl.'ğiııl ııöyledl ve orta- akAettirmJıtl. 

dan Juıyboldu. ·Ar&dan üç ay geçltk. Temuçln bunları öğrenince. lk'k -
ten sonra onu tekrar burada gördlim. t~ym kendısl için gertekten bir teh. 
\'e o zaman aaladım ki Bektay kor. ilke teıtkll ettlflnl anladı. 
kunç, tehlikeli bir adamdır. ÇUnkO. Mademki Bl'ktayla Tlyen • Fo ay. 
aradan geçen Uç ay tçlnde onun nı m&ksat için calışı~·orlardı •• Tly~n. 
yaptığı lılerl kimıte yapamazdı, Bir Foınun Rtkt:ıya Tentuı:lnden bahset. 
ırece aabahıt ka~ı Ç3lhanf'me bir ar· mellle91nf' lmkAn var mıydıT Tlyen • 
ka~lle beraber geldi ve .ıaponyaya Fo, Bi'ktnya: "öldOrdUğUn adnm şlm· 
bir yelkenli kay1kla nasıl glttlit1nl, dl Şanghayda geı.lyor!" demekte te • 
Nagıuıaklde ncln duyduğunu ve ne - reddllt mil edecekti! 
ler yaptığını arkadafına anlattı •. Ga. Temuçln lilınlan dU,UndUkçe baya. 
Uba mahrem konu,malar için benim tının tehlikede olduğunu görüyordu. 
Ç1Jyfuanf'ml ~mı,u. Şitodl Kurbayla evlenlnıe, Bektayla 

- O arkacl&Jlle hanrl dilden konu. I bir çatı altında yatmalaruıa imkAn 
ıuyordu! , yoktu.· uAttA evlenmeden önce bile 

- Arkadatı Mofoldu.. ve onunla ıırtık Temuçln orada gidip kalamaz. 
moğolca konu,uyordu. ı dı. · 

- Neler konuıtuğunu anlayabildin ·T~uçİn' yollıa giderken dUşUnU -
mlT 

- Benim kÖ,) Um Mongolya sınırla 
rına pek yakandır. Biz ailece Mo ... 
diliyle de knuşmaamı blllrlz. Kulak 
verdim.. ve bütün konuı1malanin 
dinledim. Dedim )a .. bu adam ç~k 
tehlikeli bir e.asııstur. Onun girme • 
diki, el atmadığı l er yok. 

· - Neler konuştııklarıııı ıtlındl ha • 
tırlayablllyor musu.n f 

- Evı·f.. ewıt.. h<'pal hatırımda. 

Bektay Japonyaya mcfjlıur bir. dok -
tôru öldürmek için gıtmı,.. fakat 
muvaffak olamadan dönml\t. 

- Ne dedin, bir dokLoru oldUrınek 
için mi~! 

- Evet, l"ulnı:r. bu lokıorun adı 

aklımda kalma~ı. lnıparatôrun çok 
cttvendlğl bir adanımı,.. .Japopyamn 
olyaai l1'1erinde oınun büyük rolü '!ar 
mıı,. \ 'e imparatoru dalma Rb!lar 
aleyhine kr11lnrtan, harbi uzaı.n da 

iMi doktormut. 
Temoçln bu doktorun kim oldn!o· 

nu anlamakta gootkmııdl.. Doktor 
(Şlme&)U derhal hatırladı, Z&lt'n ken 
dlılnl de imparator namına buralara 
~izli vazife lle Jiinderen o değil mly. 
dl~ 

Ç.ay fincanları dolup boplırordu. 
()&.)hane sahibi ııözUne dc\·am etti: 
- Be.ktay. Nagasaklden geldiği 

günler içinde ~ok heytt.&nlıydı.. O. 
Tada öldürmek l!itedlğl doktonı bula. 
mamıı ama, on:ın kadar mühim bir 
adamı tuzağa dii,llnnll5. Bektay bun 
ları anlahrken: "Kamlmura alleeıl 

