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B oğclZlar meselesinin bü- Du"nya Polı'fikası."ıda kıp- Boğazlardan Ifarade-
tün bir tarih boyunca i niz sahilindeki memleketle-

rin istedikleri gibi girip çık-
devam etmis, krunik bir me- moları, istemediklP..rini bı-
l"ele haline gelmiş olduğu rakmamala.n esam dahilınde 

Diioliti sisbıım lmglilıü, bu 
harbi doğurdu. Ayni s~tem 
yine ayni 11eticeyi verir. Bu 
sJst.em şu veya bu tanda de. 
~bOmek ve, ya hürriyet 
içinde. ye. esaret altında. bir 
sükô.n ve suJh devresi gelebil
ınek üzere iki taraftan birinin 
siyasi rofü uzun müddet İ!;in 
nihayet bulmalıdır. 

... 
Mahalle, Kög ve Esnaf 

Birlikleri ·kuruluyor 

malfımdur. Çok daha eski T ee k 9 kendilerile bir ania.ıJm::?. yap-

ğimiz Karalar Denizinin de miz gibi mlişterek bir sur-et-
zamanlarda Karadeniz dedi- ur ıye mamızı, &ığ':.lzları.ist~liı;i-

'l'ürklerin büyük ımparator- te tahkim etmemizi ister gö-
luğu ile Şarkt Roma impa- ıUnüyorlardı .. 
ratorlu~u (Bizans), sonra-=----- ----- Biz i2e bu sizin karısaca-
da Rus hanlıkları, daha Biz, bOtün dünyaya Meclis ğmız iş def'ı!. bix. kC'rnh ye~-
sonra Çaılık Rusyası ara- kürsüsünden ve Mi lli Şefi- ıerimizı ıı?.sı[ ist•_ısd~ ,.., Jtı-
sında bfr mesele te.okil et- mizin ag" zından da söyledik mc dileı~ek kt·ndim:z rnh
miş oldugu-nu hep bÜiriz. kim ettiririz. Y nhut ı~iı.wt 

Bu; serbestçe denize çık· ed<•riz., t:tı:·eyiz; bun.ıı . 11,e 

Şimdilik 10 milyon lira sermaueli ~aa~i/~~~~~~ıı!ı~~;~b~~~; Bugün de, ıaaııükuyok,d~mcki&üyor-
~ tesis etmek ihtiyacından duk. 

D v Of• •• •• ı •• - - · d Bu türlü düsüncelerJc i-

Yazan : HDsayin Cahid YALÇIN 

o fi ajansının sözlerine inan- agıtma ısı·n~ ıu··zum goru urse dogmuş, diger bütün hadi- yarın a hamlar bizı mUtec:,;f'.lir edı-
m!ak la.zım.A geıır· se, İııgı·ı- reler gibı iktısadi sebeplere . _ 1 · k b"l b. urt ka yor, Sovyülerin dıgt'l ıaı.ı 
tere Dahiliye Nazırı Mor- ay•ıca kred .• de tem ı• n olu nacak ~~~.aı a ı ır y vgası komşu n.emleı-eUer ü?A.•rın·le 

'l"i.son irat ettiği bir nutukta: Al- "' l 
1Şüyle oldu. böyle oklu; söuf iuecegv İZ: tatbik ettiği bir nevi göz<·t-

tuan milletinin hakkının veril- rtf 1 me siya.ı;etini bize dt- tatbjk~ 
nı.c.sini istiyorum. Bu milletin Ankara, 12 (Yenı Sabah muhabirinden) - Yeni teşkil olunan Dağıtma Ofisi Umunı Müdür· ' tHih Rus Çarlığının karşı- çahsmaları bizi a~'j~kar ı-:r-
trN>"en bu··.,.;\.J, ha.ı:·pten sonra "ek- ı .. -.. K d.. B k 1 C ı·ı K ' t .. Yü.ks. k .. ~-..ı·k ·ı'"": hv,;..,t· B '-'l ·:- denizh.:rde hakimiyet 
... ~'\> ., ....... -< ugune u us aş onso osu e a arasapan ın ayını e ~ı aı lA·wran ewı......., ır. u su- d· . , .1 t a çıka İn T ki S I rette sinirlendiriyor,ın .. 
mek zorunda kaldığı manasız retle Dağıtm1, Ofisi merkez teşkilatı kurulurken bir taraftan bu fuşkilata yardim edecek mahal· 1 ~\·as":ı- ,e ur day k ~ • Opra arlmlZ1 U arimtz Derl{en bu defa ki v, ;;~ 
intikıamcı fikre muarızım, de- le tevzi birlikleri, köy tevzi birliklel'i ve esnli birliklerinin kurulması işi de ilerlemektedir. ,.,... f:• 1

0~rt-~ 
1 1

1
°f<'Y1mana toy 

1
u:. k' · 1 . s ı· t . ı. 1 J b' . A - •• • - - ~ c.man ı para Ol' ugu ımsenın aleyhine müte- baı \) ihtımalleri ortay:> ("l r 

mış. osyaııs mevus ar an ırı . . • 1 . Maluı~ ,?ldugu t~~:e ıa.şe me~· ı . . 1 za..·. ıt düştükçe bir müddet- tı. Sovyetl~rin tutumu l:ıı.ı' • 
de bu sözlerin hükitmetin Si"a- M t k d 1 k t k 1 ... d d t t kk 1 T t 1 1 d ti k 1 'h b. h t r kt .. , . .} ar ını a ası mese esı ~z eş ~.a~ı~ a . urus e~ u ür { • noı ız O<! U lt>r bn ikl zıd cereyan ara- V8CCI ır usume yo U da biıi adeta yerle ego ıır-
setini temsil edip etmediğini hü· dorı; mudunyetı um.umıyeden :ıı '? ,.ın,·a m;itcreddit bir politi- mek istcdiltlc-rini sezdiriyw·-
kfuneıten sormak fikrindeymiş. Ortaya atlldtkfan Sonra bir tanesi ~e~.aı~.J:.~·~. Dağıtma pakttnm yıldöniimü ka takip, etti. Olamaz V8 Olmıyacakflr. du. Sm•ydlerin daha cwı·l-

Bu havadisin hakikate ne de- 0 Umum .. ~l~d~lug~dur. Bu l!.- Kah Ru.syanın, kah tngil· B I . den başlamı~ olan hatah ı · ı ~ 
receye kadar uyduğunu bi}emi- mum ~~~urlük hükilınet~e ı1:1- o terenin tarafını tuttu. Rus· u sözlere 1erkes inansm lıtikası burada pek mü1PfJ .. - . 

yorsak da her halde bütün zi- Fransa zıun gorulecek. maddelerı. bır Lond ra'da farın tarafını Boğazları on· la ... zımdır. inandıkları gibi ı·iz :jCJı:lini lıulrrıu:itU. 
'iıinleri meşgul etmiye değerli ve taraftan ted~rık edecek, bır. ta- ların lehine açmakla, İ!lgil- 1'.,il\'aki milletleri y, l .. · 
açık surette halledilmiye muh- k k r~ft~n da dagı~acaktır. Te~.~~ ~- b • • tere tarafını da Ruslara Bo- mesele kalmaz. nüfuslaı ı, r.1:1vet m\"'nl-a .. ı. 
Ciaç çok esaslı bir mesele teşkil ço nazi dil~ış ola~ ofısler bu mud.iri- 1 r mesaj "'azJa.n kapamakla tuta- kunetle>ri. f.:nr.i Le~iıİz'11·.'':°1 
etıtiği aşikardır. Biz bu bahse yetı umumıyeye_ merbut ~~l\ma_.- l ~aktı. · bakıınlaı 11• lan birbi.11". ·' ·, 
1914 - 18 Cihan Harbiııdenberi duru iTi da c~ktır. ~em Dagıtma O~ısının ı- neş red ı• ı d ı• Neıicıe daima d:çmek yanhı; l<r 
alışkınız. Çünkü Müttefikler ~: şubes~. ~ulunacak, bır ~ısnu o~manlı İınpara- YA z A N yoldu; biitün u .. n 

' propagandasının kullandığ1 si- 0 luz~ gorulec~k mad?elen te- ı torluğuı,t.ın biraz Jarm üstündı ı.. 
}ahlardan biri buydu. Bu pro- ~nk ~decek, bır şu~ı ue tc~a~ dah~ ~:r..ılm(.'~iyle ı ihin yaratP;':;ı 
pagandaya göre, Müttefiklerin Almanya, Vişiyi istek- nk edil:n maddelerın te"zunı u Türkiyeye mmnettarız, ı biraz daha zayıf~ ~ manevi:pun, 1 .. i. 

harp ettiği milletlere karşı hiç- lerini kabul etmezse yapa<'.:.aktır. . . . . onun vaziyetini ve lama.sile kapandı. Eskı Moskova Zeka" 1· Apaydı·n , ımn~ad)ı·n::ı.., bmaiı-.~ıı,tı~t·ı·:,~ 
~fr düşma·nlığı yoktu. Harbin . Da.g.ıtma Of.ısının . sermaye~ı t ' Lozan'ın Bo- eu-yu·· k Elç"ıe.i ·• l " • 

li tini. M''tt f'kl t Korsı'ka ve Tunus r·1e d ık 10 ı li eh L nönü nün rehberli9-ini QI • mesu ye u e ı er ama- ' şıın ı ı mı yon ra r. u- .... f; . 1. müteallik kıymeti dalı:~ {..ok 
men işbaşındaki adamlara yük- tehdit ediyor zum görülürse ayrıca Ofise kre- takdir ediyortıZ'., h~zk, .araı . ı;: t ---- -· bilyiiktü .. 
lüyorlar ve onlar bertaraf edi· di <le temin edilecektir. D1ğıtma 

1 
u :um~~ ... o~ye edi B b. 

lirse .sulh yapı)acağını söylüyor- Cenevre, 12 (A.A.) - Havas Ofisiııi:ı:ı tedalik edeceği mallar Londra, 12 <A.A) - Bı.gün, ~.1 .duı.tuu~ ı.'---ctem tt.ik ~ ır dan yine de Slwyetlı::r memnun "'n~ı~lıe,1~~~·Y~~e~;~~~;~;i: 
lardı B ·· d Ofis aJ'ansının diplomatik nrnha- h' 1 ·d b' lik t kil d Türkiye; Fransıı ve İngilieıe a-1 ınmı e .rn . .ua e · ..,onra olmadılar.. .... 

. ugun e z:ınıan zaman şe ır er e ır e.5 e en es- d 1939 . 12 "M .. ıd· O d d S O .. b .. h~ ı- d zakeı·c-de idiler. Bir türHi bi-
ıe.yni beyanatın vukua geldiğini biri yazıyor: Amerikanın bu- nafa verilecek, tensip edilecek r~ın .a senesı mayısın · on~o,, ge. ~· r~ ~ a . ov· gun ugun <ta a. mem~ 
işitiyoruz. Mihverciler de bu si- günlerde Martinik meseJe8 ini şekilde ve miktarda halka tev- sınde ~.~~~Il:. aostluk palltı- ı y~t~er ı~~ İn~l12ler ıki pehbv~ nun değilludir. tiremediler, her p· eı1 gün 
lihın kıymetini anlıyarak Müt- ortc-ıyaı atması Fransayı pek ziinde mahalle tevzi birliklerin- .E._ın yıldonumudur. 1 gıoı gur~:dı~~r. Sonu~da bır Onlar bizim -İngılizlerin, yenı bir ihtilAt doJnı ny1..ı}'(lu, 
~ikler aleyhinde kullanmıya nazik bir vaziyei..e sokmu!)tur. den isti.f1.ade olunacaktır. Her vi- Bu vesile ile şu mesajı neştt-. Cı mr•romıı:ı vncuda. geldı. Bun- yahut Alınanlaı'"n l1f'f}ini bıı·ıı- (Sonı.ı S;ı . s, sn. 1 c." 
!başladılar. Mihver neşriyatına İngiltere daha Madaga"-kar h.lk-- lilyctte mahalle iaşe teşkilatııda diyon.z: '4ıtws•*·•-= w•EQidSl:l:!:!IGClm•m!IPWEfr::lmlMBIE!IZSii!!W:S:si!"~~:;;::::;n;SCYft' "~!alEllll!llEE!E:!til!S?!!~~"' 
baıkılırsa, İngiliz milletini harbe k~nda ültimatom verdiği zaman bır tedati:k ve dağıtma şubesi de ''Bu P'3ıktın lm:za.sındımberi bir I 
6 ürükliyen Mr. Churchill'dir. O, Fransız - Amerikan miinasebet- bulunacaktu'. İki üç ay mı fın· çok ı;eyler oeği,H, fakat .. i- y ı ==I . ,_ >c w:w wwwt 
İngiliz milletinin mezarını kaz- terinin müstakbel inkişafı husu- da bu t.~~kilat tama!11e~ faali- ye il~ lngütere .. ara::ın:ıaa ~)lnı ı11e can anıyor -- HA np DURUl\BU -:-
mra.ktadır. İngiliz milleti harpten sunda ciddi endişelel' izh:.31' edil- yete geçınce h:alk:n ıhtı~ acı bu- dostluk, ayni mutckabıl emnıyt>t' Ilı. - lV.i. _ 
kurtulmak için Churcihll'i ba- mişti. Bununla beraber Vaşing- lunduğu müıhim .maddeler ica- berdevamdır. Bu muahade mü- , 0 ·-----------::Gll---=-----... 
:~~;~::~a~~~1~ğa0~=a~0~~ ;~~nn~~~~l~ vt~;:t~;ın~!~ıl~~~ ~~~l ~;~~t;~a ~~=~:~~ i!~·~ile~~o~;~~~~~~~~~~ Japonlar Hindistana \ uarp s~h'l~ı VB mnhareba s~'hl 
hiçbir mani kalmaz. Frans·anın Amerika ile mümkün larak dagılması mı.kanı ha<;ıl o- vetlenmiştir. Karanlık gunlerde ı (J U QO 1 Ü U Q ~ 

Propaganda b:lkımından az ~~~~e~ui~:!~:i~~s~~=li ms~~~~~~ lacİ·.ıktır. .., kAf yany<~na. yürüdük. Türkiyenin ,, t')arruz ederlArse • 
~ok tesirli bir silah. Çünkü her aşe Müsfoşarlıgı a i miktar- B.licenaban~ sad&katın<laıı dola- il i,-i 
memlekette iktidardaki partinin taraftar olduğunu göstermiştir. iaşe belgeleri bastırnuş olup bu yı mimıettarız. Biz onun va.ziye- o H.avalarda lullönıi)~ ~hı <len fur.~fın lmr!>i ~liyen ıMit·t::r-
ınu.ha!ifleri vardır. Bu türlü be- (Sonu Sa. 3, Sü. s -de) (So nu Sa. 3, Si.i. 6 da) (Sonu Sa. 3, Sü. 2 de) Hintliler bir mil- se1ıere Ye meel,On ycrle1·e l<a.rşı suroı..u '\"I ı::ıklcıtti ba .. ı.ilimbın.·;ı 
yanat onları teşvik eder, ümide cephe faa.Hyethıi aımltmıyacağım tahmin e' m.ek de realiie<l4•u 

düşiirür ve el altından tahrikat- R . d R u s YA o A yon askerle uzalJaşmak .,İllr. 
ta bulunmıya sevkeder. t a 1 . \ 

