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Tarihi inönünde 
Dün yurt uğrunda can·ıarını 
feda edenlerin aziz hitıralarf 
büyük merasimle tebcil edildi 

'VVV'VV''V"./V'VV'VVVVVVV'VV'V'V'JV'V 

Bozöyl:ik, 10 (A.A.) - Birinci İnönü zaferlerinin kaz<}nıldığı ve aziz şehitlerimizin metfun 
olduğu tarihi yerde, yurdu için can verenlerin aziz hatıraları,bugün parlak bir törenle tebcil 
edilmiştir. -

r--

Ekmek tevziinde eski 
intizam temin edildi 

tetbirteri 
herkes 

Vilayet ve iaşe l\fiidürlütü icabeclen ·lrati 
aldıktan sonra mesele kalmadı ve dün 

ekmeğini kolaylıkla tedarik etti 
~JV"V'V'V'V'VVVVVVVVVVVVVVVV'V"v'V"v'V'o.fV'o..fV'o..~AA./V",AA.AAJV'OoJV 

Şc.:hrimizde birkat; gündenberi ekmek tevziatında görülen aksamalar alman seri Ye l<atlt 
tedbiılerle dü:ıden itibaren tamamile yoluna girmiş ve evvelki intizam avdet etmiştir. f 

Bu hususta dün yaptığımız tahkikata nazaran tevziaitaki aksamaların sebebi sudur: 
l Bütün milletin bir ölüm - di-1 

Amerika Vişi'ye dost elini 1 rim savaşı için ayaklandığı ve r 
uzattı: kurtuluş gayesi uJrunda tek 

------------------- - - \ Geçen salı günü, her gün ol- -

1 

____ ,, 
duğu gibi, tam istihkak üzerin- Altı gün süren kanlı 

M 1
11 L LI den fırınlara un dağıtılmış, , çarpışmadan sonra. 

bir kalp halinde çarptığı gün
lerin hatıraları anılmış, tarihi
mzin en unutulmaz sav.aşmm 
parlak bir zaferle bittiği geniş 

E F fakat çarı;ıamba günü bir gün o 
yarım, bir gün tam ekmek ve-

Q$fijf.Ş rilmesi kararının tatbikine Mercan denı·z 
geçilince fırınların elinde gün -

L 

Kendi keeabının.a, ıJapon 

profesörüne {'Ok müten.zı 
ela' ramnış eldttğuıulan dola
yı ~*.kidir edeceğiz. Çi.inkü 
bu tarzda yola çık1ıktan son
ra rliyasmı neden ~u kii~ü.k 
(fünyaya. hasre-tmİ!'i de .Ja, .. 
ponyayı biitün kainatın mer
kezi addetmemi~ n Kameri, 
Şemsi, hasılı biitiin salıiteleri 
ve se-n.·areleri ·fa ılOnyaııın 
tabiiyeti Qlhna alroal< isiem e
miı;, bwaa ha:lret ediyomz_J. 

Yazan : Hftseyln Cahid YALÇlH 

Mihvere yardım 
edilmemek şartile ... sahayı aoıduran on binlerce Reisicümhurumuz, dün Hipodromu 

insan, yakın tarihin heyecanile 
ürpererek milletinin kurtuluş şereflendirdiler ve at yarıclarını 

lük miktarın yarısı nispetinde muharebesı' bı'ttı• un kalmış ve bu un bazı fırın-

beraatini kanile imzalıyanların Y 

J aponyada Kyoto iınivı."1-Site- AntU denizlerindeki manevi huzurunda eğilmiştir. t a k i p b u y u r d u 1 ar 
:;;i Profesörlerinden Tsu- Yakın ve uzak vilayetlt!rdeıı, Ankara, 10 (Hususi muhabirimiz telefonla bildiriyor:) -
nekichi Komali, radyoda Fransız müsternleketeri bir~ok kazalardan ve nahiyeler- Milli Ş~fi~iz Reisicümhur İsmet İnönü, bugün hipôdromu şe-

~ok eğlenceli ve ayni zamanda korunacak den heyetler gelmişti. Ankara, reflendırmışlerdir. Milli Şef, teşrıflerinde çok kesif bir h alk 
dikkate değeı· bir neşriyatta bu- o İstanbul, Bursa., Eskişehir, Kü- kütk--si tarafından alkışlarla karşılanmıştır. 
lunmuştur. Japon profesörünün tahya, Bilecik vilayetlerinden Ankara, 10 (Yeni Sabahın kosuda mesafe 1800 metrey-
~üttu1·n d~yaya i1an ettiği haki- Vişi kabul ederse ~~~~~r~~.yetler bu arada bulunu- husus~lkmbuhh.abirinden) - An- di.. Koşu b~langıcında "Çap-
Jia ere gore: ..1 ~~ra. ı a ar at yarışlarının kın,, bir müddet başta gitti. 

"Amerika bir Şarki Aı;yadan o Ankara ve İstanbul gazetele- ıkıncı haftası da zevkli ve çok Fakat sonra HBora,, yetişti. 
ibarettir·, Avustral,·a Asyanın ri de hem Ti.irk basın ailesini ı lı ld "B ı 

..1 Amerika, Fransız men· ıeyecan ° .u. . ozı:'lrt,, da başı aldıysa 
bir parçasıdır. Amerika da As- temsil ediyorlar, hem de bu J.filli Şefımiz Inönü 'nün da "Bora,, bırakmadı ve bu 
yanın bi!' kısmıdır. faatlerine saygı büyük günün milli heyecanını yüksek huzurlarında yapılan koşum.ın birincisi oldu. "Boz-

Şimali AYrupada. ahalinin da- göstereceğini bildirdi bütün akislerile tesbite uğraı:n- btıg,ürınü .yarışlaı·, hayli sür- kurt., ikinci, "Yılmaz,, da ü-
marlarında koyu bir Asya kanı yorlardı . prizli netıceler verdi. çüncü geldiler. 
dola.~maktadır. Cenubi Anuııa- • [A.A. t~lg.'tlflar·ııulan Törene saat tam on birde Koşuların neticelerini bildi-
da Yaktilc Asya ahalisi tarafın- huldsa. ellilmi.ştit.] bandonun <;aldığı matem hava- riyorıım: 
dan kullanılmıı'? bir<;ok al~tlcr Anıeuk~ Cumhurr{ıisi, Amiral sile başlandı. Evladını, baoıı..c:.ı- Birint:i ~u: 
b l B. l b Av"u Hoover'i refakatinde bulunan u unuyor. ınaena ey , • - nı , kardeşini, kocasını vatan Birinci lfoşunun ··Birincisi 
}tayı da Asyanın bir kısmı adde- hariciye na.zırlığ1nda.n bir mü- yolunda kurban Yerenlerin göz- Meneviş, ikincisi Tiryaki, ü-
debiliriz. messille birlikte, Martinique a- !eri yaşarıyor, kesik mırıltılar çiincüsü de Altaydır. 

Pasifik Okyanusu Asyaya dasına göndeımiştir. halinde hıçkırıklar duyuluyor - ikinci koşu: 
mahsus bir denizdir. Yeni devir Amiral, burada, Lavalin işbir- du. Bu koşu üı; ve daha yukan 
için bu yeni bir fikir U>şkil et- liği siyas('ti yüzünden Antil çev- Fakat, bütün gÖe,cTUsler, kaza- yaştaki saikan İngiJiz atları-
melidir. re,:;indeki Fı ansız mfü;temlekele- nılmış bir zaferin hatıı ası ve na mahsustu. Mesafe 1200 · 

Hint Okyanusu da Asya için (Sonu Sa. 3 su. 5 de) ( Sonu sa. 3, Sil. 6 da) metreydi. Neticede Sunar bi-
bir deniz olmak lazımdır. Atlan- ------ rind. Sü\·eydi ikinci, Seyyare 
tik Okyanusu Asyanın bir par- ı S p O R ı de üçüncü geldiler. 
çasıdır. Dünyada yedi deniz yok- . Vçiüwii 1coşıı: 
tur, yalnız bir tek deniz _vardır, Günün heyecanlı ko.rııu?arın~ 

~1:~ ı~z;!;~~;~~;?ıc:;~~makta Muhtelı•t, Rapı• d'ı• . ~a.n bfrini teşkil eden üç.iincü 
Japon profesörü bütün d.ün-

;:~ı~a ~~:ı~~a:~~;~ ~~~~~~~;~n du·· n 2 _ O yendı· Bı.rm.anyada vazıyet ''Ahiren, tialya ile Almanya: 

J:tponyarun Asyaıım merkezi ol- oıtt •kce karı~ıyor 
~~:~ı:~~~ı~~~~!un0~~=~~~!~ ~ , y 
Avrupayı yeni bastan bina et- __ _,,,__ __ 
miye kudretlerinin yetmemes!- O yun, Jlulıtelitin ezici 1ıaktmlyeli Tokyo, Çin kaçaklarınm 
dir. Asya kıt'ası Garp 'Inederu- d l • / h f Jı f ll çoğaldığmı haber 
yeti için t€mel te§kil eden ener- altın a geç ı, a a açan ırsa ar vermektedir 
ji kaynağıdır." sagı adedinin artmasına mani oldu --ıo--

Biz kendi hesabınuza, Japo 
ProfeRörüne her şeye rağmen Bükreş şampiyonu Ra.pid dtin 

kika z:ıvahir Japonlara hak ver- k ı F b .1.. yine çok mütevazı davranmış son ' arşı aşmasını ener auçe 
olduğundan dolayı te. ekklir e- nıektedir. Çünkü Uçüzlii devlet- stadında İstanbul şampiyonu 
dece.itiz. Çünkii bu tarzda. yol<.t. lerin A\'rupa kolu üç seneye ya- Beşiktaş, Galatasaray ve F"ene-r 

n d kın bir zamandır aı:;ıl gayeye ht ı·t· ı t çıktıktan sonra rii:\ asını n~ en mu e ı ıy e yap ı. 
şu küciik dünyaya ha~rctmı~ <le doğru hiçbir adım atamadığı Şehrimizdeki temaslarının 

J 'tl ponlar, Yeni 
Ginenin şimalinde 

bir adaya kan 
dökmeden 

Dordfüır:il koşıı,: 

Bu koşu, üç ve daha yukarı 
yaştaki safkan İngiliz atları
na tahsis edilmi§ti. M~aie 
1400 metreydi. Birinciliği 
0 Bomba,, , ik;nciliği "Demet'\ 
üçüncülüğü de "Alişah,, ka
zandılar. 

Beşinci koşu: 
Bu kosu 3 ve daha yukarı 

yaştaki yerli saikan İngiliz 
atlanna mahsustu. Mesafe 
1600 metreydi. "Buket,, birin
ci, "Gungadin,, ikinci, "Ço
ban kızı" da üçi.incü geldiler. 

,1 

Ardı arası hala 
kesilmedi! 

Garpta karşılı kh hava 
hücumları devam 

ediyor 
-0-.--

Bir plaj ş~hrine (!) 
yapılan akında 
on dokuz lngiliz 

·tayya resi 

larda diğer hususlar için sarf e
dilmiş veya satılmıştır. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, per
şembe günü tam ekmek tevzii 
kin un dağıtırken bu hususu 
n:ız:ırı dikkate almış, artan u -
nu da hesap ederek elde mevcut 
unu ona göre dağıtnu~br. 

Fırınların etinde ise un kal
madığından <:ıkan ekmekler sü
ratle tükenmiş ve bu suretle 
cumartesi günü ekmek tevziatı 
kısmen aksamıştır. 

Vaziyeti gören vilayet, der -
hal takibata girişmiş ve cezai 
tedbirler almıştır. 
Ayrıca cumartesi gecesi ila· 

ve olarak un tevziatı yapılmış, 
hallun dün İstanbullular rahat
ça ekmeklerini almışlardır. 

Yalnız bazı yerlerde 9 mayıs 
karnesile ekmek yarım istih- . 
kak hesabile verilmek istenmiş
se de böyle bir yanlışlık yapıl· 
maması için tertibat alınmış, 
buna imkan bırakılmamıştır. 

