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Bunlara dahil olmıyanlar hükômetçe 
yapılacak tevziattan istifade edemiyecekı 

Şehrimizde yapılacak tiJren ve ıenlı 
lere ait program tesbil olundu 

Reisicümhurumu.zta 
Polonya Cümh~rreisi I 
ve ~rak Krah arasında 

Gençlik bayrak koşusu dün 
Erzurumda başladı 

Nikbinlik. va ümitle 1 Her Birlik Azanm mun'iazam defterini tut"cak 
dolu hır nutuk ' . a 

0 ı . Büyiıt Kurtarıcı Ebedi Şef Atanirk'ün Tiirk vatan ye :. 
Te bı·ik ,1 t k- hlini _kurıaı-m~k tiz:eıe Saını:;un 'da Anadolu topraklanna a 

1 •• e eşe b~~gının yıltl<ınfunü olan 19 Mayıs ~ü programı hazırlan 

r ~ İngilte-r•~ Başvekilinin nutkun-
da lnsaui:.·pt için en biiytik en
dişe ile karş.lanacak cilıet ze.. 
birli ~z mcsd~sidir. Ahna.n
lar Rus eephcsin<le zehirli gaz 
kullmr.acak olurlarsa bıgiHere 
buını kendisine kar•:ı kullanıl
mış ıı;ibi telakki edi·r••k btifün 
Alma.11yuyı zehirli gaza bo~a.
cağlm iht2r ediyor. Müttefik
ler han\ lmn·etlerirıln fö.ı.tün
lüğii !;öze çarpmıya başl:l(hitJ 
bir .. ne.tle ı.ondralla.n \iil.:
selP!ı bu ihtı:ırn Atmnn}ada 
ehemmiyetle kulak veril(>('e
ğini ümit edcllın. 

Tevzii kart usulüne bağlı maddelerin kartları 
1 

kur telgrafları Vılayet kutlama komlliyonu ,-

teati edildi 1 ~~~~:·:rıu~~t~~ ;;:;;{ &~~ lngilterede mühim 
Ankara. ıı <AA.) _ Po- na şenlıkler Kaoıkoyunde Fener 

halka birlikler tarafından aağıhlacak 1 .... . 1,. B • 1 stadında baat 10 da yap>lacak- • Kfa d h' ,. 
unya .ı.uı 11 ayramınm yı - tu·. _Bu t_ &re.rı .. e, okulla_ r, Bcd"'n mı r a z~, 1 f ' dönümü müna::>cbet.iyle, Cüm ..,. {j 

İstihsali temin olwıan ınad-, 
deleri dağıtmak maksadiyle ku
rulan Halk Dağıtma Birlikleri
nin te~kili · hazırlıklar·ına baş
lanmıştı. Bu husustald koordi
nasyon heyeti kararı İcra Vekil 
leri Heyetinin tasdikına iktiran 
etmiştir. Karar pek yakında 
Resmi Gazete ile neşredilerek 
yürüı lüğe gidecektir. Karar su
retine göre Dağıtma Birlikleri
nin vazifeleri şunlar olacaktır: 

hurrci.si :~nizlv Londra'da bu- Terbıyesı mukelleflerı ve spvr-

F k
• •ı k lunan Pulonya Cümhurreisi c~lar i§tırak odt:~·~:lderd~. Bele- gaz stokları 

a lr al e Cocu a arasında tebrik ye teşekkür dıye bucJua1J hancmdekı k°dLa- . 

rına telgrafları t~ti edilmi~tir. ~~~~y~:1~:~1~~:~~~~;~1~~~:: buiunuyormuş' 
Ankara, ıı (A.A.) _Irak olmıacak programa gur·e ayrıca · 

1 

Seker tev. z , .. 1 b a·ş·lıyor ~~~~s!:r~~~:n c17~ı~::~r~~ ~~~~~r. ~~~~~~~'*~~iye~;{~:!~ 
simiz İnönü ve I<ral Faysal kfüı.tı me!'lsupları, ı:;aat 9,15 de 
arasında tebrik ve tesekkür Fcnerbahçe ::ıtadında tefti:.e ha- ı 
telg,rafları teati edilmiştir. zır buluı1~cakla.r\br. Saat tam 

-----------~---------rr- 9,50 de Vali ve Belediye Re:tsi, M.a ... 16CMNtee•••••••••eM İstanbul komutar.ı, Part~ ıcisj, 
Kesif işçi mıntakalarındaki beş yaşın- Hnlkevler: mümessili, Maarıf ,.e 

d k 
• k l ç 11 • ı • k Beden Teı biycs· müdürlerivle 1 

an iıç.ü yavru ara ayda yarım orçı 111 nut u berabe-r baz21 .. bulumm spc;rcu'ıa-

1 - Her DağıtHıa Bil'liği, bil'· 

Yum: H[seyin Cahid YALÇIN ~~~e~~~\uta~~~~- muntazam 
2 - Dağıtılması kart usulü

fE5j u, İngiltere Ba~:vekili Mr. ne h~.ğlı maddelerin kartları Bir 
lg) Clıurchill'iıı nutkudur. tikler tarafından halka tevzi e-

kilo bedava şeker verilecek · ~~'~:a n:~i~~~l1~ı\· ~!!~u~~~~~t~~ 

k d 
lacaklardn·. B.ın<l:ın ı:;onrn \ ııf,. 

ŞL."Udl.} c kudar verdiği 1 dilecektir. c k 1 

muhtelif nulukl.arın hiç birinde 3 -- Hlikümetçc mfü;telılike 0 cocuklu aılelere de yardım yapılacak 
!Dp'ilız B •• şt'ekil keııdı kuv' etle- dığıtılt11asına kal'ar verilen nıad 
rirıe bu kadar güYenmcmişti. O del.erin dağıtı~ma"ı. Birlikler ta- ' ' ---- --ı Ankı..ra 11 
en ağ•r darhelere biiyük bir me- ratuıdan tenun edıleı::ektıı·. r -~ıııııııı. b. d ' <Yeni Sabah mı -
ta net ve sabır ve tahammül ile 4 - Biı Jikier azal •• rm nüfus · , ha u in en) - Şeker i&tihlf:tk 

t H 
rc~minden ayrılacak bir milyon 

göğii::; geriyor, ngıliz milletinin ve yer deg-iştirme hadiseleri'\•le -- a rp - ı· -
h d 

.. J ıranın tevzii Haziran başından 
u utsuz cncr.ııslııe ve fedakar- yakından alakad.ır olacak ve - =- itibaren başlıyacaktır. Bu bu-

lı~na. dayanıyor, istikbalde her bunları sahih surette te~bit ede- • ı 

HABERLERi 
su::ıta a <lığımız mütemmim ma-

şcyin yoluna gireceği hakkınckı cektir · ıA . umata nazaran bu paranın ile 
tewillat \'erıyordu. Harbin bek- 5 - Perakende Eısnaf Birlik- b k ·1 uçu mı yon lil'ası isci kc""aft-· 
lenen bu dönüm nokta~mın şim· leri vasıtat;iyle yapılacak dağıt- o ti olan mıntı:ıkalarda ·~aruret i-

arş•sın a yetveB.:'ledic tXınhuriydHulk 
1 P11rti.;i. HaliH.•vı Jlll iike-IJc>flt.>r w· 

Sporcular okuilar n.unına Ata· . ak ı·sı tüı-k büstimt- bıro çtilt'nk kôn~-
Q r caktu·. B Iabare biıtün ı:ıporcıı-
\j lar bir a~ızdan mızıka He bet·u-

Nevyork ve Vaşington 
lngiliz Başvekilinin 
sözrerini alktşlıyor 

oı---

ber istiklhl maı·~Jnı ı>ö~ liyeceJ· 
ler Ye bu e~naua sta.<ı.n ba vı <ik 
direğine iın ız...:• ile iki mülce.itf 

< Sc.nu Sa 3, Sü. 4 de) 

di ya gelmiş, ya. pek yakıpıaş- maların gün ve yerlerinden aza· PASIFIK'TE çinde bulunan uileleı-ın be-!" ~~-
mış olacağını g&teren buı"iik :s! h bcrdar .edilin:kt.iı!_ m,1.. - ~- ~ • • b.~ • '.il": ,-.e 
bir giiYenme eseri A1r. Chur- Her 100::> nüfus için bir Da- enli ba~ma ayda yarım Kilo, ~ ruuc g.-:uıı~c • 

Sivil halkın go.z 
maskeleri fen hey ...:t· 
lerince muayeneden 

. geçiriliyor 
Londra, 11 ı A.A.) - Brita 

ya aja.n.."1!lln ha\'a muhabirin· 
temin ettigiııe gi)ı • Almanı. 
Ruslara kar:;.ı zehirli gaz kı lla 
dıklan- tekdirde 1n2'iHz h~ 
kuvvc-t.le:J'inin h9ınba füo! .. n de 
lıal gaz muh :ııete .... m~ brışlı~'ilb 
lecek bir dul'Umdadıı ıaı. Bovl 
bir mnharebt·yi yapma;i.. ıc· in i 
giltenmin &lt iy: t•'<'hı~ c .... ılr:u 
bir memlekt>t olcluguna süµn 
edilrr: ~ mckt ed!r. 

:Lwılteı~e mühim gaz st 
]an vilcuda gehrilmi~'tfr. Ha' 
m ahimerind4 şimdi İJt rAlizleri 

(Sonu Sa. 3, Su. 1 tle 

chill'in sözlerinden t~aktn- ğıtma Birliği kurulaeak ve her Birmanya bükô.- yani senede ti kilo P:firasız şeker dır. Yeni nutkunda tn~iliz Ba;ı- köy ayrı bir birlik meYZUU ad- 1 met merkezi wrilecektir. Zarur~t içindeki Nutuk lrıgilteredeki Şehrimize bazı lokantaların eknıek 
vekili bu kara gunleri unutma- dolunacaktır. Ve köylerde muh 1 aileler belediye teşkilatı ve ha- · r b 'h ·· 1 k .,,. •• wğını hatırıatarıık nrn1.inin re- t tarın riyaseti altında bir birlik ı Hindistana yır . müesseseleri ıiuırifetiyıe - gız.r . u ~anı 0~ e_me ı stohıı yaptı hl arı anlaşıldı, E..arahoyde 
ci bir tablosunu t;izdi VP lngilte- kurulacaktır. Bu .. birliklere gire- ~sbıt edilecek, tcvziata ,·ilayet.- ıçm soylenmıştır . -
rc-nin ne kadar zoıluklar içinde miyenler hükumetçe yapıla:ı nakledildi Je-1· ve kazalardaki sıhhat mü- Nevyork: 11 (A.A.) - Nev-1 bi1· diikkiirada '11 ekmek bulundu 
kalmış olduğ·unu gözdnüne koy- (Sonu sa. 3, u. s d~) (Sonu Sa. 3, su. 2 de) yotk Times gazetesi diyor ki: ı Son giLnlı.:rde bm,ok lokanta- maı-alı Y;..yl.ı. i::>üthanesinde vttn 
du. 194.0 senesi Ha.ziran avrn- 1l 1 ~1 Çörçilin nut.ku Va~ington- ların kaı ue::ıiz ekmek verdikleri lan arn.ştmma n~liceı:;ind•• 'd7 

(kara guule,r~nde!l babsıc~.1!t' ikinci bir cephe addedilebilecek-! karŞI tazyiklerini n 1 a a arının harbi başlangıcı telakki edilmek stokl::ı.r,nuzı muhafaza :rayesiyJe lUnmuı;; Ve ayrıca b'.-lZI il \İ'.';tf'r· 
dan, İn~ilter~nin en buhranıi ver.nü .. Fak:ıt u~ak hücumları Japonlar Assam'a 1 A ı· ı d 1 da Mihvere karşı bir politika. göriilmektediı. Mevcut bn,:{day Jrilo ekmek ile 675 :>andi>Yir bı 

Mr .. eı:~rchıll_ b~a~.. 0 :- .~~: se lngilterenin bu hususta her ı arttırdı tedir. Bll tl.)f~ir lngilizleıi.n Hit- hi.ikf:onc-timizln p~k yerindt o}a- ıere <le kınrn(>!o;iz ekmek ver!ldi 
r~run ) alnızlıgı uzenn~~· hQ.ia şeyi yapacağını anlıyoruz. Bu- ler aleyhtarı ve Nazi aleyhtarı rak aldı~ı te.Jbirler hilafına ha- ği göıiilmfü~t fö'. Mesullt,ı· yaJw 
o da~ıkal~ı·dan. k:lr.:.a ?ır !ıe~~- güne. kadaı yalnız İngiliz uçak- * Tokyo ve Müttefik men- yen ı• statu'.' s UH biı isyan yaratmak ma.ksadile 1 reket rJen lokanta ve süthane- ıa.narak mahLemeye teslım edil 
~d.Tı ıle, bır par~ ... duı_uu . lnhıl- \ lan Almanyaya taarnız etti- balardan gelen haberlerden Alman"milletine karşı yürütü- ler gibi ekmek işi ile alaicadar miştir. DiğN' taraftan Anl-ı11 
tere y~pay~Jnızdı, d1yor. Bu J ği halde yakında. Amerikan ha- anlaşıldığına göre Japonlar, ıecek bir sinir harbi başlangıcı- yerleriıı kontrolüne başlanmış- (•addesinde 94 numaralı Fili 
kara gunlerı. bu kadar .. nızuh va filolarınııı da onlarla birlikte Birmanyada, <;ok büyük stra- o Dl anlatmak istiyor. tır. bört>k'-'isı Şi.ikrü Tok da J. ll' . 'il 
ve ~~~atle yadeden lng~lız Ba~ muharebe edeceklerinde artık tejik ehemmiyeti haiz bulu- a. 1 Dün Fıvat. Mur&.kar;e kontro- ola.rak 150 gram ekmeği 1.) ın 
vekılinı~. o korkulu dc.vırl(c>rdeı~ı şüphe kalmamıştır. Mr. Chur- nan Myilkyina şehrini tama- 1 •••· Laval Amerikanm ~U- Va.şingtoıılla: lörleri ~whrimızin her sem~inde ruşa .satarkt>n suç tir.ti., vak 
kara g~n!_er d?stla_rını t~a~!f chi11, Alma.nyada bomb'.1 sağa.- miyle işgal etmişlerdir. ' OU tadile matuf istek- Vaşington, l1 (A.A.) - Çör- umtımi bil araı:ı-t~:rm,a yaprn.ı:-.lar- lanaı·,i]; A<ll yeye tPsi:n 
~uş go~mesı bızde ı nağına konulacak ı:;a.nayi mer- Tokyo telgrafları bu haber- lerde bulunğunu söyled~ çilin dün ~~~ki n~tk~ı. İugilte- dır. Bu arach Iüır:-.kövde ıs ?'l.U- mıiştır. 
bır teess~· uyandırmamıştı~ kezlerinin uzun bir listesi yapıl- le beraber Birmanyada Müt- re başvekıhnın ı;:ım<lıye kadar l ,.~~=-=====,,.,·====="""'"=""""=~~"""""'"""""==~~~ 
dersem ~ognıY_U sa~lamış_ olu- nu~ olduğunu söylerken insanın 

1 

tefiklerin tam bir bozgun ha-
0 

harp safhalarının tablosunu çi~ 
rum; İngılteren~n butu!l c.ıhan- vücudunda hafif bir ürperme linde bulunduklarını da bil- Al • zen ~n cesaret Yeıici bir nutuk 1 KAHVE VE ·ÇAY ela yalnız ka~?ı~p o _tarıhte Ya· peyda olmaması :kabil değildir·. dirmektedir. Bir Vi.şi telgrafı manya ıse... olarak çok iyi karsılanmıştır. ' 
kın ş~_rkt~ kuç~ ~ır memleke_t Çünkü bu kiiçücük cümle hudut- şimdi Japonların mühim bir o Nutkun İngiliz ha\'a kuvvet-] 
taahh~tlerıne .. ~ut~n sa~akatı, suz bir felfket ve faciayı ken- Hint şehri olan Assam vila- Martinigue müstemlekesi !erinin Milıver liman Ye sınai 
d?stiug1:1na L_utun ımanı ıle 1~- elinde toplamaktadır. u~ak lıü-

