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tlan '*' m.f eri artak afulda ıü
rür gibi .ıduktan sonra suilB 
nızı okoohın nıümkün ruü
düd 

1 n 1 
1 

Yann: HOseyin Cahid YlLÇltt 

General Ali Fuad Cebesoy, sulama programı üzerir;deki 
çalışmaları Blllattı, Çukurova'da yapılacall tesisatla 

pamuk istihsalinin arttırılacağını izalı etli 
lf=\\ oğu cephesinde büyi.ik .. Ankara, 23 (Yeni s.nbah muhabirinden) - Nafia Vekili General Ali Fuat Cebesoy, büyük bir 
lb:JI fırtınaların yaklaştığım oneı;n. almış ol~"' m~n:JeRette su i~lc? ~~kkında "Ulus" a mühim beyanat!A bulunmuştur. N ... :fia 

bildiren, yoklama hii- Vükıli, sulama .. ı-:!erının memlek,7t~z. ~çın ne kadar ehenımiyelli olduğunu kaydederek 'l\onya'd.tlü 
cumlan şiddet peyda ederken, sı~amn. t~şebbus~dcn başka butun ~ıJer sulama. işlerinin Cümhuriyet d~vrinde başladığını söyle
Japoıılar Uza.'kdoğuda ~etin, mış, .. dcını~-yol.ıa.ı:ı ın~aatında oluıığu gıbi sulama işlerinde de Hilli Şef'in göstcruiği biiyük aiakdyı 
ıkat'i bir darbe indirmek istedik- tebaruz ettirrru§'tır. J 
)erine delalet edecek faJı.şidat . Vekil, su jşlcr~in 1929 sene- j Alman Ve Rus I~aynaklarmdan Tokyodan Gelen Bazı 
yaparken diğer tarafta da sulh sınde ele a1ın<lıgını anlatarak Gelen Son Haberlere Göre Telgıafla.ra Göıe 
lfilurdılnrı ve harp sonrası ha- ezcümle demiştir ki: 
zırlıklariyle i§tigal ediliyor. Va- "- O tarihte sulaı· umı.m 
·kıa. b ınlar sönük ve bir ehem- nıfüHirlüğü kurulmu~. 100 mil
miyet ifade etmez şekilde iseler yon liralık bir tahRisnt kabul e
de her h'.llde az ç<>k b~r faaliye- dihni~ \'e bununla Çubufk baral. 
tin mevcuuiyetini göstermek iti- Bursa ovaı·nncla Nilüfer m .. .nzu
bariyle gözden kaçırılmamaları nıesinin ıslahı, Nazilli c·ivannda
:iktı1..a eder. da sulama ve korunma kanaJ:a-
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Bir rivayete göre, Vı~ideki A- nnın açılması işleri taahhtitle 

merikan büyük elçisi Amiral abağl:ınmak suretiyle in~:rnta 
Leahy veda için Başyeıidl Lava- başl:.ınmış, diğer taraftan bütiin 
li ziyaret ettigi zaman, La\·at ne 1 Anatlolunun su işleri etüdü ya
gibi şartlarla Amerika \'C İngil- pılnuya başlanmıştır. ı.~akat 
terenin mulıasematı kc • .,t:rek 9.W - 930 diinya iktısadi buhra
Mihverle sullı yapmıya razı o- nı su politikamıza daha büyük 
la.caklarmı ondan sonnuştur. bir hız vermiye mani olmuştıır. 
Amiral, bittabi bu ltklifin Der- S.ı iHlerine ve bilhassa füdh:"İ· 
linden vukubulan bir müracaat ne devs.m etmekle beraber nn
üzerine yapılclığma. hükmC'.tmiş cak 12 sene ::;onra ikinci büyük Almanlar üç gün ıçinde Rabaoul ve Lao'ye yen·-
ve ıkenclili~rind~n bir cevap ve- bir ıadıın atılmıştır. on beş bin zayiat den hava hücumlarında 
re.nıiyeceğini a.acak Vaşingtonn 936 senesinde Yı;rilcn 3rı ınil-
dökdükten ~ourn bir şey söyli- yon liraya ilaveten 8 Ağustos verdiler b~lar 1 
ycbileceğini bildirmiştir. 94.1 tarihinde kabul edilı:ın bir v · 