---o.---

Japonlar 9 harp, 3 
tayyare gemisi 

kaybettiler 

Japonlann hedefi 
o 

Avustralya ile Amerik• 
arasmda mevcut irtıbat 

söküp atmakmış r 
[A.A. telgı 11j/flı·m~ 
hulciM. edilmi.ştfr.J 

AVlliYtralyanın şimal doğuı::urı,.. 

da Mercan denmnde 6 gün süır 
~n deniz muharebesi sona e~ 
iniştir. Japonlar bu ça.11)ışma.da 
9 harp ve 3 tayyare gemisi ka,
betmişlerdir. Bu kayıplard~ı 

başka birçok J apon ta.51t goop 
(Sonu Sa. S, SU. 4 de) 

Darüşşafaka, 69 uncu yıl 
dönümünü kutladı 

~--------~·····•ı--~----~....,----
Bu vesile ile aün mektepte büyiik vı 

çok parlak bir nıüsamere verildi 
Dün, memlekete bir cok ha - 1 

yıı lı evlat yetiştirmiş Ölan Da-
rüşşafakanın kuruluşunun 69 1 

uncu yıldönümü idi. Bu müna-
sebetle tertip edilen törene dün 
sabah saat 10 da başlanmıstır. 

Törene Vali ıve Belediye reisi 
Dr. Lütfi Kırdar, iaşe müdUrü 

B. Mümtaz Rek ile btcı ıı buldt.. 
bulunan mezunların dt)ı Lte iz' 
çü istirıık etmiştir. 

Menu;ime istiklal mut·~ne 
ba;;lanmıs. müteakiben Da1·°uş 
şafa.ka cemiyeti reisi B. \'dili 
Pamir mektebin "Cenıiy. 1 i ted· 

(Sonu Sa. 3, Sü . 6 da) 

Japonyayı bütün kainatın mer,- halde Japonya be~ ay içinde bü- hepsinden büyük muv-affakıyet
kezi arldetmemiş ve Kamerı, tün Doğu Asyayı yeni bir tufan ler kazanan ve pek kuvvetli bir 
Şemsi, hasılı büUiıı sabitc_ıe:i gibi kapladı . takını olmamasına r~Onıen :;a-
ve seyyareleri Japonyanın tabı- Profesörün sözleri istihkak hadan hep üstünlükle ayrılan ı 

çıkmı~lar! 
[ A.A. telgraflaı-ırul.mı 
hulasa edilmiştir.] 

kayıp... 1 
POSTA ZAMLARI 

yeti altına almak istememiş, bu- kcsbe<lilmcmiş bir zaferin sar- (Sonu Sa. :3, su. 1 do) 
nn. hayret ediyoruz. hoşluğu arasında bir sayıklama- - - ----- - ---- -

Fakat acaba Almanlarla 1tal- dan mı ibaıettir'? Japon kalble- Co" rcı'I Al a a a 
yanlnr ne düşünecekler? za,·al- rinde yatan muazzez biı' hulya- ' ' m ny y 
lı Ji.,a~btler bir Roma imparator- nın c:oşkunluklı:ı ifıi3a edilmiş bir 
l,ı;,•ıınu tliıi.ltm.ek he\•e::;ine dü:;- safhası mıdır? Yoksa J~ponlan ı'htar edı'yor 
till'-'r ılivc kendilerini dillerimize daha fazla fedakarlıklara sevk 
d0ladık: Meğer Garbın kaıa icin diisünülmUs aldatıcı bir oJ,. 
gcimlekli F~istleri l 17.ak Doğu- ~ayış ~ıdır? Ne oluı1:>a olsun, 
nuıı ı:;an renkli Arileri yanında galip bir Japonyanm bütün d':111-
ne kadar mahviyetli. mütevazı y<L i<.:in teı,,kil edeceği telüıke 
ye insaflı insanl3ı inıi13! Her h::ı.kkınd:ı göz acıcı bir isuret.tir. 
halde, Japon profe~öriinün ter- Japonya bu ta.şkın füti.ihat 
cüman olduğu Japon empeı·ya- hissiyle bir daha bütün be9eri
list hır~ları Berlindc ~ok nahoş yet için bir tehlike te~kil ede
tcsirler, pek yamklı yaııg1Dlar miyecek hale sokulmıya müsta
uyandıı ao ıktır, zaırnroeriz. hak olduğmm isbat etmiı:;tir. E-

Avrupada yalruz büyük bir ö·er Avrupada boğuşan taraflar 
askeri deYlı•te yer olabileceğini ~rasında bir uzlaşma sıılhuna 
iddia edca emper) alizm şimdi imkan olsaydı Japon tehlikesi 
Avrupayı da yutmak istiyen bir şüphesiz ki yakında barıı)ı tacil 
Uzak Do ;.u emperyalizmi ile ederdi. Çunkü A'•rupa kuv
kendi nn l· ~"'llll n::ısıl telif edebi- vetten düşerken öteden kendisi
lece~ini h Jiidir ki kendi kendi- ni yutmak için müthiş bir ifritin 
sine soı,1caktır. baş kaldırdığı işte görfüüyor. 

11~ muvaffakıyetlerin sarhoş- Ger~ckten çok mühim bir ta-
luklart Japonların ihtiyatlı dil- rihi dakikada yaşıyoruz. Bu işin 
Ierini c:üzdU. Akıllı, uslu, ihtiyat- sonunu görmiye muvaffak ola
lı Ye itidalli diye düşünülmesi ta- bilecekler çok meraklı olaylara 
bii olan bir profesör, böyle şahit olacaklardır. 
bütün dünyayı Japonyanın em- Simdive kadar tarihte bütün 
ri ve hükmü altına koymıya kal- dünyayi kucaklıyan bir tasfiy 
karsa sivri akıllı, çoşkun J~pon ameliyesinin yapıldığı hiç görül
emperyalizminin daha ne hülya- memiştir. Japon profesörünün 
lar peşinde koşacakları gerçek- bir noktada hakkı var: Dünya 
ten merakla düşünülmiye değer. artık ayrı ayrı kıt'alar ve deııiz-

Teklifsizce tabiri ile, çayı gör- lerden terekküp etmiyor. Dünya 
mcden paçalanm sıvanııya baş- bütün parçaları biribirine sıkı 
lam1ş olan Japonların ilk işi ken- sıkı bağlı bir heyeti mecmua teş
di Avrupalı müttefiklerini dehi- kil etmistir. Yalnız, bu heyeti 
~e snymak oluyor. Onlar Avru- mecmua icinde bir insanlık ka
padan Uzak Doğuya uzanan lacaksa Ônun üzerinde ~apon 
Mihver elinin ancak aciz ifade bayrağı değil, hüı:Tiyet ve ada
eder bir mana ile kendilerine a- let bayrağı dalgalanmalıdır. 
ç:ıldığma hiikmediyorlar. Filha- Iliise~;n Calıid YALÇIN 

---o---
"Rusyaya karşı 
g11z kullanılırsa 
lngiltere bunu 

kendisine yapılmış ] 
sayacaktı,..,, 

----0 ı 

Çörçil, Alman dahili cep· 
hesine darbe indirmek 
zamanı geldiğini söyledi 

Londra, 10 (A.A.) - Pazar ' 
akşamı Çörçil tarafından söyle
nen nukuıı hulasası: 

Bu aksam radyo ile neşredilen 
nutkuııda Çörçil, Almaııyaya bir 
ihtarda bulunarak, Hıtler Rus
yaya karşı zehirli gaz kullandığı 
takdirde Büyük Brit:ınyanın da 
gittikçe al'tan bava üstünlüğü
nü kullanarak gaz muharebesi
ni mümkün olduğu kadar geni. 
bir ölçüde Almanyacla askeri he
deflere götüreceğini söylemiştir. 
Çörçil demiştir ki: 

Rusyaya !karşı böyle bir gaz 
kullanıldığı takdiı de Almanya
n:nı bu gazı İngiliz adalarına 
karşı ıkullanmış sayılacaktır. 
Bu munzam faciayı hava harbi
ne ilave etmenin münasip olup 
ol.mıyacağı Hitlerin düşüneceği 

(Sonu Sa. S, SU. 3 de). 

Çung - King'den bildirildiğine 
göre, Çin hıvvetleıi Yunnan e
yaletinden ilc>rliyen Japon kuv-
''etlerine taarruz etmişlerdir. 

Maudalay - Lashio tren hattı 
civarında bir Japon kolunun ir
tibatı kesilmi:;tir. Biı- habere gö
re, Çinliler Maudulay y:ıkınları-

( Sonu So. 3, Sü. 4 de) 

[A .. A . telyta{l<ırından - 1------------
lwl<isa ecıiımfatir.J ı T ı f t t l f .. l . r Lıgilız uçakları, dün" Fransa · 11 e gra t pos a ve e e OD UCret erıne 

ve .. B~l<;ik!1 üzer_inde uçmuşlardır. yapılan zamlar OD bea Mayısta i 
Muh1m şınıendıfer mel'kezleri o- t ,.. 
l~n H.azebrouck ve Bruges şe- tatbik edilecek 1 

bırlen bombalanmıştır. Bir Al-

ınan uçağı tahrip edil.mjştir. 7 B b•• ı ' d 1 h ~~~~~ uçağl üslerine dönmemi:~- 1 azı o ge er e e tezoa 1 dağıtılıyor 
(Sonu Sa. 3, Sü. 3 de) ı 1 

" Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:j 

M'h h k t-l lskenderiyeye 1 , * Po~ta, telgraf ve telefonlara yapılan zamlar 15 ma
ı ıver are e e i b• h }ıstan .ıiıba~en_ b.:ı.slıyacaktır. Posta paketlerme yapılan 7..am-

'• 1 1 " 1 1 r ava bas k 1 n ı ı ı lar hazıran ıptıdasında başlıyacaktır. 

geçmek ICIO S ıyas 1 yap 1 I d 1 *E~!:~~~ı~;~u evvelce ıa!ka dağıtılmış olan el tc••ithı ' 

Ve asker"'ı hazırı k ve çıkırıklardan çok fayda görüldüğii nazarı dikkate ahna- t 
] • 

1 
° rnk dı!Şandaı_ı getirilmesi güçleşen pamuklu ve yünlü dokuma- 1 

, Yjrmİ iki k• • l~rın el ~c~gahla~~ı Ja daha fa~a yapılabilmesini temin için 1 
lafını tamamlıyor 

i
l iŞi !uzum gorulc.ll _bo~gelerde yemden el tezgahı ve çıkırık teYzi- . 

öldü, 40 kiş;İ ıne karar vermı!:.tır. 1 
Berlin, 10 (A.A) -Anado- ı yaralandı Posta, telgraf mütehassıs get irtiyor 

lu ajansının hususi muhab1ri i 
bildiriyor: I . * Pos~a Te.I_graf Umum Müdürlüğü 942 senesi için Av- ı 

İyi haber alan mahfillerde 1 [A.A. tclgı'(Jflarınrlan 1 rupadan bır mutehassıs getir eğe karar vermiştir. 
söylenildiğine göre, Mihver, 1 lmltısa edilmi.'J~ir.J Ankara belediyesinin kararı 
harbin sonunu tayin edecek Mısır dahiliye nezareti tara-
olan kat'i harekete geçmek fından neşredilen tebliğde kay- ':* A:ık~ra füJ~d.iyesi otomobillerin manevra yaparken 
iç:n, siyasi ve askeri hazır- dedildiğine göre, bu sabah er- gerı .. g~rı gı_°:llelerının ka.zala_ra s~bebiyet verdiğini tesbit etmiş, 
lıklarını tamamlamak üzere- kenden lskenderiye üzerine ya- , bugunaen ıtıbaren otomobıllerın arka arkaya yürütülmc~ini 
dir, Bu hareket, topyekfuı pılan akın esnasında 22 kişi menetmiştir. ~ 
harbin özünü teşkil eden yıl- ölmüş ve 40 kişi yaralaqmıştır. Ankara sebze hali 
dn.ın süratile birdenbire İtalyan teblie:ı· de, hava faa- * Anl · b h ı b . lif k ~ taranın \ıenı se ze n i ir h~ziıranda faaliyete ge-
miıhte · imi ametlerde inki· liyetinin şiddetıı· oldııg~unu, İn- kt' B t 'ht 't'b b çece ır. u arı en ı ı aren üt&n sebze ve mPyvalar top-
şaf edecektir. gilizlerin 14 uçak kaybettikleri- tan olarak buradan satılacak, ba§ka yerlerde satılmasına rnü-

İkinci bir cephe kurmak ni Bingaziye akın eden İngi- saatle olunmıyacaktır. 
bakımından Mihverin daha. liz tayyarelerindcn bir tanesi • 
çabuk davranacağı yeni cep- nin yakılarak düşi.irüldüğünü, Trakyy\ umumi müfet!iş vekm 
heler kurmak hususunda in- bildirmektedir. Aynı tebliğ, bir *. Bir müddettenberi şeh.imizdo ~ulwıaıı Traky· .. umumi 
siyativi karşı tarafa bırak· İtalyan tayyaresi:ain iki İngiliz müfettiş vekili ve başmüşavir Suphi, bu akşamki eksııreslı 
mıyaca,ğı sanılmaktadır. tayyaresini Ak.denizde düsürdU Trakyaya hareket ctmi}itir. 

