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H• Yenle 5 Kunt ~ . - . . 

Mr. Eden'in nutku Yeni deıiizaltımız Millf Şef 
-1 

Oruçrelse lskenderun limanında 
diln merasimle bagrak çekildi 
Antakya, 9 (A.A.) - lngi:tere tezgi.lılannda yapılan harp 

pmtlerimimen Uçiincilsii olan Oruç Deis denizaltısı bu sabah 18-
~deriye limanına gelmiş ve merasimle gemiye bayrak çekilmiş
tır. Oruç Reis 690 ton hacmindedir. Ve modem techizata maliktir. 

Dün Devlet 
Konseı·vatuarını 
ıereflendirdiler 

Ankara, 9 (A.A.) - Rei· 
sicümhur İsmet İnönü, yan
larında Hariciye Vekili Şük
rü Sara~oğlu olduğu hald~ 
Konservatuara teşrif buyu
rarak Filarmonik Orkestra
nın bugünkü konserinde ha-

· vazın: Hlsı~n Galid YALÇtl K h h•t) • . a raman şe ı erı-
1 ngiltere Hariciye Nazın • • b •• 

&oylediğiM~~~~~ tı;~r;y;;~ mızı ugun anıyoruz 
limento numayışı addedilemez- · 

zır bulunmuşlardır. Reisi
cüınhurumuz Konservatu
arda Maarif Vekili Hasan 

Ali Yücel tarafından karşı
lanmışlardır. ae de herhalde çok ehemmiyet- • -

li ~lelere temas etmekten ıno·· nu·· nde yap la k • d l 
geri kalmıyor. Her şeyden ev- ) Ca meraSJm e """"'""'-----..------. ...... --.=--' 

2:::,"t~~9;,:1:.er~: hazır bulunacak heyetler dün -M-er_c_a_n_· -d9-n~ı.-z-ı· reniyonız. Son zamanlarda or- k h k f tt• 
taya yine bazı şayialar çıkmış- a şam are e e ı 

~:~~;~~~~§~ lhtifalin tam programını bildirı'yoruz muharebesi 
n sürdüğü noktai nazardan hıç 
aynlmadığı cihetle tarafların Bugüiı İnönü Şehitliğinde şehitlerimiz için büyük bir ihti-

JapQn 
donanması 

Harp sahasını 
terkeffi 

birbirlerile anlaşmala.nna imkan fal merasimi yapılacaktır. 
olmadığı bir kere daha tabak- Tanzim edilen programa göre, merasim saat 11 de Ankara
auk etmi§tir. İngilizler her şey- dan, İstanbuldan giden helıetler yerlerini almasını müteakip han
den evvel, Alman milletinden donun çalacağı matem havasile başlıyacaktır. Bundan sonra Boz. 
başlarındaki rejimi ve başların- öyük C. H. P. adına bir zat halkı üç dakika ihtiram sükutuna da
daki adamları atmasırv istiyor- vet edecektir. 
lar. Son bir telgraf Almanya - aj 
Ga. bazı generallerin bu .. yaz. ya- en mühim bulduğumuz nokta 
pılacak taarruz tecrubesınde ulh · 
muva.ffak olamadıkları takdir- ~ . ~· bu sulhu kabul ettırmek 
de lngiltereyi tatmin edecek ıçın ıc~ eden kuvvetten dah_a 
maJı · tte b" htlkiudet d , - . başka bır şeye muhtaç oldugu 
.. u..u.2'e U' ~ _ •• n. •~·•· egıet- hakkındaki }'anaatida-. Bu şey, 
~& y&par&IL O\UUU t.U1uln • .!.. ,_,_,_ • ft4' ·,..; i 

· d" ündükl · . habe onun ı:t0~rıne 15ore, ı~ma ıs-
":1e)'lrd J,J§Bunlannenhem . b'rby~- )&hattan ibarettir. Avnıpahın a-
rıyo u. psı ır ın- 1 bud B' taraf · tuta • ..:... 1n .. • d 'dd" Si yarası ur. ır ta 
ıu n şa,--.& we e cı ı ba f rtl t 
L..!- kı et if de t kte ah zı e er muazzam serve .._.. ym a e me n m - ı h'b' b' f .. d . . 
rumd ı M k J. ...ı~ t .. 

1 
sa ı ı ır sını vucu a getinr-

ur ar. u a ı...n;ra oy e k di - ta ft çal ....- ı ... bi ..... ı..a nedi k' taraflar en ger ra a 190.-rı-
r ~ 8 yor 1 nın müki.fatını bulamıyanlardan 

&Onun& ~adar vu~aklardır. mürekkep gayri memnun, mev
Ve beşenyet. a_rtık ıyı y~ut. fe- cut nizama düşman, isyan rubu 
na. fakat bizim kanaatimizce ı...-1 b'"yük b' k'"tl · 
llliitlelr• ıyi, bir 1ıat'i ha.1 çare- ~ er u . ır u enın var-

. ,,...; ....... ô1rtir lıgı, so~yet.enın hayatını sekte-
aııe .... ~ • . tere uğratıyor ve bundan sonra 

Onun ıçı~, yakın bır uzlaşma dıt, ıslahat yapılmazsa, uğrata-
:h~rınde daha fazla dur- caktır. Şimdiye )radar ienalığı 

,r, &len, devletler arasında.- sabit olan şey bu. gayri tabii ve 
iti .. betle lngı'ltere in haksız duruma !ll~ay~~ vermek 

~unaae . ! ve .n arzusunun kendisı degıl bu ar-
ıt.akıp etmeeı lazmıgelen polıti • zuyu fiile çıkam1ak için düşü -
ka hakkında bazı umumi e~as- .. 1 ıı ta b.k d'l 
!ardan balıaetmcktedir. İngıliz nu en Y? ar v~. t •. . e ı en 
Harici e Nazırına go··re devlet- usullerdir. lngılız Harıc~ye. N~-

. y · · ' b' od zmnın bu bapta neler düşundu-
lerın sıyasetlcrınde u an - .. il b "hn. ı;,...k t · · 

hodb. u- f gun ı ıyoruz. r a a emmız 
sonra gurura, m ge, cna k' d' k d .,,. 1. • edil · 
ıkomşul w • olın ~aktır ı şun ıye · a ar w.Aıp mış 
hısanı~a v! hu ara: tek tek ve felaketle ııeticeknmiş yol-
insanlara nisbetle çok daha vah- lardan ~ak kal~aktır: 
şi ve iptida! olan ve devlet a- . S?sretel~r ıçındeki .~Jet 
dını taşıyan manevi şahsiyetle- fıknmn mılle!le~arası munase
rin nasıl olup da böyle ahlakla- bctlerde de hak~ .~~asına Mr. 
nnı değiştirecekleri birdenbire ~en ~araftar gorum~yor~ Onun 
anlaşılamaz. Şimdiye kadar bü- sozle!'.1ne bakılırsa, mıllet erara
tün tarih milletlerarası müna • sı munasebetıe.r .alan.:n~a gan
sebetlerde gururdan, hodgam- gıster usullennm . ~nun~ ge
bktan ve fena komşuluktan çecek .zabıta kuvvetını ~"?!~re, 
başka bir&eY kaydetmemiştir. A:men'ka! Sovyetler ~ırlıgı ve 
Bu ahWwı d -· b'lmes" daha Çın teşkıl edeceklerdir. Buna 

d 
- de 

1 
etglerışe ı 1 ~ı.............. pek aklımızın ermediğini derhal 

ogrusu ve arası mwı~- .. ı · w• Za ed" k. 
betlere bir abli.k duygusu ve soy _ıy~-egız. nn ıyoruz ı, 

f a . ...ı -'ebilm · · · k' dun·· proJenın bu kısmı her surette 
uuı .~ esı ıçın es 1 - •• .. • • • b. "t 

ya. nizamının mutlaka değişme- duşl1:11celenı:ı ı bıldı~en ır .mu e-
si lAzımdır. Eski dünya nizamı f~k~~rden 1~yade bırçok. cıh~tle
ba.ki kalmak \17.ere yapılacak rı gozct~cg~ !llechur bır dıplo-
en iyi Diyetli tefiebbüsler rea·- ma~n so~Jerıdır. . 
!itenin çarıma.1an ile yıkılma • Bız d«: ı!k defa olarak bır .dıp-
ğa ma.hktlın çürük binalıardır. J~at gıbı ko~':1şma~ taklit e-

Sükutü müteakip İstiklal 
Marşı çalınacak ve Büyük Milletj 
Meclisi, Bqveki.let, Ordu, C. H. 
P. Genel merkezinin ve muhtelif ı 
viliı.yetlerin çelenkleri Şehitlik ı 1 - --o 
abidesine konacaktır. Bu sırada ki taraf la zaferin 
tayyareler.imiz Şehitlik üzerin- keodllerlade alda· 
de uçuf yapacaklardır. i••• iddia ediyor 

Çelenklerin koııulması~daıı • 1 
8?nra Ordu, Ankara v~ Onıver~ Amerikahlara göre Japon 
sıte namına nutuklar soylenecek . 
ve müteakiben bir ihtiram mau zayıatı çok alır 
g~sı tarafın~n hav~a at~ e- Sidney, 9 (A.A.) - Müttefik 
dilmek .auretı~e nıerasıme nıha- ileri üslerinin birinden gelen 
yet verılecektır. basın haberlerine göre, Japon. 

Ankaradan merasime iştirik lann 18 gemisi batırılmış ve 4 
edecek heyet dün fnöniine hare- dü ha~a uğnı.blıhıwr. 
ket etmill ve Üniversiteyi tören- Awstralya şimal doğusunda 

toplanan Japon istila fil08Ullun 
de temsil edecek grup ta Prof., geri kali.n kısmı tam yona. ka
Sadi trmağın reialiğiııde düa Çak haldedir. 
öğleden sonra trenle gitmiştir. {Sonu &a. 3, au. 2 de) 

Sümer ve Etibank 
sermayeleri 

Sanayi programlarının deDBllfl ve 
tevzi işinin şumullendirllmesl için 

geniş mikyasta artırılıyor 
Talaklkl SerYet Kanana •eell•te 

Ankara, 9 (Hususi Muhabiri· mda nahiye teşkilatı layihası 
miz Telefonla Bildiriyor) - askeri ve mülki memurlardan 
Sanayi programlannın devam yaşayış tarzlan aykın görülen
ve taahhüt ettikleri tevzi itinin )erden iktisap eyledikleri mallar 
şümullendirilmesi için Sümer- hakkında beyanname istenilme
bank sermayesinin elli milyon si layihaları vardır. 
lira arttırılıması ve Etibank ser
mayesinin yüz milyon liraya ib. * Devlete bağlı iktısadi te
liğı layihaları Meclise gelmiş şekküllerin Tekaüt Sandığı la
ve ait olduğu encümenlere ha- yihasında Meclisi İdare azalan-
\'ale edilmiştir. nın da tekaüt hakkının tanın-

M cmur Se·roetleri Ldyiha.sı ması için Feridun Fikri Bingö-

Mühim Koordinasyıı Kara~an 
Mahallelerde kurulacak olall 
Subaşı Teşkilltı Kanırnamesl 

1 

Vekiller Heyetinden çıktı 
. 

Dağıtma Ofisi kadrosu tetkik olunuyor 
Ankara, 9 (Yeni Sabah Muhabirinden) - Bir iki güne ka-r:= 

dar Resmi Ga....te ile mühim bf.ıı koonlinaay.., heyeti lıararian ı ı----------... r.eşredilecektir. Bunlardan birı, statüsü .Mart sonlanna doğru R LJ SYA 1 DA 1 
neşredilmiş bulunan (Dağıtma Ofisi) ne aittir. 

Ofisin kadrosu Vekiller Heyetinin taadikma iktiran etm•ir. 
.Malum olduğu üz.ere bu Ofisin vazifem halk ve müdafaa ihtiyaç- A 1 1 h • _l! 
lan için hükumet tarafından tesbit edilecek maddelerin toplan- m an ar ze 1 m 
ması ve dağıtılması ile tnetgtJl olmaktır. Ofi8iıı sermayesi 10 mil-
yon liradır • 1 • 

subatı T6şkil6tı 1 gaz mayın erı 
Koyler ve lllahallelerde kuru- ı ,_. k 11 1 

lacak olan (Subaşı Teşkilatı) na U anmış ar 
ait koordinasyon heyeti karan Ekmek 
da İcra Vekilleri Heyeti tara-

g:.~an tasdik ve kabul olunmwr istihkakı Alman devlet Nazırı 
.. bolşeviklili 

Kurulat'.ak teşkilata nazaran 
her muhtarlık merkezinde bir 
subaşı, çiftlik \re mahallelerde 
de birer subaşı yardımcısı bulu
na,·aktır. Bu hususta Ticaret 
Vekiüetine lazım gelen salahi
yetler verilmiştir. 

BU teşekküllerin makSP.dı da. 
:yapılan toprak istihsallerinin 
mtwcutlanıun dönmesi olarak 
teAbit ve tayinidir. Bu husu~ 
ki Jn&llımatın harp ekonomisi 
ile istihal ve istimliki tevazün 
ba.k.ımmdan ne kadar mUhim o
lacağı tahmin olunabilir. 
Suba~ ve yardımcıları her 

köyün umumi olarak yethştiril
miş en iyi çiftçilerinden seçile
cektir. Subaşı ve yardımcıları 
kaymakam ve valiler tarafındım 
tayin edilecketir. 

KG8tJ.pltk Hayvanlar 
Yeni ııe@redilecek bir koordi· 

nasyon kararına göre bu sene 
başına kesilmesi menedilen 8. 
ve 10 yaşına kadar kasaplık hay 
vanlardaki yaş haddi beş y~ı
na indinlecektir. 

PASIFIK'TE .. ı 

••a..ek•eklerıal 
alaNıyanlar, kar· 
neleı.f•I hagA• 

k•lla••blleeekler 
Aldığımız malfımata göre dün 

fırınlara yapılan un teniatı ge
ciktiğinden, fırınlar son ağız ek
meklerini geç çıkarmışlardır. 
Bu yU?Alen bazı vırtandqlar 9 
tarihli karneleriyle ekmek ala· 
mam>flardır. Bu itibarla, dün 
ekmek alamamu, bulunan V&tan
daf]ar, dünkü karneleriyle bu
gün tam istihkak nisbetinde ek-
mek alacaklardır. t 

yıkacağız,, dedi ' 
{A.A. telgrafla.nn.M• 
hula...a cdilmiftir.] 

Moskovadan bildirildiğine p 
re Almanlar Kınm<la zehirli 
gazlı mayinler kullanmıglardır. 
Gazlar insanın teneffüs cihazını 
sakat bırakmaktadır. 

Berlin, 9 (A.A.) - Almu 
devlet nazırı Franck, takriben 
20 bin kişiye hitap ederek Al· 
man askerlerinin doğu cepiteıff. 
de çetin bir kıt mev.simi pıoif
diküın sonra yeni bir tauws 
hareketine hazırlandıklarını M
lirttikten sonra demittir ki: 

önümüzdeki ilkbaharda 
(Sonu &ı. 'Bv. 3 t.) 

::j HARP DURUMU l= 
Doğu Cephesinde 
Alman taarruzu 

bir zarurettir 
Birmanya - Çin 

hududunda Japonlar 
maülôp edildi 

1 Yazan: Emekli General Kemal Koçer 1 
BüyUk Harpte de Alman or· 

dusu büyük ağırlık merkeziyle 
batıda, Müttefiklere karşı cep
he teşkil etmiş, bununla bera
ber. Doğu Pnisyanın istilası 
korkusu, hatta kati netice ye
rinden kuvvetler ayırdedilerek 
Doğuya kaydırılmasını intaç 
etmişti. Öbür yandan, Rusyanın 
verimli kaynaklan da Doğuda 
taarruz hareketlerinin sürüp 
gitmesine mecbur ediyordu. 

Çarlığın emperyalist emellerini 
de okşamıştı. Bu harpte ere Av
nıpada sillhlı kuvvetler yeni: 
!inceye kadar Ruslarla udaflna 
yolu tercih edilmiştir. 

