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19 Mayıs bayramı, içten gelen-ı,~ 
sevinç tezahüratile kutla · InönO diyor ki: 

•••••o 
Ankarada Ebedi Şefin kabrine çelenkler konuldu, Hipodrumdaki 

merasime Milli Şefimiz yüksek huzurlarile şeref veıdııer 

Bütün insanlığı saran belalar içinde fedakarlık kararile, 
karakterli durumile her yerde riayat gören 

1 Türkiye Cümhuriyeti 
SAGLAM DAYANCINIZı 

SAÖLAM İSTIKBALİNİZDİR 

Siyasi Sahada 1 

DURGUNLUK 
-, 

Ht·r ttaltle, lmgürıkii ho~n~ıı
!a cUplomatkırın uih. ~ rt vt -

l'et~kleri ümit edHmetn!'lidir. 
Aradaki ihtilafın IJiirüklu~i, 
dl ınliği \'e kat'iliği mutt: a 
&! reri bir gal bere ihtl~ n~ 
guslffİ)"Or. ilk ~iiudenllf-r· :.,ü
~ !; rpan hu hakikat ha'} ıı-

' gtttaüi gözü kapalı ~ i::,ith~ri 
, 'blle ar1lk sarsnwjhr. 

V12an ~ HDseyJn Cahid YALÇL 

Ş 
u buhran senekrmae br:.
zan askeri haı ~ketler b:
rinci plana geı..)y r, ba

zau şiyasi hadL13eler ehemnı1y1.
ti daha ziyade çeki~ or. Çok 
müthiş ve kanlı savaşlroın ba0

-

iamalt üzere olduğu hi:;s diı n 
şu giinlcrdc siyas ·t diiny~ı ae
rin bir sükfıta bürünmi~tiir <k
ııilebilir. Radyolar ve g.a.zctder 
lJ n en J alnız 1-e mi h r1 :b~· -
foriyle mcı:ıgul. l"iihı eı ·ıc D u;e· 
mn millfıkatı bile edd<'...t't; ni~
ibetle söniik imlclı. P ., sur. 

.. nlerde bütün dc,·letl e yhl -
'EC:k bir nasihat verdi v al 
yapmaları için temenni& bu
fan<lu. Fakat vnzıfesi•ıin zc ..-1u
i,-ur;u p\;kala. hbı~l lı·n b_i.ifün 
ı;as hatleı inin bo.::ı ı!l • u-gınd~ 
§1i•ıl c beslcmiyl'll bu ,,ık ~k ru
h.mı malt.un, attığı . l•mdan n.
ucL.ı ijzth• diler gibi (' k-r~ . bır 
tsıxır almı~. Vatika ıı.lan ·~ks~
dcn bu insani teme.mile• hıc b r 
taı .ıfta bir y:mkı do~uı madı 

Dünya öyle bir hnl aldı i<i dm· 
lomatlaıa şimdilik g~rçckter. 
bir iş kalmadı gibidir. DcYletle
rin hep:-i az colk kat'i: bır hattı 
lıaı. ket ittihaz etnıiş YC nC' y::.
ımca~rı hakkında kararıPı v~rmEş 
bu!unuyor. Bir taraft,ı ~fıh~er 
zümresi var, diğer tarafta Mut
tefikler. Her iki tarafın aru~~ 
cndileıine celbedebilecE"klen 

se bcst bir memleket kalın mı~
ıtJr. Şu halde ilk z.ımanl: rda 

Anllara ve lstanbuldahi şenlikler çoh mulıteşem ve 
parlak oldu, bügüh gen{'lik bayramı heyecanla yaşandı 

Ankara 19 <Yem Saban Muhabirinden) - Bi\vük At.atarl:ün Türk istıklfı1 ıni )mrtarmak 
üz.c:ıe Samsun~ ayak ba51şının .:rildönürnii <Jlan J9 ~fayıs Gençlik ve S~r Bay~mı biltün mem
lekette i<;tcn gelen se\'İnç tevı.hlutı arasmdr. tcsit cdilr.1ştır. Ankaradakı mcıasım sab;ıhı 1 saat 
7 simle 21 paı ça. top. atımı ile ba~lamıştır. Toplar, 19 Mayıs J ~19 da tam saat 7 .d~ Samsuna. 
c:.yak basan Aatürk ıçin atılm19tır. Bunu mü.teakıp bütiuı nakıl vasıtaları, lokomotıfıer ve şe-

~.~,,....,..,..-'VV\.~t"V\.A.,~""""'"V'VVV>./VV"VV'V'VV' ~ 1 Sizin de ahlaklı, - -- -- -, lıinleki diidülder <>tm~ğe başla-

R ·d · p 'f'k•t · l mış ve herkes nerede o!ursa ol . usya a vazıyet . ası 1 e vazıye sun bu elli.dük ı:;eı.lcıilc beraber çalışkan ve 

Kerç'te Rus 
esirleri 

149,256 kişi! 
Barentz denizinde bir 

Alman destroyeri 
battı 

-o--

Almanlar Hatl<ot cephe
sine yeni kuvvet 

getiriyorlar 

lngiliz 
tayyareleri 

Akyab'a hücum etti ı 
Japonla yeni Ginede 

Porte Moresby'i 
harap ettiler 

--0--

lngiliz takım adatarana 
_,.,. yeni Amerikan 

kıtaları geldi 
[A.A .• fcl!JıYt.fıttrı·ıulmı [A.A. 1e1gra1U~ 
hıtl<i~rL crliluııştir.J 1ml<UJ<ı e.Zilmi§tfr. l 

Alm:m tebliğiyle bilrhrildiğine :Bugün n~redilen t.eblığde 
göre, Hark<>f bölge::.in<le şin<leUi İngihz hr.Aa kuvvetlerine mcn

~ov:; et tnaıTuz- ------------ sup tayyarelerin 
, .ın piiskiirtü!- Miittefiklerin azmi Akvab'a Ye bom 
müstür: SO Rus ---o--- b:ıl~rla hücum 
tt.nkı tahrip l'- ettikleri ve Şin-

dilmi~ir. Şim;:ıl K t'A neıı·ce d\•in nc-hri üze-lte...cumlHindc \'e a 1 rindeki tekne-
recrıke?.de bır<;ok lerle daha baş-
Rus çeteleri im- j ka hedeflere 
ha olunmuştur. bombalar attık-
Monrmania Sov lan bildiıilmek-
vctk·l'in 45 tay- Tribune de Geneve'e gfü~ ı:.edir. 
~are kaybeUik
leri haber \"eli
livor. Kerc'de 
149,256 Rus e
sir alın<.l:h ı f'~
men bildirihni~
ur. 
Biryük 'l':vtrm
ı.un 1..~ikamdi 

BE'rHn<:Wn bil
d1rildihrine göı e, 
b·.ivfr.k tıaan-u- ı 
ruİı hangi cep- I 
So1ıu S'1. 8 ..., ;; . ,3 

943 te değil , Jap<mwı-ıtı Bir 
Hava Hiwı«ml{, 

Japon savaş 

942 de ahnacak ! ,~~iklT~:~:::= 
Bt.>rne, 19 {A.A.ı _ "Tıibur..e rar "Yem Gınede 

de ~nem~" g:ızete8inin Londra Porte Moresby'
m uhabiri 'Qildiriyor: YP. hücum etmiş 

1 ~43 y:ıh oz-tasırıdan önce mal- lerılir. Liman dı 
zeme verıniye b<ıAhyacak olan şında. 6000 ton
C!-ndü;-:.tri tesislcı inin kurulma- hık diğer bir ta
sından vazgeçilmesi hususunda sıUa beraber li-

(Sonu Sa. 3 Sü. & de) Scnıu Su. 11 Sii. .'i 

Atatürk ve istiklaJirn'izin kurta-
rılması için ölmi.iş dan müba
rek şehitıerimizin ruhunu tnziz 
için ayakta ihtiram ,·aziyetlnrte 
bir dakika c.lurmuşlarôır. 

··· kuvvetli olmanızı 
isteriz 
-->ııı.--

Bu sırada şaulı la)yareleri- Ankara. 19 (A.A.) - Cünt-
miz de göklerde uçmurtur. · lu.trreısi 1'iilli ~cf l~met fu()nii, 

Saat tam sekizde muht.elıf 19 Mayıs ı-;taciyomunda Genc:-
tesekküllcr mUmess·ııerindcn lik \'C Spor lı .• yramı töreııin-
mUrc-kkep bır heyet Atatürkün < de Türk gcnçliı!inc aşağıdak. 
mll\·akkat kabrine giderek ha· ' hitapta bulunınuı;la1dır: 
ı.ırlanan bir ~clengi b~rakmrn- ' Tüı·k gençleri; 
lar ve kabrin karşısınd. ihtirarn Sevgili \'e ueğt"rli v.ırlıgıımz 
vazifelerini ifa ctnıi~l~ruir. olan sizlerin Gent~Uk ve Spoı 

JPODRÖMDA bavnmunızı kutlamak kin nra-
İpodronı hemen hemen l:)a. - nızda bulunuyoruz. Sizin iyj 

hın erken saatlerinden itıbareı yeti~nwnizc ne kndar d. ~k .. tle 
ağzına kadaı· dolmuştu. Tuhmi- b:ıktiğunıı-.ı fa:rkediyor mu ·1-

nen 40 bin Ankaralı yapıJncak , nuz? Ho<'nlarmız, ana, baba· 
me.l'Rsiroi rcdecekti. <~ laıınız, büyükleriniz \'C dede', 

Bütün vekiller, mebttsıaı y aclamlaıınız, \'atanın gde<·Fğini 
leıini almışlar: Ye saat 10 temiz \ e kudretli ellcı'ınlic 
Mil.li Şef l m~t l_nönU _tı'.f6ünle- ~ koyır.a le it;irı a.'{k il(' hazırlnıı 
inı şereflendırmışlcrdır. 1 ' m ınızı i. tiyorlar. iyi yctisme 
~nra da. Riyaseticüm- ~ nizi ko1aylatmnk için, size her 

hur bando~u. tQn_kuler?1 al- (' va;:,ıtayı teuarik ctmiye çalışı-
tmdaki kapıdan göı ıı · ' l <. yoruz. ~izin havalınızııı s;h-
caldığı mar.şlarla beraber g~itl < haUi rn nl'ı;;cli geç·mesi için, bi-

G EÇlT RESMi "'ı .... k.,,,ı,.lur. Sizden ahlaklı, ı"'n-
:esmi başlamıştır. ~ ıdm qok ~örecc·ğiıniz fodııkur-

• b d 1" an. unu.... 1··"·vetli olma-En·cla. bayı·nklar, un~ an son ~ nızı isteriz. Kaınnt ltllııu .... •. :,. 
ra da mektepler geç:nege baş-, ~ (Sonu sa. s, Slh s de) 
:ı.amı.,tı.. lı~n önde Atatiirk, kız ' V'V'VV'-vvvvvv:-~~/V'~vvv~-vvwww....,,...,,.,. ~ ., ~ .. · · · - re ""F lisesinden ~me bır ıze! takımı -- z 
geçmiş bunları tnkib<>n -de An
kara v~ Atatürk kız liseleri, Ti
caret.._liı;e~i Ye cliğer ok~1Uar, ni
hayet de harp okulu ge<'miştir. 
Kıtalar İsmet İnönünün önün
den geçerken; 

