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Betlaci Yıl No. 1449 
Gİİl'VDELIK SİY ASI HALK GAZETESİ 

Her Yerde S Kuruş 

O kadar büyük ve kuvvetli ecne bi propaganda 
me nfaatlerine karşı yürüdüm, yürüyorum ve yü

rüyeceğim ki, uğradığım ma nevi ze hirli gaz 
hücumu beni hiç hayrette bırakmaz 

Her hücumu karsllamağa hazınm 
Kimin Elinde benim aleyhime bir delil varsa 

meydana çıksın, cevabını vereyim ! 
Yazan: HüSEYiN CAHiD YALÇIN 

----------------------------
A zizim Yalman: 

"Vat.an" gazct~i. evv·el~i günkü savı~ında, "İmalar açığa vumlmalıdır" başlığı ile neşret
tiği bir mal,alcde, "Tc-mız!ik meselesi'' namiyle Yeni Sabalı'tıa çıkan bir makalemi mevzuu

bahis ederek, bir bil<l'iğim varsa, Tiırk gazetecilik me3leğinin şeref ,.e haysiyeıti n11mına bunu açık<'a 
yazmamı istiyor. Gazetenizin bu davasını, makalemin vn,Jcitsiz okunmuş olmasına hamletm"k 
mecburiyethıdcyinı. Çünkü esasen imalı y<ı:!ı yazmak adetim değildir. 

o maka.lem umumi bir va.tan j 
ve ahlak mescles·ni te"rlhten 
ibaret ol<luğu için, içinde ima 

1 
a.ııunak hepimizin takıp ettiği
miz yi.\ksek ve temiz gayeye hiç 
uymaz. 

Milli Şefle Rumen j 
Kralı arasında 

Tebrik ve teşekkür telgraf lan teati edildi 
Ankara, 18 (A.A) - Romen Milli bayramı mü

nasebetile Cümhurreisi ismet lnönü ile Romanya · 
kralı haşmetli Mihail arasında tebrik ve teşekkür 
telgraf lan teati edilmiştir. 

Meclis toplandı 

Makale-mi bir daha gö7.den 
geçirmek zahmetini ihti)"ar e
dersen.iz görürsünüz ki ma!lffiat 
amme hizmetleri ve işleriyle ala
kadar olan fertlerin ellerindeki 
ı,crvet hnk~nnda, icabında, iza
hat vermive mecbur tutulma
ltın usulünün kabulünü tavsiye
den ibarettir. Memurlar hakkın
da böyle bir kaide konması lü
zumunu müdafaa ed rken, pek 
tahil olarak, matbuat mensupla
nmn da avoi mecburiyete tabi 
tutulınalari laz1m olduğunu ila
ve ettim. Filhakika, amme ha
yatının temizliği namına me
murlar için bu usum tavsiye edip 
de "'azetccileri istisna etmiye 
imkan var m~r? Bir.,_~iiti~~ Kahve, Çayın inhisar altına alınması 
r.:.emurun istıkametsızugı yu- h kk d k. I .h .. . 
zıinden gelecek zarar bil' gaze- a ın a l ayı anın muzakeresıne 
knin bir menfaat mukabilinde b l d ı· h • l l'T '-/ll 
yapmayı eöze alacağı fenalıktan aş an ı, n ısar ar t' en 
ço~ elıve:ndir. B~r g~z~~eci sı- beyanatta bll /UndU 
fatn·le lbır fenalıgın onune ge- ------
cilmesi için ~aıc düşünürken ------ı Ankara, 18 (Yeni Sabah mu- 1 

kendimizi ayni vecibeye tabi yasi hayatta devam ettim. Ha- habirinden) - Büyük Milleti 
~orm.cmck mantıksız olurdu. la da ahl8k ve namus mefhu- Meclisi bugün Şemsettin Günal
Bir ceza. kanununda hırsızlığa, ınuna yabancı bütün clüşman~a- tayın reisliğinde toplandı. Dev
adam öl-fürmivc karsı cezalar- ra meydan okunıaktayım. İftira let Limanları İşlelme Umum 1 
dan ve bu cezaların " li.Uumun- atmak, dedi.ıwdu yapmak, ah- Müdürlüğüne (314) 'bin lh-aJık 
dan bahsı•<lc•rken bununla kim- laksız kimseler için pek kolay- munzam tahsi:;at verilmesine 1 

Et'' e ımada bulunulmuş olmaz dır. Herkl'Sin aleyhinde her ~- dair kanun layihası kabul ve .:ıi
'\ e kimHCnin de alınmak a•klına yi söylemek kabildir. Fakat na- nema filmlerinin gümrük ıesim-
f:.€1mez. Onun için, Vatan gaze- muslu insanlar bir adama mad- lerinin in<lirilmt'Si hususundalci ------------
t< ıücin nedon dolayı imaucın ve di \'e marıc\'i bir suç isnat eder- 'karar tasdik e<lilmiııtir. Bund:ın 
jm:ıların açığn vurulması lüzu- ken onu isbat etmek vazife8iy- sonra fa\'kalade hallerde hak
rnundan bıhscttiğini anlıyanıı- le mükelleftirler. Üç SCfü.'1.ienbe- sız olarak mal sahibi olanlara 
)Orum. Yazımı tekrar gözden ri Türk matbuat lrnyatı. millet- dair kanun layihasının birinci 
geçirdim. Hanei fıkrada, yahut lerarası mücadele fırtınaları i<;i- müzakeresi yapılmı~tır. 
ij{elimede bir ima tevehhüm edi- ne kanştığı i<:in, takip ettiğim Memur aylıklarının tevhit ,.e 
Jebilet·zğini bir türlü kestiı-e- battı hareketin ne 'kuvvetli ve :teadlilüne dair kanunlara hftğlı 

edim ınühtiş menfaatleri ihlal ettiği- cetnülerin :Maarif Vekilliği ).:ıs-
ın · ni pekala müdrikim. Ecnebi romda değiı:ıiklikler yapılması-

Zannetmem ki gazeteniz, am- propagandaların ne kadar teı-;ir- na dair kanun layiha.sının iiti 
rot:' hizmetleriyle ilgili kimseler li ve insafsız oldukları meçhu- maddesi kabul edilmiştir. 
hakkında bahsettiMm tarzda Kahve ve "ay inhisarı 'kanun 
b. b · t k b ı l rsa lüm deg-ildir. Bir gı'zli a!'!ızın fı- ~ ır mt.."'<! unve a u o unu ' ., Iavihası da tercihen ve mfü;taee-

t ·1 · b d ·· t sıhlıyabileceği bir iftiranın akıl J ga2'e ecı enn un an mus esna len müzal.ere cdiler<'k iki mad-
1 .. raftar ı o ve iz'anları basit, muhakemeleri tutu masına ·La o :-un. desi encümene verilmiş ve mu-

halde, ima nerededir? Gazeteci- kıt, ahlaki hisleri inkişaf etme- vakkat maddelere kadar olan 
I d b. · · b·ıd· -· ... miş muhitlerde ne kadar kolay-er en ırının ı ıgım ve ıs- kısmı kabul edilmiıotir. 

t k d. ld - " b' f lıkla intişar edeceğini ve aı'hz- '" fıa ına a ır o ugum ır ena- ., Meclis Çar~mİ:>a günü top-
lığı mevcut olsa idi, bunu hi~ dan ağıza geçerken ne kadar }anacaktır. 
kimsenin teşvikine Yeya .tab'ına dallanıp budaklanacağı tecrübe İnhisartar Vekilinin Cel'·anah 
hacet bırakmadan ait olduğu ile sabittir. O 1kadar büyük ve Gümrük ve İnhisarlar Vekili 
makama bildirirdim, yahut ga- kuvvetli ecnebi propaganda 
zeteve yazardım. Fakaıt imme menfaatlerine karşı yürüdüm, 
ha.yatının temizliei bakımından yürüyorum ve yürüyeceğim ki: 
clzem bır ıtedbirin kabulünden uğradığım manevi zehirii gaz 
bah eden'kmı de, bazı yanlış hücumu beni hiç hayrette bırnk
anlclfmalar tahaddüs edebilir maz. Yalnız, hiçbir delile iatinat 
endişesiyle. bu tedbirin matbuat etmiyen bu alçak iftiraları ağza 
mensupfo.rına da teşmili lüzu- alıp tekrar edebi\€11 vataııdaşla
munu ileri sürmekten geri ka- nn mevcudiyetini müşahede ba
lamazdım. Arkadaşlar bu bahse na esef verir. Fakat böyleleriy
.alaka göstereceklerse bundan le münakaşaya girişip de bu 
bir dedikodu mevzuu çıkarmayı kadar nazik bir devrede Türk 
anyacak yerde zahmet ve gay- vatanında münevver tabakalar 
retlerini meselen.in esas ve ru- arasında derin bir ıa.yrılık ve 
huna tıevcih ederlerse zanne- düşmanlık manzarası hasıl ede
derim ıki matbuatımızın nezahet rek düsmanlan scvinJirmek ve 
ve ciddiyetine daha ziyade ya- memle'ketin birliğini ihlal yolun
kışacak bir iş görmüş olurlar ve eaki p-ayretlerini kamçılama.k 
!lr.ıymetli fikir ve mütnlealariyle istemem. İfti:ra.ya cevap veril
rnemlekete hizmet edebilirler. mez, onlar çi!!nenir, geçilir. İş-

te her hücumu karşılamıya ha-
Şahsım hakkındaki neşriyata zır bir halde ayı:ı.ktayım. Kimin 

gelince, bunlara karşı süküttan elinde ben.im aleyhimde bir dıe
b.liğ b:r cevap tasa'V''Ur ede- 1il varım meydnna çıksın. cewı.bı
mem. Otuz üç .. cncdenberi, b"\. 
tıin kinlere, dti!-:manlıklru-a. ve m vereyim. 
ütiıal r.ı. mc.}dan al.uyarak s:- lliiso;\in Cahitl YALCIN 

(Sonu Sa. 8, SU. S de) 

isvec ve Norvec'te 
' istilaya karşı 

tedbirler allnıyor 
Bilhasıa lsveçte 

yeni endiıeler 
baş göstermeğe 

başladı 
Stokholm, 18 (A.A.) - Sala 

hiyetli müşahitler, lsveçin Al
manlar tarafından istilası endi 
şesinin burada tekrar hüküm 
eürmeğe başladığını görmekte
dir. İlk olarak, Almanlann, İ&-: 

(Sonu Sa. a SU. 5 de.l 

Londra radyosuna göre 
---0---

ltalyan milleti meyus
1 

ve hükumetten 
memnun değil! 

Itr.Iyanın bir Anglo - 8akson 
ihracından korktuğu anlaşılıyor 

lngiltere Malta 'yı 
ltalyan'a taarruz 

için kullanacakmıı 
Ankara, 18 (Radyo Gazetesi) 

- Londra. radyosu, bulgarca 
neşri.yatında d~ştir ki: 
"- İtalyan milleti rneyustur. 

Hiiklımetıten memnun değildir. 
Halk nazannda Faşist idarenin 
itibarı kaln1amıştır. Ancak 250 
bin ki~ilik Alman ordusu saye· 
sinde tutunabilmektedir. Bir
çok şehirlerde Alınan subayları 
geceleri boğazlanmış olarak bu
lunmuştur." 

İtalya Neden Korkuyor? 
Radyonun diğer bir neşriya

tında da şunlar söylenmiştir: 
"- Roma radyosunun spike

ri, İtalyan donanmasının gece 
gündüz İtalyan sahillerinde dev
riye gezdiğini, bir ask.er çıkar
ma olursa. bunun şiddetle püs
kürtüleceğini ve İngiliilcrin Mal 
ft.Yl lta.lyaya taa.mız !icin elde 
tuttuklarını" söylemektedir. 