ğijnü haber veriyor. · 1 '"=:;;;;;;;ııllliiôl;ııı;;;ı;ı=---=:..:;;=-=-..:::=a_._ _ _..,..ı;;;m_, __ J 
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B u n d a eski 'azıyetler 
Ja.de edilmeden ve y a p ı 1 a n 
zarurlar tamir olunmadan bir 
t5ulh akdine im'!Uin olamıyaea
b'1lll üaveten bHdırıyorlardı. 

ezı ezi hill.ümet.lerin mü-
zakerelere girışmcğe 

ha.zır oldu lanm haber verme
ıeı ınden bir haf ta oonrn, Bırle
Qik Amerika devletleri cümhur
rei i herhangı b•r sulh ) ::ı:klaş -
m ı için lı ·r angıç 
olmak üz re harp gay.elerl hak-

da beyan tta bulanmaları 
talebini havi bir not.ayı bütün 
n;uhariplere gönde;."di. fr. wn-

n un bu adımı merkezi d v

rens Sixte, bir Fransız 
tebeası olmak sıfatile, 

eniştesinin tekliflerini, bittabi 
eV\·ela ciimhWTeisı M· Boincare 
ya bıldirdl. O da bunJ.ıı.rı başve
kil ve hariciye nazırı bulwıan 
M. Briand'a tebliğ etti. Her iki
si de bu şartların m/iznkere i -
çin bir temel teşkil edebileceği
ni kabul eylediler. Fakat İtal -
yanın herhnngi bir anlaşmada 
en ba ı bir engel teşkil edebi -
Jeceğini Prens Sixte'e haber 
verdiler. Prens, M. Poincare ile 
yaptığı iki mülakat neticesinde 
Viyano.ya geldı. Orada, martın 
so kısmın parntoru gördü. 

tt , rad , ikı 'nk'a letler.n nıJ o: e · 
~tmcd n 
dı. Devlet d i 
birbirlerinden t:mının n 
olduğunu anl<>lm kta 
zorluk çckiyord . 

Alakadar devl tlcrin keyfıye-
ti anlamış oklukl n ıphcsi2ıdi 

- cereyan ctmı tı kı mtl kerele
rin boşa çıkmasına. sebep olu -
cakln.rdı. Bunlar Rus inlulf bı
nın patlak venncsi ''e Dı iand 
htikfımetinin düşmesiydi. Bu 
val ' ı. ı dan birincisi Rusyayı 
çarçabuk o kadar 1.ayıflattı ki 
Bcrlindcki ve Viya.nadaki miif
rif unsurlar 1916 senesi so
nunda muharebe sahrasında 
kalınca, kudretlerinin ha.ı icinclc 
gibı görlinmüş ola.n zafcıin 
tekrar avuçlaı ı ıç.ine girdi ine 
epeyce hal lı olduğu itiraf edil
mek liwm gelen bir lrnnaatle 
inandılar. 

hJn'.lflh o sırada J3irlc5Ik Dev
)etler cümhurreis nı ı"' sevmi
yen :Müttefık m etleı de cf
lkilnumumiye iki hoo· yı b"r -
birine ôluı.rıştımıa"'u pek ın sta
itti. Alenen degı d hu&usi 
muhaverelerde, Mr. Wilsön'un 
notası merkezi deYletl ın gay
retlerine müzah ret hususunda 
:b.·asdi bir ~ bbi.ıstcn ibaı'et 
tclfı.kki ediliyordu. Bu müracaa
tın :Müttcfiklerdo."l alclıhiı ye
gane cevap biraz sonra mulrn -
tmnlamın gondermiş olduklan 
cevabın ba ka kelimelerle bir 
tekrarı olmu!jtuı. Bu cevapta 
Müttefikler "harpteki hedefle
rinin, müzakere saatı gelinceye 
kadar, iı.dılane tarizler ve uğra
nılan 1..a:rarlar bakkınd ta1..nıi
naUar dn dahil olmak üzere, 
mufassal . urette bildirilnüyece
ğini,, beyan eyliyor ardı. Maa -
mafih, Türklerin A vrupacla.n çı
karılacakları şart koşuluyordu. 
Fakat Alsace - Lorrainc'in Fmn 
saya geri vcrılmesindcn 'ha hse
dilmemişti. 

Bu notalar teatisi muayyen 
bir netice tevlit etmedi ise de, 
havayi bir dereceye kadar ber
raklaştırdı. G&.i.crtli kl Alman
ya, düşmanlnr:ının kabul cd~bi 
Jccckleri ncıiıangi bir esas dai
resinde müzn.kereye girişmeğo 
ha.zır değı1di ve Miitte.fiklcr de 
bitaraf devletin tiı. vas.~uttmu 
kabule mllaait bulunmuyorlar
dı. Çünkü Mr. Wil n her ne 
kadnr bu hususta hizmetini ar -
r.ctınemişse de arzu edildiği tak
dirde onun tavassut i ·m göre
oeği nçıkça belliydi. Dğer ta
raftan, Müttefilderın muhalefe
ti anlatıyordu ki onla.r takip 
ettikleri hedefler bahsinde ya 
tamamen uyuşmamısJardı yahut 
bu hedefler henüz mii7.ak re ha
lindeydiler. 1mpn.rator Clıarles 
her iki takdırdc de kendisi için 
bir neticeye varmak ihtimali 
bulunabileceğini hissetti. Bun -
dan dolayı 1917 ubatının ilk 
günl rindP, kayın biraderi Prens 
Sixte of Bourbon - Parma ile 
bu hususi muhaberey g.rir;ti. 
İşte bu suretle Dort Sene Har
bini müzakere yo iyle nıhayete 
eriştirmek U zere ) apılmış en 
ciddi bir teşcbbü. ortaya çıktı. 

Prens Sixte o tarihte Bel
~ika ordusunda hizmet et.liyor
du. Çünkü .Bourbonlarda.n hiç 
birine Fransız kuvvetlerile bir
likte harbe iştirak mtisaadesi 
verilmemifti. J>rcns Sbtte, A
vusturya imparatoru il işbirli-

ği yapmak ii?.ere Kral Albert -
• ·J 1 °"ıin aldı. Sonra, eniş 
tesinin sulhun akdıni mümkün 
kılacak sartlur hakkında dü
ı .. c.lt!l l K dı hC Ul 

Bu . rtlar şunlardı: E\vela, 
A \'US urya • Macanstan ıle Rus
ya .. :rasınd gı lı bir mlit reke 
nkdolunacakb \C bunda 1stan -
bul mcselcsı ilcıı lırülmi •e ck
t i; ıııycn B 1 bnın \·e Al
sa ·e - I..otT in 'ın geri ,·eriln e-
si. Bu son talep oyle bır mu
m al idı ki, yukanda göste
rildiği ve ·hile b zzat Mi.ıt f"k
lcr tarafın l.ın henüz lal p olun
manuştı. Salı en. cenubi Bı e .. -
lav monarş ınm t-'= kilı. Bu 
de\ let yalnız Sırbh.-tan il Ka -
ıncla~ ve Ama utluğu ihtırn et
mı} ecekti. Bo ıa ıle He~k d~ 
buna dahil olacaktı. Bu telkin
lerle ilgilı ·olmak ı..iz " u da 
s .. y cnebılir kı o tarıhtc Avus -
tur) impa.r torunun zihninde 
mu ıfcı-it bir sulh l detm k f k
rı yoktu. Onun bu•un yapmak 
istediği şey, ı yoklamak 
ve ütte ı ·lcrle umumi bır an
la mıya 1 olduğu zaman 
bunlar üzerine i Lınat ettirilmiş 
muayyen b zı \'esay yı Alman
) le Bulgari tan ve Türkiye -
nın önlerin koymaktı. Şu da 
ir'e olunabilır kı B yilk Bri
tanyn., Fran ve 'Ru y 1914 

vlülünUn b uıde nk edılmiş 
b"ı uzln.,ma ile mUnfcrit bir 
&ulh yapmaktau m nedilmişler
di. Ertesı t.eşrinısanısınde 
ltalyn da bu u ıy ştirak 
etmişti. 

lkıııci va.k'a ise M. Alc..xaııdre 
Bilot'nun hariciye ncı,.ı.ret'nc 
gclnıesi neticesini verdi. Bu 7.a
tın iktidarı i. c \"a_<;a.t d<>recedcn 
bile yukarıya yiBrn lmiyordu. 
Maamafih, bu gerilemelere rağ
men, Prens SiKlı' vnz"fc ine 
dernm etti. 1017 "en si h han
n istisnai bir sureU.e gecik
mesi yüzünden Alm:mlnr doğu
da bir <:ekilme h rcketl yaptık
lan için boğu malar da ni bi 
bir stikfınetin IıiiJ·üm sürmesi 
kl'yfi~ eti onun gayretler im tak
viye ediyordu. 

V iyanada imprıratorn Fra:n 
sanın t vn hareketi 

hakkında malumat veren Prens 
Sixte'in oradan dönmesi üzeri
ne, cereyan etmekte olan ah
valden İngiliz htikümetine ha
ber vermek kararlnşt1. Bmnın 
neticesinde M. Bibot A vustnr
ya tekliflerini Mr. I..loyd Geor
ge'a bildirdi. O dn. işi mutlak 
surette gizli tutacağını vaadet
ti. Yalnız, teferrüata girişme -
den Kral George'a halıcı veı e
ceğını oylcdi. ı~ na ile B ı 
lin arasında mevcut m'ina bet
lerin bir delili olmak üzere. .. u
ra:n da kaydedilmelidh ki, 
Prens Sixte'in böyle mutlak 
bir ketwniyet lıakkıı da ısmı 
etmesinin en başlı ı.eb bi teklif 
haberleri Almanyaya cri§ecck 
olursa Avusturya impar:ıtonı· 
nun Alman tahrik ve teşviki Ü· 
zerine bir hafta iç"ııdc kuUcrlil 
mesi korkusuydu. 18 ni~anda, 
Prens Sixte, Mr. Llo)d Gcoıg" 
ile bir müW.ka.tta bulundu. Bun
do İngiliz b:ışvekili son derece 
Sl'..mpatık davrandı. Fakat, 'M 
Poincare gib". o da İtalyan 
hırsıcahlarının önUııc geçilm z 
bir engel t~kil ctmelcrindeh 
korkuyordu. Çünkil İtalyanın 
Trcntino'yu, Drumaçyo.'yı ''e 
Adirya.tik denizinde Avustuı'Ya
ya ait bütün nda.ları istiyeceği 
1.annolwıuvordu. M,ı.amafıh bu 
hususta lt.nlya hlıkfıme ·nirı, 
müttefiklerinin haberi olmadan 
dnha evvel. \'iy :rı ı ile yalnız 
'l'r entino'ııun terki e~n..<;ı iizerinc 
miinforit bir mi!zakereyc girı · 
miş olduğu n.nlasıldı. Binacn
al ·yh, I..o dr ile Par· sin ltnl
yn.•uıı atılgan' kl r :ıa nzumu, 
dnn fazla eh mi el 
kin lıi 11:1 uep bulunn 
görül lü. B unun iızerin , 

S • I! m, yı 
g·i 

- d. 
Bu muddet y,ar m l . 
Georg.., l' go.d'..i 'e ba. 

u t e .lar · rı.i tü. 
z.:ı ı durum ô~ le idı kı mı 
paı to Cha lcs il ?11 •• Lk>:Y 
c; o bır u· rmıva · 1 ı 
çok ı tek go.,teriy rl rdı. 1m
paı tor Charl ı;, k · si ıin Al
man menfa ti harbı uıhnyete 
erdirecek 1 erhaııgi bır tekllı 
kulak vermcgc razı etmenin 
imk" n. ıilığına o kad r kat' 
surette kaniydi ki yalnız kendi 
ülkeleri için münferit bir sulh 
müzakeresme giı imneğe müs
taıt bulunuyordu. Dığer taraf -
tan. M Bibot bu hususta hiç is
tek ı değıldi. Kabahat kafasın
da mıydıt kalbinde miydi? Bu 
mesele hiçbir v.ama.n halledile -
mez. Avusturya - Macaristan 
hariciye nazın Kont Czemin 
de şöyle böyle dn.vr3:11ıyord~ 
Prens SL~ onun kendısinc luc 
itimat caiz olmıyacak bir nüfuz 
ve kudret olduğunu DJl}adı. Ni
hayet, İtalya kralı da şark 
cephesini zGu,retton imtina et
ti. Orada. hıgiltc.rc kralı ve 
Fl'allsız cümhurrelsi ile arala
rında hlr millfıkat tertip edile
bilmesi ümit olunmuştu. 