Fak_at milletten mille~e ~~ş- I \ -----------a_. l grupUn çarpışacaklar Yazan: Emekn Generai Kemal K~ çer. 
manlıgın mevcut olmadıgını ılan o---
cdip kabahati yalnız baştakilere ' Hindistana durmadan in- H arp sah::ısı bc...,.nen bütün ib:ırcU!~. n hlatte saldP v, n-
yüklemek sadece propaganda i- Büyük taarruz bir küre·; muharebe sathı lar, cih .. n nimetlcrinl payhııjm~.k 
sıv,..onkisgaögreercçeek·ktbeirn.bmı·revzsı·yuasmetudt~~~ Hariciye Vekilimizin son haftalar giliz ve Amerikan tayya .. I da onun c.:phesi!lde- ve cephesi- gar~;i.lı~:~~~~t~ir~.~~~~~~~~·~--b.n J·~-..,., • h t releri geliyor. Kolomboda nin derinliği belli olrnıyan par- ., 
kil edebilir mi? B.u b~pta b~ ~i- içjndeki hadiselere dair beyanatı n 1 aye I nıu"·dafaa tedbirlerı· al·ındı ('al:umdadır. . sin somw.-ı. götüriilnır:si iı.Jc yr~· 
kir ve kanaat edmebılmek ıçın, Yakın tarihlere kadar harp, rucı udamn ıstiEl.Sl da yetmc<li 
her şeyden eV\"el, ~arp ilii.n~ ~ey- tasvip olundu bac;;.ladl ffil/. Londra, 12 (A.A.) - Sir Staf kürenin mahdut alanlarında. artık kıt'ah?ıct atlamak, dl!.ıdt.'-
fiyctinde ınilletlerııı tesırını a- "!t ford Cl'iJıpı:;'in Hindistandaki. muayyen k1wvetlerle cereyan ri heııimı::-enıck gerekti. Bu~ün 
raştırmak icabeder. Demokrası ı h d o Ley•.:"tİ iı:---ıs;adan M. Spry, J~p_onlj eder, badiıenin ıı::tu·aplarına yal- Assamn dcr.inhkkı.i.nde, ıle.1 iz. 
devletlerin de, nazariyat bukı- "·,alı'ye Vekı·ıı· de ıza atta bulun u larıı Hııı.lıı-t .... na taarruz eltık- ruz mulıa.iTl}er katlanm.ıya mec- lcıin C'ngin\'rinde ".,'{: ôceleıi 1dı:.!-
mından, mesele hiç su götür- IVi Bir Amerikan leri takdiı·•e bir milyondan faz-