'Jonu Sa. S, 8ü. 4 de} , 

Ankara da, İstanhulda jrapılacak şenlikler 
Buı?ürı , Biiyük Kurtaııc, Ebedı Şef At.ııüır/{'ün v.ıtan istiklfilin: kurtarmak üzere Samsundt 

Anadolu topraklarına ayak bastığının yıl dönümiidür. Bu münasebetle bu mutlu yıldönümü IDl!ID
lc~l'tin her tarafında coskun tczahürrttla kutlanacaktır. 
Ankarada 19 Mayıı- stndiylc -, -

ıc;t.•hı izr:iz ı;;t~dlaımda yapılacak ~u Cephesinden Dikkaro 
m(•rnsım ıçın programlar hazır- Şaynn MaJfımat Gı>liyor 

Uv.ak Do<Judald Mu~he1enle 
Bir Duraklama l&8edDlyor 

lanmıı-tır. 
Ankal'a(laki Mera .... itn 

Tarihi güniln 23 üncü yıluö
niimiı Ankararl<i. çok parl.ak o
lacal:tır. Sn.LMılcyin saat 7 ılc 21 
top atılaca:?., Atamızın S:ım. una 
a.yak bastığı an tes'it <.'dil~cek
Hr. Bunu Ebt.o<li Şc>fle, onun em
rinde vatan için ranlarını feda 
eden aziz f;ehıtleıin hatırası ta
zi7. olunması takip edec€ktir. 

19 Mavıs stadında şenliklere 
başhı.ımmdan evv<.>l talebe mü
me:-silleıi EIA."Cii Scf Atatürk'iin 
muvakkat lrabri.rli ziyaret ede
re-k onun merhun huznn.ında 
ta?.ırrıle ('<Yilet·eklerdir. 

(Sonu Sa. 4, Sü. 3 de) 

şimal denizinde 
ingiliz 

tayyareleri 
Prens Öjen kr11va

zörii ne hiicıım 
ettiler 

Alman'lar yirmi dcl<uz 
İngiliz tayyaresi 

düşürdüier 
---0•---

Amerikan sularında 17 
miittefik ticaret gemisi 

daha ·battı 

Ha.-kof 
kesiminde 

Alman zayiatı 
---()>----

ı imoçenko ordu lan 
karşısında Alman'far 

12,000 ölü dah' 
verdiler 

r Kerç -;.:dasında 

Amerikan 
tayyareleri 

Lae'ye hücum ettiler 
---Oı.---

Yeni Gine'nin büyük 
şehri ~'anıyor. Donan

malar birbirini 
aramıya başladı 

Birmanya'd11 

Bozguna uğrayan Rus · Japonlar, Hindistan hudr 
kuvvetleri temamem duna aiti kilometreye 
yok edilmek üzere kadar yak!asmış 

im!ş ! bulunuyortar 
[A..A. tclgraflm"1niiatı ı [A.A. tclg,·afim ı,ıdM 
hııUt.~a. cd1l111i.ştir. l hulu.<ta edilmiştir.) 

Harkof bölge.':>inde Rus taar- Tc kyodan bildirildiğine göre, 
ı u?..l:U'l de\·am ediyor. Gece Binnanyad:ı muharebeler du .. 
Kc>rç etrafıııdaki &a,·al:;lar da raklar oibi olmuştur. ~ah·.,. 
Şilddet.'lenmiştir. ~i'osko,:a rad- ı nehrinin snğ kıyısında. çarpış 
yosu, Briansk cephl~:;;frıde çete maln.r cereyan etmekterlil'. Şido 
muhar<.>beleri cereyan etmekte- ''in viıdisinde İngilizler gc>ri ~-. 
dir. ~60 Alınan öld.irtihniiştüı·. kilmektedirlcr. 
Alınanlar ricat csuasındn ağır Japon eksperleri Birman) ada 
keyııılara uğramışlanhr. Maleve ı.kesimi.1de cereyan c>ık:n 

Radyo, Ruslarm Harkof civa ha.rt'.ketfor netice:;indc Japonla· 
nda bazı meskun ycrkı i işg:al rın Birmanya. - Hint hududuna. 

ettiklet'ini lınbeı· \"ermchtc, Al- 6 kilumetrelik bir mesafeye k~ 
man taa.ı ıuzl:ıı mın pfüıkürtiil- dar ,... ldiklerini bildirmışlerd i r. 
diiğiinü ilave etmektedir. Bir ,Japonhr (ekili.' oı· 

Borfü:ı, 18 lA.A.) - .Alman Moskova telgrafına gör·e. Rus- Yunnan evaleıt.inde, Birmanya 
tebliğ"indrn: Dı--nWtıllı g('mik-11 lar Harkofta Alman miidafaa yolu civarında Çinliler t.eşebbü
Şimali Amerikanın doğu sahi- hatlarını yarnuşlardır. Alman· sU ele almır,Jardır. Japonlaı Tcn
linde Karaib der.izinde ve Mi- Jar Harkofta. Alınan müdafaa c:ung'dan geri ~ekiln.ektedirl~r. 
si~i11i ağn a<;l~ında topyeidın lar 12000 ölü vermiıılcruir. Ti- Cin '11ı-hlii'f,intl? 
105 bin tuni1P..tohrk 17 diiızmaıı m~enko orduları garba doğnı Çin tebliğinde Lungling doğu 
ticaret geı:niısi batırılmıştır. ilerl<.>mektedir. Bir Rus harp ge ;.imalinde Salveen nE>Jırinin Latı 

!nbıilteri'r.in c'"'mıp SHhilinrlt• misi. 6000 tonluk bir Alman sahilince şimdi hic Janon .ku\·-
hafif bflmb~ tavv;ı.relcri Frılkes- (Sc.nu Sa. 3, Sü. 2 de) {Sonu sa. 3' su 7 de) 
t.on ''e Hstin~ ·limaıı biHgt•l~rl- - - ---- ----------- - -------
ne mm·affaklV('ıt.k- taarruz et-

. 1 d' • 1 
rmş er ır. 

Holaı:ıda ı;;ahili u~ığınctı m:\-1 
viıı tarama. e-omileri \'e k::ıı-:.ıkol 
gemileri İngiliz Heri hotlariyle 
git.;ştikkıi bir ~:ırpı~ma esna
ı::>ında bir düBman tekn~ini t.<ıp 
ote~iylc hashrn uğı-atmıı-lardır. 

Alınan a.Ycıları Manş sahili ii
ZL"Iinde hareketler vaparak 15 
1n~liz ta·war ~ı dlişürmüışler. 
kendileıi hil•bir kıtyıba uğram..ı-
mı:-;lardır. 1 

~imal de.rm.inin şimal bölge- 1 
sinde lngi.liz tayyarelerinden 
nıürek~~P KU\'>'etli le*killer 
Prens Öjen kı uvazörüm' taar
ruz etmi~krse <le muvaffakıyet 
elde roemı>mişler ve eok ağır 
kayıplarla. püskürtülmüşterdir .. 

l{ruvazör ve ona refakat eden 
tekneler bu Ül''''arell'rJen yedi-
8ini, a,·cı tayvareleriyle uçak
savar to""USU 22 sini dü~iirmüş-

(Sc-nu Sa. 3 Sii. 5 de) 

SPOR TESKILATI · 
~----~~~--... ~-~~~--~ 

Daha sıkı kontrol iç in genel direk
törlüğün Maarif Vekale t ine 

devri düşünülüyor 

Atatürk kitap sergisi bugün açıhyor 
j"Yeni Sabah,, ın Ankara munabirmjan:I 

* Memleketteki spor lcşkilatının daha ~iimullü ve daha 
· verimli biı· hale getirmek ve bu teşkilatı daha s kı bir kontrole 
1 tabi. t!1tmak ma~ı:xıdiyl<:_ Be.den T<.•r.bi;:~s.~ .. Genel D'rcktörlüğU 
ı teşkılatının Maarıf Vekalelme de\ rı dtı'jttnulnıekte<lir. Hazırlık 
: lara başlanılmıı,tır. 

Adli evrakta posta ücret i 
Mihver hücumbotla rı * Posta.'!-'eJ~af İdarcs! vasıtasiyle Ş\!.hir.içinde ve Rchir~er l ı arasında teblıg edılecek adlı evrakın yenı f yatları §oyledir: 

Malta Sahr'llBfl·ne 1 ~~~r tebliğ3'-t için 7,~ kuruş, tebliğnt ilmühaberlerinin iadele 
rı ıçın de yıne bchcrınden 7,5 kuruş alınac-aktır. Taahhütlüler 

, için ilaveten yedişer buçuk kuruş ve munzam ücret olarak be-taa r rUZ ettı,er her tebı~ğat için on kuruş ücret alınacaktır. 
-o- Suıkaat davası yarın 

Bir botun batırıl
dığı, diğerinin de 

hasa ra uğratıldığı 
bildiriliyor 

[A.A. telgraflarındai1 
lıulasa 6dilmi~tir.] 

Dün Mihver Hücumbotları a
daya taarruz etmişlerdir. Sa:
bahleyin erkenden yapılan taar 
nız esna.EmdEJ. bir hücumbotu 

(Sonu Sıı. 3 SU. 6 de) 

* Suikaıst davasına yarın sabah başlanacaktır. Bu celsede 
~ddianame okunacaktır. lddia makamı idJianemeyi hazırlamış 

· tır. Bu celseden sonraki celsede ve ağlcbi ihtimal 27 Mayısta 
1 maznunlar müdafaalarını yapacaklardır. 

: Ankc.ra Hukuk Fakültesinde imtihanlar * Ankara Hukuk Fakültesi imtihanlarına 20 Mayıs Çar
şamba glinü başlanacaktır. İmtihanlar bir ay demm edecektir. 

Atatürk kitap sergisi * Yarın (buglin) hnlkcvinde Altıncı H.esirıı Sergisi ile Ebe 
·Şef Atntürkün hayatına ait bir kitap sergi .. i açılacaktır. Ayrı

ca halka Atatürkün hayntma ait filınler gösterilecektir. 
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,..,..,._.,.. 1818 denberl lnglllz PolltikaSI ..,.. .-.a 

~:z3D·~ C. pEn'RJE Bt. - 0- Çeviren: H. Cahid Y~ 

kendi emniyeti hak-ı etti. Hio bir uıemleket hıgilte
~~ıı..ı..ı. t:eınşa: cii4<:dii ve bunu bir- renin misalini takip etmedi.~ 

Gark ittifakları sistemi W.inston Churchill bunu pek gü
c- temine çalıştığı gibi Alman- zel anlattı: 
n karşı uzlaşma kabul et- ''Hakikatte, değişmez bir ka-
".Z sert bir tavır talmmıaktan mm o:ıa.mlt denilebilir ki Jınrpte 

fayda umdu; o kadar azimli tch'lllielere <>-

ı:J°li~ !:m~ = kadar ~ ~ tngUtero şicıt 
J~ üçUzlU Garanti detli tazyikler govşedlği ve za

. uahedenamesini bfıımnsı fer bzanıldığı zaman bunun 

.. un Paristcki nüfuzunu pek semerelerini clliıden atar. Va
rdı Fıı:ı.nsanın takındığı tn.?- amchışlanmıs her fedakarlığı 
n ~ kem mUnıısebetsiz ve yaptilitnn, . birtnllim k~ ve 
Ja gorüşlU olduğu~ laymct .... ~~~a~:,,gpstemfi.ı'Jttrn 

"'"!hineland'da Almanya~ ay- sonra; WLlilW. .....,.,, ..... ve m nasız 
rı "ıt2ı hislerlııi .kıı.vvetlendinn bir halde l'el'e serilmişlerdir. 
:~in. elinden g eni ~ Fnr..at H bukL biraz.cııt dhlıa selint ve 
yle usullere müracaat" etti. _ki; gayret"onliı.n en yUltsek bir mer 

JU.llL:3<1.....,... halel geliyor.du. ?~~er tcbeya çıkarahillı:di, hiç ~ 
u.raftnn da Bavyera HUküın· sa emniyet içinde yaşatabilir-
~ hfuıedhnını tı:krn.r iktidar di.,, 
t.J. kiine gefirıne . b~- Tek taraflı siUUısızlanma ha.-

hepsine set cckti. Bunun ı- n·c· ti ı..~ı··-· ..:ı. ..:ı-.. l\ . ..:ı .... ti bü ıye nezare U<MUJ.U.LDuan wı. 
Mn de boyfe für ~r\:~ı.: n • kiifi derecede fena idi. Çiinkil 