Bu haberin ne dereceye ka- kanunla 51 milyon lfralık bir Uk d t ki Ç ·ı ç· 
dar doğru oldubrunıı bilmiyoruz. tahsisat ilaYe ooilmiştir. Bu tah rayna a 0 Opra artn 8Yrl en in kUVV0Üerinin 
İhtinul ki tamamen uydurma- (Sonu Sa. 3• Sü. ! de) mukadderatım fayill edecek ı·mha edt'lmek u··zere 
dır. Fakat ne de olsa ihmal edi-
lemez. ÇünkU gc(:en Cihan Har- tank muharebesi basladı oldu "gu haber verilıyor 
binin misalı bize, bk taruffa TASS AJAN 1 ' harp de\·nm ederken diğer ta- [A.A. icl[1ra1larındaıı [A.A. tolgr:afuınn<lı..m 
raftan böyle dolambaçlı yollarlıı. hulasa c<Lilmi.ştir.] h1ıliı8a edilmi§tir.) 
sulh tentlnine <;alışıldığına dair TEKzı·p EO"IYOR ~f.Ko,"'irdan="o!ttiirilaiğine gö- ··ttefik u.çaMJ.arı Yeni Gine-
müteaddit deliller arzcder. F..;. re, cıtF.lar ceph<.'lcrde taa·rruz (So11u sa. 8 Su. 5 Jc) , 
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münasebetlerinde 
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jSeçme İtalyan kuvvet· 
leri Vorsika'ya yüz elli 

kilomatre mesafede ı 
San-Remo'ya g3tirildi 

o 1 

Nis·ıe Fransızlarla ! 
ltal 1anlar arasında 
kargaşu ık çıkh 

Londra, ::?3 tA.A.> - "1· ı.ı 
haber ~la...-ı malı l~rcle Fran~ 
sız - İtalyan munasebetlcrin 
de •kat'i mahiyette hftdiseleı 
olacngı ~öylc:ıım~ktedir. Sar~ 
dunya ncığmda clolaşan 11al 
y:m filosuna Mensup hafı 
birliklerden alımın haberler 
göre sı:çme İtalyan kuvvetıe1 
rinrten mür<'kkep mühim bir
likler KorHika ada~ına 150 ki-ı 
loınetre mess.fccle bulunan 
San - Hemo'ya. gelmişlerdir. 

Pirinç, Yağ ve Peynir 
tevzii Sallya ba llyor 
Dağıtılacak pirinçler temiz, karı

şıksız, peynirlerde geçeıı ıene 
mahsulüdür, yağlıdır 

Bu evsafı arzetmiyen gıdaları satan uakkallan 
iaşe mercilerine ihbar ediniz 

Hall:a verilecek pirinç, Tur
yağı ve beyaz peynirin tevziatı
na öniimli7,de'ki salı gUnünden 
itibaren başlanacaktır. Ge<;cn 
t cv-.!:htta ba.?,ı bakkallar, halka 
Uç maddeyi birden almak mec
buriyetini yiiklcmclt istemişler. 
Mesela pirinç almak ihtiyacında 
bulunan biı· yurda§ı hakkından 
va .... geçtiği halde Jağ' ~lnııya da 
icbar etmişlerdir. 

Vali ve Beledive Reisi Doktor 
I.utfi Kırdnr'ın da söylediği gi
bi, halk; tevzi edilen üç cins er- 1 
zakın hepsini almıya mecbur tu-

M 

tulıruyacak, pirinç istiyen }lir:i:nç 
<alacağı gib~ hem yağ, hem pi
rinç ve hem de peynir istiym 
bu iiç maddeyi birden maliıra 
nisbct dahilinde alabilecektir. 
Bölge İaşe Müdi.trli'iğü, tevzi e
dilecı>k gıdalarla huulaı ın mlıl
tarlarını ~österen bir 1ehliğ' gön. 
dermiştir. Halkı yakından ala· 
kadar eden bu tebliği aynen neş
rediyoruz: 

Biilge 1a4iJ lüdürlüii,linden~ 
1 - Halka tevzi olunmak ü 

zere bakkallara verilen pirinç 
(Sonu Sa. 3, Sü. 4 de) 
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hci memleket arasındaki b~ı ı' I 
l'!er~nlik Nis'de Fransız! 
\·e İt· !yanlar arar•nda karga ~-------
~:1lıklar husule getirmiş Ye bll 
arada hirkaç kisi ya.ralan-1 