1 
bur kalırlardı. Hatta, harbi bel- ki t·:t:.ı.k hcd~flet·e yünelrnek ü-

mez. Hükfımetteki kimseler an- Ankara, 12 (A.A.) - C. H. P. Meclis Çrupu Umumi Heyeti • fa askerle ~arpıı~mak zorunda I ki milletler ele değil, ordular ,;: a- zere ı;av:ı.ı1lıyor. 
cak milletin tasvip ye müzalıa- bugün saat 15 te Reis Vekili Trabzon Meb'u.su Hasan Saka'nın gazelesı kaiacaklarını ı>(;\'lemekted:r. parlardı. Bugün1:ü harp, cihan- Devl.:r l"'lUP.~aıi~mda ön Ulük 
rcti sayesinde mevkileıini muha.- reisliğinde toplandı. Ar"fl'ikan ve 'ingiliz u~a.kları şümuhlür. Ber-ıer, o afeLn teh- roliinli h:ı.,.r.. ç.rduls.rı ve ar.~1a-
faza ederler. Onlar harp ilan e- Celsen.İn açılmasını Ye geçen toplantıya ait zabıt hulasasıııın Almanların 2 4 zırhlı dı.>. aurmadım Hindıstana \'ardı- didi altında kalmıya mahkum- dal:ır ahnat.tachıtır. E:-:ki ve 
derl..;rse mutlaka parlamentodan okunmasını müteakıp kürsüye gelen Hariciye Vekili Şükrü Sa.- ğı tE-yid ediimektcdir. dur. Giıya, harbin hedefi dün- veni dünya ar<l..:;mr!:ı da <tah:1i 
evelce mezuniyet alırlar. Dikta- racoğlu, son haftalar içinde lıizi uzaktan, yakından alakalan- Tümen ve 2 milyon ki~i K•Jl·:nıı1>0'd<ı Jicr:ı.·!ıhlw· ynya yeni bir nizanı vermekten (Scnu s.ı. 4, stı. ·ı Je) 

~~~~li~~~ i~~e~:!~n :~~~;~ r ---, ~~ry~~=~i:s~u~~=~:\:a;:1f:~~ ile müthiş ~irb'hücuma kiı~aaJa~;~~ie~2ıı~t~~~r. fo~fı~;- r·-s u 5 Kas T E -, 

Çünkü diktatörlük altındaki z h' 1 • • ı hat umumi heyetçe tıasvip olu- giriştiklerini ıldiriyor makamlaı·mın Kolombo mihi'ıfa- 1 D a v n ~ 
memleketıerde millet arzusunu 0 1r11 oaz 1 ŞI n_arak r~zn~~enin diğer medde- [A.A. telgraf'taıııııüm asını aıeıaceic hazırıam~ kta ol- ' tt.~ ·~ ~1- ~ 
icra ettirmekten değil, bildir- sıne geçılmıştir. duklarını bildir.n. ıckte. dir. E.'.·ve1- · • di ı hulc!sa etlilm i~tir.] 
mekten bile aciz r er. ki • Bu maddeye Kayseri Mebusu cc ~i:'ıgapura gonderılm~k uzere 

Diktatörlüğe boyüp. eğmek bir gere~ esıyor Suad Hayri ürgüblü'nün, milli Nevyork Times gazetesinini hazırla!lmı~ olc.n haıp malzeme- j a 
!kabahat sayılabilir. J?akat bil· _ ı --o- emlak ile mübadil ve gayri mü· ~rn'd:ki muhabirinin bil~irdi· si .Japon tsyyarderini ardı kesil ıBugün de ~ram edecek olan 
bassa zamanımızdaki tedip ve badil işlerine dair Maliye Veka- gıne gore, Almanlar 2 milyoıı ı mıyen bombardımanları alt..ında 1 1 1 

:u:1ubak·r -
. t• l.. . 
ıs ına (.ı e. tenkil tekniğinin terakkisi kar- Almanlar, Rusyaya gaz Jetine tevcih etmiş olduğu sual kişilik bir ordu ile Doneç'te ta- Seyl511a çıkarılmıştır. . 1 mede .Aüapazarından gelen 

e.ısıtnda. müteşebbis hükumet T d. 1 . takriri vardı. 'I'akririn okunma- arrııza geçmişlerdir. Bu taarruz 1 k k k 
§Çflerine karşı milletler çok a- yayma Si ın ır en sını müteakıp söz alan Maliye şimalde Dinyeprostek nehrinden 1 . . ı ı ~vra l O unaca 1 

ciz bir durumda kalmışlardır. gönderiyorlarmış! Vekilinin bu mevzu üzerindeki ba.ş!amaıkta ve 490 kilometrelik j PA SJ Ff K'TE ! 
Zabıta\'(' hükumet makinesi on- izahatinden sonra ruznamede bir hat üzerinde uzannıaıktadı~:· l ·~~ar ı·f Vek1·ı1·n1'11 teşkı·,·~t.~ ya..,~tıg .. r filiili:°n 
1arı daima avuç içinde tutabilir. l . müzakere edilect:ok başka ma.tlde Almanlar burada 24 zırhlı tu- "CCT- · IVlu j U ~ • ~U hı 
Bu bakımdan milletlerin mesu· Alman asker erı- olmadığından snt 17,15 de top- men ile diğer kıtaat ve mühim . ç·ı li ı ·&. ler ,: 
liyetleıi t3mamen inkar edile- • t• ı ... ·ı · t' (Sonu s.,. 3, su . 4 de) l"Y · r- b h A k ı mt·::;~ bile bu mestıliyeti hafifle- De yeni iP anwya son Yerı.mı:: ır. eOı ~a a " lt1 n ara muhabirind~fl. 

!:.:·beuJ.:l :::;e·ct•lmJeepzl.er bulunduğu inkar maskeler dag~ ıtıldı muk~h,·ı t~arruz!) 1 ..... '' y • s b h k ı .. UU i U U * SuikaPt daYasına yarın (bngün) devam edilecektir. Cel-
Umumi Harpte, galipler sulh Vaşington,, 12 (A.A.) - elli a a '' 0 UYUCU arJ t• ı 

1 

::.ede A<lapazaıındaıı gelen istinabe varakaları okunacaktır. 
ınıa::;ası basında milletlerin me- Almanlann muharebelerde ze· • • geç 1 er I So·;yet maznunl.arıu bu fırsattan istifade ederek bt>yanatta bulu-
sul olup olmadığı meselesini a· birli gaz kullanabileceklerine IÇID hı• t hı•zmet naca klan tahnı•n olunabilir. İddiannnıenin yaı·ınki celseden 
kıllarına bile getirmediler. Mil- dair Çörçil tarafından yapılan ° I soma okunma:st muhtemeldir. 
Jetleri kendilerini idare etmiş o- telmih Avrupanın işgal altın- .,,Japonlaı• agıI• , Maarif Vekilinin tamimi 
}anlarla nıiite.sanit ve .ayni şey daki kısım.~arından son za· Aziz okuyucularımıza memnun kalacaklarıııı kuvvetle ı T k c 

1 d el h ı.~ l t zayi"'"l '"erı .. ,~orlar * _ ür ogr~ afua Kurumu Baı::k ... nı sıf"'tı'uJe ''ann'f Ve1·.ı· ıı· ıtclakki ederek ona göre cezalan- man ar a g en alJ\'.'r er eey- tahmin ettig-imiz bir haberi vermekle bahtiyarız. Eski - .., - .J - .. ... J .ıvı 
1 V . tm kt eli B h b ı Hasan Ali YÜ('el bir tamim yaprnıs.tır. Hasan Ali Yücel yurdun dırdılar. Hatta Fransız ar er- yut e e · e r. u a er ere . Moskova Büylik Elçimiz, bugtinkü makalesinden başka Çungking, 12 (A.A.) - - Çin ı d'· b. k 

h·...rı. hn.c'-nd ı..,, • lı 1 ort ır öşc~ine yayılmış bulunan cog-·rafya. ög"'.retmenlerimizi say muahedenamesinin tatbikini röre JLn.aç w.'l..d.i anlll:rı gaı "Yenı· Sabah,, a ilmi tetkiklere dayanan kıymetli ve su··. tebliği Jarıonların takvi,·e aldık- ·· ~ 
lar ta l ta " guzel yurdumu"'un cografyasmı tanıma. \'e tanıtma bakımıııdan temin için Alman top11ak mı obiisler ve yyare er vası - rükleyici bir seri zayı vaadetnıiştir. tan som-a Yuru1an cephesinde 

işgal ederken zenci askerler yol- siyle gaz yaymıya mahsus si- - mukabil taarruza geçtiklerini memleket irfam için büyük bir önem tasıyaıı bu Kurumun tabii 
tr 1 P üyeleri bildiainden yasanın 7 inci maddesi mucibince Kuruma hyacak derecede Almanlaı•a ha· lindirler taşıyan en er o- haber vmiyor. ~ 

xarette ileri gittiler. lonyadan geçmektedir. Bun- BALKAN T o R K LE R 1 c E p ENEKLER Yeni Delhi<len alınan haberle- asli tiye olmak isteklcı ini bildiımeletini teblığ etmiştir 
İngiltere Dahiliye Nazırı şim· dan başka Alman}'lada yeni • re göre, J.tpvnların Hindiı.;tan - inkılap Tarihi Enstitüsü Müd~- rlüğü 

idi ayni muamelenin tekerrür et- bir g.aız maskesinin te<:rübeleri İs f Birmanya hritludu üzerinde bü- * Dil, Tarih, Cog-rafya Fakülte~i 'Iaıih Profeso"rH E.,.,.,,..1 ı 
1 - · ti l d mini taşıyacak olan bu seri yazıları pek yakında kısa ~... -- ' .. memesini istiyormuş: Bunun yapı dıgı ve yem P er e gaz tUn mühim mevzileri işgal cttik- 1 Ziya Kural Türk Inkılap 'l'arihi Eı.stitfü,ü Müdürlüğüne tr.,•\n 

pek filicenabane hissiyata dela- maskelerinin süratle orduya ve dikkate şaya~~~dler bhaUnde ~yın okuyucularımıza leri ve Chlndwin üzerine çekil- edilmiştir. Bu suretle kanunla t~şel:l~ülü kabul edilen Türk 'i.ı-
Ilii.so~in Calıid YALÇIN dağıtıldığı malfımdur. ıme aşlıyacagız. melde cJduğu söylenen General ı kılap Tarihi Enı:.ti'~ü.,U faaliyete b ~ıama1rtauır. 
(Sonu Sa. 2, Sü. 6 da) (Sonu Sa. ı, SU. 4 de) 
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Tabü, Belçikanın. sırb~n, dımlar buna göre hızlandırııa.ı. gelmıyen Diyor kı· •, 
Karadağın, Romanyanın ve ış- Harp Kabinesi fızasından Mr. 
!!81 altındaki Fransız ve İtalyan Barncs 3 Teşrinisanide intiha
;ra.zisinin geri verilmesini de bat kilrsilsünde şu beyanatta 
ı;.;tedi. Fakat Almanyayı mah- bulundu: "Ben Ifayserin asıl- .k kt b 
vetmek yahut teşkilatı esasiye- ması taraf'tanyım ... Halkın ken- mı tan karşılaştırılıyor me uouna ceva 1 

..ini değiştirmek gibi talepler- disini beslemek için kullanılan 1/5/942 tarihti nüshanızda "~p 

den içtinap etti. Başvekil "A- bu türlü gıdalara karşı iştiha~ı Vali ve Belediye ,. M'·d· ı· d h k t H Ç0'90n ujraft\adıtı eemt., ba1lıl<I• 
vu.sturya - Maca.ristanın parça- kabardı. Bir hafta sonra, o za- R • • .. b. b. ase u u·r u·u .. ·u· e are e e uec yazıya aft malGm~ttır: 
anması bizim harp gayeleri.mi- manlar Lord Northcliffe'in eısı mu im Jr f "Tem.idik tşlerl Mildürlülü ta-

ae dahil değildir,, diye beyan.at- hükmü altında bulunan The Ti- tamim yaptı İstanbul Belediyesi Teftiş Heyeti, b~ gfüvlenberi şehri· rafından tiıunt ma!ıaline gıdlicrek 
t& da bulundu. Fakat Avustur- ;.1e8 Başvekil üzerinde tazyik mi.zdeki fınnla:rda devamlı teftişler yapmaktadır. BU teftişler ismi geçen sokak..sakinlerinln he-
VR • M&caristanı terkip eden yapmay:L kalktı. 8 h.inunucv- Belediye ve Vilayet dairele- mea hepsi ile temas edilmişUr. 
,,- . . ........ . d "'ı .. - t-4'Ho1A- ti' esnasında bilhassa ftnnıarın. Ofisten aklıkları ekmeklerle t.opıa,.. ~ 
aaillıyetlcr için "hakiki bir muh· velde "Almar.yaya ödebne,, ~- rın e ya~ --~ ne ce- Eu nıaballe balkı katiyyen oir &t-
tar idare., den bahsetti ve '1tal- lığı altında çıkan bir başyazıda sinde bazı memurların vazifele- dıkJıarı karne milrtsı ~. ~Jen olmadılım bildfrnQPer-
yanlann meşru talepleri., hak- Mr. Lloyd Gcorge'un bazı beya- riııc hiç gelmedikleri veyahut da Belediye miifetti~leriiJin. ha- troutrolü ile~ alibdar dır. Ani ~etçinin be aündllz
kınde pek müphem iki cümle d~ natının efkarı umumiyeyi hftla geç geldikleri ~ılmışbr. Va- zırladıklan raporlar dün akşam olara.k her türlii sııiistimalin ö- leli cvink bulunmadığmdan bit-
ilave eyledi: "Romen k&.nına ve hayretler içinde bıraktlguu sôy- li ve Beled~ye Reisi B. Doktor Belediye riyasetine verilmiştir. nüne geçilecelırtir. tabi evme çopçu u~yamamakta-
Jilme mensup in~lar,, iç~n de ledi Ye "Almanyaya yumuşak Lfıtfi Kırdar bu vaziyet karşı- Raporlar bu sabah vali muavi- * Gedikpa$ld:ı fırmcilik ya- dır. Saygılar." 
adalet istivordu. Alman mi.ıs- muamele gösterilmesi lehinde sında aJikndarlara gönderdiği ni B. Ahmet Kuıık, Belediye 

J b k A pan Landoııım. ayni mıntaıkada 
temlekelerine gelince, "bunların birtakım tesir ve fnf"'ilizlcriu ir tamimle bu vaziyet.in ati <>- teftiş hcveti reisi B. Neoa.t1 Çıl-

00 • • J bakkal çıra:klığı yapan Ga.brie-
bir konferans emrine verilecek- faaliyette bulunmasından şüphe !arak önlenmcsinı istemıştir. lar ve Belediye ilrtıeaıt müdürü le karnesiz bir bavul ekmek sat-
leri ve ko cnwsın karan lıeı· edil~yor. Halbuki Almanyanm ~""' B. Saffet S ... zen'den müteşekkil tıkları görülmüştür. 
1eyden evvel yerli ahalinbı ar- tediye kabiliyetini tayin husu- Şirketiha) riyenin bir hususi bir komisyon tara.finda.ıı 5, ... lular "'urm·· ;~ .. ""-':... 
zularına 11 kfedeccği,, yolunda- sunda müessir olacak yegane tetkik edılecelrtir. Tetkikat neti- ~ .., --~- ı-.-ı 
ki daha evvel yapılmış beyanatı düşünce Müttefiklerin ınenfaa- hayırseverliği cesindc un işlerinde suiistimal de yakalanarak dün İki Numa-
tekrar ediyoıdu. tinden ibaret olmak li.zımdır., Şirketi Ha.yriye Hnsköydeki yaptıkları tesbit edilen fırıncı- rah Milli Korunma. mabR.meai-

diy~ek kadar ilerı gitti. Ayni imal&thaneler.inde çalışaıı 150 Iar ~iddetle cezalandınlacakt.ıı-. na teslim edilmi§lerdi.r. 

M ilte3.kip aylarda, Avustur- gaxe.tenm siyasi mulıar.iri söyle işçiye üç aydan beri sıc:ık öğle DiğleT 1ıaraft8.n Bölge laşe ~-+... ..ı- • __ ._.. __ 

ya - 1'1acaristan imp:ıra- dedi: '"Bugünün meselesi ile yemeği vermektedir. İş~er ta- Müdürliiğü de aynca fırmlarm .....--...-ır ... .QU~-.r
t.orluğu.nda.kı azlıklarla yapılan meşgul olnn Mr. Barnes'in rafından görülen wnmru mem
anl~malar neticesinde. bu prog- "Kayseri asmak,. hakkındaki nuniyet karşısında Şirket köprü 
ram tadil olundu. Bu esnada, sözlerini kabul eden \~ harp iskelesinde de bir aş evi açmağa 
Re.is Wilsou'un Ondört noktası m.asıaflarının Almanva tarafın- karar vermiştir. Dünden itiba
ve meı kezi devletlerle yaptığı dan ödenmesinde ii'eri giden ren me.murin ve mürettebat bu