(Arbc varl 

---------------- --- - - ---- - ---

Oniv rsite ve va
ri ler vekilleri 

arşılıklı dava 
açtılar 

Ziya Günün varisleri tarafın
dan Asliye Altıncı Hukuk mah
kemesinde ~tlan tesisin iptali 
davasının bundan bir müddet 
evvel mahkemece reddedildiğini 
yazmıştık. 

Varısler kararı temyiz etmi~ 
lcr. ayrıca, temyiz mahkemesin
deki tetkikın ~çık dw uşma şek
linde ya.pılmruunı istemi. ler ve 
duruşma csn sıncta karşılıklı id
dia ve miidafa.alanııı yapacakla
rım bıldirmişl ·rdir. 'l'emyiz mah
kemesindeki bu dumsına yakın
da yaµilıraJ< nEtice alınacaktır. 

Üniversite vekili Refik Gor
bon, \·iıri.sl r vekili ta.rn..(ından 
tesisin iptalı clavası açılmadan 
cv,·el Asliye Üçüncü Hukuk 
mahkemesine murncaat ederek 
tesisi tesbit eden sen tlcrin tes
ciline dair bit föyn acmı. ur. Bu 
daya henüz neticelcnmenıiştrr. 

Geçen celsede Üniversite \'e

kilı Refik Gorbon'un bundan 

Kanunun iiçiincü maddeoini deği tiren 
maddeyi okuyucularım za b.ldiri roruz 

-- -----

zdiba n i t• a-
de ede ek 

29 Nisan 1942 tarihinde b-' (kazanç vergisinden muaftırlar) k . . 
bul edilen ve Jmznnç vergisi ka- Madde 2 - 12/6/1937 tarih e e fışı & 
nr.nunun. iiçüncı.i maddesinin on 1 ve (3258) sayılı kanunun bir.int.1. • • 
i ıüncü :fıkrasını değiştiren 4215 maddesi kaldmlmı~br. ıs ıyor u 
sayılı ikanun.un metni ıa.ynen şu- Madde 3 - Bu .kanun 1 hazi- Fatihte oturan Yusuf ru:tmda 
dur: ran 19!2 tarihinden itibaren biri evvelki gece f.ırmlb.rdaki fz-

:M.e.dde 1 - 22 3/1934 tarih mer'idir. dihrun.daıı istifade ederek Fatih-
ve (2395) sayılı kazanç verg· i te Çarşambada 99 numaralı fm-
kaııununun iıçi.mcü madd Jl 11 Ce iyetin {0 g e na alıt b r c!-Jr i Çİ karncsıy-
(13) üncü fıkrası aşağıdaki ~~ haz ":IOJıkları 1o er)e.dı• ~e ~ndc B harfi bul~an dı- 1 
kilde değiştir:ilm.iştir: a ger bır ek.mclc kruııec-..,uu sürmek 

Nüfusu (5000) den aşağı olan "Muallimler Y:ırdım Camiye- istcmistir. Suclu ya.kalıın:ırnk iki 
yerlerde yenılecek, içilecek \•cya ti" bu ayın sonuna. doğru Maa.. nunıa.mlı milli konınma muhke
yakılacak maddeleri elde, sırtta rif Müdürünün riyıascti altınd:ı ımcsınc verilmiş ve nıahl.eıne t..a
veya ba.<?ta satan seyyar satıcı- İstanbul Kız li-resinde senelik rafından te\'kif edilmistir. 
larla bu gibi maddeleri ve orman kongresini yapacaktır. 0 

Şehir f iyatrosu kanunu mucibince geçimleri için Kongrede bir senelik fanliy t 
verilen ağaçlardan yaptıkları ha!kkındaki idare heyeti raporu 
kcresteleıi elde, sırtta, ba ta ve Olnmarak önümilzdelti sene mu
ya hayvanla veyahut hayvana- allimlere daha fazlı ynrdım et
rabalariyle satan köylüler (ka- mek imkiı.nları ara.c;tınlncaktır. 
zanç vergisinden muafüı lar). Bu meyanda Cemiyetin bfınisi 

Ziraat işlerinde !kullandığı a- olma.1< ıtibariyle eski Ma:arif M.ti
raba veya hayvan ile nakliyeci- dürü merhum T-cvfik Kut'a bir 
liği itivat etmeksizin, arasını. üc- kabir yapılması etrafında na 
retle eşya nakleden köylüler konuşulacalctır. 

o-
Tam kadi'o ile 

Anadolu turnesine 
çıktı 

ı:; o n r a açtığı bir clava ile ~--
senetlerin tescili davasının tcv- r Hey gidi günler hey! 

Şehir Tiyatrosu C. H. P. nin 
tertip etti~ bir programa göre 
tam kadro ile Ana.doluda tunıe-1 
ye çıkmıştır. Bu turnede dm.:m 
kısnu: (Para. O kaclın, Me.,~c
ler. Yasadığımız De\''İl', Azrail 
Tatil Y.a· ıyor. Hamlet". 'Komedi 
kısnu ise: (Paşa Hazretleri, Da
dı, Saadet Yuvası, Oyun İçinde 
Oyun, lş~ Kı7" Hel'kes Rendi 
Yerinde, l{iralık Odalar ve Bir 
Muhasip .Aro.nıyor" komedile
rini temsil cdeceklerclir. 

hiden rüyetine karar \erilerek 
durusma bu ayın rn ıne bırakıl-ı 
mışt:ır. 

Refik G<>rbon Lı.rafmdnn vin 
Asliye Üçüncii Hukuk mahke
mesinde açılan bu son dr v nın 1 
Jl1e\•zuu şudur: 

Varisler vekıJi Tnliı.t Gönen
soy. bundnıı bır müddet ev\ el 
Sulta.nahmei Ahkfuru Şalı iye 
mahkemesine miinıcnat ederek 
Ziya Giin" ait olan Meserret o
teli esynsının, altın paralannın 
ve 7.s>ti vnsıruıı tesi9e dnhU ol
madığını i<ldia etm\şlit'. 

"Bana 
nede 

kalsa ne 
lıoca. Fa kat 
kilere dert 

doktor dinlerim, 
gelde evde
anlat,, 

Yaşlı bir .azctec1 :ırkaWı:ı an
lnttı· 

şum z.nzwna sarho,. Burnumurı u
cunu goremiyorum. !:iemle kadar ar
kadaş götürmU, beni. Yolda ekme
li de alm~ "e sokııı:ın b:ışıno gel
diğimiz zaman ekmeklerı elime E<>

.kuşturaralt bas~ gilın~ 

Tuıne iki ny kadar de\ anı 
edecektir. 

Hamamlar odun 
yakacaklar 

Hamamların kömür ihtiyacı -
nı temin için Ankaraya giden 
heyet, şehrimize dönmüştür. 
Ha~r aldığımıza göre, ha

mamlara kömür verilemiyccek-

Çok değerli kışlıklar 
yQ.bana atılar mı ? 

E n zengin bayanların elmı.as. 
tan zıya.de onem va-cllkle. 

ti P:ıt'. a.k bir taç vardir. Jrurk 
mantodur. 

Eski zm:nnnlıırda kürid 'h-
tiynrlara., ve kocaka.nlnra ::ıah
sus idi. Özel idi Şimdi lkcndile
rinc (Çok yaşlı)!) denilmem • 
için kürk kullamnıyorlıir. Dık· 
kat ediyorum, çeşıt -çeşil kürkı
ler, kür.k mantolar, rinI ·, na., 
ben inleri süsluyorlar ! "T nnsü
bül endam1) sahip1 rin ne 
dar gUzcl yakı yor .• 

Birkaç sene evvel ( SOO - .500) 
ve hatta (1000 - 1500) liray& 
elman bu na.dide (hayvan post.. 
lan) imdi ytl..~cldik~e yüksel
di. Kıym ti bir eY paro..<;ını nı;tı!. 

F ... ı .J.. d .ı p •h lı b ı e-
len im ta.dar sı:ı.kl m ı.:k u ul-
loruıi bilmek lfizımdı r: 

Bütün kı giyil n kürk! r az 
çok lurp l ndılıır. 'l-0 1. n ı1 •• 
Yağlnndılar. G lccek .ış.t 
bö le bır kmnk cn.i- d , ! 

ı urkl ı n temızl m · 
madde laz:undıı : (T lk. K 
1n ekum. Nnf liıı). 

'lllki, ( Emım, Rus t:: v ı 
S Il&lr) gibı ince .,,. n zık (Öl>
ğa) larda (pelennı krd. (\ ı.... 
kalık) laroa Ye kürkler e t L\k 
kull nılmnktadır. 

('l\ttr) ta\'şruı. sın Jb, i 
kilrkl rde ( kcpe'.t ı <:ok gtiz l ş 
gôriir. 

Bir cins (nt deıı ı) nd n v 
kurt tun yapılan klwkler ıc ın m
cc kum i timal olun.ıı. 
Yukaı ıya yazdığım mnddel ._ 

leriıı her üçü d asn°ıd,t!n u ul 
ile kull2Jııl cnktır: 

Bir tencereye yanm kilo 1 -
dar (kepek) koyunuz. H ıfıf ı r 
ateşte biraz ısıtuuz. Titk bir ı ..ı.
le gelen kepeği, kllrkiin üs · • 
bolca serniniz. Bes d:ik ka k"'d ~ 
bekleyiniz. Yumu ak lnı f n 
ile klirJrün bütün kıllarmı, Wy
lerini haf"'lfçe fll'çalayınız. Kı.irk· 
ten çıkıacak kepekler biıUin ~ır
leri, yağları çekerek dısan at t· 
<'..aktır. 

Bu Lsi vaptzkt...::ııı sonra Jrürku 
iiç saat kadn.r toz.su.7. bir ha\"l1d.1 
bırakınız. Fv.ka.t kürkleri hiç
bir \'akit silloneviııiz. Beki .kürle -
leri, hele kurt detile.rıni sillwr 
seniz ook defa kıllar kopar. d ı 
şer .... 

( niversıte vekili Refik Gor
bon, bu müracaat ve iddr~yn 
k:ırşı Asliye Ü~üncü Hu.1<uk 
mahkemesinde ikin"i bir dava 
daha ac;mış ve .fe :en-et oteli 
eşyası ile Zıv Gmıun sahsına 
alt p ro. ve eşynl rm da tcs'se 

•·Ne dersen de. Bu >'~ gcldun 
hfıln içkıye bııyılıı ım vesscltun. 1-
çiyoruın içıyorum ama bu benım 
ar7.un la vlınus lıır men' degildir. 
Bana kalsa ne doktoı· dinleı·ım ne 
hO<'a . Fakat r.eı de evdckılen~ derl 
anlat.. Gençlikle hzım kaşık dilş

manıruıı ıçki içın ukalillıklJırını 

dtıılcr dururduk. s·mdi muhacinı
Jer çogaldı. Hefika, kl?Jar, damat
lar, o •!um ve g lınim. Ara sıra 

ıçım çeki) oı· şu hınzın lıır ıkt ta
ne :ım~ :n: hev l:'tll,.orum. 
kabil ını bunu .> apmak? Kıynmct
lt'r kopuyor V:ıy efendim '\"1.YI 
Allını yıı ımıuı cırmlşiz ama ha
la uslımınamı ız. Kendimize acı

mıyabılinnızis amıı onlann ne gO
nnhı, ne knb::ıh ... t " vm mış? Ynrıo 

bir gö unu ı.npıync:ık olsam halll'ti 
nice ol:'ıc kmı 01? Ne ise efendim 
velha ıl kclfl n L:ıfını dıockle isti
yakımın cliııdırmek isUyC1ruz. 