1 
yetine karşı tazyiklerini art- h kk d t t merkezlerine kar.şı gcnış ölçüde \ 

giltcrenın daı~a .. ya_n~~~- bulu· cumlarının ne demek olduğu ı tırdığını bildirmektedir. Bir- a m a mO a ea yürüt- akınlar ve taan1.1zlar yapacağını 
nuy?_rdu .:·e hıç umıtsıuıge ve son günlerde birkaç Alınan şeh- manya hükumeti merkezini müş vaziyette değildir bildiren kısmı çok ces.<.tr<>t YN'i-I 
panıge duşmcden bunu en açık rinin harabe haliue gelmesiyle j Hindistana nakletmiştir. Londra, 11 (A.A.) - Marti- ci olmuşttlr. · 
ve en kat'i bir lisan i~e il_~n~an açık<:a anlaşılmıştır. Domei Ajansı Mindanao- nik Radyosu, bugün erkenden Bedi11tlc 

1 

geri k_almı_yordu. '~akıa 1'.i1 !.n~e İngilizler Almanyayı merha-j daki Amerikan kuvvetleri ko- ~ağıdaki tebHği vermiştir : Berlin, 11 (A.A.) - Çörçiliu i 
bir ~ırleşık Amerıka, bı:. Ç_ın met.sizce bombardıman edecek- mutanı Albay Killen'in esir Yabancı kaynaklardan gelen son nutku, Alman ~iya~ı malı-' i 
ve bır ~ovy~t Rusy~ degil?.ır. )erdir, bnnda şüphe yoktur. edildiğini bildirmektedir. habetler di.in Amiral Robert ile fillerincc başvekil ile hükimıdi· 
Fakat Bıı::_leşık A~cn~a. o ~- Churchill, son zamanlarda Al- Japon deniz kuvvetlerine Amerika Amirali Hoover ara~ nın i~inde bulundukları manevi 

--~~-~~~~-~~------~~ 

ve Muvakkat encümende tetkik 
kabul olunan inhisar layıhası 
yakında Mecliste görütülecek 

Parti grupu bugün 15 de toplanıyor ler~e efkarı~ratunıyesını henuz manyada bombardımanlardan mensup bir kıta ilk defa ola- smda başlıyau görü\>melere dair durumu gösterir biı' belfrti te-
~gılter~-~c~ıJ?-de _hareke~~ ge- karşılıklı bir anlaşma ile vaz- rak Manilla körfezinde de- mufassal malfımat veriyorlar. lakki edilmektedir. Burad:t i ' t i . 
tıremedigı ı_çın bıraz m~~~~n~.P ge<;ilmesi hakkındaki temayül- mirlemişlerdir. Yüksek komiser Robcrt, buma- sürülen mütaleaya göre, bu -jiı-ı ! l"Y S b h A k h b. · d ı 
duruyor, Çın uzakt:a -~~orun:ı:ı- }ere. büyük biı istihza ile tames lfunatın mevsimsiz olduğunu tuk İngiliz hüküınetinin sinirlili . enı a a ., m n ara mu a ırtn en: 
yor ve Sovye_tler Bır_liğı henuz ettikten sonra bu insani miila- 1 RUS YADA belirtmek arzusundadır Ye din· ~ni_ ve Büyük BritarıY_~d-~i 1 ' , 

1 
•• • • • • • 

Almandostlu~°:a baJ~·l.ı k~lıyor- bazaların Varşova, Roterdam l leyicilerin bundan bir hüküm çı- gızlı buhranın hayallerle onune I .-:* Kahte . 'e ~ar ınhısan Jayıhasın! t~tkık eden Muvakkat 
du. -~ü.ln~z Turkıye _ıdı kı ~ruı- ve Belgrad bombardımanların-! Mevzii Sovyet karmalarını rica etmektedir. geçilmesi için sarfedilen gayre- ~ncu~e~ tetkıJı::lermı tam~l~~ş .. ~~ Jayı~ayı kabul cylemiş-
vek.ilin agzından daıma !ngılt.e- dan evvel ileri sürülmemiş olma- I M Lavafüı izahatı ti &östermektedir ı tir. Llyıha yakında Meclıste gorut-uleeektır. Çay ve kahve in-
renın yanında bulund~gu ve sına esef etmiştir. taarruz arı 85.ar Vis.i, 11 (A.A.) _ M. Laval · hisarının ı Hazirandan itibaren yliriirlüğe gireceği anlaşılmak-
Londra muahedenamesıne kıy- İn ·ıte B k" . . zayı·atla pu" s- Go·· RI" NG tadır. İnhisarlar ldaresj bu hu~ustaki tetkiklerini tam"mla-

t 
·d· - . · ·ı· ed k t Fakat gı re aşve ılının Pazar günü akşamı Vişide mü- 1 " 

me vcı ıgıru. ı an er ~ı;ı ma: - nutkunda, insaniyet iPin en bü· . l k . nıışhr. buatı yasıtasıyle de İngıliz mıl .... ku·· rtu-ıdu.. za.kerelere aıt o ara neşredilen .. . . .. ' ·-· . - yük endişe ile kıarşıla.~caık ci- tebliği hatırlatarak Antille De- • Orfi. idare kanunundaki tadilat 
letinın r.lu~afaa ~ttiıaı ıdeale ve het zihirli gaz meselesiwr. Al· -o-- nı"zlen"ndekı· Fransız yu'"ksek kr- PARJSTE o·· f ' İd K "" · onun zafo ıne baglılıgını tekrar- • 

1 
R phesinde zehirli .,- * ı- ı are anunur.uu ' ıncı maddesinin tadili hakkın-

dan bahtiyarlık duyuyordu. ınan ar us ce . Almanlar 22 lngiliz miseri Amiral Robertin, Amiral daki kanun Resmi Gazetede intişar etmiş ve keyfiyet Öfri İda· 
Bunu hatırlatmak bir karşılık gaz kullanııcak 01.urlars~ lngıl-ı tayyaresini düşürdüler Hoo\•er'in ziyaretini kabul etti~ o re mıntaka...,ın: tebliğ olunmuştur. 
ve mi.ıkfıfat istemek için de.ğil, tere bunu! ~end!sın~ kaış~ k~~- ğini ve Amerikalı Amiralin hü- Al 111 l Masuniyeti kaldırılan mebuslar hakkmda 
lngfü;ı: milletinin bugün bayra- tünl~lmAJmlŞ gıbı telakbk~ J~geraezka bbou- Alman tebliğine nazaran (Sonu Sa. 3 Sll. 5 de) man 1,ıareşa 1 İı 
- d - ·d 

1 
dak r · anyayı ze ır ı - Şark Cephesinden mevzii Sov F . ı ·ı * ~fanisa Meb'usu Refik ıce'nll\ ma~unıyetı kaldırılan 

g.ını taşı ıg~ ı e~ e sa a .~u- g- ca~ını ihta edi r Müttefik- p • FBnSlZ FlCB 1 e biı· meb'usu Meclis kararı alınma.danı tevkif edilip edilını"yece-
zı tekrara bır vesıle bulmak ıçın- la hö k r Y? .' üst·· 1·· yet taarruzları geri püskür· a rıs dir. :.~ ~va uvvetlennın _Wl 1:1- tülmüştUr. Bu hareketler kıs- görü.f:eceh ğinin tefsiri takriri Teşkilatı Es:ıı:>iye Encümenince tetkik edil- · 

Mr Churchill'in nutkundan gu goze çarpınıya başladıgı bır men şiddetli olmuştur. Hava Y miş ''e masuniyeti kaldırılan bil' meb'usu~ i~ticvaptan mut:ake-
harp ·durumu hakkında çıkarıla- ~evrede Londradan yüksel~n bu harplerinde Alman tayyarele-, RadyOSU Berne, ıı (A.A.) _ Göring'in me sonuna kada;· her vatadaş gibi lınltlara malik olduğnndan, 
bilecek manaya gelince, İngil- ıhtara Al:nan~~d.a ~he;rımıy~tle ri 22 tanesi Hurricane olmak yUksek Fransız ricali ile önemli mahkeme lüzum görürse masuniyeti kaldmlan meb'usun tev-
tere ve müttefiklerinin bu sene kulak verılecegını ünUt edelım. ürere 27 düşman tayaresi dü· görüşmeler yapmak üzere şimclı kif edileceğinin t efsirine mahal olmadığına karar vcrilmistir. 
zarfında ne gibi askeri haı eket- Bugünkü ıstıraplara bir de ze- şUrm.üşlerdir. Dinamitle berhava Pa.riste hulunduğu söylenmekte- Türk • ltalyan ticareti 
ler dü~ündüğü, noktasında ln- hirli gaz m:uııa;Lb.~i . bintcek LIBY ADA dir. Berlinin iyi haber alan mah- * Türkiye ile İtalya araı:.111(1., mevcut t icaret \'e seyrh;efain 
giltere Başvekili çok ihtiyatlı olursa beşenyetın uzerıne ka· edilmİf fillerinde meselenin İtalyan - muahedesinin .bir Sonkanun l:J.12 tarıhirıden n:iba.ren ve nihayet 
davranmıştır. İkinci bir cephe ranlık bir ölüm perdesinin ~tÖ- A k A • t Jlıransız rekabetinden dolayı ka· müddetinden en az üç ay evvel feshi, ihbaı· E.dılmediği tali:dirde, 
acılacak mıdır? 'Bu "İkinci cep- keceğinde şüphe yoktar, Te- S erı VBZIJ'e Ankara, 11 (Radyo Gaootesi) iıştı~ itiraf ediliyor. kendiliğinden birer senelik dev, Pler ıçm mutebc1· olması lıak-
he" tftbiri Avrupa kıt'asına as- menni edelim ki şimdiye kadar s•~kôn devr.esiııde - Son dakikada Londra, Nev- Neler Göri.i_şülecekmiş! kında TUrkiye Ye İtalva arasında 1t-ati olunan notaların tasdıki 
ker çıkarma manasında anlaf)ı- kwdilerini bu çılgınlık akmtısı- .., york ve Boston radyolarının iBerne, 11 (A.A.) - Berlinin layihası Hariciye ve İktısat E nl"ü n@lerıııce kahııl olunmu~tur. 
lırsa, buna dair nutukta hiçbir na bırakmaktan sakınmıya mu- İngiliz, Alman ve İtalyan verdiği bir habere göre Paıis iyi haber alan mahfilleri görüşü- Parti grupu bugün topb.nıyor 
işaret yoktur. Yalnız llr. Chur- vaffak olmuş olan muharipler, tebliğlerıne nazaran Libyada radyo merkezi dinamitle atıl- leceık meselelerin İtalyan· - Fran-
chill Ingiliz milletinin bunu bundan sonra da yollarını şa- askeri hareketler bir sük(filet mı.ştır. H-asar ~ok ağırdır. Rad- sız rekabet i yüzünden karışık * Pa1 tı Grupu yar rn tbı ı gün) 8aat on beşli! muta~ top-
aiddet ve hararetle is temekte şırmasınlar. '(Sonu sa. s su. 6 de) yo uzun bir zaman ~şJiyemiyc- bir durum arzetmekte 0Jduğ1mu ' lantısını y~p .... caktır. 
olmasından pek memnun görü- HUseyin Cahid V ALÇIN cektir. • abul ey~J~em~ekt~ed~rur~· ~· ____ __:~:ıı::o==....,ıı:;ı;;;ı======;:;;.ı;..;'"""""-.....=c-.:~-.....--------""" 
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Bu mülaka.tta. Uç hilkümdar Prensine~ ıve inbi .ar tem 
A rusturya tekliflen lıaltlwıda.J edecek müzak:reicrn:ı tat· 
fikir ten.ti cd bilec klerdi. ( ile ncticelenmesınden ıse 

Muttcfiklcr tarn.fında sulh devamını te:cth edece~ 
taraftarı Mr. Lloyd George idi. mut:aa&iıp bır ~un~t~1. idl. 
Bır d ı , .kendisiyle M.: Ri- Hakikat, ihtimal ki bu ıkı ızah 
bo nun K CzRmiıı ile görüş- tnrzmın ortasmdadlr. H r hnl-
mel ri fikrini telkin etti. Harbi de. o tarihte ransad:ı. b?.zgun-
0 z ay kı tab l k bir culuk pek fazla. idi. Cstun b~ 
adımın nWm ı, sırf Fransız zekaya sahip o~ya.n herhan~ 
d \ Iet damının onUne geçilm hır adama ~ımlı bır ~~:eketi. 
Jnadı yüzünden eri ka.ldL Fa.- nin tehlike. ~e ~~ gonınmesı 
kc t lır. Lloyd Georgc bu babda ihtimal dahıhnde ıdi. 1 ıy sa;e-
i · M.. Ribot'mm sinde M.. Br:ıa.nd'm Ha:ricıye Ne-
) ıce ' b. f · da teslım ettiği vcÇhile, bazı zarctinde kalmaması ır acıa-

geylerin raı>ılması liızım geldi. dan farklı olmamıştır. K?n.t 
B. hayli m.üzaker.eden sova.. C.zmn.in ise k dalıa s çlu. ıdi. 
B ır k Bri - Ç · meınicl · sul a ıhti-
ğu!to ba uıda, \. ~ .. u ·aya ba.- yacını biliyordu. Böyle olmakla. 
zı şartlar t if rtiler. Bu art- bcralleı-, gayet faydalı şaı!larlal 
Jar arasında Tr ino nun İtal· sulha erişmek fırsatı çıktıgı za
Y. ya terki, Tciy tc'niıı serb~t man, Almanya kork~u . onuıı: 
liman haline akuiması dahıldı. hareket scrbestiaiuc man.ı oldu. 
Buna muknbil Avusturya - Ma.- Onun. ve M. Ribot'nun ne kor• 
caristruı. ım hudutları içine ka.klıkları ve ka.biliyetsizlikl~ 1 
Siberya'yı, Bavyera'yı v~ Le- dolayıaıyfe. Dört Sene Harbını 
lıistanı afae:ı:ktı. ~ka tabir ılc, sekiz ay daha uzattıkları hemm 
Müttefikler A.vrapad::uı Prusya hem.en şüphesizdir. 
devletinin tehlikeyi gerçekten Makul bir sulh temin.. etmek 
.taıdmlmak ısteaıyorsa;, yalnız . . --ı- bu. teçebbüsü bosa 
1870 muaheden:un~~ın değil, ı~~ mesuı tutulamıya.-
1866 mu~enames~~n d~ bo- ~k biri varsa. 0 da Mı:. Llyod 
zulmnsı lazım geleccgını kabul Gcorge'dur. On ili; sene SODra, 
ediyorlardı. Buna tnvfikı:ı.n, A- Prens Sbrte tnı mesele hakkında. 
vusturyama bir kere daha Al- . 1 ff ~ 1 azıyordu· 

d hakim devlet olmasını bır-- ngı ıze scy e Y • 
~if ~lcr. Avusturya, Doğu- ''İngiltereye geHnc.e, Mr. Lloyd 
dan tehdit eden tehlikeye kaı:şı Geo~~ .hakkınd.a sı.!a_rlşten b~~ 
bir kale vücuda getırecektir. ka soylıyecek bır ~ ~, · 
Fakat bu defa Tiirlüere karşı ~ >ta:ihtcki ~aş;eJrıhn.ıx vazıh~ 