Avrupa nizamının Mihver di
leklerine göre tesisi, Kızılordu
nun zarar vermez bir duruma 
sokulmas'yle mümkün ol~
düşünülmüş ve 1941 yazı içindi 
bu işin de başarılacağı sanıl· 
mıştı. Olaylar, isteklere uyma
dı, harp, kışın doğurduğu b8-
yük güçlüklere rağmen, Doğuda 
devam edip gitmişti. 

Blr-oya'da yeni 
•lr şehir llJtl&I 

edildi 
[A.A. telgrafla.tından 
huldaa edilmi§tir. J 

Tokyodan bildiriliyor: Bu sa
bah Birmanya cephesinden Do
mei ajansma bildirildiğine gö -
re, şimale doğru ilerliyen Ja
pon kuvvetlerine bağlı 7 birlik, 
diin hiçbir mukavemeUe karşı -

1870--71 de Almanya, Batı
da tetebbüse giPişirken Doğu 
sınırlarında bir emniyet havası 
yaratmak politikası takip et
mişti. Bu makaat1' Bismark, 

Alman ordusunun uda 
Sonu. Sa. 80. 7) Eak.i dünya nizamııun deği- delım, bu_ lngılız ~plomatının 

şeceğine dair Mr. &ıen'in nut. karşıl~şt.ıgı ~ecburıyetlere bo -
kunda işaretler var mı? \'ar, yun ejrelım ve daha fazla ·konuş-
fakat bunlar sadece birer uzak mayalım. 
işaretten ibarettirler. Bundan lnPiltere Hariciye Nazırı 

M ecliste lün teklifi Bütçe Encümenince 

R~P"iiG:jsai&Yiştdün 0-l ıağlköp·enı Fakir aile!re -seker dolayı, İngiliz Başvekilini mua- müstemlek~ler rnes~~esine de 
beze edemeyiz. Çünkll bu nu - temas etmıışse. de ~atı ~:yanat
t.uk bir program değildir ve bu- ta. bulunmak ımkanını ıfOreTe
günkü dunıma göre mUphem mış olacaktır. Mr. Edene gore, 
olmıya nıalıkiımdur. İhtimal ki müstemlekeler ~a!ıyor, faka~ 
İngiliz hil dun.etince bile henüz nıiliitemleke sahıbı olmaktakı 
tebellür etııııe bir kanaat yok- gaye dcğişiy~r ~e aht~i kıy- O yunun her illi dev resi de G. Sarayın ilstilnlüğil altında 
tur Fakat anlaşılıyor ki, bir metler merdivenınde bırkaç ba-
kaYruuıma ve kımıldama var. samak yukarı çıkıyor. çünk.ü, geçti, Fakat Sarı Kırmızılılar galebeyi temin edemediler 

Temini için 3,5 milyon lira tahsisini 
Bütçe Encümeni kabul etti 

Bir -yler cta •• n .. ülüyor ve bun- müstemleke elde etmekte lngıl- .. . . .. Al R .. 
la b~ k'l~almt.&U- .1- ·ç· zihinle- ıerem·n hedefi ticari bir men- Bükreş Şampıyonu Rapıd dun ıu şekilde dizildiler. ı kapan Mehmet i omenli mu-

r U' §e ı ı&:I\ ı m .. "'n" .. ş f Stadı da rr-1-t · Osm,cuı· Farıık dafiler arasından süzülerek Ra-ri meşgul ediyor. ümit edıelim faat temini olmıyacaktır. Söz - u.,.uncu maçını e~ n UU&U asa.ray. . , , 

ık. ulh .-pf\nU geldigı-· mman lerinden, müstemlekeler kendi Galatasaray ta!tımıyle yaptı. Salim; Mustafa, Galıp, Eşfak,· pid kalesine aktı. Mükemmel 
1 8 ı;.. ' b'I' tli F b h · k fstanb 1 B·1~ t An'/ Cemil au·-~ı·;~ ortası ilk anlarda misafir kale-Müttefik devlet ooamlan ne kendilerini idareye ka: .~ ıye ene~ a çeyı y~nere u ııwne , , , nu ., 

yapacaklarını açık surette ika- hale geldikleri zaman bur ha- şampıyonu Beşı~taşla berabere Mehmet Ali. yi kanştırdı. Cemilin savurduğu 
rarlaşt'rml§ insanlara mahsus yata kavuşacaklar gibi bir ~i: kalan Romenle".!1 G~latasa.ray Rapid: Sadovski; Guritsmı, şilt Sadovski'nin ellerind& kal
azinı ve kat'iyet ile tatbikata. na anla.şıhvor. İyi, fakat kifı karşısınd~ alacagı netıce merak- Jlarincakc; Kostoo., Roşinavo, dı. Bunu hemen gene soldan in-

b:1....ı-1 y ksa u··cuda. ge değil Yalnı"' meselenin olgun la bcklenıyordu Vetser; SifJOŞ, Ritter, Ba.ratki, kişaf eden ikinci Galatasaray 
geçe Wı.waer. o · • v • · .., 3"0 • ·ı • ·ıı.-a-Alı hücumu takip etti. Hikmetin ıecek sulh muahedenameleri bir hale gelmesi ve zihinlenk Saat tam 5, da . trıbunlerı Ga.vrile8ko, Jloı,~ w . • 
l914: • 18 harbine tevfikan ni- daha radikal ve idil neticelere h~~mç .. dold!lran bmlerce se- Hakem: Adnan Akın. sıkı şütü kale direklerinin iıin-
havet veren anlaşmalara ben- varması uµıı bu bir başlangıç yırcın~ ~klı alkışları arasın· Oyuna Galatasaray başladı. tünden awdu boyladı. 
Rr ve sulh ~bolur. vaadidir. da her ikı takım ~ ~ya çı~- Top bir müddet ortalarda dolaş- San • Kırmızı takım birbiı•i ııi 

Mr. Eden'in düşüncelerinde IDiieyla ~d YAI(llN tılar. Mutat merasımı müteakip tı, durdu. Cemilin derin pa....qm takip eden hamlelerle Rapid ka-
lesini sıkı bir çember içine al-
makta gecikmedi. Kısa ve yer
den paslarla, sık sık, Romen ka
lesinde beliren Galatasaray for
vetleri bir türlü gayelerine ula
f8D11Yorlar. 

Sadovski kalesini bulan top
lan fedakir hamlelerle topl&ıyor. 

San - Kırmızı tazyikinden bi· 
ran kurtulan. misafir takım for
vetleri Galatasaray kalesine in-
diler. fBotıa s.. ı sa .. dal 

Mektep kitaplan fiyatlan artıyor 
"Yeni Sabah., m Ankara muhabirindan:J 

* Şeker istimllki rüsumunun arttırılması neticesi elde 
edilen varidattan üç buçuk milyon lirasını fakir çocuklu aile
lere parasız şeker verilmesine. bir buçuk milyon lirasının p 
çocuklu ailelere yardım için ayrılmasına Bütçe Encümeni ka· 
rar vermiştir. 1935 senesindenberi çok çocuklu ailelerden olup 
yardımdan istifade edemiyenlere yapılacak olan yardım bu se
ne toptan yapılacaktır. Bir buçuk milyon lira yardımı brft
layacak vaziyettedir. Bugün 46 bin aile 6 ve daha fazla çoeuklu 
olup bunlana yüzde doksanını köy halkı tefkil etmektedir. 

Ders ldtaplar• llyotları * Maarif Vekileti ders kitaplannın vaktinde yetift,irmek 
maksadiyle son günlerde kendi matbaasında -yalıu& ders kitap. 
lan basmaktadır. Şimdiye kadar ders kitaplan maliyet fiyatla
rından aşağı bir fiyatla satılmakta idi. Son hayat pahalılığı ve 
kağıt buhranı karşısında bu sene bastırmakta olduğu kit&f'Jtra 
yüzde 10 ile:, 30 arasında bir zam yapılmaktadır. 

• 



~üttef'ık memleketlerini tazyik 

Bl·rı·ncı· Bap etme« derecesine vardırabilecek 
bir durumda değildiler. llalbu!lri 

Versay: Cinayet yalan bir istikbalde Rusya.ıilll 
k h t ? te.crar canlanması ibtmıall a,,. mi, yo sa a a mı çıkça gözüküyordu. Denizde. 

1 919 senesi hazlrmıınm Jutland muha.rebcsi vukua gel· 
mişti. Her ilci ta.raf dıa zaıferin 

28 inde v ersa.y ~ kendislnd:e kaldığını iddia ~ 
dencııesi imzalanmıştı. 1939 se- nmse de lnırilterenin Alın8:_Il 
n--' eylül' un·· un·· 3 :~~..:ı.~ de Gar- ........_ ~ -"""' ~ sahilinı &"blttka.mnn sekteye u~-
bi A""t-ıı.ıpada harp yine patlak ramada.n devam ettiği bir olay 
ftl"di. Bu :iJd vak'ı:li aramndaki halinde g37.e çarpıyordu. Baıki
irtibat maatteessüf pek liPilo- ka.tte muhanp te.ra.fla.rdan hiç 
dır. Aradaıki devre müstakbe! biri 1916 senesı sonunda mu
~ tarafından. pekAa, ~ ı harebe :nreyda.nında bir netice 
mücadele ~mAd:ır. adeta ~ elde etmek hususunda hak~i 
müta.r-..Jre gıb1 tel~ki ~ıu.~abılır. bir limit. boolı)' ·yordu. bal böy 
Çünkü bu devrcnın buyü.k kıs- le olunca,, ger k Londr.ada, ge
mı ~~a ~ _ko~·kusus~: rek Berlin ve Viyanada müza · 
nes~ ıçın l~z.ı bır kere yoüyle sulhu temin etmek 
devresın~ oldugund~.n ço~ da • imkanının göWnüne getirilmiş 
ha umunu suret.u; munteşır bU~ olması şaşi}aca.k bir çey değildi. 

T eşrinisa.ninin 13 ünde, 

Umumi Meclise 
sevkolundu 

lstanbuı Belediyesi masraf 
bütçesi, Daimi Enctimen tara
fından hazırlanarak Şehir ~ 
lisine rverilmiştir. 

Masraf bilt.çesi yektmu Q6594.3 
lira olarak tesbit edilm.1Ştir. Vi
layet ve f ev kala.de bütçelerle 
umumt yekfın 14712336 !im.dır. 
Yeni bütçe tetkik edildiği za
man tasarrufa. riayet edildiği 
bariz bir şekilde göze çarpmak
tadır. İmar ve tezyin i leri büt
çede çok az yer almaktadır. --
Deni~bank dava$ına 

devam edildi 
Denizbank Umum Müdürü 

Yusuf Ziya öni, ve arkadaşla.n 
aleyhinde B:rinci Ağırce?.a Mah 
kemesiude açılan irtikap ve va.
zifeyi suiistimal dava.ama dün 
devam cdillniştir. 

Celse esnasında C. M. Muavi· 
ni ma.munlardan Necdet M"Ufi.t
le, İsmail !sanın tecziyesini di
ğerlerinin beraetlerini talep et.
miştir. . 
----.>ııı•----

lunuyordu. Bu mtiddet zarfında 
Büyüık Britanya beynelmilel mü
nasebetlerde ve bilhıassa Avru
pıda- d-Oğnıdaıı doğruya. genij 
ibU- rol oynadı. Binaenaleyh, ln
Siliz devlet adamlarının bu kar
P!ielıldı yirmi senelik zamanın 
aonundaki !ela.ketten dOiayı 
mes'ul olup olmadlkle.rı ve uıea
ul iseler bu mes'uliyetin dere
cesi meselesi pek tabii ortaya 
çık:ıyor . lŞte yirminci ~ yir
mi, otuz senesi zarfındakı In -
giliz politikaaı hakkında bu b.a
kunda.n bir hüküm verll«'eklır. 1 

Aradan zaman geçtikten son-\ 
ra ar.kaya. ba.kılıp da düşUıröJ
l...iııce, gerek Versay muaihe<le- J 
~esinin, gerek Se.in-t Ger- , 
ıiıain ve Trianan muaheden:ı
melerinin asıl esaslı $Jllflan 
müttefik ve müşterek oovlet~ 
rin b'Ulh olduğıı zaman sulh ı
çin ruwr bulunnıa:m.aıannda .Ye 
sulhun hangi prensıpten 1!:~
hem olması lazım gcleceguu 
karıarla.şbrmamış olınalarmda 
kendisini "'u3terdiği hükmünü 
vermekte-n ndsi menede.bilmek 
wordur. Harp birdenbire ~iha.
yete erdi. Gerek meml;e~ .ı.1I.?· 
de gerek hariçte, lngı~ hui<.u-

o zaman nezaretsiz bir 
na.zır olan Maıtque:ss of Lıms • 
downe kabb:ı.eye bir muhtıra. ar
zetti. Bunda sulhun miiırtkün 
temellerini tetkik etmek ve 
.miıttefikleriıı .A.lnıa.nyayı tama
men imha gayesini takip e-tzne. 
dtlderini qiklr aaret.te anlıa.t· 
mak vakti gelmiş olduğunu söy
ttcymı::tu. Muharip bit' memle
ketle- mes'ul bir de.vlet adamı
nın iki senelik harp ba,şladtk
tan sonra muhaaamata nihayet 
verilmesi yolunda attığı ilk sa
rih adım budur gibi görünüyor. 
Bu ve ba!-lka iş yapılınadıkça 
kılıçların tekrar kı:ı.lfırına girme 
ceğine dnir mliteaddit beyanat 
vnkua gehırlşti. Fakat muha.
s.ımlarııı ha.kiki ve ameli harp 
gayeleri bir tahmin mevzuu ha
linde bulunuyordu. T<rbHdir ki, 
Lord La~e'un tekli.ti o~1:a
rihte halk kütle~i icin meçhul 
kalınUJtı. Duyulmuş olsaydı. ya
pacağı tesiri talımin ed .... bilmek 
imkwızdır. Çünkü M.r. As
qu" Uı 'in idaresi sU'kuta dob'TU 
hızla. yürtlyor<lu. Bir ay sonra 
cla yılulmış ~itmişti. Yerine Mr. 
Lloy<l GMrge'un idaresi geçti. 
Bu da. harbe daha şiddetle de
vam etmek taahhtidünde bulu
nuyordu. 

EminönQ Halkevinde 
Olimpyat filmi gösterildi 

m~tinin hazırb:ksızlığı derhal 3:~ 
lf.kar surette görüldü. Sulhu 
müteaip heınen yapılan umu -
mi intihabat da va:z;iycti bütün 
bfrt.Un ça.pra~ık bir hale soktu. 
Bunun müteaddit sebenleri var
dı. lçlerındc bill1assa. bir tanesi 
J.-ek şere:fliydL Buyük Br.t nya 
harbe başka bir~ne ait olan 
bır şeyi elde etmek için gınne.
ınişti. Onun baı,k:ı bir ha .. ımi
yct altında kalmaktan kurtarı
i::ı.cak esir toprakLı.rı yoktu. Eı:.n 
dıuı dol:ıyıdır ki hıgilteren.ın 
b.a.rp hed.eı:1eri gerek muta-attı~ 
Alına.nyaıun hedeflerindeki vu
zuh ve sara.lıa.tten, gerek Fran~ 
sa ve It lyaımn hedeflerindeki 
nıakuliyolte.n mahrum bulunu
yordu. 

Diğer taraftaill muha~t 
devam ettiği sırada lng·ılterc, 
bilhassa yakın ve orta ;;.:ırk_ta 1 
birçôk taahhütler altına gınnış
ti Bunlar birıbirleril<! telif .ka
bul etmez bır ınahiyetteydiler. 
Daha o · zanuuıdan mühim bir 

• eıkınt.t Jta:ynaııl'ı olmıya ~ş· 
br:lı. 

M a.nıaa.fih, m:ütarelre daki· 
kasında lngıliz ltUku

metinin ehndeki inf.d.m: ta.fsili
tile tctltike girişmeden evvel. 
harp devam ettiği sırada. bar -
be rubıa:yet vermıeık için sarfe
dibni~ olan gayretleri hatırlat
mak münasip olur. Çünkü ~j 
lar Mütteıfilderin zaferi kazan
madan evveUci durum.].ar:ı üze-
nne mühim bir aydm.lık 8et'P -ı 
mekt.cdirler. 