- Sağa bak! hitabil~. g~ö:ıle
rini Milli Şeflerine c;eYırmışle-r, 
kendisini selamlamı§lar<lır. Ge
çit resmi 45 daki~ ka~ı~; sür
dükten sonra, Rıya!"ctıcumhur 
Bandosunun çaldığı İstiklal 
Maqı herkes tarafından ayak
ta olarak dinlenmiş ve bu ı:;ıra
da şanlı bayraklarımız serenle
re çekilmiştir. Bu sırada tayya
relerimiz de lpodrom üzerinde 

(Sorıu Sa. 4, Siı. 3 ue) 

~ 

19 Mayıs Piyangosu 
Dün Anharada Sergi evinde yapılan /evkalall~ 

keş/denin talihlilerini bildiriyoruz 

50,000 lira 366952 numarall bilete çıktı 
ıek hararetli bir faa\;yet ~fü:.te

nm siynsi mücn.delc, b!IG..lı~rc 
ı:;i;künct bulmuştur. Oı tada mus
ia~ul \'e tnraC:sız gi)ıtinen de~-

lot.lcrin de tuttukları yol belli- r----------------------------------,.__ 
:~~,~·t~~:tf~~f~n ~~~~pa~~:~: ı Artık bo··yıe b·ır mesele yok 1 1 

Ankara, 19 (Yeni Sabah) - - ~tilli Piyangonun 19 Mayıs 194.2 fevkalade çekilişi dün Ankal'ada 
Sergievi binasında saat 14 te c:ekilmi!$ ve t:ekiliı;;i kalabalık bir halk lkiitlcsi takip etmiştir. Bu ~ec 
kıliete ikraınlye kazanan numara lan bildiı iyoruz: • 

50.000 Linı. Kaı..aoou 

lan n.rasında ziyaretkr, miiza- • ı 
!kereler vakıa bir siyasi hadi! c 1 
:addedilebilir ve gazetelerl ibir 

1 
___________ _ 

<lC'receye kadar rn~gul &miye 

;;~~~=~~i~i~n~~~x;ı!d~~~ Beledı·ye bu··ıu··n teşki18tile 
ııabilir. Bu bakımdan bılhas.::a 
:Mihver diplomatlarını meşgul e-
(l,,cok mühim işlerin c:ıkmru;ı ka- f ı k ştı 
'i>ılıJir. Ciinkii Avrupanın cenup ırıncı arın ya asına yapı 
~rkisind('ki Mihver peykleri a-
ı asında •Pcimsizlik Ç<>k şiddet
lidir. Bertin bunları mümkün 
olduğu kadar inc~eı;niye çahsa
rnk idare etme'tt ıstıyor. M:aa
mafih Orta Avrupaya ve Bal
!kanlar a mensuo bu devletler ıı
rasındaki münaferetin Bcrlinde 
az <:ok işe yarar bir safhası da 
vardır. Çünkü gerek Romaınya, 
"N"Ck Macaristan, gerek Bul~
;;stan emellerine ancak Berlinin 
müzahareti sayesinde na.il ola
'bileceklerini bilirler. Arada Ber
line karşı memnuniyetsizlik 
gcı:.termek cesaretini kendile
rinde bulsalar bile pek ileri gi
demezler. Romanyadn yükselen 
ışi.'kfı.yet?er 'Macarları Berline 
ilmrşı daha ziyade itna.tli dav
raıımıya ve emirleri laya.kile in
faz etmiye sevkeder. Çünkü 
Macarlar ancak bu sayede Ber
lini Romanyalıların, istelderini 
t.crviçt:oo menede'bilecekleri ü
midini beslerler. Bu suretle 

Hii~r.yin Cahi 1 YALÇIN 
(Sonu S • 3 SU fi da) 

Vezai eksik ekmek ve karnesiz satış yapan 20 lırııo 
sahibi hakkında da takibata ba.,ıandı 

Eksik vezinli ekmek imal ve tasarruf ettikleri unlardan yaptıkları ekmekleri karne:siz ve 
fahiş fiyatla halka sattıklal'l i.t:'.sbit olunan 17 fınncıya verilen unların kesil !iğini ve bunların Milli 
Korunma Mahkemelerine scvkelildiğini yazmıştık. 

HAZ(\ETi Ali 
YAZAN:--

1 MUHARREM ZEKi KORGUNAL 1 

rr-eıt ba~"lna ordulara kal§ı k.Gya.n, er meydanlarını düş
manlarına dar ıeden, aman dileyene am8Jl veren, kaçanı 
kovalıyf'.n bütün ömıiince zaf e:rde.'1 21a:fere ko,'FW, uiha
yet zehirli bir hançerin kuri>anı olarak ha.yata .gözl~ 

• ka~yan !büyük <:engiverin kahramanlık me.nkibelen ..• 

ı Yakında "YENi SABAH,. stitunlarında 

Vali ve Belediye Reisinin em
rile İstanbul Belediyesi Müfet
tişleri şehir dahilindeki fırın
lardaki tefti~Jeriııe devam et
mektedirler. 

20 Fırın Dalıa 
Öğrendiğimize göre Beie<iiye 

Müfettişleri halen eksik vezinli 
ekmek imal ettikleri ve karne
siz sattıkları ihbar edilen 20 
fırın hakkında. tahkikat yap
maktadır. 

Allah 1 ilah Etsini 
Diğer tar.nf.tan Belediye Mü

fettişleri tarofınd~ Beleöiye 
Diyasetine :\"erilen son rnpor 
!ardan anlaşıldığına göre, veri
len cezaların şiddeti, fırınlar<la-

( Sonu S.. 4, Sil. & de) 

366952 
Ankara'ya çıkmı~lır. 
20.000 Lira Ka:t..anan 

"l8d9a7 
İst'lnbul'a çıkmıştır. 
10,000 Lira Ka.uınan 

-ı ·129a.\. 
Tokad'a çıkmıştır. 

5.000 Lira l\:azanaıılar 
305755 118761 29008 18l5SO 

2.000 Li.m Kaz. nanl:ır 
255756 131781 152938 15~38 
331855 272.836 381230 236592 

10109 176685 
1.000 l..ira Kaııananlar 

23111 172201 7~237 240377 
968J9 384501 29539 368017 
77471 377646 200896 220757 

290640 356048 177365 21361 
89422 141382 337003 339518 

391091 62629 130543 135963 
53295 149504 63005 185124 
34751 305110 4384 322047 

239122 22698 26146 380473 
267914 38903 256533 102503 

500 ün Kaz.ananlar 
8736, 4425 ile nihayetlenen 

biletler 500 er lira kazanmış
lardır. 

100 Ura Kıaız.a:ıı:uılar 
673 ile nihayetlenen biletler 

100 er lira ~nmışlardır . • 
.. 50 Linı Kazananlar 

'i14, 464 .n~ nihayet bula.n bi
letler ellişer Ura kazandılar. 

(Scmu Sa. 3 SU 7 de) 

Avam Kamar:ısında 

Atlee harp 
durumunu 

an attı 
Başvekil 

.. 
muavını 

Seylandaki kuvvetlerin 
arttırtldığmı, atiye büyük 
bir itimatla bakıldığını 

söyliyor 
[A .• 4. telg_taflc.rnulan 
hulasa cdilmi.Jtir.] 

İn~iliz Başvekil .:Muavini At
lee, dün Avam Kamarasında bir 
demeçte bulunnıus, lngilteronin 
Hindistandaki kuvvetleri arttır
makta olduPımu, Japonyanın 
evvela belki Avustralyaya hü
cum edeceğini bu takdirde te
ca vüzun şiddetle karşılanacağı
nı, Janon taarruzunw1 isti'lr.a
m.eti belli olmadıkça kuvvetle
rin herhan.M bir bölgede teksif 
edilemiyece2ini, Amerikanın A
vustııi.lyavı takviue etmek. me
sulivetini kabul etmesinin Ingi
lizlerin lakayt kalmasına bir se-

( Scnu Sa. 3, SU. 6 dal 

Martinik meselesinde 

Amerikan 
kararı 

değişmiyor 

Hull'e göre 
---o---

Amerika hükumeti, Lava· 
lin müdahalelerine hiç 

bir ehemmiye t 
vermiyor 
[A.A. telgraflarındm1 
hulasa edilmişti?'.] 

Martinik müzakereleri hak
kında Vnşingtonda iyi neticeler 
bekleniyor. Müzakerelerde mu
attal, fnkat, Fransız ticaret l'l
loounun Amerika emrine veril
mesi meselesidir. Lavalin beya
natı, Amerikanın kararını de
ğiştirnıiyccek ve Vaşington, bu 
hususta LavaUa müzakerede 
bulunmıyacakt.ır. 

Hariciye Nazırı Hull, gazete. 
ellere, Amerikanın müzakereler
de La\•al müdah lesine katiyeıı 
chemmıyet vermefüğini söyle
miştir. 

(Sonu s ... 3. SU. 6 cl:ı) 

• 
1 
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2 seneli mütareke ve sonrası 
l"VVVV'A~~~ 

~ ..... 1818 denberi lngiliz Politika ı ~ 
iiaza.n: C. PETRlE Bt. -1.1.- Çeviren: H. Cahid YALÇIN r. v y 

E E 
Topla.nmıo devlet ada.mleı; fıtretini eertl~ ~ardo

IJirlikte mur .. 'lk&eye geçtilclerı şi. modern rlyazıyecilerin en 
mevzudan -yfuıi Alma.nya-f büyüklerinden biri idi. Onun 
k'lan- uzak ka.ldıklıın müddet- fikri istidadı da ayni derecede 
Çe her şey yolunda. gitti. Sinyor riyaziyeci bulunuyordu. Cle-

itti nazilt ve güler yüzlü idi. menceau ile Brıand da .. tam 
. Millerand İngilizlerin bek!~ Fransız idiler. F her ıkısın-

Yeni eşrolunan 
lakadar eden 

karar amede tüccarları 
m yo tur 

•• 
B "' . . eg şıru bir diltl çok a uysal gp- de de, ha.tt8. bir lııgiliz bile ol-

u:y Mr. Lloyd George ecnebil karşı muhabbet 
cm · ile dolu bulu- hissi besliy bir istidat vardı. 1lırac lisansları edilen kararname üzerin9 T.icaret Vekaleti alidın<la.r mn.kmn- Bel diye Rei 

muavini if at 
Yenal A haraga 

"'n~uy"'o.,rdJ~u. Başlangıçtan tıbaren, M. Poin-
Partiyı tamamlamak için Mr. ca.re ile Lord Curzon arasında 

B lfour'da Cannes'dan geldi. tam bir antipati vardı. Bıraz 
Gayet fena blr Fransızca ile sonra artık aralarında münase-

lan ta:ma.mlayıcı malümatı ~ r: "Bazı ıneşriyat ilır.acatzn defa tabi tutulduğu hissini 
vermiştir. lt ..... tlha.kika. mut.ad surette ihraç ettiğimiz bütün maddelnr iki buçuk senedenberi lirnınsa. 
tabi tutulmakta:dır. 