müza.keı elerde bunları tefsir namzet dinlel•icilerıni galeyana rad& beş kuruş mukabilinde sı
tarzı ile durum daha çapraşık getiriyor ve Almanyanın mesu- cak öğle yemeği yemeğe başla
bir hal almışU. Bilhassa, Al- liyetlerini kaba.rtıyor ... Bahriye mı§'tır. 

manyada bu.· rejim değişikliği Birimli f...01ıiu bu .fikri kabulde • 8 h · k akçdar1 
iizeı ınd(;kı ısııı.n Mr. LlyoJ gecıkmed. Cambridye münte- • eyaz ze &r aç . 
George'uıı taahhüdıyfe. açık bir hiplcrmc: ·'Ondan (yani Alman- Sablkalı.la.rdaıı Altuıc;liş Zeki
tezat viıcuda getiriyordu. 1ı;ı yadan) bir limondan ~anla.bi- nia Galata ciYarında eroin sa.t
böyle oıw.ca • .Mütarekenin Bü- lecck şeyin hepsini, hatta bir tığı ha.Der aJmm1' .n suçl~ ~ 
yük Bri\auyayı her hangi vazilı parcaC.!k daha iulasrnı sıkıp rinde 4 paket eromle bırlikte 
bir sulh r.olıtikasından mahrum çı~rnra::ağız,. üedi. "Kendisini o yakalanmıştır. 

Fi orya plajlar.ı 
Geçen sene İstanbul Belediye

sinden Florya plajlarını 3 sene 
müddetle kiralayan iki ortağın, 
ikisi de kış mevsimi içinde öl
müştür. Bu vaziyet karşısında 
Belediye mevcut mukaveleyi 
feshetmiş ·c plajları yeniden 
kiraya venm!k için bir müzaye
de açma.ğa karar vermiştir~ Plij 
lar yine 3 sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

Son günlerde şehrimi7.Cle pas
ta çeşitleri çoğalmaktadır. Un, 
mısır unu, pirinç unu gibi mad
delerden yapıhnachğı iddia edi
len bu pasta neı-:ilcrinin günden 
gDne art.mut Ö7.erine dün Bölge 
iaşe memurfan muhtelif pas
tahanele.rden 1-z:ı niimuneler 
almışlardır. 

Bw:ılar Belediye kimya.ha.ne
siude iidılil edilerek içerisinde 
4:ıer türlü hububatla un ve pi
~ unu bulunan pasta 88h.iple
ri Şddetle cez.alandlnl:a.caktır. 

·Cezam! 
müsamaha nıı ? 

- B~·rmJ'lrokdefl Devam -ı 
let ettiği ~üphesizdir. FakKt a· 
ca-ba ta.tbtlı redilebilmesi kabil 
midir? Diyelim ıki ya !ngiıtere
de, yahut Milı\"er devletlerinde 
baştakı1er iktidar me~ldinden a
tılmak suretiyle bir sulli ::; :nklı 
ve millete ceza olmasuı dıye 1n
~lt:erenin yahut Ahnanyn ve l
talyanın ne topraklarına doku
nuldu. ne ail3.hlaımıa serbestiJıe;. 
lerine halel h'Ctirildi, ne bir taz
mfnata m.ahkiımiyet.leri akıldan 
geçirildi. fngjlterede Chm chıll 
hükfunctinin yerme geçecek l.a
bine eski İngilia ııev.ket ve hiki
miyetini muhafazaya çahşmıya
cak mıdır? Alma.nyada h.~üs 
edecek lihftoal rejim biraz 

bır halde bulunduğu ve belli kadar SJk1şt1racağız ki çekirdek * Şişlicle Bahçeli havuz soka
başlı Mütterıkier arasında oile lerhıin çıtırdadı- m işiteceksi· ğmda Osmanbey apartımanın<la 
bu hususta hakıki bır alila.şma· niz .. Onun polı ikaSl bili.ün bi- kapıcılık yapan Şe;vki ile: Nu.rct
ya varılıruımış olduğunu söyle- ta.raf ve Müttefik memleketler- tin Gündüz ve aynı aportınıa.nda 
mek müba.l.B.ğaya hamledı"lemez. ~ Alman mallarını 7.aptet- oturan R.eşatla .Katinan.ın esrar 
Muayyen ve tatbiki bir progra- mcku. Almanla.rn n.it bütün al- sattıkları .haber a.~tır. A.
mın eksikliği istikbalde birçok t.ıı. gümi~ ve mücevherat, bü· partımanda yapılan araştırma. 
kw:ı~ı.klı~ sebebini teşkil et- tU resim galeriler.inin ve kü- neticesinde 50 gram esrar bu
miştir. \üphanelerinin ınulıte·dyatı. alı· lunmuş ve suçlular hakkında 

• sonr.ı. tekrar devrilmiyccek Vt" 

Bir pencere Yu .. zu·ıınen yerini bir~ asıl'danheri de-

Maamafıb, en fena ı.orluklar- nacak ve bunlar Müttefikler le- takibata başlanmıştır. 
dan hala sakınılması kabildi. h.inc satılacaktı.: "Atma..,ra ~el- 1 erzilere ve Gömlekçi-
Fakat Mütarekenin lıcnı"n aka- çıknyı nasıl sogana vırmışse .. 
binde umumi intıııab:.ı.tın yapıl- ben de Almanyaya oyle yapaca- tere kumaş tev2ııne 
ması buua mini oldu. Bu müs- ğını... • . b3Şlandı 
tes».a dakikada m<:mle?.e' ın re- . llA K.anunue''"' ~Jde. Başvckıl hha.li.t ve ihracat birlik1Ueri 
yine müracaat ac.ab.:ı 1r. Llyod nıhaı b!r b

1 
yanname n~rcc~er k tarafından hazırlanan manifa

George ile Mr. Bo: ... r 'N'ın bund:ı ıu.ti1l~::t m~ad le& bas tut'a tevzi pI§nının Ticaret V• 
yalnız BüyUk B nyı:ıyt c::::ılh layah_h~rı hukumetUt ~VFU ha- kaleti tarafından tnsdik edile
konferansında tcııı ı • k re~~n~ nasıl ~tam bır su~ette ı·ek tevziuta başlandığını ~ 
uıtların arkasında t" ı tı ~r deg;ışm ş ~1 ugunu ~sterdı. Bu mışbk. Bu plfuın göre petuken-
heyetınin bulwı.na::.;ım ~ t:m ı vcsıkarp ıfıtıva ettigı artı ııoh- decilik yapan ithalatçılara ithal 
olmalarından mı .ıl... . r .. ı. ta şunla! _m: . ettikleri malların yüzde 65 şi, 
~oksa, mubalifkrinın iclılfa · t'l· 1 --: huy rın nıuha.keme c- hazır elbise ve gömlek ima.tinde 
tikleri gibi, z.af eri pa 'tt ' - dilmem. . kullanmak üzere mal ithal eden 
aa .laıliAQIXl~ı dü~u oou 2- Vah.şıyruıe muameteıeı·dc lere de bu ma.lların yüzde 85 şi 
malarından mı !il' •., M t •. ~~.uş ohm!arııı cezalandı- tevzi edihnektedir. 
Bu.'"ası sadet lıaı j IDr. .ıı.ıı.1 - ı u.ı.u&D& 
kak olan bir şey \ nr o c iiu- 3 - Alma.oyadan tam bir taz-
du.r: lntilıabat miı<'adclCS:: L~... minat aluırnası. ( ) 
ledikçe hükfımct sulh tcldifleri '1- Britanya sosyal ve sa.na· ; KISA HABERLER 
bahsinde müfrit -.·e icı·ası ım- yi bakımından .Britanyalıların- _ 
kansız taahhütler a~:ıd L kalJı. dır. 

vam eden eınpeey3list zibniyc· 
,,_ -.., tL"'l mantıki b.ir gelisır · <I nıek 

ihtiyar bir kadın 3 gün hapse 

mahkum edildi 
Davacı geı1' bir er.kek, suçltı da 

ihtiyar bir kadın. Hüriyetlcrl toe
bit edildikten sonra Sultanahmet 
'O'çüncü Sulh Cc'La liAm.L davacı
dan ııikAyeüni sordu. 

Vnkn dliıı sabah olmus ve her· 
tialdı9 aaabi)"lt mvı-.ı a..ıı. geç
mem~ ol:K:ak ı..;. dön .ıc:ı tlt.cc.k bir 
se&le derdini aıılatm~ı?a başladı: 

- Davncıyım bu kadından Reis 

Beyefendi. Camımı çerçevemi in
dirdığ.i k4Ci gelmi)"<JJ'JllUŞ cibi ne 
namusum kaldı, ne anam kaldı ne 
de babamuı mezarı kaldı. ~ 

aeieı küfurü savurdu durdu. ~enir 
yutıılur «ey. deı?il do~ Beu i.iÇİ. 

1 
adanıım. Sabahtnııbcri dolaşıp ~
ruyos·ır~. İşten r;uçteu de kııldım. 

- Pdti sana nc:dcn küfür ettir 
Genç adam ınôhim bir meseleyi 

Söz sıı't\Slellilik: kadwa gelınlşti. 

Yerinden kalktı, ycldiı mesinm öntı
nü kavuı;tuı:du ve elinde tuttui,'U bir 
zarfı hf1k.iıne doğru uuıtarnk söze 
~ 

ola.cak yeni bir diktalöı luk al· 
nuyaeak mıdır? Yanı. b~iin n3-
sıl 1914: srnesi harbinin a=i! in
de bulunmuş L"'ek biı xuillldet 
sonra da ln39 sen.e:-,i eyl.Jltmlin 
arifesine dömniy~ miyfa '? 

Bu kadar fo:lakirlıktaı:ı. bu 
ika.dar kandan Sl/llra tckr.ı.r 
emniyetsizlik içinde Ya!. 1 k 
hem ölenlere, hem k ı ... ·~rn 
karşı bir cinayel OL"lıaz mı'! n1i!ı.
ver galip gelirse ..t.\Yr 1 :vı t l -

r:ır silihh~ t;P-..1.n"'J ır. i ~~ kil m
Takması kendi bakmunrla fe
dilmez bir su 
Müttefikler l'>a! e .. 1 se v, 
nıpayı yeni bir Alman hegeıı ıı
yr..sı tll.arruzuna na~ ır lu 
tutmaları ~1nhkla ın en zar:ı.r
lısını teşkil e-tmez mi? 

Bizce, en alineı.."'ap mu.eir;:tnr· 
lcr bile ameli bir çare btıl"!.m.'.t
mCi.k ve mc:;elen."tl sda!P! d ıirt .. 
siınde halline imkan !!'Ore.ırC'!n k 
yüzi.bıden mağtitpla.:rı eı.miy • is-
tcıniye h;tenıiyc m ytef .. ~~ 
dir. Bu harpte hangi tam! 
lüp olursa behemehul ı ·ok uxun 

13 · IU.ayıs l!l ~ 

-
Satır dahi 

para etmez. 
Ya.ren: AKA G0ND0Z 

S ">n :zamanlarda ajanslar, 
.Alı:nanyadaki vurguncu .. 

lara verilen ağır cezaları dlııl 
d.i?.i hab(r veriyorlar. Bır a.sk&
ri sigara fabrikasında çalışan 
genç-, gttzel, şirin, çıtıpıtJ bir Jnz 
ya tütün ;ne biçim şeydir · Y• 
mer.ak ctınllş. ya hastahanedeki 
yaralı &evgiliSinin beda.ya.daa 
gönlünü ahn.ak istıemiş, ne gıal
leto dllşı:nüşse diışmüş, cebuıe 
iki idi tütünlü, iki para etmeır 
sigara sak~. YakalawnJI. 
Çenesini bir küUi)?e dayamı.c:lar, 
f!llsesine baltayı d:ıh etini ·ler, 
hart diye uçurmu.şlar sırma~ 
lı kafa.;;uu ... 

İki sigara ic.in bir kız. kafaaı.
nı a.zımsadun. Nemdazu ı, doğ
rusu az. 1ki sıgro"S. ıçın n.ç ol
maısa dört kızın kaf a.W. ı >a.
ı lı:ı.ılıydı. Bn· dttha refo:·h 
kafab.n dört ekız. on altı. ıs. 
ikı filan arttnmacasına -opar
m.ılılar. Tıi iti Berfin hflkiml ka
fa Iwparmakl:ı. si~ara lıITSl iığı
mn önüne geçılcmıyetX:ğıne i
man etsi11. 

Bu iddiama en şattfü 'ı dclıl· 
leri gö$tıerebilirim. A.«kcr . .,. 
ram çalan hır:sız kızın lto;nır -
mış kfila.c;ı kor'.m t"e. ibıı:ıı:; \'. ... T

seydi ~ln.r olmazdı: 
1 - Dıritnot davlombe.zı ...,. 

bi in yan bir fabnka mıldüı .i, 
iş<:;ilerin yiycreklerinden a.<w"• 
nıış. kö ki.mü.., bodrumuna n~til 
etmiş. Hem hm;az. ben l::o a 
mendebur! Bir t;ift ökuzünkuae 
benziycn ense3ine yenni.qler l.)Rı;. 
ta,yı. T<..4' vnrusts. ~bertcın!e
nıişlcr de be;;. a.ltt defa s:ıfdM. 
tık"tan sonra ltopur~. 
Ka!a ucu mu s.! tfrl3 nre r· -
UA.billrsin? Ltersen lıeriım 
düzinestni bır çırpıda. ku~ 
kU$ba.şı doğra .. Ger~ kıl.Jsı..ll r 
\'lllC cibıUi.)'1etslzlikJerini göste
i-eccklerdir. Tfı ki Brooşvik ha
kimi s:-tırın dahi para etnNtı 
o!duğuna kanaat gelin m. 

2 :__ Frnnkonyada b'ıiyük bir 
kural sahibi kafalru't koparılın
ları kıskanmış. "t rctıza den P" 
layıp istif etmiş, p-.t.ha!~"'d. sat.
nuş. Nihayet nrnradı.na ertr;!.if, 

anını da. fi-Cyt.anhk dolu .kaf:ı".i•na 
e;kin bı:r batt:ı. savmmw::I "· 

Hund::ı.n. istif~ilcrin yıldık. ~mı 
umarsa.ııız cok saflık etmi ı
lursunu..z. Kafaları henüz onınz
larının üstünde dur:an lIZSien· 

daşların:t- sorunuz: fMes!eğim: -
ziu feda.isi!) diyccekrer ve ad~ 
na hevkel dikmiy kalkı.,~ ~-

• (Sonu Sa. 4, Sill. !. iM .. 
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Huı,. 8 GGN 133 AY!'; 

1361 İlk çıkan ... bir ıtıdai ve m- 5 - Harpte mağdur olanla-
zibat sesi idi. Çürıktt ı•ı rckt-ın ra eski hallerin iadesi. 
intihabat beyamıamesı ·•ı k. i~ı- 6 - Herkes için daha mesut 

* Bö
l- 1 ___ !ıılüdürlfüni ya- izaha kalkaıuanıı duydulllan hcye-
er ~ -o- 1 canla ttözlierirıı bal" oaktaıl'a ctiktı ve 

nndan itibaren Vakıf Hanında- artistik jestlerle dedi ki: 
ki veni bUrosunda faaliyete g~ 

- E!endilll: ası.J. ben davacıyım bu 
çocuktan. İlii.e el.ilndeki zarL Bu ne
dir biliyor musunuz? Bıldır nçtılun 
davarun k~Cıdıdır. Onun hakkında 
namus davası yapmıştım. Sonra a
raya girdıler, evradm yerinde dedi
ler, ben de vazgeçtim. llattA JlUlSl af 
hırı bile lıilcmed.m. lşte o &ündeu
beri bana iftira etmek i.cia yer arar 
durur. Evet yalan değil biz.im arsa
)'& dıoi.ru açtığı penccı-e;yi kapama
aaı süyledlın. sôykduu ama işte o 
kadar. I::&cı: iııanma2Sanız abdes
timle ~emin ederim. Ben küfür ede
cek kadın mıyım? Altı senedir du
lum, mahnllcmde namusumla tanın 
iDii bir inaanuıl.. iftira ~ bana;. 

Bund:111 soma llfdwa svaS&,yle iıç 
phidi dlnledl. Şahitlerin hepıi de 
kadının camı kırdığını ve davacıyıı 
ÇOk aiır küftlrlerle hakaret e<tı'lini 
ııöyı.diler. 

miiddet belini doğn lamıyacak R.ahir 
~ sokuiıwaktir -w umum be- Ma 
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Nisan 
ııLziu idil ve devaı; ı b.r !'U.h,. bir vat.an. çecektir. - Butun giııınlıınuz. biltün suçu-* Şirketi Hayriy~ yaz tari- ma:ı karanlık ol.an e ıaıWıı &JNhn

fesinin t.atbikma bir Hazirandan l latılmasım temin .iÇin kapmı7.a bir 
itibaren başlanacaktır. pencere açmaktan, oraya cnm tak-

Maznun Sultana.hm et binci Sulh lımıaga ;e iki tan~ cam &angur cun-
Ceza. Mahkemesi tarafından tcv eur, kınldı gittı. 

O, şahıtlerin Ifadelerinı de kabul 
ebn;iYvr. bana iftir:ıı edi~odar, da
vacının adamlarıdır bunlar,. diye 
bangır bangır baj'!ınyordu. 

Mahkeme icabını du~. Sucu 
sabit olan kadının 3 gilu hap ine \'C 
7 lira aiır para cezası ödenıe ıne 
karar vt•rdı. 

* Pertevniyal Lisesi t&leb& maktan ibaret. Us~ tuttum. m .. sral' 
si.ııdcn Hüseyin adında bir genç ettim. Vny sen mi in kapıya cam 
Ege, Yıl.dll, Ti.irkistan ve ~dliye takan! Kıyametler kopt:u. Kilfurle
kıraathanelerinden mı.lhtelıf kim 1 rin bini bır paroyn. nununla da hın. 