Gözil kor olsun sokağın bir hn
şında bizim ev ~er bnşında da bi
zim evin aynı bir ko~ evı vtu. 
Faknl E.Okak uzun olduğu ıçı.n biz 
burada oturan aile ıle biç tnruş

mayız. RattA benim o taraftan gel
diğim de nadirdir. işte QSd kome
dı bumda b~lıyor. Arkada~ bızl 
o ko nun bulundu~ tarafln bı
rakrnıc:, sarhoşluk bu bacılık do
ill, ben de kendi evımız diye kom
runun kapwnı çalmısııu dalmışım 1 
içeriye. E\ ın bolu d r ve loş, Ka
pıyı bonıı açan e~ in h.-Uııyıl'I Anıp 

kndınmış. Yabancı hır damın en~ 

&irdıginı gönınce. 'KlDl o?,, Dıyc 
batırdı. Sarhoşhgun ercccslnc 
bak ki ben Arubı I ırlterlememişım 
vnlde ı.;ınnetınışım, onun ıçk1 hu
susundaki .,iktlyctlrıl l>llCUClm ı~·ln 

bana batırıyor ı.ıınnıle elimi 11~
ma goturcrek hem ' ar 11 '. hem d 
sesle· "Sus ı;us.,, dıyt! 1lylenmıyc 

b:ı~lnınışım. Bu h. lı ı:•Jren Arnp, 
bu sefer buton kmn:ctilc "Can kur
t:ının yok mu D doııUnr'" dıye bn
fırmıya bnşlama-ı mı? BOtOn ma
halleli kapıya usiıştı1. k:ırakotltmı 

ııttik, tııhl ik:ıl telkfk:ıt benim Lır 
kruıbm olmndJl!ım mcyclımn tıkım

yon;a ela e\ salubine de:-t nlatınak 

kabil değil. "F.vlme ta;ırrm: etlı, 

tecı:iyesinı isterim.,. Dıy tcpınlyor, 

Allah eıamet versın o zamanki 
Bey0glu kıı~mcıkıımı bıte gı.iç bel~ 
kwtınnışt.ı p' ~c:te nrlıoşlıık bunu 
derler .. , 

tir. OdLınla iirlare edilmem ta\'-ı 
siye edilmiştir. 

Odun da. tedarik edilemezae . ____ __;=D~r_._H._a::..1zz C~mal 

dahıl b 1umhı: mı iddia etmi~-ı 
liı. inhk<' ne. r{ < n c · ile se
nt U ı u t ·ıı da.' usiyll' bu <la- ı 
\' rı tcvl ıdt:n rüyaine kurar 
veı duı u.,mayİ yuk2rda vaz 1 
dıgırnız gün bn kmıştır. 1 

İaşe Müdürlüğünde 
Bölge i{lfie müdürlüğii bugün 

Dördüncü Vakıf !fanına ta.']l
nac aktır. Bumda Vali kin de 
bir oda ayıılacak, Dr. Lfıtfi 
Kırdar öğleden sonraları bura
da ia.,;e işleıile ~caktır. 

İmtihan komisyonları 
Orta tedris. t okullarında ya

pılacak imtihanlar için kontl -
ması mukaıTc·r 30 komisyonun 
te.1kili için haıtrhklar ilerlemek
tedir. 

Komi.t>yonlara iştirak edecek 
mlimeyyizleıhı listesi Ankaraya 
hemen gônderilecektir. 

V a k ı a Hindistand:ı doğ
du, ama t a m Fransızdır. Hü
lnimdar hazretleıi Avrupa a bil 
h ·a lngiltcı ecleki bazı i lermı 
gönneye gitmi ı. Bu fırsa t n 
ı i ·adc ederek 00.fika A 'l'Upa 

k lcrinı bu me,!.. d-ı Tiir 
ı gôım •• arw nu J:Mıar 
. R lad '·ı donmed n ev

alib 'I ı t ı t;On z.ı nrct 
t ıın m ket olar.ı c Bu-

r .l Be_. oc;lu dn P . p. l ı::ı a o
tuı yonız.. ı:: •\·e1kı güıı gpl-'.cte
le tle bir cam h nenin Kuşdi
li r.;;ısırıııdn oyunlar veı'E'ceğini 
H.aca Hazretlerine Okudular. 
7..aten bir de bu Kadıköy cmti
nı görmek istiyorlardı. Bu fır
sattan istifade ederek sizin cnm
b:ızhancye de uğradık. Fnkat bu 
çrn_rip tesadiıf için demek kı bu 
kadar uz.un vesileler 18.mn imiş. 
Ey, şimdi sana gelelim. Aıılat 
bakalım, babalık 
Haşim, gülerek eski gemi ar

kadaşının om.uzuna vurdu ve: 
- Benim hikayem o kadar 

parlak değil. Ama seni entcrese 
edeceğine şüphe yok. Anla.ta.-
yun: 

Bilirsin ki, ben Suriyclıyim. 
Orada doğdum ve büyüdüm. Bir 
erkek kardeşim vardır. Ailem 
namuslu, alnının teriyle yaşa
yan bir aile lcızı. Büyük karde
şim gayet açıkgrlz ve piskin bir 
adamdır. Henüz memlekette 
sirkten, tiyatrodan eser vok i:. 
ken o Beyrutta kilçUk blr l:um· 
panya teşkil etti. Bir çok mari· 
fetler yaparok ;para kamndı. 

Hey giclı gunl<'r hey diye basını 
ıkı tarafa snllndı \'C dcvnnı cltı: 

- SlzJer ne gördunüz sanki? 
Bizim me.slcğın !Jile r.evki o za. 
m:ınlaı daydı. Alq;amları binli/:J o
nuınüze koymayın a !in kelımc ya
ıamazdık Hıç unutmam Harbi U
mumınm ılk scııcsıydı. Bir yru: gü

nü ı •ı :ırkndll.1i ka!a knfaya Veni k 
Tepclıaşındnkı meyhnnclerden bin
nc girdık. ı ıyelımiz birkn~· bardak 
bira içıp hararetimiz! dlndlrmclcti. 
Ak rıı fa lı tabıi nyrı .. Uuılmı.ya
lıın. hir bir dalı bir daha hiHH 
almasın tamam k ndı hesabıma on 
altı bardak ıcmi~ıın, muzip nrka
daşım da tını sırrı bardaiıma blrCt" 
k:ıdch konyak dokUyormuş. Olmu-

--
Bu kumı), nyamn içi:ıd hawnn lı Hazı ti Mu. -ı 
laı, atlar. köpekler de Yardı. Ya- tur. \ ·u.i hic 
ni mal. e • p bir ca.mh"~' ne. pct i 1 • 

B b"r m.in B yruta upı ·an Bir salııld ' · bır 
Bel Et al t..:. :ı · ioe tayf ' - çıııd mı? 
rak g di 1 L'<.: u !. dım r l n - E\ t, ·1 j rn . tıpkt 
liman, ıskele sk le dola} rT'a~ ·· Ha·1 reli ?-!usa g · .. !J rem enin 
Bu seyahatlerim C"'rınsmda h"ı · balısc'tiı;ı 1 p ., .,. .. sa ·un ı, 
masraı etm ıvor ve günd··!J; •· .ı b,md ~ sek ~ on e ı~ 1 
arttıı ıyoı füi. l'7a,t yakı:ı b - Etuval tayf s' 1:.11.1.n d ki i ıJe 
çok lim:ınlaı do sırken siı, 1 r, ben ec'SCTt.} i l ırkt--rı .1 • 

cambazlı ,1cl0 r görüyor ,. lı n- hilde. şöy e 1 bir cukur , • 
lardan irtifade etmeyi taqrJı. çind cansız yat n bır çocuk 
yordum. Kendi kendime: 'E' bulduk. Daha b. b •. Ouu oro. 
Hfışim. mı seyahatlerden bir il.i ya kim gcurmı Bır cvd u 
cambazlık öğrenir, bir iki w ta haberı.m yok. Hemen sep_tı .ı _ 
hayvan tedarik edebilirsen kar- ~arak vapura çı:tardık. Ço u . 
deşinle ortak olabilirsin. O zn- ga bayılırım. I•'akat çocuğum 
man o da sana bir hisse ayır- olmadı. Zaten Sam ile C\ lenıı 
makta. ve seni de kendisi gibi evlenmez onu m mlrikette bırn
zenginlik yoluna sokmakta te- karnk gcmicilığe baş1amıstım. 
reddilt etmez.,, gördüğün gı'bi Sepetten çıka.11 yavruya dort 
tasarladığımı da yaptım. Şu gö1Je bn.karak btiytlttünı. Onu 
lrumpanyaıun başlıca numnrası memlekette kanına teslim l.!t
Dede ile Ferhnddır. Ben bımln- tim. Adım Ferhad koyduk. F ·r
rın ikisini de Bel Etuval gemisi ha.d büyürken ben ağnbeyimın 
Hint limanlarında demirli bulun işini aldım. O tckaUt oldu. Şim
dui;u sırada. Hindistmıda elde di bir koşeye çcltilmış oturu -
ettun. Bir gün Bombayda d&- yor. Dünyayı görmü.~. geçirmış 
mirli idık. Ko.rada. dişe gelir bir olan bu adam ömrünü iline 
veY ~ken Dedeyi buldum. Bu tet.kiklcre hasretti. Ben canbru:
bfr cfrşı. fildir. Fakn.t 7.clc.i ve alıt lığa başladım. 'Ferhadla ded yı 
kın bi::- yvan. Onu satuı ala-- bir arada yetiştirdim. Onların 
mk geımye yerl~. Fer-- 1kisl pa.rnıakla tırnak gibid·r. 
ha.da f.'!i ince, nzlzim bu delikan- O kadar işi anlnşmışlardır. Bi-

şehrimizde mevcut 96 Jıama

mın fa.allyetiııi tatil etmesi 
muhtemel görülüyor. 

Samanlar devrilince ... 
Srunatyada S.ırayönünde Çık

maz sokakta 26 numaralı evde 
oturan Uocati. dihı Yeıikııleden 
sıı.nan yüklü olarak gelen bir 
arabaya. binnı.iştir. Yol da ~ -
manlann dökiilmesivle Necati 
müvazenesini kaybederek ara
ba.dan düşmüş ve alnuıdan ağır 
surette yaralanmıştır. Nec:ati 
İmdadı Sıhhi otonıobiliyle Ccr
rahpaşa hastahantıSine kaldınl-
1ru:rt:ır. 

Sun'i çiçek lhtlkArt 
Beyoğlunda. l<rtiltlil caddesin

de 381 numaralı dükkinda şap
kacılık yapan Fevronya Ka.çe:ni
:ko, ça.pkası için sun'i çiçek i&
tiyen Nezihe isimli bir bayana 
75 kunıRluk b!r çiçeği 175 kuru
şa srıtınak istemiştir. Fevronya 
yakalanarak Mi ili Korunma 
Malıkemesine verilmiştir. 

ım oğlan bir serçe kadar ne -
lı, f l.at bir ınayımm kadat 

da hu_ 'SU7dur. lt'il yüz beygirden 
<l.ı a k tvwtlı. ama senden ben
den d~ zekidir ha ... Bugün be· 
nim b slıca seı·maycmı bunlar, 
~ıl ıle cil"lil:anlı teskil cde.r. Ben 
onlarla iftihar edPrim. 

Kaziınir bu hil · yeyi dinler -
kcn bır dfi ünccye dalmıştı. 
: ·z r~ ın la go.,leri bir nokta
ya anı: 

Garp, garip şey .. Çok grl-
r p f'cy... . 

Dıy mmld ndı.. Haşım hay-
retle b:ıkt1 : 

- Garıp mı? Nedir garip o
tan'!' 