1916 tcşriniBa.nisind~n .~vvf'l 
sulh uğrunda beı-h~ ~
has teltlifler yaplldıgma. dair 
hiçbir delil yoktur .. ~akat o sene 
·nin son haft.alan ıçınde, muha
samatın bitirilmesi için, mı.ııhW
fil yerlerde bfr ia:lonı ~~~r 
yapılmıştır. Bunun sebebı.n:ı U" 

zun uı.adıya ara..~tırmıya hacet 
yoktur. Çünkü harp ba?Iıra11-ı 
ben ille de.fa olaır.aık her l'ki ta
raftaki müfrit vataru;everlerce 
bile işi.A bir. çliktnu.a gµ-diği • ! 
şikar surette ~- Gar.p
te .Almanlar Verduıt'da E\"an-
s~ müdaıfaai&Jmn hakJmıdan 
gclmiye muvaffak olamamışlar
dı. tıı.gmzle.r taraf ınclıı;n ka.za
Il!.lmış olan topraklar ıse ancar'lt 
çok mlıthiş bir paha.ya. elde e
dilebilmişti. Doğuda, durum 
merkezi devletler için da.ha. mii
sai'tti. Faikat on.da bile yaknı 
bir netice beklemenin beyh~ 
olduğu bedihiydi. Bükreş 6'ill:1;1· 
nuevvel başlangıcına kadaı: d:ı.ut 
memekle beraber, Romıımyalı:la:r 
son taıratlarını .sar.fediyorl.arclı. 
General Townshen<l ma.yıs~ 
Kut'da ~lim olmu~ ~
nHtteki müttefik kuvvetlenrun 
taarruza geçmekten aciz olduk
}2n açıkçaı g··raıliyordu. lt:ıı
ya.nla.r ise Triyeste yolunda ha
kiki bir ilerleme kayd.ccl-c:me
mışlerdi. D'ğer taraftan bu 

v f etlerden hiç biri 
muttcfiklere diz ç5ktüremezdi 
ÇUnkü hiçbir suretle merlrezi 
devletler iistünlüklerini asıl 

Diln Eminönü Halkevi müsa
re ııalonw:ıda sporculara Olim· 
piyat spor filmi göRterilmiştir. 
Büyük entereaall iilın davetliler 
tara.fında.1'. alaka ile takip edil
mi~ir. 

Değerli Mimarlarımızdan 
M. Vedat Tek vefat etti 

Lord Lansdowne'un :k~ndi 
g· riışlcrini arkadaşlarına b·ı
dirmesinden bir hafta sonra, 
imrmrator Iı"'r.ançois Joseph öl -
dü. İhtiyar hullümdaır -~ da
ha fazla ynŞIJIU ol a~ dı harbi 
.niha.yete erdirmek iç n bir gay
ret sarfcdecek miydi? H "r ne 
kadar birkaç ene sonra Herr 
Jı."'"lııstersky Der Aite JCl1ser, 
"k nur e:iner ifm s:ıh eserinde 
onlara bliyh bir politika takip 
edeceğini i ha.t eder gibi görü -
neıı delıfier arzetmiş.ıre de bu 
bapta kari bir~y söylemek 
zoı:dırr. 

Bu eihet ne ofursa olsun, her 
halde b.a.LkJ. Char.les'in sulhGu 
hissiyatı i:nkA.r cdil~z: Ta~~ 
çıkması münascbetile "?~.şrettıgı 
bir beyannamede, yenı ımpara
tor şu pek manalı cümleyi kul
landı: "Harbin facialarına ve 
fedaklrlıklımn:a. mümkün oldu
ğu kadar süratle niha:ye.t ver : 
mek için elimde olan_ her şeJ; 
yapUl:.tk ister:mı .... Mü_tt~fiklerı 
t:ırafmda böyle bır istıd~ 
bulunması Alman hükfunetının 
hiç hoşuna gitmediğinde ve mü
zakerelere giri.,cımek için 12 ka
nunuevvefde Almanya bra.fı.n
dan ya.l)ılan teklifte bunun te
siri hemen hemen m~bakkak 
bulundtığu.nda; şüphe edilemez. 

M erkez.i devletler birbirinin 
a~ olına.k üzere dört 

nota. v~dilcr. Bunlarda kat'i ve 
Mrih ıteıtlifler ~rmeyan etmek 
3rzusunda bulunduklarını söy
ledllcrse de bu teklifler redde
wlcli !f takdirde sonuna. kadar 
döv~ek niyetinde olclUklan
nı da bildirdiler. Başka ahval 
••e r-erait içinde bu te.cıebbüs ne 
katla:- muva.ff akıyet ihth:?alle· 
rini lııaiz ota.bilirse olsun, ım~a
ratorluk şanseffycsinin bütun 
harp mes'uliyetinin k.abalırutle
rini Müttefiklere yüikletir yol -
d.aki münasebetsiz bir nut!ru 
bu ihtimalleri tamamen orta
dan kaldırdı. Hakikat böyle o
lunca~ bir kimJe müzakerelere 
girişmek hur..usunda Almanya 
tarafında samimiyet bulunma
dığı şüphesini izhar .ederse bu 
mazur görül.rnıS ıcap ed~r .. 
Ç"tinkti bunun yegane ga~ını 
Avusturya tarafından vukua 
gele"bffi!cek bir hareketi .. ö~
mek ve 8Ullı şartıarmı ınlWıilCe
reyi reddetmek kabahatini ~ ~t
tıefiklere ytikletm.ek olabilir. 
Herhalde kendilerine teklif yapı
lanlar bu ıteşc~~üsii ~u suret!e 
tefsir ettiler. Böyle bır t~el u
zerıucle rnüz::ı.kcrelere gınşme
nhı i.mldi nmzlığı • l\lr. Lloyd 
Geo?'ge, M. Bt'i.and., Baron Son
nioo, ı. Pokrovskf wn ._nutuk
larında izah edileli. :Müttefik 
devletl · şüpheleri 1919 se-
ncs ıw.nunns~minin 29 unda 
verd'k.leri resmi cevapta da ifa-
de olumnuatu. (ArkMt var) 

Memleketi uğruna senelerce 
hayatım vakfeclerek muhttlif 
eserler yaratan değerli şehir 
Mimarlarımızdan Mehmet Ve
dat Tek uzun müddettenberi 
müptelıl olduğu şeker hastalı
ğından kurtulamıyara.k dün ha
yata gözlerini yummuştur. 

Merhumun cena~si bu sabah 
Niı;;antaşı Vali Konağı cadde
sindeki evinden kaldırılarak Be
yazıt camiinde namazı kılındık
tan sonra Ecllrnekapı haricin
deki Şehitliğe defneGiı.eekth-; 

Melıınet Vedat Paris Sanayii 
Nefise Mektebini ikmal ettikten 
sonra İstanbula gelerek Biiyük
postahaneyi. bundan ba.,ka An
ka.rad:ı Büvük Millet Meclisini, 
Galata.da Denlzyollan binamnı 
infia etnıi~tir. I\iymctli sana k~
rımız uzun seneler GUzel Sı:uıııt
l&r Mektebi ile Yüksek Mühen
dis Mektebinde mimari dersleri 
vermi~tir. 

---->tlf'c:------

• POLiS 
VA.K&IARI 

Aksarayda Molla Aşkı mahal
lesinde 43 numaralı evde oturan 
:Mehmet. dttn aqam Ga.lt.t& köp 
rüsünün altından geçerken mu
vazenesh:ıi kaybederek denize 
dürrni.istür. Mehmet yetişenler 
tarafından kurtanlmı~ ve has
ta.han.eve kaldırılmı•tır· * Büyükadada ha.mallık ~
pan Abidin gemiden karaya ~o
mür tasıdığı bir 11rada denı7.e 
düsmüştür. Abidin yetiQcnler 
ta~afından kurtarılmıştır. 

-Vay, siz bizim bu küçük P. 
mimizi tanır mısınız? 
Haşım, başını iki tarafa Al· 

la.yarak: . 
- Tanınm, dedi. Hem pek ı

yi tanırım! .. Bana dikkatle ba
kınız müsaade buyurun da ben 
de s~e bakayım.. Aradan yin.ui 
seue geçti. lı akat hi.fıza.m kuv· 
vetl1d.ir. Bel Etuval'in aşçısı Ka,.. 
zimır idi. 

- Evet, Kazimir Lorye .... YB.-
rıi ben.... . . 

- Siz ha ! ..... TA. .kendieı ..... Pe-
ki bir ele siz bana dlkka.t ediniz. 
beni tanıyamadınız mı? Berr _?e 
Ha~im ... ·Yahut sizin çağırdıgı
nız gibi Hasem . .. Hatı.rladaııJi 
mı beni? 

- Kilçük Haaem, sen miaıin ! 
Aman Yarabbi! " 

Biri Fransız.. öteki Suriyeli 
olan bu iki eski gemi yolda.şl 
birbirine kollarmı açtılar ve~ 
nldılar. llişimin kansı ~ 
kocasının pişkinliğinden da.ima 
memnun olan S&ra bu kamara
da kendilerine yeni bir istikbal 
hazırlanması ihtimalini düşüne
rek etrafında dolaşıyordu. Per
de kapının aralığından bakıp da 
bu iki ih tiyann bir.birine sarıl
dığını görünce hayretinden ~ 
nakaldı. Acaba ne olmuştu? 

Evet, şimdi iki eski yoldat 
her şeyi ha.tırlıyorlardı -

İnsan giiniin bhind nasıl bu
luşuyor! Dağ dağa kavuşmaz, 
insan insana kavuşıır, derler. 
Ne kadar doğru lB.L.. 

Fakat bu yirmi sene bu iki 

Mahrukat Ofisi 
Pek yakında faaliyete geçecek dün 
vilayette mühim bir toplanb yapıldı 

Ofis emrine deniz vasıtalan vsrilecek 
Şehrimizde kurulacak .Mahru

kat Orısi h~lıklarına. devam 
edilmektedir. Dün vilayette Ofi
sin teşk·ıatı ve faal yetinı tc&
bit etmek ve bu husu.st:a 18.zım
gelen tedbirleri al.inak nıaJtsa.: 
diyle mühim bir toplantı yapıl
mı:;tır. 

Vali Muavini B. Ahmet Kın\k, 
Mahrukat Ofısi Müdürü B. izzet 
Güney, Denizyollan ve Liman
lar Umum müdt.irlerinin iş~ri.k 
ettiği bu toplantıda Ofisin em
rine verilecek deniz nakil vası
taları meselesi görü.şiilmü" ve 
Pazartesi giinünden itibaren O
fis emrine 30 motör ve 30 yel
kenli gemi verilmesi kararla.ştı-

nim.ıştır. Bunlar yakın mmta.· 
ka.larUan vehrimize odmı '9e kö
mür taşıyaca.klardır. 

Diğer b.rafta.n Ofis şebrhniz.. 
de tesis edilecek 6 Mahrukat 
depoilU için Aaınlıkiar yapmak
t&ôıt. 

Diğer ta.hı.ftaıı Vali ve Bele
diye Reisi B. Doktor Lfıtfi Kır
dar şehrin mahn.ikat ihtiyacı i
çin Belgra.d ormanlanndan da 
istifade edilmesi için alik:adar
lara emir vermiştir. Vali ve BE>
lediye ReiID dün yanında alaka
dar zevat blilunduğu halde Bel
grad ormanlarlna. giderek vazi
yeti yakından tetldk etin1şttr. 

oµnkü maçta Rapid galip 
- Baş tarafı 1 incide -

Sipoş, sağdan mükemmel bir 
orta yaptı. Salim yatarak topu 
çeldi. Romenlerin kolay'hkla at
latılan bu hücumu San - Kırmı
zı takı.mı büsbütün hıı.la.ndırdı. 

Arif, Cemil, Gündüs arasında 
mekik dokuyarak ilerUyen top 
Rapid kalesini boyladı. Cemil 
sıkı bir süt savurdu. Sadovsld 
topu maharetle yakaladı. Oyun 
Galatasa.rayın üstünlüğü altında 
geçiyor. Romenler pek enerjik 
bir oyunla kalelerinde beliren 
tehlikeleri önlemeğe çalışıyor
lar. Top Rap;d nısıf sahasından 
ayrılnuyor .. Faka.t. gol yok.. 

Birinci devre Galatasaraym. 
bariz üstüılıüğü ve Romen ka~ 
sini her an tehdit eden hamle
leriyle gecti. Fakat b~r tlirlti .... 
yı yapmağa muvaffak ola.m.lyan 
Sarı ~ Kırmızılılar deıvreyi ~ 
berabere bitirdiler. 

JKINOI DEVR:8 

lflt savuran Romenli 80I açık 
takımını galip vaziyete çıkarı
verdi. Oyun da. hemen iki daki· 
Jca IOtlra Ra.pidiıı 1--0 pllbiye
tiyle bittt. 

M.açtan sonra pek JD&hdut. 
birkaç kişi ha.keme t:aarnızda 
bulunmak istedi. Polia derhal 
müdahale ederek çirkin bir ha
diae c;ıkmasına mini oldu. Müf
rit klüpçüJüğün tesiriyle mağln
biyetin bütün mesuliyetini ha
kemin IRrlına yüklemekle sporcu 
centilmenliği haricine çıkanla
nn bu hareketlerini hiç te hot 
görmedik.. 

Tarklye •aP&ton 
blrlncllljl 

Ankara, 9 (A.A..) -19U yılı 
TUrkiye Maraton Birinciliği ya
nnki Pazar gUnü An.karada 42 
kilometre e> sın. üzerinden 19 
Ma.yıs Stadyumu ile Etimesğut 
arasında yapılacaktır. Koşuya 
girecek dletler An.karaya gel
miştir. Yarı~ saat 14 de ba.5lı
yacaktır. Ankara bölge.si aynı 
gün An.kara atletimı bayramını 
tenıp etmıştır. 

İkinci devrenin bs.şlamastyle 
Galatasaray kalesine hı7.lı ve 
sert bir akın yapan Romenler 
mükemmel b,ir gol pozisyonuna 
giriverdiler- 'Pakat eaıuD tup'.A 

füP.OŞUD. ayaklarından maharetle 
kaptı. r 

Sarı • Kırmızı takım Mehmet 
Ali va.qıtasiyle Ra.pid kalesini 
tehdide koyulmakta gcçikmed.1. 

Hoş görmeni k ! 
Bu devrede lnzını bü9bütün ari-
tıran Galatasaray üaW:ılilğtl ta
mamen ele aldı. 

Ra.pid iki içini ~ ~tarak 
mükemmel bir mudafaa sıstemi 
ta.tbik ediyor .. Maçın be.:;;ından
beri beklenen San - Kırtnl%1 ro
lüntin büsbütiin yupıla.manıası 
seyircileri bir sinir DWınaı i
~de IDvrandırıyor. 

Arif pek yakın mesaf~ to
pu avuta attı. BU.n1;1 M~hmet A
linin geli§i gürel btr şütü takip 
etti. Hikmet topll Romen kaleci
sine teslim etti. Galatamrayh
lar beeeriksizlik rekoru kırmalr
t:ı devam ederken Rapidliler anf 
hfr hücum!a San - ltırmıa b-
leye yollandılar. • n 

RA.PIDIN G01.AJ 
43 \ineli da.kik.ada s~ 

88.ğdarı ak.arak ortaladlğı top 
Mihailesko'yu buldu. Sıkı bir 

Oyun Galata.sarayın ezici 
tlstiinlüğü altında geçti. Her 
ild. devrede de &.püi k&le
llinden aynlmamalanna r&ğ 
men bir türlü sayı yapma
ya muvaffak olamıyan Sarı _ 
Kırmızılılar, ta.ı-aftarlannı 
bilyflk bU aiııi!' buhranı için
de kıvrandırdılar. Maçın son 
dakikasında emeksizce ka
zandık.klan sayı ile Romen
lerin galibiyete ulejmaları 
hakemi bir iki kendhıi bil
mez seyircinin 1ıa.Uız ve çok 
çirkin b,,areketlertne maruz 
bu:aktı. Hakem Adnan Akın 
maçı hiç hatasız denecek ka
dar gilııel idare etti MlifTit 
klUpçülüfün tesiriyle sporcu 
centilmenliği harlciııe çıkan 
lanıı dUnkil hareketlerini 
~ te h°' görmedik. 