değil Boije.viltliğe karşı tı, zıbnen S1yası mah1yette- ~ · 
~~~e ola~ktı. Bu teklifin blr ihtirazı: d'erm~·an ·== 
mUzakere yoHyle sulha erismck zin. anlamıştı. uı:ıı ı . 
hakkında. Papamn teşebbüsün- memleketin~ haki!ti menfaati 
den birkaç gün nra vukua gel- icabından tclakJ? ediyordu .• ~918 
miş olına.<n epeyce mBııalıdır. de, Clemenccau a ken<i~sıru ~c 
Vatikan'ın hareketi Viyann,..da bağla~an·.Ribot'ntm. vaadine..rag. 
beklenmekte olduğu filphesiz.· men, Impara.tcm Charlcs'm ıne~
dir. Papa tarafından yapılan bu tuplarının i inde.kileri ifşa cttı
te. ebbüse o zaman. M~ihfte ği zaman, Lloyd George sözUnü 
"Nuncio,, bulunan şımdikı Pa- tuttu ve Clemeneeau'nt111 sıkı§· 
pa da. bizzat iştiriık etmisti. tınnasına rağmen bu muhabere-

lerın bcıştuğmıa şahadet etmek
ten geri durdu.,, M aalescf, bu adım pek geç 

ablmıştı. Cereyan: etmek
te olan mubarebe, mümkcrele
rin devamını imkansız hale so
kulacak hır .mahiyette idi. Garp 
cephesinde, Temmuz iptidasında: 
bir İngiliz taarnı::u b:ı.cılamıştı. 
:Müttefikler notasının tevdii A
'\.'Usturya. mukavcmetın az kal
marnau lıe ~ili zılnia:u. ~w 
etrni ti. Bu son tehdit günün 
Czenıin'i pek ziyade ur.kiittil ve 
korkusunu imparator Charles'a 
da intikal ettırmf'ğe muvaffaı. 
oldu. Avuaturya. ordularuno 
mağllıbiyctıne yalnız Almanya
mn yardımı mini ola!Jileceğiai 
ımparatora temin cttı. Tcşrmicv· 
velde, A vusturyanın mukabil hü 
cumu İtalyanların Caporetto'da 
bozulmalarına sebep oldu. İngi
liz ve Fran!Jlz kuvvetleri aleli.
cele Pıave'ye gonderıldı. Orada, 
ilk defa olarak. Avusturya -
:Macaristan ordusiyle temasa 
girdiler. Fasit daire tamam ol
muştu. Başveltillıkte değ'ıü;e de 
hfıla Hariciye Nezaretınde bW.
nan M. Ribot. gayet isti•ai bir 
giddeti haız bir nutırile daha 
fazla m~ kap1lanıu kapar 
dı. Ertesi sene, bu defa Kont 
Czenıift ile M: Ocmenceau ara
sında mütekabil bir polerailr vu
kuageldi. Hava, "Monrieu Czer
nin a menti,, ve "Herr Clemen
ccau hat gclogcn_ gibi itham
larln ağır bir hale girdi, 

M. Anatole Prance btt ali.dise 
hakkında ı;u mütaleay;ı demı&
yan ctmi,ti: 

"Harbin !Ok daha evvel neti
celenmesi kabil olmadığına beni 
kimse ikna edemez. İmparator 
Cbarles sulh teklif etti. O, harp 
esnasanda mihiın bir mevki iş
ğal eden biricik namuslu adam
dır. Pallat 8eEiine kulak asıl
madı. Benim fikrimce, tektift 
kabul ediline• ıa.m gıelinti. İm
parator Charles'da sulh i~ 
881ftimi bir arzu ftnh. Oaun için 
herke& kendietmJ ldn bağladı. 
Ribot böyle bir f'nosatı kaçndt-
ğından dolayı prensipsiz bir ıv 
damdır. Bir Framas Kralı, ~ 
bir kral kanını alil damlamna 
kadar feda etmiı,. aydtem'!I, 
kuvvetinin son haddine ,,.... 
bizim u.:vallı b&lkY!'•• aeınh. 
Fakat demokrasi kalbsiaclir, 
merhametsizdir. Para 'kuvvetin 
esiri olduğu ıçin insani hisler ve 
merhamet ne olduğunu bilmez.,. 

H asılı, M. RiOOt-nuıı mesuli
yeti pek ağır olduğunda 

11üphe yoktur. Bu hareketi iki 
türlü izah etmek mümkündür. 
Ya A \'1.lSturya teklifinin Alınan
yad2n tnmamen ayrJ olduğunu 
anb}'ll.Cak kaclar zekfisı yoktu da 
bunun iç!:n Prens Sixte'in o ka
dar büyü'< bir rol oynadığı mü
zakereleri Berlinde tertip ve Vi
yana.da tatbik edilmış bir tuzak 
7Aillletti; yahut, bir Bourbon 

l 91; senesi yazında sulh 
akdetmenin bo a çıkmış 

oJınasın<l~ dogan c~~ edJccck 1 
netıc·eler ar.asında mühım bır ta
nesi ingilız efkarı umumıycsi
ninr bWtaSSa o kamı Passchen
dacle muharebesinden sonra, 
Jrdrr. Bunu 29 'fcşrınisanicle 
Lord L6usdowne'un Daıly Te
lcgraph gazetesmde çman.. meş
hur meJitubwıa. karş :amwni o
larak gösterılmıt oran fena tc
tliki isba eder. Bll IMktup on 
ıki ay evvel kabineye a.rzetmiş 
olduğu manzwım1n frenıen he
men tamamen ayni idi. I. .. ord 
Eshcr bu muhtıradan bahseder
ken: ... Eminim ki Avnsturyaıya 
altı ay evvel sarih sullı ştttl&
rı tekhf etmek maharetini göso
termiş olmasa idik onu nyrrmlŞ 
olacaktık,, demıştL Mr. Lloyd 
George'un kabahati ofurnk, Lord 
Esher, bu hususta cereyan et
mekte olan şeyferden habersiz 
bulunuyordu. F'alrst denneyruı 
ettiği bu mlftaiea 191T senesi 
yazının pek mmkill bir devr.e 
ok1ağanu istlat ed"eft- diğer bır 
delildir. Lerd LaUılld.i>wne'un ter
cümei halini yaz!lllf olan I.ord 
Sewtorı ırıiiracaatm fena bir 
dakiiada vulcuagelmiş olduğunu 
söylüyor. Eğer bahar da yaıpıl
ntttŞ ole& idi o kadar muhterem 
bir devlet ada:mmın midi.hale
sinden çrkaeak netice tek muh
temel ki başka tilrlti olai!aktı. O 
zaman, matbuatta.ki polenuğin 
ba tetebDtiR karwı bir tesir ya· 
pabilmesi şüpheli idi. 

The Times mektubun aleyhin
de b•hmdu. Çilnkü "'lngiliz cf
kin tımum!J(.'Sinm nıesul bİt" 
safhasmı inim ettinnediği., 
zalll'Mdliyord\L Nortfi:l iffe naa.t. 
bastı heyeti umuıaiyesi itibari
le yabancı bi.r liaan ile aleyhte 
bulunaywda. Morniıag .P~t ba 
mekt"Plall "Arla.dan bir han
çer,. diy& babaetti. Lard L&us
dowae. "~rln Almaya 
lehinde çalışan,, türlii t.ürll a
damları. birlqtin:aellle itt•m 
olunuyordu. Mr. Donar Law 
mektubun milli bir musibet ol
dufmm s&yledi .,. asacık bir 
mft7.alseret gön)I~ hlmedHecek 
cııliJrm umami intiDelıııe.ta mllra
eaat edil~ tehQidini ileri sUr
dil. Sonuna kadar harp lehinde 
efki.n umumiyede göı.e qarpan 
k.a.tl meyil llıgiIU hUkflnıetini 
ibüyailı. da.vraıımağa sevketti. 
1918 aeoesinin ilk günlerinde 
M.r. llyod George'ı.m irad ettiği 
bir nutukta en gÖ7.e çarpan ınU
meyyrz vasıf budur. Mr. Llo:rd 
George sulh ic;m Uç esaslı şart
tan bahsetti: Muahedma:mclerin 
kuts·yetinin. teırı. tesisi, mil
letimin kendileri tamf:ınCan tar 
yin ve tesbit edilmesi et!laSl üz.e
rine hı a ediınu. bir toprak an
la ması ~ e "Sili.hlımmnnın yU
kunü tahdit ıçin milletlerarası 
bir teşkillt,1• 

www 

EH 

Tayyar 
şeh leri 
ih ifali 

HA 
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1 ec 

iki c· parti gı ____ " ad 
leri bakkaJ ara 't.O,.~ğltı Cuma günü hazin 

merasimle !kinci parti olarak şchrimaj kilo pHnçle ıoo gram snde',Y3ğ 
piyasasına çıka.nlması karar.l.lv alacaklardır. 

yap lacak tınlan 4.000 tenekeden fazla Her suretle suiistimali önlP.-
\la:r.ifelen uğrunda şehit dD- Turyağı ile 410 ton pirincin tev- mek maksadivle mal aaı miıs· 

§en ıka.hraman havacılarımızm zianına dundım ıtibaren başlan- t.erilerin ekmok .karnelerinin sol 
aziz lxLb.ralarıııı anmak ma:kaa.- mıştır. Geçen def>a )181>ılaıı tcv- köşelerinde ·•azılı Mayıs kclime
diyle 15 mıyıa cımıa günU. ~ zia.tta bakkal adedinin .azlığın- sı kesilecektir. BöyJclikl.C hem. 
dumuzun her ta.mfıııda olduğu dan dolayı halkmıızm pıyn.saya; ikinci defa. mat ahmnası önlo
gibi şehrimizde d& bir ihtifal ya- çıhanlan yiyecek maddeleriru ek hem de ~.sa.
pılacaktır. Fatih parkındaki ~çlükle tccbrik ett;fkleri g_örül- ; ~ bu karne parçaları 
tayyare şehit! ri meydanında ve ~u tür. 1zdilı 1 onlım \ ıle konLrol dcilc cktir4 
abıde ön yapılıı.cak illtitale pı~asaya. çıkan mmide"tı ın .8 • Hal.m yapılacak. olruı tcvzlıı.-
saat 14 de baslanacaktır. tı.,..arını daha. cs~lı bir. cekildc tn dn.n "tibarcn başlanncak-

M«esime i tirak edecclt olan kontrol etmek m:ı.ksadıyle na- tır yarın 1 

Ti.imen mızıkası, pivadc, polis hiycle de bakkc.ılla.r arasında · 
J bır" bı",.lı"k 1-·rulmasına karar ---....-.w .... taburları ve Kız Muallim mek- .. ıuı 

tebi, Cümhariyet hız Lisesı; ls- verildiğini va.zm:ı..,tık Buna gö- Tarihi l\tf )zik Konseri 
ta.o.bul Kıs l..isesi, Dariişşafaka, re nahiyelerde mevcut bakkal· Enünönü Halkevi, lsta.nbul 
İstanbul' Haynve, lstıklfil, Per- lann aralarında seçtikleri mti· 

J ünd · ·ı- cih tin mlia.lkın cı.a istifa&? e-
t,,.. ..... ı:·ff<>1 ve "efa 'r'-kek Lisesi messil T r d.. en. ıti....... 1s 
....... ,,.- ""' ı:..ıı·. Ti - debıl.rtıes"ni temmen: tanbul 

talebelen ........ t. 13 den itibaren ren semtlerıne ayrılan ırynı:ı 
.,..... alını başı--. ,__ Konsorvatua.rı Tariht Türk MUt-o.c~n mahallinde toplanacak- ile prenci ya w.11uŞw.Lı.-

"'''t: d B ı -.1..•,~--'"d bulu snti Heyetinin 16 MR.yıs-0~ tardır. ır. un ar nu.u~ ....... ~ e 2 b" '"""' 
· b··tun·· b:ıkkall··- ··ıro•-- tesi a.kc:~nıı saat 1 de ır ıw-Tam saat 1 .. de verilecek ,..._ n:ı.n u .... .. c AJ.Cı ,...._ •• 

·ıt -er- bu · ....ı.ı • ........: Tihi müci!.r konseri" v.er.meshıi ret üzerine herkes şapkasını çı- nisbetinde yıyectıuen "ou.ı 
ıd • .... ~ d ae- edeceklerdir. tlemin etmiştir. 

ka.t:arak 0 ugu ,, ........ ., Ul".UP Hr.Jk nüfus k:3ğıtları ile earnt;;. Konsen davetiye ve p!!Ogmm· 
lam vazivcti alacak ve aziz şe- ları 'G"-=nönü Balkninde tevzi 
lıitlerimizin mrtırnına: hürm~- Jerinde bulunan bakkala: müra-- .cJılUl 
ten. resmi daire ve müesseselerle _c.:.;a.at~....:ede;.;.__ı=e_k_nUf_··_us_m __ IP:...neı_,;;.yıım:n ___ cdilln __ eKt_cdi_·r_. ------:---
limanda mevcut geııDh'deki bay 
raklar yanya indirillı'.ken gemi
ler, fabrikalar düdüJderinl ça.-
lacaklardrr. r'~ ......... 

Bil.aba.re abide- önü.nd.eı ordu. 
ama 

Hava Kurumu, halk ve yillmek 
nuiıttllPlernamma. nuta:klaw aöy
leneıek bit-- ~t resmi yapıla
caktır. O gün bütün yurtta. saat 
14-15 arasıııda: bir sa3lt liava 
faafiJeti ta.til ohmaeaktır. 
---~ .......... ...----
-•r•kal ofisi 
taall~te ae.;tl 
Kara.rna.rnesi Heyeti Vck:ile-

den ç:ıka.raık şehrımıze tebliğ e.
dilmis ola.il ltlaluıık.aıt Ofisi ~ 
len f aalıyete- ~tir. Ofis, la
tanbııl v& Mıanna.ra. nııntakır. 
sında bulunan odun ve kömiır
lcrdon geniş- mtkyM1ıa almak 
maksadiyle faaliyet& ~mı~Ur
Diğer tar.a.ftan Bulp.ristandm 
Ofıs namıma getirilecek mangal 
'kömi.\rlerinın naklinde kullaıaı
hugiıdeır ıüliôren -·-o& ~ 
verilmiştir. 

Hava ga21 şirketleri 
amelelerin bir mOc.a• 

caat!arı 
Sehrimizdeki hava; gazı ~ 

ketleriruie çalısın ameleJer ve 
müstahdemler vüinrete müraca
at ıedettk biz miırtar fivat pa
hııd:ılı;tr z:ıranmı yapMmısw itia ı.. 
v3SSUt edilmtıJhıi istemiılıerclir.. 
Viliyctt.e vali mıuavininin reiSli
ği altında ya.pıb.ıı bir toplaat.ıda 
amele ve şiı'ket.. müınessiJ.lıtri din 
lenilmişt.ir. Bw. hU8U8taki kat'i 
karar cuma gjinit verilıeeektir. 

ir palavracıya Karacaahme 
mezaı:lığmaa oynanan oyunun 

gülünç fıikiry.esi 
Kemir icldınsına ~ dünyanın ~ bir ark:ıdas arka )'Oldau yfinl me

ccsur adamlarının arasında gcll,Yor- zarlılttan gitmemizi teklif etti. He
dı.ı.. Onu. XJldırac:ık. hJç bic ey Jak- p!.uilz. bil tekllli yanımızdaki kah
tıı..hiı~ Ne azılı hırsu.lar, ne'ci• ramana(I) ıuvenerekt kabUl eWk. 
nayetı meslek cdmmış kabadayılar Tabı[ bu cmrivlikı karşısında dos
v lhli ı !Hın onu llrkUtemezdı... tumuzun itiraz edecek tarafı ~l-

Bir guıı onun Uısadttfen bulun- mamıstı. Mezarlı .. a saptık ve on ~ 
duı;uı bir mecl tc arkada lardaa dakıl.a kadar yürüdük. Nasıl oldu 
biri Hs:rncnnhmet mezarltğımiaW bılm nt bırdenbir.e öaa~ilze- atin 
cbY.ı;>ct rdcn b-Jbse1mek fcltlketin.. tas du,til v,e onu- dl~erlerı takip et· 
de bui ntlu. Vny sen mfsırr buııa mcğe bıışladıı Ben yanı g&.le UStıclı 
s6yi yen? Butün rçabahatın ölenlel'!'- seyrettim. A7- tfjlgırun.ı altında sa
de aldu 'lltl\l uç bet ırerserının tu.. rardıgı belli oluyordu. Bıraz daha 
z:ı&ur.ı duşmeırln erkeklı le tcli4 Ucrlcd k knlın bır ses etrn!ı çın .. 
kabıl ol mıyacağrm ıınıd. ıc:ıt" edili- lattı~ 
ı ... 6-1 ~....- ı ---., , ... , .. ...__ - 1-1uruauz.ı. 

uzun aznn m 'attı. işi ovveldeu. bilen arkadQflıır 

o tıır hlcrdc tT küdarda oturuyor. sankı hırsıı.ların tecavüzüne uğr~ 1 
dum. ~t.ı:zip b.r arlrddai bu sahte tılmış çil~v.ru.w gibi etrafa 
luılır.ımana bır ders verme zamam dağ ldılar. Sahte kahraman şaşkın 
geldlğinL ve kemilsinl. gezme t.Jdi. bir tıallii: öir. ajaauı aı:kaarıa koştu 
fiyla bır gece. K:ıracııahmet meır,u.. ve elmdcki bastonu sesin geldığ[ ta;. 
lıgınd:ın geç rmenln buna kitti ,... rafa l tilanmış...gtbl ~rol, boğuk 
leceğinf sö,.Icdi. Bu arkadaşa ne 7• bir se;;le bagırdi: 
pac:ı"ını sorduk o: - Dnvı:anmn ynknt.unf. •• 

- s~ .fl!WIZ bu. ukallJI Kaclikii- M ... ;çhuı ad!ım cevap verdi. 
:rt11e ~meie gidelim balüınai7Je - Vıt~ anaaıru\ Bize ma,ıdan o,;. 

,.arın gece K:rrncaahmet meJllll"lı- kumak ha! Ark1ıdallann serbestUıı. 
apna geticinlz. Alt tarafına kıırışnuı;. Seni temizlemek lAzım. 
ynm; Dedi ve 1örecei111tl%. şeyda Vtı mezar)ıklnnn arttasındun Uç 
de l<XırkmaınaJdıtınılb UIV4 etti. kişi Cirludı. Hazretin üF.erinııı doğru 

Bi kaç saat sonra kahr.ıman d.- ltoşmaga başladılar. 
ta meht:lph ~el~ istıfade ede-o Bir sea. işittik. Ffıkat bana tmaa 
rek. Ycğp.rtçuda. bır aezinti yapmd sesı denemezdi. Acfutl bot\ak bir ho
istcdiğ.rnizl soylıycrek ve gelinesial n1tt • Somıı k-.ıhnnnamn boylu boıı
istedik. Tereddüt.sın: kabul 9ettl. yunca yere uzamhgını g6rdt\1t. Yn.-

Erteı• atşıun ve Dom ~ mna ynklaştıftm1z zamaro ltorkudan 
Kasmrpaşa: İaşe memunt Ş•v- kahramanla beraber be:i nrkadlıt bayılımştl. 
~=~ m;_;:;d:e yola koyulduk. Onun için _!:._rıli • Bir hatta sesin rr kmlmasın:ı se--