AZA KURBANLARQ 

nuştır. 
•~•"'al'i:ı DUşmcsi llıtim. H 
Londra. 23 (A.A.) - HUı 

Fransız mahfi'lerinde hô.sııJ 
olan kanaate göre. Bertin hü~i 
kumeti; Romn., l~orsika v~ 
Tunustan yazgeçtiği takdfrde 
Nis'in İtalyaya knlma.m i<:ın 
bir :ınla'!mlya varılmasına <:a
lnşmakbdır. Temin edildiğine ı 
göre B~rlin. İtalya b~zı Fran- 1 

sız bölgelerini za1)tettiği tak-' ı 
dirde Lavalin dü:-mesindcn 
korkmaktadır. Vişi L.::e vakit 1 
kazanmıya uğro(\ma:ktad•r. __ J ı 

•• z m r 
şehit ığe .. efnedi 

• 
1 e 

• 

~~-~~~~~~-... ~-~~~~-~~-
Muztar ip baba öğretmen Arif Ülkü, oğlunun 

kabri başında göz yaş1 arı arasınaa 
hazin blr hitabede bulundu 

Dün, Aksara.yda bir m nni 
clü~ neticesinde dört ym·t-

ğer, Laval, Amerikan sefirinden muh'l:-ebeleri yapmışlardır. 
böyle bir istimzrçta bulunmuş- 0 

1 Keı'ç doğusunda. ınunarebeler 
sa bunun Mihver kaynarl:laa'l ta- Dua tepe motörü ı ' iievam etmektedir. Ruslar, Har-
rafından vukubuhm bir telldn • !kofta çok kuvvetli bir Alman 
iizedne yapılmış olacağın<l:ı. hiç Sovyet denız 1 ~cvziini ele ge~irmişlerdir. Le-
şüplıe yoktur. LaYal, İn!?iltere J it t f d 1 nıngrad cephesinde ise, çete 
ve Amerikanın sulha yamısmı- a 181 ara lll an muharebeleri olmuştur. Bura-
yaca.kl.mnı ve hele kı>ndit,;i ta- batırılmı• da 500 Alman öl~iirüıı:ıüşt~. 
rafından vukubulacak bir 1a- "S 37 Alman tayyaresı tahrıp edıl-

nssut teklifinin Londı a ile Ya- değildir miştir. 
Fing-tond1 i)i karşılanmıyacağı- 1 Moskova ra<lyosuna göre, 

Okullar arası sf)n por
1 

müsabakaları yapıldı · 

daşın öldüğiinü, 13 kişinin de 
yaralandığını tcessürlo bildir
miştik. Hüvi~ ti dün 1 csbit edi .. 
lenıemiş olan ölen ço~uğun. -
sarayda oturan marnngoz Meh
medin çocuğu 15 yasında Erge
nekon, hiiviyeti m~hul bir yaı
ralıııın da Fikret isminde birisi 
olduğu anJaşılnıı~tır. 

Müessif kazanın dört kurbanı 
olan Mazhar, Safina:ı::. Hamdi 
Ülkü ve Ergenckonuıı cena:r.elo
ri dün merd.Simle lıasln htı ıeden 
kaldınlmı.q ve Edim kapıdaki 
Şehitliğe dcfne<lilruişlir. 

ııı tııkdir edecek kadar zeki rn Moskova, 23 (A.A.) -Tass Harkofta müteaddit Alman ta-
tecrübelidir. ajansı bildiriyor: ! ı arruzları püskürtülmüştür. Al-

Müttefikler bu harpteki be- Almanajansıveonuanson- manlar, büyük kayıplara uğra- Atletizm müsabakalarında Haydarpaşa 
defleri ne olduğunu açık olarak 1 ra tabii olan İtalyan Stefaru ' mışlar<lır. Bir Sovyet tümeni 

Merasime asker w poli, müf
rezeleriyle Hamdi Ülr.üniın Per
tevniyal lisesindeki arkadaşları 
ve balıası muallim Arif ü!kü ir 
rtirak etmiştir. Muztaı-ip \'C mt -
yus baba, oğlunun mczan ba· 

bildirmişler ve muhtelif ve~ile- , aJ·ansı 20 Mayıs gecesi Dua- Almanların taarruzunu piis- }t • k• f b• • • K b • k• 
lerle ayni sözleri lekrarlamışlar-ı tepe adındaki Tüdt ınotörü- kürtmüştür. a mışı 1 puan a ırıncı, a ataş 1 ıncL 
dır. Yalnız :Mihverin gay~i hak- nün Boğaziçinin giriş yerinde 3.000 den fazla Alman subay ' 

