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g- EZE E "! ::rs-x 

''Tem~, nlDl abuk abuk 
Ae3rlyatı mUııasebetile 

ltalyao dostluQu 
halya'nm Anadolumuza 
yolhyacalı ordu, askeri 
kuvvet detil, ltalyan 

kOltOrO imiş! 

inkılap Şehidi Kubiliy'ın 
dün aziz hatırasını andık 
Amerika Ordusu=ilM~n~men'de İnkılap şeh~di~iz ~çi~ ~ikilen ahide 

Peki amma 1.. .. on~nde heye~a~lı v~- ~uyuk hır ıht~fal.yapıldı ll!ltuyuk manevralara İmı.ir, 17 (A.A.) - İnkılap Şehldi Kubılay ın azız hıbrasını anmaık ıçın bugim her sene oldu-lllU ğu gi'bi Menemen'de KubilAy abidesinin bulunduğu Ayyıtdız tepesinde abide önilııd~ bir ihtifal ya-
ltalyanlardan kültürlerini pılmıştır. İzmir ye Manisadan ihtifa)e iştirak .~de(·~kleıi goti\rme~ ~re hususi trenler kaldırılmış, 

h 1 
buralardan gelen heyetlerden ve kesif halle kut.resinden başka D kıli, Foça ve Bergamadan da hu-

bİZ8 yollamalaranı 8Zlf anıyor s~.,,i _heyetler gelmiştir: ~en~-~ k~ymakam~n ı:eisliğinde tcşeJr~nı edt"n ihtiraı komitesi ziyaret-

k
. . d"? _ çılen karşılamakta ve abıde onunde ışgal edece.·dcn yerlere ~ erleştimıekteydi. 
ım ıste ı. Abide önünde askeri kı:tıalar ,-

- --- Harekatta modern harbin bü- İ ' ve izciler yer almışlardı. Parti, Yetıi Delhi'den verilen son Bütün askeri pro'Ü>Jerin altüst 
tün yeni silah ve usulleri Hal1cevi ve muhtelif teş'ikküller h be J-Ba.Jkanlan ve Türkiyeyi si- kullanılacak a rlere gore olması için 

llh ku"'·etile nüfuz altına 0 mümessilleri de ayrı bir ~r iş-
almayı düşünecek kimseleri gal etmekte idiler. Merasime 
evvela sıkı bir tıbbi muaye- M an 8 v r a 1 a r 14,30 da İstiklal marşiyle ıbaş-

neye tabi tutmak icap eder landı. Deıin bir saygı ile dinle
nen marşı İnkılap Şehidi'nin ıa.-

Yızıı : HGseyin Cabld Y nçıı 

1 talya.nla.rın da Tempo a
dında resiırnli bir propa
gan<ia risaleleri var. O-

vaVf.OOfOOd8 son ziz hahrasını anan ve o kahra-y man ~ masum kanın inkılaba 

t kk
• ve gençliğe verdiği feyfa ve ıkuv-pfOV8 ela.. 1 veti, aşıladığı imanı belirten ·a-

teşli hitabeler takip etti. 

ingiliz 
tayyareleri 

Akyab'ı bombaladı 
nun ~a olarak basılan son ı 
sayılarından birinde Arnavutlu-ı 
ğa dair reaimlerle beraber bir 
de makale ~rdük. Bu yazı İt.al- i 
ya.nMnn creçen harbin sonunda • 
ltaıya hairkında düşman bislec

1
·' 

beslemiyecek mti$takil bir Ar- , 
Jm\"Utluk yaratmak isttmiş ol- ı 
duitla.nm hatırlatmakla söze 
başlıyor ve Arnavutluğu haıyan 1 

hakimiyeti altında Yf\f$81llfi!.ktaı.ı 1: 

bahtirar göstermek u_-ın dıller 
dökUyor. Meier bu harp Ama.- 1 

vutluğu hudutlannın dört bir 
tara.fmda.tı tehdit eden tehlike- ! 

edl'lı'yor İzmir ve Manisa parti heyet-
' leli adına söylenen nutukları or- Japon'lar Birmanya1dakl 

du adına Menemen garnizonuna 1 • . ' · 

!erden kurtarnuş ! 

Vaşington, 17 (A.A.)- · 
Birçok miiı;;ahitlerin mtita
leasına göre, bu yıl sonun
dan önce Amerika Birleşik 
devletleri mihvere pek bü
yük kuvvetlerle taarnız ede
bilecek bir hale gelecektir. 

Modern harp için bütün 
usulleri ve bü1Wı ailAhlan 
kullanılaeak ola.n manevra
ların pek yakında yapılaca
ğına dair harbiye nazırlığı .. 
nın verdiği haber bu müta
leayı kuvvetlendirmektedir. 

Bu manevralar Vqington
da son prova olarak telikki 
edilmektedir. 

mensup e-n genç subayın ve öğ- nglltz ana kuvvet leranin 
reOnezıler adına da Menemen tamamile yok edildiiinl 
öğretmenlerindlen bir zatın nu- bildiri) orlar 
tuklan taıldı> etti ve Menemen-
liler adına söylenen bir n ıtukla 

ı! hitabeler son buldu. Hoparlör
,,, lerle şehrin bler tarafındaıı din-

lenen bu nutuklar bitince i.bide
ye muhtelif makaınlar ve teşelc
kUUer taraftndan pderilen Qe
lıen:kler konuldu ve ihtifale son 
verildi. 

Yeni Gine'de 

Müttefik tayyareleri lae'ye 
f illdetli ve mllllim bir 
taarruzda bul dular 

[ A.A. tel~fltınndat& 

A~-e: Japon umumi i.bımn 
biktinliiine göre, yada-

Acaba Arnavutluk nenle kal- 1 

41 ki tehlikeden kurtulması mev- ı 
zuubahis olaıbllain '! Tehlikeler 
gerçeıkien var mıydı. yok muy- ı 
du? Buruını düşünmiyehm. Fa- r-~--------.-. 

Bundan sonra ihtını~e hazır 
bulunanlal' Menemen Parti ve 
Belediyesi ta.rafından tertip edi
len bir tb>pkuıbya iftirak etti
ler. ki fng'Uk amtuvveUerı. Hindis

tan - Birmanya hududu <:e\'Te
sinde t.aınaWyle yokedilmiştir. 
KevC11du 20 la obua Btttanya 
kuvv«Jeri, 1200 kfşi 1&yi etmlt
tir. 21 t9p. 3.000 kamyon ve 
113 taa Jepôıldana ebe ~

kat Anıa.v11Uuğa tehlike her 
Wcle ~ ıeJınOOi. 
Onu İtalyanlar ortadan kaldır-
dılar. 

Bu makaleyi bu sUtunlarda 
ha.tırJatmamıun sebebi, Arna-

9 Mayıs koşusu 
miştir. 

Gandi'nin 
bir teklifi 

Bütün lngilizler 
" Asya ve Afrikadan 

veya hiç olmazsa 
Hindistandan çıkup 

gitmelidirler ,, 

Bu yapıhraa 
--1)-

l ihwerin tecavüz proje .. 
leri laercumerç olur va don 
yada emni1et teessüs eder 

Bombay, 17 (A.A.) - Gand! 
haltailk ~ yudıgı bir 
y&Dda f(>yle diyor: 

''lııgiiterellin A&ya Ye Afri. 
da.ki müstemlektierinden ve hıc 
olmazsa llindistandan derhal 

!WP ~Deri aütdiijtim 
diJtie ~ hderin möza-
haret etın 8 ......., Dün· 

(Sonu le. 8, S U. 1 d•) 

E T 

Fransanm Antildeki miie-
temlekeleri hakkında 

Visl Amerikan 
taleplerini reddetti 
Vaşineton Franeız 

notasına cevap vermiy 
lüzum görmiyor 

M. Laval 
Fransız ea,vekili, yine 

Parise gidiyor 
ViJi, 17 (A.A.) - Cu 

martesi akeamı kabine ma
reşal Peten'in riyasetinde 
toplanmış, Laval ve Darlan 
Amerikalılann talepleri ü
zerine Martinik hakkında a • 
çılan görüşmeler hakkında 
izahat vermişlerdir. 

Lava.Zita 1t0tası 
Vifi, 17 (A.A.) - İfgal 

altındaki Fransadaıı dönen 
başvekil Laval, Vaşington no
tasını reddeden bir notayı 
neşretmiştir. 

Fakat başvekil Laval, a
miral Robcrt vasıtasile mü
zakerelere ğirişmeğe hazır 
olduğunu bildirmi§tir. 

1 ngiliz bo8snwla 
Londra, 17 (A.A.) - İn· 

giliz basını, Antilles adalan 
hakkında Fransanın Va.şing
tona verdiği notayı ve Ame
rikan mümeasillerinin amiral 
Robertle yaptıkları mtızake
relere dair )(. Lavalin dün 
-akşam gazetecilere yaptığı 
demeci hiç tefsiraiz olarak 
neşretmektedir. 

.A meriloa ceoop -venniyor 
Vaşington, 17 (A.A.) -

Bura mahfillerine göre, Fran 
sız notasının amiral Ro
berte verilmiş talimat şek
linde ~ buna biç 
bir eevap veniıek ıtı.zumu ol
llWlltı belirtilmektedir. 

Sivastopol civarında 
ki mllharebelentan 

sonra anla811ao 
hakikat 

o 

Ta99 ajan&ma göre 
o 

Almanlar 75 bin 
asker kaybetmisler 

--o--

Auslarm bir torpido ile 
bir nakliye gemisi battr· 
dtkları haber veritiyor 

o 

Londra Almanlartn birtcaç 
ha~aya kadar Kafkasa 

kar'' taarruza geçecekleri 
ni tahmin ediyor 

[A.A. telgro.flıarııttktt 
1ıNldsa edilmiştir. J 

Alman tebliğinde bildirildjği .. 
ne göre, Kerç şehrinin şım~ 
p.rkisinde ınağliıp edilen Ru~ 
lar dar bir sahaya ~ıkıştmlmıt, 
tır. Ke~ yolu üzerinde knçaa 
Sovyetıer, ağır kayıplara uğı a
mışlardır. 28 Rus tayyaresi dü .. 
şUrülmüştUr. Kir-lmf bölgesinde 
Sovyet taarruzları kanlı zayiat
la akim bırakılmıştır. 
lımen gölü civarında mühim 

demiryolu telaki naktaları tah· 
rip edilmiştir. Donetz h&valisin· 
de de M~r kuvvetleri, 7 Rue 
tayyaNBi clUşürmliilerdir. 
a. .. ,........_. Verdijl 

Jlaliaat 
Tas ajansınm bir telgrafım 

göre, Sivastopol etrafındaki mu· 
harebelerde 75 binden fazla Al· 
man ölmqtiir. Ruslar, Alman· 
lan muvaffalnyetsizJiğe uğrat. 
makta devam ediyorlar. Müdafi. 
lııer 80ll ghlerde cüretli bir a
klıı ~-Bu tıkm say& 
ainclıl . ~ ganilllet alıpo 
mıtbr. 

(lonu ... a eu. 1 d•) 

vutluk haıtkındaıki ~arip ve ma- S•mboltk Bayrak genrll~ln elinde 
nas.ız sözlerini şerhet.m<S. için ~ ~ il 
değildir. EJ!er makalenin sonu memlelıetler aştıktan sonra 
doğrudan doğruya Türk va.tanı-
nı alüadat etmeseydi ve bize K • K h• 1 d karşı açık bir hırs ve tecavüzü aysen - ırşe ır yoıun a 

Yeni Delhiden bildirlldiğine 
göre, Ja.porıJarın İngiliz kuvvet
lel'inin arkasml kesme teşebbüs
leri netice vermemiştir. İngiliz 
tayyareleri 3•eniden Akyab li· 
manma taarruz etmişlredir. A-

Dünkü Spor Bayramı 
mııbt.Mf bulunmasaydı abuk sa
bnk muhteviyatı ile meşgul ol- Sanoğlu, 17 (A.A.) - Bünyan, Şa.rkıfla kaymalramlari-
mayı fazla bulurduk. Fakat le Gemerek ve Sarıoğlu nahiye müdllrlert, kamlar erkanı ve 
"Arnavutlukta. birleşme" başlı- binlerce köylU buzurile AtatUrkten Mlııt Şefe ulqtınlacak 1 

merikan u~la.n da şimall Bir- BG riİ L L .!- k& '---.! • • • &L • G Sar p ma.ny~ ~ava ~are~ltına ifü-ra IHr spore• tn:nuDlll •ıtir., .. ettiji . .,.. en~~ 
ğını ~ makalenın sonu es- bayrak Sıvaa atletlerinden tealiıiı alınarak Kay.eri atletlerine 

rak etmi§tir. Dogu Bımumyada ba • -• h 1 b• la .. • d • Japonların harekat sahasında yramı aamıuu ve eyec an ı ır ava ıçın e geçtı 
ki Roma lmooratorluğanu ihya verilmiştir. 
etmek tasavvurunun lWyan -------·------ı Atletler yollanna devam et-
kafalannda nasıl yerleşmiş ol- İngiliz ve Alman şehirleri 1 mekte, köyltller yollarda atlet-
duğunu bir kere daha iabat etti- llzerindeki harekit lerinıizi büytlk taahtıratla &at' 
ği ~in TUrk efU.nwnUJl'liyesine o fllayıp uğurlamaktadırlar. 
bunu bildirmeyi vazife addettik. 1 * 

P. M. Bardi imzasım taşıyan Belçlkadak Kayseri, 11 (A.A.> _Ata-
muaıenın haber verdiğine gö- türk bayrak kotusuna ı,tirak 
re, bu muharebe bir keremuvaf- doklar eden Kayseri atletleri Sıvas 
fakıvıetle neticelendikten sonra hududundan itibaren 96 kilo-
eski Roma lejyonlarının Make- o metre mesa.f e katederek dün 
donya, Trakya, Tuna, Levant (Sonu 81. S, 8U. 3 de) 

bulunan Çin kuvvetleri, J a.pon
lan MantunP" şehrinden atmış
lardır. Japonlann muharebeler
de 1.000 den fazla kayıp verdik· 
leri haber ' •eriliyor. 

Japonlanll Taarrua 
Şan eyaletinde Japonlar Ma

notund'a taarnız ediyorlar. Mu
harebe bu şehrin cenub - doğu
sunda Kanolen ve Mongai dola
yında devam etmektedir. 