Kesı=pep iaşe 
1De111or.o lleraet 

elU 

• • • •P • ·-· .ddi mek flJ.sati e1ıJ~ edWnif1' ...... Şen.;. bep olan bu vtıltadan sotıra bir da.-
~f~~ saıistima'I MtiKt 1 

• 8 pa adan DQJ:.anCJlara kadar eU.. ha kuvvet- ve korkudan bahis açı~ 
11S1y1e ilri mımıtrab ~illi-Korun- ı dckı bastonu snllaya sallaya sö:ır• dığr zaman sahte kllllraman ltızaı. 
Dl& mırlikemCSl'le vertlmhıti. dt dUTdcr. Knrnc.-aahmet '.M~ nr, bororır. mevzuu detıftirmek- l-

şe.ıkeıt, dtin~~ IO- rull' 1'ıaflaııgıcıım. gelditimiz zanauı çln. lmhnncl.cr arardı. 
:nanda beraat =.ııuor-ır. -------·------------------.,, 

' 
r kuyucu 

Diyor ki ı 
Ş~fa bulmuş 

eınllni ac• 
mektubu 

1 

lehn ve adr.oal bizde mahfuz bir 
okuyucıwnuzıtan f'I mektubu al
dık: 

"1~ bir verem h stnsı

yun. Elimde ltar;:ınm11 ol
duğuma dair çok ııçık bir rnpor 
bulunduğu halde. bütün gnyretle
rime n$ncn mnalcscl lıaIA bir 1Şt! 
gircbilinlş değlliın; hayat kapılan 
o kadar &kı kapanını,, k1 bir tür
lil açllıımıyoı:. 

S tl:ırd~ y rı .nç ~ vnzi et-
te dol ;m .t:ın \ e k hvc kı.. de
r 1de si ara dumanları yutm. kuın 
arlık. bıktığım, mnddL ve mtmcıvi 
c:r.ıl~ d hn fm.la k:rtlanın ğa 

kudretim kalinndıl?l i.Oln, si~ ra
hat ız ediyorum: 

Beled.ycye ınuracaat ettim. iş 
rica e1tım. Hiç bin imkfın ohnn
dıgıru .sö9ludilcr . 

O halde. ~n şimdi ne yapayım? 
Nl!ı-eye'"' hnngiı maknma murncaat 
edeyım~. Cemıyct iç.ndc ya mı

ya hakkım yok mu benim?. Hil
k'Umet tarafındıın bir suni ma -
rırt yapıltırak gördı güm tcdnvı 

b6şa mı gıdecek?. Yl:ttık. ~nnah 

dc!il mı?. 
Yalnız tcdBVi etm~ kfifi d ğıt, 

tedavi gönırliş hastatııra hayat 
kapılan açmak' lilzım. Aksi bl.
dlr.de o tednviden hir:b" fnyda 
hft 1 olmaz. 

O.Meclis 
toplandı 

Müze~~ yeniı 
bir: talimatname. 

hazırlandl 
istanbul Uınmnt Me<:lisi dün 

sant 15 de binnci reis \rekıli B. 
Paruki Derdinin reishğinde toıp
Janmıştır. Rm:ıameye ~ilhıe
dcn evvel riyaset makamından 
müstaceliyet teklifi ile gelcrr bir 
t!c?zkerc okumımş ve ruznar. · e 

bir dükkan 
ya dı 

Vanmn itfaiya tarafından 
sOratle söndürOldO 
Duıı Sir.keeid& Oldll!UtlX 

sizlik yüzünden bir yungın çıkı
Dll3, fakat va;ıttinde t.işen it. 
fafye U!r-'Tfindnn ~ tın · nd~ 
riilbrek mııhrıkka r ol blıyük 
bir YJi' ngµun ·nime • 
y tığımız ta:hkikata nazaı-an 
Sır:kecido Harnidiye c inde 
6 nunınrad.ı ş:ıpt{a ve tu:hafi ~ 
mıığazası sahibi Zeki Gabı :ı.. 
ıa.t 19 da dıilddjnmı 
giDni§tir_ Taliminen yar.mı a.t 
sonra düldkAnm kepenklerir!d n 
diımanlar çıkmıya ba.<tlad - r,j
bi dükkunm uz rm 

t.mınnm 
if. dun u u 
ması iizcrinc d hal ıtf: ı: 
blll"dttr cdilİlliE?, O cbltiıt 
hiıd malı tine yetışe-n 
dükltii.mn kcpcnklerim ü 

sureüvle iqen gjrmış; ruh 
20.30 da yangın tamı m n 
dürülmüstür. 

Öğrendfgfuıizc 
elektrik; ütfuıünıin 
d bmı:kıimnaından 
Tahkiknt.a.i d amı edilir 

Ç&fal~a c.i a.1 e i
nin maidreme§ın 

başlandı 
ÇntaJc!lWnı Y.akn la. kı 

oturan Ari.il adında. h 
dıın biı:kaq ~ün vv 
fiyJeyi Q.V. tüf.eğJ!d€'
rette öldiiı:nıii.<jtilıı 

Arif ynka.kın:ıı:ak İ:iiuci A r 
Ceza mahkemesine veı 1ı ı. ·e 
düıı duı:uşmasına b39hın 
Suqlu rmbkemed,. btı i 
silWL ya.tm'Bl;hğ~ aklwd4. 
bozukluk akluğpnıı ve k 
nı..."T tıbhıadii tara.fında.ıı. ma.: ı
yenc edi.lm!esini ta.lep ctm<aıt.:r. 
Saıfiyaılıı baba.sı. lbnah.im. an
nesi. Hamide ve kwıleşiı Niyazi 
Arifin bU:. işi. biler s nı 
iddm. etmişler ve a!<-rı:ıca. kcndı
siııd&nı 20.000 liı-a manevi zarar 
~ikll.ni.ııi söy,lemi:flerdit.:. 

Şahitlerin celbiı-içia du~.ı
nını baŞka. g.ümt: btt"1lkıılm.asın 
karar verihniıtu. 

------;:nuc----
alınmıştır. Tezkerede nyaMt * Şehr:inrizdeki So~ . ve 
makamı, beiedi~·cfer kanının a-n l'a 1 , ı. be düıL_J -

cımncc"'Ullınr~I eÇı· 
minin ~lMıten itibaren- 21 bı- yctt ... Vali ve;~ 
nnciteşrine kadar devam en ziy~ et.m:işl:erdir. 
müddeti esrnısmda ycnilcnm 1 * Üsklidan:B ~ol.ak Sin n 
lazım geldiğini hatırlatarak, se- me.lıal~ oturanı Zeki Derın 
çimin bırgünde-yapılanuyaeağı- dün salaah B•'aho• iaRl.esine 
mn na.z:ı.n itibare- aknar.rk, bu ya.n&Şlltl bir kayıktan kazaya 
mµddctln t.ayin- edilıneeini i&e- t_, çıka.nrken <Ül&l'ek y;udarı
mek~Hr. ~ riyaset dh'a- nuştır. 

oma; hava1e edttlnİfjtİF: r------·--, 
Umumi M-Oclis milt.eaJciben T A. K V ı M 

şefti!' ve tnkılQ.pı mfue.ve kUtüp
hanesiyle .A!tı.tli?-kr indhlabt, Tev
fik Flitret ı lildebiyatı CidhlC'J 
mü2eieri tailinl31naımes.irti mü
zakere- etmiş: v:e bütçe enei.tnıe-

Huır 7 GÜN 1~ AY !l 
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nine hueilesine nbul ohnu:ı.uş- Ma.na: Nısan 
tur. .z -

Bır taiİ1mıtırame ite.: ıutizelenn ]!A-_.~ ~' 
vaziyeti tetkik ~ ıslih etmcl· il"----~' ,~,. 

maksadiic ıırttre mütehassıslatı- S A L ı 
le, bcl~ ve üırivcrs!tenıfır sa
lahiyettar mümessiHer~ miı 
tcşeldtiT bir isti-şa?"e' mecliai ku
rulması istenmektedir: 

Miiteaıkı ben Un-wmi ~lia 
ça;raamla, ~cmbe ve cum~ 
güıılaıri Wplaam.Uo ü:le~e dağıl
ımştır. 

r.?.UO 
201.~'; 

cıeı. 
4.!).I 

t:l.1ft 
Yata. 
ı.4n 

2~ 

.... 
~)() 

17.66 
hnuk 
7.28 
8"" 

•!'t 
Vlaıati 

Ev.ani 
Vasati 

= ıra 
Diye ilive etti ve se\·imli ka

dıA çckildı, gitti. Fakat bir hay
li aman gcçtiği halde geri g:el
meyinıee Kazmrir saatini ~ ka -
np baleti: 

r=HiNT E RARl_b7d] 
müda.f~ .. lı~J&umış.gibi <lu
raı.ı Ili.fiae ha.yce~ be.k.tı. 

il 

- Artık daba fula dur3iıo 
mam dostum. Raca benim pek 
ya.nında.n ayrılmama nız1 ot
~ mutlaka hemeft g'ldip o -
nu bulmalıyım. Şimdi biraz ._ 
re kenarında do'laşacak. 80ıır& 
araba.ya binecekti· Biz. 1'iır ve
ya iki gün diba ürtanbul6yız. 
Ondan sonra arabayı çellıece
ğiz. Hemca gidip ra.caya refa:
kat elleyilll. Yana sabah &eAia 
işiıt yoktur. Otele adar gehe
na Hat~ Eerhadı da getir. 
Benini G!w ile blrl1lılte yemek 
yeriz. Senin madamı dil getir. 
Onlara 1'izim )'Oldqlıf,ı anlatı.. 
nz. Gemi llikilelerimlen aJllı • 
muda katiınlar hem bizi, hem 
o.ıım ataJ<ao.r -... oımu 
mı'? 

- AıWla Baah*, fjkir mil-
kemmel. Hele bunu ya.Mn saba· 
ba bırakman çok yokmda ÇUn
lrii ben lifllM!i akYp.m t...nH i
çin hazniı)r ya.p&eağml. 

- 1ki ahbap tekrar mnldı· 
lar ve ertesi satJab. buıblıtınk 
üzere aynldılar. Biru scmra.. da 
Sara geri döndi- Cam mıldı -
ğı yUziindet helltydi: 

- Ferhadı buJanwc1ım, dedt 
Ahbabın gitti mi? 

- Yann sabah bulvşacağts. 
İyi ama Ferhad nereye giW a
caba? 

- Ara.ttınyonım. Pek u.-. 

• 

ta otmsmr gerektir. 
- Bir ket"e- d'e biılk" hlllMI•, 

belki ~di kab.ne9iMi!dir. 
Ha ,imın kıtbme d\!eı;:r ar

tist! re ve h:ayvaıılara mdRUB 
çadimı, gene" bil- Ç8f)tr parça. 
sile- ayrılmış k~ 1ftr- kılsn.a 
idi ki gt:n! Eerhall burada gil
:)!inir ve. buradaı seywa.u;rdu. 

Sara W&;raı da. bKtı. lilalr:at 
t.. perdeyi anlu anl.amaz 
bir fct-yat kopardl. Kı.mau ~
litı i(ilıde: lıııDşerak Sanmıı bııl
tığı yere pteriai dikti 

J'".edıad, yözii gözü: !mm ıçıa
de ~rde yatryozd&ı. • be. ısa. 
Be8Beni Jfi meçhul bir dü.şmmı 
ona füicum etmls, sonra kaıt
mıştı.. ~ eğilai, kalbi dis
ledi. Bir hamlede dcJikanlillaı. 
bir bıçak veya kurçwı yal"MAıl 
sac». Oyte bir şa,- ptu. He· 
men sirk haıd~eierindtn ikili· 
nin yarduniyfe Ferhadı içenlii 
kab.'nede lJ"r zlongn. u:m.a.t.ılılr. 
Ada'rn-hmfult bin doktor anm
ya ko.11tu.. 

Ferhad, ha.rcketsiı bir halde 
idi ve güç nefes a!JyotıdU. Yal -
nız yüzü d değil, vücudunau 
muh f n ;ctalarmdarr da de-
likn ın ba1.ı darbelwe mam2 
ka 11!1 anla ı'dı. Hemm göf
sünü bağnm açtılar. Bazı )W!I> 

lerinde çffrıükler ~ 

~im bQo bak. "8&t-i&'~ 
F~HMın yüzündt!ki ve gögaürr
deki bereleııe- llil.itUhn ltllr:ısr
nn: 

- Ne oldu ·aba? Zavallı yav 
,rumu~ uaalıl bU.· tprruaaı ugra
"'C:b ! 1:I!.ngr alçak btr iı,i yıtptıı? 

San... teı:odd iltle aoc.dü.;. 
- Sakın bir kaza olmasın ? 

Çünidh -
- Na kazası canım? Hiç ıra ... 

zayn brmur t'asa6 var mı bu 
işin? 

- li1akat bu.ı kadu yakı:ıda 
biı: gjkültü oluı:, bir kavga olur 
d3. b z cınymaz mıyır? 

:I:li§im liil!den: Felllmdıtı üstil
~ ~:ildi. {.Zzleri bilyü ~;j l y
ı.et içinde? dbnmuş, JaL nm, ~r 
idiı Elini y.a v.:llJ- blır. ır~ aı u
a.ttı.... Fcımadın göğsttuü gtist&r 
:reck' ti t:rekı: bir seallt'! 

- Şnrcyaı.. bak, E18<ll. Bak, 
~bak. Ne gör~~ 
roda? 

Delikc.nlının gppünde ve biT' 
çürüğün yanı başında l1Tai jm .. 
tı:o.k bir leke, bır deri l k 'Sı or-
t&v :il. Acaba bu l :ke 
mi · iıl \ ro:!ıh bir a b or, 

m mi ıiir.:, ru or 
-~·~-.• • du? 

:-icymsın '! Söyl e
ne D ttin mi? " d -
kat At hana ha.wl mi ~örlliıil-

Yt'1l' ~• r Bff' şeyler g&U•m
yoıı, d~1f Hi'iı? S'enm dl! llıııtııun 
gı göt~ ıamnı. Het: hlılde 
~rtiyOt"SUrr, dCgılo llf1.? fiıydi 
soyıleseııe! CC9ap ~~ 

sara.. ımrıtatmnraık: 
- Th.,: şey IDedi. Femndla 

deır \~1e- bit> l~k. Ama evvel-
den l;byle li'T" l~~y~ktu. 

- Sôrır::r? ~e; ümıanmaı 
A"~!ana.. . 

- 1''eı: 1111.chn dcrnıiı dtmiıl bir 
ç c. v~ Bır ÇJ.çek ~mi: A
CIU :mkııliJ:. giıriiniiyor 

- Bfıt çiçek -, dikkat et. 
Ne iqegı? 

- Nıavi mr Lotuır~ 
- (J sıratl:ı Ferfultfl, denn iz 

rrcf A]dt \'e" göz rim a.\7t1. F!a.
rmt li •ıt çadn• kam3rosındaı1 
ıçe } e sırk"' hadcrrmsı te.lı1al 
gtrd1 ve: 

- Getirdim, dedi. !Şte dok
tm . 

Adırın perdesi arkaslnda e... 
im 0 C'o.nms yıe bey z k Iı 
b mfum duruyordu. H" m h d· 
d.O~ 

- lSwnez, dedi. 

RACANIN' PEŞl:NDE 

Talebesi Fı?ciıadıa a~ın
dau. yaru:a saa t..Mnra. bUtiia. nı~
seleyt aalal{aG ~~çok CU· 
ıu sıkıldı.. l?eı:hıatl.bia bokı;ıı yum
ııuğiyte~ o~ea berısmden 
berelenm.i4 "Ç~ ba..yılnuzttı.. Fer
l'raıci miıiilwmr.:ıat b:~ ~dü. 
Faık.a.t.dab.a. o,."]; altı. ~'Mtlaı idi. 
Ciketkk~ a.lıJg .. ve. bok&~ bü
tüm kaidaler.. bilmelı.Je bcra
bw:. tabii çclimsfafü. Kaı-şısına 
q.kaaı düşaı ise: id yan ve. an
laşılan o da. ıy,i boksör bw ya
bancı iciiı. 

Hadise nasıl oh:hı? Ne. oldu ela 
Feı:had tannnatlıgı bir adnrnla 
d6t,'lişmuk mccbur.iyetıade kaldı 
ve odasımfa bayğın bır halde 
bulundu? Scb ı> çok basıt. Z:ı· 
ten dünyruıın en korkunç müca· 
dclclcri bile cok defa en. basit 
sebapler y,üzhnden çıkmıyor 
mu? 

E! had temsil sonunda, çabu
ca}l("elöiselcrini giyerek arl:adnş 
ıar·yı <'ndır föıündc dolruım:ı.ya. 
C't cmı , dere kenarında toplanan 

ıı ·dince 



(ANKARA HABERLERİ l 
B. M. Meclisind 

Gümrük ve malıafaza memurlarına 
günde bir asker tayini verilmesi 

layılıası kabul olanda 
• Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor: 

* B 1t Millet eclisl bugün ö -ıecıen aoma toplammştır. 
Pollil ve muhafaza memurlarına Hazirandan itibaren bir nefer 
D.ymı zammı verılmcsi 18.yilıa.sı ikinci müzakeresinde kabul 
tdi1nıiftir. Bnndan.awıra aadiıı Nızarnnarnesima geçcıı celseden 
hlaıı maddelerinin müzakeresine geçilm.i§tir. tktiSa.di de let 
teaekkilllerinde memurIUktan Meclisi İdare i.zalığı.na gelenlerin 
bu vazifede. tekaüUük. haklanmn devam etmesine dair Feridun 
J'ikrhı.in teklüi reddine daJr Blitçıe Encümeni mazbatası okundu. 
Ferıdnn Fikrı ve daha bazı hatiplerın beyanatlunnda ei::>er bu 
gibilere tekaütlük haklarını bmıma.zsak ehliyetli msaıılann 
bu müesseselere g lmesinin mü~kül olacağını söylediler. Rasih 
Kaplan bu teze ıtıraz ederek iktısadi teşekküllcrimizın en mUhim 
müesseseler olduğunu buraya getirilecek zevatın m mmiar-
dan değjl mutehassıs zevattan seçilmesi bunların da tecrübe sa· 
bibi olmalarının bınaena.ley.h bu gibilere tekaütliik hakkına lil· 
sum olmadığı Blıtçe Encümeninın mazbatasımn kabulünü is
tedi. Bazı meb'uslnr mühim müesseseJenn .M-eeHs idnrelerine 
memur getirmektense ticaret ve sanayi erbabı getirsek daha iyi 
olur. Buraya getirilecek bu gibi zen.tın işlerine devamı temin 
olunursa ışlennin bozulmıyacağı iddiasında bulundular. Tekrar 
söz alan Feridun Fıkri "Bu· müesseseJerde kıymetli memurlar
dan neden istifade edilemediği ve bu hususta Maliye~ İktısat 
Vekıllcrı hükiımetin nokW nazarlanm söylemn1er., dedr. 

Bütçe Encümeru Mazbata Muhaniri Hilsrii Kitapçı tds.re 
1rleclisı balıklarının mm ak.kat i§ler olduğunu bunun için encüme 
niıı tekaütıüklenn devamını prensip noktasından kabtıl etmediği· 
nı söyledi. Netic!ede memur.lar.ın Meclisı 1ilare izalıldan e11o

p.asında.ki müddetlerınin tekaütlüğe saı'llınaması lıal::lwıda· 
lci BU~e Encumenı Mazbatası kabul edildi. Bil!hara nahiye 
teşkilatı layihasının mıi7.akeresi::e devam edildi. 

lnailttreıfe. zelıicli 
oaz stokları 

- &Jf ta1-afı 1 ncide -
ellerinae bulunan ha.va yolu ıle 
yapılacak gaz muharebesi ım
karuarı hakkında zaman zaman 
dikkate şayan malum.at venl
mckt.edir. 

Londra. 11 (A.A.) - Zehirli 
gaz kullanılma& mescl Si halı;:- j 
Kında ÇÖJ'Çil tarafından Hit.lere 
yapılaıLihlar Bü ük Bri~:ada 
r.eh rlı gBıZlar karşı n:btıll caık. 
tedbirlmn son ~Jaı- zarfında 
llfl!11 t\'JJurt bi'r • iki~ yeniden 
incel ndi~ı hakkmda.IGi li.115e:rlari 
d:ılı ~· bW ha le ~ 
t.irım ı. ye ~-
n \: asil müd: f aan: erı 
vil ~aagıtıı..aa gu m 1e-

lı" ·" J1 