- Şu sahilde bul ınan çocuk 
hik.Lye. 1 rarip ey derim.. Hem 
anlattı ına g .. re bu vak'a, tam 
prens B nn :rj - S nk'in, karı -

nııı 'e yavı ısunun batbkla -
rı zaman ve mahalde <'ereyan 
etmiş. B~ıgalc k ··rrezı sah 11 -
rinde ... Öyle değil mı? 

- E• et... Aman ne cııyor-
un ? ahi mı ? .. u b zim F ı -

had sa.kın Ram · 
tor u olm 
bu d 

' 

lzmir Valisi şehrimizde 
İzmir valisi B . T•i.tat Tuksal 

dün sabahki ekspresle Ank:ıı ı 
dan §chrinıize gclmiı;.1:ir. 

Vali birkaç gün şchriml7Ai 
kaldıkt:ııı sonra hmire döne 
ccktir. ,-------
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9.32 4-55 8.50 Zzant 

5.47 13.10 17 .<..'iti v ... u 
Ü..- Yaw lm.lak 

12.00 J .48 7.30 kıınt 

20.16 2'2.0~l 3.4fi Vasalt 

kapılmıyalım. Ferhad eğer l~
mador rncasının torunu olsa} . 
dı sen bunu çoktan farkedeı -
din. 

- Nasıl farkederdinı? 
- Amma ctthı? o kada.ı za-

man Hindistn.nda ya~ı sın 
Asil bir hanedandan gclr.•1 ç.o
cuklann göğüslerinde bir diik -
me olduğunu bilmez misin" 
Brclımcnlcrjn çocuk do~r doğ
maz bu işareti yaptıklarını ı
şitmedin mi? Brehmenler Ifa~ 
mador rar.alarilc cocuklarınrn 
göğsilne silıumiyecek biı sur •t
t.e mavi bir Lot.ııs ye.prağı rru;. 
mi hald~ederler. Ferlladın got
sUnde böyle bir isa.ret vaı 1 ~, 
H~im dudaklarını bliktu 

Meyus başını Mlladı : 
- Maalesef hayır, öyle bıı 

şey yok. 
- Demek ki senın bu yau ı

yu bulman ile Ramador racıı
sınıu oğlunun ve ailesinin batJ
l}J basit bir tesadüfle aynı 7..a 
mana geliyor. Bununla bember 
ben ı;u delil.nnlıyı bir görsem 
çok memnun olacağım. Nere le· 

imdi o? 
- Şimdi bulayım e.fondlın 

Bımu sôyliyen bu muh v 
yı dikkatle dinlemekte 
Silra ~ i. T :nb 1 kad n ikı 
d nd 
1 
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Y ÖRÜK ALİ 
- .. - 1 $1e fimdi bu ihtfyarbpnla attı-
- Am1mıtağhmu yenersem ma alır emerim. • 

..... alara.ğmı ödftJdea ana Her ne hal ile Yozgatlı p.ş - B d • 
stmWi aırmah gevreyi ..... l:m. bir hale geldi. ılııfeseleyi ~ aş 1 ş 
llnı. fendimi:ne pıeret u)atm1ş E- ' ' 

nezle, grip, romatizma 
fenctimiz de merak edenk beni 
Jruzunma Nırttı. Efmdimia, Nt!lJ raljl, KırlAlık 11e B llliln Ağrılarınızı derhal lıeser 
-.o ~ Plb- B&U.l llll'tm- • 
da fpekl1 aJaca1ı '* entari var- lcat mda gCınde 3 kaşe ahnabıllr. 

- ...... 

4ı. Kon.n abdeet. ahr vaziyette 
mvahydı. Ayaklan çıplaktı. &
il trqh "" açlkb. Yaz 8ICağı ol
ap tçtn eedlre dayanmıe, ayaık 
ı.rmı pencereye doğru .uza.tnwr 
tı. Beni, ufacık tefecik görün-

- Evet, çıkıarahm bunlan ce olduğu yerden doğnıldu. Kos 
~ bu eefer artdr.. koca gövdesini bana d-Oğnı di -- ..... 

Arna.vutDğhı, lgaMraJasyı bu
ti, ve: 

- Abe! Kavuotlu IMı bdar 
-Wiyol'B\lll pes edeyim ben!. 

- Yoo .. Gıcın bükme,......._ 
ilııterim eeni ..• 

- Yen de görelim be!. 
- Elbet bir' gün olacak bu.. 
- Benden daha pmç olduğa-

- mı~! 
-Tabü be! .. 

1 - Da.ha ... nna. .. 
- Nual ola& .,anu "'1 a ey -

dun bize bJıWenlann ! ? . 

brek: 
- Oğlum, .Ama.vutoğlu sen -

liD del?Ek ! 1 

Diye hayretle ilOl'UDC8. becı 1 
4le ayak öperek: 

- Evet elencU.miz, kulwnı-
mmı ... 

Dedim. Neyse h\J.ZW'dan çık.tık. 
Falkat ne Yoqa.tlı Kd Hasan. 
ne de efeııd:imiz beni ben.imseme
miglerdi. Efendirir., emretmilJ
ler: 

- Kuşçu Mehmetle bir güreş 
tuilamlııır •.• 

1 

Y o.gatlı Huan, efendimize: 
- Padiphım, yas*tır.. Bir I 

taNfı kırılır. 1 

Deyince, etfl!IMtimiz: 
- Ne oluna olsun? .. 
Emrini~ .. Fa.kat Yoz-

1U RUŞU KLUILARI 
ve LEKELERi 
nasll "SILMELİn 

* 

Nafia Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan il: 
ı - Su t~leri Aluncı Şube l'.1udurluğil mır.t"kmı dahl?inde Se,rban 

sağ sahil ı;ula ına ve deşarj ş.bckcsik bıiıaı ımalfı ... ve i~kınw om· hırı in
şaatı muhaının !!n ke..';' ıf he<lE>li vah• i 1l esası U7"rind<!n ( 5.:H8.04fı) lirdaır 

2 - .l!;k~ iıtmn l f. .!'i.912 t;.ır i hır.e rn~U<l! un Cuma günü s;ı •• ı 15 de An-
k:ırada Sn 1şl(·r. Retsllgi bına.ı içind_ toplanan Su Eksiltıı:ıc Komısyonu 

Odasınııa kap.ıh zarf .ısulılc yaı; lae:ı'!tır. 
3 - t stck liler ek iltme urtmıı ıcsı , roukavdc projesı, br.yındırlık l$lt!ri 

genel prinamesi, umumi Su t~leri f•·ur,. şartnamt·silc hı .;ıı ı ve fenui jiart- 1 
ııameleri ve projeleri (50) lira mııUlıilinde .Su işleri RcuJığinden alabi-ı 
lirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için fsteklilerin ( 173,291) !ıra 20 kuruşluk 1 
muvakkat tcnunat -vermesi ve eks J&m nirı yapılacaiı giınclen en a-. llç (Ün 

evvel ellerinde bulunan Vf'.Sikalarln birlikte bır dilekçe ile Naf a Veklle-

1 
tine muı acaat ederek bu işe mahsus !>lmak üzere vesika a\ıualan ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri sarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde • bulunmıyanlar ek.o;ıltm~e ttıırlk 

edemezler. 
5 - tsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yru:ıb aa.ıtten bir 

saat evveline kadar Su ttleri Reislijpne makbuz mukabilinde vermeleri li-
zımdır. 

PÔstad11 olan gttikmeler kal>uJ edilmez. (24~) (4235) 

lnhl11arlar istanbul 
Başmüdürlüğünden: 

11 ..,. .ı.., • 

Devlet Denizyollan 1. U. M. ilanları 
11-5-942-17-5 -'942 tarihin~ luHlar 

muhtelif hatlara llallıacalı 11aprırla 
isimleri ve kalkış ,,an 11e 11111Jtlerl 

ve llalllacakları rılltunlar 
- Sah '900 te Kanıdıllıi:&, cwrıa ... " -

ııhtımında. 
hOT: Cuma ...-W J1lPllmamlf oiduin"m aara-ı• 
deniz vapuru cuma .. ..ıı 11=' ' ıuı tcwlllden ya 
pacaktlr. . 
ıstaııbuldaıı lll4/NI ah Pirin . ~ 
l'Gdeniz ~ 1'8Z Pf'OClammlll. tldNkın• ~ 
ımşt.ır. Y cıilcumm puarteııl, peırwanbe ttialeri 111-
hayet saat 21.oo e Ddm- .....,_ Ormiıı 1'ulaDma
l:.arı ıtzı.ındlr. 

- Cumarteai ıaa da T.ıdamı Sl.rtııııecl nllbmm4au. 
- Pstembe IJll da S...U 1l9PUr1l Topbane rıhtı-
' mındalı. 
l Jr0'1': ı~ arlbiııAa .... m haftaıdo bıı 
' defa almak tl2el'e h:mit INlfertedne baıılnnAral.tır 
' - Pw~rtt-ıri, çarşamba ve cuma 9,50 de M:ı r:ı k::ı1.. r· · 

ırnı r te:o H .ı•O t.e Tr:tk, pıv:ıır 9.50 M:wa G. ' 
rıhtmu.ndan. 

Baaıdlıma Wta - Pazıırtesi, carfll!'rllwı ve cıın\8 !.08 de 'rı .. ı k G, ı .. .... 
rı.bhmından, ayrıca çarşanıba 20.00 .... ııtcılyn '" 
cumartP.ı:ıi 20.00 dl' Menin Tophane nhlıııuııdıu 
NOT: 13 Muyuı tarihinden itibaren çar~n u ı fü» • 
c.lırma aralık seferlerine boşlanacakUr. 

Karab1- hattı - ~.ılı ve ~uma 19.00 da Barbn Tophane rıhtımuıd .. ı. 
1mrcıa batta - Pa?.ar 9.00 da Kem~! Topha"e-rıhtunında ıı . 

NOT: 10 Mayıs tarihinden itibaftn lınro;,: po t -
NnU\ 1st:ınbuldan kalkıt i'Ünü eskisi ıcibi p: ı.:ı 
eüııfine deii.t&irlhnistir. Badema salı guuıı ':ı11uı 
]'Oktur. 

Ayvahk bMb - Ça1'Şkmba 12.00 de Bursa, cwnarte:Ji 1!.0Q d~ An -
talya Sirkf'Ci nhtımından. 

İzmir ba&tı - Pazar 13.00 de izm4- O.lata rıbtunmdsıı. Bu •w~-
ta gidlı ve dön(iet.. Gelibolu ve Çanakkaley~ ııı:
rayacaktır. 

.NOT: Vapur, .ııe{«Jeri Nkınde her türl&.i ınaliın." 
aşağıda telefon aumaral.-ı yaaıh acen&akmmız 
dan ötrenllebillırir, 

Bat ac~enta: - Galata nhtmu Liınan1ar Umum ~rllıjlü Bı-
Gawta 11ııU1 altıncbı GH2 
Şube aceııtabl'ı - Galata rıhtımı llıatllıı:a Lim8ll nialiil 'MDa ı .. ı 
Galata tında. aı.n 

Sirkeci .... - Slr ..... YolN ....... m• (ISM} 
acentahiı 

Dedi. Yörük Ali, SWA1yor, ilr:i 
Mphlivanın bhürleri1e nasıl 
ellve&egtikWlrine dikkat ediyor
eı. X.O.koca Kavuoğlu Koca 
Sbn.him, Nr avuç Am&vutojlu
• ne muamele ediyor'lu. Oau 
m8AfordU. Ka'VUOflU da bili
JIOl'du ll, Ama~ ko
ia)r kolay ıneydan a.lmamazdı. 
Yörüğün bir gözü qkk la' • 

4liği Ama.vutoğlundaydı. Onun 
erı.eesine, pençelerine, vuru§lan
m hayrandı. 8aldB konuşuyor, 
Mç aabileşmty«du. Sanki o, 
Ylcudun Nlamı değildi. 

pth Hasan. yüz kırk okkalık 
kuşçu lılebmedi çağınp efendi
mizin~ tebliğ edince ne 
dese beğ.iDindniz: 1 

1 
İçki ve tiltiin sabcılarının ellerindeki satıı tezkerelerinin mı.iddeti 31 , '-••••••••••••••••••••••••-' 

Anavutc>tllu, eon ü •ra.k 
Y«Wt Aliye: 

- Ali, ha)"dı .- ,Preyim •• 
Benim MU8t&fa da daJiil oldu • 
f: .. halde l'l böyilkortayı '811ıb-

Dedi. Ve, dönerek bttytHt pelt
haıılaria fUlldan baDdan konuş 
mai& bqladı. Kavuollu, Ama.
wt.oğlunu üzmek ve aöyıetmek 
tlltqordu. ltDde binle llONJOl' • 
du: 

- Ati pehlivan, 1U Yor.pth 
Kel Hw.ıı rmldı ! 