• A1lnanyndn nımmı ge- tlıgiıtere da.imn. bir eli arkası-
-re Dır b Innrp te Er 1ll1ı b:ığlı bir halde müzakerelo-

cğini bahane edıyordu. Hal- re girişmelt mevkimde buluna
i Iıakikut:te bu harekı A_:!.· 1 caktı. Zaten Lord Curzon'un bu 
anın pnrçıılanmasına og- m hiçbir zammı kuv 

nı ilk ~mı: olacakt.L Locanın vet ve metan tı bır mulfatiele 
Misakı ımznlıınw SN kadar, .. terdi•• aıt'f ru ~lül l<' 
Fransanın Üçüzlü Gara_nti Mu· ~~~ i~n ~em:! b~~~ketf~ 
~ emımeaının yer !1. .. = halk arasında husule ~rdiği 
bir §CJ; ~rama te. bu , tesirde ıdi. Fena cinsten bir 

politikısınııı..en saslı \asıf- Uı Iuk dal b""tiin" 
.,~_-.;.,_, birllı" kil efini tir su u g l u mem .. 
.a. ... uilLW.IJ,, ı _ . . . · lclmti kap!~ LidCrl ar.a:ıın-

Almauyada .ıktid:ır mevkıı:ıe daki parola her ~yi Milletler 
gelen muhtehf hURt!h1etlen~ Cemiyetine bırakmak oldu. ln

ili • tsizlikleri ynlıut. aını- giliz halla İt:alyanln.nn Habeşis 
etmzlikleri. d yrı bir me- tana hücumları fu:erine.: bin bulı 

le arzctti. Almnnlar,, umumi ran çıkınca.ya. k.adaz! Milletler 
san. ve kanan~ muh~i1 ol~ Centiyeti.ne çocukç;a bir itıiınat 
fıtrnt itibanyle enmli cgıl- bağladı. Habeşistan buhranın
dirler. Sev~ ve ida . o~uclar- da. lhgiltcre gayet zayıf' sur.etle 
sa liya.lratlı ve kabılıyetlı olur- bulunuyordu: eflnl.rı umwniye 
lar. ı.it:arcJreden ·~a' ~ne teredcIUl içinde idi. Bundan do-

nra:. geçmı ta bu: k: e 1~ - layı metin ve kuvvetli bir ha-
re işini göımüş olan1.ır ve ıs- rici politik takibine imkiin 
tikbalde de yapabilecek olanlar yok"tlı. 
bir kenarda: ka.Iımş.ardi. Bunun 
net cesi olurnk, sulh muo.hede- Versn.y Muahedenamesini ta-

csi tnı:afında.n tcsi edilen kip etlen senelerde Britanya 
muhtelif kontrol kam onliın diploma "sinin meşgal "ni tiu 
~ 8.bi!mckte: çok zorluk qek- anlasmanın a.hkiunını icra key
til r. Yollarında tesadüf' tik- fiyeti tnşki <ııı.liy:ordu. ıtllllialı 
!eri cngellcrın, n ye ka- taraflar arasındaki istişarenin 
dar kabiliyetsizlikle, ne derece- 'usufü San RC!:no, Rapallo yahut 
ye kadar. kastı; uretı:c çıkanl::ı.n Caıınes gibi latif bir yerde top
r.orluklardan ileri gcldiğ ni kes- lanması itiyat haline gelen kon 
tircmcdiler. Bütıün buniaı yal- ı:an !ar.dan ibaret idi. Mnhte-

B. Hikmet Ona1, kadro 
ve tahsisat Ozerinde 

.Iontrolela yeni bir 
arne muamelAb • e 

görüşmeler yaptı e 11..ırl\.ıo.- ~· ... aAA·.,.;. 

Bundan birkaç gün eve!. An- Bölge İaşe Mü~ V: suiistima1ine ıruı:ha1 bırakd-
kara.ya bazı . ~ °';tlnn- akıf Hanındaki Sokciı:ıi Knmpan- mıyacaktır. Öğrendfğjmfre göre 
mak. üzere ID~ C Miidd~ ynsm.ın bulundugu ikinci ka.ta. bu defa kontrolün pratı'lC oir 
mımız Bay Hikmet Ona.t dün naklolunaca.ğını yazmıştık. fueo ~de yapılması temin: ed:ilmig 
sabah A&>hrimize a.wdet · . -..nı.:ıur" ın·gµ-·· d'un" di'Y> f+-"·-- ........,, ıır- .w..u.u ~ UUCMÇ,U J~ tir. Bu ""etıf usule glh'e Bölgrl 

Bay Hfümet Onat kendisiyle binasında faaliyete geçm~ t8şe Müdürlüğü her brma, UY..e-
görl4en bır arkadaşımıza. An- Bumda. fırınlann kontroli1 
karaya JUlliye V ekfilet.ile b3G1 muameliül için genif bir :rine 1000 ekmek kuponu yapış 
temasfarda bulımmalt il7.ere git &yı'llmı"ör. Ya.:rındm itı1lareı tinliıru cfnmgnlı v 
tiğini ve bu ~ ptnıa. bütiln fırınların kame sarfiyatı cektfr. Bn ouretle fırmlnnn sar 
sa İstanbul AdlıycsU:ı?- &8.kada;f Bura.da kontrol edilerek şimden fiyatı hesaplanarak fırıncılara 
eden kadro mcsclcsiyle tahsi- sonra firıncıkırın hiç bir suret. tiuna gôre un vzi edileeel.."tir. 
sat meselesinin görüşüldUğiln.il ------------------------
söylemiştir.,, 
Öğrcndiğimıze göre Adli,.e 

Vekaletince yeni bir kararname 
lia.zırfaınalffiıdlr. Btına göre, A'.d 
liyedclti. ·· ti1n ter.fi ve tayinle
ri ihti:va edecek olan bu:~ 
namenin mahiye1!inin pek y.
kında:_ anla.şıln.cağ:J kuv:vetle tah 
m.in: edilmektedir. 

B v da.y t irler 
eti karaya 

• • 
~i r 

Ticaret Vekaleti viliiyete gön 
de!·diğ,i bir emirle buğday ve 
nakliyat. tAcirJecini temsil edf;. 
cek olıı..n ilci heyetin Ankara.ya 
gönderilmesini lı;.lı:miştir. 

Vıliyet, vaziyeti Ticaret ~ 
dürlilğfilıo bilclirmi§tir. Her ild 
heyet bası da Ticaret Mild.b
liiJm tarafından seçileeekt11\ 
H.eyetlec 1 Hazicuıda Ankaza.. 
da bulunacnktır. 

Mensucat fi~eri tevzline 
sor:•atle devam ediUY,or 

Yerli Mallar Pazarlannda.n 
şimdiye ka<Ja;r. pamuklu mensu
cat almıyun vntaııdn91.a..Q 5 şeı
melre pamuklu teni edileceği
ni yazmıştık. 'Devzi fişJerinin 

evlere da.ğıtılmaınoa başlanmıt 
tu:. BUgün deva.iriu kapalı bu
luruwısı dolayısiyle Yerli Mal;

Belediye .Milfettişleri l.arafm 
dan yapılan teftiŞler neticeslıP
de nol\sa.n ıvezinli ekmek ~ 
dıklnrı ve t.as::ı.rruf ettikleri un
lardan yaptıkları ekmekleri kar 
nesiz. fahiş fiy:atla halka sa.ttik 
ları te.sbit oluruuı :ı:ı. fınna 
verilen unların kesıildiğini ~ 
mı tık- Bu unlar kapanan fırm.. 
1a.r civarında bulunan diğer fı
rınlara dağıtılınıştır. 

Belediye Riyaseti aldığı; bir 
kararla, bu uretle anları aıttı
nılnn fırınların birer şube 89" 
masuıı mu~k göımiiştür. A;,, 
çılan şubeler blı: kaç cWıe kadlır 
b.aliyete gcçecc.ktir. 

İaşe memurluğu 
imtiha:ıf arı dGn yapıldı 

Bölge İaşe M.üdürlüğüıılhı 
kadrosunu tamamlamak mü
sadiyle yüksek t.uhai.l mezunla
n arasında ~lan mflsnhııka im 
tihanı dtin tnşe Mildficlf4.1füı.de 
yapılmıştır. 

İmtihana 38 genç ~tirik et
miştir. İmtihan neticeleri ,,._ 
kında tebliğ edilecektir. 

Milli Piyangonun I9 Mayıs 
L<l42 füvlWfidc. gcfüliŞi bugün 

att 1~ te Anknrada Ser~evi 
biııamnda .wıpılaca.lrtir. 

Milli Piyangonun bu çekilişi 
yurdun her tarafına ı:adyo il6.o 
nakledilecektir. 

----Hl<----

300 ton mangal 

Mahrukat Ofisinin lia!ta için
de bilfiil faaliyete geçtiğini yaz 
mıştık. Ofis namııuı mangal kö 
miirii wna.K UZcre Bulgaristlına 
gönderllen motörlemen beş ~ 
nesi dün ilk seferlerinden dönr 
mlişler ve 300 ton ~:ıl kö
mürü getirmişlerdir. 

Bu kömürler Ofisin ~mll
de liazır.tiı.dığ1. depolara ıd:Dk e
dilmiştir. 

Ofisin aldığı tedbirler sa~ 
sinde bütün yas ay iÇ!n.de 
9Chrimize Bulgaristanda.ıı kö
mür getirilecektir. 

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

i nl?! ~~ı:~lnrl"' m"''f'luplar arasm- lif memleketi rln devlet adam-
- t>~ 11'" " "o 1 ···-' nda b" '-~·= lar mÜ<ıt;SCSCsinin da birtakım "tJh v itımatnız- an, yaıuar:ı ır.er ııuu.ıp vo 

bUtlin m&- , 

hklar doğurnınkla ralruadıfar, miıtelıass:s or:dulariyfo, or.alara murlan tevziat y:apılııı.ıyan semt 
ilttefikleı1 aramnda ıia yni gittiler. İşleri bittiği zaman, lere fiş dnğıtaca.klardır. 

isler hfıstl oldu, l?' 1e.tleram.sı dünya. bütün mühim noktalar- Tevziat glinü, ay.r:ıca: ilıill ..,. 
-l<ho.t~-.3: , ~•-- _ da tam bir. anlaşmaya. vanldı: lil k..ı-

a:ı: l ;{.C.,:UU'.1~. uıu,t; gfuıı 1.-1.-- alıyordu. ?.{iiı;ıkere ( e<:(i ı.u,;, 

Adliy.e koridorlarında gflrOltü ç1k:arantar1n ikisi 
de günahsız oldu rmı iddia ediyorlar 

.u...-uu....... n. inadını üıgıi renin ~-

mü_Ia~!:1~~c ~= ~~~: ~~~~~:ş~e:,~0~:: Beyaz peynir hala ~Ptawd:=:niı ~ = kalabaıı1c bir dlnı 
uJ::abil tr.giilzler ~ Pari ta- tırlabyord'u. Fakat. arada mfu gelmedi! mesele çıkarır bazan bir m.- c1o1;~~lulardnn biıisi ecnç bir tnı • 

ve yeni şatlitl gösteriyorlardı 

ndan d ıa; yu~ bir: mu- hlm hın fark vardı. O ta.ııihle T rak Mah ull · Ofi · ta- de kalmar.. Katıncr:U bell .ba1mi be, di~eri de gen bir bayatı ... IL-
amelcııin Alinany:ı.yt ı:nuRul bir Avrupan.ın hıikimleri başka: bir :op ~ ·en · 

181 alır. onuo marifetleri-.. 1'R:J bw defo liiı- de vekil tutmuş; 
yola solomı.k husııaunda::. çok harbin. patlak ve.'"lllesinin önü.- rafüldan şehrimiz pı;y;a~mna. &1 ~e Bırir.cl Ceza ahır..,..._ tkislnin vıwyetlcrine bnluırsanız 
dah ziyade işe yamyacıığını ne geçmek! nıcşgµl olduklnr.ı çıkarılması: kararlaştırılan 41.0 a!nde ~hsi bıı· dııvnlm:ı nrm'i- O- ualliY. tleıinlh füi't geçıned.W pcJC 