Son za mv nlnrda. normcl su- gidi or .. ylenmiş ~uf hitabelerile her- bet hemen hemen im.kfuısız ha· 
kese verdi Mareşal. ~och le geldi. Bir defasında., Fransız 
ibile bu dahiyane hava ıçındo Başvekili İngiliz Hariciye N -
b raz yumuşa K nf rnns ruz.- zırına hidd tlend.i, homurdandı.. 

ihracat.çım olmadığmm 
ve ha:tt3. ıthal ett.ioOiıniz bazı 

mallar için de hariçtiaıı ~ler -----------
:ıhn.a:dığı aıılaşıldığ"ından bunla-

l:stnnbul Belediye ve Vili
yet bütçesinin Umumi Mec- 1 
Us tarafından kabul ve tas-

ka-

namesi ile · ı e şlayın , odanın içınde bir n.ı n - bir yu-
ne değiştı. . . ~ kan, ö ke içinde, dol.ışın ~ 

Fransızlar Alınanların ıştinı- b~şıudı. Nihayet Lora Curzonj 
ki {iJG.ini gôzönune almaktnn tahammül edcmiyerek oıladan S 
im na e r. gılız ve ltaı- çıktı. Lord Curzo un a~- --·-~· muv 
yanlar ise, Müttefiklerden yal- lanndan biri~ın dedigi .~bı, bu te du maSI 
nız bir'nin V aah a- "inanılmaz bır salın ıdi,,. Btı 

rın d:ı. Vekiilatiıı kontrolü tına 
wkulm ı i n mevcut lisans u
sulü bir Aa.rarname ile genişh.. ... 
tilnu tir. 

Ycl'J kaı-amamed ~ 
rin bn er birer tadadına mahal 
enlnıed ğinden bilfunum ilıra

ca ttn lisansa tabı tutulduğu ifame:.ı ahkii.mını tbi.k e tirmek• haller ve şartlar i ndc, Fran- ha ında tebligat 
mak adiyle Almanyaya karşı sız - İngiliz gör:üşlerı arası~da-
müstakil surette hareket ede- ki farkların. kuvvetlenmesmde rapı l dı Bhıacn!lf rlı ııormn.I ihracat 
miyecegı tezini Fransızlara kar- ve iki milletin Awupa sulhu i- maddelerimız b:ıikkında tatbik 

de edilnlli tır. 

şı ileri sürdill.Cr. Ne~e<l . Ber- çin son derecede muzır ob. Şcbriı z c muhtelif otom.o- edilmekte olan lisans usulundc 
tine sert bir nota gonderıl rek tarzda birbirlennd n uzaklaş- bil ve kamyon yedek aksamı sa- tücca.rl n alikadar eden bir şey 
sulh munhed n:unesmin 'lalı malannda şaşılacnk bir şey tışla.ruun muvakkat bir zaman yoktur. · 
sızlruım şru:tl.ıı.nnm. yerine e- yoktur. için durdurulması hakkında a- ,-------------
tiı"l ı ı t ıdi " Versa~·da Mr. Lloyd Georg üç sene ev- 13.kada.rlarn tebliğat yapılmış
knınrlaştırılmış 100.000 kı~ıl~k vel temin edildiği 0 kı:ı.dar tatlı tır. Bu gibı mafr.emelerin mev
daımi kRvvetin ttırıinu ı ıçm tatlı Unut edilm'cı olan umumi cudu nyn, yn tesbit edilerek 
Aiına:ıyanın yaptığı tal P red- bır anlıl.şmaya vaı-ılmak Uzeı e satış yakın hükiımetin göste
dolundu. Diğer meselelerin hal- gayret sarfedilmcsı elzem oldu- receği tarzda yapılacaktır. 
li J riy'" bırakıldı. ğunu anladı. Mnytsta Cenova Mevcut yedek parçalar, ıtes-
Nısanda toplanan San Reıno konferansına bu ruh ıle geldi. bitten sonra en ziyade lüzuınltl 

konferansını Temmuzda Spa Konfor.an bütün mili tlerin yerlere ve kati ihtiyacı olanla
konfcransını ta.kip ettı. Bu kon- müm illen davet ed Iıni ti. ra verilecektır. Diğer taraftan 
Ceransın evv lltllerden f rkı ilk I Konferans dnlıa lan tan otomobil, kamyon ve kamyonet 
defa olarak Alman mümcssılle- muva.ffakiyetsiz.Iıgc mahk yedek rçalarını memleket i
rinin de konferansa kabul edil- du. Çünkıü M. Poinc re bizzat çindc y :ııı müteŞeblıislere de 
mesinde idi. Böyle yapılması i- gelmekten imtina ettikten baş- azami yardımda bulunulaeak
çın t!Il ziyade .r. Ll.oyd c~urge ka konfer-.ınısın hedefinin sıkı tır. 
uırar etm ı. Hava zaten sa- surette tahdit edilmesi ve ruz-

Resmi daireler bugan 
açılıyor 

19 fayıs Spor ve Gençlik 
B yramı münaseOetıyl~ dün ta.-j 
til bu!• 1an resmi daır.eter bu 
sabahtan ıtibal"e'ı normal me
sailerine baslıyacakla.rdlr. 

19 'Mayıs Spor ve Gençlik 
Bayramına ~tirik eden okUilar 
yann ..saoo.ıı ve etmiycnler de 
bu sabah açılacaktır, 

mımi değ dl. .Mad n komürü. n:ımcsinden tiımırat mcsclcsi i- Şımdiy kadar yapılan tecrii
tfunirat v1:: silfilısızla.nına ve 11~ sullı muahedenamelerinden belere göre rlahildc imal edilen 
harp suçluları h~kında ~<!.k müııbai.s sair bütün meselelerin yedek parçnlardan bir çoğu da ~.,.--.. =• 
tereddütler vaıılı. · ıha.yet, Mut çıkarılın L i m ısrar etti. J?u- dış piyasalardan getirılen par-

son 
Dev et otgunluk 

i tihanla ı 
Ee iz okulda 
yapılacak 

Orta Tedrısa.t ııntıhan hazır
lıkları sona e.nniştir. Bu arad 
irntihnu komisyonları ıle imti-
luı.nln:rın yapılı:ıc~rı mahall r 
tesbit edilmiştir. Buııa göre li-

,.. devlet olgwıluk imtihanı 8 
okulda yapılacaktır, Bu okUl-
la:r<lı 96 komisyon t~ -et
miştir. Diğer tarafta. lise bitir
me imtihanı 13 okulda !573 im
tihan komisyonu tarafından, 

orta okul imtihanları 59 okulda 
766 komisyon tarafından, tek
nik öğretim okullarının imtihan 
ları da 7 okulda 126 komisyon 
tarafından yapılacaktır. 

-

dık e ldı mi vazmıstık. Be- ı 
!celiye J ıs muavinı Rifat 

ı Yenel bir. kaç güne kadar 
ı Ankarnya gidecek ve bütce

y:i ta k edilmek ü ere Da
. biliye Vekitletine n~decek
tir. Belcdıyc Riy ti bütc'e- 1 
niri Da.hılıye Vel· ·!etinden ! 
mali sene b::ı.şı olan t H~· ı 
ruı kadar çı.karn.bı eğim t:ah 
mııı etmektedir. 

Bu mümkün olmadığı tak
dirde, bütçe Dahiliye Vekü
letinden çıkıncaya. kudıır Be· 
lediye ve Vilayet mn.rifatı 
gecen sene büt,. i ü.,.erinden 
idare edileeektır. 

T ksi işlerniyecek 
olan yerler 

Şoförler benzin yokluğunu i
len sürerek i lerıne gelmiyen 
yerleı e gitmem~te devam et -
mekt.edirler. \: n·yet pek y rin
de olarak aldığı· yeni bir karar
la. bundan cJnra vapur, tren ve 
otobüs isliyen yerlere tnksıle
rin işlemeleı mi rnenetmişt:uı. 
Şimdiki hnlde Fl0rY'.ı. Boğat.içi 
ve Pendik mtlnriue taksiler 
işleınıy ~·"cktır. 
----•ı ıı-----

l.t...-.fikleıin silli.lısızlanma mesele-, nun ürenııe, Biri ik Amerıka çalar mdar dayanıklı ve ~t 
ndeki talepleri kabul olwıdu 1 devleti mümes ıl göndermeye ıtib:ınyle aha ucuzdur. Bu ışın 

ve maden kömürü hakkında da razı olro dı. Bu da konferansın organize edilmesi etrafında da 
bir anln.şmaya varıldı. Çok da: 1 ehemmivetiui çok azalttı:. H r _t.:_:e_·t_kı_kl_c_r_:.y_n.:..p_ıı_m_a_k_ta_c.l_ı_r_. __ _ 
ha zor olıın tfunirat mcscle~;ı şeyden evvel. sahne nıhayct. ha
bn ka bir konferansa bırakıldı zır olduğu z ıan, Almanya ile 
ve ·bu konferans ise ertesi ne- Ruayamn Rapal!o 1uahedename 
nin ılk devresinde Londrada si namı ile yad., ·ıeu bir ittı"'ak 
toplandı. Londı \ konfor 6! sa- yapmış olduklnrı birdenbire ha 
dece netice iz kalın · deo dir. her verildi. Ko ıferansm mevm-

Zavallı kadın 

Filim kumpanyası mOmessilile (!) görüştükten 
sonra: "Her şey tamam, yalmz bir noksar; 

kaldı, akhmm tam olduğuna dair 

Sahte a tın satan 
t açıkgöz 
1 Altın suyunu. batıı'llmı.-. gü-

l 
rnüş çeyrnklen ultın diye yiik
sek fiyatla satrı a~a yeltenen 

1üttefikler Al :ıanyay:ı. bır iıl- unun nıılletlcr arasında. dost
limawm ve k mecbur ·ctı- luktan ve iş birrğindt? l ıbaret 
ni duym lardır. Bunun n ti .!- olacağı f8.rzedildicri için, diğ r 
sınde Almnnyada hükumet dev- devletler bu anlaşmayı takdir
rıld • başka bir hükum t iktidar den ba.~ka bir şey yapama.zlar
mcvkiine geldi ve bu Miille- dı. Halbuki anlaşma devlcllcr
fıklerin arzularını tatmin elti. den çoğunun emell rinebuv,vıttiı.n 
llcı firada, Bt.iyük Britanya ile Q'P.lı ·~. P..-...u;:>,:Zlar u ı -
ı.r. . ve Al..'llallya c•-:""-· rarlI'n1 

garp devletle · arasında 
~ •iesıa v""ır-d~ 

1
·
1 

.... ill! etıtltle görül n zaafın tabii bir .neti<' i 
_,,u o.r uc o cereyan e ı. old ıruntı söylediler. Loud cb 

Br anyu. askerleri ı lm,mlru hı. buna cevaben Fl'a.nsanın haşin 
Leh çeteleri asındakı müna- politikasının skova ile Berli.
zaada asayı: i temin ve ıade i- ni birbirlerinin ku<!3.b'"ına almış 
çin gönderildi. olduğu iddia cdlldi. Hakikat neı 