Ok ll şında gö1yaşları arasınd i çok 
kmda salahiyetli Miln-er kar- gfıya bir Sovyet dcni?.altısı ve eri öldürülmüştür. 85 Alınan Galatasaray u·· çu·· ncu·· o·ı~dular 
naklanndan çıkmış a~ık malu- tarafından batırıklığı hakkın- (Sonu Sa. 3 Sü. 6 de) 
mata malik bulunmuyoruz:. İn- da bir haber yayrnı~!ardır. ------------_;_-------~----
giltereyi Avrupadan kovmak, Tass ajansı, Alm:Jn ve !tal- Bir İsveç Gazetesine Göre: Berline Göre: 1 

.. . ~ .~r ar8:,sı son spor mfüın~alrnları dün bilyük bir seyirci hazin bir hitabede bulunmu;;, 
kutlesı onunde F enet·bah~e Sladıl'aa yapılmıştır. Müsabakaların bil- kendisine Hamdi Ülkünün bir 
yük bi~ iı::tizam ve heyecan içincJ · c~ı·eyan etmesi seyircilere iyi bir arkad~ı cevap vermiştir. Mera· A\•rupa biltünlüğiinü vücuda yan fışkırtıcıları tarafın<lan 

getirmek, AYrunayı sulha n yayılan bu haberin uydurma 
hürriyete kavuşturmak. Ayru- olcluğunu bildirmiye mt>zun
pada yt-ni nizam kunnak yolun- dur. 

Belçika 
toprakları 

Mihverin 
başarısı 

spor gunu yaıalmıştır. Merafiırıe saat tam 15 te sahada yerlerini · 
alan talebeler~n hep bir ağızdan svyledikleri İstiklal Marşiyle baş- sım, kabirlere çelenkler konul· 
lanmıştır. duktan sonrx, nihayet bulmuş-

daki sözler. hiç bir zaman sarih 
ve ciddi bir harp gayesi olarak 
'kaıbul edile..mez. Bunlar, ancak 
Mihverin kat'i ve ezıci galebesi 
tal>.dirinde fille konulabilecek 1 
arzulardır. İngiltere bükümcti ı 
aclasına ~ekilip onıda kapanmı
ya ve bütün Avrupayı Mihver 

1 
nüfuzu altına bırakmn·a razı o
lamaz. Buna katlanmaktansa 
tamamen mahvolmayı elbette 
tercih eder. Avrupnda hiçbir 
devlet, kendi arzusiyle bu yeni 
nizama, yani Mih,·er tabiiyeti 31-
tına giremez. Mihverin bu esas
lar üzerindeki bir sullı teklifi, 
bir müzakere mevzuu bile addo
lunam:ız. Topyekun ve keı:;in o
larak reddedilmesi zaruridir. 

Onun için İngiltere -ve Ameri
lltadan hangi ~artlarla sulha ra
zı olduklarını sormaktan ziyade 
ilk Mih\ er hedeflerinden ne ka· 
dar tenzilat yapıldığını ve Mih
verin en az ne ile memnun ola
bileceğini Müttefiklere bildir
meleri dahe. makul olur. 

Dediğimiz gibi, Müttefiklerin 
teklifleri malfımdur: ~filletlera
rası münasebetler cebir vıe şid
dete dayanmıyacaık, hür millet, 
hür ve müstakil yaşamak hakkı
na malik bulunacak ... 

Müttefiklerin bu arzula·n ten
~lat kabul etmiyecak şartlar
dandır. Mihverin bu şartları ka
bule razı olabilmesine de ihtimal 
vermediğimizi söyliyeceğiz .• 
Çünkü bu da Mihver için çok a
cı mağliıbiy·et arazı sayılır. 
Mihver dcvletleı i bir kere bu 
şartlara boyun eğmiyc razı ol
<1uklanm hissettirdikleri ~. 
muhakkak ki, Müttefiklerden 
teminat t lcplcriyle karşıiaf:!r.
caklardır \•c bu tcmiıı::ı.tları pclt 
ağır bul caklan ic:in en son bnd-J 

de gelmeden kabul edemiyecek
lerdir. 

Onun için bugünkü durum, i
şin içinden sulh ve müzakere yo
lııyla çıkılır gibi değildir. Bu da
va ancak taraflardan birinin 
kat·i mağlfıbiy<:'tiyle halloluna
bilecek dertlen.lendir. Harbin 
başlangıcındanberi bu sütunlar
da müşahede ettiğimiz bu mües
sif hakikati şimdiye kadar de
ğiştirebilecek hiçbir vak'a zuhur 
etmemiştir. Bil<'ikis ilk günlerin 
kanaatini çok kuvvetlendirecek 
işaretler göze çarpmıştır. 