- Yosptlı ile ptntee wr 
ma! 

- Şu, )[~ Mellmetle 
t8nıliDl uılatauaa !. 

Armvutotlu, Kup-.W lııleh 
..ue ıüretini anlat.uya .... 
'9ıdl. Çhıldi, btl, Kutnbqı 
llebmetıe olan ıüree ook eat&
_.Mı. öndae ple1ı pebli~an, 
Anıa,wtoğlullda.n rica eder ve 
IMı ıtllbc; bf.kiyeyi OD& ~
llrmb. Bu bAki.ye Arna~toğlu-
aım da hQ!UD& giderdi 'ft tatlı 
tlıt1ı aöyl.erdL Blklyeyı anJat. 
D7& bqladı. BWI ... Yörük 
Ali)ıe hitaben: 

- Küçük dbıle. .. Bu, hlklye 
lkılta-n Mecit deırrine aittir. O 
ftkitler Sultan Aziz Efeodimiz 
'ftlli&ht a.ıtanatiJ. Veliaht Aziz 
1lfendinin ustası ve başpehliv&
aı y oe.gatlı Hasandı. Yozgatlı 
Kel Hasan, Sultan Malmıut dev
rindenberi ft ktlçWdUkten Sul
tan Azize l&labk ediyordu. Yoz
ptlı Haaan, uıı Sultan llah
ınut devri bafpehlivanlan.ndaıı
c:tar. Aynı gmanda da K'!lllW'.l• 
keŞ de. iMUtbit iri bir adamdı. 
Ben iböyarhğma rutgeldim. 
Fa.bt. çok kaviydi. Sultaıı Aziz, 
onu çok eeverdi. Her wlıJt: 

- Lala! 
Diye hitap eder n çağınrdı. 

Veliahtken. efendimizin ~pell.
Hvanlan vardı. Bunlana . Ç'lntle 
dn irisi ve en '*il Kuecubaş 
Mebmetti Beni, veliaht &ıanlYl• 
na getirdiler. Sebebi de Kırk
pmards ~ "'""ıetJJD. Vetiahda. 
methet.mişler. Fakat okka.md~ 
~§!er. Saraya g~ldi-
ğim zaman Y osgatlı Kel H ass:
wn huzuruna götürdüler. Benı 
f(>yle ''llkand.aıı apğıya bir 
süzdü. Hiç bir f8Y8 benzeteme
di. E, vine böyle ufacık, alt.mı~ 
a)b okkalık bir adamdım. Al
lah rahmet eylesin Y osgath 
yüz otuz okkalık tri göTdeeini 
tone.rlıvara.k olduğu yaden aya 
ğa kalktı. Boyu çok 1JSllDC~11 
Tepemden bakıyordu. Koca irt 
elini omumma koyarak b&y
ntıe: 

- Senin iııımin Anıa.wtoPı 
mu! 

- Evet!. 
- . Kırkpınania iki defadır 

başgilreel alan sen dsin? 
- Evet! •• 
- Karam,uldqı ,.eııEll de 8eD . . ,, 

mısm. 

- Evet!. 
Ben evet dedikÇe Yoqa.thom 

~·ııeri de büyüyordu. Yani o 
oerece hayrete düşmekle ben -
ber hatınndan d& §Öyle geçtn.. 
yordu: 

- Ulan, bu herif mi yapmış 
hep bunlan? Şunu okluğu y«-

Mayıs 942 a~amı sona erecektir. 
- Usta! Booim haysiyetim 

• ar .. Beni, efendimiz.: güreşti
recek adam bulamadı da bir a
l'Uc; adamla mı g\ireltiri-y<Yr.. E-1 
ı.,nctinriae an«tiniz. Ben, bu a
damla glİn!IDIİye tenezzül et-

Bu yeni Ye 
f&JIAI bayret 

Satıcıların yeni tezkereled ni kolayhkla alabılmeleri içiıı mıulaka i ti- · 
barile aşııfiıda gos~rılen günle,.de dukkina ait kontıu-atlan ve f!Ski tezkere
leri ve ' kişer adet foto~ r.ıtlarlle Kabataştaki ba,.'ilnüdürlu;ünıiize mür.ıcU41t 

etmeleri ve 5 Haziran 942 :ıkş.ıını saat 17 den 110nra yapalacak kontrolda 
teekeı~lrinl itlmıyanJar hakku1d :ı kanuni muaınele 7apı.llK.-Jb ilAn olunur. 

Beden Terblge•I llmam 
MIJtllirlllltlNlen: 

l . - Vilb'eı, kaza Ye m\i-Halıer 9IDÇÜk k1Dplısind9 ..... terb11:J• 
mü1'elleOern1{ ~ üzere aaaildaki IUtlar daiNUDde v. ...o.abalra 
imtihanıle 50 etitmen aaımedi almacubr. 

meoı. • 
- Nasıl olur Mehmet? Ef .n- 1 

dimizin iradelerini yerine getir· 
m en lizun. Kim olursa oblun, ni-

1 
U.yet güretecekain? 

- Güreşirim a.mm&.. Vıallah 1 
kmülerini kırar, olduğu yıe..'l"(}c : 
lıarakınm. Hem de efendlınizin ' 
&ıiinde leşini bıraılunm. 

- Ne ya.parsan yap! Emre i
taat etmek mıecburiy~tinde..sin ! .. 

- Evet .. Efendimizin dedi~ini 
7erine ptireoeğim. Fakat ~nra 
etmctimiz bana go.aza.p etmesiıı- 1 )er ••• Bunu aöyleınJe..:'.iz fena ol-

GOZELLll 
REÇETESiNi 
tecrübe ediniz. 

ODd bleey-
reltrlndm 

latlh~ edi-

a "'genç 
Ye atıam 
bir .J1dln 

wıı;urlarına mü.p.blb om ,._ 
ni ve klymetll blr btllU&. B~ 
tiin dünJMla tanınmıt bir clld 
ırıütehaasw tarafından ket
fedllerek kemall tılna ile ae
~en h3.7Y&n!ardan tnlhr8f 
edilen ve •Bioc•l> tabir edi
len bir onher, flmdl c1ld 
rıda.~t olan pembe rentıet.t 
Tokak>n kremlnln terkiblnd~ 
mncı.at\.ur. .,:Sunu her aqam 

-.. yatmazclan enel lullanllUL 

_ Bllwna. ıte~Dl söylf'- ı Siz uyurken clldinJz bu IDJ
meUl un ıısurlan ma.ueder, 

Iİlll.. Her sabah uyandıtınııda 
Demif. .. Beaim tabii biç bir ! cUdlnb1n daha taze, daba 

feyden hiıbelim yok. Yalnız 1 ı:enf'•e daha yumuşak oklu-. 
Jt~u Mehmet .Ağa.yı gör\iyor-

1 ~ tunu sörürsünüs. Oündllz-
dum. ])ey gibi bir adamdı. t tznn )ert <Tatm - Beyıu) Tolto.-
t.C>ytu, iri göğüslü, iri elli ayak- ıon kremlnl kullanımı. 811 
h, kalın manda. enseli bir heykel- baaıt tarzı tedavi aa~e 

15, 16, 18, 20 Mayıs 942 günleri Beyotlu. Gamta, Panpltı. Şişli ve Ka- 1 

sunpaea mmtakasındaki bayiler, 
21, 22, 23 Mayıs 942 gunlerj Sirkeci, ve Bcy1121ı ıwntakaıundaki b:l

yiler, 
25 26, 27 Mayıs 942 güııl.-ri Aksar.ıy, Fatih, Bulat. Bakırköy mın\<Uıa-

' I 
Btndaki bayılf'r, 

28, 29, 30 Mı.yıs H2 IJÜR}eri Beeil<t&i. Rumeli Boia~ ve Aıuıdolu 

Boğaz.içi bey!leri, 
1, 2, 3 Ha.Aran H2 günleri Üsküdar, Kadıköy, Ereoköy mıRt!lkaamda!d 

bayiler, 
4, 5 Hatiran 942 tünleri de Adalar mıntakasmdaki bMYller. (5ti:i2) 

Eml~k ı,e Eytam Bankasından: 
Eııas Ne>, 

2'119 

Yeri 

Bojmiçı Ye
niköy b'a ma
hallesi Köybtı-
il caddesinde 

No. 112 

Nevi 

Dükkan 

Beyoğlu Fe- Maa 
rJköy ikinci ballçe eT 

lt 181111 Çitte Ce. 

vizler ı;okaim
da No. '37 

T . L . 51.- T. L . 7.M 

T.L.1~ T. L. 18.-

eti. Ben, onun yanında bir avuç ber kadın 10 yq pnçletebl~ 
Jr:abyordum. Herif beni santy Ur Ye her pnç lamı sıpta Yukarıdn adres ve izahatı yazılı gayri m enkuller boştur. K irnya ,.l.'r-
bahçesinde gördüiü zaman val- nazarUe bat\alt "1J&IU hay- me günu 20.5.S.2 çarııamba günii saat ondadır. 
11h ellerini kalçalanna koyuyor, ret btr tene mallk olablllr. Talip olıınlann tafsılAt almak üzere Bankamız F..ınWt servisine gelıne-
bir b.vak ağaca gibi olduğu yer- Tokalon lıttmlnln • mWım.lr,, leri. (828) (5354) 

de dikilivor.. Fil gibi soluyor. neticeleri pranUlldlr .• Aka1 !========================================= 
Bana dik dik bakıyordu. Be:1, takdirde paranız lade edWr.\ 
utancımdan nasıl yürüyeceğiıni ~--••••••••" ı .. hlttt A. Cemtıleddln ..,.eçotıu Nctrlt • t MOdürO: M. le1nl Karayel 

A. C.....,eddh• 8arllfGllu tnatbaue) 

Bu naııuet1er 1M2 Temmuz 'ft)'a ......,_ .,..._ Av ı ıia ,.UUı w 
ahı ay deovreli bir kursa tlbi tut .. ..._.Me tbr. 

n . - Arımdan vasıf ve earüu: 
A) M~muriD kaııununda bir m.._ icla ~ ...... wıunaa ...... 

Wt'l haiz olmak. 
B) 35 y..:..mı ..-.mıt bulunmalı:. 

C ) Askerlik vntfniw Y•PDUI olmak. 
D) En az orta mektep ve;,a muadlli ' 1 ı lııiA .... ...,,,. 11181 ~ 

dan soıu·a Erbaş Okulundan ~ bnlpmnelr, 
E) Nümuneslne söre btr ı.ahhQlbame wnDlk. 
G) Müsabaka ila&ibAG.ı .. Yalaa M- sC: - Mı:? " .._ ._. .._ 

rak ,..ptı~. 
111. - Talip elao1ar Wllyet mettm' rhade Y8llen. kaza w umır. 

oıu!teı.lenııde kayın kanılara i8t1da ile 11111neaat eıılıl c!:1ıeııcl!r. 
Mliracaat zaınaıu nihayet f Hadnm iMi ıGnG ..._. lıöJnil ohıeaittu. 

ıv. - Verilecek ücret ve murat: 
A) S&"ıl sayıb Teadill Kanununa 8'k• ~---U. beuıber Jıımsta bu

luudqldarı ınGddet wfmcla S(tnde llO Jl:ıu1lpı ~ 9Eere betttrala 
yevmiyeleri. 

R) Kıwuıanlann böJ.seleriDden ArU...,.. 1ıı1ıtW 1ıcı1 .....n.n ft JH>I• 
l«;t'1.'f9k Jünlt>.r için borcuah yeymiy, Jer1. 