( 8o11U Sı. S, SU, 4 de) 

denizlerinden Küçük Asya üze- Tekrar bombalandı rine sevketmesinc imkan buldu-
-0-ğu "Via E~atia" yolu üzerin

deki yerler tekrar ihya. edilecek-
tir. Bu askeri bir ga,ye ile vuku- lngiliz tayyareleri Mahalle Birlikleri 
bulmıyacaktır. İtalyan külttt- Danimaka açıklartnda 
rlinil Balkan milletlerinin hayatı 1 a ' 
ile birleştirmek içllı yapılacak- Oç ap ıemisinl hasar D n bazı yerlerde idare Heyetleri 
~ ~~~;::e:U:: :~: uır~ttllar •eçlmlne başlandı, Btrlllıler lıuruldull-
dı~k~= a!dığmuz Alman müdafaaıı tan aon':a laıe bllrolan lağvolunacalı 
Fqimıln gerek Balkanlv, ge- 0 ~ızde halk birliklerinin kunılmaauıa devam edil-
rek Anadolu hakkındaki niyet. mek~r. Her semtte 1000 nüfus veya 250 ev için bir birlik 
lerine dair bbe yeni bir şey öğ- Durmadan ve gittikçe teşkıı ohı~a~~r. . . . .. . . . 
retmiyor Fakat Machiaveli'nin b" h Her birlik ıçin bır tei8 ile 4 ba naııızet gosterılınıştır. 
vaıtanın<k yetişen kara gömlek- artan lr tzla ezilip Namzet listeleri mahallelerin görünür bir yerine asılmakta-
1iler arada sırada Türkiye ile h 1 ki d dır. dostluklarından bahsetmiye lü- ırpa anma a ır . ~unlar . ~yderpe~ seçilerek J 
zum hissettikleri için bu tUrlü [A.A. tel§raf/,qrtndtın bırlıkler bılfıil tefkıl olunacak-
sözlerle hiç telifi kabil olmıyaıı huJôaa tdilmiftir.] tır. 
büyük projele-nin lllll devam et- Garp hava l:rarekitı devam ıe- Beyoğlu semti kalabalık ol • 
ıtiğini göstermek maksadiyle bu diyor. İngiliz tayyareleri §imali duğundan her mahallenin mtl
neşriyat dikkati çekiyor. Fransa. Belçika üzerinde uçmuş nasip bir yerde toplanarak sc-

Görillüyor ki İtalya Yakın- lar, doklara, demiryollanna bom çim yapması münasip görül-
şark için en büyük bir dÜ§man- balar abnışlardır. Elde edilen mtlştfir. . . . 

Ef oan - Hindistan 
hududunda mihver 

propagandası dır. Yunanistanda aldığı derse neticeler iyidir. İngiliz sahil mü- Bu mUnasebetle dUn Şı~lı, 
rağmen. Alınan yardımı saye- dafaasına mensup tayyareler, K~mp~, G~ata ve Taksim 
smde Balkanlardaki vaziyetini Danimarka kıyılan açıklannda nahıyelerındekı mahalleler . h~- • 
dnzc1tmiye muvaffak olduğu i- 1 Alınan deniz kafilesine hücum ~ mektep ve parti merkezı ~- Kabıleler arasında 
çin hali Roma İmparatorluğu ederek Uç iaşe gemisini hasara bı yerlerde toplanarak seçım h t J 

' (Sonu Sı s, Su. il dı) uğratmışlardır. Bunlardan biri- yapmışlardır. OfDU 8UZ uk 
Hüseyin Cahid YALÇIN (Sonu 8ı. 8, au. 4 de) Mahalle birlikleri bir hazi- k J k 

randan itibaren faaliyete ge- çı arı ma 

BALKAN Tu•• RKLERJ• =~f!11~~u!u s!:;:1:rınJ~in: iateniyor = = çim tamanılanmı3 olacaktır. Londra, 17 (A.A.) - Time.s 
Birliğe kaydolunmıyanlar ek gazet.esinin Yeni Delhi'deki mu

Avarlar - Beşenekler 
Eski M v B · ~ · E ~· Ukai Apaydın'ın bu ıym~ etttd 

aerısine a·ı ıkin ı yazıyı bugi.uı 3 imcü sayfamızda bulacaksın1:r., 

mek karnesi ve gıda maddeleri ha.biri bildiriyor: 

1 
karneleri alamıyacaklardır. Alman memurları Hindistan. 
Diğer taraf.tan birlikleriA Afgan hududundaki kabttel«de 

teşkilinden sonra mevcut iaşe .)ıoşnutsuzluk uyandırmıya ~
büroları lağvedilerek, burada lşyorlarsa da muvaffak ola.mı
çalısan bazı faal memurlar yorlar. Gerek Hint, gerek Af. 
merkez kadrosuna alınacaklır-1 p.n ma.kamla.n hudutlarında 

•-•••Iİl••••••••••••••••l dır. ıe.nu ... 1 il z ti•) 

Galatasaray, F8nerbahçe'yi 3 -1 mağlôp etti 
Galatasaray - Fenerbahçe t--------------------

klü~erinin spor bayramı dünj.lfP-=--=!!!!!!!!!!!!!!=--==!!!!!!!ıı=!!!lllllm!!!l ...... -=-m!l!!-=-~----.-ı!l!!!memııııı.. 

=~=-trBüaı T1RIHI GUNOMOZ gayet samimi bir hava içinde 1 A 
geçti. 

Merasime tam saat 15 te 
tribünleri hın<:ahmç dolduran 
binlerce seyircinin sürekli al -
kışlan arasında ballandı. 

önde şanlı bayrağımız ve 
iki klübün fllmalan olduğu 
halde emekli sporcular ve sı
rasile genç, birinci takım fut
bolcuları, atletler, denzciler bir 1 
geçit resmi yaparak sahanın 
ortasında yer_ aldılar. Bando ' 
milli marşımızı çalarken genç 
bir sporcu şanlı bayrağımızı 
§eref direğine çekti. 

Şeref tribününde orgeneral 
Fahrettin Altay, İstanbul Vali 
ve Belediye reisi Latfi Kırdar, 
İstanbul korr.utanı ve bazı me
buslarımız bulunuyordu. 

Merasime san kırmızı ve sa
n lacivert renklerle süslenmiş 
iki buketin Atatürk büstüne 
konması ıve tazim dunışile ni
hayet verildi. Ve müsabakala
ra geçildi. 

At'leti::;m muaobakalan: 
Alınan teknik neticeler: 
110 manialı: 1 - Süha (Fe-

nerbahçe) 16.S, 2 - Sudi (F. 
B.). 

800 metre: 1 - Rıza (Ga
latasaray) 2.22, 2 - Ahmet 
(Galatasaray). 

100 metre: 1 - Muzaffer 
(Fenerbahçe) 11, 2 - Cezmi 

400 metre: 1 - Ahmet (G. 
(Galatasaray) . 
S.) 54 3, 2 - Adnan (Fener. 
bahçe) , 

1500 metre: 1 - Rıza (G. 
S.) 4.18.S, 2 - Raif (G. S.) 

200 metre· 1 - Muzaffer 
(Fenerbahçe) 22,8, 2 - Sami 
(Fenerbahçe) 

S nkla atla.DUIJ~ 1 - Baht 
(Sonu s.. 8, 80 . .. de ) 

------------... ·-----------
Yarın bitin memlekette yapılacak 

büyük törenlerde Ebe dt Ata'mızı 
ve onan emrinde canlarmı feda 

edenleri aaacataz 

Yeni bUtce Meclise verilmek Uzere 
"Yeni Sabah., m Ankara muhabirinden: 

* Ebedi Şefimiz A.tatilrk'Un yurdu ve istiklali kurtannak 
için Samsundan Anadoluya ayak basışının 23 üncü yıldönümü 
ı.~ Mayıs Salı günü (yann), ~leket·n her tarafında büyük 
torenlerle kutlanacaktır. Aynı zamanda Gençlik ve Spor bayra
mı olan bugünün kalblerde uyandırdığı mi'li heyecana liyik bir 
şekilde tes'idi için her yerde hazırlıklar yapılıyor. Salı gün ı 
BUyilk Atamızın Samsunda karaya çıktığı vakte tesadüf eden 
saat 7 de 21 top atılacaktır. Ayni dakikada El>edf Şefin ve onun 
emrinde vatan için canlanru feda eden aziz §ehitlerin hatnıuıı 
taziz edilecektir. 

Devlet bDtcesi 



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

ı.:aym : z 

• 20 senelik mill;;k;:~=JJ --_..,,...,,....,..,.., ____ ,...,.,,..,... __ """""~~ 
1818 denberi lngiliz Politikas1 ~~ı 

~n-; C. PETRlE Bt. -B- Çeviren: H. Cahid YALÇIN Ek 
h t i y a r. dev1et adamı anormal hal ve fjal"t1ann mah

mıemleketin dış politikagwn v- sulil idi. B:ı.şvckil olmak sıfa-
amnda. yarım milyon asker tile pek tabıidir ki sulh kon-

-v-a:rmış ı;.l:ıi idıa.re etmesini mOs- fcnı.n.suıda lngllterenin en bi - • k 
ct.:şı.n.n kcndisiooen istediğini rincl mfunessıli oydu. Kanfe-
ı öyliyerck hep ~yet edcrd1. rnns ise lngiltercnin harp son-
:,oro Cumm. şefinhı çok faz.m nı.aı devresindeki politikMJnın 
hcyatlı bulduğu davranı.5iarm- azimet nokf:amnı t.e§kil etmek 
lazı dolayı ~ Çüm.il za.nır.iydL Sulh konferansında 

$ 

r o uyucu 
Oiy r ki: 

Bu, haksı zhk değil de 
nedir ? 

Sut hmctto Yeni Glivcy tw· 

kağında 11 numarada oturan B. 
Nlyıızt Sayah'dan 111 mektubu ..ı,. 

dık: :SUyü:k Brit.'Ulyamn Palmcrston milzakereleri Mr. Lloyd George Kadıhög'ünde 65 llişinin karnesil#J 15 ekmek alıp 
~ ha.roket etmesini isti - idare ediyordı1. Onun için, h bi i i 60 ı.. "9-5-942 cwıuırtcsi günil bir vonıu. 0nrm da cür'etli s1y&- Jmı.nsrufan danfi§llnde bütiin er rı n 1.tUFUŞB satarken yakalanan milddettcnbcri hzı....-ta bulanan 1r.ı-
;.Jt d3.l'belerl vardı, ~ husus! meselelerle meşgul ol- bir c'liretkar da tevki'' edildi brunı tedavt içln Alman luıstaha-
ıiğner, mu8l'2Zlanm yenerdi. mak kendisine düatllğünü eôy. I nesine r.ıbrdnn. o gün iki talim 
ılnim.i tc:b.dit ava:r.eleri ve bay- liyebilmişti. Çünkll Par.iste ta- Üsküdarda oturan Adnan :imniııde ıbirlsi tanesi 4D iiııruştan 9 ekmek catar.ken ~. ve mu:zyene Qcretf olarak 13 lira 
ra.k dnlgıadnnmala.n ne y:UrQı-. kip edilmiş olan 'Siyasetten Adnan elindeki e!kmcklerden bir tanesini Oskiidard& oturan Eyilbe'° Jnnıiştan satmış, Eyilp de -al- ne ıcyrıca 3 günlQk: yatnk ücreti 
'U _ ........ , dıı. dığı bu eh~eği ba~na 50 ~ satark'cn yakalanmışbr. '-' ... ~ u... oy olarak da 22 lira verdim. 'Ocüncü 

Dürt Sene luı.rbini takip eden Mr. Lloyd Georgc doğrudan ------------f--------b--- Her iki suçlnmm Üsküdar günün hitammdıı bnbamı ııasta-
devre çok dnha baska türlü bir doğruya kendisine tabi bir çok azı Milli Kormıma. :malıkemesfınde haneden cıkmmnfa karar verdl-
tutuma ihtiyaç gösteriyordu. kil.tiplerden mürekkep bir he- )'lapılan duruşmaları sonunda ğimden darc memuruna mura-
Bizzat Curzon'un dediği gibi, yetle çalıştı. Lord Curron'un • maznunlardan Adnan üç ay ıcaatla rontgcn :filmlcrile rapor ve 
''Bu· Britanya. hariciye nazın - haberi bile olmadan ecnebi 1 UZ IJ müdd&tle hapsine, 100 lira pa.- yatak ücretlerinin venldigine da-
nın şimdi ma.lık olması lilzım devlet mümessillerini kabul et- ra cezasıyla ma.hkfımiyetino, E- ir fatura istedim. Bunun har: cın-
gclen meziyetler kurnazlık ve tiği çok olurdu. ----,>uı---- yübün de 25 lira ağır pa.Ta. ceza- de hastahaneden çıkacağı eünil:n 

fıi!ı;-karlık değil, hele cilr'et- Eğer bu iki adam :arasında- Bunlarm zam teklifleri Üniversite yeni bir rehber ~~ ... ~k\ımiyatine ıGmrar ve- ofle y(?1lleği bedelini de ayrıe 
kiırlık ve atılganlık hiç değil- ki benzemeyişler o kadar çok tı "'~ ödeyeceğimi Ufı\•c etUın. 
di. Nihayetsiz bir sabra ve fazla olmasay<lı ahenkli bir iş tetkik ediliyor azulattlnyor Bu da KadıköyOnde nı:ıstaıun giyinip soknta cık-
sarsıhna bilmiyen bir itidal ve birliği her şeye rağmen kabil o Kaihkövünde Yeldeğirmenin- :ı:nası beş, on dakika gecıkmesi u-

meta.nete ihtiyaç vanıı.,, oıabmrdi. Faka.t, ta.biat itiba- lktısad Vek;.' ... tı·nden l\4Vap Kılavuzda çok faydalı oo oturan mbni adında birisi zerine h:ıstahane kfltibt. bizden 
riyle iki kutup gibi birbirlerine i1ltS IA1• ~disinde bulunan 65 kişiye Y~ gunlftk ücret ~tcdı. t 

Zaman değiştiği gibi Lord zıttılar. Lord Zetland'ın file- gelİOC0 karar Verdecek malumat bUIUOdUrUlacak ait ekmek 'kanı.esi ile 15 tane zım üzerine elimden rontgen fı1m-
Curzon da değişmişti. Onwı rinoc, ffmdistanda Lord Cur- ekmek c:ı.lar3k belıErini 50 ku- !erini kaparak yırtmak istedi. 
karakterini anlayabilmek ko- zon ılc Lord Kitchner'i ayır- Havaga.zı şi:rketlerinde çalı- Üniversite Talebe Birliği F&- .... ,..+ ..... saı .. ,, .. ,__, y-'--'1-, a+.,,. Parayı vermeden hasttılıaııeden 
lay değildir. Ölümünden he- mış olan uçurum şimdi aynen şan işçiler, hayat pa.hahhğı kar- kültelere yeni gİreoek}er için bir ~ Usküd;• ~~~ çıkonuyacrıgımız.ı söylemesi meri
men hemen yirmi sene bile geç- Mr. Lloyd Gcorge ile Lord şısmda ücretlerine zam yapil- kılnvuz çıkarmıyaı*8.rar v~ ~cc tevkif cdilmişllr. ne nısıf ucret olan 15'1 kuruşu 
meden adF~~kabir menkibe ada: Curzon arası:ıda. da. mevcuttu. masmı istemişlerse de şirketler, tir. Bu eserin ta:b1m. ba.şla.ıld- Çeşme yolunda bir vcrdit,un halde par mı ~erdıgı-
mı oldu. ~ u · t onun umumı Bu, pek meş'um bir benzeyiş • işçilerin bu -dileklerini reddetme- mıştır. Kılavuz ·bilhassa. .Aııado- m1z filmleri memurun elinden 
manzarası ve şahsiyeti anlaşıl- ti. Bu şahsi farklara takip e- leri üzerine bütün ~il:eır aliıbr- lu liselerinden üniversiteye ~ otomobil parçalandı zarıa nbbıldim. 0n d kilwuk kl-
madan hariciye nezaretindeki dilecek siyaset hakkındaki dar makamlara; ve Vilayet.e mü- lecek talebeler içindir. Taleb&- İzmir, (Yeni Sabıdı) - Çeş- sn bir miidrte• için ücret .. lan bu 
meslek hayatı hakkile tayin ve 1 görüş aynlılda.n da birleşince ra.caat et:miŞlredir. lerin istanbulda kalabileookleri modeıı 1zmire gelmekte olan 6 hnstahan katibi bu tuıksız mun-
tcsbit edilemez. İlk senelerde, · Asqu th Vilayet makamı oo meaeieyi yurtıla.ı1n ıisim ve adresleri; ay- nu:mnralı otobüs Kıau;ınkaya meı--a .... __.,sızcs tatbik etmek 
bilhussa Hindistan Hidivi oldu- durum ciddileşti. Mr. 