~ahsiyeti ne kadar de~ştirınilp- İsta.nbuldasın? Burada ne yapı
ti: yorsun? Daha ne kadar kala-

Bel Etuva.l'in sa.bık aşçısı, cakaın? AvruPQya geleli ne ka
şimd Hind:n e~ ku~eUi ~ daz- oldu? Evlendin mi? Çoluk 
!arından birinın kahyası, sag çocuğun var mı? 
eli, mahremi olmuştu. Sabtk dü- Sualler birbirini takip ediyor· 
menci Hflşim i»e Fkta.. Mısıl"' du. Fakat Racanın kihyası bun 
da., .Airikanııı bUtün fiınalinde lara cevap verecek yerde o da 
emsali olmıyan bi~ Si~~ ~ibi bir sürü sual soruyordu: 
idi. Va:kıa Kazimır pbı hazine. - Sen nasılsın? Nasıl yaşı
ler içinde yaşaırııyor, ihtişam i- yorsun? Dümencilikten cambaz 
çinde ihtiyarlamıyordu. . Füat bğa nasıl atla.dm? Bu Fer~ad 
bu sirk sayesinde o da bir hayli kimdir! Nerede buldun onu? 
servet sahibi olmuştu. Ya Dede? 

İkisi de hayatıa.rmdan mem- İkisi de bir sür6 8ll&l arasın-
nun idiler! da hangisine evvela cevap vere-

Birbirlerinin elini 8lktılar. ceğinde mütereddit idi ve evve
Bir kere, iki kere, tekrar tek- Ji karşısındakinin kendi mera
rar birbirine sarıldılar. kını tatmin etmesini bekliyordu. 

_: Hay Kazimir hay!...... S. Neden sonra biraz silkfuı bul-
ba ·-· dular. tık heyecan anlan geçti. 

- Vay koca Hasem. ···· Bizin. O heyecanın yorgun1Uoc7tınu gi· 
Bel Etuval'in dümencisi Ha,. dermek için bir 18.hza susmaya 
aem.L Hey gidi günler heyL_ bile lüzum gördüler ve neden 

- O zamıın böyle mi idik ba- sonra önce Kazimir macerala. 
bacan? .... - Gençtik, genç ... _ Dett nnı şöyle hulSaa. etti: 
gibi idik. Bak sen de benim gibi - Bizim Bel Etuval'in Hin
tUyleri yolunmuş ka.za dönmiif.. distana kadar sefer ettiğini bi
sün.: ... Hayat bir roı:ne.n gibidir. lirsin. Cihkü sen de bu seya-

lki.si de kahkaha attılar ve hatlere i ~t:rak ediyor:lun. Bu 
kapının a"alığmdan meseleyi · aeferlerdcn birinde işl<>rimiz u
anlayan Saranın gözleri yaşaı"- zadı. Ben memleketi da.ha iyi 
dı. Şımcli artık birbı:rlerine bir görmek merakiyle bir h yli g~ 
sürü sual soruvorlardı: dim, tozdum. Bızı adamlar ta-

- Kazimir, ne za:nanda.nbed nıdım ve bu adamlar vn.sıtnsiyle 

r Okuyucu 
·------ Diyor ki: " 
lzmirden iki buçuk ayda 

gelemiyen · bir kayıt 
Bir okuyucumuzdan p Jnekta· 

iMi Aklık: 
"Bazı. esbaptan ®layı, tzmirde 

bulunan nüfus kaydımın, tzmite 
naltli hususutıda ftJQ milracaa
tını üzerine, Koc.aeli Nütus Me
murluğ\ınun 1' Şubat '942 gQn ve 
5as sayUı yaW.arile kayd.ımuı gon 
derilmesi 1zm.ir Nüfus :Memutlu
~ talJ:.1> edil:Jn1I ,,_ bU 'ta.lep, 
mü.tcv:ill müracaatlarım ya.zwı

den 17 NiSan 942 tanh ve aynı 
sayı ile te'k.d edilnüş ıse ae; Ll<i 
buçuk ayı mutccaviz bir z..ıırnn 
geçmiş olduğu halde izmir NufUı; 
Memurluğufidan hf!nüt fıakU me
ıtan kaynım gümierilit\eın ştrr. 

Yukarda da arzetti.ğiın veç
hile ba1.ı esbaba bırtı'ıen nüfus 
ıtay,dımm buraya nalline i lthac 
ve lüzum basü olmti!;tut. 17.n'iit"'

den Kocaeli Vilayetine bir nakli 
mekan muamelesınin iki Duçult ay 
gibi uzun bir mllddet 'SÖflitı ·emc
de kalmasına bir sebep ve mani 
olantıyac::ığı kanaatinde bulundu· 
gumdan a15.ltadarlatın füıfffil aık" 
k.aUne arzederim. 

l2mlf: Cedit mahallesi Hasta· 
hane sokağı geçidi No. 10. 
ESAT ISAOÖLU.,. 

Feci bir 
cinayet 

Bir genç Eskişehirde 
14 yaşmda sevgilisini 
bıçakltyaraı~ öldürdü 
Eskişehir, (Yeni Sabah) ··-

Şehrimizde ask yUZtin~eıı ic i 
b'r cinayet işlenmi. tir. Öğı-cıül
diğine gö•e tesviyecılik yııpan 
Mehmet isıninde bir gen~ mem
leketin sa)f ıh glizellcrindcn J 4 
ya:,lannda bulunan Makbule is
nlinde bir kızla bir mliddcttcn· 
beri scvi~melttedir. Fakat lwr 
nedense son günlerde Mtıkbule
nin Mehmede olan sc\wLi 8lln
mcğc ba,.lamıştır. Bu s ı"ilda 
Mehmcdin IJir yere git:me i la
zım gelmiş 'le gitmeden önce ni-
~nlanrn 'fı ·ste eıı m · 
gıln vnı ye l nlt u ye çını . 
Fa.kat Makbule henüz ç~uk d • 
necek agda olduğundan f h
medin gösterdiğı o.nk tre tekli-
fe bi.raz gülümsiy rek c var) 1 
verınlst1r. Nihayet Mcll n t bfr 
gün çCs,anc başında 1 kbuleyc 
rast1nyaı·a.k, yine sevgisin n 
bahisle tekrar nişanlanma tek
lifinde bulunmu.cı, Makbule yine 
gülerek alay etmiştir. Bunun U
zer'ne sevgilisini r; Igmca a\even 
Mehmet bu hakarete tahammül 
edemiycrek bıqağmı ~ekip z.1-
vallı kııın gağsüne saplamı::j. 

u 
- B~ "la.""a/I 1 incid.e -

başladığı işi kesin bir sonuca 
götürmesi iç.in önemli sebepler 
vardır: 

A) Rus ordusu. elden çıkar
dığı ara:iiyi, neye mal olursa ot. 
mın.1 geri almaya azmeder ve kı· 
§'ln büyük kuvvetlerini Batıya. 
doğru ilerletmi~tir. Alman or
dusunun yeni bir cephede büyük 
kuvvetleriyle bağlanması, Kızı.l
ordu i<;lıı teşebbüse g~mek fır
satı verir. 

B) BUyu ord\Uann ıstihda.
rnına lnıkan \re.ren diğer bır cep 
he yok 'gibidir. Llbyada h a 
cesiın ordıilahn yığılmasına ne. 
hava, ne de "ikmal vazıyetı ar
tık müsait değildir. Adalarô:ın 
ha\'a yollariyl'-' Suı iyej: · ıcrar 
'Inak ise. rnüıukün ve faycl.ıJı ol
sa da, büyük kmvetlerle yapı
lamaz. 

Akdeniz emniyeti. Mi.ittcfık
lerce yeni ve ciddi tedbirler a.
lunna..ıını zaruri kılmıştı . Rir 
Arnet'ikan deniz f Jogu bu su
larda \·a.zife almıshr Buna rflıc'C 
bur eden birinci amil de Fraıı
sarun politık durumudur. nogu
daki savaşların geiisımi, 'Frruı
sız mukadcratmı eller:ıne alan· 
lartn kararında müessir olabı
lir. Diğer taraftan. Şarki Afri
kadaki Anglo - ~akson haZlrlık 
ları1 Doğu harehtleri. canh1ı·.{ı· 
nı muhafaza etmekle bemb ·r, 
Akdenizdeki Mihver· faal yet ll'
rinin hararetle devamını gf'ı k
li kılar. 

İngiliz Orta Şark ôt dulaflmıı, 
blitün ihtimaller gii«de bulun< u
rulat ak ve Uzak 'Doğunun hı>y
r~t duruma girıfü>5itıe rağm n, 
kuvvetlendirilmem ille plana ._ 
çinl.tiıiŞtir. 

Avrupa cenup kıyılannda, 
hattA Akdenizde, her vaziy c 
göre kontrol, Mihverin dıuma 
detpi ettiği bit prensiptir. Bu
nunla beraber. Doğu e feri mc
~ut bir netit,veye b~lanmad '• 
burada Doğu harckatiyle mil 
rafık, vahul ona müva.1.i ve b · -
yük ÖH;ülü haı4ek ti~ icrası 
bcklenem~z. Libya M:ih~er o ctu 
~unn gelince, kı~gın ~öllcrin bi.
kati kıran kum fırtınn.larmı hi
çe sayarak, onun yetti komutan 
Ja.rının emrind~" saldır1 •. ıarn1.1 
tckrarlama.laıı zamanı artık et 
mil? gibidir. 

Alman ordmmnwı. Rom~ a 
üzerinden a.kiP. ~e.len lt Jy m 
taze kuvvetleriyle de ire:-.ı[efü · 
ncrek, ilk önce KJzı1ordunun sd 
k rnadınd:ın büyUlt b t tnaıli n 
yö.ıetilmesi kuvvetle mulıtem -
dir. Her gün tiirlü cepheler a( ı
lacağına. dair gelen habcr:}Prn~ 
propaganda mahiyctmden öteyı• 
ge~emez. 

r 
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Sonra. ela kanlar içerisinde yere R.ahir 
serilen kızı öpmeğe, koJrlarnağı:ı 
başlamıştır. Bir yandan da kan- 24 
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1ı bı~ağı tava.Ilı klzın. muhtelif .---
yerlerine sokup çıkıı.rarak öldür 
müstur. 

Yaka mahalline kasanlar kız
cağızı feci bir şe1dlde canverı:ni!? 
bulmuşlardır. Bu sırada. Mehmet 
süratle hadise mahallinden uzak 
la.sırken vere dU!$crek eJif!deki 
kanlı bıçak kalbine ~ıa.planarak 
öhnüstür. Zabıta hti.di~yi tah
kik etmektedir. 

Şehzade Emnari - Seıık'in hiz
metine gırdim. Şeh7.a.de Bınnari 
şimdiki clc.ıı<liın Raca Hayrı -
Senk'in tek <Yjlu ve veliandidir. 
Binrıari . Senk Fra sızlan pek 
severdi Nizam hükumetınde ·.\! 
Ramadoı idaresinde un sek iziııd 
asırda Hin.distanın rük.sclmcsi
le me..'jgul olmuş olan F'ransıv 
ların hatırası uek 'kıymetli ola
rak muhafaza olunmaktadır. O
rada ha.Iiı.· Fransızlara. itlnı::ı.t 
büyüktür. Bu yüzden ben Rama
dor'da. pek rahattım ve pek zi
yade itibar görmekte idim. Fa
kat zavallı Şehzade bir gün es
rarengiz b:r sureı.te öldü. Bu 
delikanlı etrafıııdakilerin telkinı 
ile tam bir Avrupalı terbiyesi 
almıştı. Yavaş yava.cı eski llint 
ananelerini, 8.detlerini atnuı.k is
tiyordu. Asil bir hanedandan bir 
kızla evlendi ve bu kızdan bir 
oğlu oldu. İşte bu aile içinde 
mümkün olduğu kadar Avrupa
lı gibi yaşıyor, elinden gel ~iği 
kadar Ramador'dan ka.çıyor'.du. 
Bengale sahillerinde yati.rle ge
::int.ilere çıkıyor, mükemmel bir 
ömür sürüyordu .• lzşte böyle bir 
gezinti sıra-sında Şehzade, Sul
tan ve oğullan, hatta kayıkçı
ları boğulmuşlar. Gfıya dipten 
gelen bir dalga bunlLn karadan 
Y- ~ta götürecek olan ka.?J,ğı 

Giin .. 
9.34 
6.48 

Ak..-
12.00 
20.16 

Olle 
4.66 
ıa.ıo 

Yat. 
l.48 

22.02 

ikindi 
8.51 Ezanr 

17.05 VaıatS 

lluü 

7 .33 l'.ınınl 

3.47 VuaU 

·---------------------~ 
· batırmış. Rivayet bu.__ Fakat 

kimse bu rivayete inanmadı. 
Ramador Racası oğlunun bu fe
laketine ait tahkikatı İngi ız 
m:ıkamlanndan öğrendi. Bu tah 
kikat, felaketin haldkaten bir 
deniz kazasına dayandığını gcis
tcrivordu. O za.mandanbeTi hi.i
kiimday; hazretleri matem içiPc', 
ya.eoamaktadır. Bu feHiketl hit.tfı. 
unutamamı.c;:tır. Ancak o~un.1 
karşı muhabbetini kibar hir .. :. 
lenin kızı olan Mclika'ya ı:-eı ·. 
m"şlir. Bu bzı yanına almı , ı · 

kutmuş, büyütmüşfü.r. Mchkı 
şimdi on bt>.ş ya.'.iandadır. 'Raca -
nın niyeli onu kendisi gibi Rac:> 
olan bir delikanlıya vermektir. 
Melika daha minim·ni iken, cle
ni.z kazasına kurban giden kü
çük şehzade ile oynardı. Benna· 
ri - Senk bu yavruyu çok ~evet
cli. :thtiyar Raca bu kızı evlatlık 
yaptığı gibi tek var.isi olarak i
lan etmekten de çekinnu.>di. Mc
lika, son derece kibar, asil lıir 
İngiliz kadını tarafından terbi
ye edilmişti. Bu kadın Miss 
Birbek'dir ve ite.nim bır tek ev
ladım, kızım Gizel'e de o müreb· 
bilik etmiştir. Ben uzun z;.ı.man
dautıı:ri dulum. Benim bütiin sa· 
adetim, yavrum Gizel'den ibn· 
rettir. 

G zel'i bu defaki seyahatimiz
de de yanımdan ayırmadım. Zn· 
teı Melika da. bizimle beraber 
ge!d ği içln hu iki ~ ç ke be· 
raber geziyor ve dolaşıy rl r. 
Kızım hem gi.bel, hem de 
matlıdır. (Arka8"1 var) 



Çiroza, 

H 
VE--

söye daöır 
--------------------aı~--------------~ 

•Bilmem şimdi o eski alamanaler, gırgırlar var 
m1 ve yakası siyah astrağan gocuklu bahkçı 

reisleri avla mı ya çıkıyortar mı? ,,. 

Yazan: Sohbetsever 

H mrilyası atlattık, sulu 
mitlerden içtik, balıar 

Jine tam nıazıasile gelmedi. m
il titriyoruz, ii.5Uyoruz. Hani, 
havclar, biraz gayret etse, go1i
ba donaca]ız. Çayır, adamakıllı 
gelişmedi bile... HalbU'ki, ,,geçen 
yıl, bu ,zamalllarda, erikler., bu
günkü gibi manav dükk!nhırm
d1 başköşede yer almamış, iş
portalar, ar.aba.la.rla sokaklu.a. 
dökülmü§ltü. B~kil gi:bi, '50 
60 a satılmıyor, çeyreğe sürülü-
~. 

Manll ise, boldu, o kadar ki, 
kökiyle, şöyle bol sarımsaklı.. 
nefis 21eyt.ieyağh cac.ıc ibire ~·a~ 
mıştık. Bugün, 'lıalii turfanda 
lığını muhafaza ~or. Sokak
larda: 

- Dalları bastı, yolları ~esti 
kirez! 

Sesleri, işitı1iyorfuı. Bugün, 
d-nıha göremedik. Hatt'i de:,Oil 
,,sokaıkia., ma.'Il:Wla.r.da bile... 

Berokot versiıı çiroza, o da ol
masa baharın geldiğfaı anlamı
yacağız! Onu, çoktan külde pi
.§iıip .$ir.key.e .ba.tırara.li: bol tere 
otu He üstünü eüsUyerek yiyo-
-.ruz. 

vesairesini çekip atar, bir kısmı 
da. bunlan sayıya kolaylık ol
sun diye yirmışer, yirrnibeger 
lbağlıyara.'k dizi yaparlardı. 