"y:uyorl!lrd1. 191 umumi in- h de, Versa.ydan sonra:, niha· ton pirincin mümessil bakkal- lnbilir. G~l g\izel -pardon üd belli olur. 
-tih. bıı.tındn. kasti ur tte- uyan- ye~ ezmiş biıı h~bin tasfiye- lanı; tev7.ia.tı tamamlanmıştır. hn::.:mn g{ı:ı:c1 süzel 4hn"uiınalarma Şahit olanlk ıııe yaka o.umara-
dınlan mübalUğalı ünıitlede bu sıru yapmakla ugı:ru_ yarlar.dl. Mü essil bakkallar tı · imkfuı yoktur ya, ağ:mndan ~ b polıs memuru dinloııdi. Bu ~t 
vaziy t bir araya clin::.e, İngi- En dikenli mesele Alinan!'.a ta• • m • sem crm- verdi- mahkeme bm:uruna çık- ıördliklerini aıılnttı. Fakat füırlisc
liz- lı in p ... erinde .~rtıcı bir rafından yapılacak t!i.mirat kcy deki halka tevzi edecek olan mışlar. o söylcınitı. öteki cıweıp ı:Wı ayduıliınmı:sı !cin ~ ıkı ta
tesıı hilsı olu o u. Bu la ha- !iyeli idi. Bil.yük Bmtanya ile bütün bakkallara ciroları ni.sb&- vcmtl.; ve d vo talik edllmil. Jılab raı Uı bunu:.: ı, ı:ı SôrmQYorlardı. 
:ncıy ıez:ıretinin uklannı Fbuı.sa.. ise bu işte daima :cyn.ı tinde pirinç dağıtmı~tır4 kem ı pmndan WWaııU ~Jci- Kaduaıı avuk:ıu mati1'cme,,e yeni 
&rttıracak b"r fut ıl v.tlcu a g&- fikir.de- dcgıldiler. Fakat B\ırsa.di:ı.n beklenen CS ne gttın erı illzımcellrkcıı öı1e b!r şahit list tnl:cllın ettı. Gcnı; 
tiıi~·ol'du. HiQ bir, iş yapıp bitirm:ivrsn bin teneke beyaz peynir benüs vnnmamışlnr. B!rl!t ötekine fena e bunu görünce yerfiıdcn 

Sulh u Bırle-- bı konferans iratlar ölü bir Ş~ gelmediğinden t.evzia.ta b:ışl&- ~~ s5ylomiııı di~ de fcıı.a W- z :ııaı~ı: dedi ki: 
"k Xmcrika .o; lt;t ·ruun Y kt'nr. Manmafilt, A'.vnıpanın nılmaması hakkında alfUuı.dar- de içorlixerek hınımı Wla 7 hlt ~ek ıt.i7.ıııı .. 

nıpa ı~·ıeıine al n devlet adamlarının Kendilerini 1 ra; bliğat yapılmıştır. Diğer memtş; fi tükilrüğe, '°kada bin- m de Y-Ofli çnfütıeriın vnr. 
te devam ed ği n ıl bil"' cıkmaz için dolaş- taraftan evvelce de ya:dığunı& m v.c cürmu m ut' m liR<?mtlll cıhlfa iyıi b.Jl.yortar lilıfilseyı .• 

ılln;s "e 'filletl mn.~a molıkfün ttikleri hak- gibi Tu& Yağ fiyutlanna halilkt nin huzurunu blıyJannflar. .Nihn.>m duru,?mn, dJı,:er r<>hlUl?rin 
.-,;ı • llr fı"uo:ıt · tesbı"t edlF1 :-gın· den diln- .,.. bu limitler il tes kında bir fikir veımek icin bu x-"' u.o Dün Sultanahmc.tı.. ttçüncü Sulh.: dlitlenmcsi için b~ blı-gune bı-

Bunun böyle. o ıgı Wım~ toplantılara lr ifa~ ma.lfunat den itibaren, mutemet. Daliltailar Ceza l\'foUkcmesinın snlonu Tine rmldl. 
uk edince yeni bırtakım çap- vermek mıin::wıp olur B ı kon- r.a yağ tevziatına. ba.şlanmıştır. '-------~-.,,.._,.-------==....:-=;;Q;l-=---.:::;-Ei' 

raı ıklıklar sı!ml sı mP.Y<fana fcranslann ıHti Ut:!O SC' ı 3i Ni-
çıktı. Hev halde, Milletle c - sanın San Remo'da dı. 
mi eti v Versay uali denn· hiç tc nıü o mı-
me ·i le bir! t rm bi ıaı:a yan ~ar altında içtimna dn
idi. Çunk:i böyle yapılınca, .\fil- vetr edilmişti. 
lctler Cemiyeti nuızafi v et yti a hale sokulmuş 
lerın bir teşkilfıtlanndan. }dne bfilrreyc, Ruhr'de vukun gelmiş 
!}Ok farklı olmıyan bir mıi .... se.- bir komfüıist. h~ali ile. alakalı 
.se mahiyetim alını ı 1 ~Jk ıcr:ı t ıuu;:ın tfünanya ta-
Amel'ilm. De U ·ri, rafuıd ~vliZ cdilmcsı neti-
vc Rusya Geı liy te l'rıuısızl~ Frruıkfurtj 
dıldaı halde ona ıHetler- Ce-- il dig:. dôıt Alman hrini iş-
mıy •t\ adını v.cı:rnck . lıaltikate gal etmişlerdi. Ve bunu da Bri
pck uygıın dü.şmuyordu BiıyJe t:any tıültiinıetinin m.ifüıleası
oll:nakla beraber, MilleUer Ce. naı ınu p.y:i~ olnrak yaHmı r
mıycti oütliu mılctJerı b.-ucaltlı· dn 'Mlıomnfıh Britaııy. hült -
ym:muş gıbi faalıyet.e !,ıdı. mcıti <r man, isfumive mfunıi
Bll da bı.rtalrun hatala:ra saik ye, Ruhr v· disinin. mctl:ıalimle 
oldu. Nihayet mahzurlar göm diğer üç şehno da.ha işgaline 

ptı. Gölgeyi hJ.kilmt muvafa.Kat etmek meclruriye-
abul eunenin yırmiuci asır tinde Kalmıştı. ~ Lloyd San 

devlet ndamllın ar.ısında müş- R ~ ilhrand 
terek bir lıa~ ol uğu bit ol- v~~ Mitti ile Ko~eı:ınsuı 

Nıhayet, liıgilmre hiikumcti-1 hiç bir şeyind _hoş~;ınn 
mn tclt t!araflı öır sıHilısızl:ınma. Lom CU.rzon:_ gelnıışl~- ~ 

litikası takip etmes.ınin de cıy~. nzın. Snn Remo yu dag-
üyük bir tesiri görülmfüıtür. 1~ ile dcnız arasında dnracık 

Lord Curzon, 1923 senem Teş- Bır fup:nJt parçası Uzeıine sı-
rinievveliude. impa.ratnr.fük kon kışın!'! ~ ver~, _buldın Fran 
fcr:ıns azal trınn OYft! demiş- mz Dn_ :sına msbetle daha 
...: uDün peıtmr~: o·ı · ki h a.z tmniz ve muntiı.znnı; diıha az ur. ya: u ı ır ru:p znrif güzeldi J..on:l Cuıızon 
bitince, biz kuvvetlerimizi };iç "h ... ,,.,,, t" :1 ~"' b'"tün bil 
te münasip olmıywı bır i .~f ı;~0b?r. e .. :~til u t • 
ile terhis ettik,,. Çok kere vu· tun arA.U _ır gu"! ;r_a~an 
kua: gelwgi gibi, Tugtlızler baş- !IDY.a.n motör maJtinelerinin da.-

memleketlere bır mıaııl ar- ~i pntırdılarınd~, ncfiU e
tmek isterken, sndecc kendi diyordu. 

.k rlilerine bir ders V<:'rnuş ol- San Rano fiaıyan olduğu j .. 
dul r. "' ti ret m ele- çin, lt.aıyıuı Başvekili SinyOI" 

y sıl Nitti riyaset kürsilsilne geçti. 
de ( ) 

- Biraz ileride; TOpliane ~ 
nünde .. 

Hflşim öir yıldirmı siiratiyJe 
koşarn.K furoc'u buldu. ~ 
ket bu ntitımn yaıuı;mıştı • .Alı, 
halatlar çekiliyor, iskele k.alkır 
yol', usliurlar he.rdt.et ediyordu. 
Hınzır l\faksvel h şeyi h1l.Z:lri" 
liunış. Tam efendisi yoliı. c;ili:&r 
ca;;ı sırada J"ozef'l.o mel'unnne 
llazırlıkliır yaparak ve efendi;. 
sine liiç bir ~yi liııber vermiye. 
retr. liatt'ii: F-erhaddıın öa.his bile 
etmiycrek vapura atıamış'tl. A
caba hemen o andiı Racayı bir 
atdöka gprmek vo ona tozımu;. 
mı halier vermek ıtabil dCill 
mi idi? 

Çekilmek üzere olan ili1relııf. 
nin önünde bir. memur ouu 
kif etti~ 

- Yolcu musunuz? 
- Bayır., öir ~ g(i;re. 

ceğim. 
- Olaılw'., ~ vapur bao

reket edecek. 
Bir romorlfür, bi1y\ik yolcu 

vapurunu limandan çıkn.rmak 
üzere bnlabnı bağlamış ve ha;. 
rekcte bazırliuı:mıştı. Haşim ıMt 

npabilir.di? Başım kaldırdı, y •. _ _..,._:_.:ı .. ,..~ 
vapurun guvt:.ı-~ ucynz sa 
nkli bir- Hintli gördtt T 
elini salladı: 

- ruı.ca, ruı.c Rtızrotleri_ 
Sn Hau Raca Hazretleri--

Diye bağırdı. Beyaz sankh 
Hinill hn.yretle vn.purun keD9-
rmdıın aşağı füldL Bu maiyet
t.en birisi olacakb. Geride 
bsıruı. haber vcrdL O da baktı. 

-- T 
Hayretle bu yabancının ne is
tediğini oiröirfürine soruyOP
Iardı. Bi!.Him elini eallayarak: 

- llnca.ı, Ran:ı.:_ 
Diye scsleum ~e devam etti. 

Rıhtımdaki memur bu garip • 
damın bir - dhlL o'lm.ası iti tlnuıll
ni düşünmüş olacak ki önüne 
geçmiş Dır kolunu tutuyor 
onu geri çekmeye ~yordu. 
FaRat flfışim, yavaş yavaş açı.; 
la.n v.anura atılmak iatex gı"bi 
geriliy,or, oamnyor, yukanki 
HinUiler.e: 

- Altesse, Si.re, Bautcsa_ 
Raca Hiı.zretıeri!-

lli~.e scsleııerei. kili Fr. 
r.ca, kfilı tngilizca: . 
- IDıca.ı. Ha.zre~ Raca-

Rerlıadın göğsün.de Lotiis i§81'0-
ti V.ll.r. Lotüs.. •h Ferhad sim 
neslinizdendir~ Sh:i:n torumı
nuz. . .. Yemin ederii:n. Lot:üs i;. 
t;.areti var. Si7.in kft.tlbiniz MaU 
vel alÇak llmifin · · · 
hı; ~t.-

HorJros sumnuş; ba gtır:ip 
dnmuı n istediğini merak ede 
rek b y;.ordu. v apunm. 
bordnsına; bir. hnyJi adam 
lnmmştı. E.ıhttmda thumı 
oğurlrunn.ya gelenler ha 
iginde idiler.. Blişfm 

- Lotüs göğsilnde 
sizin torwınnuz;. 