1 
- t.aJı.kik i"iıı bölge iktlsat müdtir- hk ücrotleri; her f'1\killtenin ita.- mevklinde şoföri:ın dilclmtsizliği cür':~"';c~en .aluu tır? ıo da-

ğu zamanlard::ı., muhalefete hiç : ~1?iz~~~~~:w:~~ lüğün.ü ha.kem, olaro.k seçmiş ise yıt ve kabul şartlan ve daha yiizihıden devrilerek parçalan- kikalık bir zam::ın çin niçın ıso 
tnhJ.mmtilü yoktu. Lord Kitch- 80··yledigı~· ıi!ı'bı· .. de')ine i~lerle şirketler antem- bazı faydalı bilgileri ihtiva eıdsı mıştır. İçinde buhmaıı 30 yol- ku,...,, 15• +--ı-.-.'>. Al""- ıdnrlnrın 
ner tle meşhur k.av. gasıııda bu "Bu son~ b"ır"--ç sene --"ın- da bir anlaşma zemini lbuluna.- bu kılavuz bütün memleketteki cunun bir kısım ağır, Jbir 1kısrnı .... , -="'.7""' ~" 

yı 

Yarınki şenlikle· 
re 12,000 talebe 
iştirak edecek 

o 

Hazırlıklar bitti 
19 Mayıs Spor va Gençlik 

bayramı mtiruı.sebetiyle ya.pıb.
cak olan idman şenli?: erinin ha
zırlrklan tamamlanmıstır. Şezı.. 
likler yarın Fener ve Şeı ef stad· 
formda y.q>ılacaktır. F "ncr stıa> 
dında kız ve erkek liselerı füı 
öğretmen o.knln WeWcn, Ş. 
'n:'f sfadındn da .orta okul tal& 
ibeled cimnas;tık yıaıpa<'a.klardır. 
Biıtiin enlik! 12 tnlOO. 
iştirak ooeocktır. 

7 ay hapise mahkum 
oldu 

Uç çocuk babası ılan Gam 
isminde b.ri bir mudd t... beri 
şemsiye i3IUID yaı I• bır ka. 
dınl:ı.} ma.kıUı.dır F knt "'ooı
siyenitı vni ı.a.nt2.Ildn lfohmot 
Ali isminde bir.iv! • :l al 
vardır. Evvelki gece i 3 ~ 
caj;'ll de k ıdis ıun :va.. 
dettiği Şem ,,ıyorun evın gıtmış
tir. Gece yarısı uyurlar?: ·n Meh
ma.t Ali scırho olnre.k ve gır· 
miş ve Gani ile Şomsı}'Cyi wn
le tehdit tmiştir. 

Dün ıye Ü'.çlwcli Cez2 
dunısma;-,1 yapılan iM et All 
i ay ha.pae malı!~z:m eclilnıiŞLlr. hn.l n n . ~ok ~~ırı olm~. da aynı idare n~asında~baş- mamıştır. Nihayet iş •kanumm, maarif ıınüdürlükleri vamtasiyle dn. hafif surette yaralanmı~. ıı-n-aza-rı_d_ik_.k_a_u_ıım.ı z:cc.,.,ı ... hed_cr..,n ... ı.,.,, __ ,. 

d:~af!ih~rı~~nk~:~·I !:s:~;~a ~~~~~~~~;'ro~e =~erv.ı\~~" ~~\tt:: :~ meccanen tev-a edile- ~;:= ~hldkabı de- 1·zmı·rde Bir yankesici 
o eskf ~uvvet ve şıddelın ~ zıt politikalar takip eden il:i haJCeım komitesi işe el koymuş------------------------- n1ah um oldu 
geç.nıl§.sti. Bun::ın da en bu~ü:k otorite bulundurdunuz. Çok tur. Ayı ld ktan son sebebı hastall~)_'.dı. r.Iaşmatlu kcro bundan çıkan netice şu Evvelki gün ~ı 80D içti- 1 ra Dün, bir sabrlcalı 'bir ıtlııım,vay .. 
man:znr~ hBla muh~f~r.a et- oldu: Bu otoritelerin nz bileni matla işçiler haklı göriilmdde r 1. 1 ---... , Beynelmilel Fuar da yolculanbnbirinin para çan-
mesme .:ragmen. keuclisile te- nıhayet daha çok bilene üa- beraber umumt olara'k ücretlere ha l k"' tasını aşırırken yakalanmıştır. 
masa gırenler onun arkasında tün' g~ı.di ve hnkiın oldu. zam yapılmN>l bsık'kmdaki pren- ~ zır ı ıarı Hüdise ~·"""cereyan etmışbr: 
hiç bir ~y bulunmıyaıı bir Hariciye nazın Mr. 'i.toyd sip üzerl:ne Jktısat Vekilednhı Nadim olacaklan yerde aıırdıkları ilerl0 yor Yank~ sabıkalı Maz-
cepheden ıha.ret oldugunu çar- George ile münasebetlerinde mfilale3Slmn sonıhnasma Jr:an.t lfım Özekir 'J.'opkn...-..Aaıı Sirkcci-
çabuk anhı.~lar. Anco.k Lloyd kuvvetli bir hatb hareket tut- verilmiştir. Bu h\ISUSta eeva.p İplikleri okutacak adam İzmir, (Yeni Sabah) - Şeb- ye mütcveccihm ;;itme!d:e olnn 
Geoıge koo..lisyonunwı ~ so- nıak hususunda aynı kabiliyet- alınır ıalınm:az kat'! ve son ika- rimizc1e 942 Beynelmilel Fu:ır tramvaya Alc r.ı:ydmı b· :mş 
nuı_ıdadır ln ~ c:;n ha- ızliği, yahut çekingenliği gös- :fr~ tebliğ obm- aramı ya haflamış)arJ ~~~~ye Tı~ n~:ı:~ın ~fi v kala.balığ:m . ne ! q. 
rıuye ncmre • .e m :.u- terdi. O tarihte kendisinin bü- · • ;, · J • m--ı..-

tt ı ...... ~ı. di B 1-~-eyı ---~ t d y daların• .: .. m .. :ı...,.. 1..-•• p--. '"'ı.u. re e yerı~. - .-u ıı .· lLUlOll • tün vaziyetinde bu vaaıf göze v.., kısı e genç... llPan yumi U. dam a~ knllcrnıflv. FııltDı "" cw. w.l'LC1 ~-.u ı=- B d .. 
+~ h tt - __:ıdedi ordu K 1 1 · le sa.nnyi eserJ('rin ı fuarda Iz- u sıra a ,a-ozuı e 

'Ço 1,.\,.-rkcı k e ıgb~ ~~bllfb' y . çarpar. Başvekile karşı hare- u ag ... ınız çın asın ymni bca ~ .. Btr alı:lma pns i&te, bula bula dokumacının ,.,..;.. m:~~t \ •• , '-' ~ ..... ...,ı o'~"'""a Gurcba 1ıasta.ban . ere ır 1 ır çare k lı Byron'un Don lua:ı~ 10 knllaı:ıışlıır, knfalan bir çeken. ar:kad~ bulmazlar mı? Bu a- ........ .n..._'"' ., ...,...__07" .... __. 
ve ilfu;;,, zan .. ncdiyo~u. Bir bulı- Julia.'nm hareketi gıibi Oldu. dcınişicr. boylnmışiar meytıaıı.a dam ~"'" dülrirAmndan ınaı rot va:vyonda tefihtr &.ulmcsi ka- rinden Me'llmet Atayın ...... -""'~-' 

yük nlo- b tel.......,ç ı.- y •ı 1 ' .... :t '"' •-•-• l........_ - -ı.~..h• .. ~· d d •• a.. •• ...._ rarlam•nı-..,.tır. """"CJ'Ck pantokmızn runın s...,.,,, ır !>'"'-& -~- "Bıraz daha. cenkleşti ve eşı aycı ar 70 ... nuw. cın..,,cr, ,.,,...._er. .._ _..... ... _.... uy ..., .. ı.....,u zaten s-... uuı;;ıo .,-~ 
leme a~~la atl~la.bileoeguıe çok pişman oldu. Hiçbir zamaa ı !arına gure, kfirk:ütO.k ıını'bot ol- kuikudaşmıı. Teldi.ti hemen kabul yrıca. Türkiye T;ic.l,l Odıa.- deki para ciizdruımı 'su-ır n 
do.ıma ıhtım;8'1 verıyordu. razı ohnıyacağmı diye ftmlda- 0 mı..,)l:ır. Sarbosluk bu... En zayıf etmiş ft iplikleri ~ baknuş hırı pavyonu Türkiyeye ait her M(>hmet tarafından suç ustiı ·-

Eger yan~ a~a.'iaı."1 ~ - dı _ ve razı oldu.,, adamı bile "Hergiil,, yapar bu.... k.l ahbabının malları. Ses çıkarma- nevi mahsulat ve mamulatı zi- kafa.narak zahıW..va tc.:ıliın: ("\ n· 
fından sevilseydı - ki böyle • . Kandrra gOzel ve haynit ret. mış, "Bana Jıaramaz bunlar,. cıe- yarotçile:re gösterreektır .... Ya- nıistir. Dün Asliye Ü'çililcıı l '-
olmadığı muhakkaktıı· - bu Curzon ile Poı~caı:e .anısında teşebbüslerinizi .~.yaman. dellk.anlalanian blrlll mii ve doitru gitlDJI arkad•şına kında şehrimiz mmtaka ticarcıt zada duruşma."'il yapıla.n Mazlı)M 
..... hsi noksanları telafi edilebi- mev~u~ olan antipa~yı 81~ diğ ıckli! tını-= haber vernıi3. müdürü Ekrem Filiz'in n~ ti 4 ay 20 gilıı hapis ce?.ası v~r•'-
u;di. Lemi 1.etland. en yüksek gekhği ~ ~~ edecegı~. bekJiyormuş! 1 ~an de~. ıı-aızlık ..._ Nihayet il po11se .abetmil, ~ altıdan topla.naca.le olan konııte, miştir. 
memurlardan en aşağı katip- te §ımdi ha.ncıye n~retı- ~ (Yeni Sabah) - Koca.- teY. !Bana ufııcık y&rt'lım et. Pa- lular bfilbCil gibi suçlarını il:ira1 ıtbu pavyonw1 Ladı1 ve tanzinıı ,İ· 

k d 'L-..:. •• nın başına gelen adam böyley- eli vua,~.,.,Ae en N•k i~ sarfı&. pe.llendik gitti. Ba't.. ..... llen'A-L..& • ı u1 ·~-akl :ı."'·- 1 r lere varıncaya a ar, ıuı.uıcıye d" B ek.l .
1 

.. betl . ,~ Y"" ... ..- ~ etmişler ve tevkil olwunuşlar. .şıy e meŞ<~ OmA.:• ır. lf' ULt.rGO.-
neza:retinde, Lord Curzon'un dı. b aştav rzdaı ıdıe mKaunasel aken den bölge K:andıradır. Bu g1bıel dolrumacuun ntölyesıni biliyor Dl- AsliJre ıtt Cnc<l Cea mah.keırı.e- ti Alman devlet rYıvyOlıunu ba-
nezareti esnasında, onwı idare ~ ~ • ~ . ~ ~ ta- kaza 'lne!"kemme içki sarfiyatı, .sun? Kilidi de entıputt.cndir. O.. sinde şahitler valao-1 oldl.ıtıı gibi .zırlıyncak müteh~ r Ecrlin-
ve muamelesınden, :münasebet- ugu • enn en 1 _ - vil3.yet merkeııi. otan İzmttıtaJ :varw duvarliln söktük xnti Gl&fııa aoı.attııa.r. Her üd suçlu da cü-1 den gelmiŞlrechr. İran hült~mcti a----i 

siz btr ha~ekc?nclcn şıkayetçi ~~rae~!a~:~dı:.lm= ~~y~ıyU:!ın~ .,.!!: bıUi.. rllmlerioi t1ira:t edlrocl&r ve ı.ıa- de '"fuara iştirak edeeeğinı re& 1361 
olnuyan b1r kımse bıle bulun -ı ... ı.~-;ı~ "--ı.~~.:ıud·.;· .,.,,.-...il e-.-- Küçük dn[:1ar1 iMa, ;yaratt.m:ı Jd... bitler dotru soylüyor, dqarlardı. men bildirmi'}lir. 