Diziler, kıyıda, suların akı
şına müsait bir tarzda yapılmış 
havuzlara atılarak adamıtkd1ı 
yıkanır, anı.da kurulan serg-ile
re asilır, beş, a.lti gün böylece 
bırakılır. Sonra taşlık, güne~li 
olan yerlere serilir. Ve hEr altı 
saatte bir gev.rilerek, on iki sa
at sonra to p'hı.nır. Eğer balık 
sergidey'kem hava bozacak. <Olur
sa kapalı yerlere, çadwa alınır. 

İşte, çiroz, böyle yapılır.· Çi -
rozun kupkuru olması, içeri~ 
nemli -olması bimndır. Va yaş 
olanı .makbul değildir. Böylele
ri, pişirildiği zaınan, yağ yanı
ğı gibi fena bir koku verir. 

Eskiden, çirozun en iyisi Da
rıoada :cilcardı. Oranın Rum a -
halisi, bu işi kavr.adıkları içıin 
iyi sıiroz ,yaparlar. adamaktllı 

(Sonu Sa. 4, SU. 3 de) 

Mercan deniz 
muharebesi 

RUSYA DA ingiliz hava nazırı 
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- Ba.<J tarafı ı . "de - diyor ki: - Ba§ ~fı ı Sncide - 2 O b. tonilatoya 
Alıntın &sk.erle...""İD.in taarruz zih- o la.şmaks zın .şimali ôirmaııyanu ı T•~•11: A. C. Soraçoflıı 
nİY•!tİ yeru ve roüthış bı"r kuvvet Af man hava en mühlm :şelıri olan .Myitkyi- ~-1-a-ı·~or . 
bul U d k . nayi ~"'3.1 et:mişladir. ._.1..& • .a ı:.~ · f ngiltere Hariciye Nazırı aeaktu-. mıtmıama.11 ır ı, 'fulfil:m- _ .... '""'kilİvor 
bu mücadele Alman nıilletiniı. ~· ~~· :."'· 'V.aşiD.caton, 9 (A.A.) _Birle- Mister Eden, Edimburg'd& 
~fu ve ciddi fedakirlıklard:.: KUVVeJ.

1 
e~·· nı" • B.irnıa.nya tebl~: sövledi~ bir .. m+ .. ı..+- harpten ~ ezı- 'n-H-~- alı 1• il rt B" erik Amerika denizaltı donan- J • ıt:>6 .u.uw.u..~ 

bulunma · p tt• · Al '°'•ı..cı.ı•Y lt\.UVVe er 0 a ır- ~ sonraki dünya durmnrmu tasvir sını ıca e ır:yor. -· manyad: .ki mev.zilerld bıraka· masının 200 bin tonilato,_.a ka-
manya:ıın ya zaferi k:ızaıınll:ık :rak evı::elce ~ ~ .r ederken: 
-yahut yıkılmaktan birini seçme- lin ceye adar daha .§imaldeki :zilerlne mu- dar jı.karıb.lması.na salahiyet ıı:e- - Bu b..up ba§lamadan evvel 
si gerektiğim gözônünde tut.W- :va:ffa.ııavetıe çe;.mnn;,.::ıerdir. ren bir kanını prQjesi aya:ı mec. dünya gözlennıiz.in önünde ufa-
ma.sı lBzınuhr, fikrindeyim. d .Japoıılı.- Çinde bozguaa lislııce tasdik edilmi§ ~e Ruzvel lıyor.du. Ifarp bu geliş.imi hız. 

Barbar Bolşevikliği yıkaca6'1%, Q··veceg" İz .. ~.ıı. tin imzasuıa ar.zolunmu..+-ur, landırdı. Ha..»pten sonra dinıya 
İngiltere ve Bırle~ik Devletlere • Çin tebliği,B;;"anya yolu b.o- .....-

9
" daha küçülecektir., dedi. 

~1:.~~~;,=~ ~~ 1t:.· Ve bu tahakkuk yunca, Vunnan ~bunu istili- Za 1. ~ l lı bı· r Büyük Brita.nyanın dış oli-
y.,.;; iP- -Y elti - i sara is- va teşebbüs eden Japon motör- WU tikasım idare eden güzide iiev-

paratorluldarı yı'kıhna1k uzere- lü kolunun Çin hududu yQkinlıı Jet ~damı bu sözlerle dtinyamı-
dir. lliaya e!eeektir ıde l"!ilililer t.arafından Wııamcn ad 1 n 7. 1 h a m ıu!:ınriyle u !acağmı 

Berlin, 9 (A..A.> -Alman oı·- bozıruna uğra.tiidığını bıldirmek- de~i1. hodbin bir ::ı.iyas;et için, fe-
dula.n baskumandanlı.ğının .tel>-. Karşıhkh hava taarruzlan tedir. a tmm~'UluK SJya::ıeti 1§n yer 
liği: d. Japcııı.!!u orta Çinde de hare.kete Kartalda tren aftmda kıılmtyflcağını kıisdetmekte oı ... 

Dofhı cepbesrrıde düşmanın oevam e ıyor g~ k ja duğunu tebaroilz ettiımey1 de 
tankların de.~te~i ile yaptıfö ye- Birn:ıbglıaı:n, 9 (A.A.) - D~in Cumıa ukşamki Çin tebliği: a rak feci şekilde ihmı:tJ clmiyor ama bu Jıarpt<>.n 
ni mevzii taarruzlar akinı kal- Etkşaı:ı:ı l:ıuıada söz söyliyen hava 10 b.iıı. kişilik Japon kuvvetle- parçalandı 80,11-a dcı büyüklü kiküklü bıi-
mıı;ıtır. DUıman yüksek kayıp- nazı.rı M. Sinklair şöyle demı17- ri merkezi Çinde yeni bir ileri Dün Kartalda. feci bir tren tün <levlet'~rin kctü hm'>larda.n 
lar vermiştir. .tir: hareketine başlamışlardır. vazgeçecek!< ·ini koti bir şekilde 

Rusyo..fla Pıw Sliiviz111 -Teşebbüs Almanyadan Bir- Han.kovun cenup batısında bz8sı olmuştur. temin ede.nıiym·. Tabii edemez 
GcreyaYıa leşik Milletlere geçiyor. Gele- Yangtse nehrinin ce:ııup layı- Öğrendiğimize göre, 15,28 de de. Zira bk num~calı Ciha:.t Rar-

Anka.ra, .9 {Radyo Gazete- cekte .İngiliz - !Amer.Jcan -bava smda bulunan Meinyangda şid- Haydarpaşa.dan Pendiğe ınüte- bi sıralannda v 'h:u·pte.n sonra 
si) - Bugilıılerde Moskovarun 

1 

bomba.rdıma.nı hamle ve kudre- detli ~ışmalar olmaktadır. 'ecciheti :hareket eden makinıst da ayni ~r söylenmiş. ta.kın 
b:r Pan Slavizm politikası ta- tinin hen.üz ilk mor.halesi olan Çin seyyar birlikleri ve hafü Mehmedın ida.resindeid ~1 nu- bütün bu iyi emeller temiz dli
kip ettiği görülmektedir. Maska- genii;> ölçüde karşı koymak saa- .kuv\'.etlcri Suiyua.n ve Sha:nsi maralı katar, 'Kartal köprüsü !?Ünceler 1~39 da ı>atlak veren 
va radyosu Sırpı;a yaptığı bir ti gclmiş bulıınuy.or. eyaletle.rinde taarruzlar }'a:pııuş :şimdiki badirenin zuhuruna ma-
nesriyatta demi~tir ki: ] AJ.;u:a.n havacılığı şimdi kendi la.rdır. civarına geldiği zarum demir- ni o!a.mamıştı. 

"Almanya Bakanlarda .füğer kudr.etinm azalmakta okluğunu >wc yolu üzerinden lokomotillerden Ya\"'t'Ubrmm VU\'ll.Dltl mtır-
Slav nıilletlerine ya,pt:.ığı ,gılJi biliyor. B;ziın sıra.mu geldi. Onu R d ..dökülen .kömürleri toolıyan 75 darlığı ka.rşısmda. yuva deği~-
Bulg · tan da S tl 'alı! şekilsiz kalıneıya kadar dövme- Oma nua a Ya§larıne:ia Fabn.3 isnıinde ihti · · k k ans ı oryc er "'Y· g~e men....buruz. Bu, ne.zaman o.a- J tırme teklJ'iet•ir,e anµ uş an-
lıiine harbe sokmağn ı;;ahşmı~- bilecektir? Bun-:ııı icin ne kadar yıaI' bir kadını parc:Jıya.rak ö - nenin: 
tır. Fakat Bulgar milleti blil!.la zaman lhımdır? -Bunu şimdi Tal b I ıL.. •• •• k dümiine sebep olıuustur. _ Çocul,ıar, bu huy bizde İ· 
kaımıamıştır. söyliyemeım. Fnka.t tah~kuk e e er .uuyu Hadllieye derlıal müdde!unm- keu yeni yuva da buna döner! 

Slavlar, Kızılordu eline alClı~ ettiği gün istila günü gelmiş bu- bir nümayiş yaph milik el koym~tu.r. Bu arada Dediği gibi lfünya ister kikül-
tesebbüsü muhafaza etmekte- lwıacaktır. Mehmet yakalıanara.k hakkında sün. isterse dört misli t>lsuu 
dir. Bu tesebbüs ilkbahar ve -:::> •• cwın .. , ilk .:ı-4:- "''a-'· Hı"t- Biikreş, 9 (A.!A..) - Ofi: devletler ara~n bu ihtirasın. Fakat, bu yıl galita pe'k az. 

Bol da çıksa, hangi havada ku
ruva:ctl!k. Mübar.clder, güneş is -
ter, bi;1;im hal.buki şu havalara 
baksanıza, o lkadu ttırat:s~ ,gi
aiyor. 'ki .. 

• ~ ......._.... UC.1Ci. ""' ..... S ~n-;1 d ıo d t ;a taik.ibata ba.şla.nmıstır. sonbabarda -da muhafaza edile- Jer biz.zat k a· · ed' ~. on c.~er e "~u apeş ewe çarpısmas.ı c].>vam ettikçe insan-- 13<1§ tıaım'fı 1 incide - . • . . . en llllll seçm ıgı "',""'tigı-. sanılan Romen ale-vhta.rı ""'"""'"""'"""'VV'vvıvvvvvvvvvvvv""' 
cektir. şu1:1ar l&ı:nde muharebe .etmiye e.~..,. ,, lık harp afetinden kurtulamaz. 

.Melboı:rne, 19 (:A..A., - Batı Dil mn.nın gerilerindf!, müm- ı .mecbur olacaktır. Alman hava- bir .:hadiseyi protesto etmek Ü· Binaenaleyh harbi önleme'k içın 
Pasifik müttefik umumi karar- kün olduğu kadar sabotaj yatn· ~için görünürde müthiş bir zere, 'bilhassa Tra:nsilvanya Ü- M:uğla Emniyet Müdürü Ek- dünyanın ufa!m:unru değil, giz.. 
-galıınuı ıcuıruırtesı ıtt.ebl~i: nız. Az çalışınız ve Almanlal'ı I yaz mevsimi :ua.r. Gündilz, "'ece, ~iversitelerine mensup talebeler rem Sa.nver'in kerimeleri Ba· ... n li Cliplomasinın, deY1etler ar,ua 

Mercan denizindeki çaı pıarna- :h ]'~-1 a t dün ısa.balı sokaklaraa, Na;bancı vcı. h e.nf t .. d 1 ı . . ~· .oa J:\.d.li Br an a mız. ! ha'Voada yerde ve nerede bulunur- ,, Sahi S 1rs ve :m aa muca e e erının 
nm muvaltknten durdıı~unu ve larsa .bulwısunla.r bati Avrupa- hakimiyeti altında ıyaşıya.n Ro- . n:. an.ver~e ı'icaret. Veka- kücülmesinl. h~tta büsbütün yok '* Japon taliITUzunun -püsküıtiil - nilınenıiştir. F!a:.k:ıt Tokyo tara-! daki ~an .hava .ıfıiloları mer- menlerin lbirleşmesini.lstiyen bir leti müfettışlennden Reşit Ata- olma~nı tern<':ıni ihımdır. o ... r 

B llmam, şi:mdi o eski a- a. günii bfldirınektedır. ham tsi +.,n_._, ,_ gösteri yapmıı~lardır. Talebeler, soyun nikah merasimleri diin1 tünde ayni köf:li ihtirasları ta.<p-
la:nıala:r, nranyatlar. gır ;j,~pon 11-.. ~T'ilan Ç6K ağır fından nesredilen Ycı;a ne.şrcdi- e ·z WKW.aıJ.Uara mll.l"UZ JU,t· yurt şarkıları ....A.•Uu-ek ve. - n lecek olan iddi:al:ıra hiçbir kıy lacakhırdır. , """.Y J~· akşam Tokatlivan salonlar.ında ,yacak hir di1nya minimini hi? 

gırlar vur mı?.. Eski, ya1rnsı Srdrrcy H (A.ı\.) - eri müt met verilme1ıilidtir. lngiliz Bombrdımanları 'Transil:vanya:yı isteriz, "'iyana güzide bir da;etli Jıuzurıntda yuvr.ı.rlak haline gcl:;e ve bu yn· 
siyah a.9tl"3:n<YITn goJuklu baHk".ı tefik üslerinden gelen haberle- L dt 9 ha.kem kararı yere batsın,. aes- 1 ~ ı · 1 · b' k b. 
reisleri, yanlarına alfük1arı g'ı1ll· ı· ı-e gore, ıkı g'Ü11dür Pn.slfikte ce- Japon lilosu Avustr.ıl;ra)-, isC- ont.i t~ v (A..A.~ - Hava ne- leri ile bağırarak şehrin başlıca yapılmı~tır. j ~~yaf ~e ~ahc.ın erı t 1~ ~frk~~ 

1 1 l ed d · h ı.._,_. lfı)~ giillvormus ı:ı.re _gi: dd 1 . d . 1 r.di . H; Ta-·& _ ,,_tl 1. . .,,, ırı ıı;;a.r e se , 
de1ikçılerlc ·ıv ıınnııya ç1 uyor ar 1 reyan en ~mz mu are~Jr.Lın B 9 (A.A) Iug. iliz k Cuma g·· .. al mle . ca e erın en geçmış e ı. ..ç .nueyne sa~ er emennı, bin ki"İ bc•!':ı.ziasmaktan yine 

., d"- .f <ncm1arm ka"l,Trp~an çok a ern, • -4 (>' ay• unu t_§a yın, av ~ir 11':\dise çıkmanııcıtır d r 
nn ·.. " "ı· ,J - nahlarının zannettiklerine ..,.öre, tayyare filoları Dieype'de hedef ' · ' ~ · e erız. · kcndilcl'ini 1wrüynma~lar. Esl,iClcn, Rmnilcxpıdan, Haliç- ğn-dır. Anı rıknn bomba tay_ya-
tını, :noğnman. Ad-1ardan. 'Em-- releri cfüşmnn gemilerinden ımü- Koray denizi muharebesine tu - lcre taaruz etlen Baston tipinde gelen haberlere ,göre hı_giliz u
'tal -ve Pendık -t:ıntflarrndan ~e- rflı·ke-- bıl' 'toplnlugn :pike taar- tuş.an Ja.pon 'filosu .muazzam bo:nba tayyarelerine refukat et- gakları -Fransa üzer.ine 'Pa.ı:aşüt- ,••••••liBlD!lı!!llR••ll!rıl1t.·:=::·Mimıım•111am11ırse:?J•IEl<~it!~*•H•e.. 