Derken vapur hareket eU.i; 
ağıl' ağlr nlıtımdan. uza.kln.şıı:
kPıı Ffüşimiıı sesi dnhn ı.ı;;atlc 
yükseldi. Bu mı ailiı. iki Hintli .. 
nin ara.sıııdnn MalIBvcl'in başı 
göründü. I"'tansızca: 

- Oradh. noHs yok ruu? 
Dıye sc~! .... nince memuıılariliııı 

biri telfıffla vapur.un bo.rdasuın 
yaklaştı. Mclmvel : 

- .Şu adamı tutunu?., dedi. 
Deli mi, nedir ? Raca Ha.zretle:
rini öldürmeye de kalkmı.1tı 

Rihtimda: liin lmnıldaımıa l• 
du.: İııgiliz n sö:tlerim polı " r 
cüme elliler 'e amzan.u ::ı ;;ıza 
Ha.şimın a.z.t.,'ln bir dBli olduğu 
ve Racın ürorine hücum ettiği, 
onu az dab.tL öld~ ŞfJ. ·i ol
du. Hfl.Şiin bir tamftan:: 

- Yahu, valnhi, billfiliı Fcr
hadın gW-Sündc Lotlls var. !s
ter.seniz sız de gelin ,görlliı!_ 
Dedfon bir taı aftan iki kolun
dan wtWarnlı: zabıta cr...nmna 
göWrUIUyordu. Maroc vapuru 
n1itimdim nrllk tamamiyle ay
nlmış bulunıı;:ol'.du. 

VI 
.w..c~uV:EL'fN .ıu.a~ 

N JDlı 

u.uı.~, vapura. ??hhmdan ha
cdcrkcn ~ gclcnler 

--0-

Soçf , rin if 
)&erlerinde oo bir hırsız· 

hgm :canram nıdır 
chrimizin muhtelit semtl~ 

rinde on liir hırs:ızlık vak'nsı 
yapan ve bu amda ik: me w
vcl Maltepe Kadantro MiıdUril 
Şerefin evini soyara;r gümüş 
çataı; Raşllt v.s. gffü eşya ~ınn 
sabıkalılardan Boşnak Recep 
Boskurttın yapıln.n dünkü duruş 
ması sonunda !f sene 8 ~ mm müddetle hnpsine karar ve
rilmiştir. 

* Şehrımizdeki birçok evleri 
so}tarolt yrunızca:.. çamaşır çninn 
fuhmct Da!gı.ç tc.\T.:if. e lilmiş

tir. 
l\fahmutpaş:ı.dn t3 numn:· 

ralıı diikl anda: manifatura 
yavan Nobar Yazıcıyan fazla fi
yatla paz•m satarken yakalan· 
mışt:ır. Nobar 6 lira: 60 anış 
nar.n eozusıylh.. lJJ: gJ.iu müddet
le dill<kfuunın ka.patılmumna 
mahkum edilmiştir. 

Galatuda Mahmud1ye cad
d • indo madeni CŞlr.' Eg. 
kinazi ra:rJk fiyathı. mmıı.ngoz 
testeresi sattığından, Tnksimde 
Yağçı V-ıısuf fuzlh fıyatfü lfa 
peyniri s ttığuıdau 5 ~r lira 
pnrn · ylo 7 r: gün miid
detic düklmnlarının kanattlınn
sına kacıı_r verilmi.~tir. 
~ 

leru 1 ve ' 
çorek ıına.l edbu ıfür fi ındlı yn.
pılnn raştırma notices.mde iia-
ulyc_ ve nohuttnn imal "lhtlş 

mühım nıı.n.urd naı>Uu cıörok 
ve pandispanya bulwunuştur. 

Fıııızreı f.a, hlikinnda tutu
llm oir 7,a;mtl:.ı. Adiıycy; teslim 
ed!mıişt.1r. 

Vapudard yolcu adedi 
·ontrol edH.!cek. 

dedi. N 

1,.., 

Avrupa Hatt'l Demiryolu k 
rfilerlnin tamamla.nm:ık: 
olmnsı dolayıniyle: he.ttın 

meğe açılması !için lüzumlu te 
nik luızırlıklarn baslan tır 

SVilingy;at istwyonu ıle: U· 
köprii ar:: ndn lunan 
gar. Türk, Yunan arru-Jsindeıı 

geç<>u demiryolu. §ebekcsmın 

De\ lct7 Dcmicyoilan tnrafınd 
ıt;le ltn ı tclmrrii tt1gc1 tçm 
bu kımm.da:: bu!uııruı: Pitıyon, 

Neaor.cstiyı:ı., Urlu ve Dikin ıs
onları Türk şi.me.u lifuı l 

ı·i uırafmdan; idare ohına.ca.k r. 
DbkU&Ullcu 1slclme: udurD 

Hayri 1Ben · n · riya.sen al ıı 

bulunan bir h • • dün a.lc 
Bulgnristana hareket . etmıştır. 

----ı•lll-t 

Muastr İngiliz edebi~ at.· 
nın in işaftam h KkınJa 

konferans 
DUn. sa.at 18 de Eminömi .ı lo 

k vi salonundiı D. Da.bm:ır · tıır 

rafindhn "l taHll' mgıliz cU h· 
yatının inlıişs.fllnrı" m v.zulu r 
konferans vıerilmi~i:fr. 

Konferansa Halkevi !Wisi Dr. 
Y.u !lZ Aobacbn'ııı dn.st mılletın
ro meru;up münevveıı kimseler 
t.ara.fmtlan \ı&.ilccek ~onferaııA-
lat: secisine Mister Oatmore'ruıı 
konf eransınm; ıbir mebde ~:kil 
edeeeifüti soylemcsini m~ n 
om>ltuunut.uı. BUIUıaro .r. D·ıt.-

more kürsü••e çıkarak İngilı e
delihm.tmın iırJdşa:fuu çpk gµr: ! 
bir limı.nla anföitıktan son 
söz~rine süre\tli allhşltır arrunn~ 
da niliayet vemılıjtir. 

Fenetbahçenin Tenis 
Kor.ti arı 

Fener.balı~ Gençliltr Kur • .. 
den : Kulübüinüzün ~nın stoP.; 
!arı bu Grere tamir edil ı'ek 
nisçi snorculnnn ist'if tdesıne 
ma.d.; biı· hale konulmu~ '" 
Kartlamnı.zd:ın müstefit ofuı . 
if tiıt n1cr.in oynanın şa.:r.tla , ı 
öğ-r.enmcıt üzere Kullın crcı ·• ·• 
zine milr-..:u.:ruıtlan rica olunur: 

TAKViM 
Bızır lt1 G.<ııN ıao />:.YI 5 

SAL 1 
ôtlıı tkınd! 

4.4· 8.Jd Ennl 

rn.10 11~01 Vaat! 
Yata 

1."iB i":Zanl 
22.fü 3.33 v "ütl 

:wMW fH ......_ 

1 

'ıi 

1 
!i 
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BALKAN TÜRKLERİ 

Avarlar ·Beşe er 
~azan: Eski Moskov BOyOk Elçisi Zel<Ai Apaydın 

-a-

so 
Allnanyanın 

gayreti 
o 

• 
yenı 

Ü 

verilece mi 
Londra., 18 (A.A.) - Pht A

jansı bilrur;yor: 
Polonya hükfmıeti, Alman hü 

küınetinin yeni ni!l.'llll çerçevesi 
içinde P()lony;ı, milleti ile · bir
liği yapmak üzere yeni bir te
şebbüste bulunduğu ha.berini 
almıştır. 

lşgal altındaki Polonya vali
si Frank ile devlet sekreteri 
Gulcr ve eski Varşova eı-su;i 
Fon Moitkt!'clcn teşekkül etmiş 
hususi bir Alman heveli E"Özde 
"Polonya umumi hiikfunetine,, 
yeni bır statü verilmesi için bir' 
plan hazırlamıştır. Bu proje hü 
kümlerine göre, Umumi hükü
m.et siyasi ve iktısa.di üst.akil 
bir tcşek:lfül hafin gelecek ve 
I?olonyalıiar memlelteüıı idare
sine hır dereceye kadar iştirak 
edebilCceklerdir. 

YEN BAB 

Gazeteler, Şark sula
rında çok gemi 

batırllmakta oll:fu nu 
kaydediyorf ar 

Lizbon, 18 (A.A.) - Stcfani: 
Amerikan matbuatı Birlc~k 

Amerikanın Şark Uerinde 
deniz na.kl~y.ıtınd:ı; · edi-
len gü'çlükierdcn bahsetmekte
dir. 

Time Mc'Clllua.sı torpillenen 

gemi adedinin pek yfilts.ek oldlı 
ğunu kaydetmektedir. Bahriye 
Ne7.a.rcti her hafta O!\ kadar ge 
minin toı-pillendiğıni bild"rmck 
tetfir . . Mecmua, Şubat ve Mart 
nylnrında knydedifon gemi ka
yıplarının yüksek olduğunu fa
kat Nisanda daha çolt mıktardtt 
gemi battıf,ını miışa.h etmek 
tcdir. 

----:tUt«----

İtalyanların arzusu 

Mais ·'nin 
mektubu 

s ef· i, g 
!erin arttırılma 

• • 
IS O 

e 

Londl-a, 18 (A.A.) - Dlln 
Brighton'öa. yapılhn bir toplan
tıda Maiskfnin bir mektubu o
kunmuştur. Sovyet sefiri bu 
mektubunda şöyle demektedir: 

Mücadele, Hitler. Alma.nyası
m kati surette mağlup edilmek 
için mcmlcketlerimiz tnr.afından 
sarfed lro gayreUerin çok daha 
g'elliş blı: ölçüde. art.tıı ılmamnn 
lüzmn gösteren. bir safhaya. gir 
miŞ.ti.r_ Bu maksatla memleket 
lct:imizin milmkün olduğu lav 
dnr sıkı für i§birliği ynpması 
lazımdır. 

v 
' - Ba§ ta-nı[t 1 i1ıcidc -

Garpte 
/nglliz tayy releri 

bir Alman 
emisi.ni batırdı 

Londra;, 18 (A.A.) - İiıgi1h 

Bava Nazırlığının tebliği:_ 
Bugilnkü Pazartesi, av ~ 

larımız Fhuısaı şimali Mana 
üzerinde ÇJkıglar yapmışlardır.. 

Btı hareketlerden birine işti
m eden. bomba tnşıyan Hurıi
cane uçaklam, 1diçilk bil' dilf
mnn gemisine aıa.mm etmiş1 
ve gemiyi batma.it ilZere iken bı 
rnltmışlnrdır. 

Uçaklarımızdan hiç bi~i nok
san değildir. 

----uı<•----

Kabre, 18 (A.A.) - Liby 
cephesinden gelen son habetler, 
halen knr.şı kar.şıya duran iki 
ordwıun, taaruz için kımdil,.ri
ni kii.fi derecede kuvv tıi san-

\'eç denuryollanm elde ettikle
ri takdirde Rusya şimalinde bu
lwmn ordularının malzeme ihti 
yacını daha, büyük:: bir kolaylık 
la;. temin edccelderiı öne :ürül- dıkları anda bozulacal- olan, d -
melrteclir. 

1 

riıı surette tehdit edici bir sü-
Norveçe Ge1itu-.e k?n devr~si g-eçirdıklerini bil-

Loııdra, 18 (..A:...A:.) _ Nor.vec; _d_ı_rn_1_ek_·t_e_d_ır_. ______ _ 

Telgrnf A3ansı, Almanların, Vru}ington1 - Deniz ko
Norvec-in Müttefikler. tnrafm- nusyonu elccek Cuma günU 
dan muhtemel istilfısına. Jau=şı- Biri ik merikada 30 şilebin 
lık olarak askeri ve saire ted..- denize indin1eceğini bıldirmiş
birler. clma~ devam;. ttili m ı tir. 
bildiriyor. 

Amerikan 
• tayyare en 

o 

Lae'ye hücum 
ettiler 

HUcumbm 

.Amcrikm:ı tayyarcicrlnllı -
:fııgnm Iıa.v kuvvetlerinin. Bh>-
manya üzerlnde yaptıkları gtt... 

gide rPddeti artan taarruz düu-
man ~vzilerine ü · 
ver:mekt.e Birman.Y3(llaıKl 

meVzfler.tm ıtafiltim etm 
gel olmaktadır. 

La.w " ıyor! 

1dttcl1k 1 aklan Yem 
de La 'ye- tlı.."1.r'U", V yerde 
Japon bomba tıçağını thlırip et-
mı tlir. Uça~ kM}l koynı&I 
ba:taryn.lıınnd.:ı daı he.&lr vukuat 
gefüilm.i ~ t". ".: ·hrin ir ..., 
levler cinde ~ılmış!.W. 