~~~~~~~~-

a 
flYzi 

- Bat tam~ r it~ -
dürferi neıatet edecek.tir. Ta-
1.Hnıatn mwıedıe .işçi kesafeti olan 
yerier tesiat e«.ilmMtedir. 

Bılhat!Sa l3ta.ıtbul, İZmit; Na
ziili, FıcJ!i Kayseri, Zongul
dak ve hnvalısi, Sivas ve cıvan 
ve diğer bazı yerler bH tevziat 
cetvc .ae. dnhllmr. Müteı..&: • 
buçuk m iyon liraya gelince, 
~ flİMke ittibaz -0lu
nan biı- :karara gör~. S c;oeuTdu 
aiielaıa bir- defaya ım.hsu ol.. 
mak üzere. 5Q şer lirn Yer:Iccck-
tir. Sol!l'adau. btl miktar. ~ li
~ iDdirıJeeektir. Fak t Bütçe 
eu ümen °l.m yardımın yine 50 
hrava c-ık uı ı RI'7. unµ ·z-
lı r tıni.eıt r . Yapılan tetkik.ata 
gore 6 cocuklu aıleler, o zaman-
d.a.nberi tcsbit. edilmiş, e bu~ 
lann yclU:.nUlll."1 ~ bkıe b&lii 
oldugu nlnşılmıstıı . Be sene-
denbt · 2.5 bin.. aile~ bu yardim, 
yapılıu~ 40 bin ,tile henüz bu 
yarrlınıd n i tifade etınf'ı:p~~.fr. 

Generar Gtraud tevkif 
edilmiş! 

s 
Hind~sta 

ibeti 
ın Madagaskar da 

A a 
Tokyo 

Fransız mu .c.vemeti Amerikan tayya-
devam ediyormuş ı~ • fınd 
Vışi, 1J. (A..A..) _ Buraya r tell tara an ps't n sonra Tra a içia Cri 

tekrar Macari .. -
tana çatıyor/ 

Benı. ll (.A.A.) - ıtcaı Mi
şel ile yıldırım harbı müüt '1~ 
sı.sı Fi d M 1 Lltz n hnzrr 
bulundukları bir . t 
resminde R m ya ili 
Mareşal Antonescıı bir nutuK 
söylem.iştir. Mareşalin sozf.erı 
Transilv.:ın}l!L içın Macaristana 
ya.pılmıs biı: ihtar say,ılma:kta-

dır. Aııtruı cu'nım Ron:ınnynnın 
eslri topraklarım ele gcçirmiye 
azınettiğmi belirttiği söY,lenrnek
tedir. Murcsal, Romenlerin 
Rusyada çarpı~ta olmaları, 
onların cedlcrinlıı topr~rını 
geri almak ve şereflerini müda
faalarının azminde. buluııdulda
nnı gösterdiği ve bu azmin Ro
manyanın dostları tarafından 
olduğu kadar düşmanları tara
fından da ıanl.aşılına.sı liı.zımgel
diğini söylemiştir. 

Alma~ya 
Borclanrn~ BuJgaristana 

tıarp sonu11d.a 
ödeyecekmfş 

Ankara, 11 (Redyo Gazetesi) 
- Alınıı.n hükfımetinin Bwga
rıstana gönderdiği iktısadi bir 
müşavır, gazetecilere §11 beya
na.tta bufuımmştur; 

gelen haberler~ göre, Madagas- nası} bomba anmıı 
H • p • ~fi • :kardaki savaşfu.rda durgunluk 

m arti ~ erı \!IDtlır. Anivarane. hava a.ialll . V~gton, 11 (A.A.) -Har-
da k c giınü kull.:mılm:ıtz bir ha.- biye Nazırhgı i:ebliğr: 

arasın ço le getırilrniştir. İngili% kuvvet- .Aimerikan tayyareien §ehre 

mühim mÜzake- leri ımdi ?ı ah sekiz ki-~ Tokyo~:mıy~ 
lometre doğu şlınalind btı.lun- ın ızcc r propaganua. neşn-

r }er ya IJ'Gr maktadırlar ve Mııhn.~ henüz ~ yapıyo~u. Spiker, Japon
Fr.a.nsı?.ların elindedir. İngstiliz- yadaki neşelı ha.yattan Y~ boın-Stokholm, 11 (A.A.) - Da- lcr alnız 

0
. S ,. ba.rdıJnnn korkusu olnrıvlıguıdan 

- ... Ny:hete!- ..... --.. .. in Bom- Y o ua.rez m eı&- ı....L-..:ı! 
D~ o-~ n bunda · .ı:u .... rlar. umı._ıı:=wyordu. Bu neşrıyat bır-
b muhabinnin bıldirdiğine go ------u,r~v----- ~ıre durmuş ve radyo .Japon 
re, Sir Crippsın vazifesinin aka- dili ıle halkı ikaz edCrek Tdkyo-
m u~ ndan sonra t !1 f '1 nun alçakta.n ve buyük bir sıi-
Fa i eri arasında, tutul cak .1 r.ı.tle t an b:rçok t. r _ 
y u ta:;: in ksa.dile göriişme- t tu~u l' fından b mba.rdıma.n edilmek 
lcr yap.Ln ~adır. ııu te oldugunu haber vcrmiştır. 

Maruf Hintli şeflerden Ra~ Spıker, bu tayyarelerin çok sü-
-Baş a afı 1 incide - ratli uctultlan için vakn 1= ·ım jahgo Pala<:hapi son .günlerde 'J · <WIJ 

Gandi ·ıe birçok göriışnıeler yap ltfunetinderı aldığı direktifle lan kabil oinıadığ.ını söy.Jemı , 
Antille adalarının bugünkü sta.- ?traz som-: bunlaıı kaı:şı.lanınk mıştır. Bı müzakerelere büyük tüsünü tadile matuf bazı istek· ıç~ havlanan üç Japon tayyare-

ehemmi erilme.ktedir. lerde bulunduğunu söyfemiştiı·.ı sının .zayi olduğunu bildirmi.,cıtir. * Sof.va - Sof yaya ya.kın A- Berl»ı Suauyor ffaya kur111111111a 
yırma garmda sarnıçlı vagonla 
nn padaması yuzl.Jld L Berlin, 11 (A-o\.) --Yan res- t be -ı 
ş ddetii bir yangın ç~1:ır. mi bir kaynalctaı:ı b l nliyor: e l'rD er 
Hasar çok mühimdir. Fransa va ait Martinik miis- Türk Ha.va Kurumundan tub-

J liğ edilmiştir: 

19 Mayıs 
-&§ ııarafı 1 itıc-i& -

tarafından 'l'tırk bayrngı cekile
ce.Ktir. 

Bu mera.5.inıi .miıteakıp Vah ve 
Belediye Reısı Dr. L.utıi Kırdar 
ile Okullar nrunıı-ıa: Kız Ögret
mea. okalandan '11ürkü.n Zorba 
ve Fiir.uaıı Tekfi b er nutuk i
r&t edecclcler V<? l9ı :Mayıs gunü
nun tarihi lı:ıyınetim tcbariız et
tirecek mahiyette kı a birer söy
lev söyliyeceklen:Iır. 

temlckesi hakkındaki Amerikan İSınn:ııi vermiyen bir zat S500, 
teşebbiisünden çıkacak mesel~ Jaınko~ 2500, Ebeyan 2000, 
?er hususunda. S3.l&hiyetıi Alınan Zafer 2000, &>yal 1450, Bavlau 
kaynaklan henüz hiç bir müta- rnoo. Şark 1000, ! ıkoruÜncr 
lca yürütmemektedir. 500, Yo gı 500, Sümer 500 lira 

Har 
haberi • 

rı 
- Baş tanrtfı 1 'aridc -

dcv;rcsindffiir. Harekit sade
ce topcu düello anna inhi~ar 
ctmektt'dir. 

Tüık fü va Kurumuna tcben-ii 
olarak 'ermişlerdir. 

Beykoz kazası tapu 
sicit Memurfuğund.:ın: 

ZeblrU gaz .. 
• rq.arsa..c 

f•.ren: A. C. Saraçol/a 

A hnanJar Sovyetlerin aehı il 
gaz kullandıklarını iddiaı 

ederlerkesı, Japonlar da. Çinl Ie
rin b kDrOamç ve toptan o il· 
rucü harp t:arzma başvurdu 1 • 
:ruu ileriye sürüyorlar. Tecrttbe 
bız.e gostermiştir ki muharip! 
den birisi milletleraram · 
lara, kaidelere ve kanım y~ 
Jm:ı bir huekete ha§!am an ev
?el bu hareketi ilaı.ışı tar 
nat ~- Bu. sure 
ha.bati ariradqınm cm na 
yüklemek illt:i~ mektep çoc 
lan gibi: 

En evvela o .... ~.-.,,,..L<J 

"BWbarlarm, ma11anıun fi
yatlsnru ıhdir:melcri lizımdır. 
Çlinkü bu fivatlar Avrupada ca
ri fiyatlara nazaran çok yüksek
tir. Bulgnrlınn Jstcdiği malze
meyi Almanya vermiyecektir. 
Çünkü bu ma.17.cme harp içiıı la
zımdır. ~. Bulpı:iıtta
aa t.>rçlı:aıiı arp sonunda ödi

Nutuklardan sonra başta Yük 
sek O.kullar olma.it üzere okul 
aporculan ve Beden Terbiyesi 
mUkellefleri ve sporcul:ır- sırnsr
le töreu geçidine ~yac:ıılılar-
dır. Tören ~iıdinıden. smra Be
den T~ ~li~ men
swp sper.cııJ:ır salıay.ı.. ve pisti 
terkedecek!erdir. 