\1. - Kurs esnasında çalllDla için si;:ııiJecC eDdM ft ....ıtkabt U1DU111 

müdürlükçe verilettk. 
VI. - Fazla taf.81.)Sıt U;in Yil&yetlcrde Bedea Ter ... Bllp Ba,hnıdl;.. 

larına kaularcla ve nab.i)relerde kaza ~ müracaat lhım-
d.ır. (a!M - 1128) - ---

GörOnmez kaza · ı ı 
&şiktaşta Şenlikdede mahal- .Aallerlllı lılerl lesimie Dt>Te sokağında oturan ._ __________ _. 

Safıye dün akşam evinde geci
nirken d\~müş ve yarala.nımş

tu·. Safiye Beyoğlu hastahanesi
ne kaldınlmıı,tır. 

Beyotkı Yertı Aek ... Uk fulteaintl~"· 
Apiıda sınıtı, ri.i.ibesl, :ıdı ve ıutyt 

numarası yazılı Yd. Subayların a<~ 
pıbeye müracaatı.an ilAn olımur: tJ8411'ıyordum. Saray yana.şmala.- " .... , .... yer: (M. a ek'r GDreo,-lar ve 

n ve yamakları bu ha.le kıs kıs "'!!!!!~~~~!!!!!!!!!!1!!!!!!!!~~~!1!!!!'~~!!!!~~~1!!~~~!!!!~1'.!11~~!1.~~~~~!!~!!!~~~!!!!!~ gülüyorlardı. Ben, bu aclıl.ma ne ~ - - - -- - - -
Kur. Yzb. Tevfik cıifu Ekrt-rr 

(82&-21 ), P. Yzb. Melımet oilu Mu· 
bittin (333-411), P. ~. Hatt:mı diyebilirdim. Yanına gidip de: 

- Arkada.~. ne b6k1yorsun 
böy)e? Güreş mf'!"-danında ko
ammuı pay ederiz. .. 

Di•remerxtim ya! .. Mehmet A
P güreşeceğimiz güne ka&ır 
mrltaç defa bana, böyle yapb. 
Bu, Mehmet Ağa, bir oturuşta 
bir kuzu yermiş. Bir gün :kendi
sine yemek getirM tablaki.ra.. 
llOl'm'J6: 

- Arnavut.oğluna ne yemek 
veriyorsunuz? .. 

Ta.blaki.r, şu cew.bı vermiş: 
- Ağam!. O, çok az yemek 

yivor .. Amma ~kaz .. BU.den 
d&ııi az yiyor. Ona götürdüğüm 
tablayı hemec yan yanya geri 

""türtiyonım. 
go Bunıın üz.erine Mehmet Ağa 
giilerek: 

- Bak hele .. Fukara kesesi 
kadar midesi olan bu herif be
nimle nasıl güreş tuta.bilir be! .• 

.Japonya')'& dOf(ru ... N iha:yet A.dda.'run ve Şa.ng-
hay'daki Standa rd Oil 

şirketinin mii.dürü eski ahbap -
kınından Avusturyalı kaptan 
Eisler"in yardımiyle Amerikan 
ba.ndırab ''Mongolya,, vapurile 
Amerikaya müte,•ecciherı yola 
çıkmak için icap eden tedbirlt.'-
ri aldık. AVUffturyalı ikaptan, 
bana Mi.ster Johnsou umımde 
bir Amerikalının peaportunu 
tedarik etmişti. Sizin anlıyaca
ğııuz bu sefer de Amerikan ti
careti bahriyesine mensup ma
nevra. zabiti Bay Johnson olup 
çıkmıştmı. İşin asıl tuhaf ta.ra
fı ben böyle Amerikan ticareti 
bahriyesine mensup bakW bir 
Johll80Il varmış ve bana. teda
rik edilen pasa.port da bu zata 
&itmiş. Her neyse, ince eleyip 
sık dokuyacak bır vaziyette 
bulunmadığmıdan bir Çinli ter
ziye iki .kat Amerikıan kaptan 
elbisesi yaptırdlıktan eonra 
"Mongolya.,, yapuruna bindim. 
İşin rena tarafı Amerikan ~
punıııun müteaddit Japon li
manların& uğradıktan ~ ,f
merilaıya vara.eağıydı. Diger 
ta.raftan Şa.nghaydan kalkan 
her vapurda: d.amıa casuslar da 
bulunduğu herke&ln bildiği bir 
bakika.tti. Ya ben vapura bin -
dilden sonra bu casuslar hüvi
yetimi tesbit ederler de gemi 
bir Japon limanında bulunduğu 
sırada beni Jeponla.ra ~ 
ederleııae ••• ? Bu ibtimıııJ doğrusu 

Sövlenmiş... HaJdlta.ten ben, 
evw! ve Ahir az yerim. İşte Ka
'f'880ihı da bilir. Hatti benimle 
uy eder durur. A:r. yemek ye
rim vıesse!Am Her pehlivan gibi 
lhbild.iğine Jllyemem. Amma, 
ietih8m yok mu? Var. LAiıin az 
yerim daima.. Hıer ne hal ise, 
~gün gittik~ yak
laşıyordu. Ben, keeıdime saat 
rakkası gibi ba&ıyordum.. Güreş 
kbnan}anml yapıyordum. Soaıra 
haftada bir kere de Zincirlikuyu 
dağlarm&. Ayasala köyU bayır
tarma ~ bAVır kDfus\ı va
pıyordum. Bu, t.Joqır • ~1Jan 
beDi bülbütıl1n hafifletiyor ve, 
çelildeetiriyordu. Tam altmış uykumu kaçırıyor, rtly~ 
altı oJrkalık bir mnm ktim. lleb- giriyordu. ~t tehli:lce~ aoze 
met Ağa De olacak giln!ş günil- almadan dünya.da hiçbir '18'19 
nü satımuhkla beklivoıdum.J muvdfak olunamı~a 16-

(A.r"- yarf l r.e de karanını verdim ve Woo. 

Sumatra ve Cava'da 
~--~~~e! K~~ii~J--"' 
Bir A.I••• harp e • lrl •nlatıy ... : • 32-
sungda demir üzerinde bekli
yen "llongolya.,, vapuruna ka
pağı ati.mı. 

• • • 
A r.rıerikan va.punı evveli. 

bir Japon h:ı.rp limanı 
qlıa.u Nagasaki'ye uğnyacaktı. 
Hava giizıel ve ılıktı. Yeniden 
ayaklanmın altında hakiki bir 
yolcu gemisinin güvertesini h is
setmek beni memnun ediyordu. 
Va.ktiınin büyük bir tısmını 
kaman.mda geçirmekle beraber, 
kamara arkadaşım olan Ameri
kalı rahip de ahret adamı ol
duğundan o da kamlandan pek 
çıkmadığından yalnız kıa.tamı
yordum ve bu hal de beoi biraz 
mkıyordu. Bütün günU, mınl 

mınl dualar okuyarak bir te
viye İncil yapraklan çeviren bir 
adamın yanında geçirmek v pek 
bevetli oluyordu. Buna ragmen 
g'ÜV\rieye ÇJıkmaoktan mümkiin 
mertebe içtinap ediyordum. 
Bunda da ne kadar hıa:klı oldu
fumu anlamakta gecikmeclim: 

Hareketlmizİn ferduı gttntı 
erkenden kahvaltı etmek için, 
o saatte hen.üz pek tenha olan 
~ geçerMa birdenbire 

-Y'W.Dd:Bn' lil ~a 

DlJS1DlZ? Sualiyle brş.llaşnuya.
yım mı? Eyvat.lar olswı, gemi
de beci tanıyan birllıi vardı de
mek. Bana doğru yaık.laşmakta 
olan zatı görünce derin bir ne -
fes aldım. Bu, yine bizim harp
ten evvelki dostlardan ve iyi 
kalpli insanlann şahı Bay Dun
ning isminde bir Amerikalıydı. 
Kendisini çok yakından ta:nır, 
i.licenaplığım, arkadaş canlılı
ğını taJı:dir ederdim. Şclıadet 
parmağımı dudağımın üstüne 
götürerek: 

- Ama.n azizim, dedim, siz 
beni tanIJQ1lmış • ohın, zire 
ben ka.pta.n Lauterbach değil, 
Amerikalı Mister Johnson'um ... 

Zeki delikanlı derhal vaziyeti 
ka.vnyarak: 

- Ya, öyle mi? dedi, memnun 
oldum Mister J ohfıson, yalnız 
bir şeye müsaade edin: Ben 
Nikko şehrine gidiyorum. Bu 
mevsimde, Japonyada oturan 
İngilizlerin hemen hepsi bu şe
hirdedirler. Sizin San Fransisko
ya sağ salim varmış olduğunu
zu haber aldıktan sonra size A
merikaıı ticaret filosu mbiti o
larak "Mongolya" vapurunda 
rastladı~ kendilerine haber 
YereVim. Herimr, eminim ki de
B ohırlar ••• Ye bir kahkaha. sa-

vurduktan sonra bana, a~ t. 
lih temenni ederken a.ynldı. otlu Adnan Haterni (18!'5e), P . Atgm * tbrııbim ojilu Mehmet Safi (336 ~ 
Nıacw-Jd'de Başmu Gelflaler 188), P . Atğm. F.hrıas oilu Mehmel 
'"Monf"'>lya" vapuru Nagasa- Ali (19929), P. Attın. M~hmet <ığlu 

ki limanına girer girmez bir sü- Ali Cafer (38G25) , P. Atjm. Halı! 
rü polis memuru, tatlıya üşü.şen oğlu Salih F.şret < 18302), P. Atin . 
aıılar <Tibi, W '"'Ura hücwn etti- Abdülkerim ojlu Adil (333-423 ), 
ler. Bütiin yolcular geminin ve- P . Atim. Ha&ip otlu Şerif Ali (31986) 
mek salonuna doldw·uldu ve P. Atim. Ziya <Pala> oilu Pert , 
hPrk~ salonda toplanınca bir ( 18148), P. At;rn. Hayrt oilu Buı _ 
µol· ıncınuru bize doğru ilerli-
yerek: banettin (37453), P. Atim. Abdill-

- Miııter Johnaon nerede? kadir oilu Hüseyin Hiki (16278), 
diye sonnaz mı? P. Atim. Hüseyin ottu t.maıı Hakkı 

Eyvah, işte şimdi hapı yut- (13479), P. Attın. Sami ojlu A.zd_ 
muştum. Demek ki btitUn ted- (150'l2), P. A~. Rıza oihı Münir 

(13629) , P. Atim. Meh. ömer oğlu 
Mehmet Haun (20608), P, Atğin. 

Selim oilu bmail ( 40M8). 

* Fatih aüerlik ıubceiade..: 

Şubeye davet: 

birlerime rağmen sahte hilviye
tim meydıana çıkmış, Japon za
bıtası benim "'emide bulundu12 ı -
mu haber -almıştı. Şimdi ne ya
pacaktım? Bu cin gibi Japon
lanıı elinden vakayı kurtann· 
kolay bir ı;ey olmıyacaktı. Ben, 
ecel terleri dökerek bu sualler-
le zihin yorarken salonun bir Top. Tetnı. Salim oi. Ata ıc.un -
köşesinde oturma.kta olan bir A- raı mao. 
merikan kara subayı: .... .--------~ 

- Albay Johnson beııim, ne ry • s b h 
istiyorsunuz ? diye sordu. en 1 a a 

Ben bu cevabı ;o.ı"tin"""" sevin- - - - - - - - - - - - - - - · -
cİlnden zıplayıp oy~ i- -ABONE-BEDELi --
çin kendimi wrmruya mecbur 
olıd.umı. Ey Ulu Tannm, talih 
tam :r.amanmda İlndadıma 
yetişiyordu. Japonlar Amerikan 
ticareti bahriye zabiti Johnso
nu ıara.ri.ar.ken tesadüf onların 
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karşısına bir Albay Johnson çı- ....._ ____ I ______ ... 
karıyordu ve Japonlar zavallı al- - D K K A T -
baya ahret sualleıi sorarlarken 
ben de ha.yatımın en mükemmel 
ve şaheser komedyasmı oyna
makla llleKul bolunuyordum. 

(Arkası var) 

O.ı ut m'• &lndedl• ;,uıl&r 
Dll"edUlln De(lre41ım.1ıı iad• 
olunmaz n dnmdan mu'uJb'e& 