Japcn k('"Şif uça.!.:lan 9a.lru:non 
a ahırı dP. uauıı<f n ild uçak g&

miSJı krovazorl r torpitol 
mlirokkeµ bır Amt>ı · :·ı.n filosu;.. 

un me'""U'lıyet4ıu 
tiır. 

.1 pon Jlomı.. :ıı -.ı 

Kuvvetli bir J.:ıpvu ~narın 
sının Avu.c;tralya.run _imsıı.linde.ı 

görüldüğü slSylennıe..~ir. A
daya. bir asker çıkarma bfuif.S&.. 
sinin vtıkubuli:n.ası muhtemol. 
gfirünın00.'1edir.. 

ı en gtr.~ k:ıditrl..a.nuı ı. Yıy 
tkı , 1 rlrJ • . ~n isttyomumz1 

Q 

,... 

S\.J Perşembe akşamı LALE ye koşunuz 

y 

ME Sinemasında ~ 
Büvtik bir Crahromanlik destanı; mUcsslr ve !Wssi mr m.e'tzu~. 

oln.n v ŞOPEWin lbcstclediği "BOY.O~ POLONYA·" mu0n 
hnriJQn üzerine- çnvrJI.<m 

.KEti f HTAP 
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f;~~~.·:.·;.·;ı;;;:· .. ·· .. ···~;;;;~";:·:~·11 RADYO PROGRAM! f 
f m o ~,:,JI- 19 MAYIS 1942 -l UO Pıoırauı . 19.16 Feml Protı. 
t T.33 Korıplc 19.30 Ajans 

le•••••I Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 1 T.e ~~anı 19
·
45 ~:O 

&.o0 MClzilc 19.55 J'astl Prog. 
- Yörük, kolla bndini!... dennk Yörüğii çağ~ Yörü- 1.15 Evin aaatt 20.15 lıadyo G. 
- Aman Yörük?.. fU.n ca.nm.a minnetti. Hercıtın .Ar- ..SO Program 20.45 Keman eolo. 
Bevirciler içinden tıelc tf&: A- navutoğluna koştu. Yörük Ali, 11..33 Şarkılar 21.00 Ziraııt 

m.dolu şivesivle bağıranlar işi- Anıa.vuto(tluna. can atıyordu. 12.45 A.iııns 21.10 :Lrth:.lk 
Uliyordu: Bakalım bu, w;ta.be.şı ne diye- ıı.oo Fasıl heyeti 21.30 Konuşma 

- Olen patlatan ~ll- cekt.i?.. 18.03 Salon Ork. 21.45 Klasik Tth'k 
tini-.. Yörük Ali, Arna.vutoğlu ile 18.00 Program Müzill proa. 

- Bi'tir işini mciğm! Ka.vasoğln İhrahimiıı yanına ıu~ OJ1un 22.so Ajans 
.A.rn.a.vutoğlu, Kavıasoğlıı da gelir gelmıe-L el öptü. Ve, d~ Havaları 1 !2.45 Kaparuf 

~ İLE SABAH, Ö GLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerini zi frrçalaymız, 

" "..:·,.··· :··~·_.·.-:· .... ~~· .. ·~:t, yerluinden O)'D.aro.ışla.rdı. Hat- du . .Arnavut.oğlu, gillerek: ıt.oo KonUŞJT\3 l 
tA A.rna.vutoğlu, lı:ı.yretle: - Pehliva.n!b&şı! §öyle bir -------------------------------------

- lt"enın. k-a.pt.ırclı. GD:!ndinl.. Ya- yere iliş beXalım.. 
Dk oldu çocuğa.!.. Diye iltifat etti. Yörük Ali, 

Diye söylendi. Ka'Vl8SOğlu da: ~yırhğa diz çökerek oturdu. 
- <."'.o1..t fena.! •• Muhakkak y&- Zaten Arna.vu:toğlu da, Kavas-

ailc düşecek.. oğlu Koca İbrahim de ~yıı·lığa 
Çalık, l.ıa.ğırıyordu: ba{tdaş 'kurmuş, otunıyorlardı. 
- Yörük, topla kendini! .. Onlar da güreş sıralarını bekli-
Yörük, uçuyordu. İri ve kuv- yordu. Baga glireşeceklcr<li. Ar-

vetli ba.srııı, küçük Yörüğü öy- navut-O<Tlu siYl.e b:ı.şla<lı: 
ıe rornuştı ki, onu !kimse söke- - Yörük, aferin sana.! .. Kar-
mezdi. Ha., yere vurdu, ha. vura- tırmadın ke-iı.cUni ... 
ca.lctl. Ha.ttiı. meydanda güre- - ..... 
şen bazı pehlivanlar, güreşlerini - Ba!kma., çabuk ~din am-
bırakarn.k seyre daldılar. Ha.ki- ma, hasmın çok kuı.Tetliydi. 
ka.ten se"re cleğer ve heyecana nu. ka.ra.kucı:ıkçıle.r belHlı olur .. 
kapılır bir manzara idi. Fakat iyi idare ettin herifi ... 

Yörük Ali, Kırkpınar mey~~- - · • • · · 
mnı bir baştan diğer ba..']a çı6- - Ç~praza fena kaptırdın 
nedi. Otuz, otuz beş metre geri ken<lini. Az knlsın gidiyordun! .. 
geri u1,;tu. Yo:ma benim bildiğim gibi mi 

Davulcu ve, zurnacı Çingene- yaptın ? .. 
lcr Yöriiğc düşman oldultlann- Ka\•:tsoğlunu göstererek: 
dan knra.kucakçıyı hıza v-etir- - Ben, bunları ba.zan bövle 

n aldatınm.. . 
me.1< için 1.abire tokmak atıyor, 
nefes t iUt:tiyorlar<lı. 

Bil\.lerııbirc bir bağrışma ol<lu: 
-Aferin Yörük! 
- Yıı.c.a Yörük! •• 
- Gördün mü nehlfra.nı! .. 
v oı ufhi ıı har~ketleri o kad:ır 

şin~ kv ri olmuştu ki, kaşla 
göz nrr- · l da. ne olduğu bile 
~lli olırtmuştı. Yalnız Yörüğii., 
ka.hhara.n_ sürükl;ycn hasmı, 
ter etaklnk atarak sırtüstü yere 
dli.'jtiığü görfüdi.i. 

Yörük Ali, ol<luı7u yerden sıç
rayıp ay~'a kalktı. Galibiyet te
~ ... -uıasıru bastı. Seyirciler, aYa
zı çıM!ğı kadar oo.ğınyordu: 

- Ya r ... Yörük! 
- V .u·ol Yörük!. 
- A'er 'n Yörük! .. 
Büvük bir heyec::ı.ndan \"e, 

koııkulu anlardan sonra. birden
bı.-e bö•·!c bir neticeye vanş, 
he:kesi teskin etmişti. 

Karn.lrn a;{cı, olduğu yerden 
kaL•tı. Hru::r:ıiyle efendice ku
c kiamn •<..o<lfı.laştı. Hiç sef>foi 
çıkan ıı.rlan meydan yerinden 
~cı..-1Iıp <dt ti. :F'a'kat iki tarafa 
başını saJl~ ·- durdu. Jı'ena hal
de içcr lcmi.qli. Nasıl olup da. bu 
sureUe :ı enildiğine hayret edi
yordu? ffalıta Anadolulu arka
daşlarının ya::ıma gittiği zaman 
~.0) le SÖ' lendi: 

- 'Glcn, ne oldu böyle be? 
Çalık, vanına "'elen oğlunun 

boynuna ntıbru~tı. Y ana.kların
d~ oı tü. Ve, g-özlc-rinde.n. ) 
teldi. . Dudakları titriyerek: 

- Ulan, heni kork:..ıttun he! .. 
Deyince, Yörük g-ıilcrek: 
- Ne oldu ki? 
- Nt> olacaktı oğlum? .. A., 

kalsın gidi"cu·dun? 
- Ncreve? Kolay nu? 
- Alı, ~eni köftehor seni! .. 

Yoksa. roa.hsus mu verdin 011ü. 
nu? .. 

- Ha şunu bıleydin b.1 ba ! .. 
lLha s1 11<.li mi aıılndın? 

- ~ şır-dım ne bilcviın ben! 
Aıklım başımdan ~itti. Hem böy
le O) mı \ er ilir m~ hiç? 

- Hani çoc.:uklan pestil ile 
hruı<lırırl.ır ya! .. lşte öylle kan<'h
rınm.. Oyun veririm. Hem de 
t:n yenici oyunu ... Onlar da tıl
ua.nırlar, sürerler .. y cneeeğiz di
ye c;abnl:ırlar ve ümide düşer
ler .. Hele, hele ... 

- Söyle be!.. Hiç ~-Oz söyle
miyorsun ! Söyle ba!·alım .. Am
ma <loğ'rusunu söyle! .. 

- Usta!.. .Bt•n 1.le ı::t•n in gibi 
vaptıın. 

- Ne e.öylüyorsun be? .. Cap
razı ma.W.ı.ıs mu verdin? .. 

- Evet usta! .. 
- Şim<li gö~ıune girrl.in .. N~-

ye alta di.işmc<iin de iL-;tfon v
yun veıclin .. Böylelerini a lta dü
§iip yenmek dnha koL0 ~ dır. 

- L \"el e ıı.lta '1~tfuıı. Fa
kat drnnuz top oyuıııındnn b:ış
k a bir şey yapmaU.ı .. I!';!.. Bu
nunla ne yapa.bilirdim. 
- Doğru ... 
- Sonm üstten yenmiye :ka-

rar verdim .. Ve, çapraza kıaı>tır
amı nıa hımM.an kendimi. 

- Doğn.ısunu söylemek la
zım g<'lirse YHri~k... Rerı , bile 
bu hilzni a.ıtlruna<lım. Hie belli 
etmeden çaprazı W ' l jin .. • Hem 
de o kadar bozuk düzen h.ız.laıup 
geri u<_;tun iki, senin hile yıaptı
ğına kim:-;e inanmazdı. Aferin 
rana!.. 

- U~ta! Raşka tiirlii olm.a.z
dı Jd, ne ynpa bılirdim ? Eö-er 
kendimi bu lulıi:u· bozuğa ı:~r
mamı~ olsaydım, }>(>}ki hasmım 
Ur kerdi. 

- Dedim ya! .. A ferin ı:ıanR! .. 
Ben, bile bu kad:ı.r bozuk diizen 
yapamnm bu işi.. S:rna tavsi
yem olsun, hıt kadarı iyi dPğil
clir. Hasma bıı kadar fıraa.t ve
rilme7-. l-J! .. ı.:e oım , ne olnınz .. 
Şaşarsın sooı·a ... 

- Çoban t('kn~ini U<.'UZ kur 
tardın .. Y:ılııı,.; dc,muz topundan 
iıvie kalkına bir da.ha .. Teh like
lidir o ... Soo Ü,\'"' ka!ksrkc-n ha
sım seni içten kootekliy~bi l ir. 

9 AYI • 

Bugün yurdun lıer 
tarafında mera • 

le tes'it ediliyor 
-naş tarafı 1 iııddc -

H~ Mavıı::; ~tadında yapılacak ' 
şenliklere Maaıil Veidlı f:fas an 
Ali Ylıcel'in bir nııtlaıyla bcışln
nacak, bu nuUıtu taleoelcriıı n.ı
tuklan takiı, OOl C'<1ktir. Ge,-;it l 
resmi ile jimnastik şcnliklE·rinm • 
çok muazzam olacn.ğı anl:ışılı- ı 
yor. 