sel.ere llJ.it dört palto çalmıştır. cını alama:mıca lııışlad.ı kapıyı taş. 

kif edilmiştir.. ------------------------~ 

Rerıyetin nisbi menfaati namı- 27 yıs 
na sokulmalıdtr d<t. Çünkü ır---...., 1942 
dünkü sistem bugünü. bu har
bi doğurdu. Ayni ~i. --m .}in ay
ni neticeyi verir. Bu sistcı,n ·ıll 
veya bu tarzdp. dı:;:iı; Shnek \'t!. 

ya hfuT.iyel i ;iııdc, Yit t:>tıPut al· 
tında bir ı;iikiın ve suHt d··vı-csi 
gelebilmek üzere iki taraftan bi
riııin siyasi rolü umuı müddet 
için nihayet bulınalıdtr. 
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temin etmekten 'e bu ı.: Ue O tarihte beYan edılen müta
lstikbalde daha b:ı t.. lııırplerı~ lea \"e tefsirlerin ihtimalki en 
ilelebed önüne ge<;cbıl }em 1 rniluasibini Mr. J. M. l{eynes'in 
bir Avruı-am tcmeHaıim at- ~u o~lcıi teşkil eder: "lngilte· 
maktan ibaret,. olm 15.:aım-ı r~:ıin ni.üuz ve kudret sah bi 
geleceğini bildiriyordu. 25 Te;;- hükümet adamlan uç haftal:ık 
rinisanide, lıılr. Boııar Law, brr intihabat mücadelesi sonun
Glaakovda verdiği bir nutukta. da işte böyle hırs ve hissıyattan, 
ka.tl taahhütlere gıri~cmeğ~ baW fikirlere hayat fı"Ukutla
bilhassa itina ediy<>rdu: ··Kon-( r:ndan mürekkep bir çorba vii
fcransa gıtmek U..-.c c. bulunuy\1- cuda getirmek mevkimde k:ıl· 
ruz.. diyordu, "Sadece müter•<l- dıfar. Halbuki biraz C\"'.\'Cl onlar 
dıt Müttefikler ara~ıı<ia bir Müt s Eı.hlanmadan ve. bir Milletler 
tefik gib' gidiyorıu. Hükümct Cemiyetinde:ı. yeni bir Avnıpa· Diye alkışlamışlar. da. Der~~ 
fazasıudao. birinin şah~i düşün- run t'Cmellcriıu .kur:acnk adil ve bir grup onunla tanıgmak ıçm 
ceieri ne olurwa olsun, bu kon-ı dc\!amlı bir sulhtan pek ş_c.ref etrafını alınış. Şund.ın buradan 
fenmsa gitmeden evvel ıcr han. vtrici bir surette bahsetmi.:r babis açıbnış. Nereli olduğu ce>· 
gi bususi bir mesele hakkın la lerdi.,, ru!muş. Bu işleri nasıl öğre!ldi-

r =HİNT ESRARI= ~l 
Maama.fib H~ bu kara. dü

şiincelerinde ısrar etmedi. fçiu
Uen. güldü. On be.ş sene e:\."v'.c 1 
Racanın .Ueıııi kaybolmuşsa bwı 
da gizli bi.r knnetia i:mil oldu
ğunu aramak mı lizlm ! Qgiin
den beri böyle bir iddia ve.ya 
tahmini destckliyecek hiç bir 
delil buhınmaJDl4, O halde ıw
dcn 3.imdi bu fikre saphmmalı? 
Hele bu gh•.li kuvı;etin hr.ıa. .:uev 
eut oMluğunu dü~ye ae lil
:mm var? 

ne ~ibi bir hattı hart!ket tnkiµ . . ği mcra.ı't- edilmiş. Ferhad izahat 
edeceğini alenen b.ıkliren Şl'y 8 u ~y.:ıut :ı-nt.ihahat d~.ıı-e-- verirken dolaştığı yerlerde men 
bekliyemeuini.z.,. f yı, illi. Fa- ler nı kapla.eh. Bu muna.-l sup olduğu kumpanyanın ~~ 
kat, bir kaç gün sonra, resnıi sebetle şunu hatırlatmak icıq> takdir kazandığını, bu takdirı. 
OO)'anatta başka bir hnva esme- eder ki Mr. Asqithin arkası sı- hükümdarların b:Je csirgcme
ğe başladı. 29 Tesrini53.0ide, l"a yürliyen libeı·aller necip bir diklerini ilave etmiş ve arkasuı
Newcastle'de, ~vÔ.kil şöyle davanın böyle teali! edilmesine dan: 
dedi:. 04A1manya Fransayı rnag- karşı kati bir protestoda butcm- - işte. gördünüz ya, burada 
Jiıp ettiği zama.n, J:ararları ona madılar. İntihabata dair ihtimal bile bir Hiııt hüküm&.ı·ı ~adın
ödetti. Bu 011n• kendı tesis ki en mi.na& kcyfıyet, rey ver- nııza gelmek lutfunda. bulundu. 
etmiş olduğu prensiptır. Prcn- mek zahmetini ihtiyar eden na- Deyince birisi: . . 
Bip hakk.nıda biç tti,phe \ e tcrcd- kerl~ıin binnisbe ÇOk az ohnasa· - Eğer sizi takdir eden hü-
düt olamaz. Bız de Alnıa.'1y~m:n du. Çünkü onlara 2.400.000 rey klimdar dedikler'niz hep bu 
harp masraflannı b.;remnesi la- varakası dağıtıldığı halde yal- Hintli gibi ise, birer kukla <le
zım geleceği prens:pbıc göre nız 830.000 ta.nesi reylerini kuı- mektir. 
hareket edeceği%,.. Fakat Ba.,. landılar. Ve denizlerde yahut Diye alay et.nliış. Ferhad bu 
yekiJ l'I sözleri de ilave etmek uzak harp sahnelerinde hizmet alaya. dayanamam~: . . .. 
iht.lya.tmda bulunmuştu. "Fa- edenler için vekaleten rey vere- - Neden? dernış. Hintli hu
kat. sana.yiiaim sekteye uğra- <.-ek o\anbı.r da intihabat sandık- kümdıln beğenemediniz mi? 
ta.cak surette ted''\ Kl bulun- lan ~n.da kendilerini t>ek gö- H"ndistıında IUc:Uar Avr~palı 
mas.ı.na meydaa v · nniy1.:ccğiz,.. rcmcdiler. Bu isünkiıf, önlerine hükümdarlardan daha aengın ve 
Ondört noktaya ?ir İngiliz ta- konulan mcsclcler karşısında daha kibar in&ınlnrdır. 
alıhütleri ınesclesinde Bn.~vekr. silahlı kuvvetlerin zeki ve an· öteki gene &lay et.rni3: 
lluline bir süki.ıt mWıa.fıtm et- l;ı.yışlanndan ilerı geldiği kadar - Galibe. siz kibarın ne de-
mişti. da meş\ım bir şeydi. mck olduğunu pek bilmiyorsu-

İnthabatın neticesi birçok ba- nuz. Böylelerinin l1ükümdarlığı 
klmdan çok müessif olmtŞ;ur. da kibarlığı gibi lakırdıcbn ıba
Çünkü çok gezmeden geı"ek Bü- rettir. 
yük Britauya. gerek ·Almanya F-erfüıd pek neşcli, asli mı.it&.
halkı ~ dilcrinin ~k ziyade caviz olmıynn bir genç ı en bir-

d blmı~ oldukları his etti- o n kızmış İri yan ad:ı.m n l:.o-
ler. İngilizler: Çünkü ıntihabat luna dokumı.rak: 
kur ··ı rinde rns le \erilen - Ş kiba ığın ne demek ol-
' .... !.d!erı fiile er ın nın fu:ı:.. d • bana a.nl t m n ? 
sız o dtıgu gorili i; J.lm:mlar~ .,; b ğırmış. Beriki de icer-

(Arl \arJ r lem~: 

- Anlatının ama. burada d~ -ki en. nıiithişi bu o&duğJI ımey-
ğil. Şöyle tenhaca bir yerde: danda idi- göğsüne yemiş. Va-

- Peki buyunın. Bizim ça.- kıa o sırada :ue cinit olılUe..:Pu :ın-
duda kimseler yok. laşılam.ıywı yabancı da omuzla. 

Ferhadın arkadaşlan oııu m&- . nna gelen cambaz delika.nlıııın 
ra.kWar vasında bırakarak u- bir İki .Yumruğunu yemişse de 
zaklaştıklan k.iıı liir .J&ba:ıcı ile göğsüne inen yumruk Ferh:ı.dı 
~ giri:\tılcrlnin farkında ol- yere yuvarlnmaya kafi gelmiş 
mamışbır~ Di~ ya.baııeıla.r ise ve Jo?.ef elini kolunu sallayarak 
hi.disey,i ta.kip odemiyerek uza.k çadırdan çıkmış. u.rk~aruıa 
laşmışl&r. Böylece Ferhrulın kli- iltilıak etmiş. 
çilk k:ıbinesinde Jozef ili! Fer- Haşimin ad8.mlarJ vastasiyle 
had yapayalm% kalı:nJıŞ. Ferhad: yapbğı tahkikat bu herifin .Io-

- Anlatın bakalım, kibnl'lık zef olduğunu meydana çıkar
ne denıekıniş? Ve demek ki bu mıştı. Fakat o hcnta talebesine 
Hintliı~in kibarlıkla alAkası yok kompres yapmakla m~kfii. 
muş. Öyle mi? Bunu nereden Hem elleri,, hem zihai fevkalade 
anladınız? meşpktii Göderi dalgın bir ba-

- Hintli olmasından! kışla Ferhad<lan ayrılmıyordu. 
- Eğer bu 18.kınhyı tekr:ır Bir saniye icinde bu ou beş 

edersen çeneni yerde görebilil'- yıldır yamndan ayırmadığı, bir 
sin. evlid gibi büyüttüğü gencin bir 

- Hintli olmaauıdan anlıyo- P.aca oğlu old.uğuııu öğrenmiş 
nırıı. ve gar4? bir l:eiıadüf bunu tetkik 

Ve birden iri yarı yabancının etıniştL tşte §imdi CRerinde se
çenesine delikanlı bir yumruk net rvardı;, Fet:luı.dın g.öğ&ündckiJ 
sa vurmuş. Fa.kat her türlü kav- i§aret. 
gaya alışık olduğu anlamlan Ne tesadüf, ne tesadüf! Fcr
meçhul yabancı za\•.ı.llı çelimsiz hadın bilyük babası 1stanbulda 
delikanliyt bir. k" seye sıkıstı:ra.- idi; cavılı:unaneye gelm ti. O
rak iki - yumr.ukfa onu yerlere nun yamnda, onun en sadik n
sermiş. cb.mlarından biri Haşimin do -

Bu mücade.enin çok sürmedi- tu bı fünuyorcfu. .Artık şim 1i 
ği ruıl ;ılıyor. Ferhad iki yum- Ferhndın dôğii~ğa adiı.mla mü 
ruğu çenesine ve ticiliıct.. "nü cadele etmek mi. yoksa Pcrapa-

las otelinde Dacayı btıhnak nu 
laz1m? Bu dii.şünülecek şey mi? 

Elbette Racayı bulmak ilk iş 
olaı.:a.ttı. Bunun idn Kazimir 
Lorye'nln deJiJetine başvuracak, 
onun vasıtasiY!e Raca Hazret
lerinin huzuruna c;ıkacak: mes& 
leyi an.latacak; tcnrnmıu büyı.m 
babamn ağuşuna ataC:aktı. Fa
kat saelerdenheı:i uir ail.e gibi 
yaşayan, Ferlıadı. kendi evla<.J. 
hırı g.bi büyüten Hfısimle karı
mIJJ Ra.c:mm i'ıir tarafa a.tması 
mümkün değildi. Elbet bu hiL}
metlCTıne ve bu şe!katk!ine ma 
kabil Ra.ca onları da. maiyetine 
::ı. n.cak, Himfis+..amr gotü 
saraymın bir kö eaiade onla~ 

yer verecek; mtt.a o kadar 
alide.adlar olduğu Dede·_ i dıe kc."'ll 
dilcdnc!en ayı:r.ı!llyacaktıı.. 

Hepsi ftl<a _ A bu iş t.e 
merak edilecel< biz: ç cıhetler 
daha vard.t- ve Haaiın bı:.ı.rı:Iarı <la 
dü ·· üyor hı: ~ 

o:i beş, cıo nltı ~'le ~ı:vel 
Racamn ~lun:J k ı t<> 
r.on: u -ki 1 tl:ın ~ lmz 
b torrın kurt:. la · - r:-
tubn lra:y; "czli 

gi?.fr 
Am 
F had b' 

ne olacak? 

Güneş batryordo. Feriıad ~i
lemnekCe İdt Fakat t} g,«cP 
temsifc ~r.t:k edecek hafde dc
ğL'di. Knprya b!r afiş a:stfı r ve 
camb:ızlrrurerıin başlıca s:ı :ıt
kin Fer.fıadm bireenbire ı.as a
landığı, be yüzden temsil.n ve
rilcmiyeceği j ıin edifdi. 

Genç adnm saki.:ı ve ra.bat u
yuklarken Hfü~im keuı!i ine. mü
racaat ed.!nleri basından 83.VU

yor ve istcmiyere gene kan 
düşüncefere dahy Jrd:ı. \ ak :ı. 
Ferhad bil.yük bi:r: l'ıa ..a.'T.lt es,..· 
ri gösr:crmıyord'u. Fa.kat o ka
dar yorgun ve harsız idi 1..'i bel
ki oır iki gii.n sah:ıya ç;ıkamry:
ca ı-tı. Fer ad ve karım o ı~, cfrı.r 
CC\ ilclcri dclika.nJıyı t:ınıamr·l 
iy or :Dın saiı:ıya ç :ı.rmaJr:ı~ 
ten.il Bununla berrrb ·r 

~~ v r) 
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Bü •• za ZDE 
Büyük D illet Meclisinde 25 r.ı y Pa- 3 lngiliz torpito muhribi 

zarte i g-nünden i ·h re . başlanacak batırıldı 

* Biıtçe Encümeni dün ve bugünkü toplanblıırında Maliye 
bütçesini tet.k11t etmiştir. Enciimen, 942 bütçeleri tetkiklerini 
bu suretle bitirmiş oluyor. Bütçeler bir taraftan da tabedilmekte
dir. Pazartesi günü mebuslara tevzi edilmesi bekleniyor. 25 Mayıs 
Pazartesiden itibaren Meclisin her gün toplanınağa karar vere
rek bütçe müzakerelerine başlıyac ğı ruıJaşılmaktndır. Mediste 

• m~~re edilecek birçok mühim h.ı.~ala~ bulunması dolayısiyle 
~ancak Hawıuı sonunda bır ay muddeUe yaz tatili yapa· 
~gı anlaşılıyor. Temmuzdan sonra geçen sene olduğu gibi her ay 
bır hafta toplantı yapılması muhtemeldir. 

HAl'A ŞEIJITLERi IIIT1FAL1: * 15 Mayıs Cuma gilnii Ulus- Meydanında Ha\•n ~chitlerı Jb· 
tifnli yapılacaktır. Progmm har.1rlanmıştır. 

FUTBOL BIRiNClrJKLERI: * _Tü~l i?'c Futbol birincılikleti müsabakaları 23 Mayıs Cu· 
martesı gunu Ank rada yapıfaca.k. 3 gün sürc-ccktir- Bu nıüsa· 
bakalnra İstanbuldan Beşiktnş. Ankaradan Harbiye, !zmirden Al
tınor<lu ve Mersinden yapılmaktaolnn müsabakaların galip takımı 
i§tirak ed tir. 

K.4WRIFERL1 APART/ıl!,'NLA.lt '!fIESELJıJSI: 

.* Ankam Bclcı.iiy: M~li:;;i, Belediye Meclisine verdiği bir 
teklıfte Anknrada kalonferlı apart.ımanların 1 Tcşrinievvelde.n Ni
!Da~ sonuna kadar teshin cdaınesini, ayrıca. bu müddet haricinde 
BOgu~Lar _olursa Be1ooiyn Reisinin ilini_yle bu soğuk günlerde o~ 
knJoriferlı apa1tımaa, pansıyon vo em~llerinin tesh;n edilmesini 
istemiştir. 

ANKARA BEIJEDIYJ.J BtJTÇESI . . . * Ank~ra ~elecliye :MeeJi~i _bug~nkü toplantısında Belcdiye
puı.ın 942 &Jutçesı müzakerolennı bıtınnıştir. Büt~ mütevazin 0 • 
;tarak 3 cnilyon 868 bin liradır. 
~----~;.._~--------~~~---------------------~ 

Dünya pnlitiı ası ~da 

T··r 
londrada bir mesaj 
· neşranLdi 

Londr:ı, 12 (A.A.) - İngiliz 
Amirallik dairesi aşağıdaki teb
liği neşrediyor: 

Dün. öğleden sonra dört muh· 
ribimizin teşkil ettiği deniz kuv 
vetlerimizc Doğu Akdenizde Al· 
man tayyareleri tarafından şid
detle hücum edilmiştir. Gemile
rimiz.den Lively bir isabet neti
cesinde batmıştır. Jackal ve 
Kiplinu muhriplerimiz.in her iki· 
sine de isabet vaki olmnştll!'. 
Kipling batını§ Jackal yedeğe 
alınmı.'.Şsa da bu sabah erken sa
atlerde kendi kuvvetlerimiz ta
rafından batırılması icabetmiş· 
tir. 

2 Japon Torpidosıt Datın.Zdı 
Vaşington, 12 (A.A.) - Pa· 

sifikte 2 Japon şilebi ile 1 tor
pido muhribinin batınldığı Va
şin-> tondan bıidirilmektedir. 

Fransa cok nazik 
1 

durumoa 
- ~ tarof ı 1 :irwidc -

Yalnız Fr.ansl71ar bu münasebet: 