A'V > 

8 
acı • söylüyor >~,.üA4J, ~ ıgı "~· ~ rek Kandıra.da. içki ile mikadffe dlıı.smda olan aıbdall tcreddllt Hlikim sordu: 1..Jatk C:.anatka· rlart 

m ıgı~. . · . ~. . .büyük kısmı itibarile oıuın se· etmesini ~ler. , '"" 
Bır gun, nyaset ettigı bır nclcrdcııberi azası bulwıdıığu etmeden ik:ıbuı .etmJ.ı: - Peki ni.ye 79ptıım; tr.mıı? Ankara ya bir heyet 

komi~ ta.nl:ündan te~ edile- ibir hükiımc;-t; ta.rafmdaıı ıhdas Eğitmenler için 14 n ~~da!~~ ::il: T':\:1:!bu. o akırun lçmt§ gönderiyorlar 
c~k bır. ".esıkayı. ge~~~ olan edılmişlerdi ve o polılıkaya. k lı nlıışağı edcdz. ııuı clbi olmu~k. Omrn tçln 7ap- Son zamanl..ırda wıua~ıesızlik 
bır zabıtı, kendilcn müzakere karşı Lord Curzon hiç bir Z8i • urS 8ÇJ yor Duşündüklcri l:İW yaııma.lu. yüzünden birçOk mÜfjkülfı.tla kur 

C.evve Ma~c_, 
Mayıs 

2 1942 
PAZARTESi 

ile meşgulken bir saat ayakta man cıddi surette protesto et- Maarif Vekilliği vazife bapı- zavallı dokumacmm ~a. ei- ~·Yapacak daba eilzcl bir icy şılaşan ve S'.lnatl:ırma devam Geo. oıı. 
tb':1tm~:rcli .. B~e~:~:~= m~lıu·şti.LoM~~-~ tedn~~ da bulunan 6 ünden fazla~ rerek 2iO lira detııırfade i,ptik ~ otamaz mıydı? edemiyecek bir b l el lmlk 9.18 4. .45 ~ani 
.ır m~ r. . .1- yn z tı.ı ~w--aJ1Ja e6.,., menden 1250 eğitmeni tamam- fm1llŞl&r ıve ertesi Pin~ albda sanaıtkfırlnnAnkarayabirhey I 13•10 17•07 V:aaaU 

tinde hizmet edenlen manu Dört Sene harbı ba.şlayalıdan • layıcı .kuma tabi tuıtnuya karar bulu'.)mak 7.ere ~ar ;wi~~umı suclttlann tec:d- göndeımiye karar vermişler- 5•
40 

ikindi 

k.ate layık o11!1ıy~ eh~mı>:t- hepsrno şamildir. Onlar bir gün arasmdaı de.rs yapılaca.ktrr. ıar ayıldıktan sonra n l m •- kik etmek üzere WmQııi ibcıika bir saııa.tkarlrn mUznherot göate 12.00 1.52 '7.12 l!uınt 
bulun~urduğu sllmıtllan ~- beri geloo devlet adaınlaruıın vermiştir. Kurslarda 15 ile 45 Sabah Ola hayır ola derler. o.. 1'eSini iatedi. HAkim d~ ıtet-- dir. Bu heyet Ankarada ·ha.Ik 1 A'Qem Ya1a bmU: 