.Japonyada Raı dü,manlıklle tanın • 
1n1ıtır. Bu aile efradından her biri 
,,ık 11ık imparatora Rııılar aleyhinde 
bir çok uydurma haberler verlrierdl. 
Nacaaaklde Kamlmuranın oğlunu bir 
cece ııarho,ken denize dUşUntUm ve 
boj'dum. Bu Rus)a lı,:ln büyük bir 
kazanç 'e şerenı bir muvıUfaklyet. 
ti. Zira, imparatoru sık sık Ruslar 
aleyhine t:ı!ırlp eılenlerd n biri ebe • 
diyen yery~D.nden u7.aklaşmııJ olu • 
yordu, dedi , Bt?ktayın eUl'f'thıe o ·~ 
hayran olmıı:ttuhı O zarnantl:ıpberl 
bu adamın her ele ıtldığı ı,t bıı,ara

~ğına inandım \e onıt n korktum. 
Temıu:ln gUIDM'ğe baıtladı: 

0 Kam mııra), bldürdiitllnü ııöyle 
dl' d~ın •k ': llalbııkl, Karolı'iuıra.nın 

y11,adığ1111 !W~ IU.> orlar .• \ 'e Şarigba • 
,. seh•n Japon eeUAdınm aclt Kamı. 

murachr diyorlar. 
- Sf! d~ onun, san? Bt'ktay yalan 

yordu: 
- Bekta·y bantt Japon cellAdından 

•ık sık h;absctınlıtn. HatlA geçen g~ 
bana . çal'fıya birlikte git.meyi de 
~lif etmı,, fakat .. Kurbay benim o. 
ııanlıı · blrllktc· çıkmain:ı mfui:ı:ıde et. 
memİştl. Demtık ki, Bektay:O hare. 
ketlhl tam1Lnı!IC yalan \ '6 rlyrulan 
ibaret.' ıiu herif, Japon e.ellAdını ba
hane ·ederek, beni tuzağa dü'iürmek . , 
l.stıyor. · şu halde Tlyen • ,Fo da dok. 
tor (Şimos)a. biye.net etmlıı demek • 
tir. Çünkü Tlyen _ Fo bÜnJ, kendlııl. 
nin de dokt-Onın enırl altında iş gör. 
d\iğilnü itiraf etınl'itl. G~n ak;a.m 
odasında u~ urken, Rus generali Mi. 
hallovc Jmzalı kı\;itıdı ele geçirmemiş 
olsaydım, Ttyc.n • :Fonun doktor (Şi

mos)a sadık kaldıtına hükmedebilir. 
dlm. Şimdi o da benim için tf'.bllkell 
bir kadın oldlı. Artık ondan da uzak 
~lıyun. 

Temuçln çayhaneden cıkınca eve 
gidecek 1 ve Kurba3 a Bel< ta.) ın bvılen 
hemen uzaklaştırılma.suıı4eklıf ede • 
cektl. 
Eğer Kurbay: "0, babamın mlsaft

rldlr. lif'.n onu tı'lrden ko\ıımam . ., dl'r. 
tıe, Tenıuçln, Bektay hakkmdak lbll_ 
gllerlnl Kurbıı.>a anlatacak •• dahıı ol. 
maz.sa: ''bö)le t.ehllkcll bir adamla 
ben bir çatı altında yatanıam?,. de -
ylp tekrar otele gtdccektl. 

Akşam oluyordu. 
Ortalık kanırmadan Çinli kıza gl. 

cllp hakikati Mlatmak sıraaı gelml~. 
ti. • • . 

Temuçln çok te.lılikol: daklkular L 
çln, heyecanım glı.leyemlyooek bir 

haldeydi. 
Bektaym Rus casusu olduğu kadar 

da 3ahsan Jap :ın dll,jlllanr bir adam 

olduğu tahakkuk etml$tl. 
Böyle korkuııc bir adama kurşı 

lnııaf ve ne:r.ııkctıe davranmanU\ ma

-81 yoktu, 

A&IP.:RIKAX BARI ·oA 

TPmuçln bir kaç kadeh içki l~tlk. 
teb sonra eve gltmeğl' k rar verdi. 
Çar~ıda dola.,tıktan sonra, bir Amc. 
,ıkan barına girdi. 