,,..._; ...__ - ., . b :.:. 1. b1r istila filosunun giilemek i- mişlerdir. ~ lerle ~vercin dolu kafesler at- nu " kiz çı.ete, on çııte w..mm:na =-d- T"tITı.1 ya:pmı~. en aşn.gı Kı , wi: ~- ~ 'D 
--yı.-lan Boğaz. m m , Ada a- ayyare gem.ısı, bir 'kruvazör, ı çin .ileri sürülmüş 'bir ıhuvvcttir. Alman Taarruzu mışlardır. Bu güvercirilcrin ka-

ANN SOTHERN 

çıklarında u:skunu u avma çıkar- torpito muhrıol lm ırmışlar ve Bu istila filosu yıa. doŞh'udan L<mdra, 9 (A.A.) -1ngiltel'e "Itatln:rına bağlanan kitihtlarda MELEK 
ıaraı. Bım1:ırın 'ta:yfinlan 'Ya ~un-, blrçok b "a gemileri de tıasa- doğruya A VU!':tralyaya. çrknr.t- hava nezareti tebliği: Fr.ruısızlarrlan Alınanların ku:ı;- ı•ı 
aelıkÇJyffi, yamtt tutı ı n mı: .. ı- m 11ğrntnuşlaTclır. : _ :ma'k taarruzu ya.pa:cak_yahut da Dünkü Cuma - 'Ctmınrtesi ge- vetieri hakkında ·ve askeri ma
ğm mfüd :rma gore pay a1n-:ıar- Bomba IW.yya!'e1ermm dalga. Port 'Moresby1ye nücnm ede- cesi düşman East A11"'1ia üze- hiyette diğer malfunat r'ca edil 

Çam Sakızı 

dı. Jfomaqyıuıı reis temin eü~. 1ar halinde .:yupılnıı pl:'ke taar- cektir. rinde biraz faaliyet göRtermis- mekte ve verilece!c malfımatm 
sonra hı;-s ptan dtiserdi. ruzlarmchn sonra bir tayyare Harp tdnıır lYJ.~yalıitr tir. bu gih·ercınler vasttasiyle g;in-

.Bundan .b , • ıneraklılw· tla gemLc.ıi alabora o1n1u.Ş ve hemen Gnnberra, D (A.A.) - Baş - Berne. 9 (A.A.) - Vişid_ derilmesi. istenilmektedir. 
ike:ndi Jw,,yoılda.--ıl wa çıl:arl r ~ ba:tmıstır . .Bnmba ve ıtorpilleı.' vekil M. Gurtin dem.iştir ki: 
aı . .Eerıı:khla-rın ıq·nae Jla.ı:ttı: isabdt ~ diğer ıbir Uı,yyare Muvakkaten kes.ilen mulıare
ıze:qgirı.ler, lstmıbulım tıuumu~ş gonrisi boylu :boyunca dtcş al· be bu han> .sahnesinin Mihver 
::SİIDala:r:ı • :rdı mıro :v..e miiteak.ilıen ba.tmı:.~tır. k~tro!n '.laltına geçmesine mani 

' .Japon füma.nmn:sı ~T.ıbnıştır olacak harbe dahilmiş 2ibi ie-
iRri!lmıe lı "'.ba:bam1n ii ... <taibm' · t': • ~ • !a.kki. edilerek yıtplhnaJ.ıdır. Mü-

i\.hmı!t 'R·ı'3ın_ı ae mcra~~ı'.aril~-, Vaşir\gİon, 9 (A.A.) - Bah- cadele esnasında daha ba..tjka 
aı .... n'ba.m, çırnz ınev:;ımı. ~e.cz ri ezaret' teb1i"H.. muh--1....'.lerin ae cereyan ciie-
,,wr,ı....n· il k! ~'!:nnızlı, 1Bo- ye -n ~ ~ : cı.r-euc 
~1 ana :-ı • - Cenup dogu ,pasifık: ceOinden şüpne etmiyorum. Düş 

OnivartH Talebe irfiOi BfilsUüinfian: 
15/51Ş'l~ larihinfü!n lfib:ıren üniversite talebeleıi tr:ım"' ay pasolartnı 

göstermek suretiyle biriDCj S10Jf Sinemalara 25 kuruş, ikİtıC'i SUlU sinema

lara 20 kuruş duhuliye üc.retile girebileceklerdir. Bu tarife, Pnzar günleri 

ilk iki matiııf.de YE> ı;air günlerde herseans.ta tatbik edilecektir. 

Sinemasında 
LEW AYRJ<JS, MAU&EN 

O'SULLİV A:N 
wafınclan nefis bir surette yarat•lan 

ÇIPKIN KIZ 
Eğlenceli sahnelerle dolu :büyOOL ve lili;ei film, iıaW:ıolanir nw:kli 

M~ K~ MAUS 
gazın ihsm.ı. 11vhm~ı .1 ~. 1 _ Kuvvetleriı:n.iz ile Japon '1nan veri:iline&ye kadar sebat et- Bi:rinc:i sınif smernalar: ipek, Melek, '.Sümer, sa:ı:117, Eliımmra, .ses,.Lru.e, 
ua.nuııı, Aıınıet l!.asıru de bera • ı. . d 3 mell·~... Süreyya. Opera, Takslnı, Marmara, Şarl<'dır. ··---
be.r .gelirdi Biıikar effu ben de .m.uvve~~~ ~ın a . mayıs a- ,lJİıiilİIİi_vlıiil~İlll•••••••••••••••••••••••••••••••••liK<iim --------------------- -----1 • 1 ,. -ot .. ' - .... r - ~ - ... ':"'.·~~ •• r ..... - .. - .1 ..,. 