HAVA-ARDA 

Beykoz K:ıv:ıkderc Caddcsınde ye
ru 16 sayılı bir e\ın tamamı Turk ve 
C mhu ı.re ı tabaasından Hacı l:lu
s.y n o lu Alhrin bıla kayı ve sen t
s z olarak Z3 seneyı mutecavız b.r 
müddet hn muııyctle ve m ilk it -

tiyle uhdeı tas:ırrur ve temellUkıınde =====.===-=====.::: 
iken 17 sene- evvel .olmcsıyıc varı i 1 L A N 

yecektir." 

DağHaıabifbi 1 
,_ Baş tam/• 1 '-* -

dağıtmalardan istüade edemi.ye 
cektir. 

Dağı 'ma Qfj.,; 

Dağıtma. Of.isi kararname ve 
kadrosu Vekiller Heyetince. tas
dik. alunmuştur. Ofis .Uüdürlü
iüne ta..Ylıı edilen a Celil Tev
fik. Karasaıa bic iki güne kadar 
4.e başlıyacaktır_ D~a Ofiı::ı 
kadıosund<> cao ıua ucr~tıı ~ır 
um11m n'lildür, 500 zer hra UC· 

retli iki umum müdür muavini, 
bir: muhasebe rnüdilı·':'· 4~ ~rı 
lira ücretli 6: 3ube mildüru, hır 
:,uhe müdür:. muavini ve bir hu
ltuk muşaviri, 22 servıs şefi, 
yirmi altı büro şefi, 67 memur, 
29 daktilO: ~ kili milrtan:la 
müstahdem vardır. 

Suba.§ı Teşkilatı Faaliyete 
Geçiyor 

~ 8.nnri. ~ Terl!ııiy.esi 
Müdürü Feridun Dır..imteıruıdir. 
Okullara ait işler hususunda 
Maarif Mi'dür Mu .vini Vahyi 
Oktay ile t.e:ı:nas iJ:ccektir. O 
gün öo'ledcn sonra s t l 4,45 de 
~lik kulu hm arasmd:ı .tl 
Hentbol finali, saat l!'.ı,30 da İs
tanbul Okulla.r muht..cliü ile ls
ta.nhul Futbol Mı.ıhtcli.t ta.kıuu a. 
rasmda bir futbol maçı yıapıla
caktır. 

'""··- - - ,.... _ __ 1:1 .. ~c--.--._... .. ,:in, 

lııy1siyle eski ve. ym:w çorc.war 
ziya.ret edilecektir. 

13eden Terbiyesi. BaŞ!taı»•ğı 
ta.rafnJda:o terllip edilecek. bir 
hey~t Gur.c~ Güınüşsuyu v.c 
Hayda.rp&ş1 Nii.m.ıuıe. has~
ıııelerindeki lııı.staiar zıyaret edi-
lecektir. 

lngiliZ "hmberdl
manlaıw.mm ağır 

tahr"batı 
İılgili:.: hava nez.netin 'n 

baberler servisi şiiy..lp. dem.ek· 
tcdir: 
Yarıl~ Uv.a lla.,';it1eri J{iel 

denız lİSSÜ i1e K'o!onya harp 
fabrikalarının ve Ruhr'dakı 
askeri hedeflerin bomb:ırdı· 
manlar son.unda nasıl tahrıp 
edildiklerini isb~ etmiştir.. 
Akın es.ııasında alınan fotoğ
ı:aflar t.a.m ısab ti erle hcd'ef · • 
ır.r JU:ri?ı'i1flt!~Ümı~- ·~giHı 
g.östermektccIIr. TGel ve 
Krupp mücsseesın n Cerman
ya denizaltı 1.ezg<ll'ıfarının en 
biiyük kısmı l'.Ok ıuülıım tah
ribata ınan.ız karmıştır. 

11!.alt:ada 

)"8lntt bir o:Ju &lihe kalmış oldu- Sc>koni _ Va.kum Oyl Kom ı-
ğurubn bu keı-ı-e Salih namına 15U .nl, İnk. Şırkelfain L:.Lanbulda.. 
~anılı k:ınuna tevfikan senetsiz Balı ekapı la, Dördüncü Va.kıf 

,.br..mrn..ıtt:ın muırmelcı tcsciliycsı 
25/5/942 tar.hlne tesadüf eden Pa- H:ınuuıı ikıncı ıka.tmda bul nan 
urrt~"J günü bhdıt ve tl'"hk kııt.ı ıcra b o.l.a.rı 15 Mayıs 1942 ..tarilım
edHecegınden bu gayrı nıenkul hak- den ıtib?.ııen Bcyoğluncb. T 

~ Ueşrutlyet caddes· le 
kutda bir haki-., lddıası bulunan \ar ~elce A'ktam K1% Saıı'at O -
ı ~ bu müddct zarfında Beykoz Tapu lu itt.ihaz edilmiş olan ve Anı 
Skıı Mcmnrlafarı:ı 'eYahut tahkıtat rıJ a sef~.rethanesiyle PeıııJ a 
gunu mıı.h:ııt nde nıüı:acıı.at eylemek ra: ında bulunm bmav_ .ru 
&zere ilan olı:.nur. 

Beıiktqh Haf1Z 
ıtza.JildiL. ....... 

dıldiği va ~ür tarihlcD it b::ı
ren tcJ t: n ıumuraamın 44 

e lley hı pof tallanesınd 
posta. kut u llW'n.a.l'a&lNn 2021 
1 :.,ı ı · ol n r. 

1 

~or•Jif. 11 f A .A.) - Alınan 
husı:n:r! muhaberelc-n zikreden 
~ 'l'jwg gQlll4ı•. G-. 
rat Hemi Gmıud nun Cencvcde 
tevkif edildiğinin söylendiğini 
bildi:rsnektedir. Geftenl, salı te 
evrakla seyaıhat etmek suçu ile 
tANki.f edilmwtir.. Elde: edi~n ve
aiıkaia.ı: ~ııcralia Li:ııhoa&. doğ
ru~ ~kmlsı ıhtima.li oltiuğll
ı:ıu. ~erı:aşti r. 

Aııtara. lt (Yeni Sabah) -
lltr lıııiyde mııbtarJUt aerllılSm-
de istifısaf')'Olıyle el~ edilerr ve 
a~ıca hüku~e tesllit edüe
ceıt maddelerin ve iatilaal saıı. 
lannın doğru mevcutlarının ta
limata uygun olarak tam tahmin 
n t~bni vazifesiyle müJı:eflef 
olarak sub!LŞı ve rnuhtarlı~n 
hud "Tıu-r içmde- bulunan k~ 
ımd k:ı.:'3?' tcinde- ~ftlilır malıal
leferoe subaŞı yardımcısır te.<rkil
leri ilıd'Mır.uı. ait 1'2ramame Res 
mi Ghzetede ifttlt,er etmiş ve 
Jreyfiyct bü.tiift V'!myetlel'e tel

v~ omu. Pkrti, Belediye; 
Beden T.eı:bcyesi ve Ma:ı.rifi tem
silen şe.'ıitli'Jtreri ziyaret edecelt 
murahhaslar kendi nnaıla.nna 
koııallClık çele*'1erle ~rr sa
at ı:> ıtııe F~ Halkeftnde top
la~. 

K.o6u d6n 

Pazar ak~mı.ı neşredilen 
~Hz. teilıgi lbltaya karşı 
yapılan ha' a akınları esna
smfa 20 ~n m;ağı. tah
rip etiildiği'ni \le Cumadest 
güttü ile Pa3&r ge~iadeki 
dü~ akmlanl!&r da. 51 
MiJiYer '04;ağmtB 'tııa.sara ujıraı
tı fdt~ı ltirdi'rmek.tedlr. 

ııer.U ı.ıstaa .Mev.lıidiban Hllea Rıza Vetata:11 dün teessürle -- "~
Goncl Amerikan Ha&&.ahaneşınde 10 d ın u:. meriıuın Satlrazarn Sait Pıışa 
~ıs Paza~ &lıH!l.ll haJıata aö.:Jeruu damadı ve ~l Şüra11 Devle!\. M 1 -
yı.ımmw~. l3'twn bir mcmbtk<:tuı ye ve Nafia dalr<>Si reis1 Nurı j t n
insıın ve 1ıız'.let fileuune yOksek .ıki- yeU ırı c zest b\WÜn sut ı:ı,no d 
de ve insarıh~ Ue hamet eden kıy- Osnıaribey Rumelı caddeunde Af 
metli uııa.adıa aramızdan ayrılan tap apaı tım:ınınd "1caldsnlaıX n • 
mevcudiyeti ile muteell.imiz. Yen nı 21 Teş ı .ıye canunde~ndıktan 
dolm~ ac:ak bu kl7.melli varlı&ın cc- wnra bu.ıısl makberes..e cie!lledJle
mıze9l 1ı2 MaYJS btagijnkv Sah gilnü 1 cıeırtJT. 
~ aaınazını arilie:ıkip Apcam u1- eerw~ ç&Jerık liönderilnw.m • 
den kaldınbrak 1'er.iköy alı. 111 . - aıl 1 tarafJftClan rra ed.ilmekt< l a 

bıır SiM telldı ~tir. Allahtan l Merhuma Haktan rahmet a 1 , c-
m:ı firet nıy:ız ederiz. deıii aıl~ne t*rw ~ı • 

WWW sunarız. 

Eı zu111mda başladı 1- Yaz.lığa giJece.kCera ~ ~ -~llo aran•y•~· ....... _ _.c 
Erzu.cum 11 <Husu.si) - Hasw" K~ ~ Fra:ımrca)Ja hakkıyJe vakıf 1 t ıbul veya l...nkarada 

Gelııç_ltk- B~~ "Xocmsıt bttgii.ıı U lışmak iizere o-kek veya kadın 
S"l.a.t 10 d; burada ba§lamıştır. ve mobı1yanızl ~kliJerin Tiır.lr. ırkınd oln 
Merasimle- wı.liden- bn:yrağı tes- har: yerden .-:uz ne :va ıjmdiye kadar çalış ıı 
ti:m a-lan b.ir nınrııır.:ı:lı .!it et, saat bır mcktupla.lstıe.nlw.ıl Po~ha 

ı~ 4S de- Ka:nd"Ili ietasyOldna lst.anbuldtı. P.ıza.~ ;1ıtiusa.aailiiiillimura.ciiiiıiiıiia.aitmcdiımllD~cs~ı~. ~•iıUlm1mmm•••1ı111ilK'iıi&::.:.ı ~. 00.yl':'k, mu T ~ yokuşunda 66 No. 
Terem? he'J'6'ti t:m1fiftdsn teelıın AHMET F'Evzt'nUı. 
almnuştır." 1 12 gecesi- Tenıa:n- A.Sıtl ımmıt.V4: 
m ~ri+coekt!r. - :&fa.ğ :.ısından Wınız. -·~ 

Deulet hava yolları umum 
grafla bildirilmiştir. Mudilrliiğü11den: 

lıbmbal De/terdarlı "ından 
Muhammen 

bedel Temlnal 

160 
80 

300 

t !'S 



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

12 Mayıs 1942 

TEJ. R/KA No : 97 11 RADYO PROGRAMI ı; 
ROK ALI - 12 MAYIS 1942 -. !:!I T.!D Proeraaı 19,15 Tilrkiller 

QLWAC~tJ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 

1 

' 

1.33 Milzllı: 19.30 .Ajans 

Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur '·~ Ahms ıo.45 ser~ 
•------------------- 1.00 Müzik - 19.55 Fasıl 

8.15 Evin aaatı 
Boriim beni haldr görmesi:ne ı 
tehammüli.bn lcatnwn!fO. Onu 
aasıl yeneceğimi de tasar1amut 
tun. Hem de bir iki elde yemnı
yo karar vermiştim. Kendi ken
dime düşlinüyor ve söyleniyor-
4unı: 

- Hey <>"ldi Mehmet Ab, hey! 
Ben, sana gösteririm. 

Ben, böyle hırs ü2ıerinde iken 
J.fehmct Ağa, beiıiııi için idman 
ya.pmıya. bile tenezziU etmemıiş. 
.A.riaadaşları sororlamıış: 

- l.iclımot Ağa, idman yap-
1111vor:nm? 

- Kim.in için? 
Diye alayla oov.~p verirmiş. 

Mehmet Ağa keniliııe o :kanar 
güveniyordu ki; beniLı için ay
nca hazırlannm·a bile tenezzül 
cbniyorrlu. Bir-- analık Veli~t 
1Z7.et Efwdı ili' konnşruı lala, 
Yozgatlı Rc1 Hasan, r:fondinin 
iyi bir sırasında, gülünç ol1'tırı 
dıye şunlaıı söylemi.'}: _ 

- Efendimiz. Melnnet Ağa, 
kulunuz sövlenir durur .. 
. - Neden lıua ? .. 

- Arnavut.oğlu için, hamam 
bohças kadar ad"im, diyor .. 

- B~k hele ... Ne den ek iı.U
vor? 
- - ~ • P'IBtH etmiyor gü~ı-
}'e ... 

- Pehlıvanlık bu.. Belli ol
:mnz ... Bnk ht>r it kimleri yt·nı,ıiş 
Kuikpınarda ! ... 

,ehmet Ağa, kulnnıız bu ... 
O, okkasma, 'kuvvetine ;!Ü

venn·or... Rıı d<: yenilinıe, ,,,on-
ra ... 

- A.'1~~~. be-11 de yeniJeee!!:ne 
ikan· d ğilim. 

Kuluıııız ela a.ynı kana'111.lE'· 
yim .• 

Mehmet n ;rede, Aınnvut-
oğlıı nr rede .. Akıl almaz hu igi.. 
Nas•! vrner Mchmedi o ... 

- 1':" t. ('fendimi7~ 
- N ··ndar u5ta oluraa o1-

sw1, nıha' <: t "nit avuc adam ... 
Dıve lmnuşup gülüşmüşlet· ... 

Bımim bm d n haberim ynı:tu. 
Sonradan bi?.z~t eten<limiz ba
na sövle<hl~r. Rt-n, efenclimı:t.in 
t:ı bla "~ ba.<:ı.-ıı ol ıı n 'llaşpeh livan ıı
lunı•a, ikide bir ~1t·hmet Aı!aı.ın 
~i anla.tıı· ve, ırii.leıı.li. Ben. 
hl~ sesimi çıkarmudım. B~w.an 
koçhra bakmıva gider<lık .. l:\'o
yıınlarla nw.ş~l olurken iri bır 
k0<;u ~österirdi ve: 

- Ali. işte Mehmet Ağa.. 
J)erdı. I{fu:ük ve c;evik bir ko
~ da v(istererelt: 

lrıoc!.u =~uçük, takat QOk 
~ idi. Ne kadm- iri koçlar 
varsa heJ'.lSini meydandan kaPı
nrdı. A va9ı do\'üşte topnl ol
muştu. Yine bu, topal ayakla ö
nüne çıkan koçu yenerdi. işte 
bu, topeJ koça beni ben:t..f'timi. 
Hıaidkawn bu ~oç ha.na benzcr-
4l.i. Ufak, tefek olmakla beraber 
yay gibi bir şeydi. En kalın en
Rli .koçlar. bu. topal kocun en
lleSini kıramazlardı. 

Güreş günii ~eldi <)&.yandı. A 
yaaağa k~unün ba.hcesinde 
~f'ktik. Bu bahçe ıı.g~c 
bir yerdi. Rüviik ve çayırlık bir 
güreş meydıuu da vardı. Bu 
meydanın etru.fında. diivıi~ koc:
Jan demir kazıklarla bağlı du
rurdu. Biı"çok yerlerinde dP. Hınt 
dövüş horo~anna mahsu~ kü
mesler vardı. 

Ben, bir odaya. girdim.. Yal
nu başıma ooyundum. Kispeti
mi ayağıma giy<lim. ~lce pa
ça.lanın ·bağladım. Ve, yağlan
dım. O kadar hı~lı idim ki, ol
duğmn yerde h'r y..nş atı gibi 
fil<'._r:ıyordum. Rir an evvel mey
dana çıkıp Mclımedin kalın en
eesinden yapışmak istiyordum. 