Temuı:,ın .bu bara çoktanbcrl gir -
ıqek istediği halde fırsat bulamıunış
a, 

( l>e,·n.nu \ ar) 
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Harbiye T rabzonu 10 2, Göztepe 
· ·eeşiktaşı 2 - 1 yendiler 

Ankara, 2S (A.A) - TUrklyc ful· tarihinde 19 Mayıs stadyomunda ya_ 
bol birinciliği maçlarına bugün baş. pılan atletizm mUsabakalarınd:ı. birin. 
landı. Harbiye _ Trabzon ıısesl, Be. ellik kazananlarla Mersinde yapılan 
§lktaş • Göztepe arasmda !dl. guruplar birinciliğini kazana ak Tür 

Harbiye Trabzonluları ıo - 2, Göz. kiye futbol şampiyonluğuna 31 böl _ 
tepe 00 Reş!ktaşı 2 _ ı mağ!Ob et. gen!n birincisi srfııtlyle r;lrm"'lt lız rE' 
tiler. Ankaraya gelen Trabzon lisesi futbol 

takımını ve kenJılerlnl yeti~ ı en öJ-_ 
TRABZO!'i'LULARI TEBRtK retmenlerl maarif vekilimiz Hasan 

Ankara, '?S (A.A) _ 10 mayıs 942 Alı YUcel tebrik etml§tlr. 

OKULLAR SPOR BAYRAMI DO 
Ml'VAFFAKiYETLE YAPILDI 

Liseler arası spor bayramı dUn Fe. 
ner stadında büyük bir muvaffnklyet 
içinde yapıldı. Scnclerdenberl görill
mlyen bir mUkemmeliyet içinde ge. 
çen bayram tam saatinde ve b:ıttA da 
kikasında başladı. 

BUtün liseler TUrk bayraklıırı V1l 

mektep fillmalan bll§ta olduğU halde 
sahaya askeri bandonun refakatinde 
çıktılar ve sahadaki yerlerini aldılnr. 
Hep bir ağrzdıın soylenen istmııı.1 mar 
şın.dan sonra İstanbul maarif mUdUr 
muavini eskl sporcularımızdan Vahi 
Oktay dört se nedenberi okul spor ra
allyetlnln müsmir çalışmV.lannr anla. 
tan bir hitabede bulundu. Müteakiben 
hep bir ağızdan Dağ , bil§ını duman 
almış §arkısmı okuyan talebeler mar§ 
tan sonra çok muntazam bır resmi 
geçit yaptılar. 

Atletizm mUsabakalarına tam vak
tinde btı§landı. 1500 metreye müsaba
ka harici giren Yüce Utkü llaeslnden 
Eşre!in yaptığı 4,12 llk derece mevsl· 
min bu mesafede yapılan en iyi dere. 
cesldir. 

Kızlar arasında uzun atlamada 
Çamlıca. kız llseslnden Neclll. 4 ,79 aL 
lıyarak kızlar arasında bir 'rürltlye 
i-«!lcoru tesis etti. 

Atletizm mUsabaka.larında. alınan 

teknik dereceler ııunlardır: 
KIZ OKULLARI 

80 metre: 1 - Hayriye (K. ötreL 
men) 11,6: 2 - Münevver (Çamlıca); 
3 -- SüheylA. (ErenkHy) 

4X80 bayrak: ı - Çamııca 47; 
2 - K .. öğTetmen: 3 - Ercnköy 

Top atına:· ı - NeclA. (Çamlıca) 

59,50; 2 ....,... ..Nellllde ( Ercnköy); 3 -
Mela.hat . (K. öğr.etmcn) 

YUksek aUama: ı - Hayriye (lnö. 
nü) İ,25;• 2 - Mac.ide (Kandilli); 8-
MuallA. (K. öğretmen) 

Uzun atlama: ı - Neclll. .(Çamlı. 
c;a) l,79 (Y.T.R): 2 - Hayriye (K. 
l./ğ'retmen); 3 - Hadiye (İnönU) 

Puvan ltlbarlyle Çamlıca kız lisesi 
23 pu• anla birinci, Kız öğretmen oku
İu 16 pu\·nnıa ikinci, !nünü ve Eıcn. 
köy Kız lls teri 6 §ar puvanla üçUncU. 