la ı lt A ç J.ı: p"il··nce-j za.rtesı gunundonberı Koray de-;ı 

~~~~·~~ı·u~~l~w~~Me~ir 
E~deruriln)\yı Rar:;ı~ııi'· ~nr~. ne dair de §imdiye kadar hlçbir J No: ı:ı.o KO~GUNAL s Senenin eıı rbü.)'ii.k <aşk ve nmcora şa.heeeı1 
nu.lfte ad,.~la:·ıle, .. .~Yer ey ı ~fımat alınmalllılŞtır. J 

1 

· r s 
1 

j r. 

ıphmı~~r~ ~1yab. .~u;~u B~y"~~ Zannedildiği.De göre, J"apo11 \........,.._~....,..... Nakil ve iktibas hakkı rrnahfuzdur ~........._ 
1 M A ,J/ E l f ~ ı T l E R 

a(l~e l'an. ur~ •. 1 kaytpıarı swilardu·: A n 
ıH::: egleııcelemne ıl)tırak ei:ler ler' Batanlar: Bir tayyare gemi - Firavun, Ilaırwıun :sözleıine dıkça müthiş ejderiıayı ı:kaııum- riui sordum. Halbuki ben l:ı.al ça-
~mrek ~erler, yorulunca. ı.ayı- sı,· b:ır· <10.,.,.. kruvazör, bir hafif ·m h" d - ·· ·b· luyoru · · buld bil - b ı sa çnlm1ya. -:,,u fazla kıymet vermemiı:ı gı ır a gonır gı ı o m. resını um e ... 
gm ~ına :ge5ere \: z . kruvazör, iki torpito, 4 topçe · vaziyet alarak Hazreti ıMusaya Haman, fikrini soran Firavu- - İnanır.un sulta.nıro. !"Yüksek 

filmi gögl:eriliyor. Mutlaka. ~ -· ·· ·· 6"""'.t" gorunus. . 

b.aşlarlardı. ~ıyannı 1'crra.k se · ık.er ve iki taşıt gemisi vcyıa şi- dönaü: na ~ tavmye(le 'bulmıdn: .zeka ve di:rayetini2in daima hay-
sı, 'Kura.denram sonsuz Ufukla.- 1ep - Senin derdin nedir Ya .Mu- - Haddım olnııyarak ~öyle ranıyım. 

Baş Uollerde: 

KAY FRANCiS rmda ili:hi akisler bır tkırdı. Hasara ııfh-ay--'ar: Bir ta:y- d B' hil il M Halı ı ! 
~- a.w sa? . üşünüyorunı. !r •. e e usa- - şöy e... ste hu sözün BO.UDOLF SC01T ve GEORGES BANCROFT 

* 
yare gemisi, bir .:ıığır kruvuzör, _ Ben 'bıınıya aert 1Y8.filllak n~ tilin<len () <l~<>negı ~-ıp :yaka- hoşuma.gittL 1n.san daunı lıad-
bir hafif kruvazör, bir deniz tay içL."1 değil, seni ve kavmini yan- I bilirsek onu en ~vvdtlı sılahın- elini bilmeli ve acziıı.i itiraf et- ••cım•• Bugün Jl3at 11 de lenzili.fh 1~ 

E skiden, çirm ya;Jicılartnm 
çogu kadınlardı.! 

yare a:ııa gemisi ve iki taşıt ge- maktan kurtarmak için gelelim. dan m8l:ı.nım et:mıiş olur.uz. melidir. 
misi veya §ilep. Alemin Rra.bbi 'llnımına 'Yaptığım! - Bu fikir fena d~l, aeğil - Bulduğunuz lıal çaresini öğ 
2- Kuvvetlerimizin gemi .kay aavıati kabul etmiye mecbursun. mmrnı. Mu.sanın e1inaen o Cle-gnc- renebilir miyim sıiltanım! 

bı ve hasarları tam.amile öğ're - _ 1fabul etmezsem ne 01.ur? ği nasıl 1ilmalı? ElinClen fuırak- - Ell;ıette öğ:reı:ımen 18.zını· 
Bunla"!" iki kıs md1 :i 
Bir ikısmı balığın barsak 

r , Se d • b' • ' Hayatın bin btr esrasından yaratı itfl •. yre en ere i\On&ıuz ır ncş e 
Td-uy.uran •. Cı:i:ztel"e tıayret, dudaklara hayranlık dolduran: 

AUI.lE\t"'.I.', iOO DAR - BOB HOPEN'in SON ZA.FER.1 

KADIN ~e ŞEYTAN 
finDiin L A L E Siııemastnda 

alpleri heyecruıla yerindan oynatacak, gönülleri esrarın deh
,aetiyle• sar sa.ca.ktır. 

DiKKAT 1'IHKEI BASBA.:111 
Heyecanlan ıntsturmak ·çin iki müstesna. 'Mild birden 

ı - Tecrübeli Bebek, 2 - Domild~ s:a8Ul 'boaıbası 
'Bugün saat 11 de tenzilS.tlı matine. 

# BugOn 16 ::il l Sinema ve 

da 2~u d!ece ~;; :ı:. Tiyatrosunda 

ZATi SUNGUR'u 
gıdip görünüz. nmziyonizma prof~ı.in esrsrlı hil
erlcri bu mevsimin PD güzel ~ğlencesidir. 

her gün 13,30 da.o itibnren tl'iyab'o ld:i:e&mlnde satılır. 
. ~fon: 49369 

' 

_ Üzerinize Alla.hın gazabı tığı ~ok ı ... Kazara bıraksa bi- dır. Gayet ko!qy... Cxöğe çıkıp 
tece1li eaer. Bizim \-.ızif-e.miz ev- le, değnek ~re a~et' dU!l''l:UCZ Mnsarun tanrısı ilP. gilrüsaceğim. 
vela tekrar tekı'.1tt' ikaz ~. derhal ejaerha oluyor. Öyl-e zan- Ona km·xet ve kııdrntimi gi'ste
ir~t retnıok; sonra 'Jl'l&releyi Ulu 'De&yorum ki o değnek baffernsı- rerek meseleyi Jfökündcn halle- : 
Tanrıya havale eylemektir. mn eline g~er geçmez ae ejder- deceğim. Karartı.o budur Arblt 

_ O ha1de bana mühlet ver, 'ha olup etr.afa salilırıt'. ılrlusa ile mejgııl olnuyacağım. 
Ya Musa.! Uzun uzun dfü~üneyhn - Oyle ise Musa ile ıanlaşmak - Gökyii;ri'ne llWlll çıkabıle-
sana son cevabımı vereyim. .. 18.zımdır. . ~- . oeğinizi de qğrenelıilir miyim 

Hazreti MUS!l:, .Firavunun du- - Bu dabbil değil .•. !ı!l:usa ı- sultanım? I' 
şünmesine meydan bırakmak i- le anlaşmak demek, 'tmır.ılı.~1 - Bunu da öğrennıene llizwn L 

Güzel komedisi mutlaka godinüz . R~ vakit ge_ç~.. . 
1laş B-0flt>:rde: 

Fı:ankMorgan ve Billie Bürke çin .ıistenileı:ı mühkıt.i. "?.erdi. Fa- 'hükiımtla.rlığa :EdiL etmek de· Yardır. Çüıııkü bu ı.huaıınta .bana 
bt w mifuleti OOlli bir rl.nlnann. mektir. ~ünkü o, iınniın hınrı yaıdım edeceksin. Şöyle ki: Mı-, Buı;Wı saat 1.1 de teD7..natb ma.tiae 
bağhlmadı: olduğuma katiyen inmmızyor. sır diy;arında ne.kadar usta, kal- L'4i•••••••••m~esm::!la::iBDZ!!!Jl•ııaıammd 

- PekWi. dedi. J:stediğin lm- Hem ae Benilsraili eso:etren fa, :ıa:ınele Va.?'Sa~ini '1:.o_plıyıı- f"' 
darrliişiiu! Sen d~ünig) karar lnutarmı.va çalışıy.or. Bcniisrai- caksm. Onlara ga..yet yüksek bir ----
verince.yedeğin tal:ıil biz de boş le hürriyet ;:erir.:.em Mısır hal- bina.ııkıır.mo.larını Y.e bu binanın ,, _____ ım1-•m•~m1m:~r.:ı " 
duı:ma.yız; lhalk a.rasmda ~.azife.. kını:n hali uice ~lw·.? o~~~?- tepesine dıe ha.§ı bulutlara ka- B Mı k ,.,. s .. s· 
mizi'.Yapmıya devam edem:. kulluk eder? .Ağı~.~eı:ı .om go- rışan;. Aya., ~* d~en bir u ~Oll a s 1 ın ıma&J 

Fliravım, Hazr.,;,ıti .Musa: ile Ha- rüı? l3eniisrail lıürı:iy.e.te Jmvu- .kule dikmeler.mı emredeceksın. • .. i.UJ 
nın Aleyhlsselilıın çrlop gittikten §ur kavu.;,--maz ;intikam a.bnıya Ben, :bu ıkulenin 'lcpesine _çıkıp Bu sene bır tayyartıı ~na kurban Olarak .ölc11 

s~ :~:l~~o;;u~fü- hlmilkı~: ~Of}lr... f;;;::;.~~~°ee-:~~i~i CAROLE LOMBARD~ın 
mım! :Musa, bizi hayli <yÜraca.k. - O zaman bizi Beniisrailin dii-ec~. a.kSi halde diinya.l:la 'BCYAN A.IIERN.E ile Our:ıber 9Cviı·cli~ ;ve 
Hep Elindeki sihirli deoöneğe gü- elinden kim 1 ıırtan;-? Musa.anı? J3enüm-ailden eser bmı.kmıy.aaa- Ammilmllan ycn1 gtlcn ~ SQD flinli 
veniyar. D.offeru .:söylemek Iazım Koksa Musanın tanrısı. mı? ğımı, hepsini boğıı.zlatacağımı 
gelirse, o ileğnekten Jrorl:tuı,ö-um - Bu ÖJle karışık bir mesele söy.liyec<>•fun. fusa. d<ın\len pils
kadar hiç bir den korlmı:uy.o- ki sult:mım, bir hal sa.resi bul- 'küllü l A ~ .ba,şımdan dcleder
rum. Musruıın getirdiği dine !tir- -m::ılotan acizim • sene : ~ , -ctme;r.se harp .nan cde-
dhderinden doll:..Jll omıb.rma kıy- - Bunu 1tirDf .ebnene ~ ~fun: .ün.ua :"~lığını g .. ·yüziliı- l 

/ dığmı sili :00.7.larmıı o değnek -ydk. Bir çaresi bıiliımktmı .a- - cgım. 
ınu.€filp etti. O dcitncğ:i hclırla.- ciz_nlılııfrunu biıa·;;;m halde fik- . LA:rlmsı ''11'l ,iliilillii--Billlı:::::lii!i:ilti::&;~~;;:;;:;;;ı;;.ooo::-::;:;.~.:.;:::_::___::::;:;:;..:::;:=:=:::::ıi::::;z:::.=:::: 



- ... . "'"' ·-- ~yakkabı fiyattan 
niçin yOkseliyor 

Ticaret Veklleti son günlerde 
ayak.kabı fiyatlannda görülen 
gayri tabii yUkselmen.in sebep
lerini araştırmaktadır. nu hu
msta tetldld.erde bulunan Sana
yi Thtkik Heyeti ayak.kabı fiyat 
Jarında görülen yükselmenin se
beplerini incelemektedir. 

Yltpılan istatistiklere göre 
bugün fiyatı en çok artan eşya 
ayakkabıdır. 

ıo ..,.na 

• 

KAŞELERi 

İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 14 \'aşmda bir yaramazm 
marifeti 

BAŞ, DİŞ, NhZLE, GRİP ROMA TIZMA 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi flrçalayenız, Sokakta bulduğu başkaStna 

ait bir tramvay pasosunu isti
mal eb:neğe kalkışan 14 yaşın
da ki Necdet yakalanarak dün 
Asliye Sekizinci Cea Mahke
mesine verilmiştir. 

Ve bOtOn ağrltan derhal keser. 
Sıhhiye V ekiJethıin n•....._ Jıımdir. feahnMllıı gln4e 8 ble .elrmldJlr. 

. ~. ~.. . . ,. . : 

TEi-RIKA No : 9-5 Pazar Sohbeti 
Madagaskar'da lnailiz 

zayiatl 

Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur ~ •• ~J 
t ... tıwafı 1 QnoU uyfada) 

kuruturlar, baştan savma. i§ 
görmezlerdi. 

F.skiden Museviler, tavı,an 
yemezler, Rum ve Ermeni balık
çılar: 

- Da.ncanın çiri !. 

Çocuk Esirgeme . pulları 
satlşa çıkarıhyor 

23 Nisan Hakinüyeti Milliye 
ve Çocuk Bnyramı münasebetl
le Çocuk Eı:;irgeme Kurumu g('
nel merkezince hazırlanmakta 
olan hatıra pullarının bir ıcısmı 
şehrimiz Çocuk Esirgeme Kuru
mu merkezine g-,önderilmiştir. 
Arzu eden pul meraklılarının 

şimdid~n müracaat etmeleri la
zımdır. 

Edimbow-g, 9 (A.A.,) - ôı
ma akşamı Edimbourg"da bir 
nutuk söyliyen hariciye mua.n 
M. Eden Madagaskar Ad:ısında 
İngiliz kayıplarının takıiben 5 
bine baliğ o1 foğcnu söylemiştir. 

Yeni neşriyat: 

• 
HOLANTSE BANK. ÜNİ N. v. 

Sulonun Kavn.<;Oğlu Koca lb- j 
r'Jhımle biı güı:eRi daha vardı. 
Altı saat bo~'UŞlludan sonr.a ge
ce o duğunda.n bcrab<:re ıayrılmış 
laı dı. l5te bu scbeplerledir 
kı, ıki pehlivan biribırlerine dar
-ın idiler. Yörük Ali, çadırdan 
siHtlüm pli.ki Jm girdı. Selam ver
d: ve, durdu. Arna.vutoğlu lanı
mrı.mı~tı. E! .. Yorilk epeyce dıe
~181Diş bulunuyordu. 

Arnavut.oğlu, Yorüğiin kendı
sine do;;'TU b<lktığını ve gehnek 
istetl:ğ'n: görünce sordu: 

• c ~t:ıyc,roun çocuğum? .. 
Blı .{i.Jal Yi>n.iğii şa.şırttı. Kı

znı dı, i: ıü<ırdı. Demek tıaınma
mısh F,ıJ.:at açıkgöz ve zeki o
l:ın Y orük Ali, derhal: 

- U~: . Sizi ziyaretıe geldim. 
Dedi. Arnavut.oğlu da neza -

l:e~ ~f •erer'.& bu, tanımadığı 
d JJ.ar •• ~ k.rmama.k için: 

- Pd.ı t~"kkür ederim. Şöy
le olur baka mı .. 

lJıye çadır dibinde yer ırös -
tcrclı. HOti ~eldin dedikten son
ra ba.o:;:la.r yine biribirleriyle la
fa da.dılar. Yörük Ali.ye bakan 
bile yoktu. Yörük sıkıl.mlfb. 
Kalkırı gıdemiyordu da ... 

Dcrı.~en r.htiyıJl' Çazı:rır rı.ka -
gelci.i. Çngır, çadır kapısından 
i."?•·r. '"'İrerkc:1 Yörük ayağa kalk
tı. Ç:u-..gır, Y<>rügii gornı~. 
Z.aten Y&rliğPn Arnnvutoğluna 
ım.edf.ıp oldıığ'unu biliyordu. Çaz
~ıı a hürnwt i<;ı-iıı ba.şpehlivıanlar 
da ayağa kalkt.ı. Ne de olsa Çaz
gı•, eski başpehlivaınl~ id.ı 
Ona hürmet llzımdı. 

Çazgır, bir yere oturdu. Bi
r.Jtı lıoş bt>,qten sonra Yöriiğün 
çadır kapı ında sessiz ~.edasız, 
süklüm pükhim oturduğunu gö
rünı.:e, Arnavut.oğluna hitaben: 

- Pehlivan, senin Yörüğü 
ııa.sıl buldun bakalım? .. 

Deyince, Arnavut.oğlu, bay -
retle: 

- Han9.'i Yörüğü .. 
Diye sordu. Çugır, ioin fu -

kında. olmıyarak eliyle Yörüğil 
göt.ererek: 

- lste şu öçUk pehlivan! .. 
- Ya! .. Pehlivan mı o? .. 
- Unuttun mu! .. 
- Unutmuşum. .• Desteye mi 

fÜTt>Şivor? - voo ... Ne d(".Stesme? .. 
- E! .. Neye güreşiyor? .. 
- Eil•r\ik ortaya. .. 
- Nediyorsun usta be? .. A-

ferin ona ... 
- ~alıversen başaltlna güre

'6Cek ... 
- Bak hele ... Ben, De!'eden 

tanıyonun onu? .. 
- Evvel.ki sene lürkpına.rda 

küçük ortayı >kw~rnuştı. Ona 
bi.r ikı oyun da göstermiştiniı 
ya! .. 

- Ha! .. Şimdi hatırladım.. 
Çok de::,"'işmiş be!.. O vakit çok 
zayıftı. Şimdi ense filM. dol.mu~ 
Yörük Ha! .. 

Dedikten sonra eliyle Yörüğti 
işaret edcs'ek: 

- Gel l:a!mlım §Öy1e vanı -
ma! ... 

Diye iltifat etti ve, Yörüğü 
y,.ıttına aldı. Ensesinden tarttı .. 
Gülerek· 

- ;'en, pehlivan oJmuıısun be! 
Diye ıltıfatıru tekrarladı. Son

ra: 
- so, le bakalım Yörük! Kim 

lıerle güreştin? 
- Birçok güreşler yaptrk us-

ta? .. 
- Mesela kimlerle? 
- Kel Memi.ş fılfi.tı güreştik ... 
- Ha' Su Kel ~lemi'}.. Ta-

nırım onu ... Ne oldu? 
7en:ıdi ... 

- Ya, aferin sana! O, sert bir 
gür~çıdır. 

- ....... . 
- Seni başaltına güreşecek 

diyorlar. = D~~ ·olmaz. Bir sene geç
Ein hiç oımazsa.. .. = "ıYiie".~nişsın .. Çok değiş -
miş.5in. .. Ense filin yerine gel -
mis. 

- ..... . 
- Çoparla ne yaptmız. .. 
- BilJiğiniz gibi .. 
- OL.lar seni ;,ılrn.ramu mey-

dan yerinden.. - ..... . 

- Öğrettiğim oyunlan t.etbil. 
ediyor rıu.ı .. un ! .. 

- Ediyorum usta! .. Bu, oyuu
larda.n çok istifada e:lim. 

- Bakalım güreliın nasıl tat
bik ediyorsun oyunlan. Şu KırA 
pınar büyük ort~smı çıkar ol
maz mı? 

- Evel Allah, sonra eaıyeniz
de usta! .. 

- KmıI.er gelmiş büyük or
taya? 

- Gelmişler .. Künteci Hasan, 
Çopar, Kel Memiş, Bursalı Ta
hir, Çıfıtalanlı Çoban, gelıni~
lcr .. Bir de Hayı-.ıbolu!u varmıç. 

- Haı! O, Hayrabolulu iyi gü
reşçidir. Gördüm onun gü~ini 
ben. Fakat başka bir giire§'1i da
ha. var. Onu da. beu, geıirdinı. 
Memle.ketlimdir. O da biiyük or
taya güreşecek... Karakucakçı
dır. La.kin iyi yağ güreşi ya -
par. 

- Senin anlıyacağın, benim 
oğlım ... 

-Mu.sWa. 

- Bak, çağırayım da. ~r .. 
Dedi. \~e, çadırın dışına doğ

ru seslendi: 
- Mustafa! .. Mustafa' .. 
Çedırdan içeri iri yan bir de

likanlı girdi. Bu, dı>likanlının 
goı.Jeri, burnu Arnavuloğluna 
benzemeıltlc beraber kalıp kıya
feti hiç ben.zemiyortlu. '-1ustaf a. 
Arnıavutoğluna. nazarnn iri idi. 
Çetin bir deli.kanlı olduğu belliy
di. Yöriık Ali, sessiz kaldı, Ar-
oovutoğlu: • 

- Mu&.af a, gel oğlum! Sana 
Y<i.ı iik Aliyi tanıtayım .. 

Dedi. Ve, söderini eöyle ta
mamladı: 

- Yörilk Ali, büyük orta gü
reşçisidir. Fakat dikkat et, se
nin yeneruıediğin, berabere kal
dıi:'ln bizim Kel lı.Iemişi yenmiş. 

Deyince, Mustafa.nın dlkka ti 
arttı. Fakat Yörüğü çok ufak 
tefa.k görmüştü. Aınavutoğlu, 
oğlunun se2intisini anladı. He -
men mulk.abele etti: 

- Mw;taia, Y0rüğü ufak te
fek gördün Galiba! .. 

- Yok babaı!.. 
- Bakma onun ufak tefekli-

ğine ... Ben, onu burada Kırkpı
narda tanıdım. Beğendim güre
ijini. Bir iki oyun da öğrettimdi 
ona.! .. O, büyük ortada kim var-

Naralarile sokaktan inim i· 
nim inletirlerdi. Fakat, bunla~ 
nn çoğu Danca malı d(>ğil, rast 
gele bir sahilde yapılan ş_eyle.r
di. 

* U skumrunun bir çok çeşi-
di yapıldığı için, eskiler =~="'""""',,...,.,~""'""'='='.,,........,.~~ 

bu balığa., şu adı ta...1.ınuşla.rdır: 
Deniz patlıcanı! 

Bu, hakikaten yerinde bir ad 
takıştır. Çünkü. patlıcandan 
nruııl çeşit çe:;;it yemekler yapı
lırsa., uskumrunun da, haşla
ması, tütün!Usü, çirozu, dolma
sı, iskarası, tuzlaması, bı.vası, 
turşusu, yahnisi (buna papas 
yahnisi derler), pili.kisi olur. 

İngiliz er de. UBkumruyu şöy
le pişirirler: 

niz patlıcam ıı.dını uskumruya 
değil, lıamsiye takmalıdır. 

Hamsi haJ<kında büyük e bir 
kitap yazan üstadımız bıa: 

KOÇOK 8ANATl.AR, EL ve l!V 
iSLERi l8TATISTIC. I 