sız şe~ler telakkı ederdi. Ec."cr kabineden çıkıp ötckı kabineyo Yurdwı mulıtoüf bölgelerinde cakfan yerde ipllkleri 0ı... cak •- eünc bıraktı. rilmesi için alil..kadarlarla tem.:ıs- 20.~2 22.rn a.~ Vasall 

~~~~~~~~~·~~~ra~~ı~~li~~~. '~-------~~~------------~~~. ~---------~ h:. 0 r::a pek az zarar verebilirdi. vırdan fena olduğunu evvelce -------------rmali1m;ım1 ___ .::i:a ___ .. ___ 1111111 ___ EIBJlll'l!lmı-r.ın8111 ___ mr.1111İa_._!!lım: _______ ımlıilıc 
Çunku tarı~te ~l~m bildikleri anlaşılan şeylere kal'- 'En:ilôl 
~h ;en hıç bır ~kdır hl9Sl ~ 1 hic ses çıkamıacWar. Bina- - Şu fuytona. yotiş. Galib& , • ~ - Bilmem, eşyasını nldı, 
l(:ıncmelcrıne ra.r,onı.en halk .kü!-" enaJeyb, en son dakikada ev- iskeleye gidiyor. Ona yctişiraeB 1 H 1 N T E s R A R 1 nı İstn.ııbulda-n bu aJq;a.m kal ·a-l~~eı.: tarafından ço~ ~lm1' velkı arkadaşları tarafından bahşişin boldur. DedL 1ki an.ha 

8
• cak vapura gıtti. 

buyu~ ~~ların m.isaline te- yapllmasma. mani olmadıklan arasında kırk. elli metre kadar == == -13- - Ne zaman! 
sud lı .~ılır. 1!:?.l~ukı Lord ?n"- fenalığa karşı gelenlerin he- mesafe vardı. Ondeki araba - Bir sant C\•vel. 
zan böyle degı1dı. ffintehıpler defleri zaman saflarında gös- çift atlı, hntta 1fıstikli bir fııy- - Burada maiyetinden kıoı-
hcyeti nezdinde hiç ıtibarı yok- terilmeshıi safdilccsine istedik- toudu. Maa.mafih yollarm dar laştı. Fakat Kadıköy iske!Mn- !Fakat İşte Ma.lawel hem Rac:r ya telil.şla.: se kalmadı mı., 
tu. Onlara alelüde vatandaşla - leri itimadı onlara. bahşetmek ve bozuk olması onun tam yolla den bir vapur da pervanelerini. nın henüz yatak.tan kalkma.eh- - Sir Maksvel geldi mi? _ Hnyır. 
rın ha_l:~t ve 8.detlen ~ak.landa kola.y değildi. Binaenaleyh, ko~ mani olduğu için ia- hareket ettirmekte idi. Nefes ~~ ~:~~ .. ~e;eitPverapale lc~stanbir Diye aordıı. Kapıcı başka bir Alı. .. H~im yıldmm1a \'U-
bc edigı c~Jete dair neler Lord Curzon, istisnai wrluklar keleye yaklaştıklan zaman a'."& nefese iskeleye kc:ıotu. Bilet al- .. ~ işle mesguldü. Dudnkla.rı.ı:un a- rulmuşa <löndU. Na.c;ıl n.ldıl•ıı-
ar tılsa. ınanırlardı· Bınaen- la çarpıgı:nak mecburiyetinde Iarında pek az mesaf-e kalmıfb.. dı. Vapur doğru Köpruye gidi- uzaklaştırmış, hem de Kadıkö- rasından: mıştı!. Demek sabalıleyın. 
al<'.fh kabinı:acki .. arkadnşlıı.n kalmışsa bunların böyle artmış HB.şim hemen arabacının p&- :yordu. yüne kad r geldiği halde Hişi- - Hayır! Maksvel onun g.ideceğlıtl blli-
Lord Ourzon u~ mütal<:31a.nna olmasının mesuliyetinden ta.- ııısnı vererek da.ha iskelcyw Hfi.şim, vapurun bumuna li· mi arayıp bul ca.k yerde Ferba Demekle iktifa etti. Demek yordu ve kendislııi oyalamıştı. 
pek az ehemmıyet venyorlar- ma.men azade addedilemez.. varmadan aşağıya atlamaYJ:, dcrek kendilerinden yüz ı:nebı9 dın dUşmanı olan adamı bul- ki neredeyse Ç1lnp· gel.ecclrti. Fakat hıf"0Jiz motörle rıhtı.ma 
dı. rı ın ganp tarafı udur ki 

8 
lukla b" . . . Bri hayvandan dalın hızlı koşarak kadar ileride bulunan ıınotörtı, muş, onwıla başbaşa konll§IDUŞ Haşim kapının önündeki kol- yallaŞznı:tı. Demek kı onılaı'da. 

Lord Ourzon sevilımık isterdi. tan u wr ""---~ ilırınc:sı bet- l.ngilize yetişmeyi bile akJındM gözden knybctınemeye çalıştı. tıı. Kimbilir, belki bu Jozef W. tuklnrdan b:rinde diclenirken demirli b.ir vapura bwecelcti ve 
İyi hurel·et etmomış olduğu 

1 
·~~~u,l.-.·il.LLl:)c;ı, •• -.:ı: erdmwıaseFr geçiriyordu. Elinden gelse ıvapura .olanca hı- mindeki adam ötede:ı beri gizli ifno'7jjtze 111e söyli~eğini dil- dem kı Raea. da §Ulldi bu. vn.-

k a· · zaman anlatılsa enne il.AA w:\. tıUıYO u. an- Fayton iskeleden biraz e\'wıl zmı verdirecek, motöre yanaşa bir tertibin fıleti idi ve bir gi1n şündii. Onunla kavgp. etmek purda:ydı. 
~Jr ı~:~c kalkardı. Fakat sa ~ ~~!isi~~~aıı rıhtım önün.de durdu. İngiliz a-- cak, fırlayıp lııgilizi bularak evvelki kavgayı da belki bir işine gelmezdi. EvH~la tatlı Blı· deh ·b.i merdiv:.enten hı-
hiçbir zaman haksız kazanıl- ve ın ın - şağıya iner imnez rıhtımın it& yakasına yapışacak ve hesap kast ile \"e Iı C.riıadı yaralamak bir yüzle kendisini .çok bekle- di. Pempa.Jasm önünden hızla 
mamış olan bir sohreti tekzip ~ a~lmnsından a.n~ BU- nanndaki merdivenlerden deais soracaktı. Ama, ne be•l:ıllf niyeti ile çlka.nıuştı. 1:gr.n_ın diğini ve gellllediğini görerek geçen bir trtı.nıv ya atladı. 
edl ek surette yaşamak kabili- yUk. Bntanyanın ve Bırleşik ~ - kenann.a yürUdU ve Hişim oma Maksvel ona: ideta b.azı.r1anmış, tertipli bir tclınu· rahatsız ettiğini a:nla:ta- Köpıiiye goldi. Rıhbma doğru 
yetı kendisinde yoktu. merika.run muayyen ve sanh gözden kaybetti. TelAş içinde• - Ne istiyommı be adamf hfili vardı..... cnk, mahal1cbicide vo Kadıköy yü.ıiid.ü. Oradn.k:i vıı.pur acen-

Bu kfıfi derecede fena bir bır vaadi üzerine vaz.geçmişti. rabacıya: Git buradan ..... Beofmle ne ali,. Vapur, mot&.'e yaklaştığı r.ılıtımın.da onu gördilğünU big ta.larmda.n birine: 
ı:ıeydir. 11'akat buna ilaveten, B.u vaıit de Alman~ tekrar _ Haydi yaJw. bin.z çabuk. kan var-~ aman Sanıybum.un.uıı önllnde sövlemiy~ti. _ A 't.v1--~ze ı.n~k"t eden~'•• 
" b taaı kalk - .a- Diyebilirdi ...._, ur...: .... l:ııa- bul ,ı.....,.,. ~'-, ""' t~...:ı ..AA~ .JMloll; "" \,;CA. lııı.riciyc nazın s.ıfa.tıle iki a- ır ~ruza. bgı zaman Ne duruyorsun! Bir kamçı u.o J_._ ~ unızyoru:u"'". ...-.-.t motöı:j, Fakat .ı.ı.16iıiz kendisine fa.- vapur bangiaidir? 
damla beraber ça.lı~lıak mec- skeri bir m.ftr.aherette bulun - ha..-- nu da dil ·· ilycr; fakat ~ Köprüye doğru eapeeak yerde na mu ele ederse~ O .zaman rn~ e BOJ'du. Acenta memur _ 
buriyetind ,>di. Bunlar kendi- !Daktı. V~y muahedenamesi Diye haykınyordu. Sahile suzsabk~•ehar1nekgil~_!: bUelin. rllke ,!>,!!: r.ıhtıma doğru yürUdü. KöprU.. ne olacaktı? Bunu ~diden lar.ınd:ın .biri .karşısuıda.filnin 
snıe antipatik idiler. Bu adam- ımzalandıgı gün. bu maksadı geldikleri 7.8lilall HAşim 1ngiD- ''"°"' u.ıu f'ıPY - -- den bir hayli ua1d:& r htuna tayin edemiyoniu. Birden he- t lft~.}le tama.n:ile zıt bir sil
üı:nn bin Mr. Lloyd Gcorge, temin eden üçi}zlll bir .garanti zin bir motöm atladığını g(ırdl. yen yakasını bırakmak istazıi.. yannŞbğuıı gören Haşim ba- nüz Makavel gelmemişken ra- ıküıı i~inde bir l~ düctindil. 
di 'eri M. Poincare'tlir. Mazide, muahedenamesı de imzalan- Gözlerine inanamıyordu. lıfo. yordu. nun m8nasmı anhya.!!Wdı. ca. ile görüşmive teşebbüs et- Sonra aftır agı· r·. 
hanci siya.Gete hfilmniyetin mıştı. Maamafih, Amerfka A- tör hareket etmek Uzere idi ld, Ma.ksvel'in ktmdillini Racanın Makavel nereye gidiyordu! Rıh mek a.itlına gcldL Kalktı, birin- _ ~ kden!zc gidecek vapur 
ink sama uğradır; z:ı.ımnlıır ol yan Meclisi reisi • Wilson'un Htişim arabadan aynldı ve ~ yanı!1ndi~kma.m8SJnınDemrnekAn~ tuna ç.ıkmamlş mıydı! Pera.- ci kata çıktı. Kat hizmetçisi- mu? Çok. .. 
m n en ur .ını- t liflerini reddettiği zıınuuı, divenlcri indi. m şıın anlıyordu. uu palasa gitmljreoek miydi? Va - ne: - Şimdi değil, bırımlan bir 
sal n L ıd <'!ur7.on'- Brita.ny bilktlmeti, garanti - Dur, gitme- sır Mabwf, adamın gizli bir hesabı vardı. purdAn köprüye ilk çıkan Ha.- - Raca ha.zretlerile göıiiş- tnııe, ynrın sabah iki tane .. 

Iı bury l • meti f rdi olmayıp kollektif oldu- Sir Ma.ksveL- Demek Ingiliz, Ferhadın aslım, şim oldu. Rıhtıma doğru bil°!" mek istiyorum. - Hepsi şimdi mi kalkıyor; 
duğu gu için, artık 1ngilt.ere hükf.t- Diye haylardı. Sir, mot.llriııı nesebini öğrenir &ğrenm0%. onm1 k.2.ç adını attı. 13e1ki İzigilli.ler- Dedi. Nazik Rmn htrnetçi.: _ Birazdm kıı1kac,:::ı. vapur 

tıni de bağl&:madığı milta.- neresine girmişti? Bu kiicD't <>rtaya çıkmamam için tertibat le klıl$1~ ümidile sağa - Raca buradan gitti! hangisi? ~ 
ını müdafaa. etti. l5t;e bu geminin neresine sak1anm~! almıştı. Buna sebep ne! lngill- sola bakındı Sonra vnk·t ~ - Dcyiuce Haşimia aklı başın- - Mar(X' Frı:ı.ruıız vapuru .. 

a:mrdan bir çok fel.Aketli ne- Belli değil. Hiişim. beyhude ızi bu yolda harekete k:edm betme:?rn' m bir 1:nı.':!l\'ay1a. dan gidecekti: - Nercı.l.J bu<> 
ter çıktı. (Arka.s ) re sahilde cırpındı. Motör uzak- Umil Nedir! Onlar meçhul_ P n:.Ja :ıda.r c;ıktı. K n cı- - Nereye gitti? A var) 
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TÜRKLERİ BALKAN 
(~deoom:) En Son Ajan leri l 

h~M-Bq~~~~~~~~~~~~~~-~ 
Jtalyan do f'uüu 1( HER SABAH) 

Yazam E&ki Moskova Boyak Elçisi Zekli Apaydm 
-21-

Amer!ka'da !Korkunç gaz harbine Erzincanda 
60 günde bir harp dOğfU Bir ilk okulun 

hülyamndan eçmemiştir. 
V&kıa, bu defo. Balkanlardan Yanlış yağ narhı mese189J 

g Mircrek Anadol~uza yollıyıv. ve bir Bektaşi fıkrası 
cagı ol"du blr en kuvvet ol- --o--
mıyao.1ıkrnıf. Bu yoldan yalms 
taıtynn killtnrn gelecekmiş; t- r • .raa: A. c. s,..f!I.,. 

BmMWı soma Rtmbır Rıada-f maı:ıyanm Karpaflar ha'YWisini 
pis kumandasında Ramalılar kaybettiler. Pannonya'da Hun
~ A.ta.nlar ile de Ga.li.ya'ya larla dalına bc?ıaıbeı- çalı~, f.a
doğnı harekete baŞlıyacaklAr'- ikaıt dördüncü asırdanberi hır.is
rhr. (1) fd'Jm.nctinav destanların- öya.nlıışmış ola.n OE.ı.1.rogoth'lıı.rın 
da (Ath), Anglo - Saksonlarca elinde icaJdJ.t; Hunlarla birlikte 
(Atla), A1man.1arca "Etzel, At- orolarm.ı muhafaza ettiler. 

gemisi y pılacak t meli 4htıldı 
v~oıtDn, 17 CA.A.) -Rcls Alman'lar Rusya'da gaz Erzincan, 17 (Hususi)_ Y&-

Ruzvelt'in ~ mından neşredi kullanırlarsa lngiliz'ler'de m Erzincan'da iım:ır plilnına gö
len resmi bır bcynnname, gıcı;:e!l iperit kullanacaklarmış' re yazın yapılması lft.zmı.gelen 

talyruı kiiltUrll ile Balkanlıların B ekıt:aei :fukaralarından ~ 
hayatı birleştıirilmek için ~ Din eline fki ırn.tn<>""'" o-. 
sarfedilccekmiş. -- D"W'""" mif. Günlerce lolcma etı ı er ı ı"" 
• Peki a.mna, JlallvruıJa:rQıuıJ olan erenlerin 11ıklma ınangırıa: 

86Ile 10 ayda yapıla..ll bır gam- • ilk okullardan birisin.in tcmcl at-
nin bu sene 105 günde yapıldığı ~ .17 (A.A.) - ESki ma töreni dün m-ernsimle vnpıl-

kültürlerini bir.e yollamalan. dan bhiyle ekmek, diğeriyle de 
kim istedi! İtalyanla:ruı hmt.ya- peynir e.1m:dc esmiş obcak W 
ğı fıçıları ııe başlıyan ve~ ilk rastladığ1 battal diilddlm-

bel, Aft.bil" temıiye olıman Atti- Hunlar elinde Savanın ve Tu-
13, Belgradı, Niş'ı, Sofya'yı ıai- nanın cenup tarafları blın~. 
dı. Traıkya'ya kadar indi. Büyük Qğiu ölmll§tü. Kara.deniz 

söylenmektedir garp bölgesı lrumandanı Gene- . J -

Şimdi 75 ~ bile deııUe ral Sir Robert Go:'don Fıinlay- ~ ~~e .J:..+~~ 
gomi indirildıği göıiilm stlır. son, Star gazetesm_de ~ • 1 ~. 

na dalmış.. Bakkal peyniri ver
dan ibaret mwfalarla ıteylıt m.iş, fakat dilk.kin blalxd!k oı-

Şarld Ramanm sulh morah-- icıyılaı:ı. Den.iz.ıik'm idaresino ay
haslan Sofyaya geldiler, oram- rıldı. mr:::!c 6~~~ b~ ~~~uğra- Sıvastopol cıvann-m kül içinde buldular, 80Dl'a Niha~ Denfzik de Got'brla 
(Na8saus) deııilen ~ Nift• harp oeıticesfnde oldüriilnıil{), 
geldiler, o ı da harap olmuıt- Hunlar yavaş yavaş Romalılara 
t:u. F..n soru"a (Suıgidunum) d&- tabi olmuşlardır. ltiryanın ku
nılon Belgrad al ne geldiler, mandanı Akum, Attil ının t.o
o~ a. malı olmu tu. 'l'una- nmsrı Mundo ve daha ikı kar
yı o..ularlu tileı bu az şimale' de§i ile Bessa bu meyanda Ro
çıkuJo.r. til un oldugu yere, malılara tabi Jml<l.ılar. Bu vak'a
lı..11.:t.elb rg v rdılaı, maksatla- la.r altıncı ası'lll ilk yansındıa 
n ~d ı rl .j !U gıbı mel a- cereyan etti. 

kınlması pek mubtem~ yacak olursa aynı şekilde muka- d k • h b 1 d Buse~ 10 Mayısa~ 1 20 ~~? ooccektir. Bu taıkdirde İn- a 1 mu are e er en 
~cmi inşa edihniştir. g.ılizler. bu ~U'kabeloye başlıca 

edilen k'ültilrieri keııd.ife._'"'.ine mft.. duğımdan parn.smı almayı mı~ 
barek olsun. Balkanbrda o ktıl- mua, yahut ta pan.yı peuın al
t:Ure imrenenler ve onu istiyen- dm nmnma dlŞnlij HulAsa 
ı kbır erenler peynir parasını ödeme-
er yo • J3alkanlarda mfill den dükkiindan Çlllwuya muraf-

sımendifcr ıltisa.k noktalarına, S 
Gaı di'n·n bir ecburr gcçitıcre, ı şo ıteş ctıa- Ofir8 

tın ve Rus ceph ıne gondcıilen 

varlıkla.nnı ve istiltlillcrini mu- fak olmuş. Olmuş amm:ı., fırına 
hafa.za etmeyi en büyük gaye gire g ez ma.n ~ 
bilen ve hilrrjyete biltUn ikalıble- - Şurnd~ hıwra. yarım ~ teklifi takviye kıt.1.lnrına karşı iperit 