Bu devrenin en ıyi biUnen kon olursa olsun, Mayısın 16 sında, 
f ranslıırtn n bırınin 2'L ki- konferansa gelın mi olan Lord 
nunusanısınde Ca.nr.es da. topla- Curam karısına şöyle yaz.ıyor
nnu konferans olın sı pek muh- du: "Ccnova artık tamam n bo
temeldiı . Bu. iki a_y son Ce- çıktı. Basvcltll eli boş olarak 
nova'da içtima edecek ba"'ka bir memlekete dönüyor. Bu, tama-
onf.~ra.'\s ı ın e"'ns te il ede- men kendi kabı.ıh tidir. Ümit 

cek karar suretleri tanzim et- edcriın ki hakikatte sadece kcn
ınek üzere toplan~1:ı. li akat elisin hüı ö t~e · için bir 
tarihte b:.ıtuıı bütün başka bir sahne hiz etini ~örmek üzere 
sebep ile yer nlacaktır. O t.ımh- tasarlanan bu garip toplantıla-
tc, Mr. Llo George lı"ransız n artık hatime ekilecektir ... 
haikınlu büyük kısmı nazarında Hariciye Nazırının tem · m · -
menfut· bir hnle gdmışti. Fran- leıi hakikat haline gelecel i. 
sızlann çoklugu onu Bt'ltanya Çünkü bundan ~oma da 
cildin u umiye inin F teaddit konfe ns! ı t .ı.n 
du.:mıanı ve Cermen do u kı.,,- da vrupanın b u· r 
nıın ·• müşahhas bir mısalı tclük yeni baştan ten.sıkı hakkındaki 
ki c Jıyol'lardı. Bundan dol yı Pa funiu ~den ka.ti bir politika o
ı-ıst.c M. Briand'in fikrine kru~ larak artık vax.gc ilmişti. B ı 
muhlm bır muh lef t a dı. Yi- sıstcmin akamete uğramamn
ne başvekiUiğe gelmi. ... Ot\ln M. dan bazı dersler çıkıyordu. İç
Bci~..nm Ca.nnes'a gidiyordu. Ze-- lerind en nıühımmi bir muvaf
ki bir eski arkadaşl ona: "Bı i- fa.kiyl't teşkil etme.ven bir kon
and, zaten Crınorra'ya git- feransm meseleleri eskisinden 
tin 1 l, bari d kkat et de Cnn- daha b rbat bir hale soktuğu
n •s'a da gitme',. demicıtı Bina.- mm muhakkak olması ır: Bi
enaleyh, Paris gaz"'u-:er;ıı c M. n:ı.enalevh, zemin e\·~clden ga
B lan 'in bir Go1j kiül.nmde to- yet itin~ ile azı:rl m,ılıdır. Bu 
pa nasıl vurulacağı:ı.ı dair hü-ı sebepten dola:y1dır ki Mr. Lloyd 
yük- ir mahviyet ıle Mr. l..loytl Geoı-ge Fransız v1.: İtalyan Bi-
Georıre'dan det'S a!dığını g stc- viera' a hiç bır iş görnıed ği 
ren fotoğrnfiler 1utişar <:dmc:e, halde Locamo'da Sır Sw.-ten 
bu onun ÇI) J;ıha mühim mesc- Chanıberlain muvaffak olmwı
lelcrde M ... U· vd ~~orgc uu c:ı-j tur.. Tabiidir ki bu hazırlama
rağı old.uo~una bir _d<:lil ad~edil- ıar munt.a.za.m diplomasi yolla
di. binaenaleyh ıstifoya ıcbar n vamtasiyle çalışmalara lüzum 
olundu. Mr. Briand·ııı yerınc M. gö termiı:;:tir. Mr.I.Jo.yd George'
Poin e geldi \'C İngili~ - Fran un ise profesyonel diplomatlara 
sı nüinasebetlcrinde yem ve da- hiç itimadı olmadığı muhakkak 
ha hey anlı bir safha başladı. tır. Hepsi bu kadarla da kalmı-

M. Poinca.rC, alelade bir lngi- yor. Çünkü Almanya asnn ilk: 
lizin muam leye IDt işmckte gaı- senelerinde dfuıya h~onyası 
yet zorluk çektiği Fransız tipi uğurunda mO.cadel ine başla
idi. M. Poincare, umumiyetle dığı zamttıı, devletler arasında 
gayet sarih ve kati idi. Muame- her hangi bir mesele- mft~ere 
Ielerinde muhayyileye yahut edilmeden evvel Büy{ik Britan
lhssiyata istinat ed r bir Şt!!'/ ya ile Ftıınsa. arasında bir an
yokttt. Lormi ne' doğmuştu. taşmaya vaiılabilmeğe lüzum 
Doğduğu vıl~yetin uğradığı vardı. Bımu yapmamak BerJi
türlü türlü dehrişildikler hiç bir nin avucumın içine dıilşmek o
zamnn pek yımıuşnk olmıyan turdu. Fakat Britanya ve Fran-

sa devlet adamla.nnın bu olayı 
anlayabilmeleri için a.cı tecrü
beler mektebinde ders almalan 

[1} Fransa iW Vatiomı ara
nda diplomasi - ıscoctlcrin 

aJıiren ':k'ı"CPr ol-
mas »a imadır. 

lli.zımgclmiştir. 
(Ark ı '1.ar) 

---oı----

1 abanca ite oynamamn 
cezasım hayatile ödedi 

Ka.smıp ada Hacı Hüsrev 
mahalle ınde Aralık sokağında 
21 numaralı evde oturan Ha
mide dun k~nı- "-'ı.aucası.ıe 
-ya-.... h n tüih birdenbire aW§ 
almıştır. 

Hamide Beyoğlu hasWıa.ne
sine kaldırılıruşsa da ora.da öl
müştür. Bldiseye C. M. Mua.viD 
lerinden Cevat el koymuştu . 
Tahkikat '~ etmektedir. 

---->lttC':----

rapor istiyorlar.,, Diyordu. 

ısUiiine heves blr za- livul' gıtmcn bir C'fn me;el ·i hn
olmuştu. Bu basta- liııi aldı ıu Uk. 

Gözl l'i fıldır', fıldır döndü. me
selenin tarsil tını IBti)'Ol'du. Anlat
tım: 

- ... Film kunıpanya.sınm mu
mc'3ili tsbnbut:ı gclffi4, bur8dan 
must: ıt bir raı.ç gcııd n.ga3e edip 
Hollh ut gotiırccckııı . Meh et 

illete i.snıını 7azmıy:ı- Gnyyun bır doslu olan bu :ı:a-
c.ıığım b.r daş da tutulmı.t.tu. ta V'Sl,Ye ctını.l He cu git, 

ullu kıınler tanırlar, derdini onu gor. 'O stadın sdfmnııı saı kıt 
Mehmet Ga} yura nçını.ş, ondan bit ka 1 'Dl.>dlın. 
ure bulmasıw r:ica etı~... Mch

G..ıyyur dUşiin lÜŞ, t:ı~nm11, 

u aıcraklıyn bir oyuıı edeliın dle
~ Fikrini bana açtı. Procramı 

nıber hazırladık O zamanlar m 

Ali, Ya.kup, Bm .Alı Ak;tin 
adında dört . , kar cunnU 
m but ha.linue y halaıMrak. 
haklaı•ındn tal kıka ta ba~lan-, 
mıştır. 

IKtİ$at Müdürü değişti 
Şclırimız nctı t Müdiırü B. 

Ha\ük İzmir ınmtaka.: İktısat 
üdurlü&une ta~ n ol.ucmuş-

tur. lzı :u !.\ ı:ı.tu : .,ı lk ı at Mü 
dürü Keın"l Ti!kio0 u da lstan
bu'a tuJ in olu m:.ı. tur. Yeni 
mUJtir bit· a:ya kadar hrimizc 
gelecektir. fuva fülny t dile-
ri7.. - • 1 

Unive .. s: \:3 kampı 
Oniversı .. t: T::ı.lebe Bırhgi bu 

içkinin SOnU U}'ede ça~n alaycı bir domım.uz * Galat: da Mandra sokağın- ardı, fevkalade dene;::ek d~ecede 

Dcrh:ıl ,renndt..'ft fırlodı, lroş ol
du, en yem elbisclerlıı.ı gıyerek d
resını vcrdıgım mume3Sil (!) d ğru 

1 yofüındı. 

BUt rabmetlı Vartan'la l;ıfa dc1l-
mı!Jbk. Aradan ne kachıı· geçti bnı.. 

miyorwn. Bir de baktım sıncm 
ıneraklısl sevınc sevine odaya gır
di. Bana· 

yıl P nd1k veya Adalarda ilk , 
deta oL."lTUk kamp kunıcakbr. I 
Kampa pro 'esörler d ıştirik 
cdece~tir. 1 da 26 numaralı evde oturan Al- tn&.ilizcc ılirdt Sinema merakb&J 

bert arkadaşı Kemal ve Bohor- arkadaş bu dostu 'ta.lllltUYordu. O
la bir yerde içtikten sonra m- nu bı.r film k;ımıpan,ya;;ı mümessili 
ne dömııek üzere yola çılmµş- y pın:1k ı len bile deiildi. Uç ki~ - MuJde, cfl>di. tşım oldu, her 
tır. lbert sarhoşluk yüzünden bir :;anı TcpebO~ında toplandsk. şe;,ı tarıınm .. Mümessil beyuınu, bo-

• Ben ertesı sabah erkenden ıoııt.h:ı- ı;umu olçtü, ktıbiliyetiını anlamak: 

Üzerin.e d'"şen ki,ıı ta 
Y«raı"'"ııdi 

ya.ulışhkla başka bir eve girmış ., "eld"ım. Hatırımda kııl..,,r.-~ . . dJlt ıı-...,. b 
ve beşinci kata kadar çıktıktan ,, • .. ,....... ıçın sev ıoım ro ..,,~en Lrısııu * F'atihte Hacık dın cadde

sin· 9 nun aralı evde ınisafı
reten turan e.hmedin o ·lu 1,5 
yaşındak~ Fey;:.inin üzeri~ düu 
pencereden ağır bir kilim düş
miişti.ir. Yaralanan çocuk has
tahan ye yatırılmıştır. 

sonra işin farkına vararak geri ı:uı.~ uykudun kaldırdım galiba . yaptırdı. Öyle beyendi. oyle bcycn
dömnek iStemiştir. Sab h y1m beraber ıçtilc. Kendi- di ki, deme gitfiln. Yalnız bir nuk-

ıe. "MuJ ~"lnl iSt<.-rı.rn .. , ~kt.on S<Jll lmldı aklımın tam oldu(;'tlno 
Bu • ru.da muvazenesini kay- on iUve ettim: dııır nıpor ıstiyor. Bu !ramp nyıı-

bedeu sar:fı taşlığa yuvarlana _ Emet ne ruuvatfalt oldun, Hol- lann et1 ımiş 
rak tte yaralan.ınıştır. :..--ı=------·---............. __ ....,..,..,:ıcı:ıc:ıc-:c::ııı==--...,,.,,.,,...._,.. 

Gızel h 'kateıı tatlı bir sar 
şın. mevzun vücutlu, cbibeli, 
pembe tenli, canlı bir Fransız 
kızı ıdı. Mıs Birbek'in karşısın· 
da gömül üğü koltukta başını 
arkaya dayayarak, baygın göz
lerını ta vana dikmiş, derin bu· 
dilşüucı:ye dalmıştı. Biraz evvel 
Galata nhtlmında geçen hiw
seyi mi düşünii.yordu ? Belli de
ğil, · Birbek'e gelince, o yarı 
bıraktlğı Kipling'in bir romanı 
n<L dalnu'"'tı. Birden kitabı ka
pa.yarak genç kıza döndü ve o
nu i~lığuıda.n uyandırarak: 

- Cı?.el; iden Lotüs keli-
mea.i.n.ı · tiniz mi? Emin misi
niz! 

- Mulıa.kk.ak. Eminim. Fakat 
bwıdan ne çıkar? 