Almanlar tarafından 
Fransaya tasdik olarak 

verilecekm iş 

Berlin a lay ediyor: 
"Bunlar bir takım 

felsefi nazariye· 
ferdir.,, 

Berlin, 23 (A.A.) - Yarı res
mi bir kaynaktan bildiriliyor: 

İsveçte çıkan "Etockbolm 
Tidningen" gazetesinin, sözde 
Berlinden aldığı haberlere daya

( Sonu Sa. 3, Sil. 6 da) 

Şimdiye kadar on iki 
zırhlı, 68 kruvazör 

batırılmış! 

Diğer ı·akamlar 
Müttefikler 144 muh;ip, 

11 tay~are gemisi 
kaybetmişler! 

Bertin, 23 (A.A.) - Askeri 
bir kaynaktan bildiriliyor: 

Harbin başlangıcından ve İ
talya ile Japonyarun harbe gir
dikleri taıihtenberi Mihver de

(Sonu Sa. S, Sü. 3 de) 

B d 
tur. 

un an sonra Maarif Miidür ı-------------------------
muavini Vahi kısa bir hitabe<lP _ 

~~~~~~~~~k ~~~~ii~~ti:ı~~~l~~.! :nı e=u==· .=,=c=E=~E=N=c=u=, 1 :=!!M!'!!!l!!!!E~--~N=I ~l. 
netıcelerden bahı:ıetmış ve b l- 1 ,. .-
hassa Atatürk Ye lnonii kor.u- , ~ 
larında kazanılan bli~ ltk muv~.r 
fakiyet!<>re lemas etmistir. 

Vahi"nin sözlerinde~ sonra ,
1 

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

talebeler hep beraber "Da~ b:.t- t'- e-riete 80 milyon liralık gelir temin 
şını duman almış .. şarkı!>mı söv j 
}emişlerdir. Bunu takıp ede 1 eden layiha Meclise verildi 
resmi ge<;itten soııra müsabaka 1 

lara geçilmiştir. 
_, iman teknik neticeler şun

lardır: 

Baya11lvr Ara.s1111 1ı( : 
80 Mctr~: 1 - Hayriye ı K. 

Ö.) 2 ~!üne\ ver (Ç.) 3 - Sü- ı 
heyla (E.) derece 11.6 

(Sonu Sa. 3, S il. 6 da) 

Adliyede yeni tsrfl ve tayinler yapıldı 
l"Yeni Sabah,, 111 An kar .ı muhabiri n~hn:I 
* 1942 ı_:ıali yılı b?tçesin.i tevzin I?aks.ıd ile teklif edilmiş 

ola.ı ve tuhnunen SO mılyun lırahk p-elır temin edecek olan 
layihanın bütçe encümeni tarafından t<'lkikler bitirihniı.tir. 

Dundan dolayıdır ki La.valin 
kendiliğinden bir barış tavassu
tuna kalkmasına ihtimal vere
mediinmiz gibi, Mihverin de 
Mütt~fiklerle ehve~ şartı~~ ~a~-

1 resinde sulh yapabılmek umıdı-

~tş=~~~~tı~:i~~~~;~o~ , Mevsimin en sürükleyici röportaj· seris·ı 
dakikasında yani Fransa yıkıl-

Layiha tabedileı ek meb'uslara dağıtılmıştır. Pazartesi ırii-
nü Büyük Millet Meclisinde müzakere cdilcc·ektir. 

0 

Auliye teşkilatımızja yeni tay i nleı 
dığı, İngiliz adalan istila tehdi- • • 

dinde kaldığı ve İngiliz askeri SUNGER AVCILARI kuvvetlerinin azlığı meydana = _-
çıktığı zamanlarda bile sulh tek-
lifini reddetmiştir. En ileri ge-
len İngilizler: "İcabederse ln- 1 
giliz adalarını da terk.eder, Ka- . ._..___ Yazan·. Nacı· Sadullah 
nadaya çekilir ve oradan harbe l 'I 
devam ederiz." diyorlardı. Ya
ni Mihverin Avrupa. hegemon
ya!:!ml tanımamak için İngiliz a
dalarının tahliyesini bile göre a
lacak kadar ileri gidiyorlardı. 
O vakit!~r böyle metin ve sarsıl· 
ma::-.. davranmış olan İngilizlerin 
şimdi An.erika gibi kuvvetli bir 
müttefik bulduktan ~ zaferi 