- Ba.J tarafı ı incide _ kullanmak suretıyle ıştirnk ede-

- Baş ta raft 1 itıcide -
Diın gece, herç şehri ya.kınln.

rındu. kaıılı muharebeler olmuş
tw·. Harkofta tattnızi hareket
ler hızla. ımıştır. Sovyet tebliği
ne göre, Ka.liııin cephesinde fua
liyet artmakta.dır. Ruslar, Al
ma;.ıJara d~beler indirmel..1:00ir. 
10 günlük muharebelerden son
ra Almanların 20 sığına&, 47 
makineli tüfek ve 33 topa tah
rip edilmiştir. 

riple merbut olan milletler var-1 mWl ver' "IU ~ 

ne ve ..ın b ı hılc ara.- Orta Asyadan, A1taylardan, 
n ak, iıeliyı o.an defet- Urallaı-dan :ise boyum Türk ka-

yan.ın emniyeti \"e nazilikle fa. ceklerdir. Almnnyn. ileride oldu
şi.stliğin yıkılması ıçin bu. zaru- ğu .kadar gerilerde de ruıa
ri l>ir tedbiıUir." cak \"G bu suretle gaz kullaıı

Gandi. talebi lraıbul edildiği malda elde edeceği menfaatler 

dtr. İtalyanlar kendi killUtrl ,,.1 Olaca:k bu ya, t.esa.düfen frnn: 
ni bütün Balkanlara ve .Anado- da kalabalıkımş. Fırıncı bi.ritao 
luya zorla sokmaık hakkmı ON- müşteriyi sa •clıkıbaıı sonra bek· 

taşi dedeaine istediğı ekmeği • 
m tı. blleleri geliyorlardı. On dördün-

tılawn rayında cndıleri- cü asra .kadar bwıların ankası 
ne Kıım dooen aıı>a ı ı ikram kes.ılmiyecdd:ir. 

takdirde Mihver devletlerinin şüpheli kafaca1ct.ır." 
bütün nfıkerl projclennin altüst s~ıcı·ka',,a',ı' do .'lar 

doo buluyorlar? zatmış. Fakat wbsmdan ela 
İtalyadan askeri kuV\retler pa.ramnı istemiş 

olundu. ll.1Wl yni r.a.manda Şa- Avarlar Abarlar, yahut ta A- olacağı ku.nna.tindedır. Ü U • 
..!. Ba§ tarafı 1 &?tcid6 -

nin battı..ı.';ı tahmin oo.iliyor. Beş 
lnpTu: tayy. kaybolmuştur. 

göoderilmiyerek 8&dece lrlUtilr - Verdim ~. 
gönderiieceği hakkında.ki so le- - Sakalından utlllı yahu, ben 

m n demekti. parlar) (2), Doğuzoğurlar, 0-
rk duıh.rı or~uıu olma- tuzoğurla.r, Onogurlar (Hungar-

clık\anndan A ı. n hmmnl~ lar) S:ıbırlır (Rıb'rlcr), Bolgar
ruı<lan Ct; ..ı. mındcki ıkadm Jar, Beşenek1er. Kı~lar YC 

tara.fıncian iJ 1 oıundular. ~ nihayet Altınordu ile gelen Öz.
mı.t. murahh lıırı (Bizans) Atr bekler, T tarlar, Hulagu ıile ge
t.ıl.ıyı gayet sade buldular. No et, len Mongolo . Tatarlar hep bu 
ue de ekmak :> ıyordu. içkisini de meya.Dda idi. 
tahta ba.ı'dak içmde içıyordu. E..<llci Türklerin kabile iz.imleri 
Altın takunlaı· misafirlerine ba.<ıma kaç nşırctıten mü.rekkep 
mnıhsu..<;tu 

Abtill mnırlubu olarnk Oı lcan- ise, onu gösteren adedi izafe f!t-
-c meleri bir iAdeLtir. 

dan domnüş, ordusunu güç to- Bwıhnn bir ıkısnıı Balkan-
parlamıştı. J • 

1'ktesi .:;ene 1tal}..ı.ya sefer ara gelmış ve (Bızans} ı.mpa-
,rctpt.ı. Roma} a gınnek ıstıyor- ratorluğunu tekrar vergiye baf -
du. AebyW:> Raırı kalesine ka- lı:ımı~ 14'ilibe ve Edırne şehlrle
pa.namk müdafaayı düşünmek- rlyle Ywıan.istanın bir l::ıamnıı 
le ~ Pa ayı öıuat Atıti- mptetmişleldi. (M. 548) 
linın isti halınc çıkartarak her Avarlar (M. 377> deııberi 
ne e.ru..ıtle olursa olsun sulh tek- Pnnnonya ile Moesya (Bosna.) 
lif et.ti. Aıı.tilfı sulhu kabul ede- da yerle miş olan Hunların 
.mt gen döndü Çok geçmeden Ulwıların • ~ yasına iltihak 
de oldu.. (M. 454J ettiler. 

Alttilayı genç zc\ccsi Hikla Hunlar bir 1.'ur.k kabilesi olan 

f f oan - Hindistan 
hududunda 

- Baş tarafı 1 itıaide -
s,ulhu rkr>ruma.k ınusun-da bu
huıuyorlar. Bugün hudutlar her 
.zanıandau ziyade sa:kiudir. Mih
ver elçilıklen Kabild faaliyeti<> 
rine devam odiyorlar Falro.t Af. 
gan hi.ı:!,funeti, hartın b::ışından
bcri aldıJı ıtamfsızlığı konımak 
içhı elinden gelen ritinayı gös~r-
mektedir. Afganistmıdaki düs.. 
man me..'lluı·ları başka erl~rde 
de ya.pbklan gibi. hu meml et
tdd vazıyetltırinden de fayda-
1amnakta.n ~kinnıiyecoklerdir. * V a.şIDgton. - Bura mahfil
lerinde YugORJavyuda gıda sı
kmt.ım oe.Jtildıği sôylcnmekte
dir. 

nu öldürtmüf{.il ! Bura.'51 meç.- CliC'culerin bir ıkffimıdır. Vaı htill ------------

hul. iıe Hutilıan idru·cıerınde Avnı- 19 Mayıs kMUSU 
Att ta.dan S<.>nra yerine or-'iu pay:ı gcldıler, ve Tının boyuna uy 

llek geçmı ti. Uuntian başka yeı leştiler. (J.t.. >58). Bunlar A- - &ış tarafa ;ı illotde _ 
Emek ve Denwk udlı ıki cıh u lw.ıların hanı dclfıietiyle. Bizan.'i saat 21 de şehrimize gehnie ve 
daha vardı, bunlardan 'b: • ka. ay- imparatoru (lı.istımcn) e miira- vali, komutanlar, vılayct ve 
raca. üç oglunu dah yarlar. caat ederek ittifak v"ımuıyı k- parti erklnı ta.rafından cüm-
M n.rfar 11.yuca B •v\ e J. rC'n- lif e~t l r. (:H !1~). İstanbula hıg-ıyet meydanında kat ılan-
IWtlll kızı olan Hili:la ile •ı n..,es bır elçı heyctı gön(l{'!'t1ıler. Bi- mışlardır. 
Honorya'dan do :ıı~ d iki za.ru!War bWll rın iri cüsseli, Bayrak merasimle va.it tara-
oil nu m'11.yet edeılcr. saçl'Snnın UZ\ln ve örülü o1duğu- fından alınarak At.atilrktln KIU' 

Şı ı ı.u muh k .ı Alm nh- nıı: Hunlara benzediklerini senden ilk def& ~en 
rwı Hwı and de<:lt ı bu geni~' kaydeder:ler. misafir knldığı lk:onağa götü-
Tü.rk inıpara.torlugwıuıı Attila- (Arka~ tıar) rt\lm';.,+4,_. 
~ olun uuden sonrn bölnnüp --- ""9'-.... 

eöomooı uzun sürmedi. Oğulları (1) Uniııer·s, Pr · Ovince~ Burada Kayscrı ıu·ıler1 sa-
b huyij:k 'mpnratoı lufru arala- Dunu-b"-ı-r-3. Par Jfr. Sh<>- baha kadar nöbet bekletnitler
ruıd ı tnksune ba..'llaclıla.ı·. Bun- ]Mı. dir. Bu sabah saat 'T de konak
dan 'fürk h ·kın •etind n kur- Attilct w oğuflaı'1. 1/üscyit& ta.n alınan bayrak, ~aıli tarafın-
tulınak ist·yoo d r milletler Nam(k, dan atletlere teSJ.im edilmiftır. 
kallruınınk ~in fıı. at buldulaz-. (2) Necip Ammı1' Orlı<.m Atletler ~elıic istikametinde 
tık onoo 08.«'ya'yı, ş.ı:ndiki Ro-1 Abideleri. Suhi/e. l(JS yollanna deva.ıu etmektedirler. 

- Niçın gcldiğunızi sormanı- - Bu teklifiniz""""'*' pttl. 
zı fuzla görüyonız. Erkooden zi- Fakat biraz dU9'lnmekliğim Ja
ya.ret. edişimizin sebebini derhal undır~ Biıilıaç gUİı aonra oeva-
anlamamz icahedcrdi. bum bildlririm, 

- :Uemek .beni yine imana da.- Huret.i lılusa il& Harun AJey-
vet etmiyc gcldini?.. hissel.im, Firavwıa üç giin mUh-

- Bunda hila şüpheniz mi let verdiler. Üç gün tı0nra pıle-
var? ceklerini söyliyerek ~ 

- Ben size son sözümü söy}e.. ayrıldılar. 
miştim. Beni niçin~ bırü- Firavun, onlaı gıelinoo bafv&-
mıyorsunuz? ziri Ha.mana döndü: 

Hnz, ti Muaa, k~e3inin ku- - Ölüm çukuruna yuvarlan-
lağına bir scylcr fı.sıldadı. Hanm mFk üzere iken bU'denbire genç
Aleylıwselıwı, aldığı direktif ü- 1*ıek hiç d& fona olnuya:ca:k, 
zerine 1' 'iru vuna cevap vereli: değil mi HWnruı? Bana temin e-

ri c..ideli~ ala:bilmek aklı n- 8e'Dden para aldım mı! 

IngifurJer ih vada taa?TUzi 
d •riy.e harcı. lcrıue ba.şJamış
inrdır. Maksat Alman müd:ıfua

Rôyter nja.nmna göre, Almo.n
hr Harkof c;-eplı ine yeni kıta
lar g-ctirınekıtecrrıer. 

dıa. bir ınsan ıçin kabı.l d 
0 

'i ı·. - Ald n - um. 
Bu sözU söy.Hyebilrueık ve altına 
imza atıp ortaya çllrarabilıuı;k 
bızım tavsif etmek lst:ooıNi ı
miz bir harekettir. B ı . zkrel 
Balkan.bu-da ve 1'üı kıy'Xle m» 
nabilcook tek bir ~ :tlısa.v

- Almadım 

Erenle ha' ıuzaya.-

suu }\.ı.rpala.mn.ktır. 
Alman 'ta.)'J arelerı.ndcn müte

şekkil bir fılo İngllt.eronın ce
nup ba'tı sahilleri ~elinde uç
muş, sahil mud f..uı kuvvetleri 
bu düşman tayyarelerınden bir 
ıt -ıesin· dili ürnıti lcrdıı-. 

1 ~Oiliz tayyareleri 
- Baı tarafı 1 incük -

Japonlar Şelıiluıo sahil eya.-1 
linde dihı taaınJza. geçmişlerdir. 1 
Bircok Japon 'kollan cenuba f 
doğru jJerilemcktedir. 

*vunııa.n f~Jetlude 
Ywınan e,•aletinde yeni bir 

değişiklik ohnamıstn'. Birnııuı
ya yolunun siınalınde, Salween 
nehrini geoıniye çalışan Japon 
kuvvetleri piisltfimilınustür. A
şağı Salwemı'de de muharebeler 
cerevıan etmektedir. Şimdiye ka
dar bu böloocde ~bir ~ışma 
kaydedilmemişti. 

Ymt Gine'de 
Müttefik uça.ld?r Y ni Ginede 

Laıfye taarruz et.misi . Sekiz 
bomba uçağı tahrip edilm'stir. 
Binah.rd1 dıı. hamı.r o\muştur 
Bir Japon a.v uçağı düşUrillm.iif
tilr. 

Batınbı.n Alınan Gemileri 
Sovyet haı p gemileri ve ıha va 

kuvwtleri Barentr. denizinde 8 
bin tonlıı:k bir nakliyıe \!misiyle 
bir Alınan torı 'tosu batınroş
lardır. Diğer bir torpit.o da tah
rip edilmiştir. 

Ruslar, Alma>ılann Kerç•e 
girdıtderini hala tevit etmiyor
lar. Harkof kesiminde birçok 
~ yeı ler i al ed.iluıbtir. 
Almanlar, 94 tank ka}'bct.mlş
leı'dir. 

Londı"adaki K'Sllaat 
Londrada umumi tahmin ve 

b.naat şudur: 

"Alnıanlann :Kerç'i zapti'tük
leri hakkındaki iddfoJ 'trı Sovyet 
kuvvetlerinin :Kaflrn ya «aıula
rındaıı birının istilacı1arın eline 
geçmesine mani olnmadı :.,nı 
göstermektedir. Eı'ğer Almanı r 
buradaki ıkazançlnmn s lam
lamlya muvaffak olurlarea. Kı
rımdaki üslerden uçklarla tam
nacak krtalnrl birime ha.fitay 
kadar Kafkasyaya karsı ibir ta
rruza geçmeleri mtlmkluıdür." * Va.,mgton - Bu gari tan
da gıda maddeleri darlı ı oldu
ğu Alnerikaıı mahfilleı inde s ~ -
lmımektedir. 

DünküSp 
- &ı.§ taraf' J. ttfCidcs - 1 da sahaya çıkWar. Mcrasuni 

(Fen.erbahçe) 3.40, 2 - Muhit müteakip şu şekilde dizıh:lncr: 
tin (Galatasaray). Galatasaray: Osman; Faruk, 

Cirit: 1 - Kemal (Fener- Salim; :Mustafa, Enver, Eş. 
bahçe} 51.40, 2 - Varak (G. fak; Hikmet, Arif4 Ccınıl, GUu-
S.), düz, Gazanfer. 

3000 metre: 1 - F..şref (G. Fenerbahçeç_; Nuri· Muam-
S.) 9.2,6. 2 - Ali (1',enerba.h- mer, Murat; Omer. Alı Rıza.; 
çe). Aydın, 1',ikret, Naci, Melih, E-

Yüksek atlama: 1 - Melı- sat, Halit. 
met (Fenerbahçe) 1.63, 2 - Hal<em: Sami ~ıkönay. 
Cevat (Galat8.8&1'&y). 1 

lsveç bayrağı: 1 - Fener- Oyuna Galatasaray başladı. 
bahçe takımı 2.6,5, 2 - Gala- F.~ner müdafasındaw kesilen bu 
ta.saray talnmı. hucum, deı:-11~. aag ~~tan 

Uzun atlama: t - Valıit ~uka~Je. gordu. San lacıvoı t
(Fenerbah~e) '6.~ 2 - Mu- 1ı1er nızgarla oynadıkları cihet 
zaffcr (Fenerbahçe). le topla bir müddet GaJatasa -

Genç Ye B ıwc.m moç1.ıurt ray ~l~ ö~erinde oyn~ndı. 
Her iki k:lilbün genç takım- .. s_ mcı dakıka.da Melıhin tıii -

lan karşılaşmam 1 - l B ta- tünu Osm~ ancak kornerle 
kımlan maçı da O - () berabe- kurtara.bıldi. Fikretio çekti '"'.1 
re neticelenmıştir. konıer, Galatasaray kalesini 

Mii.tckait"lcr maçı k!lnştı:cJı ıae d~ Fanık yerin.de 
B takınılan mtısa.bakasını bır müdahale ile tchlıkcyı sa.-

tekaüt takımların mUsa.bakası Vll§turdu. 
ta.kıp etti. Senelerce sarı kır- Gala~yın ~ golü 
mızı ve sarı lacıvert talunılar- 10 uncu dakikadan fübaıcıı 
da yer alan eskı kıymetli spor Galat.asa.raylılar uzun paslı o
culann tclrrar sahada gorüıı- ymllarını tatbika başlacWar. 
ınelcrı büyük bır tezahUrata Ve .. rt ünlüğc ka.vuşm kta g · 
vesile oldu. lük kmedilcr. BilhaMa sol-

Her iki takım halkı §8., §a dan ınkişa.f edeu san kıımızı 
di) \; se18.mlıyarak ~u ekılde hücumlan tehlikeli oluyordl.A. , 

vw· et.nuyoruz. 
1taıyanlar boQ iiıniUcre w 

hüly lara kapllıyoriaır ve bu gı
bi safça. hülarla ;'alru.z kendile
rine zarar veriyorlar. kalya, 
Bı:ılkanlara ve Ana.doluya ancak 1 

BıliUı kuvvetlv!e 8c>ku.labilir. Yal
nız uir k'~cü:k Ywıanistan ile 
başa ·ı :: madılı:tan ve ona ımnğ
J • p oldulı.tııı oonra Balkanları 
ve Türhyeyı silah ~ıvvetiyle 

nüf m altına almayı düşünecek f 
kan lcrı ~·V\·cli. tıbbi bir mua· 
y ne-ye t.:lbı tutmak icabede.r 
Fn~tl.enn k ılu k.ma.fu ra.ten 
dnnlınu:;tır • :kat Almanya sa-
vcsiıı:de uvahırı b:ır nı:'iiddet 1cm 
bir <lereceye <kadaı rnrta:ny~i 
.la.r. Rütun »al'm.n n ve Akde-1 
niz hav7.&Sl .. -ıı kendilerine duo--f 
m:ı.n yapan bu turlu va.zdannı ·j 
suHıtan Mnra d düşk !1 h. l 
n · çı ikud klan '\"&:: t 
lat"Ula !!.'Clmiş fel~etin müseb
bibi yıne kaodüeıri oMluJUanm 
anlıy.acaktır, zwın ueriz. 

BUHeı1D Oahid Y Al.çIN' 

cak, elmd kı m ~b iko'kıaıı1 "RO-

mun } :ırısı Pf vrur 
sinde dalta fazl ill , e
cal bırakmıyor defı tlel.ı:l ;.a -

ünden :iıkinci mangırı da ftrıncı
pa uza.tıp alelacele dükki.ndım. 
uzakl~ken tçindeıı. de: 

- Yara'b i, ~ sen i!Jfa 
aslını bilivorsun; btdtkabn haJD. 
kını f.ınnodan al, b++•• ~ -

* Y nğ narhını yanlıa tabit. &-

den BOlge İaşe M-Ud.ürf6... 
ğU vlkıa y~~ğın. va:kt:indı9 
farlwıa varıp bakkaDanc ha.k-
lanı kon.ulu ve farla bndiledne 
ödedi. Llkin pvet. halka y.u.. 
bş nam ti7.erlnden 118.bş yapd
dıysa. - ki, sa.bşa. henüz başlan
madığı için buna ihtimal w.nnl-
yonız - o zaman tqe MlııılürlQ.. 
ğü için: 

- Ya.rabbi, halkln hakb:u 