~cl1rimizdeld Scnllkler 
VÜ~yct atlına ertıp oluna:ıı 

şenlikler, sabahleyin ~:tat 10 da. ı 
Kadıköyündc l<'c:•ner stadında 1 
başlıya.caktır. TCiı ene okullar. 
b~en terbi vesi mii.kt:!lleflcri \ e ı 
sporcular iŞlim.k edecektir . 0-
lwll.ır Sf)OTCtılo rhı ht'{!en teı İJİ
ye;i tcskılatı ıncnsupl:.m s~rut 
n.15 de li~~ner bahçe st.nrlm<ln 
tt·ftise hazır bulunn.('nkln:rdır. I 
Saat tanı 9,f'ıO de Vali \ 'C Be1c
di\"e Reisi. lst:mbttl I ' muuuu, 
Parti Reisi, Halkc\'leri ınünıcs- 1 
sili \"C Maarif Mfülüru ik be- ı 
rabeı- hazır bulunan s ;,'Ot'culan 
ve milkellefleri tefti" ettikt..<.!n 

Mubayaa böyle olmalı 
Adana, (Y'eni ~abuh) - Öğ

rendiğimize göre, Topr ak Mah ı 
suleri Ofisi ekipleri müstahsi
lin malını yerinde müb<-yaa t't
mek Ü7..ere .Mihmanrlar \'e Yu
muıtahk nahiyelerine gitmiş
lerdir. 

Karnta.5. Mi:-;is n ahiyelt·dyb 
Karaisalı ka7t.ru;ına da bir kaç 
giinc kadar ekipler gönderiıe
ceklir. 

Adanada arpa mahsuli 1 

Adana, (Yeni Sabah) - Ad, ı 
nadn arpa ha..<;adlna başlanmış 
ve dün bir c.: ( tçi tarn.fından s ı 
ton arpa kilosu 11 kuru~tan \ 
T oprak Mahı-ıulleri Ofisine ~1.- j 
tılm1~t.ır. 

Diğer t araftan Ziraat Veka- 1 

let inin Adanaya gönderdiği 32 
Batöı. gelmiş ve kurulmuştur . . 

Bu nlardan 7 si Ceyh:ma, 25 ı 
Allana mınta.kaı-ıındaki çifl<;ilc
re dağltılmıştır. Admrny,1 ayrı
lan ba.tözlerden 15 i bi<;er, dö
veı·, 15 i yalnız tane istihsal e-1 
der cin stt!ndir. 1 

sonra h ibiiude\<i me·vklierini a
lnc kla.rdır. Buııdan ı-ıonı-a \'ilfl
yct ve Bt~l<'<li•1e, Cumhuri}"ci: 
Halk Paı·tist, I IP !ke\'i, nıükcllcf
ler c sporc>ular, oku llar namı
na. .t-\tıı t iirk bili.1.lino b irer Ge lcnk 
1-ona.(':ıktır. Bilahan .. · biitün spoı· 
cula.r bh· r.ığızd:ın mızrka ile be
raber lc..·ti-klal marşını söyliyo- ı 
cek1erdir. 

Bu m~rasimi mütl'"..ı..k ıp Vali 
ve Belediye I-~ei"'-i ])<\ ·tor Lfı' fı 
K•rdar ı!c okııllnr ıı nı ına K ;., 
Öğ-ı·etmcıı o.kulund ı. ıı 1'üı~a& 
Z:u La ve l4'iiruzan Tekil bireı 
nutuk irnt e<i~ :ı<.lerdh'. Nut.u.k
lnrci.m scmra b;ı.-.1a '"'iik~ o
kull.tr olnrnk İiu>ı·~ okul 6}.Kırcn-. 
ları ve beden ılcrbh ,._,i mükel
lefleri ve spor("tılar ~ınısi_yJe t.ö
n.>n ~t><.: iıliııe ba-.:hy::ıcakl?rdır. 
B iliıhar•' $po ve Gençlik bayra
mı nıUna::;;: betiyle eskı Vl· yt-ni 
:-ıpon ·ul~ t• :ciya.ret ı·oilt-ı'tktir. 
Aynca beden erbi~ f 'Si ba!ik~. n
JııTı tara fında.n tt•ıtıı ı e.:lile<:ek 
bil' hevct Gureba, GümU:ıstıyu 
ve Havdarpaşa • ürmıne hnsta
hanelerfodoki lınstalıu· zh·:ırct 
P.<lile<:"ktir. Vilii vı•t. Ordıı. • P:.r
~j . &·h.'\.\iye, :Be(\ ffi1 'l'erhiye.i ve 
Ma.arifi temsilen Ş<.>hitlilderi :,,,j. 

yar <>t ~df'Ce"ıe murahhruılar ken
d i nanılıı.rına okonacaX <..-elcn.klc!T'
le beraber sa~t 15 de Fatih H~l-

T. İŞ B ANK AS 
Küçük tasarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KIU}IDl!L&R: 

1942 
1 adet 2000 Lıra1ık = 200\ı.- Lıra 

s > 1000 > = 3000.- > 
2 > 'lbe > = 1500.- > 
3 > l\W > = 1600.- > 

10 > SS-0 > = 2."IOU.- > 
•o > ıoo > =~;:ı.- > 
50 > ~ > = 2500.- > 

2 Şnbat 4 Mayıs, 3 Aguat.os, 2 .tkhı- \ 200 > 25 = 6000.-
~.;ıln U.riblerindl' yapılır. 10 > • 

200 > > = 2000 - > 

1 

keviud~ toplu.n:ı ea k iardır. fh•ıe""••iilliıS1•m &liıilm:ı!illmmmmm•aı:ıRrr:umımı1111;11 
Resmi G(>(;itt.-

Mekte'>l rin rc.l"'mi ge<'idi ı:;.u 
~ravı takiben yapılnca.ktJ.r : 

----------
Ahşap höpril famirBlı gaplırılacalllır i 
• 
lzmir Vilayeti Daimi Encümenind en: . Kiz Öpetm~n okulu, Cu;nh!~- 'ı 

n ,·et Kız li~sı. Çamlıca Kız 11-

sesi, Ereııköy Kız JİS<'Si, İst .. -::n- Bcı ga"ı.t - Soma şose.s.iııln 3 ..+-000-~4 1-00 ıncı kıLımıc~r .. Jcri arasııı
bul Ktz !İ!~esi. Jn<inii Kız lisr;t;i, 1 daki 16 rıh~ p köpria ün bazı dö~enıc n ı.u;:unın.n uimiı·atı ile kurkuluklan
Kan<lilli Kız li.~. ~ı>l<•uk Kı~ om iıış."l&ı 13!1'8 llr;ı 21 kuru~ ke~ ı! l>cılcli ı lı l!l.5.1942 tarihiııderı 1\ıb<1-
F.;nstitii<4i, Oskü<laı· ve Kaı:Wcö ' ım 20 ci•n mudddic k .. rı.ılı cks:ıtnwyc konulmu~tur. 
Kız Emıtitiüeı i. Göztepe Klz or- Eksıltme 8 Haz.imn 1942 Pa,.arwsı günü tııı • ır Daimi Enı.:ünıt.-t .i oda-
t.a okulu Kadıköy İkinci Kız 
orta rf.·nı lu, Boğn7i<;i li~i. Üf;. Bu 1~ nıt kc:~if ct"tvcl i f"k~ıllme ve B;-ıtııı•l ı· lık l ~ l<·ri Ccn~ı ı;;;ırt.ıı~ınw-

' l smd:ı saat 11 de yapılııcııkhr. 

kü<lar ikinci Kız orta <~ulu, Üı-;- si , c 0 ,uk •• ele pı·.,j,., ; ı :ı: .oır Ankar:\, l tanbul N<ı fı . .:\o\lıdürlı.ikleriııde ı:u
küda.r Dördüncü Kız orta. ok•t- riip tf>t ik blun:.ıbilir. 
lu, Nişant.aş Kız Ji~n.~tiı:üsü. l ıırıeklıltrin 2~0 !>;;yılı ~a~a hükunılerine güıe ha1.ırlıyac<.ı!<l:m 1422 

E r kek okulları: B;ı.şta Öğret. liralık muv.ırk.ıı teıııiııut ve dıliyf"t ve t .c::ret odası vc-sik:ılıırını muhtevi 
mm okulu olmak ~rtiyl~ Rll"af;i- 1 ~·klit 'mtkwplarını 8 Haziran 194:! Pıı ztırtcs. pınü «ııat 11 c!t• rı. b' r ~;>at evvele Havı-ive lisesi. Da.riiş.'1Qfaka, 

· ' • • 
1 liııt. karlar lo:m.:U:llen Reıdlğine u ·.rdıilt> m.,kbuz aln ınlıırı lıi ıı: ınıdır . 

li:-;e.si, Gıı.lata~:ı.rn.y lıs<' . .sı.. Isık.· j 
k li J.>,ıtfı,d •• vaH gecikıncleı· knhul cdllml'z. t ~72 1 - !i'i40) 

Boğa7.ici , Şişli T~rHk ı , !'le)~ •• - --------------------------
Havdl r a."a ll~e!'. lı;tanonl h.':'.<"-

1 Devlet Demiryolları 
F'""'T *W 

19 Mayn 194% 

Yeşllay k onseri 
20 Ma31S Caraarnba gfuıil a)c)aını 

.. ı 21 de Beyoğlunda Saray SJ.ne.. 
nı.asındtı Alaturka ve Alafranga !t!'I• 
k.alfıde bir Konser tertip edilınif;1ir. 

Kıy1netli sanatktırlnnmızdan Mu· 
allA Iş:ılay ve arkadalları ne Ferdi 
Von Statzer - Muhittin Sadak w 
Llmln Andayın ~ak ede('Ck)eri bu 
konacrde amca .Milli Oyunlar da 
Yardır. 

Davetiyeler her gıln Cerri yetin 
Sirkecideki merkezinden ve sinema 
Ci§eilinden alınabilir. 

Yeni neşriyat : 

Togo albümü 
Kankatüriıt arkadaiiunız l'ogo, 

''Togo Albümü,, nün ll inds.ini de 
bazı:rlamı:s ve neşretntistir. KıymeW 
ıaanaLkarm ince görüşlerini ifade e-
~ bu i\i'.ı.el erer, her küt.üplı.lne 

için cidden lüzumlu bil' zevk kollell: 
aiyonudur. lÇinde l>ulundui;rumw: ah 
vaı ve şarUarı en kuvveUı çizgilerle 
bize aksettiı·en Togo, :'llbümüııüıı ka 
pagını uç reııklı zhd! b:r tnblo He 

ıüsl<~l5tır. Albümde vekillerimizin 
kan,,.ntul'lerı, lielc,lıycm zin kan~ı
laştığı mu:ıkülat ve guıııın mc~hur 

aı.lamlarını gösteren resimlerle .1\ :ıt

bu::ıt ve Ajans erkanının portreleri 
v:ırc!ır. 

Mukemmel bir nükte mecmuası 
halinC:e .. tışa çıkan albümu ayrıca 
kıytnl'lli edıp, muhnrir ve fıkracılrı.
runız.la mi;uıh yazı.;-ılarıııııı yazılan 

da siiskın:ştir. Okuyucularımız.a 

:::::vklc, nc~e ile birkaç snnt hafi(le
ınek imkanını verecek olan "Togo 
All>üınu., nü her salon içjn de lü
zumlu \ e faydalı buluyoruz. 
Yu\·amı7ın, yurdumuzun, büyük, 

i<ii~·lık bıitıln t.1nıclıklanmızın ve bir 
kelıme ile hoyrıt \ e ruuhltim zin i<;
yüzi.inU hız.e kankatiııiln kbcs:riiın 

getiren ndc!eSiyle gö•i< ren Tugo'yu 
candau tebrik ederiz. 

=-========= 
'Yazlığa g ideceklere~ 

Hasır Koltuk 
ve mobi lyanızı 

her ycraen ucuz 
!stanbulda. Rızapaşa 
yoku:junda. 6G No. 
AHMh"ı FEVZJ'nın 
Aı-:.w. MOBlL t A 

Mn . :ı.-:asında.n aJmız. 