lcrin mütarekeden doğan bita
raflık zaruıelleriyle telif eJile:
öiiece!{ mahiyette iddiru:ıım :;;art 
lwsuyordu. 

l\litza.keftrer Dı·\'am Ediyor 

Nevyork, 12 (A.A. ı - Bura
daki !<?ansız ımhfillerine gelen 
halJe.rlerc göre, Ma.ıtinik'deki 
Fransız yüksek komL.:;eri Aıni
ml Robert ile Cara.ibesler cep
hesi 'komutanı Amiral Hoo\'er a
rasında yapılan milza.kereler 
menınuniyet verici olarak ~ 
vam etmektedir. Görüşülen mc-

RUSYA'DA 
O eç Vz:b 

~ok I• ça 
nı: 1 o uy r 

...,.,., - Baş tarafı 1 incide -
tayyareler de Grullıa.tunaktadır
lar. Diğer taraftan Lenin(Yrn.d 
:kesiminde de Alnıanıarın· ;oni 
taarruzi hareketinden balıscilun
maktadır. 

Doneç llaV23Slll1a 
Röyter a.jansınııt askeri mu

harririnin öğrendiğine göre E 
Mayısta Alınanlar Kırımda. pek 
w:niş ~ir ö~çüde taarruza. geç· 
mı,)erdır. Birkaç tümen tankla
rın ve büyük hava teşldilerin hi
mayesinde harekete geçmiş\ir. 
Bu kuvvetler 25 dezı 3A kilomct
ı ye ıkadar uzan.an dar bir cep
hede faaliyette bulunmaktadır
lar. li!ıva güzel ve yerler drunı
dur. Bn taarruz şimal kc imlnd 
biraz muva:ffü..c olnıu~ da cep
henin di~er kısımlarında geri 
püskürtülmü:;'.tür. Almanlar ağır 
kayıplru uğraWarak ilk meY::İ· 
lerine dönmek zorunda kalmış· 
brdır. Bu taarruzun bunca za. 
mandanberi ilan ecnen ilkba.hnr 
taarruı.u ol.ması ihtimı i pek za. 
yıf ise de sadece mahalli bir ta
arruzdan çok daha. geniş bir öl· 
çilde yapılm~tı.dır. 

Alınaıı Tebliği 
Alman ordula.rı başkumanlığı

mn tebliği: 
Kcrç yarım adasında A.1m.an 

ve Romen kuvvetleri mWtZ?..am 
ha va teşkilleri tarafından destek 
lenmiş olarak sekiz ınayıstı.:uıbe
ri ta.arnı.ıa hazır bulunmakta. 
dırlar. O günuenberi muharebe 
şiddetle devam etmektedir. 

ŞİMAL BATIDA 

Malta 
üzerinde 

Müthiş hava muhare
beleri oluyor 

Ad :bütün ina
lar hasara ıra ş 

Ko.h.ire, 12 (A.A.) - Maltar 
daki İııo<>iliz hava kuvvetlerine 
a.v uçaı.'.tl:ın takvivelcri gönderil
mesi üzerine, cwnartesi - pazar 
günü Ada - Kalenin şimdiye ım... 
dar göıınediği şiddetii ha vn çar· 
pışnıaları olmuştur. Bu çarp1ş
mala:raı iştirak eden uçakların 
sa.y1sı önünde Alman hava kuv· 
vetlerinin, Btiyük Britanya mu
harcbeı:;.indokinden çok fru>la. ke.
yıplnr vermiş ve bozguna uğra
mış olması pek ın.ubtcmcldir. 

Ankara, 12 (Radyo Gazeteü) 
- Londra radyosu, son 72 saat 
kinde Mano üzerinde 101 Mih- ı 
ver tavyaı~inin diişürüldüğünü 
v ya sa.katlandığını bildirmekte.,. 
dir. 

Londı-n., 12 (A.A.) - İngilt&
re Kralı, M:üta valisi Tümgene
ral Sir William Dobbic'ye Salııt -
Michel \"e Slint -Geo~ nişan
larının şövalye büyük haç rüt
besini venni'.}tir. 
~neral Dobbie şunlan söyle

miştir: 

"Alınanlar adayı işgale kal
karlarsa feci bir akıbete uğrar.: 
lar." 

Yeni vali Loı:d Gort'un tek 
tiik ",;;.lam kalan binalardan bi
rinde oturduğundan bahseden 
General Dobbie, takriben her e
vin, her sok:ığııı ha.sam. uğradı
ğından, adn.da refah ve hayat 
namına hiçbir şey kalmadığın
dan b-.ilisct:miş, fıakat şikayetler 
olm:.ı.dığuıı ilive etın4;.1.i.r. 

Genç e lerdekı 
emanet 

o 

Bayrak Erzincan 
lunda 

Tercan, 12 (.A.A.) - Atatürk 
Bayrak Koşusu devam etmek
tedir~ Bayrak büyük bir kalaba
lığın coşkun gösterileri arasın
da 6.15 de Tereamlıı. lınymah m 
tarafından atletlere teslim edil· 
miş ve l!.°"rzillllana. doğru yola 
çıkmıştır. 

Dağıtma · • 
f I 

-B~ t.amfı 1 incide -
~ belgeleri mahalle birlikleri 
ta.n:ıfından me2lkiir malıa.llelcr· 
de oturanlar için doldurulacak. 
bu suretle mahalle saıkinlCrinin 
sicilleri tutulup bu. i~ belgele
ri bütün te\~iatta esas temeli 
t~il edecektir. Mahalle birlik
leri bir reis ve düvt azadan ter
kip edecek ohıp bu birliklere 
çok mühim vazifeler tnhmil e
dilmektedir. Mahalle birlikleri. 
esnaf birlikleri, köy biriilderinin 
''azifelcti ve mesnliyetleri hak
kındaki tıa.limatnamo esasI.ar.ım 
C\'"\'elce bildirmiştim. Temmuz 
başında. bu birliklerin her t.araf· j 
ta fa.aliy ~te geçerek Temmuz eık· [ 
mek. karnelerinin bu birli.!tler va
sıtasiylc dağrttlma.sı diişünül
mektedir. 
~..brönizdr.kl Erz:a.ıt T~a 
Şehrimiz pi~na. çıkanla

ca.k olan 4000 tooeke Tnryağ ile 
410 ton pirincin nahiyelerdeki 
bakkallar arasında cçilen mü· 
messillere ıtevziata ~llındığmı 
yazmışbl<. Se.mtletindeki bak
drall.ara tevzi etmek üz.ere yağ ve 
pirinç alan mümessil bakkallar 
bugtinda'l itibaren nahiyelerin
de bulunan bütün bakkallaz-a. tev 
ziata ba.şlıva<tlklardır. 

varmt, ! 
-o.-. 

Yazan: A. C. Srra oif!_f! 

H ocam mnd 
neni için 11 

sormuşlar, 
- Delidir derir:

ıvcrmiş: 

bi-

abıaı 

- Ya hem deveye bı::ıen ht m 
d ko turanlara ne o di Su· 
aline de: 

- On.lar.a diyecek 
Deyip i§in içinden çık 

Geçen gün çok .u a.n e-
ler.e ikramiyelerinin an,;;ak :-ı eili 
yıl nra vailebildiğiru yazımş 
YC bu kırtasiyecilik ga. sıni 
balı" mev:zuu etmişt" 
A.n~ !!.kim tubu 

ynknrıki fıkr:ayı ha 
M .ğe.r garibin gari 
İş m ktup: 

"Y('Uı htn 11/5/ 

kan yoktı.ır,, 

Ben 
yım Yeti.~tirdıcun C\ li\Uar 

nskerlık v: f. 

ıst.odım. Bunun içı.n ynpu 

cwıt .Fntilı b!ikılmtt t ı 

durlilğunu bydol 

arımz dcdil . tki seneyi m 

bir müddetUr bekliyorum, 

olmadı. Acaba bil madO:~ 

ğımda takmak nasıp olaca-.. 

sioi:ı:? 

tcabcdcnlerin dikkat nm:a:rınıı 

menir.i dilenm. 

lf 

ı.1 

:· 

·. 

Fatlh Kocadede nwıhallc.-5 ~!:!""'il 

&Qkak No. 3. Behire Si uı._. 

-Blı§ tmuf ı 1 incide -
Almanlar bundan istifade ettiler 
v Sovyclleri daha çok kc•ıclilc-
rine mülayim bir vaziyete koy
dular. 

Baş tarafı 1 ir.cide -
tini ve bmet lnbnü'nün rehber
Ii~ini __ tcl\<lir ediyornz. Tilrkiye
nın dun:) cı \"azİyet.i."l.o sükünet ve 
soğuklmnlılikla. bakısuıı fazlasi
le ıakdır ediyoruz. Hürriyet aŞl
kı ve kendini müd:ıfa.a.yu hazır 
mütte ikimi7~ muvaffa:kıyetler 
dileriz." 

~l~lerin, Fr.ınsız harp gomile
rının oldukları y rdc kalmaları
na, 1 petrol gemiliiyle bazı yük 
gemilerinin Müttefiklere devri-

10 Mayısta nmen gölünün 
şarkında ve cenubu şarfrlsinde 
bulunan Alman topçu mevzileri 
pek şiddetli bir topcu hazırlığın 
dan ve bomba. ile yapıl.an bir gc· 
ce taarruzundan sonra bir diiş· 
man tümenin taarruzuna uğra· 
mıştır. Pek şiddetli olan ve bil· 
tün gün devam eden müdafaa. 
muharebeleri Alman kıtaları i
çin trun bir mm•affakiyetle ne· 

* Lorulro - Yugoslavyanın 
Manastır polis müdürü sokakta. 
meçhul bir kimse tarafından rö
velvcrle öldürülmüştnr. 

Bu defa ''apılacak olan tevzi- * 

Sovyctler nru-.arında AlnL:'lll· 

la İngilizin :farkı yoktu. 
Harpten içtinap kabil değilse 
l\'e b'rbirlcrini kıracaklnrsa \'ar-

1 

sın r bizd uzak olsunlar; Sov 
yctlere g lince oul r "Biz orc1 ı
larımızı dalın çok kuvvct!cndir
meğe fırsat bulaC'.a!;rız, ?..ayıfla· ! 
mış olac ık düşmrmlm ımızln 

-hangiSi olursa olsun~ bir gii.n 
çarpışmak icap edecekse bu çar 
pışmayı d ha kuvvetli 'e ümit
li olarak yapmaya haıır·la.nmı.ş 
olacağız.. demek ister gibi bir 
tavır almışlardı. 

Artık bize karşı daha sert b r 
çehre aldılar, mumhlıa.slaı·ımız:ı 
Boğazlar hakkındaki dü ünaclc
rini bile a mak istediler mi bil
mem? 

Bizi İngilizler gmpuna nerede 
ise bağlanmış görüyo.r!ardı, Al
manları ise ı·cndılcrine bulas-
masınlar n reve gidecekl n: 
git.sinler gibi best bırakmış-
lardı .. 

Bra.- gelince, biz her zaınacki 
gibi Türk olarak, gözümüz pek 
ve CCSllr olarnk kanlarımızla hu
zurunu tuttuğumuz topuıkhıra 
kimsenin yan bakmamasını is· 
temckten başka bir maksat güt 
müyorduk. 

n ve ~. Fransız b:ı.lırive as
kerinin memleketlerine dönrnele
riııe dair olduğu sanılıyor. 

* Londrn. - Bostan radyo
sunun haber verdiğine göre, Bel 
çikanın silah sana vii merkezi 
olıın Lieg'de baltalama hareket 
lerinin ço2alınası üzerine Alman 
makamları bmıdan sonra şehrin 
165 bin nüfusUuı mürekkep 
bütün ahalisini tutak sayacak
ltırdır. 

atta yoLc:ınzlnklı.n önlemek mak· 
sadiyle ekmek karncl ri esas tn- Bir madalya iki yılda. a.'1-rnı-
tulı:rak nüfus başına yar.mı kilo man;a yedi yllda ikrami ui ticelenmiştir. 

yok. Elverir ki, bize ilişmesin- SOVYET TEBLWLERİ 
ler.. Vn':lıl, Göring'~ Görii~fü SovyP.t gece yan~ı tebliği: Şi· 

pirinçle 100 gra.m sa.deya.ğ veril- almaya muvnffuk olanl3.r.ı ,, 
mesi kn:rnrla..'if_1nlmıştır. tkinci 

Almanlar denizlerde, karalar- Fr.ın.sız hududu, 12 (A.A.> _ mal b:ıtı cephesind şid etli c;ar 
da. c:öllerdc, adalarda, havalar- Alınan haberlere göre UJ.val, pışmalar olmaktadır- Almanln· 
da İngilizlerle hep çarpıştılar. Fra.nsanın işgal alhnda bulunan r.uı in~an ve malzeme kayıpla.:-ı 

parti olarak pivasay:ı. ç1ka.rılan 

1 

sevinmek dü~er. 
yağ ve pirinç fiyailı.n alfukadar- e diyelim, Tann ıı:;ı .. ia.Ull"."..ı~l:..!Z-1 
lar tarafıncl."1. tesbit edilmiştir. ıslah etsin! den gayri_ 

Buna göre milmessil bakkal· -------------ŞO\yctlcrsc fırsattan bilisti- kısmının hududu battı hakkında __ ço_k_agı_rtlı_r_. _____ _:_ __ 
fnde daha da hazırfandılar. Al- · 
manlnr bu defa arkalarında bı- :~~'dı.ı Göring ile görü.ş-
raktıkları biiyük tenlikcvi gör-
düler. Dönüp onlar-.ı. snlchrdılm-. Alınan diğer nabcrlerden öğ- - Baş taıvıfı 1 incide -

PASIFIK'TE • ..,..n•••••••••
at 

Bir senedir de onların kanlı mıı renildiğine göre Paru.-te bulunan Alexander kuvvetlerini sardık-
saraa.la rm:ı şahit oluyoruz. Ma~a.l Göring, Almanyanın lan iddialarını resmen teyit eden Sercz Topçu Kumandam ~ 

T ür.klcr lı.ala da ."c dah .. ıaı =~~-bazı. mühim :isteklerini hiçbir haber yoktur. neral Hasan Tevfik mahdumu 

b t ft l 
ı.. f ru..u. Çin Hilcu.mb.n Ye Tıb Fakültesi radyo!oji pro-

1 ara ır ar; ı.:d~ırn ka- ç fesörü Dr. Muhterem Gökmenin la.caklardır. Çünkü onlamı te...... Göring'in, \.iBi Alm::ı.n talep- .ingking'den. bildiriliyor: 1 
. . b. .... lerini kabul etmedıgi t:al<dirde Binn:ınyada. Çin ku.vveUeri ı babası, M.ülıendislıanei Hüma-ı 

zuıın ır gözüne koyacakları Abnanyaııın ltaJyanın Tunus ile Japonlara ağır zayiat ver<l.ir- yun m11allimlerindeıı Emokli 
kendi lcuvvetlel'i o t ~afı ağır· mektedır· . Binbaşı Mustafa Ramiz Gökmen 
ıu .. tırıp l·nza J dal · b Korsikayı İŞ"':" 1 etmesine nıüsaa-~ .... nuırırsa u un- &·~ çmı·ı y---1-ı vefat etmiştir. Cenru-..e.i bt•m;n 1 
dan bekledikleri bir meüfaat de edeceğini göyliycrek Lavali ı er ıı..ı1'.W.!aye'e doğru -n-
yoktur. tehdit etmiştir. sadmı.aktacUrlar. Bunlann. <:ete- sa.at on üçte Teşvıldye camiin

ci olduğu Lorıd:radan tahmin e- den kaldınlnnık Okıneydanın-

lar Ofisten pirincin. kilosunu 48 
yağın kilosunu 171.5 kuruştan 
al.3~klardır. Tevziat }'U:paıı bak
kallar lıalkr niıincin kilosunu: 53 
kuru~ sataca..'kliırdır. 

* Sofya - Ticnret Nazın şe
kerin bundan sonra vesika usu
lü ile verilmesini emretmiştir. * Nevyor:k: - 7 Milyon Nev· 
yorkluya. g".t.Z maskesi ağıtı.ı. 

caktır. 

İLAN 
Türk miletinin kanını dökme- rıi! Dl bl d .-n. • dilmektcdir. daki aile memrlığma. nakledile-

ğc geliııce o:.ıu. aııcak meşru mü· " es r 011~D Filipinlerde ccktir. Sokoni • Vakum Oylı Kampa. 
<lafa.a hali zaruri kılabilir. Tasviricfkar Gazetesi y:ı.zt iş- * T<fıtyo- Filipinlel"d.e!ti Ja- E.~ki gazeteci arkadaşlarımız- ni, İnk. Şir.ketiırin .l.sta.abuıd:ı. 

İspekiiHisyonlar i<;in akıiıia- Jeri ailesmd n arkadaşımız B. poıı selcr kuvvetlerinin umrnni da.n olan giizide profesör Mub- Bnhçclcapıcla. Dördfuıcü: Vakıf 
cak kunlaı· yalnız geri kahnıt,ı Atıf Snkaı ın bir erkek evla.tlı kılrargahından bil<lirildiğjne gf>. terem Gökmenle kederli aile.sine Hanımn ikinci ikatmda. bahınıw 
olmanın alilmetidir. dünyaya gelmiştir. Nev?.ada. u-ı re, burada son kalan Amer.kan taziyetlerimizi :,ı.tnar, memuma' bürolan 15 Mayıs 1942 tarihin· 

Eski, çok eski :aımanlarda oJ- zun _ömürle.r diler arkadaşımızı kuvvetleri ~z teslim olmuş. Allahtan rahmet dileriz. den itibaren lleyoğluncb T 