ERKEK on:ULLARI 
100 nıetre: ı - Cezmi CG.S.) ll,5; 

2 - Sezal (H. P); 3 - Tnrık (İ.L) 

200 metre: 1 - c,ızmı (G.S) 23,2; 
2 - Doğan (l§ık); 3 - Sezal (H.P) 

400 metre: ı - Ziya (Ka.bataıı> 

55,S; 2 - Ziyn (H.P); 3 - Melih 
(ll.P) 

800 metre: l - Melih (H.P) 2 9,6 
(müsab"ıka harici YUce UlkUdcn Eş· 
ret 2,3,9 yapmq;tır.); 2 - SUJeymıın 

(Kabat::ış); 3 - Hidayet (H.P) 

1500 metre: 1 - Half (H.P)4,20,8 
~müsabaka. harici YUce OlkUden Eş. 
ret 4,12 yapmıştır); 2 - Hidayet (H. 
PJ: 3 - Salll.hattln (DarUşge!aka) 

4.X100 bayrak: 1 - Hnydnrpaşa 

1,6,4.; 2 - Kabatll§; 8 -- Daruııııcfuka 
Balkan bayrak: l - Haydarpaşa 

ı 43,l; 2 - Kabataş; 3 Darüşşefaka 

Disk: 1 - Cevat (G.S) SG; 2 -
Şamil (H.P) ; 3 Rı!kı (H.P) 

GUlle: 1 -- Alll.etUn (H.P) 11,25; 
2 · 'Er'doğnn (~ık); 3 - Selçuk 
(B6ğazlçl) 1 

Yüksek: 1 - Sinan (Işık) 1,60; 2 
Samim'(H.P); 8 - Le'< cnt (Kabataş) 

Uzun: 1 - Namık. (H.P) 6,44; 2 
Tevfik (H.P); a-.-TalQ (G.S) ve Ncc 
det (DarUşşefaka) 

Cirit: ı - Osman (İL) 57,20: 2 -
Fuat (G.S); 3 - Cevdet (İ,L) 

Umumt puvan tasnifinde Haydar • 
paşa lisesi 62 puvn.nln birinci, Kııba. 
taş lisesi 22 puvanıa ikinci, Gaıatasa
rny lisesi 15,5 puvanla Uçuncu olmuıı. 
tur. 

lehlerine verilen frikikten Halit Hny. 
dnrpnşanm ikinci goıunu yaptı. Bir 
dakıka sonra kazandıkları penaltıyı 

Haydarpaşalı Sabri avuta attı. 20 ncl 
dakikada Milzdat kafa ile uçUncU 
Haydarpaşa golUnU yaptı. Maç da 
8 O Haydarpaşanın galebesiyle sona 
erdi. 

.MUsabakadan sonra l5tanbul mebu 
su Abidin Daver kazananlara. madal
ya ve kupalarını merasimle verdi. 

Hu. - San 
Galata.saray, Şişli • Beyoğlu muhtelit! 

kar~ılatııyor 

Bugün Şeref stadmda saat 17 de 
Galatasaray takımı lle Şişli ve Be • 
yoğlu spor muhtelit! bir maç yapacak 
tır. Maçın çok heyecanlı olac:ığ"ı tah. 
min edilmektedir. 

Kırkpınar güre§leri ba§ladı 
Edlrnede:ı blldlrlldlğlne göre, bil· 

yUk Kırkpınar gUreşlerl cuma gUnU 
destelerln gösteri§ mnblycUndekl gU. 

ceııleri ile ba.,lamıııtır. ı 
Uç gün devam edecek olan :ıru gU. 

reıılere memleketin her tara.tından 

ve en tanınmış pehUvanl:ırımız igtl • 
rak etmektedir. Teklrdağıı ve diğer 
bfiyUk pehlivanlarımız Edinıeye git· 
mişlerdlr. Ureşlerln yapıldığı saray. 1 
içinde tribünler inşa edilmiş, saha i. 
tına ile tanzim cdllmlotlr. GUre~lerde 
bulunmak üzere Trakya -parti mUfet. 
tışl Ragıp Akça ile İstanbul parti mU 
fettl§I Reşat Mlmaroğlu Edlrncye 
gitmişlerdir. 