- ın bir şey çı.kruas. yal
lllZ Ra.ca Hazretlerinin işitmelri 
mühim olurdu. Bereket ki Ra
ca i'raıısızca: hiç anl&mu. Ama 
bu adamın sözleri a.ruından 
yalnız Lotlia kelim.eeinl ieitmesi 
Ra.c&yı barebte g~ ım .. 
fi ~ebilirdi Sebebini biliyor
sunuz. değil mi? Bilmiyor mu
sun.wıo! Anlatayım: Hayri -
Sen.it ailesi anullllda oıhk ço.. 
cukla.n Mabut Siva'nın ~ 
sine terketmeık ldettir, arumıı&
dir. Mosanııa ridisindeki m.alae
din Brehmenleri bu himayeyi te 
min için hanedanın erkek çocuk 
la.nn& bıir dövme yaparlar. Bu 
dövme usulünü yalnız bu: .Breh
menler bilirler. Dövme çocuk .. 
on alb ynşına. gelinceye kadar 

lıı.miş 2ibi kalır ve ancak on 

.. .. • 
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altı ~ da gene onların bildik· 
lerl bir usul ve birtakım iliç
Ia.rla dövnıe ortaya çıkar. Bu 
dövme çocukların göğsündedir 
v bir Lotüs çİçeğmdeıı ib&ret
tız-. 

- §imdi hatırladım. Ba.baın 
bana bu anaueden ve Adetten 
bakret;mışti. Ama ~tin mu
ayyen bır müddet sonra orta
ya çıkabileceğini o da bilm.iyor
dı.t Hayri - Senk'lerin İp.retine 
alt teferruatı o da işit.menıif}tir. 

- Gi-wl, bir git de Racayı 
gö-Letle baltahm, acaba. nhtım.
d&ki hadise cmm dikkatini u
yandırmış mı! Yoksa hiç bir 
Me.Yiıı farkında değil mi? 

- Doğrusu. Mis, Raca ffu.. 
retleri elik& ile başba§a ikm 
rahat131z edilmek istemezler, o
nun için gitmekten çekiniyo
rwn. . 

- Canım. cmlar §imdi aaloıı
dadlr. Şöyle bir gÖ& atm•a•s ki 
fidir. Uu.ttuı. baltaram.ıa; ~ 
hararetle göaüşüyoriaraa belli 
ki bir meaele var. Y<Mma, hiç
bir Şey işitmemiflıer, demektir. 
Doğrusu 111 Lotlla kelimceinhı 
orta.ya. a,b!ması beni pek ı:cera-
b düşürdü. 

Gizci, milrebbüdııhı södlnden 
dışarı çıkaJ'i:ıar.dı. Hemen ayağa 
kalktı. ~n..'T'.anıdan dıean aktı. 

K"tiçük hır korı llrda.n geçti. F aıye kadar bir usulsuzltigünü, 
kat b~ on '.ldım atar almaz ge- bir yanlı§lığını görmedik. Il0 r 
riye döndü ve gene kamarula- lıar~keti dürüsttlir. Mohaın ise 
rına geldi. i\lürcbbive. o Hindistanın hemen C'n na-

- Ne var, ne oldu kızını? zik v kı'ba.r ada.mıdlr; Jeııebi-
Diy sorunca, bir can sıkıntı- lir !k ı:ı'n de aleyhinde bu-

m hnli gösteren Gi?,el: hııımaınıza ~bep yoktur. Hissi-
- Mis, dedi. Koridordan ge- va.tıı.uız lıızı aldı · bıı.lr. Zah.ire 

çiı:ıce tam Raca.ııın salonu önün bakmamalıyız. 
de • nksvcl ile Molıam'ı gur- - Orası öyle. Faknt ikisıni 
düın. Ba a konuşuyorlardı. de ne siz .,cvt::rsiuiz, ne ben. Ne
Beni ö ü~ görnıez aynldıla.r. den s vmeyiz? Bu adamlar bize 
Sa.n.k.ı bir kabahat yupıyoıiar- ne yaplılar? Hıç Sebebi rna
mış gibı aynldılar. him de6"11. Yalnız içimizde bir 

- Bir kabahat yapıyorlarmış şüphe vur. Melika. etnıf ında bir 
gibi mi! e mllnasebet kızım? takım tuzaklar kurulduğuo u 
ikisi de Racanın yabancıları de- hep işitir. göı~ Hele 
fil ki! .. Prens Binnari - Senk ile kruı-

.,... Evet ama ne bil yim? Ben sının ve kliçük ~ocuğunun kay· 
zaten bu Maksvel denilen ada- bohışu hadi ini hiç unutuma
mı hiç sevmem. Bilirsiniz. He- dık. BunJnrı.n mesuliyetlerıni 
le nhtımda birisi için alçak l'ıa- ~üşündükçe i .ımfad birtakım 
in dertiğini de işittikten sonra:... şüpheler uyanıyor. Bunları ke.n 

Mis Birbek gülıneğ~ çalıta- dimizdcn bile saklayoruz. O za-
mk: man ben da.ha ıtüçiicük bir klz-

- Hissiyatınıza tabi olma.yı- dmı. Ama. bfr: çok şeylerden bah 
ruz. Doğrasu bu adam hakika~ soltındtıo.7unu hatırlıyorum. 
ten dürüst ve itimada liyık: bir Mia Birbek itiyadı hilafına :ı
İngilfr.e benremez. Moham'a ge :la.ylı bir gülüşle genç kıy,a so
llnce bu a.d8.m: da Tabmı neba.• kuldu: 
bina bnğlı bir Hintlidir. Neba.- - G.izcl, dedi. Siz . çok ro
bın. ıi.iyeti Melika ile evlenmek- man okudunuz; Onun içln sizin 
tir. Böylece kendi ülkesine Ra- haynlperoat olduğunuzu ben i· 
madoru ilave etmek ümiclind.e- ze bir ÇOit defalar söyleınıştim. 
dir. Fakat Sir Ma.ksvel'in S1in- S!mdi bunla.n l>ır:ı.kılım da:, 

(Bira) nm z rarları, 
(Arpa) nm faydalart 

ruz. 
Enııu oluuuz' rpa İl" be;:..,'.· 

nen hayvanla: çok lruv • ·tlı 
(Sonu Sa 4. S 4 ..1 
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(Arlııua -} 

(1) , TWL'k9a ky 11NİJ" -
,. bW kefiM ıııılir. n.Jıe rok 11.V. 
ft!,ıaııı Jca1G prenslere o.lem ol· 
muştur. 

(ıl) Olı<>pin: ~ Dan.u .. 
biemıes p.,,ga: !1!J B!-3, rrs. 
(~)~asli ( ı.m-oor-»ek) 

dW. 
(.V ~ - (&ıll·ohı.g) 

tlıır. 
(5) TVrkt;6 asa (Allah• kıı-

wıoıdatl ,..a,_.. (boğ, lnı.ğ'

~ geıw-
(6) Ttirlrç6 Mit (V or-lıirra) 

ıia. (V or) A- ılem8ktir. [ Rt
aa Nw Tiif"k TariW} • 

• 

E s 
• 
ın 

YENi 8 BA'D. 

A·ans 

Hindisfanda 

Mecus"lerle 
- .ı - a r r 
51Dda üzake-

hı 

• 

te nsı 

a' ptandı 

. 
Kafi neıce 
- &af f ı · ıııt:'ltW -

ı ~ silıllılanma k ıniteal
Dİll erdi;;i karar tıı....wz eJka.. 
nnda büyük bir heyec:ı.a \ly;.n

ır. 

Bu suretle ilk defa owu.-ak.tlJ' 
kir ~rika '~ dolaıra;lyle İll.
gıllere kat'i yılın 1913 _ d~il 
l 2 . 
rüı-rmelerini açığ"a vu· raı.ı.., olu-
}"OT!aı". B bi;_yle fa . 
lfi!mık,\eki Se'IJE' yazı lstia-
Salin bir kat dana aı ttırı!masm-

f&yd.ı görülmemı ve 
kan silihluıma pNg-rumaın 

iüıi i,.Ul edıilmı$Jr. Bu 
kararın uyanctırdiğı ilk tefsir
k>r şu nol't:tn iiT.rrm.:e c&ınnak
ti<drr: Mlittefiller ~ ~ 
rinde bulunanlar önı.lm 
avlama istih::ıal ~!~eri
n'ııı kamilt'n Te eı tırrr~ kul
l:marak Jrat'l netıttmn -ı 

sa::rtım "'oo:ı:ıa.-tmn•:nı 
nm:;!erWı-. 

PASiFiK 

es 
kuvvetli Def 
Y&ı;aszıı ~--· 

;,,i:ıin kudtttlt varh;;ıruz " t 
m• ahYlwnzda _,-~,. 

~ her :ıa.nuın "'" 
olan Büvillı At&tiirll'ün 
clını candan saygı ve s<wı:-i • 
"" nnızla gökk-re );ibehmiı. 

il i Şefimiz genç
liğe takdir e • i 

bildirdiler 

Siyasi Sahada 
durg nlu 
(~<U;,; ) 

SCrliıı bu devfetlerı pa.rma.klan-
mn ucunda istediği gibi kuilaıı-
mak ve onlardııoıı ıuıımıi · e-
yi temin etmelt çaresin.ı bııhrr. 

Fakat, tıiitiin bil . o-
ve 

~a ara ında 
aroft 1 incide -

p - lctl edemi ..,.,...:ri&i -yl 
ıw:t. B:ı ya y~ •6d<l
•ıı.t V.-' &ıtlunın Avu.;t:ralya İ· 
~ f..U • OOJ~unu. Seyl_an-ı 
daki kuı:v Uer>n arttırıldıgıru 
ıli. n ~>Lını.?tll'. 

.\. . Avın;: ralya ve Yeni 
~ının a.nava.t&.na ma.tiıle 

pt.ı.ıı:ls.ı~ aNıınları '1n üş. A
vu.-;tral]l'-'y:ı. AIXl<!rikaıla..n l<uı:-, 
vet ı(Ölldermcnin lııgılter.,ye na- 1 

zarJn daha 'kxılay olduğunıı. nıü
da.! ıu ' lesinde iyi ve ~aı.ır 
biı' stcat~)I t&tbiki lı1zmı geldi
~nL.. Rı.ı;ıya w y:ı.ptlmu.kta. olan 
y nlınıın el :vam ettiğini_ bu 
y:ınlı.m isınm ı>ek kolay r;lm ·lı
'ıııı tebarüz e:ıirerek Lit:a ln
ro!:atı hakkı.n<la da iz."t!ıat ver 
nu.<?lir. 

Basvekil uı.ua\~ni, M.ııta mü
Ji.ıwı. k \-Wrllennın gaynıtlerini 

· ııd i.iJdııs lOTa dem - • r iri : 
- o,. iz n ldiyau devamlı 

?C1dışo>mizi l·"ikil ediyor. Maıt
mııfıh abY"' itfıııuıtla bakıyoruz_ 

Her t:.,,, eıı :~y. ıruvvclmı:iz artı
yur. ~ 

~s.,l,,sinde 

U AkŞ 

[-HE-S -8 -H) 
V rguncuya en bQy k 

ceza 

AT.İl: Ii1lf Şef, kı.JUki bir baba 
tef.kat ve ilgisıyle gcııçlerin:me, 
her bir iimlcai birer l'azilet del'-

olan. kı ı-tli ~'Utlcriııi ver
dikleri ııırada. 

19 Mayıs 
Piyangosu 
- Bı" t.rv,fo 1 iMdde. -

10 L> • 3.U\l>. llilll' 

53 ! 
10 a.ı. fü 

Ali 

4_ ;; ile ruh.,yet bulan biletler 
- ~ - '''""4 ık;"U:aturub~arülr. 

Ta' .,..... .. ·-1-r~ 

Bu ı;eruu. .. te 50.t "JO lı ka&a.· 
nan ~162 nı.ımar.od bı An. 