d$g~b~~annın M~iııc~t~e~b~r~ıl~t~~~~~,;~~~~~~~~~~l;~;ı~~~~~~~~~~~~~~;;;•;•~a~·~~~~~~· ~~M~~t~~~~ canl:ıriyle k:ı.n.Jnrı adeta kiraya ML!2M ' evvelce Nkşa.m Kız Ean!at Oku.· 
\·erilecek yi,~'itleıimi7., beşenkle- lu ittihaz edilmiş olr.n ve Am. 

:~~~~\~:~~~!;:\ ~~ -)~4; .. ,:-H ... wA...-wLZ .... RET·---.:r M ....... U .... ...__S ... A~J ~n~tc;.liareobunmtlın~~ı;G 
la.rak .Milli Şeflerine uznktan ve ' G ...... 1;;.1: ~ yakından gLizlcrini dik.mi;-; avak J · . KO UNAL ve lkyoğ'lu poslahı:me.mdnki 

ao...nnr ...... .._..""...,Juy. t 
eetU •k_._,..._. ••d•~ ~ 
dlfUIWI 9dlftt&.. Katthrsf ytlt::Jek 

OIBID'Çaft -.r ..ca.tafttaı Ci!di-

1tfzt ~~-~ 

CWtun tçtlldlr kf ctnleTintft tazıır-

1'411\I muttat•llll ecraeıc rsr.y 
•vaMar •""• Gfll8S l"Udr~ 
NN .enıra.r. e .. ..u.ı.,_,. ıt 
cm-cnı IMc: cl,.tt.ıt \Mm 

eder. 

O.oçııoı• eut.ıfezass. o6ld1a 
ta:ıaUfal va gavot ıaıır taır tto 

itte GSB8S ,,..dN_,_ eser.!. f 

Harp içinden E.1.1 gibi hu gibi 
menfaatler temini sevdalan biz- 1 
elen t.u.mamiyle uzakt1. Milli Şe- ı 
timiz yüksek dchfısiyle mukru.1-
dcs Türk milletinin milli menfa-1 
atlerini her zaman olduğu gibi 
bu defa de en ince tefor.ı·uo.tı:ıa. [ 
kadar sezmiş, görmü.:;ıtli.. ''Biz 
ne harp isteriz. ne harpt(!ll hir 
.şey b lderiz. ne dP. harbe sebep 
olacak her ha.ngı bir '·azı~ e • 
dÜ.,'ierİZ.., kar· mnt vcrmi~lf'rdi. 1 

ta alesta duruyor. ,, · \~.........-. ....., ...... 1 Nah.il ve iktibas hakkı mahfuzdur ı~ - •posta kutusu n•mıB1'8smm 2G21 
Bizim ne htrlıangi bir tertibi . olduğu ilan olunur. 

~eliyec~, başkalann•n aley ı.'_..;ı. mızıl.....ılık ~ ... nm~yıa- dul o ~ ·ıl .. c.ı ili ~ ~--•••••••••••1' ıum e 1~ _,_ .:L.n.ın. A'!ı: J ... t--·- ar. na. murrressı er 1,"'0ll e- s irbazlıgına en btivük bir de- "" 
z zu um yapman istiycn caklarma. dair de 0"!1~ sag-. rip ....... !e1:.. ı.:-.ı-:-; ;;.,.,,.rı~-:-Aen J 

İn ilizll!' yaııılan i ıla.fa cın.ı. 
göre kıı:vıtlar ko!ldu. 

Sovyetlcri h · zaroa:ı ol:lu ~u 
gibi takdit> ediyor w ou.laı ı şüp 
hcloudirecek her harckettı.:u bak 
lı cı'ruak, salDimi •JUı.rak bıllıas
sa çı>kmiyorduk. 

Sovyetle? c harşı mu ~bocti
ıniz yalnız mılli m:cadel ren.._ 
lerindc biz g·· erdikle ·i yar
dım gibi h - 'fürkt> kalbini da. 
imo. mirmctl mütehassis cclceek 
.cicldi d tlu.! tarın n ~ol:ıyı de
ğil, o.·;nı ~and~ Sovyet . efle. 
rınin ro"rol '' ·tlerini ıs!ah i<;iu 
Ytirildükleri ımrvaf~kiyctlcr ·o
l rıda ke. dılerioi ı.:ok idealh.-t 
çok asil di" :ÜUC<' '?' ve <>ller 
'Pe · .de i'ok tem 7 ulur a-
z:ak göruu~ı.iınü1.d ı ı'eri ~ 
lı~ o: du. Menı!E::ketl~ui c.ddı o. 
larak y ıid n kuruyOl'lar, cemi· 
Yetlc .. ini, c.-em:ıatlcrini en nhll
k: pı nsipl r içiNle rc.ie•ıere e· 
diyol"l .. rdı. • gli."l dünyamn b y 
l't ~le tcm ... rm ettiği mu faki· 
Yet r -anlıyoruz kı- ;p.h~ 
siz bu a il mesaiye ve hazırlık
lar~ mroyundtır. 

.A tık cf'n al r b"r "rine ttı· 
ht r:, tt.:. Bız htı> rahat otur· 
clu:t. Bırnl ırla.rsa nuna k r 
<l rnlı t ot· roe y K" nin 
l'eı .n(le. menfa ınde gozwnüz 

lm:slarma filet olacak kadar P.8.f "'-J'""' - ~ """"' ~lllU fildi. Hazreti Munn, herkesin 1 
letimiz, ne de bu hırsların arka- lam söz verdiler... Hazreti gidermesi içm yalvardılar. Ken- gözünü ica.bınrta korkunç bir 
sınd.a. yerden süri'iklcncn ve so- Musa., dileklerini kabul edip on- dileıincc büyük sayılan yemin- ejderha olan bn deı,'ryıek ile :kor-

ldrı ömürlerinin sonuna kadar ler ettiler. Hazreti Mlı.~ bu kutml.ı§tu. j 
n~da bizi. :-(~lerinde götiir- su. yerine .k.:ı.n içmek ı1zabıudanJ vem.inlere inanmadı; fakat bal-1 
me lıedcf ııu guden birtakım lmrtartlı. İer:ine acıyarak. üzcrlerindeki l Hazı:et.i Musa ha.kkuıd:a bu I 
enlrikal: ra. kapılacak ve uyacak Btı iyiliğine mukabil hiçbir son felaketin giderilmesi için dere~ saçma bir kanaat besli
kndar hayusızlığ~ meydan bıra- Mısui.ımn. Müslüman olduğunu.. Cenabı Hakka valvardı. yen Mu ırlılar, pek ağır şartlar. 
ka.cak geniş havsa.1~"2 va.r.. görmedL Flı.zla t.alıu.romül ede-- Uhı T'.ınn; ~ısır hal.kımn ü- albnda ç.alıştırdı:klan İsrail o-

Sovyctlere gelince onlar i~iıı. miy~ el kaldırdı; ha.klaı·ında zerindeki felfı.kcti derhal kal- ğullarını daha çok ezİniye baş-
ke dilerine Mılli fücadeleden-ı beddua etti: dırdı; fakat ta§ olan ıelcri 1~.-1.1~-
be 

· k · d st ı ~~. Beniisra.il kadınla.ana, 
n ço mım aııe o o an, - Yu-.ıbbi ! Bunca nıusibct- eski haline getirmedi; an~alt 

Tiirklerin kalbi hfili yrunız sa- ten uslaJUlUyan bu kiüirierin veni 11.l"'~ taş kcsilmcsinı kızlarına, gelinlerine çirkin ta-
miıniy t ve muhabb"tle fil1»1!.J ne kadar :m.a.lı varsa hepsini taş ml!netti. 'alT\1

7
.Jarda bulurunıya. kil UR 

Bu milletler mecmuasiyle en d~ cdı.p günüll ri üzerine bağla, 'ki M.t:nrhllır, AllnJ:wı hu üıt:fu:ıa cocuklan ehemmiyetsiz b~ar.e· / 
rüst ve samimi koın.-r.ıluk ve bir a sözlerinden dönmek kur~ılık ettikleri büyük yemin-] lerle öldürmiyc koyuldular. Gör-ı 
dostluk mü.nnsebetleri takip el- cesaretini gösteremesinl~. beni ieri unutarak Hazreti \L'3admı düklmi .rerde llazreli Mus.ı.v! 

en büyük aayeır'..izd.ir. boş eıe uğ'raştU'ln:ısınlar. yüz çevirdi! r. Hazreti Musa da da ağır halror.ctkre ınaruz tut· 

ı ... ıPEK 
MEŞHUR POıJs HAFİYESi 

MiK KARTER'in 
yeni maceralar» 

Akılbra hayret verecelc müthi§ ve munzam bir m.a.cenı; 

Baş ro lerde: 

Fa.kat o"?.la.rın da b"zi aley- H.ırun Alı vhisselfim, kardeşi onların: musibetle filan lanmı-ı ma~r\ adet cdindilel'. B;r gün c>t· ı 
b.imizc rnütc ·e<:cih bir istika· Mu nın. duasına cu.n ve yü- yacnklanna kanaat gctirer m rdfını çe_viı:diler: L'ilPDDBl!~s:;:2'll•:8••••••••ıı.•maBlll!!!mmm~' 
mette yür~mel rine bugün e, rekten fwurı. dedi. Dua biter- hıtklarında veni bir bedduada - Ya Musa, dedil •·. Dün~ ~:•m~ooaıı~••••••ı:m:E;zamıımai:il~iiiiiii;;:::~ 
yarın d:ı luç bir za.m:ın muvafa· bitmez :ısırlılann araları, eş- bulunma.ktaiı vazgeçti. İkaz ve Runıldu kunılllı SPnin gibi biı 3' 
k 71 t cd ·değiliz. Bızi bu mev- yR1 rı, yıy k1eri :n. n taş iışat vazi!eslne li':;aııen devam ~latan yetişmiş d ,;ildir. Eiv" 
zularda temin cli•·ledni samimi k ildL İneklerden. koyımlardaa otmiye başladı. atit. le korkutup u ~rtur.mıv~ 
~-ymamak icin hiç bir sebep süt ycnı.ıe lmın, ln:vuldardan ısırlılann n}dandıgı en mü- çnh.şıyorsun. Hı !:nılci. biz senin 
gormem. yumurta. yerine taş çıkmıya rom nokta şuydu: ButUn bu cidd n usi3. bir sLitrmz oldı.: 

Bız kmdilerine Buyük l\Iıllet başladı. Ağ larda:ki m yvalar musibetleri Fir'c.1.vunmı hışmına ğunu gayet iyi anlıı • A.tt.ı: 
Meclisi kürsüs· nden ve en saliı- kop rılır koparılmaz ta. lu- uğradıkla.rJ. için çekti derini sa· bu qvru:la.n vnzg" eı_cn n al" 
hiyett.ır Milli Şefimiz ağzrnd:ın y u. ıuyorlar; Ha-7.reti Musanın da va"'g' C-.t.SCn ni tn t taı 
da söyledik, bugün de, yar•n da M!Slrlıl r ne · 1!larını sihir tkuvvet.ivle bu rousıbetleri rç parç::ı ederiz. Esarc t 
söyliyeceğiz: "Bırim toprakla- ~nnışhu.-d.L. Hazreti Musaya ilzcri.:ııd n. gide~roiş olrlmhma ı- kurtarmıya çalıştığın Reni" • 
rınıızla sularımız kimsenin n.ley da yf zleri kalın uştı. şe- nauı:orlardi. İmdi Hazreti ı lin Jt "kiinü itescriz. 
hine müteveccih bir husumet yin taş ol ı f l.~kcti, diğer s , aunınmez b.ir tan 1 n Harım M hiı el· 
yolu olamaz, olmıyacaktır. fela'Retleri gu c.ı~ bıra tı. hare et cdeı k ı ini t ve kendisi namı.na ct:vn 

Bu sözlere hcı kes inanStn lfı.- B fil l t ' sürli.klemiyc ... wu::w:.ı:ı - Kard M 
zımdır. İnandık lan gibı ır ıc sure l >e • li L~ .... -.,,+-1,..._..ı di ~ i muc.-izelcıi. imetı 
kalmaz. nn esarc•ten kurt3l."!I!l z. uctm~ pek iiccı.a ald:mnıı.c:; 

E 1.:i 11os7mJa B"" ·· • E Ç2 çok kurnaz bir · ... -............. oluyomu.uuz. 
ZEK.A1 APAYDIN El.iı;ıdek.i sihirli d"'ğnek, (Arkası var) 

AW3AM 

EK 



Çalık, o gece müster..hti. Yal-ı 
nı.a ArnavutoğJunwı oğlu Deli 
!Mustafadan çekiniyordu. 

Ça!IB, Deli Mustafayı yakın
dan tetkik etmişti. Mustafa, irı 
yan V'.e çetin idi. Ballas·ııa ben
zemiyor, elli aya:klı idi. 

Bu, Deli Mustafa, ileride en 
değerli baş pclılivanlar ~ 
geçmiştir. Arnnvutoğlunun og
lu .Mustafa.ya Deli Wta.bı tak
mışlardı. Sebebi de bu, pehlivan 
fazlaca isabi ve hırçındı. Ba
·bası, ne l:adnr sakin ise oğlu, 
aksine delişmendi. Hoş Mustafa 
okka itibariyle de balnSJna ben
r.ememi ti. Mwrtıı11a daha. ziyade 
ana tarafına çekmişti. 

Mw:.rtafa. da Kel Memiş gibi 
bıfil>ehliva.nlıkl:ı.rındn en çetin 
pehlivanlarla çarpışmıştı. Mese
la, Makarnacı Hıınan ile de gü
reşleri vardı. 

Her ne hal ise, Mustafa; Ar
ııavutoğlunun oğlu olduğu için 
d e büyilk ort:ı pehlivanlılnnı gı
cıklıyordu. Ne de olsa ustası 
babası idi. Ve, A.nınvutoğlunun 
()ğ u idi. Hatti Çalık, Yör\iğe 
§wılan söylemişti : 

- Yörük, en korkulusu Mus
tafadır. 

- Evet.. Arna.\'1.ıtoğlunun oğ
ludur. Ben onu da düşünüyorum 

- Sonra iri yan bir herif .. 
.Ama:vutoğlu, her oyunu gös -
termiştir ona ... 

- Tatbik cjemedikten sonra 
kaç para eder. 

-O da var ya! .• 
- Arna.vutoğlu, ben, çadır-

(!an çıkarken şunl:ın söyledi : 
Benim Mustafa, okkasına., kuv
vetine güveniyor .. Bir ders \4.:l" 

ona .. dedi. 
- Ya.! .. Böyle söyledi mi? 
- Vallalı! .. Hom de üstüste!. 
- Demek senin dediğin gibi, 

oyunlan yapamıyor .. 
- R-On de öyle hnladım. Ar

navutoğlunun ince oyunlarını 
tatbik etmek kolıı.y değil baba!. 
Sen bile tıatbik cdeme<lin. 

- Doğru.. fo'a.kat ne de olsa 
ben. onu tehlikeli görüyorum. 

- Arnavut.oğlu, tekraı· tek
rar şunlArı da söyledi: Sen ağır 
eüı:selilcı-e bakma!.. Onlardan 
korkma.. Pehlivanlık ustalıktır, 
mah:ırettir, dedi. 

- Öyle ise oğluna taş atmış .. 
- Muhakkn.k... Fakat Deli 

Mustafarun yırtıcı olduğu anla
tılıyor. Çetin suratlı bir herif .. 
Her hnld .... uğrnştınr insanı .. 

- Sol ,tarnf güresi yoksa hiç 
bir şoy ye.pamai .. 

- Orası öyle ... Ya, solu var
sa .... 

- O vakit çok uğra.ştınr. 
Deli M"Jstafayı yalruz Çalık 
~ Yörlik konuşmuyordu. Diğer 
büyük orta pclıli nlnn da aynı 
dediltoc.lunun içinde idiler. Fa · 
kat hilyiik ort."l polılivnnl::ırmın 
en bi\vük dedikodu me\'ZUH Yö
rük Ali idi. Piç Mustafadan I<el 
Mcmişc, ve Çopara kadnr he -
men hepsi Yörük Aliye düşnınn
dı . Yörüğü ne yapıp yapıp yen
mek 1.minde idiler. Hatta Çin
geııe Çopar. bir f•nldak ÇP-vir
mek ir.tedi. Kel Mc.miş ile Piç 
:Mustafayı ele aJ:ırak büyük or
t..d:ı bir çıvgar yapmak. bu tm
ı-etle büviik oı tadan Yör:lk Ali
yi yenerek yoketmek ve biiyük 
ortanın önUlünü payhşmak. 

Çop:ı.r, "iç Mustafa.ya şu tck
lifde bulunmuştu: 

- Musiaf•ı., Yör1ik Aliyi or
tadan çıkarm-nk istemez misiı1.? 

- Hay h\)·! .. 
- Flikat, t ker teker olurs k 

bu işi heccn...~eyi?. .. Yine biribi
rimizi yeno.rlz, o, mey~a ha
kinı olur .. 

-E, öy!- ise ne yc;palım? 
- K·~I Me:nişi içimize alalım 

ve, üçUmi.iz birle.setim. Büyük 
orta)" }J2.yln.c7alım. 

- Nasıl olur bu? 
- Basbaya.6rı olur. 
- Bakalım rcl Memiş razı 

olur m•ı? 
- HM, nır. ol! Yemin et My

Jl'ı JJJ.rd<et edece<Jimi7.e; ben, 
F. el M c.!:!~ Itı-... "l.oınnm. 

- Uayraholulu <la pehlivan 
d !vorla1 .. Onu ne yapacağız .. 

-- tJçürnliz cıvgnr yaparsak 
onu rla yokcderiz ortad~n .. 

- Pek;.1a... V llatı, b"llah se
ııinle ber-al)l"!ı im .• 

Dı"l'li. 
:Ru.nun fu..:rir..e Çopar, Kel Mc
m~ gi1.mi:;ti. J~el Memişle Ço
n:ıı· lrorşı knrşıya gclbcc şu ko
İm~m.a. nasıl oımu~tu: 

- Memi~. Yör:ik Aliyi ne ya
pacn.l.sm bakalım? 

- V:allııh bu, sc.f er lcffini mey 
dnnda bıraka.cağım .. 

- Yal.."UZ yapamazsın bunu ... 
- Bal gibi yaparım... Hem 

do tek baf)ınıa ! .. 
- ~el, istersen birleşelim .. 
- Ne diye? •. 
- - Yörük Aliye karşı ... 
-- &n kimse ile birleşmem .. 

Erkekçe boğuşuı wn. 
- Piç Mustafa d:ı benimle 

berab& ... Sen de olursan btiyük 
orteyı baştanbaşa. temizleriz .. 

Deyince, Kel Meıniş, kızdı. 

8.15 Evin santi 
12.30 Program 

12.33 Fasıl 