Çr5ılw Aslıye C-'fll:.l lfaJ;hutiği : 
1'.;~: i~2 tH 
hru·t.i.I': ı~, 
c ... 1.a.J. : :ı.J 

Muiı'ik biı: sebep olrnakı:nzın 
bir lıornw 145 - lt>O kunışa sa
tı ._ a ;ırzctı11ek ve bilahara 100 
kuruş gibi fahiş bir fiyatJa sat
mak ve adi incirin kilosunu 40 
kuruşa satmak suretiyle Milli 
Kmımma Kanununa muhalıf 
hareket eunekten maznun Çeı
nıenin O\·acık köyünden Muh
mut o~ltı 31 y~ında lfakkı I~oç 
lıakkmd::ı. Çoo,rne Asliye C1:.'Za 
.Ma.hkcr.:lt'sindc yapılan açık du 
ru:,.ma sonunda: Suçlunun Sll~.ı 
ı-xı.bit oıduğundan net iceten 10 
lira ağır p:tra cernsiyle mahkü
miyeune ve nuki.im katilcştiğin
dc g::ı~tc ile neşir ve ilanına 
hiı 2ı H :.2 tarihinde verilen k:ı· 
t-c:· suçlu tur-.ıfından \'aki tem· 
yı ,, fü.cı .ne tasdik edilmek su
ı ctjy· ı: k:ı.tiyet kesbetıniş ol
maltla. kcyfiytt ilan olunur. 

15.5.941 
C. Mütldcitmmm~ 7141 

CıeıwtJ J>urdurlu 

E~ıs: 9421!>2 
l\.a lr: l:l 
t, .• tJ. lJ. : M l / 171 

- Asıl böyle acemilere böyle 
l c:hl 1i ve onlarca emniyetli o
lan ov,mlar \"<:rilir. Yoksa bu 
heritı'E: ba~ka türlii yenilir mi 
hiç? ... 

- Hoi3 y~· oyununda domu.z 
topu oyuııu yiız senede bir kul
lanıla· ... Fakat aklında bulım
um. hasw domuz topuna gir<li
~ zaman omuz ii<:.tüncten gt.~·en 
hasım kolunun dirsek üstünden 
tutar:ıık ve. blr ayağını d~ h.t!;
mm, senin ha:.;ına ıi.oğru olan a
yağ'ının iiz<:rinden doltyarak ve 

AKBA Kitabevi 
B:uıka.W Caddesi 

ANKARA 
Her dilden kitaı;, mecmua, ca
zete \'e kırtasiye salış yeri. Her 
tlaanda kitap sip:ırili ve aboa 
kabul edilir. Şubesi yoktur. 
Telefon; 3377 

~i. ·K.abat~ }isesi, Per·t<·vuiyal 
lisesi, Taksim lis€'hi, '·t·!',. li.'i ı ıc:>ı , 
Yüccülkü li.<;esi. Kad:Y.öy iıçiin
cü ve birinci orta okufü~.n ile o~ 
kü<l.ar birinci ve iic;:iincü ort:ı. o
kulları geçit resmi yaJ)1lcaklsr- l 
dll'. 1 

• • • 
19 May1~ C..ençlik ve ~por ba.y- 1 

ramı müna.-;ebctiylc bugün bü
tün ı~mi da;rel~.rll' Cıkullar ta
til ('dilrııi.,ı~rdir. Resıni dairek-r 1 
va.rm .ı;Maha. ve okulkl:r }.)Crşom- , 
be <>"ünü sabahı nonnal ın~- ı 

Juk:tıiıı ı .ıda. arpa. yulaf, buğ
day ve m1.;ır gibi zaLireleri 
m c vcııt olduğu halde satışa. nr-

Ii:::.kl.§(>hlr Cer Aıelr•~i İ \'ln te .. viycci \'e tunı~cı alır.acaktıı· . S:ın .. • iın- zetrocmek suretiyle Milli Korun 
1Jlıanı H;;ıv•iarp.-ış:ı [ı ·1 ıı und::ı yapılacaktı . • Aı ~ari s . ::! i~~'i dn,.ces'ndr rua K:-nunw.a muhalif h areket 
bulun~ınlıı.r ta~~nf e<li1t'("t-.ıt \ C licretI iınlılıa·ı"a gös tcn.'<'t'°'i li).ık:ı tc ı:;ıırc 1 c:tn wkten m::lznuıı Çeşmenin A 
t<>Sbıt t"l'i1et.•f>kfü. ı hı.<;atı n a iliycsi Tokoğlu M:. den 

'faiip!niu B aydarpa • ı lt>lıne Müdlirliiı;ııne mürrca:ıt ctınelcri ilan E m in oğlu 14 yaşında Ahmet 
- Bırak. Kırk güne kadar 

oliirseın, bil ki b11ndan ölürdüm. 
Korkud.ı.n dudaklarım çatladı. 

Ç.1..~'.!lr, atıldı ve SÖ?.e girdi : 
- U lan çok yaman şeysin 

be? .. Hepim izi deli edecektin! .. 
Arna\·utoğlu bile yerinden fır
lıı.dı. 

- Sahih mi? 
- Vall'ah! Kavasoğlu bile! .. 
- Desen~. onlar bile bunun 

şaka olduibınu anlamamışlar. 

- Kim anlıyabilir be?.. Bo
zuk clüre.'1 gidiyordun .. Hem de 
darmada!:'ln .. 

- Aaıl ustalık da burada ~ 
ğil ? mı. 

- Sus, s us Yörük! .. Fa.kat A
ferin s nna! 

Yfü ük Ali, hasmını şöyle yen
m.i.<"ti : Bird~bire çaprazdan sıy
rıl~'"ak yüziı~:oyun yere düşmüş
t ü. Hasmı da tabiatiyle üzerine 
kalıbı kalıbına diişmül)tii. Yö
r" k Ali, hasmı üzerine dü.,c.er 
<.l' mcz 'kıçını havaya kaldırıp 
sür'n.tle bir kıç Jolçığı atmıştı. 

!. tc Yörürrfuı bu ıhnreketi, 
h. ~um üzcrL-ıden kaydırıp ata
rak W:tla:k Cvtmp önline düşür
miiştü. H~kcs Yörüğün bu ha
r - t'ı.ni tesadüfe bağlamıştı. 
ı - · ıl:i Yörük Ali, haonına bi
l h ça 'c7J Yermif;.. l3ile bile 
bo;ı;uk diizcn sürüklenmi&ti. 

Arn :vut vlu, bir adam gön-

o\un••r. _ (3:"·2 - 5388) ı fa"-'an hakkında Çeşme Asliye 
Ceza "'falıkcmetiinde yapılan a
~k duru-;ına neticl}sinde: 

* W' ?*F 
h dır lerine b~yacaJtlar . yahut elinle bu hareketi yapa- DOKTOR 

rak kıçla hasmın karnına ve 111••• •••• 
kn.lçaJarına ılo~·Tu Hkı bir kılçı'k HAFIZ CEMAL 
ufar.~a.n, yföd" seksen hasmı ye-
nik düşürürsün! .. Amma tarif Lokman Hekim 

Zayi 
1938--39 tarihinde Eski.şehir 

Lisesinden 'almış olduğum 220 
No.lu şahad.etnamemi kaybet
tim. Yen isini çıkanı.cağımdan 

ett ifi.m oyunu anladın mı? 

Deyince, K-avasoğlu Koca İb
rahim, kahkahayı bastı. Ve: 

Dahiliye Hütebasim 
Divanyehı 

,_ Bak hele .. Sen Karaman- hanı-------•• 
eskisinin hükmü yok.tur. ı 

NECDET ÜSTÜNKÖK ' 
dayı da böyle yenmjştin ! .. 

Dedl. Arnavut.oğlu lxıtırhyar 
ra.'k: 

- Evet! .. Karaman.da, srkı 
bir karakucakç.ı idi. A yni za
manda. yağ gi.ireşini bilirdi. Bur
l'ada giircşiyorduk... Yüz kırk 
dk.kalık herif! Alta yattım. ora
dan yenecektim. Kara.manda do
muz topu aldı bana! .. Bon, tıp
k sana tarif ettiğim oywıu tat
bik ettim. Koca I}a.ramanda sol 
omuzumun ya.wn.a düşUp ma.ğ
!Up oldu. 

Dedi. Kavesoğlu, yine kahka
hayı bastı w: 

- O güne Jtadar böyle mağ-
1\ı.biyet gönnemi~. Hele, Ka· 
raınan da o gün dül ıalaca.k.tı. En 
emin oldıtf,'ll oyunla yenilmişti. 

Deyhıce, Arnavut.oğlu: 

(Arkası \'ar} 

lstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ! 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: l 

ı - Muhtelif cins izole tel mektupla tekliı Lttcme:c SU"Ctlle Sulırı 

alıNM.'&kb.r. 
2 - Muvakkat teminat maktuan 24-08 liradır. 
3 - Tekliflerin LeYOZlllldan pnrıısız tedarik edtlecek şartr. 'llf'sinde

ki tarifııta uygun olarak 24/6/lg42 Çarşamba &{lnil aı:ıat 17 ye !radar 
Metro Hanının 4 üw:d katındaki Lnamn Müdürlüifmc im~ mukbilindc 
verilml:s olmsı lizımdır. ,(8848} 

r·---· SATILIK 
Knllandmı' ~Levha Ve ))<:ıJar 

Knlla.mlınış kalm saç levhalar, saçtan mimıul elli kiloluk 
boş ve kıapak.lı mürekkep fı~ları, bir miktar müstamel kereste 
ve hurda demir parçası arttınna ile satılacaktır. İsteklilerin 
pazardan başkn her gfuı saat (9) dan (12) ye kadar (Yeni Sa
bah) İdare Şefliğine müracaatla malları gö:rilp fiyat vGrm.eleri 
ilim olunur. 

TÜRK.VE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Ku.nıhış tuihi: 1888 - Stınnayt""'-i : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ,.~ Ajans adf>di : 2(i5 

Zirai ve icari her türlü ban.lm mua.nıelclcn 
Para biriktirenlere 28.~00 lira ikramiye vc-~iyor 

Zl ı Q;ı\ Bıınhasında kumb:ır.ılı ve kunıbarasız tasarruf hesaplarında 
en az 50 lJra"l bulunanlnra ııcncd~ 4 defa cekilecelı: ı..-ur'a ile aşağıdııkı 
pllma i:ôrc ilı.ramlytı dogıtılocnktır. 

4 edeci 1.000 LINkJc 4.000 Llr.a ~ 100 •do4 IO U.....ll l.c.ıoo Lkı 
4 a 1ıOO • LOGO • 'llO a 40 • 4.aaO • 
.. • .. • t.ooo • 11() • • • l.ıct • 

• • - • 4.000 • 

Dl KKAT: Hesap1nrmdtıki pa alar bir sene içinde 50 linıda"l n~ağı 
ö.Uşmiycnlctt ikramiye çıktıL:rı tııleırd,. % 20 fr!-zla..<iyle verilccc'kiir. 

llm'alar ~ d4;rt defa 11 ~ 11 ila:dran, ıı Ey· 
li1I ve ll BiriııciJ.Wıun tarilılerlıı.de çekileooktlr. 

lalılblıı A. C-.naleddln 8araço§lu N~ır?-at MUdOrO: M, Sam' Kıırayol 
liı1Mıld1Öı }'#: ( H. Bekir GOreoyla r ve A. Cemaleddln 8araçoOJ.rı matbuısı ) 

1\Ya 7.•1111mn suçu sabit görül
rlii[ iindt>n hareketine uyan 4180 
ı:ayıh ka nunnn 32 inci maddesi 
cL:lif'"t iyle 59 uncu maddet.iııin 
üd.iııcii bendine tevfıkan 5 lira 
ağır para cczaı;ı ile ma.hkıinıi
y<>tine ''e 7 gün müddetle diilr
kamnın kapatılmasına ' e hü
kii.n ka.til"stı ğindc ması af ı muz 
nun:ı ait olıı al: i.izere g:ızcte ile 
ne ir ve ilamna \·e h a.r<; ve mı:ı.s
rafın kenclioindcn t ahsilin e ka
rar verlmiş \'e bu baptaki h:ük· 
miin katilcşt:ği ilan olunur. 

A YLIK 
AYLIK 
AYLIK 

15.f>.941 
Ç şı ·~ C.M..lJ. a 1

" 

c~na.ı Bıh'cbn: 

Tllrı< lye Re nebi --1400 Krt. 2700 Krf. 
710 .. 1450 
400 .. 100 .. 
1110 .. aoo .. 

-DiKKAT -