J dır. 
20 lıin lrra kau ı o lb5~l5: 

numanlı bil.:t kt"l<lbuMa. 10 
bm lır.t *aaaaan ı~zs:>-t uııına.

ralı. Dilet Tokatta, 5 biner 1 
kaz.·pı.ı.ıı numıı.ralar a Di ... r
ba:lar. :;n-rıni.-.;ır, BaJw. -__r ve 
T ı-;;ıı.:;tıı :;arılmıııtır. 

~.000 N' biı.ı lir.ı, kil2lllllan bi
letie1-in ;Jti.'= tan"'°'İ AJı.l;:;tı"\ Ye 
İst.mbulda, diğerlcn Zo :ıA<. 
P'e1Jıı~·e. Dörlv I, • l:h :u-, E&
lişelüı-. ,. B,;ıxa:n-aıla: 1000 ..,. 
lira k:ıza.ıı.""1 bilNlerın 12 tanesi 
lstauhu . 3 tan.,.;ı Etildı .hiı-
d '. 2 tan• · Aalcı.noıla.. ıılti*r ta
naı.i Kütahya, Kın'lrkal . Enu
ruın, :Malatya, 15 tanesı de yur
dwn= muht.<'1ıf yerlerinde 
safı}mıst.u:. 

ACI BİR KAYIP 

ELEK wvıa..ı .... ~ ... M&• Kw ö 

Sinenııuıı.nda 

DELİ DOLU 
Sızi kalrlmhalaıia güldiirecelr ~1Jlc bir filmi. 

MŞ BOLLIZDE : 

SO HE N 
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YÖRÜK ALll'n:y:;;:~~·i;-~_ 
ı A~a~ğlu için dün 
· ıhtıfal yapıldı 

Btiytlk mütefekkir Ağa.oğlıi 

Nakil Ye iktibas hakkı mahfuzdur ı::I 1lah ~e~. f:emin etmiştir. 
_ . çleri?'ıden BırliSı de Kuponlarda 

-Evet, o, bitiyordu tı, benimi cmadeıim. Yoksa.kulağı, ku . Tahrifat Ya~Uı. lttiham 
alb;lhğmı belidir Muhakıkak ğu kapın faJk. . ~ Eduıyor 
&1tt8n ~ ~. Bu. sebeple ne Qkar ~?at~~=~ ~y~ğlunda Fırı~c.ı İhsan, 
i1amuz t.opu oyununu 8lmıştı. Kel Memişe neden ınağlup olu- ~ JOrJ ~~ta;hanesın~ ekmek 
O kadar emindi ki, oyunundan -yor? Çünkü o da Kel Memıiş gibi ponlan uzerındc tahrifat yap 
bi~bir ~y yanamıyacağıma ka- güreştıiğ,i için .• Halbuki, Kel Me-- nıtır· . Baş, diş, nezle, grip, roma.tizma 

Ahmedin öIDmiinün üçftııcü ,ıı.; 
dönümü mfuıasebetil& dUn Teş.o. 
vikiyedeki evhıde btr toplan~ 

~da merhmnun hatıııi 
larından ba.hsedildikten sonra,· 
Dtezarmın bqme. gJdilerek mı) 
tWrlar .söylemniştir. 

Saat ~ raddelerine doğru 
a ilesi t.arafm.da.n :Mevlfıt oku.t
tlırularak toplantıya nihayet 
Yerilmiştir. lhtifalde merhumun m idi Fa.kat ·~ ımıkıabelesini miş ondan çak k . allı E' . uçlu 10 ıve 11 Mayıs tarih-

lııola bulm tum. avı ve 8 
... • lerıne tesadüf eden kuponların 

~:OO<Tıu·wı ~un ~~i güreş tutan ıbir adam birin,?e 88 diğerinde 82 sayılı 
- va.ıı:iliı .k:cıırknlusundur Ar- ~~ ~ _omı ~ye- ~dugu halwde -~ponların birisi

navutoğlu.. Ben, 
0 

gön senden n burad~ Yö~ sır- m 482, digerını de 478 şekline 

Nevralj i, Kırık/ıh ve Bütün Ağrılarınızı derhal iz.eser 
lcabmda gCmde 3 kaşe ahnabmr. 

· lcalem ve fikir arkadaştan, ga· 
seteeil.er 'ft dostları bulınımuş
tur. 

lıoıBtlrm Hoş, semnıe güreşir- · ... sokmuştur. · Maznun yakalana-
l&en. hep temkmu üıe;d:ıim. Dedi Ye biraz ııefeslendilrlen ~ dün Milli Konınma C. :Müd ------------;-----------------·------= 
. _ ~le. ~de bak!.. aonra: d.eıumumlliğine teslim edilmiş-

- BöbUrlemne şimdi.- - Kel Merniş, seni neden y&- tir. Kuponlarda. tahrifatın ya- 1 ı . 1 
- Böbüürlendi,ğim \.'Ok.- Yö- neınez. Çünkü sana güreş uy- ~ılıp yapı1madığını.n te_tkik_ i eh- nhı·sa' rlar u Mu-du··rıu-gunw - den Halk doktoru 

d 0
- d li kuf h al edilin ti (Bat tarafı 2 inci sayfada) - • 

rüğe ders ,·eı·h·oruz.. urama.z .. ~n e •aptal O"J.Öi ve, v;1 • a av e ış r. 
Dedi Ve, YÖrüğe dedi ki: ~:..:karşı ikoyaca.ı,'un diye onun iJO R~ Ekmelc Satm1~!.. lurlar. Daha çok ve daha kuv-
- Yörük gel sana oyunu tar grbı güreşmiyeceğinden... Ters Tahta.kalede seyyar bakkallık ıvet1i sağlam yavrular doğurur- . 1 - İdaremiz tara!ından verilecek 2000 kilo kırık nıantann plAka 

rif edeyim . .' bir crüreş. en kuvvetli ve, azılı yapan Salih tanesi 50 kuru .. ~tan lar! İnanmız! (Arpa ekmeği) haline getirilmesi işi pazarlıkla yaptınlacaktır. 
. DiyE'rek dPrhal olduğu ~en bir pehlivanı hızından keser... ekmek ~tarken ya.kalandıgın- yiyen köylüle;:'in vücutları sağ- . 2 -_Pazarlık 22.5.942 Cuma günü saat 10.50 de KabMaı;ta Levamn Şu-

-..yağa kalktı ve, yere yattı. y~ Hem madıii ve hem manevi ·kud ~n 30 ~ır8: para cezasına mah- lam '>lur, zürriyetlım, çocukları 
1 

besındekı Merkez Alını Komisyonunda yapılaeakbr. 
Ti.iğe de domaz topu oyummu retlerini bitirir... Pehlivanlığın kum edılnııştır. daha bereketli ve daha kuvvetli 3 - İsteklilerin pazarlık icin tayin olunan gün ve saatte teklif ede-
aldıroı ye: müd<leıtince bunlara diklkıat et... rı:aksımde Cümhuriyet Cad- ve gürbüz olurlar. cekleri bedel üı.erinden % 7,5 güvenme pareail:e birlikte mezkO.r komis-

- Yörük, sıkı tut!. Ha.Hmın St:ni değil, sen hasınını desmde 89 numaralı dükkanda Bu cihetle umumi sağlığa, yona müracaatları. (55M) 
Diye emir -ı-erdi. Yörük de sürükle ... Yani hasım güreş tar- bakkallık yapan Vasil elindeki halkın genel sıhh'.l.tiııe, hayvan ------~~-----------------~ 