ba.kbJla.rdan e.I, kendilerine ia
de et!... dua.sındaıı beeka yapa
cak b:r şey kalmazdı. 
Şu hlde! 
Şu halde narh tesbh «illtrken 

hassas eok hassas d&vr&ıllDll« 
ge.rekt.b-

rBayr mı 
tkınCi devreye Fenerliler ta

kımlarında çblat yaparak çık 
mış nr. 'klf.leye Nunnin yerme 
Sabriyı, merkez mulıacime de 
Mehhın yer ne İbrahimi getir
ınışlerdi 

Oyuna F'c-nerlilerin hücwuu 
ıle ba..,.Jnndı. Derhal Gn.latasa -
ray kalesine inen sarı lacivert
lı er bır mu d~t ra.kıplerıni 
sıl brdılat sa cb netice ala
madılar. 

Gaırt.ta8Gruym ilı."VIC1 golü 

6 ınCl dakıkada ortadan ani 
ol :mık yı:ı.p l n bir Gala~ ray 
hucummı a eı er ka ecim to -
11u tuttu ıu.Jde Ct:milin şar
jına mu bele etmcğe knlkı h, 

e bu f>tr .ı topu elinden ka -
ıı dı. <. bir fırsat yakalı-

::ı an C l takımına ikinci go -
lunü k zandu dı. 

'B r ınu JJ t ortalarda deu.m 
cd n r.ı in1,;i dakikadan 
Jtiha en • ta.sarayın baskıaı 
• ınn ırüı. Bılha ~a orta.dan 
L ııi , Gi.ı ıuüz v~ tasile ynpı
l u ıu t ı ar, l<\: er mUdafaa.. 
~ını · kül va.zıyetlere soku
·ord ı. 

F;en rbalıçe;ıifı gOlü 

tertip etiği tet>ti1beliJer araa 
~.~en güı-eşi, 38 gürct 
~mıo 1stirakılc kalabalık ~eyil" 

ci ~~nda yapılımş vıe ~ok 
Qetin güreşler seyredilmi :tir. 
Kazananların JıSimleri ~dar 
dır: 

56 kilo: 
1 - 1sınaıl Ertwı G:.ireş, : 

- Ekrem Gilreşir Güreş. 
61 kılo. 

l - t mct Ç°-t'ngcl Galatı 
GcnçlE>.r 2 - Hamit Güre~. 

66 k 'o: 
l Ptuk B ken Güreş, ] 

T>a \3.yot Kurtulllf. 
1S kilo: 
1 - l{oço Kurtuıue, 2 -

Nevzat Güreş. 
79 '/Na: 
1 - A mat Kmllmn !Uwnı 

paşa, 2 Naıı Kurtuı,... 

/J, f Ikadaki 
ha el at 

[A A. telgroflonnd. 
1ı asa edilmiştir.] 

J{ahi~ ~ bilelir'ldiğlııe gö
re, şımalı Atrıkada diln haya 

- Ji"aka.t b'ziın peygamberli- decekleri saadeti sana da temin 
ğimizı lanıınam?..a multıabil gene- ederler dil§ilncesindeyim. Ma
liğln.izc kavuşacaksınız. Kırk ya.- liim Ya. sen de benlm. kadar ib
şıuda bır adam gibi sağlam ve tiyvı:rlamış bulunuyorsun. 
h~yecanlı olacaksınız. Ak sakıa- Wıııa.n, cidden ~ iht.iyaı la
lı.ruz k:mı.racak, burup yanak- DUŞ olmasıım ra/::'lllen sıhhati ye. 
laı'lnız kanla dolacak. Ba<kışları- rinde ola.n, daha uzun senoler O. 
ruzdan neşe fışkıracak. İçiniz.de miir süreceği tahmin edilen F.i
eu v nç, erı gUzel, en che-le'k ka- :ravunwı vüzüıne şüpheli~ 
dınlarla evlenmek aı'Ztısu U) baktı: 
nacak. '1mdi d rt y. ynşuıda- - İzin verinlltm.i.z sıse btr Bue.I 
sınız. Bir a){ mı= ulmrd • eoraca.ğım 
mektır. 1man.ı gelı ... ruz d&t - Soı:ıabilirsın Him.an! 

d.Wldiler: Nitekim soldan ortala.nan topu 
Galat.asa.ray; .A.vnı; Burhan, müdafilerin durgunlugnndan 1 

Uitfi; Sabri, Nihat, Fazıl; A - tifade ederek ynkalıya.11 Ce . 
ı if, Salahattin, Leblebi Meh- j mil, ya.vaş bir vuruşla Galatıı.-
met, Müslih. Halidun. sarayın ilk golünu yapıverdı. 

vre rtaıarına doğru Ga
lu t ay ı. bsından kurtul
ma a ınmafta.k olan Fel erli-
k • b r kında bulundular. 
Oı .ıı d n taptığı topa sıkı. 
bu ·ut ı, ndur:ın Naci takımı -
nıı cg e sayısını y ptı. 

faaliyeti fazla ol:m ur. 1ng,i 
lız ta releri Bıngazi, Beni-
na e li .rt bayı bomba:rdı- • 
mnn etm· l rdir. İki İng;Jiz tay 
Ya.resi kny ır 

'O 
dı: 

r rken geli inizi 
• mu.nr.;ı.lı l Ümit ede-

r-un ki gayrı ıl<ı ufrra.şınak-
ta.n V~'llliz.i soyli} eoeksi-
lliz ... 
Hanın Aleyhisscla.m., giilerek 

ba.şmı salladı: 
- Çok ıhtiya.rlamış olınruııza 

t'ağmen h n üz h yatbl611ll.Z. Si
tinlc u ra aktan vazgeçm~
te ınıkı:ın v.ar mıdır, ey hilktım.. 
dar• 

o h n:i geldiniz? 

yiiz yıl daha. vaşnma.k s&iı.detine - Siz tanrı UU8uua, kul musu-
nail olat'aksınız. nuz? 

Firnvun, bu sozk-rin teeinylc - Elbet t.e tannyım. 
adeta kendi."linden getntişil. Tut- - Mademki taonsıııız, llu.s&· 
lı bir ~uyadan uyruı.m~ gibi göy,.. nın t.annsma kulluk etm.iye nı· 
lerini tığuşturu,•ordu: çin razı oluyorsunuz! Musa.nm 

- Dcmok imana gcllraeın be- maksadı gayet açıktır. Siz.c ve 
ni gen_gleştiroocksiuiz ha? dolayısiyle bize kendi Fetirdi 

- Olecek hale gclıııi~ kadar dini kıabul ettirebilmek ıoin bôy
ihti:yl8.rlamış bir adamı gen<'leş- le bir teklif ve vaatt:a. bulunu
tirmek bizim .elimizde değildir. yor. Sihir kuvvetiyle bu '\&dini 
:Kardeşim 'Musamn duası ile bu- be1lti verine getirdbllir: fakıwt 
nu Cenabıhak y pac 'tır. Flve- gen<jliğmizi U1JUl müddet dtwnm 
rir iki · z ca.n 'e yfu ' iınana e1tirotı:ııer&. 
gelmevi kabul e'..m tiıliz. (~var) 

Fenerbabçe. Nedim. Kadri, Bu sayı Fenerlılcri fazla ı:;a-
Yaşar; Ragıp, Şekip, Mehmet lışmağa sevketti. Üstüste yap
Reşat; Fazıl, Alaettin Sapib, tıklan akınlarla Gal tasa.ıay 
Sedat, Bedri. !kalesini tehdide koyuldular. 

Her iki bt.kmı. da glizıel ve Fakat kale önlerinde faila pas 
zevkli bir ~ çıkardı. yapmaktan bir türlil gayelerine 

Birinci devreyi Bcdnnin yap ulaşamadılar. Birinci devre 
tığı golle ı - O gahp bitiren 1 - O san kırmızılı t.a.kımuı 
Fenerbahçe ikinçi devrede de galibiyeti ile bitti. 
Aliettiniıı uzaktan savurduğu ikinci de1Jt-e 
şiltle bir~ daha~ Devre arasında atletizm nıü-
nıaçı 2 - o üstün bıtirdi. sabakalarında derece rua.nla.rın 
Gala~y - 1'6"8Tbah.r.o milkft.fatlan l.stanbul m busu 
Her iki takım da taraftar- B. Abidindaver tarafından me

lazmın sUrckli a.lkte1arı a.r.rup- ras.imle tevzi edildi-

Oyun l - 2 vazi~c e girm
ce ı) .ce hızlandı. Her iki takım 
da canla Laşla çalıi1Jlağa ko -
yuldular. 

Golıı .. ıra) , s iincii gclu 
4-0 ı lal. kada Ga.latasa

raylıl r ı rkezden Fener kale 
ınne o ı yollandılar. Gihıdü.ı 
C.emilu u 1 cmmcl bir pas \er
eli. Cemıl E.lkı bir. şiltle Gaiata
saray,ın üçUncü golünü yaptı. 

Ye musab.ıka bu net cc de
ğirmıcdcn 1 - 3 Galatasanıyın 
galıuis tilo b'tti. 

İstD..nbul Giıreg .Ajanlığının 

İtalyan t h !'ine göre, İngi
liz ve Mıh r ıleri kuvvetleri 
arasında :arpı~mal.ar olmuştur. 
»alta yıne bo bardın an edil
n1 ~tir. 9 lngıhz tayyaresinin 
dilşüruldugti kaydolunuyor. 

Faşist paı·tisl 
tli~a ı hn ün 

t lauıy r 
R~ 17 (AA.) -18 M yıs 

paz rt.cs gü u to l olcuı 
Faşi.3t paı tisı divanına Muso -
ui reislik cdcccktir. 



Sayfa:~ 18-.,.ı 

Köylerimiz ancak 1 RADYO PROGRAM! 1 ~RArtS':'. 
böyle kalkınacaktır - ıs MAvıs 1942 - musteml~keletını 

1 Merzifonlulann 
bir isteği 

7
•
30 

Program. I berleri. A m e rı ka ya 
lzm• K 'l.33 Radyo sa - 19.'5 Serbest 10 

tr Kızdçuflu Oy ıon ort~ dakika. • 
Enstitoso talebesi tarlada trası. 1s.55 &ız cserlcrl. V8fffi1J0f 
phşarak Akça köyQne Le AJans habeı zo.15 Radyo ıaze-

Merzifon, (Yeni Sabefl) 
Son beş yıl içersinde 
mUeeseselerin buraya y 
m yüzUnden vil~yet mer 

yardımda bulundu a.oo i:~ sa- 20.45 :ı:1·mara aı NQT ALAR 
lon orhs - renlyorm. Baş, diş, nezle, grip, romatizma 

den tııirlr:ax; misli kalıabalık 
Merzifonun bilhaesa. el~ 
iyi §ekilde 

Asker ailelerinin tOtDnleri 8.1~ ::Oı. saati. =n 
dikildi, ekim işleri el 12·30 Program, 21.00 Zirant tak-

12.33 Rast maka- vimi. 
birligile başarddı mmdan 31l0 Şarkı ve 

.. _,_ Kö sark:ılar. tnrkiller. 

.ızmir, (Yeni Sabah) - Y 1Uı5 Ajans ha- 21.80 Konuşma. 
Enstitüsü son sınıf talebesi, öğ- berleri. 2.UG Radyo een-
retmelderi·"1e birlikte Cmnaava- ıs.oo Şarkı ve :foni cr:ıtee-
sm.ın A&ça köyüne giderek dera türküler. trası. 
tatbikatı ya.pmışlardır. Talebe 18.00 :rroeram. 21M Ajans ba-
lıu k" d k aklı ak tam bir 18,03 Radyo dans berleri. 

oy e on Y~ .. . orkestrası. 22.60 Yannki 
ha.fıta. imlmışla.r, koylu ıle ik~ 18.50 Fnsıl heyeti.\ program. 
nuşmuşlar, köylünün tarlalann- 19.30 Ajans ha-
da çalışmışlar ve mümkün mer- -----~------

tcbe faydalı omya. ~ Bir damat kayın-
W:: biri zaten birer Köy ~ pederini öldürdü 
cuğu olan Enstitü talebesi, Ak- İzmir, tYeni Sabah) - Çu-

kurova nahiyesinin Görece kö
ça küyünde bir yardım olmak yünde oturan 18 yaşında bir 
üzere kocalan askerde bulunan damat kayınpederini feci bir 
altı ailenin tütünlerini dikmişler sın-ette öldürmü.cıtür. 
ve arada sırada: gidip ibakma.vı Görece sakinlerinden lbra-
da ·• · ... 1 • .,,".. Tal bim Yağcı adında bir genç, 

uzerlerıne ...... LA5'Ja.rdır. e- bundan bir müddet evvel aynı 
be köyde bir de müsamere ve- köyden tsma.ilin kızı Müferrahı 
rerek mükemmel bir gece yaşat- k&A:ınnıştır. 
mışlanhr. Hadise günü lbrahirnle Mü -

Köy Enstitüsü ıtalebesi bu yaz ferrah bahçeye gitmek üzere 
mevsiminde de yaz tatili yapmı- arabaya binmişlerdir. Yolda 
yarak dersierine ve tatbikata birdenbir& arabanın önüne 
devam edeoeldenlir. Köy Ensti- Müferra.hın babası lsnail çık-

mıştır. lbra.hinı ka:yınpederinin 
tüsüne ait bütün arui ekilmi~ kendilerine bir ~y yapacağın -
tir. Bilhe&81 yazlık mriyata ö- dan korkarak silahını <:ekmiş, 
nem verilmiştir. Elde edilecek ve üzerine ateş etntlştir. 7.aval
mahsulün tamamı talebenin bir lı kayınpeder aldığı yara tesi -
senelik geçimini temin edecek- rile hastaneye giderken ölmüş 
tir. tür. Suclu damat yakalanarak 

hakkında tahkikata ba.şlarunış
br. 

Kömür istif cisi 
İzmir (Yeni Sabah) - Epoef

pepde 566 ncı sokakta kömür
oii Hasan oğlu Ali Kanslam!l 
dükkinnwia, külliyetli miktıania 
man~l kömürü bulunduğu hal
de kömür almak üzere mür~t 
eden müşterilerine: "Kömür 
salmadı. Gelince sir.e de veri-
rim" demek suretiyle kömür is
tif ettiği ve mal gizlediği iddia 
edilmiş ve Milli Korunma mdı
bmesine verihn.iştr. 

YAZAN: M.S. K•rarl 

Adanada bir 
cinayet 

Adana., (Yeni Sabah} - Cey 
hanın Burhanlı köyünde Ya
kup isminde birinin diiğünUn -
de, ay.nı köyden Mehmet oğlu 
Mehmet ieminde biri saiiıOş
lukla tabancasını .ateşlemiş ve 
tabancadan çıkan kursunlarda.n 
biri düğünde zuma çalan Bay
ram oğlu Aliye isabet edip öl
dürmü.ftür. Hidiseyi müteakip 
kaçan suçlu aranmaktadır .. 

TEi- RIKA No 102 

Y0R0KALI 
Yörük Ali, beyhude alta düş

müştü. Domuztopuna karşı ma
nevra sökmeFJdi. Ne yapabilir -
eli? Nihayet domuztl)punu sö
&ebilirdi. çalık. oğlunun ayağa 
kalktığını ğörünce dedn bir ne
fes aldı ve söylendi: 

- Af erin oğlana 1• Sökebildi 
be! Hem de ayağa kalktı. 

- Ne zannettin ya!.. Elbet 
de sökecek! .. 

- Ull.n bu, henfin kullan 
sökülür mü hiç? .. 

- Ustasının eline düşerse 
sökülür işte!. 

- Aferin oglana'. 
- Hasmının dolaMasmı bu -

dadıktan sonra, ~ eliyle pa.
ça.c;ından kaptı, sol <.>hyle de 
sol elini kaparak pek8li usta
ca dikildi. DoğruS".ı, Yörltğtin 
usta.lığına bayıldım. 

- Evet yördüm ustalığuu .. 
- Yöriik, pehlivan veeee-

lim !. Aferin Yörüğe •. Onu öyle 
domuz to"'tlyla çoban tek.nesi 
tuza.?ile dünyada yenemez .. 
ArnaVtMğlu, Yörüğün t!eB 

paça a.ltıa. dü.-,üşüne domuz to
pu.na girişine ve yuvarl8.n.ıp kal
kışına dik!kat etcıişti. Kavasoğ
luna dönerek: 

- İbram! Gördün mü küçük 
Yörüğü?. Söküverdi domuz to -
punu be!. 

- Aferin çocuğa!. Hem de 
pııw;a.kol lberaber ikalktı. 

- Yörük, haiif ama çok acı 
lnn-..·eti var .. 

- Her küçük pehlivan gibi .. 
-- Yine kendini ortaya sürü-

yorsun Ali be? 
- Elbet de be! .Bu.de yağ 

yok sa.fi et ve ıkuvvet va.r .. 
- Yörük Ali. madem ki bu 

domuz topunu böyle söktü ve 
kalktı. Hirbir sey yapamaz 
hasmı on~! .. Ne yapabilir be?. 

- Ben de aynı kanaattey.iın. 
Y nlnız ooyhude yere güreş U• 

zar durur. 
- Alta yrıtmış olsa uzamaz .. 

Ama., herifçioğlu. altta da d~ 
mu21tonu ovunu alıyor. 

- GUrecı bu... OOalım ne o. 
lur .. 

- Sen, fiİmdi bırak bunu .. 
~ ıı Piç M ustaf anın haline baık ! 
llelv c olan hasmı, neler yapı
yor o 1 

- Ne de ola ~amomdu 
bu .. Kle1 ~ bu .. 

- Yaman oluyoı şu, K~ 
monulular Ye88elim! .. 

- Piçi venece:k 
· - Baıui da öyle geliyor ... 
Piç Mustafa bir türlü güreş 
uvduramadı. M..,if, boyuna e
ziyor onu. 

- Hem de fena tulyor. Böy
le giderse eae eze yeoocek. 

- Ç}n4ll'f'netıin de hali ber
bat .. 

- Ya. .. Bur&ah ~ yaman 
şey .. Neler ·1111pıyor Çingeneye .. 
Oç dört defa Çin~ bastlr
dı. Fakat Cin.gene onu daha 
bir kere bi)e baatıramadı. Çolıı 
oibel güreşiyor Bursalı .. Böyle 
gider&e Çingene de çıkaranuya
ca.k güresi ... 

- Yenilsin köpekoğlu.. il« 
~ m.wkçMık eder duıı.ır .. 

- MU6ta.fa.ya bak hele! •. Da
ha bili hasmı 30ra koşuyor .. 
Beyhude kendini yoruyor. Ne
ne lizını be! .. Bırak herifi ken
di polkasıua.. 

- Kafa yok.. AdaSe ile gü
l'fl9ivoı'.. Bunlann ~en us
ta ve peiı}i\1811 olan Yörük Ali .. 

-- Bu, mubaJrir&k .. Bunların 
hiç birisi YörüğU meydandan 
çıkaramaz.. Babana ne biçim 
~_; ~ .... 
>:: '""'9"YOnA.1" • • 