ı~t:ıti.stlk Umum Mudürlüğü mem
leketiıni1.de ilk defa olarak 1939 se
nesinde, Trakya l.ıölgcsinde yapt.ıjıı 

bir anketle küçuk sanatlarla, el ve 
ev i~leri hakkında rakam laı- topla
mış ve bu nam altında ne,;reylC'miş
tir. 

Tab adedi pek mahdut olan bu e
ser, ancak ~k yakından alflkadar 
olanl;..ra bedelsız verilın1>kte<lir. 

DOKTOR--

ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARAKÖY PALAS 

AJANSI ı MEYOANCtK, ALALEMCI .... HAN 

BOTON BANKA MUAMELELERi 
KASA ICARI 

MERKazı' ICÜRASAO 
fUB!LEtf ı AMSTERDAM • AOTTEROAM - BUEllO& AllltES 

CA .. ACAS. • MAMCAIBO - HAılFA - WtLUMSTAO • ~TAg 
eao Da , ... EtRO • MllTOA • &AA •.A.W.a HAFIZ CEMAL 1 

Lo~! ~u~=~i m I =====================================::::::ı. 
Dlvaayola 

1

fl'l• .... 11111• .. ••• .................... ... 
Yemekten yarım saat evvel, 

balığı tuzlu ve kaynar suyun 
içine atıp iyice haşlıyorlar. Fa
kat suyu fokurdaınıyacak , hem 
yavCLJ:1 kaynıyacak . Bahk hCLJ:1 -
!anınca siizge<;e alıyorlal', üze -
rine biftek, pirwla, bonfile ve 
benzerleri gibi et yemeklerinin 
ya.ıuna konulan bezelya ve seb
zeler gibi, iri ta.neli ve yeşile 
çaJar bir qeşit frenk ilzümünü 
garnitür olarak koyuyQrla.r. Bu· 
nun üzerine de tereyağı, bir sal

Hamami diyor ki: "Bazı işler-
de h-anuıiden tefaül ederler: İri 
hamsinin. yani ÇP...talkuyruk 
nev'inin bel kemiğini çıkarıp 
kurutur, yeni doğmu.ş çocukla
rın AAÇlan gür ol~ i<:in baş
larını tararlar. fil <;ıktığı za
m'.Ul 00- tanesi - kedi bıup ~ 
tindeki - pal"'d. loesesine atılır -
sa be~ ekete ve tezayüdü nuku
da baıR olduğunu söylerler. Yi
ne bir adedini - ne suretle o -
hırsa olsun - üatünde taşıyan- ı 
ıarın görünür, görünmez şey- A&lierllk işleri i NŞA.A T i·LAN 1 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii tan ~nden fmlin cl:ac&kle.rı - .. _ -----------

ça dökülüyor. 

• • • 
Ç eşit çeşit yemeği yapıh.n balık:, yalnız uskumru 

değildir. Bu ara.da ha~iyi de 
unutmamak lizundtr. Onun çe· 
şidi, muhakkak ki uakumrud&n 
fazladır. Ve benim fikrimce. de-

nı rivay~ ecforler ! ,, 
Hamf4i haldunda, bin;ok şıir

ler, ka..c;idele.r, gazeller ve met
hiyeier ve miJ.:ahi §Ürlel', man -
zumeler yaznıu).ardır. Bunlar 
bir araya torlansa büyük bir 
kit:ı.p olur. Hamsi i~in, şariu
lar, tüııkiiler <ie yazıhn~ kıv -
rak nağmelerle bestelenmiştir. 
İşte en meşhuru: 
Haımi koydum ta~aya 
BaşJadı oyuunıaya 
Baktım bailfiıİ blamnnş 

°BAı1ht·1- oyaama,,..._ 
SO.HBl!.'7 SEVJ<.3t 

lstanlıul Enıniyet 8_andıfiı . 
Müdürlüğünden: 

Hacı Hüs!!yın oglu Veyaelkar,.ı Harun w kıa Ulve 111lraeçıları · 

na ilin yeliyle eon tebH(I: 
Murisiııiz Ulvo saı;lığıııdn 22728 hesap numnrusile S:uıd1'rımud.1n nldıı;ı 

(380) lir:ıya knr~ı ikraz se.n<.><lınde 1-'ntihte Aıiık Paşa roahallesinin Kasap
başı sııka&ırıda kain eski 27 mükerrl!r yenı 35 numaralı ve Kad<.ıstro tt..>sbi
tinde Hnydnr mahallesinde Şair Bı'ıki suk::ı.gında eıiki 37 mukerrer ve yew 

35 kıpı 2195 adn 39 pars<-1 numarıılı kil.gJr evi birinei t crecede ipotek et
nı~ idi. 

Vadesinde tamamen ödenmcdıglrtcn 18/10/039 tmibmde (355) füa 34 

Beyoğlu Yerli Aekerllk Şubeainden: 

A~gıda sınıfı, r{ıtbesi, üdı ve kı.yt 
numarası ynıuı Yd, Sub;ıylann nl·t..~ 
~ubeye mi.iracaaUnn i!An otunur: 

Kur. Yzb. Tevfik oglu Elat:m 
(825-21), P. Yzb. Mehmet oğ\y, Mu
h.ittln (33~13), P. Atim. Hatt>mi 
oglu Adnan Hatenıj (18256), P. Atgm. 
İbrahim oilu Mehmet Safi (33ti • 
168), P. Atğm. Elmas oilu Mehıııet 
Ali (19929), P. Atgm. Mehmet oı:lu 
Ali Cafel' (38025), P. Atim. Halil 
oğlu S .. Uh F.şre! (18302), P. Atğm. 
Abdulkerlm oğlu Adıl (333-428), 
P. Atğnı. Hasip oglu Şerii'i Ali (31986 ) 
P. Atğm. Ziya (Pi qa) oğlu P ... rtt•v 
(16148), P. Atğm. H;ıyrf oglu Bur
haııettin (37453). P. A1gm. Abdiıl

kadir o~lu Hli~cyin Haki (16278). 
P. Atğm. Hüseyin oilu tsmail H:ıkkı 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
lı.mitte yapılacak .Mu•.ssese Mtiduriy lıiıım..-ı ilfive inşaatı iutp Jı 7.arf 
aı.ulile Vf' v.ıhid fiat f'.sasatı dahilinde eksiltmeye konulmuştu!'. 

2 - işbu inşnatm muhammen keı;;:r bed~lı l\Iuessesece verıle<'eok bf>tonar
me demir; hariç li3301,40 liradır. 

3 - Ek~.iltme: evrakı hınitt.e Sellıiloz Sııınayıi )ıfr 

servisinden 2.li lira mukabilinde alına<·aktır. 
4 - Muvakkat tf'ıninat miktarı 3997,61 liradu·. 
5 - Eksiltme 15/5/942 tarihine müsadi1 Cuma günn nat ı~ te b:ınıttıt 

~Uüloz Sanayii Mu~eşesi Mfidürliıgünde yaps.lacaktrr. 
e - ~1eltliler teklif evrakı meyanında ~imdiye kadar yapmış oldukla

rı bu gibi ışlf're ait vesikaları teklif mektuplarına iliştireceklerW.r. 

7 - Teklif <mektuplarını havı zartınr kapela olarall lbale _._ -•• H e 
kadar makbuz mukabilinde Müessese Muhabenlt Şetliiine teslim 
olunacaktır. 

8 - Po.sta ıle gönderilerek ~klifler nihayet .ihale saatinden bir saat 
e' veı:ne kadar gplıni.ş ve ı.arfın kanuni tekilde kapetıhn11 ohrulsı 
lfmındır. Po::.t. da vaki olabil!'C'ek gecikmeler nuarı itibare ahnmaz. 

9 - Müessese ihaleyı icrada serbe tür. 

(13479), P. Atğm. Saoıi oglu Aziz--------------------------
(15082), P. Atğm . Rıza oglu Miinir 
(13629), P. Atğın, Meh. Öıneı· O!()U 

Mehmet Ifa<::ın (20508), P. Atğm. 
Selim oğlu ismnil (40893). -.... 

AKBA Kitabevi 
kuruş borç tahakkuk etmiş, bu bcplc ve 3202 numnrab kanun hukiimleri- Bankalar Caddesi ~ SATILIK ViLLA ... 
ne tev!ıknn yııpıl;:ın takip 'e • çık a tt rma neticesinde rııt•zkfır gııynnıeıı- AN KARA r- ' f RADYO P.ROGRAMI kul (2500) lira bedel muknbilinde mü t " namına muvakktılPn ihale edil- Her dilden kltaı;, mecmua, ıa- Dtoığerti ve buhııunaz bir fınııat 
miştir. zete ve kırtasiye satıt yeri. Her Göztepede 4 bu<;uk donum bah 

İşbu illin tarihinden itibaren bir ıy içinde 39/818 numıır::ı ile Sandı- Usanda kitap slparili ve abone çt-li c;amlar ortasmda fevkal:l-
ğmlıuı müraroaUa lıorcun baliğ olduğu 11,ktarı ödemedi"ınl:ı takdirde kat'i kabul edilir. Şu\>esi yoktur. de bir köşk ve a)Tıra milkem-
ihale kararı verilmek üzere doııy:ının luıı HAkimlığine wvdi olunacagı son Telefon: 3377 mel bir arsa satılıktır. 

ihbarname makamına kıuın oln •• k uı:erc il!in olunur. (5380) ••••••••••••••llııi .. m•• Telefon: 40825 •••• 
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sa hepsini yenmiş .. Ac; gözünü.. •••••••••••-•••••••••••-••1111•-••m:•• .. -•••-•m ___ .. 
Dedil<Jbec .... onra Yörüö-e döne-

a.30 Proıram 
8.33 Müzik 
8.45 Ajans 
8.00 Mdzik 

Orkes*z-.. sı 
11.40 Faml 
19.30 A)an5 

rek: 
- Yörii:k., Mustıafanın Kel Me 

mişle beraberliği var. Bursalı 
'l'ahirle de bera·berliği var. Çıfıt
alanlı Çoba.ru yendi. Daha bu ci
vann pehlivanlarlyle karşılaş
madı. Ona say baıkalım bu peh
livanlan .. 

Yör:ik saydı: 
- Piç Mustafa, Künteci Ha

aa.n, Çopar, Hayrabolulu .. 
Arnavut.oğlu, *>~ne de

vanda: 
- Mustafa bu saydıkları peh

livanlar, Çıfıtalanlıdan. Bursalı
dan d.-....~a bclUlı henflermiş. Ben 
Hayraboluluyu gördüm .. O, gör
düğüm Çopardan da iyidir. 

yörük a li 1 
Dedi. Yörüğe dönerek: 
- Yörük, biz seninle küçük 

o'kkada pchlivanız. Bunlar iri 
manda gibi adamlar ... BaK be
nim oğlana! O, bugün bile ben
den okka okka fazla ... 

Delice, Kavasoğlu Koca İbra
him li'ı..fa karışarak: 

- Ali be!. Hep sen, konuşu -
yorsun be! Biraz da Yörükle bllı 
konuşalım. 

Dedi. Ve Yörüğe sordu: 
- Seni tanıdım, iki senede çok 

değişmişsin. Tam delik:uılı ol
muşsun. 

- .... 
- Sen, bizim iriliğimire bak

ın:-.!. Bak Arr.avutothıuu çı.laı
rabiliyoruz mu meydandan?. = ciÜ~~ine diıkkat edooeğim. 
İyi güreş ortayı kurtar. Bğer 
orta vı kurtar...rsan bezı de -.a 
bi.r hediye vereceğim.. -= Bllf yor mtıSUD ne hediye. 
Vf'receğlın ? 

CArkMı v•J 

Arkama döndüm ve kulaklan
mın işitJtiği sözlerinin hakikat o
lup olmadığını gözlerimle de 
kontrol etmek istedim. Ka~ım
da kısa. boylu, siyah ke<;i sakal
lı bir adam duruyordu: Harpten 
evvel ahbaplarımdan kaptan 
Devar He k3rşı karşıya bulunu-
yordum. Hay Allah müsU: hakı
nı versin! Demek 4d kıyafet de· 
pştirmek hususunda.ki bütün e
meklerim boşa gitmiş, o mel'un 
göbeğim. beni de vermişti. Gör
dünüz mü şimdi başıma. gelen
leri! •ralihsizliği cesaret.le kar
şılamaktan baŞka yapılacıa.k bir 
iş yoktu. Ben de herifle dost<;a 
h:ısbihale başladım. Kendisi her 
şeyi biliyordu: "Emden" kruva
zörö ile maceralarımı, Singa.pur 
isyanını, beni diri veya ölü ya
kalıyacaklara vadedilen para 
mükafatını, hulisa hepsinden, 
hepsinden haberdardı. 

Kaptan Devar Şanghayda 
mutlaka ele g~eceğimden bah
sediyor, beni ,ihtiyata davet e
diyordu. 

Ben de Hollandalı hüviyet.imin 
bir işe yaramadığını anlaymca 
aa.h.ici hüviyetimi ikti~np ettim 
ve Kaptan Lauterbah olarak 
meydana atıldım. 

Alman konsolosbaneaine Ca
ndan getirmiş olduğum gizli 
evro.kı teslim ettikten sonra 
buzlu bira bardakları karşısın
da baş.undan geçenleri kon.solo
• anlattım ve anacaddede kap
tı..n .Uevar'a rastgeldiğlmi de i-
18.ve etıtim. Konsolos, konsolos
!ı".ııe bin · nda kıa.lma.klığunı ve 
bir yen mıam.aklığımı tavsi
ye etti. rnca.k ben Şanghayda.
k.i Ahna.n konsoloshanesiniıı ca
suslarla dolu olduğunu biliyor
dum. Konsoloshanede kalmış ol-

Sumatra ve Cava'da 
ledi. Ben meınnunivcUe kabul 
ettim \"(' o .zamandan itibaren 
Adda. senede iki defa benimle 
seyahat eder, hoş vakitler ge -
c;irirdik 

Ben, kendisini beklemekte ol-

IU5 Evin saati 
12.30 Proi:ram 
12.33 Şarkılar 
12.45 Ajans 
13.00 Türküler 
14 .30 Salon 

19.46 .At kQiUJarı 
19.5S Mür.ik: 
20.15 Konuşma 
20.30 Türküler 
.:u.oe Konuşma 
21.10 Temsil 
21.30 MUZJk duğum lokantanın camekarun- orkestrası 

dan dışarıyı se}Teclerken birden ıa.oo P~m 
bite otomobili ıle c;ı~ageldi. Ben 

22.30 Ajans 
22.~ Program 

Bir Alman harp e81rl anlat•yor: - 31 - hemt>n lokantadan fırladım ve 
otomobile girdim. Yolda hem il' Dr. lbrahim Denker ıı 

sam, bütün hareketlerim günü 
gününe, hatta dakikası dakika
sına düşrna.nlanmm kul.::ı.ğma e
rişcce!k. Düşündilrn, taşındım Ye 
benim için, bu şarıt.la.r içinde, en 
müsait gizlenme yerinin hususi 
bir ikametgah olac~üma. karar 
verdim. Hususi bir evde gizlen
dikten sonra ilk fırsatta kapağı 
Amerikaya atabilmM ıçin mü
sait bir fırsatın zuhurunu bek
liyebilirdim. 

Bir hususi iJrometga.h.ta giz -
lenmiye karar verdikten sonra 
bu ikametgahı tayin meselesi 
kalıyordu. Bir yurttaşın evinde 
gizlenemezdim, çünkü İngiliz 
zabıtasının .Alınan evlerini dai
mi bir tarassut altında bulun
durdukhn muhakkaktı. Yarab
bi ne yapmalı? Nasıl davran
malı ki bu kadar zahmet ve 
meşakkatten sonra yeniden İn
gilizlerin eline gcçmiyeyim? .. 

Birdenbire Addayı hatırladım. 
Bu kadının a:krabası ve kendisi 
İngilizdi ama uzun müddetten
beri Uzak Şarl<ta kalmışlardı. 
Kendisi çok iyi bir ahbabımdı. 
Ben Singapurda csil"ken müte -
addit mektuplar göndernıiş, hal 
ve hatınmı sormak suretile yal
nız iyi gi1n değil, fena gün dos
tu olduğunu da tsbat etmi~ti. 
Hatta ben İn.2'iliz sansüriinden 

kaçırmak suretile kendisine gidiyor hem de durumumun B~h ıı:ıEtanesi Dnhiliyc Mil-
gönderdiğim bir mektupta Şang miistesna zorluğunu ~cndisine tehas!ftsı. Uer gün saat 15 k>n 
haya gelip kendisini ziyaret ni- an~atıyo.ro~:. Fedakar ~d~a sonra Beyotlu - _Al::ı.caınii, Sa-
yetiııde olduğumu yazm.ıştım. I mc~eleyı . koku?den halle~tı H! k uığacı caddesi Çöplükç~c 
O zaman, şüphesiz bir latife hem !pzlı~e evıne al~ sakla-ı · soknk No. 13 . Telefon: 42468. 
k bT d ld - b d.ı. Hıç kımse, hatta yur<ldaş - •••-.. m•• .. ••i 
. a.tıı lın e;· r.~ oh ~y;:U: ~ lanın bile benim ne olduğumu, 
sa ştr ar Adugund , ırtel fa aLttim? - na. .. ıl olup da. birdenbire tegay- Z A Y İ 
mu U. aya e OD e ·· ea· eli -· · l dl 942 Mayıs "t'e Hazirıın aylnnnn :ııt 

d h 1 • aldım K d" · yup ıver gırnı an ıyama ı ar. 
ve ekr aranlıa ce!ap k, • basen ısı Adda şüphesiz ebeveynini key- üç adet ekmek karnemizi kaybettik. 
gece gı J.l'~T maz f. t•~ h be d tm'şti" L" k" Yeııilerinl alncagımızdaıı eskilerının 
h • to b"li ·ı 1. '-~ . ıye ~n a r ar e ı . a ın 
ususı o mo ı ı e ge ıp """'nı 1 d k17J h tı · · hiıkmü yoktur. 

alacaguu- bildirdi on ar a arının a n ıçın, Adree: Feruz.~;;,,.. K~·~tura aok~k · ses çıkarmamı§lar ve sırrımızı .. ., ·- • 
Adda., uzun boylu, ka~ muhafaza etmişlerdi. No. 2. Tophane. AhlT'et Uçkaı. 

r ' Yeni Sabahı 
~'•''V"VYV'VV'V'~ 

ABONE BEDELi 

HNILIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 ~YLIK 

Tl~lye l:ne!ıl 

1400 Kr .. !700 Kre. 
7IO " 14&C ., 

400 " 
180 .. 

100 " 
100 , 

-DiKKAT-

kaş ve gözlü, zarif bir kadındı. Ben Adda'nın evinde kapalı 
Kendisinin verem olduğunu bi - bir ömür geçirirken Adda İn
liyor.sam da bu hastalık bütün giliz vatanda..51 sıfatile şehirde 
şahsına büsbütün başka ve ha- ha.k1<ımda. deveran wen haber
.zin bir letafet ve cazibe izafe lerdl•n günü gününe haberdar 
ediyordu. Ben harpten evvel oluyordu. Adda'nın ve ebevey
kaptanı olduğum vapurla her ninin hakkımda gösterdiklen 
on dört günde bir Şanghaya lutüfkar misafirperverliği asla 
uğrardım. İşte bu ziyaretler- unutamıyacağım. Fedakar ka
den birinde Adda ile tanışmış - dm, od;ı.sını bile bana terkct
tun. Kendisi w.kti hali yerinde miş, başka bir odaya çckilmiş
bir ailenin kızıydı. Hususi oto - ti. Adda'nın Şanghay İngiliz 
mobili vardı. Bu otomc.bili mü- konsolosuanesindcn edintlıği ma ı 
looİnmelen kullanırdı. Başba.'.}a lfunata göre, İngilizler bir gece 
yaptığımız otomobil gezintilerini beni gafil avlayıp ıkıskıvra.k Ouetsnhe ı~nderllirıı ;ra~r 
bugün bile zevk ve lezzetle der- bağladıktan sonı-a bir gemiye nevedllslıı netredtlmea!n led~ 
hatır ederim. Adda ile ah.haplı- atarak Singapura götürmeğe ı oıunmu Te li;raından rnu'uliyet ı 
ğımız ilerledikçe samimiyeti- karar v~ler. Bunu Adda kabul edJlms. . 
miz de artıyordu. Nihayet bir haber verdikten sonra şahsım • .. -h-lb·.c-A ... ·c·.·.r.· .• ·ıe•d•d•ı.,-&•f'l-ra·ç•o0 .. ,•11-' 

Y82 günü kaptanı old.ıığıım va· ~aJckında aldı~ ~~yat .Ye.~~- Ncırly~t MOdUrO: M. Sem! Kar.ayal 
purla Tsing • Tau'ya kadar bir ~yakkız tOObırlennı busbulhn Bu ldoiı yor: (H. Bekir Gl'"•o>·lıır vt 
eevahat V&PmaJc istedij'ini &ÖY· arttırdıydı. (Ar.ka81 VIU') A . Cemı:ledaın Saraçc:ğt:ı mı:•bııa 