ıumsı"su tuttu. Arnavutoğlu, bir zında sana haklın olmasın, sen mevc~t. mallarını satışa arzet- larımızın yaşamalarına ve hay- o 
anda oyununu tatbik etmedi. hMtimol! .. Bu ciheti temin<!der- meı;ıı~tır. . ma.ulardan ahın gıda maddele- s M ER BANK Şöyle hasmına doğru girdi ·v~, sen manda olsa yeneı·sin.. \! ~sıl 1~ lira pa!:.ı. _ceza.siyle rine önettı vermek için (ara) yı ·&> .. 
ıtam çalımına ve yaziyetine ge- Dedi. Kıa,vasoğlu Koca İbra- 15 gun muddetle dukkanının ka şimdilik bütün biitün kaldır-
lince birdenbire oynnuım yaptı. him gülerek: ~atılma.~ına mahk(ım edilmiş- roa.k lazımdır. , E L I 'M A L L B R 
Yörük Ali. Arna,•utoı?lunun ~ - Aıııavutoğ'lu, başmııza bE>-- tıı · Dr. Hafız Crmal 11üne açık düştü. la rru yetiştiriyorsun be? .. Ye- cm--------------m:ıı-=ıı ____ _. _ _._.;__ 
.,.~~r:~E~: =!:.~~ki~:~k~~~: 1 Mayıs bayramı, içt~n ,, ge len PAZ RlftRI . 
na yaptık oğlum! - Biz. birkaç: s.e.neye ka.lırıR.7, 

~~~;·~~~~:..~br::-1 ~~~!~:::0:;::~~ sevinç tezahüratile kutlandı 
.Kahkahayı baso ve: 
- Ziyanı yek .. Ka.vru:>Oğ1unun 

domuz topu uj-ununa ihtiyacı 
1 

yoktw·. V arsm öğrens1n; bu, o
yunu o <la bir kar.skucakçıya 
ta.tı'bi.h etler. 

- ..... 
Dedi ve. söz.leriru• ilaveıten: 
- Yörük. tatbik etti~..m oyu

.ıiu ıhasımla.ruı bilmiyec<·ği. i~in 
ti.aha kolaylıkla tJatbilk edebi.lir· 
sin.. Sen, bildiğin halde yine ko- ' 
!aylıkla oldu, de-~il mi? Amına, 
ibir şeye dikka.t ettin mi': At..~le> 
etmemeli .. Hasl'.ı.lli. i:>ice toplanıp 
yanaşmHlı, tw.n yaziyete gelince 
birdenbire ha.r~kete geç.nıcli<lir. 
Derneğe k:ılm~dı. Seyircilerin 

bağn~l.arı. işitildi: 1 

- Dayan Mem~!.. . ı 
Kel Men1~ı-: . Piç ~fu..;.;t.a.fa.yı t~ 

parlam~. si.lri.i.yr.>rdtı. Mustaf:a
nın vaziyeti kötü idi. Katiyen ı 
bu, çapra.zdan kuı!l..ulam.ıyacağl 
ruıla.-;;ılıyurdu. Nitc.·kim de böyle 
old\L Kel Mc·mi.". gfür.el ve ye
rinde i;ir çengt•l yeti.~tirdi. Za
v•allı Pic Murlcı.1 a\, ........ ~ ..... ye
«"c vurıl\· ":'~ ı.~rn~tafa dn. ~ablı-
' <i.K yuulmış deınwkti .• fw;tafa. 
o kadar fena oldu ki, ayağa ıkalk 
tıı:,rı 7,.ıman gözleri ya.cıarmı.ştı. 
Ağlıyordu. 

Kel !\frnıi~. galibiyet temen
nasım çaktı.kta.n f'onra. ha..cım.mı ı 
kuca.k lıj; rak mey da ndnn <;f».ki-1 
lip gitti. Herkesin ağzı hÇıkt&. 
lı,;ı lmı.::-tı. 

na.c;;.ıhatlerin... - B<J§ tarafı~- incide - j Kırdar, Örft İdare ve İstanbul 
_ Z(.ı,ten bu ~ocuğun nftSiha.t u~uş, bayramı gokten kutla- ı Komutanları ve şehrimizde bu-

almıw.ı. ihtiyacı \'-O'~\. Allah onu mışJardır. . ,, 1 lunan bazı mebuslar yer almıs- ı 
pehliva.'l olı..r~k yaı-atmı~ .. Val· PARTi SEKRETERiNiN lardı. · 
lah, ben bHe o yokla çapraz Yer- · BAYRAMI ~Ç~.::;ı ~z ve ~rk?k mektepleri sa-
me?,dım k~lrncakcıva ... Verir-, . Bund~ sonra kursu.ye gelen haôa. kendilerıne tahsis edilmiş 
<J\.m, fa.kat bu ch~rc-ee bozulr cfü· Chmhmı~et Halk Partisi G~nel buıun~n yerleri aldıkı.an sonra 
um sa.in·ernıe.zrlim kendimi... ~ekr~t.t"rı. M"md~ı Şevket Esen lstıkıa} Marşıyle beraber §anlı 
Gfmli.hı ya. n('Jf•r y.aptı.. dal .Maarı~ Velul namına bay- b8:yr_agımız şeref direğine çekil 

y Ç k be?; d" w,- ramı ae;ınıştır : miştır. J ı 
~ T<•<J... ~li ·,en mı ~- "- Bü~ :Milli Şefimiz ve .tsumlan sonra. Vali ve Bele-
• •• ,..~ J'.lE' va:ı--· .. Sevgih Vatan(la.şJar! diye Reısi Doktor Lut.fi Kırdar, 

.. - 1 on.tk, l:>u Kırknımır bu- Mn:ırif Vekilimiz ·ve sevgili sahaya çıkarak mektepleri tef-
yuk n~1Hıs1nı kurt~rsa. başaltı- ark~d<U?ımız. Haı:;an Ah Yücelin tiş etmiş ve Gençl*ğin bayram- [ 
tut ~c·lıyor dc-mektir. şu anda rahat..c;ızlığı )'IÜZünden, larını kutlamıstır. 

[ı('(ii vt'., Yöriiğe <lönerek: onun sa.yır adına, Cümhuriyet Müteakıben · evve:la kızlar ve 
- Y(\rük, ben, Ka.vasoğ'lunun Halk Partisi Genel Sekreteri o- onu takıben erkek talebeler 

filkrinçı~ dc~i.lim.. Sakın ola ki lan ben, Hl Mayıs töreninin ~ı- muntazam bir geçit resmi yap
d&.hr .. hır. ~~. senL· ba..<;-a ltma c;ık- lışt~u Uan edıyonım. m..ujlardır. Her ge~en grup stadı 
rn;ı. Ezilırnm'. Sen. haşrıltına Olürnünden sonra geçen dört doldw·an mu~n .seyirci küt 
taın <ılımış bir zam.mda tkğil.. yıl i~ın<ıe 'Büyük Kurtarıcı, ö- lesi tarafından sürekli' surette 
Şöyle ~elikleşt4,'iin bir dedr<lf'... Jünısüz kahratnan, eşsiz insan a.lkı§lanınıştır. . r 1 
V<ı, bA.saltma geldiğin zaman Atatürk, 23 sene önce bugün ATATÜRK BtJSTÜNE t 
btmı.d<.ı çok duı·m& .. Nihayet iki ölfurıl<:.nien kurtardığı Türk Ç/tLENK KO'NUI.UYOR 
s<-n6 hepsini süpür, birden ba· µıill~titıin .-kalbindeki sönmiyen Geçit roeın..ındeı;ı. sonra -040/ 

Müessesesi Müdürlüğünden: 
Mile:::ı:.c:.cıııize mt tolefon numaralarından bir kt$1.'Y\L henüz 

t~le.fon rt>hbeı·ine geçirilmı-miş, bazıları da değişmi' olduğundan 
luzwnsu1. muhaberelere ~ebebiyet verilmemek üzere mcrkc~ 
H! mağnz<ılarım;:ı;::, ait aşağıdaki numarnların not edilmeı>i rica 
olunıu. 

Mües~ese müdürlüğü 
Müeı;ı;f?-?e müdür mu;ıvinlilti 
M üı;:a vlr lik 
Müt>.ssese muhasebecil:ijti 
T<-k:ük müfett~k ~ muhı.:ıt:be 

Set'Vi<:i 
Munıkıblık 

Yazı işleri. .:at işleri feflı}.lf'ıi 
lrtare Meeli~i od<dll 
rutilet.li:;;Uk 
Pamuklu :;ervi~i şeiliği 
P~m:..ıklu (iplik ve be'.: işlcrı} 

MuaıueHlt servisler[ 
Yünlü .serviSi şefli.ı(i 
Yunm (tp1ib: ve kwnaş işlcrı} 

ı<ervi~leri 

Ma-ga a r lSt:ınotll m?'i!··~•lan şe!llğl, Z 'f'op\.an nıa.gaL.<ıbl ·• 

1 
• B&hç~t.:ıpı perakende ı;;t~ m.ıtj(W'.ası 

8 r , Beyoğlu 
Kad.;,köy ' " .. 

, ft ,, . .) 

2!?382 
22814 

20060 

23505 
) 
) 22871 
) 
) 21 (~:i9 

·22G46 

2Ie23 
!109!)() 

21639 

) 
) 24150 

20517 
41082 
60635 

!j.1. çık! .. Pehli\·an dediğin bli· a.te~i yakm1~tı. Ha.ns~ o.nn ev-la- 941 senesi mektepler arası mü
yük <•rt.ad.a pi. e_r .. D0ste. N>h" ·~,,., ı 1 -:rı:_gı Ş~~ ~a~ını, M.:ı sabakal~rda k~~lara müki ,,n--· ILJıvrtlldugu yeniiı'. Bü- gı ~'<"'vgılı gonulluS\Jnu onun mıl falları tev.zi edilmış ve ~eref Bornovada imar faaliyeti 
yülr <>rt.?. pi..,<;tiği yet'. bacı., yen- idim ı:>evdiği Jı.adar· .sevdi? tribüuü önündeki Atatürk ·büs- tzm· (Y .., o h · ı · ır, eni Sabah} - Şeh-

Çukurova Regülatörü 
Adana, (Yeni gabah) - Çu

ku:,o~'.ayı, sulayacak olan regi.i
l!t.örıun ınşası bitnıC'k üzeredir 
Şimdiye kadar inşasına 2 mil~ 
yon 400 bin lira sarfedilmiı;; a-:; 
lan regülatör 1 milyon 820 bhı ' 
dekar araziye saniyede 85 met
re mikap su vercbile<·c.ktir. 

difr. yordiT. Sen, bunları öğren. nu er ne vesı e ıle anarsak tüne çel~nkler konmuştur. timiz banliyösünün en güzel yer 
Dffite ~üreşte ic:miyeıı, lüic:ilk analımı milli istik.lal Bavaşının Bun~ sonra evveıil kız ve lerinden birisi olan Bornovada 
()rt..ay. t1lm manaaiyle bcsley<-- hatır:.ı.~1 uyanıyor, tı.ey~ uya o~u .. takıb~n _de_ erkek tal~~er son günlerde imar faaliyeti art
me;z. Büyh!> ortada da pişmiyen nı~oı. Bu her zaman böyle Qla- buyük bır ıntızam dahilinde mıştır. 
'00.şt be::;liyemez. Yörük acele caktn . yaptıkları beden ha.rek.etlerile 
etme! Daı.lı·a "O<.•uksım. 'deme;k . Atailirk _ bugün yaşaı:nakta merasime nihayet ver.ilmiştir. B u verimli faaliyet arasında 

" d - a.cak ı Ş d d ilk olarak göie çarpan 1stas-
riyan yok, ba..,aJ.tm~. yirmi fü;, v~ ~a.rın. ogup yaşıy o a.n eref sta . ın a• yon - Çarcı caddesin in yeniden 

· · d"rt .
1 

. butun Türklerın ruh ve manen ~ • " yı:ını 0 . Y_Mi aı1nda gel.. Yır- ·d il ·d· Merasime istiklal Ma,...;ıe baQ yapılması, belli b<><>lı caddel"'r1'n 
m· \:"'~ -,nn :ıl•ı 1 d b ı ea erı ır. ·- "' .,..,, ,_, 

• • • • 1 • ' Y~ arın. a ı:ı.- Atatürkün 23 ~ evvel Sam l8Jlllll§ ve bunu BeşiktaŞ kay- kaldırım döşenmesi, ka.nalizas-
daki :nezarhğın kaldırılarak gü 
zel hır park haline konulması
dır. 

ahalle Birlikleri 
Bükfun.et tarafından. el koruı-. 

Jan gıda maddelerile giyecelıd 
~ halka kolaylıkla tev
ziini temin etmek maksa.diylııl 
tesis ve kararlaştırıln.n. {Maha.ı.; 
le Dağıtma Birlikleri) için şehw 
rimizde yapılan intihaplar sili"" 
atle ilerlemektedir. 

· Her bin kişi için Parti tara.. 
fından hazırlanan 5 kişilik na.JD 
zet listeleri nahiyelere bildiril
miştir- Bunlar intihap sahiple
rine polis ve mahalle bekçileri· 
le bildirilmekte ve rey vermeğe 
davet edilmektedir. 

Vilayet, Belediye ve Parti ta.
rafından alınan tedbirler sa.y&
sinde intihaplann Mayıs sonu· 
na kadar tamamlanacağı tah~ 
min oh.uımAktadır. Bu itibarla 
(Mahalle Dağıtma Birlikleri) . 
1 Hazirandan itibaren fa.aliyet.a 
ge1<ebilecektir. 

Yeni neşriyat: 

Foto l&ağazlaı 