artık ufu'kta görür gibi olduk
tan sonra sulha razı obnalan 
nıU!:-ıl<Un müdür? 

lliiseyin Oalıid YALÇIN 

Bir memleket seyahatinden dönen gazeteci arkadaşımız Naci Sadullah bize "Siinger avcıları" 
başlıklı bir büyük röportaj .s~ kazandırdı. "Yeni Sabah". 1m seyahatin, belki başka dillere de 
çevrilecek kadar nefis ola.n ıntibalarını okuyucularına arzctm.Eik fırsatını kazanmış bulunuyor. 

s.ize, ~~mleketin ~ir kısmını, çok s.ü~eyici bir u.sltlpla anlatacak. olan bu enfes ve büyük rö
portaJ sensınde, denizin 120 metre derinligıne, dev boylu, ve hançer dişli balıkların arasına çml
çıplak inen Türk sünger avcılarının. yani dünyanın en yaman dalgıçlarının hayret vereci mücade
lelerle dolu hayatını da, Urpe.rişler duyarak okuyacaksınız! 

~-...,....~~--~---~ ..... ~-----~~~--~ 
Birkaç g~ne kadar ''Yeni Sabah,, ta 

* Diyarbakır ceza hakimliğine Mnra~ hfıkimi Li\tfullah 
Mara...'3a Üs~_ü<la: asliy~ ceza hftkimi Cemif. Ga:dantep lızaJı~ın~ 
!st:ı.nbul _ın~ıd~<;_ı_umumı muavinlr>rindcn T . .tıtfi Kaynak, Bnlıke
sır sı~ıı: hak1~1lı%n.ı.e Denizli lı · mi Rııa Bekir, Denizli azalığına 
Sefenhısar hakınıı Şem'i, Ka:, ri azalığına Niade az:ısı t~met 
Beyşehir bakimli~ine İnchol · .ı ,, nı \'. l~i Koca<>li müd 
deiumumi muavinliğine Kuşad sı ınfütdeiumumisi' Feyzi, Kara
burun müddeiumumiliğine M: sa miiddciumumi muavini hfem- 1 
duh, Ankara soren hakimliği 'U 1.ık coı "tı hakimi Hür
rem, ~illi _!corunma kammu hükümlerine göre ihtikar daxala
rını. g~~ege mc:-ı~r tst~nbul. as ıye h:ıkim muavinliğine Siirt 
~skı hakım muavını Vedat, Edırne icra memurlıığuna Balıkesir 
ıcra memuru Etem na.kil ''C tayin cdilmüjlerdir. 

Beşiktaş, Ankarada mağlup oldu 
* Türkiye futbol şampiyonası müsabakalarına bugün 19 

Mayıs Stn~ınd~ başlannıı~IJr. Canlı ve çok hareketli geçen bu 
maçta İzmır Goztepe - BE>ıııktn~ maçını 2-1 İzmirliler knzan
dılar. 
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llr. lbc Do~ dahili p<>-1 mıı oğlu okluğunu derin derin 
Jitikasl yahut ondan soo.raki s:I- idrak ediyordu. Ba.zan bu onun 
-yasi baya.tı hakkında ne fikir için bir mania teşkil ederdi. Fa- -----------
beslenirse beslensin, hariciye kat hariciye nezaretinde, Al
;.ıe:aretinde geçirdiği kısa müd- m.anyıı. ile müzakereye giri§me
<let ha.lefierinin orada gördük- si icap ettiği runnn, '.Mr. Joseph 
leri işlerle kendi leh.inde çok Cl:ı:a.mberlain'ın bu memlekete 
.mils:Ut bir tezat arzeder. ait b.itıralan Berline pek fazla 

iti.mat etmekten onu menet.ti. 
OÇVNOV BAP İhtiyac Cham.berla.in'ın tecı il- ---=---• 

LOCARNO'NUN RUHU 
besi batırlatıJ.InıLt,~ de'hter. On 
doktwmcu asrın son senelerin

lılr. Austea. Cbamberlalıı'in 
hariciye nazırlığı için, gerek 
.;ahsi gerek siyas.1 birçok mezj... 
yetleriı vardı. Otuz seneden faz-. 
h bir miid'c.let Avam Krunara.
..t:.ında bulunmuştu. Bu.n.dan do
layı wnumi hayat işleri hak· 