Nihayet h.'U·P.mağalanndan bi-
n J!f'ldi. Bana: 

- Pehlivan, ha.aar mısın? .. 
Dedi. Ben de: • 
- Hazınm! .. 
Deyince .. Haydi dti.ş peş.ime, 

diyerek beni, meydana. götürdü. 
Hakt.ım, Aziz Efendi, koca göv
de8ini ~ermi$. bir koltukta. otu
ruyordu. Yanıcda ve ayWd.a el 
bağlamış bir takım .zevat var
dı. Ren, mahçup bir halde mey
dana geldim. Diz çökttim. Yer 
öptiim. Tememıa ederek geri 
gt•ri gittim ve, durdum. 

MPhmet Ağa da meydanda 
kh O, bt:nden evvel gehnifı. Ko
caman gövdesiyle meyd'aıu dol
durmu!)tu. Haremağalarından 
bıı i yanıma ~lerek beni Meh
mc>t Ağnmn yanına götürdü. 
Ba.5Jln, herifin göğsüne ancak 
) ı rdu. 'cpemden ba!k.ıyor
<in h ... mm:. Abdestli idim. lcim
dt:ıı okuyup üfluyordum. Niha
y~t işaret vfı.kı oldu. Peşreve 
taşladık. 

Ben, çok gili:e.i bir peşrev çı
kardım. Huzur peşrevi yapıyor
dum. Meh.mot Ağa ile ense en
seye geldik, helfillaştık. G~ 
bJ.Şaldı. Ben, ense bağladım. 
H-er vakit olduğu gibi hasmımın 
yi.ızünc bile bakmıyor, sağ ko-

lmnu ısalhyor, başımı geri ~- 12.30 Program 20.15 Gaz.ete 
m.iş duruyordum. 12.33 'l'üririller. ::'.0.45 MO;Jk 

Beni böyl" lik.ayt gören Meh- 21.00 Ziraat 
met Ağa, birdenbire üzerime 12.45 AJsns 
boşanıp çulla,ndı. Aklı 8l1'a he- 13 00 Şarkılar 21.10 MOzDc: 

5 1 iM 1 !• l• 
Baş, diş, nezle~ grip, romatizma ~·l--'-1--'--+--+--'ı .:---'-.·•--'--.• ~, ~ı 

men ilk elde ~verecekti. Za- 18.GO Prognun 21.30 Konuşma 
ten ben de bw.ıu bekliyordum ... 11.03 Sa.lon 21.~ Türk Nevra(ii, Kırıklık ve Bütiln .Ağrılarınızı derhal keser i•I 1 1 

1 b d d 3 biri ,111 1 1 1 ı•ı 1 1 1 Bana sımsı.1rı bir çapraz girdi ve Orkc.rtrMı Müzili 
eürdü. Sonradan Yozgatlı Ha- ıs.~ i'nsıı %2.30 Ajans 
aa.ndan işittiğime göre ben, çap- 19.00 Kon\4Dla 1U~ Program 

ca ın a g(jn e kaşe ahna r. ı !•I l• l 1• 1 •1 

raza girdiğim zaırıa.n başta E- ~--~------~---------~ 
fendim.iz olduğu halde hepsı bir-
den oldu bitti diye hüküm ver
mişll'!' ... 

Mehmet Ağ;i, beııi on beş a
dım kadar sürdü ya, siirdü. O
na en çetin oyunlanınd .. ıı biri · · 
olan yan ba.şı tatbik ettim. Bir
denbire dönerek koskoca haf:
rnımı yan başa getirdinı. Giizcl 
de bir ki>stek attım. Güzel sıy
rılmış, gii.zel döıunuş, arunda 
hareket ctnfr· tam ycıirıde kiis
teklemı.şt.im. 

Koskoca Mehmet Ağa, mRnc·v 
n.ına. n .. ınevclama. düşünce ha
fif bir hamam bohçası ~ibi bo
şanıp fırladı. K:ıiclesinden k• p
mu~ bir heykel gibi yüzü ko !'1111 
yere diistü. Derhal üzerinı:• eul
landım v , kemarıf'h•dım. Bt:ııim 
bu ~ni lu:rekl't"m lıi~ şüpht~ r 'k 
ki, sevirciledmi ha) rett. dii.şiiı
mii .tü. Çı•nı;·i ı:e ·irdlt rimın he
men hr · pchlh·andı. J,e: yaptı
ğımı biliyorlardı. 

Me11m t Ağ l, ne oldu~nn ~a
şımııı:,Lı. Alta diişe-ı dü§ımez a
ğırlığına ve, ku,·veune gih ene
r('k hemeıı ayağr. kalkm'I k iste· 
di. l\t;ın~rwyi budayarak ılfüilc
vım dedi. l<.,akııt d~mir bir pen
~l·nin \'~, l hlikeli bit J><.'hlh-anın 
elinde olcluPııııtı gôı'dii. Huliısa 
t tm ı,n bf't; dakika altımdan kaJ
kanıadı. Ben, onu alttan değil 
avaktan venmiye karar VPı mıı;;
tim. 

On be:~ <la.kıka svnrn :\1ehınet 
Aihıvı bilerek ayağa k ldırdım. 
O, kendi kurtulup kalktığına za
h ip idi. . oıu·ndan bu halleıi E
fendimize anlat tığım zaman }tah 
kıı h.ılarla gülnı iiştü. 

1 
1 
1 
1 

10 
40 
&O 

400 
800 

4.000 
O.O O 

Lira 
fiO.OCO 
20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
l.000 

500 
JOO 
50 
10 

I...ira 
50.000 
20.000 
10.000 
20.000 
~'().000 
40.000 
40.0tlO 
40.000 
40.000 
40.000 

160.000 

Tam bilet 2, yarım bilet 1 liradır. 
Satış hasıfatının X 60 ı ıkr amiye olarak 

tevzi edilecektir. 
Ayağa kalkt ık tan sonra bir 

iki el ge\·medi. Hasmımın t-..nse
sıni bırakıp RÖyle bir ac ıJdıın ve. 
çıı·pındım. BOA ını·u·p kacfa ı· var- ====::::::::=======-==============-============= 
rlı. üzerime geline~'l hirdeııbire Jstanbul Vilayeti Bölge /afil.e 
siiziifüp tonııklanna ·ncrm Meh- Y 
me<lin ... o derece ani uıau ki, bu Müdiirlüğiinden: 
dalışını biı anda Mehmedin to- tı;t;mbul Bölge taşe Mıldurlüı;u k.udrU5ıınrla munh.ıl bulunan 100, HO 
puklan elime geçmi~ti. Hızla ve 170 liralık 'mt>murlııkl:.U"a Yuk.ek tktısat \C Tkaret Mektebi, Hukuk ''e 
çektim. Koskoca Mehmet, boylL~ 1khs:ıt Ftıkıllıeleıi veyıı Sıy;ıs:ıl Bilgiler Okulu mczuııl.,rı ıın:ı ınd;ın iınti
boyunca sırtihıtii yere dii.cıiip ye-
nildi. hanla mentur alınacaktır. 

Olduium yerden kalktım. Diz 'fr.hplcı;in tilı asker lik ~ıieıirıi ıfa t tnı~ olmuk.n şarttır. Ve lL~u 
men na ettim, el ~l~yıp ayRk- • " t~'" e'ı~ tııtrlı~~irt·l1 lli11ı;ı • c J ul\Wa • <t'hll e"sııC 'e ~rn ti haiz bulumıu 
ta. durdum. . taliple ın Mııyısııı tn ıncı Pv."U'.lesi gunU ~ unc Vakıf Hanının 3 ün<:ü ka-

~hisarlar U.Müdürlüğünden 1 
l - 211.4.ll42 hırıhınde şartnııırıt• ve rC51n1 rrıucfüiııce Kaµalı zarı:t;ı .ha

lesı y:ıpıl;w:ıtı ıl!ln edilen (60) adt.1 nht~m sutme arabanın eksiltmcsı 'gö
rultn Juzum uzcnnf: 15/5/!H2 Cuma gunu sıı;ıt lO d..ı .K:ıba!oışt;ı Levanın 
ı;ub<'.sindt>ki Mer.ke ... Mııb:ıyaa Komısyoııundn yı.pıla.::ı.ık.tır. 

2 - Sif muhammen IW<ldı (lli 000) lira % 7,5 nıuvııkkaı 1~mıııRtı (135CJ) 

lıradır Yerlı m:ılı olaı :ık t<•l.lıf t.'<lıldigl takdirde g-uırırlik rc,,:rnı ve saır 
llıa:orarif nısbctiııdf' l~lelı artat·:ıı,.t.ınrian 1-0nıırı:ıt nk1,;t>:1 de bu milu .. -ır li.ı.e
rindcn vcıilec·ektiı. 

8 - ı;fortnnınt> Vt' T1'S1m her ~·111" oı•leden soıını a<1ı g\'Ç4'n şv~ gôru

~bıliı . 

4 - Mun:ıkas:..y:, gır~l:Ck eı muhıırlu tf'khf mektuplrırını kanuni ve
ı;aıkle •; ·i,5 l{tıveııme p.ır:ısı n.ilklıuı•.u vey:- banka k:mmoıt mektubuuır ihtiv:ı 
ede• ek ok.r · kııııdlı z:.ırfl:ırını ihıılı• t;ıınıl t•kt-iltnıc :«ı:rlındt•n bıı SM•t t\ ve
tinc ~rniinr mt'Z ur komi!!yon -hr~karıhğm.ı rn.ıkl:-UJ. mulc.abılindf' Vf'rm4•Jen 
lfıııh ıiı• (5lıll4) 

Görünüşte Ufak, Açılınca Büyük 
S •• ın Bay.mlar ırrnıd:ın gordıı~umuz 
tevcccilt V( ı.ı.:bt'tc k:ır~ı şukrıın 

borcumuzu <•demek ıçın bu ck1. 
Anıerık:afan gPtirttiğlmtZ e.n buyü1· 
m .. kmeln s. ye ·mdt• F E M 1 L ' 
sıkı.,~111 ıcı ıdiııdırlerlc ~<ıyet ku11!)
nı~l tt:ı rıııkıoı> uz hır ~kıJde 

yı rıı r.mbnllı3l, ı·h piy.ıs;.yı ,·ık.ıtuı

gııııızı .ay~.1.t ıınız.l, nnc ·leıı~. F.E • 

M 1 L H:-ıy;ml:ıı • b.r~oli: ı ;:ıh rn ıım;\.a

lıklı..rırıcl. ı korııycın \'e ü:ı:untıllu 

ı !c:ro~ kurt ran en bıı mcı fınet l!!!!!~~~!!!!!!!:!~!J 
b<' l'!ıı 

. HER, ECZANE VE I TAS:lı'A1' ~ MAGA7J L ARINDA 

·Femil ve Bav ı aray~nız. 

~~: 
1 - Dik kafalı - Bır ııevı pe~. 

2 - Büyük - ~nıB§lrdn kull:ı.rul:w 
9ir madd , S - Bır kııı 2ot'l"Zevr.tı -
Nüfusu ~k hır nullct. 4 - Bıı Mvi 
şimal t:<:>igj - B., ın. (~) gel,rf~ 

medih nmnasma gl.'!ir, 5 &'k tak
vımde kış::ı dPlf.let eden bir rcımz -
Bay dcğıl. 6 -- Çıkınb Ezı- C'kt~ll 

enırj h,,z.ır - Hnsıd nldrı ı. 7 - Sıı

bıkın ak ı - Mn' ı bo~luk 8 As
it erler - Pnrçnl ımnk !.I - J<' s -
Dır gun, 10 - Bir hn) v.ın - t · ret 
zaınui. 

Y uka.rıdn n a.~ı.jb : 
1 - Kıptı ıle me:;;lıur bır emt. 

2 Bır goz r• ugı - Şnrk ı \ naclo
hıcl .. bir d.ıı,:. 3 - M. lılfı u ) aı;w tan 
n ı>çhul kUv\ct - S.-•ı. 4 - Ç.ılışlma 

oır h:ı~ v:m - Kıikul ı l b<ıt. 
5 Uyku • lfım t 

sıııda d. '. mc\'7.UU ı yPı. 9 
n:ın u1r m.ııldc - •J: t'P, • muı. sır. 
10 - cı ·· C'!ierler - Arda k:ılı• ış. 

urıııtul11iu~. 

(E('1.><llki buh ııu"u.tm /ıırlfi) 

1234567890 

==:::;;ı:;::::ı:;:z:=====-=======;;::::-===:::=====-. === ŞHe Asliye Mahkem9 

1 D 1 t D • }) •} " } 1 si ~~=1: Agva natııyt·ı:;ır.e bd.ılı K -

.,,, ev e e~,!!Y.,'! arı ı :n arı ı . ::.'t.1!'!~~~ .. ~~yu~~=~~n~:::'ş~~ıı1;~:11:: 
Mııt.:Mt ısı~ Ot'oC'lelj ( 4250 uı . ol. 11nıhwh1 nu111nrahırd:ı 5000 kutu &:-ı Bulge Şefüğı ve Maliye olt.-ynınc a • 

:t.kll< ;, K/bl u..(2 Pftut gun • a 1 ı.rde Ha)rdarp.1\,'4ol a t.sı tc-ribırı ihtiyati dovıı ından h.ı 
G:aı hın~·~ chıhılıtıdt'ki kcırnıı;yoıı t;ıı ntınrl:ırı ,.c,:.ıv. ekalltm usulü" r.ıbn alı- len Kalempiııti kö u clv:.ınnou Kır 
ıı:.ıt'ııktır l"U<.'U D;ıı Dc-vlel Orrtı:ıuı..rıın (A) .stı 

Bu 1~ ı•ırrı.r,k ı~t ıJ f:lll~n (3111 Jııı:ı {?fi) t..:uroışlıık muvwkkııt teminat ı·isinin VUI No.lı rn. kuıı dı:<nıl nii> 
ve ksınun.m 1r.ym ~ttığ H$<iikh bir!ıktt- .-k~ltnıe anmlı ~ııtme kadAr ko- tatlan cmmanıoda ketıllm~ 185 p: J· 

tnü.Jtınn ~rrı1dıc.::.atl>ırı l!ı.z.ın.dı.r. 

& ~ ıU1 şıırtn11nıeler kooııııyond•tı ~....-•• ııız olarak fia!(l\ılmakbdır. 

(5045) 

çadan ıbaret ve 100 metrt: rnikiıbı 

&ayri ın~mül kerestelik mt'!;e <ıgııı

P tılığa çıllarılıruştır. 

Mehwu.t A;ı;.a ı.:r r•ekı' t" aı ..,.1· tmda kiun 'l'icart!t ve Samı~i Odası Salor.undn Mbl 10 da .v .. pıla .. uk ımtl- ..,._ c "' 1 un. ,.. • Ul ... ....... ,., - -- '.. .,,...ll~('J;ır .. r nte ye.-:ı ;çlrı 14:eVlyt'\ 1 \,(! touıad ..w;ı~·iilnır. it m•t }lıJ• 
bi olduğu yerden yuvarkınarak handa hazır bulu11111aları evvelce Jn ıroıcı:!;ıt t.d<·nlere hfrtr num:ııa 'enine- ı.tn.ıuı Huydıırptıııi:ı depu.swı<h yapıl;ıl<ıkur A.84,;a.ri S. ~ ı.şçi derecesm 

M.uhaıwneıı kıymet urm:ı.n ruzıuınP 

dahil beher metrtıei 12 lirn 50 kU• 
ruştur. 

kal'.rtı Dıtrdu Fal'at \' 0u'zu·· ...... " sj \C yeniden mııraca;ıt eB<•..:eklf'.rin d e birer i. talepnıunesı doldurın-•~rı h ı la ·~ 
" ... • • ' _ ... , .... eu<• u t n;m r Uı\l.o• edılf'cck ve lıett t iorı:ılırmtl. göst~rf'Cf'1:ı ;iy.ıkııt.a gore 

mor olmuıJtu. Dud~ıJdnn, hır::;ın- , ıt·aöethgınden Böll:e. t~ MilfülrlCigiıııün bulundugu Ata Amtek Hamrun t~bit t-dıle<:cktir T11lıpleıın H. Y•"'Uli fi Işlt•tme .Mudurluı111ıt> murtk"'aat et-
ihiıe 25 May 942 P"Z<utcn unil 

mat 14 de Şile nı;.ıhkeme kalemınde 
yap.t;ıı:-.ıktır. dan titriyorllU. lşa.ret oldu. Mey. 3 üuru llallndakı Zatı~t·rl Rlırosıın::ı nıür. c<ıatlr.rı lllın o1um.ıı . (5486) ırıd~ıi ıUin olunur cauı _ MM) 

danı t.crkedip gittik. Soyundu- ~!!~~~~~~~~!!~~----.. ~-~--~~~~-~~iill•••ll!l••~~!I!~~!...'!~~~!!!!!'!!:!!~~~~ BırfnC'f ihalede fıyat haddi ı ~ ıkı

nı bulmodığı takdirde ıkinl"i ıh ı. 
8 Haziran 942 Curıııu1~i gumı • al 
11 de icra edllecektir. 