Foto Maga.t.in'in 73 iind.ı sayısı, Jt 

ve dl) kapaklarında sinema ytldn
larııun resimleriyle süslü olarak 
~·ıktı. Bu ~<Jyıdıı (Musahabe), (Gü~ 

zd Samıtl;ır ve Devlet), ~enç isö
ci;-tl:ırın :-: irleri vardı ı-. 

uuzeuıoını:ıe d ikk at edlm:ı .. 

Laa lettayln b ir pw:t,. kul· 

'4ı,,n1ak teh llkelldlr. zı,. c ll· 

d ln lz i tahriş edebilir. 

Fennf b ir aurette ihzar edl la 

' m i9 olan G 1 B B S GOzGIUk, 

Pudrası co_ildin nazik yumu .. 

şa~lığını, yani r gt:nçtıgtnt, 
muharaze eder,. · 

~~ , '" 
G 1 B B S GO.zelllk Pudrasıni 

bfr kerre kullandıktan son. 

ra. dıtlma bu 

;r.ı rayacakaınt:ı. 

mOstahıarı 

Bu pı-! tu~tı VI! giiriiltü ~u-.:.
t-ıında, ikınci' hır rn<!ğ"lfıbiyet da
ha oldu. lkL \'a.:..Hrn.l. ka.r .. kn('aı!I
çıdan bıri de dı~c·nni tam bir 
.karıakucak oyuıı..ı~ ln m:ığliıp et
ti. Ç9b..'ln tekn{+smt: dii~ümıfüt
tü. Yöl'i.ik Ali. g\ilmüştü. Arna
vut.oğlu: 

ı.: gcldığın zaman tam mana.si- d aktJ - k tsa1 1 makamının kısa bir hıtabeai ta 1 yon inşaatı ve kasaba ortasın-
~ gf"l.m~ olursun. Önü..·w kfrnı:e s~da y gili' gıŞef_u · ._ ~~~ .. e, kip etmü•tir Yeni KolleJ· ve Be--
0,,., mezo\' k't . p :hı· şım ı sev ımu .uwııunun -x • ... 1911••••••m~!'13•••ilııı•mamımnm• 
, '·'-~ - • ~. _ı ~nın.. c ıva.n elinderur. şiktaş Kız Orta okulundan da r • &WM 
ti' < ::;m tam y11 rr:ıı beş :ı..·n.,şından c· .. ı - • . ... d birer talebe heyecanlı hitabe- : -
:-;c.nr ı.. ı)lur Kt m1'-leı· ,,. >11·ru· bu oL.l\jnmız orıun gözun c, can ,_ de l dı 1 ıan:Z"S .. ?' _ _:__ --

• • '" J~ • kul v • •• • K r bulunmuş ar r ~ 
j Askerlik işleri J 

- Yörük, gille!-sin df"i!i,\ mi? 
Ulan 8t'n de böyle gidceektm is
te .. Gördiin va roban tekn~ni! 

- Usta.: Berbat bir Şt-y: .. 
- Ne söylüyors.un? Tam te-

nesirliğ·i 'tırtır adamın .. 

- Piç M~tafa da gitti. Ke? 
Meroişe, ~lireş uydurarr..ıyor bu 
adam! Uyduramaz da .. Her va· 
ıkıt Memiş, yener onu .. Ağla.sa 
<la sızl.a...,a, da para etmez. .. 

- Fa kat Meıniş, senin için 
korkulu bir pehlivan değil<lir. 
St>n, onu her valkit ye.nebilirsin. 

Dedi. Arnavutoğlu, Yörü,ğe, 
i?U nasihatte bulundu: 

- Yörük, oğh.un! Sen. hiç 
E,;üphe yok -ki, bir başpehlivan <>
ia.ca.k~ın.. Gidişin onu gösteri
yot' .. Daha okka da koyacaksın. 
Sana nasilrn.tim !"oll olsun ki. has
mına kendini taşıt .. Hasmı taşı
ma.. .. Giirdü.m. sen ben:im bu \er
diğim na..~ihatı kendiliğinden ya· 
vıyorsun.. Pehli\'an dedigin ka
narasında isltr.. Öyle müte-. 
madi) en işlemcz. Bak •benim oğ
lanı görüyorsun! Aptal gib5 has
nıiylc boğuşuyor. Giirc11i lı:ısuu
na taşıtacağına kendi ta;;;ıyor. 
Kendisine t-lli kt-re söylem.işim
dit", lakin para etmez, ;yaradılışı 
öyle!.. Zann€diyor ki, gevşek 
du.nırsa. veyahu.t güreş tabiye-. 
sini bozarsa hasmı onn yenecek
tir. Halbuki, böyle değildir. De
rlirn ya, yaı...-ıdılıl?tır bu... Denhıı 
Ddi Mustafa da başpehlivan <>
lfica:ktır, lakin bir haınru gibi 
gilreşecektir. Güreşwn çıktığı 
~..ına.,-ı tr.pt':lze değil, ezilmiş ve, 
yor""l.L"l çı.knca.ktır. P<>.hlivan de
diğin en çeiin giire.şte.n bile te
rifr .ze C"ık:mnhdı . P hlh•dn ben.. 

lur. Okka vücı.t kencüni bulur.. .a~mız onu:ı .S<~ın~e, gonill- BUI'VK GEÇiT RESMi 
Anl<ıdın mı Yöriik? lerımız onun oztindedir. Onun B A .. 1 

• · dediğini yapıyoruz. Onun gös- .. .. ~dan sonra ta.turk ~e ln-

- Cevap ver ·bıma., eusma : .. 
- Anla.dım usta! Çok ~{•k· 

küı t>.de-rim na.-;ihatlerini.?~ ... E
min olunuz. dediğiniz gibi h-an-
k.et ~ceğim. 
Kav~,lunu gösterer-ek: 
- Sen, bunlaı·a bakma~ .. Bu, 

Th·Jior-:ma:.tlılar clleıfad<>n gel~ 
on beş vaşın<la baFa giiı·c1{rler. 
Bu, pehlivanlık d~ğildit'. Zvrla 
Re.ndini ezmektir. 

Diye söylenirken bir gürilltü 
oldu. Çıfıtalanlt Çoban, rk.1J'aku
cakçı hasmını tek paça buday.a
r.ı:k y(:nik dü15ürdü. Karakucak
çı nasılsa doğnı.lmuştu. Fırsat 
beidiyen Çoban, ha.cmı..ını tek 
pa.r,..a budadı ve yendi. Karaku
ca kçıla.ı· 1bu $uretle birer •birer 
meydandan çl!km,ış bulunuyor
du. Yalnız Arnanıtoğlunun oğ
hı Deli :MIIBtafanın hasPıı orta
da k~ lmıştı. Arnavutoğlu, Çıfıt
ah:nlı Çobanın da ·ka.rakucakçı
~-ı ortadan çıkardığını görünce 
söylendi : 

- Hay aptal hay!.. Görüyor
~ y~. Dah~. hfil.a hasmını ye-
nem~ı. Ve, böyle giderse de ye-
nenuyecek .. Ulan yat alta.! .. Bı
rak gel..<Un üz.erine!.. Bitir hu 
işi be!.. ' 

Giiresin en m~raklı ta.rafı da 
Çopa.rıa, Bursalı Tabirin güreşi 
idi. Fakat ortada kimlerin kala
~ağı §t>ylcee be1li olmuş oluyor
du : Yorük Ali, Kel Memiş, Kfuı. 
t.eci Hasan. belki Deli Mustafa. .. 

terdı~ doğru yolda yürüyoruz. o~unun ya.oya.na duran bustle-
G<·m·leı .Bayramınızı kutla- rıne çelenkler konmuş ve mun-

rım !,, ' ' tazam bir geçit resmi yapılmış-

Memdub Şevket Esendaldan tır. . . 
sonra, Kız talebeden Fethiye Halkın ııddetlı a.!kışlan ara
'adıudaki ge.n~, kürsüye gdmiş sın.da kızların ve erkeklerin ay
ve heyernnlı bır sesle arkadaş- n a;ıı: yaptıkları bede~ har.e
lan nanıma biı· nutuk söylemiş k~tl~rınden sonra merasım bıt- 1 
tir. mıştır. 
Muw~ıtıer merdSimi şeref- Beykoz'da· 1 

lendirm.ış bulunan Milli Şefimiz • ı 
İsmet İnönü birinci Qtyfaınızda . Bay~ Beykozda da parlak 
okuyacağınız heyecanlı hitabe- b_ır şekılde kutlanmıştır. Mera-
sıni vermiştır. sııne ~t tam 10 da baş.lanrruş, 1 

Mılli Şefın sık sık kesilerek asken bandoyu takıp eden Bey 
şiddetle alkışlanan bu hitabe- koz Halk. , ıı1rkasııun güreş 
sinden sonra sahadaki talebeler bo~s, atletı.~ ve futbol bırlik
ta.:-aJ'ından spor gösterileri ya- lerınden murekkep spor ko.lu 
pıJmıştır. Atatürk büstüne sclenk koy-

1 

19 Mayıs Spor ve Gençlik muştuı·. 
Bayramı olan bugün, şehrimiz- Be_Ykoz Halit O~- adına 
de çok parlak bir su.rette kul- Sabrı, ve Beykoz gen~gi ~aını
lannııştır. na da Nevzadın so~ledıkleri 

Sı.ba.h.ın erken saatinden iti- ıı:utuklar alkışlarla dinlenm.iş-
ba.ren m~ri bir kalabalık, tir. . . . , 
merasimlerin yapılacağı Fener Merasımı müteakıp Halk 0 -
ve Şeref Stn.dlarına gitmek ın.e dası Spor Koh~mın Bey~oz ça
re caddeleri doldurmuştu. Va- yırında ~ap~gı ~uhteıif spor 
purlar ve tramvaylar mütema~ h~etlen alaka ile takıp edil 
diyen merasime ıştirak edecek mıştır. .. 
mekteplileri ve ardı arkası ke- MAÇI BE'J: K~ZLULAR 
silıniyen halkı Hadıköy ve Be- . KA.ZAJY ı;>I 
~taşa taşıyordu. ~iktaş Halkevı Fu~bol ta-

Tür k Gençliğinin Spor Bayra kım~yle Beykoz gen<:len a.rasın-
m.ı olan bugünün her seneki gi- ~ ~ . ~2 .Beykozl~ . 
bi munta.7...am. bir program da- l\stünlugu ile netıcelenmıştir. 1 

hilinde kutlanması için bu sene Spor tem.asları sonunda dere
de çok ;;üz.el tertint alınmıştı. ce alanlara m~te~if hediye ve 

Her iki stad da muayyen sa- madalyalar verılınL~. 
atten çok daha evvel tamamen EMINôNV H.ALKEVINDE 
dolmuş bulunuyordu. Spor Bayramı münasebetiyle 

F b h 
saat 15 te Eminönü halkevinde 

ener a çe A.za.dan mU.teşekkll kız sporcu-

Fat.h A~kcrllk Şubesinden: 

Sı:ırıyer I3f!lcdiycsi Tahakkuk Me
muru ikeu i~tifa eden P. Te~. Rai 
oğlu Kenı:ın Temiz.iç @663 in :;;ube
ye ınüraC"rı:ıtı. 

(5529) 

. r ~ 

'l~~l 
ABONE BEDELi 

T Urlriye 

T. i Ş B A N I< A S I 
S ENELiK 
t AYLIK 
a AYLIK 
1 AYLIK 

1400 Kı·· 2700 Krf · 
7110 .. 141i0 " 
400 ., 
1150 ,, 

IOO ., 
100 ,, 

Küçük t a sarruf 
hesapları 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELEft: 

1942 İKRAMlff~ Eqi 
1 adet 2000 Liralık= 200-0.- Lira ~· 
a > 1000 > = aooo.- > 
2 > 'ISC > = 1500.- > 
a _ , liOO > = ıııoo.- , 

10 , 2IO > = 2500.- > 
~ > ıoo > = •ooo- , 

- DiKKA T-
Geutemiı• faııderlled yazılar 

nevedihin n~l!'edilmesin Iad• 
olunmaz ve ıdyamdan me.w'uliyet ı 
kabul edilme. 

t d d • la.rımız jinmastfk salonunda öğ-
. 8 a ID a. retmen Bayan Mtibeccelin ida~ 2 l'Ubat, ol Mayu, 3 Ağustos, 2 tkm- &O > 80 > = 2600.- , 

200 > 2S > = 5000.- > 

Hayrabolulu ile, Künteci Ba
sanın ~eri de belli olmıya 
başlamıştı. Künteci Hasan, ya
vaş yava.5, çok usta. dedikleri 
Hayrabolul.uya güreşi b~ 
ti. Atnavuto(;olu, Hay:ra.bolu
hı foin Yörüğe şunları söyledi: 

(Ark.ası va.r) 

M.erasime saat 10 da ba.şl~ resinde ~uhtelif beden hareket i cltesrin tarJhlenrute yapılır. 
mıştı. Şeref Tribününde Vali ve leri yapmışlar ve alkışlarla tak BPJ"ıli.Y<ı Rı:ı.iıt1 Dolrtor Liltf: dJr edilm~el'dirı ll•••••llilr:lmlı:!i:Eli':lii:DBIİcıa5Eü:it'lrı581'ıtlill•C111•B:z:ll!~~ 

200 > ıc > = 2000.- , 

&ahlbk A . Cemaleddin Saraço~ıu 
Nqrl7at M UdUrD: M. Saml Karayıl 
Buıld4jı yer: (H. Bekir GUrsoytar .;• 
A . Cemaleddln Saraçcğlu matbaası) 