10.30 Ajans 
19.45 Müzik 

SABAll 

Aslen çok doğru babayiğit bir 
ıadamd.ı. Öyle dalaverelere gel
mezdi. Çopara bağırır gibi: 

- Ulan Çingene ben, el ..... 
mebda.na çıkmam!.. 

12.45 Aj=ıns 
13.00 Fnsıl 

21.30 Konu~ma 
Zl.f6 RlyasetJcı1ın

hur bandosu 
22.!0 Ajnruı İLE SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 

18.00 Program 
18.08 MUzik 

22.45 Progra,ın Her yemekten sonra gOnde 3 d~fa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız - ...... , .. 
- Sert, beni kim m.ımettin.L. ~ ... : . ; ......... . .. "(". . .. . . -: . 

Haydi oradan. . .Baı, erkekçe gü
rasirim. Üç kişi bir olarak adam 
yenmem .• 

- Haydi omdan çekil, git! .. 
D yince Çopar, hemen lafı 

değiştirerek: 
- Yvk ağam be!.. Mahsutı 

ooylcdim ba! .. Ne diyeceksin di
ye ağ7.ını ara.dlm be! .. 

- Haydi oradan .. Ben, ne Piç 
Mustafayım, ne <le şu, bu? .. Er
kekçe glireşiriz mevdanda, Al
lah kime verirse verir ..• 

Dedi. Çingen!e ezile büzüle bı
:rıakıp gitti. Vukuuhali Piç Mus
tafaya anlatınca, Mustafa rezil 
oldu'klannı gördii. Çopara hita
ben: 

- &--n de istemiyorum. Ne 
halin varsa gör! Ben de K.-.1 Me
nllil gibi ba.5h başıma gilrt--sece
ğim ... 

Diyerek Çopan bru,ından attı. 
Yoksa Çingene Yörük Aliye, toh 
likeli bil" plan tertip etmiş ola
caktı. gğer bu, Uç pehlivan bir
leşmi.~ olsayd~ va?..iyet kötll olur
du. Muhakkak YörüğU meydan
dan c:ıkanrhmlı. ikisi güre~ 
uzatır ve, yorardı. Birisi de ne
ticeyi almıya çalışımı. . 

FIKRAı 

Satır dahi 
para etmez 

( Bat tarafı 2 inci Hyfad;a) 

lar ! Bu, damarlardan, ilildertlcn 
gelme cibilliyet.sizliğe a tır dahi 
para -etmez. 

3 - Bilm<:'m nerenin belediye 
reisi çarşı. pazar fiyatlarına ba
kacağına par"Jclara fet>liğen ek
tirdiği iç.in kafayı sa:tl?'a vermiş. 
İkinci wya yüz seksen dokl1'7.un
cu belediye reisinin öncekiler
den ibret ve dehşet alacağını hiç 
mi hiç ummadınız. Onun da, on
dan sonra.kilerin de edecekleri 
halt başka bir ey değildir. Çün
kü maya bozukluğuna satır da
hi p:ı:ra etmez. 

San ki satır numarası. yalnız 
Almanya da mı? Dünyanın her 
tarafında. ayni numaralar baş
ka 11ekillerde sahneye konmıaJ<.,. 
tadır. Yalnız Londrada bir gün 
içinde ~ırk şu kadar bin vurgun
cu dcliğc tıkıldı. Berline gidiniz 
s~kiz on marka, Londraya gidi-

Güreş kuruldu~ gün ortada niz, beş on şiline dilediğiniz ci
yine saydığımız pehlh•anlar billiyeisizlikleri yaırurabilirsiniz. 
mevcuttu. Biiyük ortay l kimse- Eski Romalı balt:ıaını böğrün
cikler görünmüyoıdu. Laf ılet!il, den eksik etmiyen bugünkii 1-
Kıı kpınara yüz. binden fazl11. in - talyan Romasına uğrayınız ya
san toplanmıştı. Rumeıuı:n hay- run lirete bütün bir bakkalı ak
van panayın bur-nda olduğu için 

1 

tarma edebilirniniz. Amerilranın 
herkes buraya gelirdi. Kim ki- elektrikli jdam makinf'lcri mıt
mc, dumduma idi. Kimbilir bu, nalyöz gibi işe başlamadıysa, eli 
b?nlercc scyir~i sarnnndıın hm- kulağındadır. Daha ilk bomba 
ler büyiik ortaya, başa, başal- düşer d "işmez Tokyo f<'ryadı 
tına cıkacaktı. ba~tı, gıd~ maddelerini yarış a-

ça;,gır, meydan cııkmıı:; des- tının kolanı gibi kaHtı, kıstı. Bu-
ıtJe giireşi çağ111yc.·rdu: nunla beraber, beleşten iki avuç 

- D(.'Steye güre.~cckl f mey- pişnıemL5 pirince Formoz da..-;ı-
dnna !.. nı topyekun Nevyork limanına 

1 e5leyc belki <!ili çift \lelikan- dernirliyebilirsiniz. Harakirinin 
lı çıkmıştı. Hepsi de şakır ı;u- tarihi oluşuna rağmen ... 
kur yağlanıyordu. füınlura te- Ne tedbiraizlik, n~ cezasızlık, 
nekclerce yağ yetiş:r miydi?.. ne bir şey .. Hepsi cibilliyet.sizlik
Kü~ükler d1.;yip e<"m1vPlin1.. te toplanır. Bunun önüne ge<;
Hepsi de af aca.n şeylerdi. mek için hic bir hUkiımetin tek 

Aı ııınrutoğlu, Kavasoğlu, Sü- basına mm·ıi.ffak olacağını hah
lo vesa.i ı e meyclanın ta, kar~ı- ı-a ·getiımiyelim. Hi • bir hükii
sında büyük bir çadırın önünde met milleti, memleketi soydur
oluruyorl.trdı. ınak h;te111e:ı;. Buna muvaffak 

Deste b"Üreşçiler c;:ırçabuk iş- ohıh:lmek icin bir tek yol var· 
leı ini bitiı direr. KUçükler biri- dır: Her mÜletin ke:ndi hüküme
birlerini çar çabuk ycniyorlnrdı . tine el ve gönlil birliği ile yar
Sıra küciik ortaya geldi. Ça2gır dını etmesi... 
meyda.n1 çıkarak: - İstOOiğin malın kil~unu 

-- Kfü·ük oı·taya güreşecek- vüz lira.va verebilirim. Fa.kat fa. 
ler meyda.'la!.. turnsına ~ lira yaza.rm1. 

Diye bağırdı. Küçiik ort:ı.cılar - Hay hay! İstersen beş 
da meydana <·ıkt:.ılar. Yörük Ali- frank yaz. 
nin ve. Çopaı laıın küı:ük ortada - öteki mala fatura vennem. 
bır..ıktıkları pehll\·anlnr vardı. - Hay hay! Verme .. 
Bunlar dahrı hata küçük orta- Dikkat buymıınur., cüriiın or-
ya ifu'eşiyorl rdı. ta.klan tümen tümen. dalga dal-

NihP.yet kU ~ük ort.3 gür~~~ri ga artnuva başladı. Asıl cürmün 
de bitti. Büyük orta pehlivanlıırı büyü••ü de bende! Evet, bende, 
soyunmuş bekliyorlardı. Arna- send;, ötekinde, berikinde. Bun
vutoğlu da biiyük ortayı bekli- ları göriip bildiğimiz halde ne
yordu. Çünkü oğlu Deli Mustafa mcl:izı.nı diyip geçiyoı uz. Ne
da büyük ortaya gün"ŞCCekti. melazım diyenin hi<: bir şeyden 
• oı1ra çek merak ettiği \'örük şilciiyetc hakkı yoktur. 
Alinin de gtıreşini eyretnl('k is- Sadedi sarpa mı sardırdım, 
tıvonlu. dersiniz? Öyleyse geçeyim de s~-

. Çnzgır oıtıtya çıkıp ~sle-.di: ze geçen dUnyu harbinden bır 
- Büyük oı·taya gUreşeceklcr olgu anlatayım: 

ımeydann ! .. Çabuk olun, pehli- Yine bu ı>litı.ınlar<la yazını§· 
vanlar. Vakit dJraldı. tını. ~en harpte meroleketi-

Harp sahası ve 
muharebe sathı 

Büyük o lanın he'lwn hütün mizde - her ecnebi memleket
pciılivanları soyunmuş bekli - te oldu2'u gibi - ia.'?C \"C ticaret 
yordu. Çazgırın b ı~'lrnın. ı üze- ·olsuzl~klaıı olu~·ordu. Ara.da 1 
rine herkes verin<len fırladı. lrn- bir fırsat bulabilen gazeteler maralan flllnlardır. Bu tren yii
zan dibine cloğru yollandı. i<"a- bunlardan şikayet ederlerdi. kü ile beraber olduğu gibi sır
k 1. kazan dibine gele.ilerin sa- Hele vagon hırsızlığından sıkça olmuştur! Bunlar göz önii 
yısı amma da çoğalmıştı. Hirçok bah:;olunurdu. her gün dunı- dururken Türki-
tanınmamış yabaııcı pehlh·anl:ır Muharip bulunduğumuz kar- yedcki boş ve tek ı:agonlann sui 1 
,·ardı. Acaba bunlar da l:im<li? şı tarafın gazeteleri memlekete i~timali kaç para eder? Uifa I 
İçlerinde eli ayağı pehlival1a sokulmazdı. Yalnız resmi ma- değmez!) 
bcnziycnler çoktu. amllra f!'elirdi. Bir gün bunlar- Yine Ö nünlerin tekerrürü i-
ç."lıl{, otıırdu<iu '-'erden ge - dnıı bir t.:ınesi elime ~eçti. Ya- y· d"" t ı · 

. ... o J • d" Al çindeyiz. ın~. ~ya gaze <: en 1 !enleri seyrediyordu. Yabancı - nılnuyorsam şım 1 ma.n s&- krt geliyor. Mumlrnn olsa da. on-
ları görihıcc hayret etti. Bir ıki mayesiyle işliyen Maıten gazete- lan ele g~irin göz atabll<mk; 
değil, beti altı itişi vn.rdı. Yaban- siydi. Büvük harflerle. f1!1 ~- kimbilir yeni yeni ne marifetlt>r 
cılara. yalnız çalık bakmıyordu. de bir yolı uzluktan şıkayetqiy-
Yörük Aliden tutalım da. Piç di: ~i~an vazgeçiyorum.. Bu 
:Mustafa'-'a. ve Çopara kndar göz- (Türkiye gazeteleri boş vagon . . l c'billi et 

J • alım :ı.atımında.n, \"ru?On lıırsızlı- gibi cibilliyets~ C!'e ve 1 Y -
l<:'r bu. yab:ıncıJar iizeriııde idı. siiliğ'e satır dahı para etme~ 
Yaooncıların ismi cismi belli de- ö-mdan feryat ediyorlar. Hakla- Bütün mesele hwnımotle mille
ğildi. Herkes Çazgın bekliyor- ~"I voktur. Bu suiistimali öpüp de tin clbirliğindc düofünleniyor. 
du.. başlarına koysunhr.kı~Fnuısa.dk 11 a Bütün dünyada böyledir bu. 

dönen \'agon hırsızlı ""n a. ı a-
Yör\ik Ali, sakindi. O, yaban- ra duıgun verir. tşte son ~ır ol- Dünyad.-ı en kolay şey; bir 

cıların yağlarunasmı bekliyordu. guvu bildiriyor~: Tek hır yol bardak su ile pevnir ekmek yc
Bir pchlivanıtl ynğlunırken az üzerinde buluna.n Parisle filan nıek değildir; herhangi bir hU
ve çok pehlivanlığı malfım olur- istasyon arasında tak bir vae-oıı kumctin işini, gidişini ~ et
du. Ç'.a?.gır, d~ha eş ayırmamış- d~'İl, fakat ot.uz sekiz yük va- mektir. Hic; göımedğbn bır mem 
tı. O da mü~kiil \'n.ziyettc irli. J?:onundan yapılmış clon<lolu, ko- leketin, hiç bitmcdiği.m hü:kQ
Göz kuyrui;'ll ile, yabanC'ı pehll- ca bir tren leikomotifiyle bcra.- metini bana gösteriniz. Size öy
vanları saydı: Ta.m beş kişi idi. öer kaybolmuştur. Lokomotifin le bir tenk~t ediverevim ili par
Bunların de.rcce:.et"ini bilmediği numarası şudur. Vagonların nu- mağınız ağzınızda. kalsın. 
için uluorta. eş tutturamazdı. ========================== Her halde kur'a usulüne müı a-
ooat edecekti. Ve, ba~ka çıkar 
yol da yoktu. 

Çazgır, pehlivanlara hitaben: 
- Pehl.ivaJılar yağJanuıız! .. 

(Arlm"ı var) 

lstanbal Bölge iaşe Müdürlüğüne 
MüdürhiğümUz ihtiyacı için lı:w tnobllyı:ı imtıl 'e müboynaııı mukarrer 

bulundut'Undan şernUl anlamnk üzere ::ıl!ık:ılı mobilya c\•lcrinin Bölge i~ 
Mudi rlll :..<ü Levnzım Bürosuna mür t-ntıan ilb olunur. (5402) 

Sayın Halkın Nazarı Dikkatine 
lstanbul Telef on Direhtörliiğünden: 

H MaYlJ; 19•2 rab:ıhından iliban:n gı..rek otomatik tertipli . telefon 
Jcöşklerinde&ı gerekse umumi merkez levhası taŞ>yan mahallerden şehir içi 
tclclon 1tcmufn:ıaları on kuruş muk:ıbili yapılu~nktır. (5-100) 

Esk.iJehjr Cer Atclyetıi için t~iycc:i \'C tornacı alınacukt-.r. San::ıt im
tıh::ını H.aydarpa~a deposunda yapıU:ıcnk ttr. Asgari S. 2 işçi dcr~ınde 

bulunanlar tavzif ~ılec~k ve UcrcU imtilınncla go•tcrece~i liyak::ıta göre 
1esbit edllecekUr. Taliplerin H;.ıydarp.'l~:l t lctınc Mudurlüğüne mUrae::ıat el· 

mclcıi illn olunur. (35<2 - 6388) 

~ .................................................. 911! l Beyoğlu Vakıf /ar .Direktörlüğii ııanl.rı 1 
>5ATILIK EN/CAZ 

Muhammen Kıymeti 

Lir• K r. 

1000 00 

Teminatı 

Lira K r. 

75 CJO 

T. İ Ş B A N K A S I 
Küçük tasarruf 
hesaplan 1942 

IKRAfAIYE PLANı 
KEf I Dl!Llillt 

ı Şubat, 4 M.Ql8, 1 Aıu.toe. 1 Uda
cltetrin tarlbbiııde :JÇılır. 

1942 İKRAMI fElERİ 
ı ac:W 2000 Lirahk = 2000.-- Lira 
ı > 1000 > = aooo.- > 
2 • TCG > = 1600.- > 
ı > 10U , = ısoo.- > 

10 > ISO > a::: 2500.- > 
40 > 100 , = 4000- > 
IO > • • = 2600..- > 

IOO > 15 > = aooe.- > 
200 • 10 > = 200'),_ > 

13 2\ts.yıs 1942 -

lPjj 
2 1 1 :• 
3 llll 1 1 

4 !mi• . ;u 
ı M ı• I 1 ı 

80LDAN 8A(;A: 
ı - Emnbet ~lcrile -1Aknlı mo

rnur - Gaipten bııber verir. 2 - Ml 
ltemmcı - ~i fieı:\ye mnhkcmcleı'l.
nln funlrl. S - Kitllpçılıkta 11 aııyfa. 
.f - Bir renk - Nnzik, nyn! uımnn

da bir kndın ismi. 5 - Memleketa 
kovuşu~ - Nvt:ı . 6 - Avrupada 
m~hur bir k<.imlir havzası - Tera: 
tokun al:sl. - Cilt'e bulunan tel. 
7 - Adtınnn - isnuctsiz (Argo tak
\1mi ), 8 - S<;nuna (S) korısa duyp 
mfınruıına gclt.r. 9 - Ulu, bUy{lk -
F..skı mekteıılenn talim ve 1erb1"' 
iilcU. 10 - Ywuu:oık delil - Kesft 
bir tılet. 

YUKARDAN AfJA(l,f: 

1 - Yüksck~en ntma ve Jl(tlavrôl -
B!ı- renk. 2 - Sevmekten emri ha
zır - Bir \"Cl}gı - Uzak nidası. 3 -
Soz - Huzur 'e sükun. 4 - Rabll 
edatı. S - Tnth su kuyusu. 8 - Sı

' a•·ı ve du\'nrcının kull:ındıill bir A
let - Hükümdar serpuşu. 7 - Geli
şi göze gönmmiyen felfıket - Nota. 
8 - N•lfn - Ort<ılarına (~) konuna 
k;:snieklen emri hazu olur - Bir 
renk. 9 - tıam - Ne sıcnk, ne so
gıık - Rabıt Cdat.ı. 10 - ~n:ı (A) 
gelirse d:ılgın olur - ilgi, mUııw;e
uet. 

(Em'Clki b.dmacaııtn hallf) 
12345-67890 

Yeni neşriyat: 

ÜLKİl 

HNRLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 
1 AYLIK 

1400 ~ ınıo t< ,,. 
JIO ., 14IO ,. 
400 n 100 ,, 
1IO ., IOO ,. 

-DiKKAT-
Qwt ='• -D4lerfl411D J'Ullat 

Dtllfedllain nqredllmeııin tad• 
oJımmn •• sbmaM.n mes'uıı,eı 
kabul edilme 

lahlbt A. Cemaledd'n Sar-.ço~ıu 
Nqrl1at MOdUrO: M. lam! Kar•Y'I 
lhaıld~ı yer: (H. Bekir Gürsoyl•r ~· 
A. C•maleddin 8ı:raçc61u maU>aaJI> 