- Bir de §U iki b.ra. kucak 
eıyıa bak. Yağ güreşini kuru 
~ çevirdiler. 

- Ben, oleam bu, heriflerin 
yağını siler, kispetlerini ayak
larından alıp doğrudan doğruya 
kuru güreş yaptınıım. Hiç ol
mım1a güzel bir gi\rcş seyretmfg 
oluruz. 

- Doğru .. 
Demeğ'e kalmadı birdenbire Yö
rük Alirrin ça.pı"MQ. düşü sürül
düğünü gördüler. Yö~ has
mı çaprazı bulınuştu. Ve, has
mıru topaS'ladığı gibi aUrmiiştü. 
Yörüğü uçuı~ıp götürüyordu. 
Hem de nasıl? Bütün bir boz
gwıluk ve perişanlıkla... Obür 
binlerce eıeyjrci yerlerinden fır
lamıştı. Çalığın, bir ok gibi yay
dan kurtulurcasına yerinden fır
lad.W:ı görüldü. Çazgır da sa.<11r
mıştı. Yörüğü taruyan ve seven
ler baıhnvordu: (ATka'iı var) 

Okuyucularımız, aşağıd 
Amerika'nm Fransa'ya, 
Fransa'nm da Ameri
ka'ya verdikleri nota
ların metinlerini aynen 

Ne1Jralji, Kırılllılı lJe Bütün Ağrılarınızı derhal lleser 
icabında gClnde 3 kaşe ahnabillr. 

Tek ve ihtiyaca cevap v 
yen motörün sakatlaırması 
tüardanberi kasabamızı 
ıtrik.siz ıbırukmıştır. Bu 
ihtiyacın }'Elliden iyi bir 

J· • .: • ' ' .• ·, 
ne zaman karşılanacağı da 
DÜZ bilinememektedir. 

bulacaklardır 

Vişi, 16 (A.A.) - Havas • 
Ofi ajansı 'bildiriyor: 

Amerikan notasına Fransa ; 
hükümeti tamfından verilen ce-ı 
va.bın metni şudur: 

l - 1940 senesi L Teşrinde, 1 
Amerika Birle,şik Devletleri he
nüz harp halinde değilken Fran- ı 
sa biiklımeti ile Amerikan fede
ral hükmıeti arasında, tahad
düs ~ek W%iyetlere kar
şı Sa.ınt Pierre, Müquelon, An
tilles ve Fnuvnz Guyar'dan mü
Nkikep olan Amerikadald miis
temlekelerim.izi hususi sta.tii
lerini gbsterir surette biı· anlaş· 
ma akdooiJımiştir. 

2 - 9 Mayıs tarihinde Ami
Nl Hoover, beraberinde harici
ye nezareti memurlarından M. 
Reber olduğu halde, Antil ada
larında bulunan Ftıuısız yülr.ffek 
kormseıii:ıden bu statüyü tadil 
etmiye matuf buı taleplerde 
bulunmuştur. 

3 - Bu tal~pler Fransanın 
Antil adaları üzerindeki haki
miyet hakkını eh ağır şeokilde 
ihlil edecek mahiyettedir. Böy
le obnasma rağmen Hoover bu 
ıtıalepler kabul edilmediği ta.k
dinlc Amerika hiik.funetiniıı 

ÜMER BANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MOESSESESI M0D0RL0G0NDEN: 

Pamuklu Bezi kuponlarının 
Dağıtılacağı Hakkında: 

Muessescmız mağazalarından halka ntıfUfl cl11danlı.rı mukabilinde y:&p1lalakta olan pamuklu mensucat (Basma, Patiska, kaput be2.i ve 
s..ııre) satışlrumdıın şimdiye kadar istifnde edcmlyenkrin de mal alabllmelmini tearun iı;in müesı>esemiu.-e ihzar eunan tevzi kuponları memurlanlnJS 

"'ıtmıile evlere d:ığıtılacn~ından ııayın halkın ~agıda bildirileı bU11Usata dikkat ve ria,Jet etmeleı·i rico olunur: 

l - Bu kuponlar, Yerli Mallar Pa:ıarlarından §imdıye kadar ıe-ek nüfus cüzdanları mukabilinde ve gerek resmi daireler mutemetleri va
ıt.asilc n al alamnmışlara dnğltılacağından tevzi memurların.uza, evvelce pıunuklu mensueoıt alamı_ran ve .nütua cüzdanlarında buna dair ıııaret bU
w11nıy nlara ait nUfus ciizdanları gösterllırıelidir. 

2 - Memurlarımıza ibıav. edilecek isarew beher nı.ifuıı cüzdanı muluııbiliııde \>ev metrelik pamu~hı alnuya halt veren ve üzerinde numa
ra bulunan bır kupon verilecektir, 

3 - Kuponlm" kaybedi1in;e yenisi \·erflmi:receiinde.n i,yi saklanmalıdır, 

4 - Halkın rahatça mal alabilmeleri i\'ln ntıilar Yerli Malliır PHarlarınm Bahçekııpı, Beyo,lu, Kadıkoy ve Uı.küdar rnajazalanndaJl 
aşkn İı;turıbulıın muhtclil ~mtlerinde bu tevziatı yap.'lcak ticarethaııeler(Bayilikler) ''asıtaı;ile de yapılacağından hangi numaralı kuponlarla 'd 

ı.cmtfoıddtı mngaz.ılnra ve hıınıti t:ırihlerdc müracaat edilecetı kuponların evlere dağıhlması biteı· bitrnc-1. müessesemizce aynca ilAn edilecek
ır. Bu il.an uz.erine kupon hAmilleri bildirilecek mağazalara nüfus cüıdanlarlle beratM>or müracaat etmelidirler. 

5 - Tesbıt edilen günlerde rnajualara mlirac."tlnt elmi1enJe:r ancak sa~arın arkası aJındıktan SGllratayin ve ıı.ın cdllee:ek tarihlerdi 
al alabllecelı:lerdir. 

~:=u=~ _l_eb_inı ....... k-a.bul--edecek-..;;:.'OhJna"----.-Ü,-----D-.. -----Ş--h---ı--· -d--T--=--- S 
-t _ 1940 tarihiJıdenheri me- ::;·ı:v~:;em;:ıe ki ı:~: r~- unya a eser enn en ercüme erisi 

riyet mevkinde olan statü her sule getireceği nEA:iceler itiba.ri
iki memleketin esaslı menfaaıt.Jeı.;n.o. tekabül e*'-;" ve iki hü- le Fransız hiikfunetinin böyle 
~ ~ bir harekette bulunmasına im-

kumet arasında g~ mart a.yı kan yoktur. 
.zarfında yeniden teyit ve tE9bit 12 - Federal hük\ımeti Aiıtil 
olunmuştur. -..:ı-ı---..2- '-··' ...........,. · 5 - Fransa. hülrumeti bU.ttin ~.uıw.. -.uunıan ....._., gem1-
taahbüdaıt.ma. hilrmet etmiştir. lerinin harelretlte.n atıl bir ha.le 
Yeni kabinenin teşekkWündelri konuluw.lannı ıtalep etmekle bu 

semiJerin Amerikan menf aa.~
değişiltlideır Fransanm bu ha- ri aleyhinde herhangi bir bar&-
reket tan.mı hiçbir va.kit ~ kete geçmelerinden çekindiğini 
tirecek malıiyt«e değildir. ~·~---k•.....:ı:-. :m....:ı~1 h'"'·u" _ 

6 - Amerikanın Vişideki bü- ~-;ü'.'ı:.':~, ~ m~ 
yük Eıl':isi Amiral Leany t.ara- :uu ,...,...,,,_... 

fmA ..... ·--ı..... be-nQttaiı da. göSt:erebllecek askeri mahiyette 
}'AU ,....,.,._A J- hiçbir df'lil eerdedcmeL 

anlaşıldığı gibi Fransa hükfıme- 13 _ Verditi eöm!erin bic: bi-
ti hiçbir vakit Amerika.ya kar- risine karşı hiçbir vakit riayet
şı deruhte etmiş okluğu ıt.aalıhü- eizlik gösterme.m.i6 <Man Fransa 
dab reci ve inkar etmeyi dÜlfÜD· hı:.ı.uA m~;, ·bu hUSUA•- herı... ......... i 
memiş, bilik.is J41'ıan81% - Ame- """~ ..:ı·ph<:;;wevı' izale içın' - --~~-
...:ı..- - mti-:-..±--•lerini h&leldıaı- uır ~ 'DY ~ 
.ı.'l&all -~ zerine almı~ olduğu taahhüdü 
edecek mahiyette hiçbir şey yap ta.tbtk edeceğ"jni b,T bıre daha 
mamak hll8USUDd& tc-at'i bir a- te·'""" ..,ııı.••. 
zim beetediğini birçok defalar 14 ~F:rwa h~ Ame-
rteyit etmiştir. rikan m.IDeüyle olan mtma-

7 - FramM. hiikUmet.i ADie- sebetlerimizi iıhl8l edebilecek-t>ir 
rika h~ Fransa. dahili ba.[eketin mesuliyıetini hi~bir 
siyasetiae müdahalesine k~ va.kit fuJerine amuyacağmı, bu
protesto edıer. Amerika hariciye criin de -•-t bir eure-.. te"-~ e-
..-n...-:; Fronaa hükiııneti nanıı- e~ ~ ....., i"" U<;'....,,...,... -- der. Mütal't'!k.e muk&"VelıenameBi-
na resmen verilmiş olan temina- nin icabatından olan mecburi
tı şünheli ,..öetermek suretiyle, y ...... '~-- sadık kalmakla~ 
'-endi h:~ı...A··metini kendi intihan ıc:YÇ(". """t•""'• 
a WLU ·r istikl&lini ve hareket eerbestli-
etınek eerbestliğini muhafaza ğini tamamiyle muhafaza. etmiş 
etmek azminde bulunan memle- ..J- T · l" 
ketim.ize karşı tahkir edici bir o~u ua 

1 a\•eyı uzumlu 

hareket ıta.rzı ihtiyar etıniştir. g 15 .:__ ~-··" hük'·--..: "-..:_ I 
8 - Amerika federal hükfı- rı~ u.ı.ua.ı .a.nıı 

ral R<ıbf-rl vasıtasi)1e ~-
meti bu suret.le hareket etmekle mn hükümranlık ba!klanna. ve 
Fransa milletine k&rll ruhi ba- ~ · ...,_~\.: 
~··-dan biivük bir ·-.. l.al .. \r da tarafsızlı2'ma. rıavet """'~ şar
aısu J ::r~ tiyle ıra.t"[> nunf künwindeki 

Semih L6tfi Kitabevinin çıkarmakta oldutu bu aeri 
büyük bir rağbet kazanmıştır. Her kütüphanede bulull 
maaı IAzımzelen bu kitapları karilerimize tavsiye ederi 

MA ViSAKALIN YEDi 1'ABl8I A· Fra1t0e 
"TAls A.atoı. Jl'roMe 
MANON 13.SKO .Abbe Prioost 
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MEmESı VE BEN mı.reel Provori 
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~DİT PierreLou~ 
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VERTER V. ()(jte 
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yapma·ktadır. Bu yanlışlık şöp- m.ıtistEmlekelerirnize bir sUııtü 
he yok ki Fransa.dan hicl"Et. et- hazırlamak i~ yapılacak bütün 
miş ve va.ta.nlahna. k&r1Jl isyan teklifleri gözönüne almıya ve 
bayrağı açarak Fransaıwı §im- müzakereye girişmfye ·luwrdır. 
diye kadar isUrplanAı çekmiş Bu statü federal hUkfımdthıe o
olduğu taraftarlık mücadıelele- rada bulunan harp ve ticaret ~ 
rini idameye karar vermiş olan mileıinin hareketıt.en atıl katma.-! 

bazı Fransızla.ıın manevraların- '-- '--'-
4

·_,:aa bttttın teminatı ... ••••••••••••••-----------•••••••"I dan doğmalttadır. ~ ~ fl1l:KAUJU ' 

9- Federal hUktlmetinin gön verebilecek bir mahiyette olacalm FENNi &ONNETCI 

dermiş olduğu tekliflerin kabul ~/~g:!ı~ bic$tir~: EMiN FiDAN Devlet hava yolları uınum 
Müdürlüğünden: 

l - idaremiz için .W.000 kilo ta1YVe benz.ini kapalı zarf Usulile 
nacelrtır. 

edilmesi, hWrlmıratıbk hakkını nılamıyacağmı da turih eyli- Kabine: .&pkt.ai E
tatbik hl18U8111Jda yegiııe ali- yecekıtir. rip a~rtımanı. Tel. 
hivettal' olan Fransa hüldimeti- 16 _ Fransa büklımet.inin ne 44395, E\·i: Teşvikiye 
Din, 3 UH"danberi 1'ransız ~ kadar bedbaht bir vaziyet için- Çınar l'ltddesi 29 No. 
rağı ola.ıı bu müsUn>Jekeler ~ de bulunduğunu ve yüksek ve Okay apartıman. 2 - Muhaıninen bedtoli 23200 lirıı olup muvnkk.ıt teminatı 1740 11.rıı 
rinde, eıeıBS ha.klannı tattJtkı et- .,.,ı·l ..... ~-elerini takip ederek Tel: Sı773 3 - Eksıltme 25.5.942 Pnzartt-sı ı•ıınu saat 11 de Devl•t Hava yoll 
mek ~almı' · ortadan kaldıra- = ... -le .... keti.ııu~ .~n,.....Jıt.nhıA .... 1,c.f,_ ----------- .. .uwu.ı uM>U• , ~,,..... ~~ Umum Müdürliığünde y:.ıpılaı·akt r. 

caktırlO ..:_ Federal hükfımeti Ami- ğını pek iyi bilen Amexika fe- len anhışmıa.Jan muteber tutma1k 4 - Bu işe ait fenni şartnrme, eksiltme sarınan "Si, mukavele proic 
de-al hükıfımeti iki millet ara- Birleşik Devletler için arıt.ık Devlet Ha\'a Yofüınndan temin ed ıch' l·r. 

ral R.abert'e brşı memleketin mnda da.rima mevcut bulunan mümkün değildir. Bu anlaş:ma
idaresi haıkkındaki raporlarmı, d09tluk bağlanın, mazur göete- lann hükmU, Fransız miistem
kendisini ora.ya tayin etmiş ve remiyecePi bir şiddet bareketiy- lekelerini gerek yilk::ıek komise
ı'iiksek koınisedik ünvanını ken le, kıracak olursa tarih huzurun- rin evvelden ya.,...aca.M bir ihbar
disine tevcli evlemis bulwıa.n da. çok ağır bir Jll€SUliyet yük- la, gerekse yeni bir yüksele ko-
Fransız ma:kamatına. bildirmek- Jemniş olacaktır. ıniserin gönderilmesivle Mihve-
ten menetmek istemekle o ka- A •k t rin taıa.ıTUZ üsleri haline getir-
dar ağır bir taleme bulunmak- merı an DO ası miye nı,'fu,aittir. Almanyanm bu 
tadır ki Fransa hükfım.eti onu Londra., 16 (A.A.) - Havas - yolda bir baskısı beklenilebilir. 

5 - Talipl<'rin ih:ıle sa:ıtindrıı b.ı so t ewelinc kudpr tekllt mektUJ' 
nnı Alım Satım Komisyonu Reısl ~n tn·di etmeleri Jiızumu ilfııı olu 

(3300-5316) 
____.,.; 

İnhisarlar U.Müdür!üğündenJ .. ..... 
reddetmeyi bir vazife telakki Ofi ajansına göre Aınlııal Hoo- Bu miistemlekeler, Fransız htir-
eder. ver'in Amiral Robert'e 9 Mayıs- irac1csınin bir mümessili adde- l - ld:ıreıniz tarafından \ ('r,Iccck 2000 kilo kırık mnntnrın pi 

11 _ Federal hükfnneti bun- ta verdiği not.anıı'ı metni şudur: dilcm'yeccl<: olıuı 'M. ı.avalin em- haline gct rllmcsı 1..<ıi paz .. r u.la ~&ptırııa.aktır. 
dan başka .ı\ntil adalarında ha- :Vi§i hükumetinin şimdiki şe- ri ı::ıltında. bulunmaktadır Bazı 2 - P. z. rlık 22.5 942 Cuma gilniı w:ıt 10.50 de Kabataşla Levazıın 
reketsiz bır hale getirilmiş olan fi, Almanyanın en geniş bir i&- şartlar kabul cdıldiğı ıt.akdm' be<.ındeki l'.icrkez Alım Komisyonunda yapıl:11.:aktır. 
ticaret ,..,,.milerinin kendisine !birliği sivascti taldp edeceğini Amerika bühiımet.i A.ntıl ve ( ı 3 - ı teklilerın pa?.sır. k için tayin olunan gıin ve sa. ttc tt:klif 
teslim edilmeı:ıini !istemektedir. bildirmiş olduğundan Fransanın yan yilla!ek komise!iırl, Frhn a c ı.-ı, r b d ı iızcrinduı '1o 7.5 guvcru e paras le birlıkte m<' l.lır koıı' 
Böyle bir hareketin mütareke batı yarım küresindeki mü.cıtem- adıru. ve hransız oo, gı alt ) l '11 • • aatınn. (5564) 
ahkamı ile bt'i surette memnu lekeleri hakkında Amiral Grecn- eh, fakat V~dc müstakıl oı . __ ,..tJlll_~~~!!!!!!!'!!!!!!~~'!'!!~~~~!!!!!'!~!!!!!:!~!!!"'!!~!"!!!!!!!'!'!~ 
olduğu Amerika hükfımeti bit- sland ile Amlira.l Hoorne ar - rak h. J\.et c-drn b r idare reı· - --
tabi bilmez değildir. Eğer Fran- sında akdedilmi.c; olan ve eV\·el- si olarak tanımı a lt~ırdır. ı 8ahlbi: A. Cımıleddln Saraçoğlu 
sa hilkfimeti Amerikanın bu ta- ce t.aıtmin edici mahh·ette ijÖPÜ- "Notanın de\8Jll vaıdır." 8Mıld~ı ver: (H. Bekir GUrcoylar vı 