kında çok esaslı bilgilere ma
likti. 

de, Loni Salisbury'nin kabine- --.... -------=--
sinde müstemlekeler nazın bu- Şirket, yeniden 
ınru:ıuğu vakit, Büyük Britan- teV:zist 
yannı çekilmiş ofdtrln inziva
da.n çıkarak İttifakı Uüselles ile 
bağlanmasını arzu etmişti. Bi
ras ihzari mfu:akerelerden son
ra, Mr. Chamberlain i c Alman 
İmparatorluğu Şansöliyesi Prin 
ce Von B<:..i.OW ara.smda. Mr . 
Ch:mıberlain'ın bu maksatla 
aleni' bir beyanatta bulunması 
ve ~ince Von Bülow'un ltei· 
chstag'da onu tekrar etmesi 
ka.L'al'l~b. M.üstemlekeler nazı
nı paza.rl~ kendisine ait olan 
cihetini yaptı. Faktt Almanya 
yapm:adlı ve bildiği gibi hareket 
ederek Biiyü:k Britanyaya teca
vüz etti. 

.A,ni :.camanda., Lord Cu.rwn'
un hilafına olımık, filtiır ve m.ü
ta.lea...c:.ını ka.binnde k.al'ml ettire
oeli k.ada.r memlekette ehemmi
le i va.rw. Tarihte ,-e miUetler· 
arası işlerde büyük bir vukufa 
SP.hipti. Çünkü evvefce hariıü 
işlerin sevk \le idaresinde hiç
bir zaman resmi bir vazife ifa 
etn~miş ohna.k.Uı. beraber, işgal 
ettiği m.evkileı: dolıı.yısiyle ha
r.ci raeselelerin gelişmeleri ile Mr: Chamberln.lıı.'in Alman 
sı1uı temasa girmiı,iti. Bundan imparatoruna i.mpa.ratorfüx şan 
başka., I...ord Borlingbroke; gibi, sölyesi hakkında "birTIJrte Irra.p
o <h. geruıli.ğinde Avrupa; kıtası- lan. avına çıkılaınıyaca.k fena 
nın zilini halini yerinde tet- l:lli: adam,, demesinde pek şaşı
kik etmek fa.rlruıı bulmuştu. lacak bir şey bulunmıa."a ge
Cuın r:irlgc!den! ç,ıktıktan sonra., relttir: Bu, 1898 de cereyan edi
bah:.rsı tar:ııfındWl.ı blı: sene Pa.- yordu. Üç sene &Y.ı.m Mfü~tenı
rise; oradan ~ Eed ne giindc- lekeler Nazırı kaoinede fıiç de 
ritr.. . ti. .Alınmı Başke-ı:::tindc 

1 
istekli olnuyan arkadaşlarını 

Treıtschke'hin kcmferanmaruıa bir lecd.ilie da.ha yapın.ağa kruı.
de•.'a!Il etti. Efu cfü. ona istikbale dırdı. Bilhassa. Count lio!stein'
e.it mc~'um ,•ckayi hakkında in tesiriyle, bir kere dnlu Al
!.ikirlt:r vc-di <Yli:.ı:k~ o tarihte man hükumeti teklifinden: omuz 
y:w:t'tğ1 gib., "Dir memleketin sLltlti. Bu daı .M:r. C::ha.mberl:ı.in'e 
g n~ğiııe sair ıml!cl:l.eı:P niı:;- Berlin ile bir anhşma. yapabil
betlc kendisin· n bir kademe da- menin imkansızlığı k::ı.ruıatini 
ha viik.sekte bulunduğunu mut- verdi. Kenclilcriy!e mli7.a.kcre 
t:G;S-J telkin: edec.Hk olın'S:ınJZ on- edilmesi icap eden kimselerin 
fa. ~ bu. sözl•~re in.anmağa pek zihinlerini ölçmüş bulunuyor-
? bi buluı:sunuz,. .Hariciye du. Frıınsaı ile- anfa .. ~a yapmak 
nazıı·ı sıfatiylc, ameli bir idea- zamanı gefdiği vakit, yeni poli-
1.s;: olduğumr rab:ıt etm k sure:- tika a.rtık lıe.yec.uılı b!r tn.raf
tili babasın n halis oğlu oldu- tar bulmuyordu. Blıyük oğJu
gunu gösterdi. Parlfı.mentoda.ki nun bu va:kanm IıQiırlıı.nması 
uzun hayatı ona ne g'hi hudut- öyle göriilüyor ki, küçük oğ