Boks müsabakaları 
İstanbul Bok3 :rna.çları şampiyo

nasına dün akşam saat 21 de Be. 
yoğlu Halkevi 'Salonunda dc,·am. 
edilmi!}tir. 

Alman neticeler ve 1stıın1'ı~· ı;am 
piyonlarını ıSira ic bildire~i.m: 

S"llek sıklet: Halil 
Horoz sıklet: Rccer 
Tüv stklet: Abdi 
Hafif siklet : Hrı.lit 
Orta siklet: Cevdet 
Y a n a.~rr s''i.~et: Haındi 
Yan ortn srdet: HUseyin 
Ağrr siklet: Feyzi 
Bunların aralarında rakipleri 

r"nge çıknuynn galip gC'lenler: 
Halit, Rec!:p, Abdi, Hamit, Fey

zi. 
fü<mbaknlarda.n sonra galiplere 

d ha doJ,usu :ampi,;on ara miık l
fııtları tevzi eo mistir. 

ilhan Hcınş~rl 

iki Roman 
30 kuruş 

ı .ııılar ı 70 kuruş olan: 
ı - Bir KııfüaH romanı 
2 - U:afes Arlmsı 
Adlı iki roman, bıı 11!\nl:ı \'ııkıt 

kitabevine mUrae.ant c:ı nl"rc ynl. 
nı7. 30 kuru,a \'erlleet>l,tır. 

Her ikisi en güzel birer a~k ve 
mnl'.era romanı olan bu eserleri 
nlmaktn BN"IP ediniz. 

24 MAYIS - 1942 

İstanbul Vali ve Belediye Riyasetinden: 
Fatihte KO.tıp Musllhlttln m:ıhnllcslnln Mc1rc e sokağında Ramazan 

Dı..ralenln uhtei tasarrufunda bulunan c ki 17 yeni 2 kapı numaralı e\in 
İstanbul 16 ncı llkmekteb.nln tevsii lç n 1205 tnrıhli menafii umumiye lc;:ln 
Lı.tlmlAlı: karanınmeslnc tevfıkan muamele ikmal ve bidayetcn mukad
der 400 lira kıymete sahll>.nln vaki itirazı ehır meclisi namına dainıl en
cUıncnce tetkik ed:lmiş ve b!dayeten konan kıymetin 600 liraya lblağına 

10.9.941 tarih ve 7156/7050 Nolı mnz bata ile k rar vc-rllmlş ve eve acele 
v .. zlyet edllmes, zarurt bulunmu olmakla kanuni mllddetl zarfında rızaen 
tak-ir vc-rllmedığt tahdirdc mUl'<e mern lml kanunıye d:ıhllinde vaziyet 
cdı'eceğinden keyfiyet mc7M~r ltanunun 3 uncu maddesine tevfikan tebliğ 
malnmına kaim olmak l'zcre 110.n olunur. (5776) 

TüRKiYE iŞ BANKASI 
JDU UIB.aMl rELEKI 

Kü~i,ik T~~arruf 1 adet 2000 l.Jr&lık - 2ooo- Llnı 

Hesanlan a • 1000 • - ısooo.- • 
1 .. 76(1 • - ı.rıoo- • 1912 o.q:RAl\lh"E l'l.ANJ a • 600 • - 1600..- • 

KEŞtUEJ.EU: 2 Şutıet. 4 
ıo • 2MI .. - UıOG- • '° • 100 - '°°°9- • 

tfayııı. ! "> 4'n"tO&. \! tk1l> • 
MI .. l5C • -~- • 

cıwerın tartblertade 200 • ~ • - 0000,- .. 
yapıl.Lr. 200 .. ıo • - 2000.- • 

Türkiye Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

İstanbul subesinden: 
Kuruc;:eşme ve Kadıköy depolarmda k6mllr yükleme, boşaltma, eleme. 