~umıtı yerden içen gire'rken. -
:.\f(•hmet Ağ'a ile yanyana bulu-_ 
nuy<mlıık. Yozgatlı Hıu;an da 
aı·kam11 .. da idi. Drıv~namadım. 
Meh~t A~ay-11 ıtıı~l:ırı Mylf'· t 

Sıtlond.-t Amerika.n donannıa...;ı 
zabitlniııdnı. miiürelt.kt>p küçük 
bir gn1D gözüme ilişmkjti: Ami
ral W.C. Covles'le maiyeti zabit
lerinden bir kaçı bir ken::ı ı:-a c;e-dimi 

- .Aiam, ~et süph~n vrıı~ 
bir kere dahu tutuşuruz. 

Tek c'\'!vap vcrmt·di. lıjte Mt-h
met Ağa ile olan gfüeşim böyle
dir ... Dedikten sonra Ka,·asoğ
luna dötwrek: 

- fbrahiın be! Her yerde 
söyletirsin bu hikiye}i .. Amma 
dıı. ho~una gidiyor. 

Dedi. \'e, Yörük Aliye döne
rek: 

- Haydi bakalım Yörilk .. He· 
ni göre)4m .. Koı•km:ı. ıtrilerden! .. 
Sen, m~talığına b:ık! .. Pehlivan
lık ustalıktır. Hüm~rdir. 

Dedi. Yörük Ali. kalktı. El ö
püp gid('-(;eği zaman Arnavutoğ
lu, Yörüğiin baldınna vunırak;. 

- Yörük. şu benim Deli Mm;
Waya bir desr vel'... O, biraz 
kuvvcıtint.• Ye agırlığına güveni
yor. Göstel' kendini ona! .. 

Yöriik Ali, çadır kapwndan 
çıkarken de: 

- Yörük, bir kere güreşini 
göreyim. Ondan eoora sana bir 
iki oyun dalwı. veririm. Hele ba
kayım. bir kere ne yaptın bizim 
oyunlan. .. 

• • • 
Artlk güreşler b~lamak üze

re idi. Güreş gecesi olmuştu. 
Gelenler gelmişti. Güreş günü 
geleeekler J>("..k az olurdu. Büyük 
ortaya güreşecek pehlivanlar 
güreş gecesine kadar şunlardı: 

Piç Mustafa, Kel Memiş, Hay
rabolulu, Bursalı Tahir, Çıfıta
lanlı Çoban, Klinteci Hasan, Ço
par, Yörük Ali, Deli MW!tafa ... 

Yani büyük ortanın bütün 
yıldızları Kırkpınara toplanmış
tı. Ve tesbit edilenler de bun
lardı. Fakat bellti büyük orta 
içfu gelmiş birç-Ok pehliwnlar 
vardı. LWn, şahsiyetleri meç
huldü. Kırkpmarda knza.n dibine 
lilOyunıılup ç.ıkıldığı zaman belli 
olurdu pehlivanlar ... 

(Ark:MJ l'lll') 

kilmi~lPr, kiicük bir· grup le§
kil etmişlerili. Yavaı; ya\' .ş, bel
li etm('(len ben de grup:ı biı'a7. 
sokulduın. Arkamdaki Ameri
kan df"nlz ünifonnru~iyle beni 
grup erkiı.rıından ayınna.k müş
kifü\ü. Salonda tetkikalla meş
gul Japon l".abiti Amt. rikan a
mit-alin.in yanından gı..>t;erken 
kendisini hü~tle st'Janıladı ve 
amitıJ l Jıa:pon zabitinin ı:;elamııH 
mukabele c>"derken, amiralin ar
kasmda. durmakta olduğumu 
beri dt: derhal selam vaziyeti al
dım. Japon 7..llbiti bize f&zla 
dikkate lüzum görmeden önü
mqüien geçip gitti. 

Çok ~ülciir, trhlikeyi atlatmış
tını. Derin bir lıefeı:; aldıktan 
.ij()nra kama.ı.'8.llllrı yolunu tut
tum. ·~ongolya" \'a.puru Naga-
8akide könri.lr aı.a.ca.ktı. Yemek 
salonunda.ki muva.ffakıyetim kal 
bime kuvvet verm.iş olacaktı ki 
vapur kömür alırken ben de ka.. 
ra~ çıkıp biraz limanda dolaş
tmı. 

Saat altıda. Nagasal<i'den 
kalktık ve Kobe limamna doğru 
yol verdik. Ve bu limanda biraz 
tevakkuftan aoıma. Yokohami 
liıiıanına doğru ilerlemiye başla
dık. İşte "Mongolya" Yokoha
ma limanına doğru yol alırken 
bir gün ikindi ürerine doğru ka
marama girdiğim zm:nan kama.
ra":ia. bir Japonun !kamaradaki 
ötemi berimi brıştırmakla meş
gul olduğunu görünce kan bey
nime sıçradı. Maamaflh herif 
resmf zabıtaya mensup balun
duğunda.n kendimi zapt.edip so
ğukkanlıhkla sordum: 

- Bura.da işiniz ne? 
Japon memuru kötü bir isıgi-

lizce He: . 
- Ben, dedi, aı1amalaı' yapı

yor. Belki gemide bazı Alman 
zabitleri bula.cağım ... 

Ben, ZıOntki bir kahkaha aaıı .. 
vererek: 

iıın yeni t l.inizd~ .Hlen knçn~-

1 Sumatra Ve Cava'da ·:~:..::::1~~:::: 
hadis<:xız g<.>çti. Yolda Albe.y 

N ı Johnson jle ahbap oldum. Ha-

ilk ihaleye gjnnelc ıı,:ııı ıııuı •• ye
dl'J. e başloımaıdıın bir snat cvvC'J tc
ınimıt akı;oası olan 93 J.ra 75 kuruş 
nıabkf'me \'WH$ın .. t~Jı~ lcrıı ı yalı -
nı;ısı şarttır. 

'9 e er go•• rdu•• m ? -----·'~ I vay'du AmPı;kan kuvvetleri 
r - - ,. - - .._. '~ - - , . • kunma~ heyf'tinP: mensup bulu

Tellf\Jiyı> har\' ve ihale pullaı ı ,,J -
ClJ'R aittir. Şartname ve 1>l'm·tl·!rHi 
fen rapoı-u uı:ıhkeır.e kal~rnıııılckı ., 
numaralı d~yosınıiıı ıncn:uttur 

Fa7Jn maluın:ıt almak '' tıy~·nkrııı 
mezkur dosy,vı okumıılan ve tahp
lerin yL.karıia ynzılı gun ve ;ı,ıtlr> 

Şiir. hlık(ımet koruığıııd;ık1 Adlı~ c: 
dnırı, i ınahkt·ıııc knlNnıııde ııa, ır 
buluıuıı;J;,n ıl!ın olwıur. 

Bir Alman harp celrl anlatayor: • 33 _ 
- Mükemınt:.l, dt'<lim, 'bc>ll bır ,. 

Amerikalı küçi.i.K zabitim amma 
si7.e yardım edebiliT:Mn memnu~ 
olurum. Çünkü laf a.ra.mızcfa, 
Almanlardan ben de pek ho~hın
nıam. .. 

Bu cevu.bını herifin h~na 
gitmiş olacak ld. yay~ ·r te-
be-;ı timle: 

- Siz Jıapanyayı bilir misiniz? 
Bundan evvel ~ menıleketim.i
~ g"ldiniz mi ? 

- Ha.yır, oevabtnı 'oerdım, 
Ja.ponyu.ya ilk defa olarak ~li
yonıın. Çine, Helena top c.;eke
rinde vazife almak üzıet·e Ki)nde-1 
ril~im. Likin Şa.ngha.ydıa. an- J 
cak dört hafta kadar kalabil
dim; iklim bana f.<..:na tesir et
ti, gö.derim hastalandı. Bon de 
memleketime dönüyorum. 

- Pek.ili, Yokohamaya ge. 
lince me şehri geıxiiririm. .. 

Herif g-Uya bana karşı misa
firperverlik göst.ennek i8t.iyor
du. Ben do şüphelerini davet et
memek için bir şey söyiemedim 
ve teklifini memnuniyetle bbul 
ettiğimi bildirdim. Binaenaleyh, 
vapur J.lloo.n.a girince Japon za
bıta ınemunmnn refakatinde bir 
polis motöriyle karaya Çlk:tık. 

Y okohama'nm ana ca.dıdele
rinde büyök kıta.da re

Dnlerim as•bnıştı. Ah, şu İııgi
lWer ! Herifler kellemi getirecek 
lere böylo il8nJBrda. para. mtiki.
fa.tı vadetmek suretiyle bütün 
Umkşarkı benim için bir cehen
nem haline get:irmielerdi. 'Bu rc-
simlcMen birinin karşısında, 
tıapoıı dostum: 

- Ah, dedi, işte hen 00 heı:i-

fi anyol'u.m 25.000 yen 11aı'll 
mtikatau ha! ... Elbet bu p'aravı 
ka?..:umıak i...,1;erim.. Y :ırabbi ;ıı 
ad!lmı bir (:lıme gec;irsem.... · 

Bc.rı. renkten renge gjrmoıde 
bern\;"·ı . khbadayıb~.t le.ke sür
memıyt- <,"'MtMnık ; 

- Anyar. bulur, cevııthını \ <'!"· 
Wnı. H • U.a k~ ı;ıu adamı bc
re ~r bıılsa.k da par-..ı. mükü.faü
nı R.ranı.ıllda paylaş<>ak hiç de fe .. 
na olmaz <k'41"il mi ? 

Bunu, Jatifc kabilinden "iıit-
rek söylüyordum amma herif 
hihiyt-:timi k<.'Şf°edecek dive de: 
~üm kopuyordu. Nihayet g< - r 
nuyt> avdet :ınmsunu i:dıal' etti-
ğim Z.'Ull&! na, ~iye kadar 
ref~.lfat t :. ,:nı söyledi ve yine 
~li.s mı.toı.~ le beni vapur: g("
tmp bıraktı. 

Japon emniyet memuru.odan 
tamam aynla.cağım sıra.da ken
disine; 

- Kıartviziru;a. liltieder ffil1il

niz :' rica..cıında bulundum, belki 
·bir gün f>lur yine Japonya va' 
gelir ve s.izİn.1e tekrar buhı.şmak 
§t'.refme nail olurum. Şayet gele
me~ her halde size bir mek
tup yazanın. Benim için o kadar 
yoruldunuz ve bana o derece lfı
tufkar davrandınız ki size tesek
kür etmek borcum oldu. 

Herif memnuniyetle kartını 
verdi ve Abnanyaya avdet et
mek ilzere Da.nimarkada bulıın
duğımı sırada birdenbire bizim 
açıkgöz Japon zabıta memurunu 
hatırlzy'araJ· kendisiııi f'U kartı 
göndermek suretiyle vftdım.ı ye
rine getir:mjs oldum: 

"Siz düriyada kaTŞJlR~ğtt.o. 
CD ~ J><ıli hafiycsisıniz, (25l 

tna.n bu :1.ata olanı biteni anlat
bm vt• tam vtt.ktiııdc müdaha.l"'
ı--iylt beni hiiyiik bir· tehlikeden 
kurt:.ı'!rdı!'mda.n dol:ı.vı tE'.şekkür 
t"l.ij m Z~vallı AIL.ı.v: 

- 'r<·veklrer it>egil. dedi, Ja
fMınhır benim Alroy Jolmson ol
rluğuma bir türlü ilıa.nmak iste
n.~iy_~>rlnrd.ı . fö•ı ne iAe, sizin yü
zu."lu:.-d~n bır h ıyli eziyd çektim 
mmn ••. Hizi de bir vartadan kur
taınuı:; oldıız!nma memnumun. •.•• 

* . Honolulu ya geldiğ=..uıiz vakit 

ZAYİ 
Nııfu.ıı cıh.danımla :'doy1s ve H:ı;.ı-

r.ın aylıırına ;ııt ekmek k11rnemi kcı;>
bt•ttıı ... Yenilennı alac~tı•nd.m eskı
lerfn h ilkmü yoktur. 

Mahmutpapda Kaı;ıkçı Hınınd• 
15 No. da 324 doOumlu Y:ıyla • 

oglıı LQtfl Tarhan. 

lmıanıı Alıı1an gemilerivre dolu 
rıldı;ğun gördtim. Birİeşik A
m~nk~ bir gün İngilizlerle 
mu1fofJ!rn.rı lıarhe gu-e<·~ğiııden 
em.ın ııld\ı;:,•um ic;in lim&ıHJ:.ı.ki Al- Satılık enkaz 
nıan geıniltri kınn.andaJ1f,u·ına K .. ıııaı.ı~:ıa - Hucıahmet 11.ahall('.,1 
l?ymetli eşyalarım giimriiğe Lts-i Kurtuluş Dere ıık-ığıııda 2/4 ııunı.ı 
lim ebnel~rini tavsiye ettim. rıui .. 1 bulunan l 'l" • nriı•ki enkaz ı i 
Sonra Ahnnn ko~~u ziva- Mnyıs 942 PIWlı ı: • .snnt (10) d 
ret e-ttitn. Konsoloa bana, Amc- ı aı;ık nıtt.ırma ılı ııtrırı~nl<t ı . T.ı
rikada. ka.lanaklığımı tavsiye e- lıpler u güne k .. ıdJı 111•1 uun nıur. -
dip duruyordu nnıına, ben ana- c;ı t L'<leıek ı,:01<·1.ıilı Jı•r. 
v.a~ dö~:>::~ ka~·a~· "'''ermi~- r . - "' 
tim. Zıra, <lodiğ1ın gıb1, .uncrika IY . 
erg~ biz ~ıHuıl:.ır:ı. karşı ha.r- n 1 a ! 
liııe ~tile~ti ~ bUll<lan emindim ~ "" P * •••• ~'>A/ l'VV\A.W A"VVV"vv 

.Fiıvııki ıkaptan ~ıuterbacn A- AE!ONE BED ..... U 
mcrika.da.n kallap fo~iliz a.lıluka- ~~- Rcnl' ı ~ 
sını ~1.,'Ç~Ck Slll'elıyl? Almany:ı- l!Nl!LIK 1400 Kı·ı . 2700 K r, ~ 
Y~ donııwy<.' muv.:ifnk oldu. Li - ı AYLIK 1110 ., 14&o 
kin seyalıatiııin bu athası Uzak s AVLIK 400 ., ıoo 
~kla alikalı olrnadıgmdaıı ve 1 AYLIK no ., ıeıo 
hızım mıa.ksadlnuz iEo okuyurn- " 
larımıw. Sıuna.tra, Cava :s.elebc'f; - O 1 K i( A T -
ve Filipin -adaları gı-bı gÜnün al -
tiialite.~ olan Uza;;{ ildimlcıi tr
nıumı.k nldu:hın ruı ce:·ur Al
man deuiu..!isınin Amerrka ilı:ı 
AYn.ırı:. a.rn.<;ın<1 i ser~Jtic
rini ikUhası fayd-:ısız ve tefrika- 1 
mıza burrula bir son 'e11ne)- ı 
ır.uvafl.k bulduk. 

s o . 

..... ı:tomı.ıe a:ön:ierf~ yuıllir 
:ı.cw .. J.Uıdn W!'~redllmcsın mel 
ol nmıır v• zl)aından m'IS'ullyd 
'11.el.,ul edllın~ 
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