aktarma gibi işlerin yapılır.ası kapalı zartla eluılltıneye konmuştur. 
tstekliler, 1.ş gUnlerlnd<ı saat llS-16 arasında §artnnmeyl görmek lçln 

Colalndo. yeni yolcu salonunun Uı;;Uncil kabndaki §Ube merkezine mU. 

r.ıcaat edebilirler. 
Eksiltmeye girmek için evvelce bu gibi işleri iyi bir surette yaptığına 

dair vesika lbrazfle 200 lira temlnl\t parası yatırılması !Azımdır. Kapa. 
ıı zarflar S hazran 942 pazartesi gUnll snat 16 da kabul cdllccekUr.(5728) 

~~mB~ .............. mm ..... • 

''Vakıt,, Kita evinin yeni 
neşriyatından bazıları 

flcrkt- kendi 'lay~uw )"aOIU - Hlr:\yeıer - RJl'.KIR 
~J ıh KUN'J 5CI 

:Seni Seviyorum - Roın&D - 1\1 UHAN UUH(,,.A:li 5C1 
tG ı~r!itt Cıazetef'J,lk - Sl ;nu l\L!'IJü 86 
.,.\<.."< U" :llcb'UNın lb77 :lU.: - UAJiKJ 1 AJ~tK m;ı SOO 

KenO.I Kcr.dlne JOO(l Kelloıt- ue cğretld - tı'ranı;ıı.ca ı,;:Jtabo Z64I 
Keoo Kt'r.11.inı ıoou Kelime ılt- ~ğ'retlaı Ahıuuuıe KlLahı W 
Keo.J IH ndint• 100(! Kt'JlrOE it -S(:rı tlf'I - lnı?llb,..,. l{llftb e6(I 

İstanbul Defterdcırlığından: 
Doımabah-;e sarayı mll§temllo.tından matbu ovrnk ambarı ittihaz olu

nan Ağalar daircsınde yaplırılncnk (84S 36) lira ke il beJelll elektrik te' 

! atı 1 .5.942 tarıhlnden ıt baren bir ay mUddctle pazarlığa bırakı.ını•§· 
tır. Muo;akknt teminatı (64) llradır. 

tstekillerin en az b r tnahhUtte (500)llralık bu Lşe benzer l§ yaptılV 
lnrınn d lr id rcl rlnd :l nımış o'au • rı ve ı' lara ıst<-n l"n Istnnbul "1-
l.ı)I"' ıne müracaatla ihal gUnilnd n tat l günleri hariç Uç gUn evvel alıll' 
mış ehliyet ve 9'12 yılına a t t c r l oJ sı " ık ı v teminat makbuzııırl1' 
b rlikte hergiln Mıl!l Eml k mild ır üne mO atları. 

Ke lf, şartname ve :ılr ın ak ;ftr mUdUrlUkde görüle-
bilir. (5767) 

Atletizm maçlanndan sonra Beyaz 
kUme §llmplyonu Haydarpaşa lisesiyle 
Kırmızı kUme ııamplyonu Işık lisesi 
aralarında huııust olarak bir d:>stluk 
karşıla§tnası yapmışlardır. 

Haydarpaşalılar ilk devrenin ll'>ncl 
dakikasında Işık kaleclsl Slna.nın za. 
maqsız c.;ıkışın<lnn istl!ade ederek SU 
reyya vasıtaslyle llk gollerini yaptı • 
lar ve devre ı-o Haydıırpaşanın ga- ı 
!ebesiyle sona erdi. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral i1, .Kırıkhk ve Bütün Ağrİlarınızı OerhaJ Kes ar 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALJNABILIR 
İkinci devrenin 15 ne! dalctkasınd:ı ~.-. ... ~·~-~-llL ',•) ~~· ... ·',!4 .~ .. ,,:• '-ı ..... _ ,\ : 