la.r dııl!ilinde harekette ~erbest lundaklııden ziya.de tesir yap
o!· ı - ınu öğretti. O iıi~ bır za· mı.;tır. 

hazır ıy r 
Birkaç gün<:ll:nberi bazı bayi

lerde kibrit bulunmamaki;a.dır. 
Kibrit Şırkctinden ;ı.ldığım:ı.z EK.::m~ ikartiarını z2' ri ~ 
maTümatn göre lstanbuhm bir lere bu va.t.~ti tesb!t ·tevsik 
aylık ldbtit ihtiyacı 50(} sandık ettiklcd takdir le ha.7ill"'a..-ıda.n i
tır. Fak:ıt kibrit yoklu~'ll ka.r3ı- ıt:roımru: Jıoarı :e ~~ği ıAAlfnı:,.. 
smda şirket piyasaya 4 giln zar dur. Son. gli.rılerd.e hızı Vl!tan
fında 1!15 sandılt kıorit ~ıkar- da..jl'ar, Vıl~ ın.'ira.t!a:at ~ 
m.ıştrr. Be>,le olduğu halde yi- r-c.\). Y~·Lıli bıırt isteğinde bu
ne her bayide kiont bulunma- liı.'ımm.1!~dır. BUn1a.rcı:. bil ay 
maktadır. -

Buna sebep kısmen ba,yilerin Y ~jlay csnçligiı ~ ayhk 
ellerindeki kibdtleri saklama- r. 
ıaxı, kısmen de hal.kın ihtiya. 11 Uf lir toplaR'ISI 
cından fa.zl.a.. kibrit almaların-
dan ileri gelmektedir. Şirket, Yeşilay Gençliğinin 4 tlncfiı 

ayh.Ic kültür toplaı!ısı 23/5/942 
bayileı:i kontrol it>Jn esaslı ted- Cumanesi günü Eminönü Hru-
birler a.lmıştır. Bu maksatla 1 tev?..ia.t listeleri ba.zırJanma.hta.- kevi sa onunda yapmıştır. Top-

hııtı ;.-ıat 14,30 da .Asbaşkan M. 
~r. Bugün kibrit U:ketin.iıı e- 8. Ö?.lü tarafından .:."'ılmı!>Ur. 
tinde en az mem.l..elretiu altı. :v- ı:ı .. . ""'"$ T 

lık ihtiya.cınıı kaışlıya.cak kiır ~~t~'.l.kıoon, alltışlar arasında! 
·t bul a.ktadır ı kursuyc gelen Başkan Plof. Dr. 

rı A ~ --··-':~- . t·..ı-~ --..ı l!ahrettin Kerim Göı:cay, liilldi-
ynca UÇ ~ ıp lUAı .wn.u t' · • · ı;..: fi -~' 

de bul.un:ı.ııaktadır. Ba itibe.:rla. me ımızın ıçl\.1 • Y~:1~ arttııt 
b . ı. · ı......:t .l--ıı- 1 ması yolunda.kı tedbırlen :mmı-
ır nJl.1 • .-.& u.w;· gı mese eail·~- . tle k ):.A.ft-.· •• • 

bahis d ;·ıclir nunıye ar~ ~·nı soyledilı: 
zııu e{;l • ten sonra demiŞtir ki: 
---~ 

Piyasaya yeniden çgk 
kafiıt çıkarndt 

Son günlardc piy~ k~ 
kağıdı ile. arnbalij ve-yağ ~.gıt
ıa.~a.zalması tizarinc .kı~ti i.t
halat- bi.tli.tclmi. şehı~ ~u
hınıuı 3 büyük keselciğwir ima.
ıathınıe::ıfnda mühim: ~ 
keseiıfı:Zııfu im.ıl ettirerek I:".ak
kallar G."-e.miyct.Jne ver.ı:ni3tlr. €e
miyet ~hr.in bütün: semtie17iı;..00 
bulunmı lh1.kkıı.llan satış:- niBbe
ıt.inde te~t yapmıştır. 

".M:illlı Şefimizin 19 Ma),sta 
karakterli ve seciyeli gooçler 
yeti..ştfrmenin rw.ımund.an bah
.e:etmi~. Ayrıca biz, içki ve 
şarap yasağı, istemiyoruz. Sa
dece ıçkinin tahdıJlı:ıi ~1iyo
ruz. Ve Biiyiilr. Millet Meclisin
de içki aleyhindeki temeınnilerl 
gükra.nla karşılıyoruz.,, 

Hundan sonra CemiYete ilti
hak eden 50 aza.wn yemin me
rasimi yapılmıştır. B\lnu mi\zii 
l olumın konseri ve Eminönü 

zarlmdb. kart verihniyecPıtir'. 
Bu husu.«X.a Vilaydiıı tmliğinl 
c>R'Uyucı üarıı nıza :.. "ildirly<'iNZ: 

Vil.fıy~ıt tOOfığ dlWımut,)tu.r: 

1 - Ekmek kaı::tlartnı ~; 

1 

ettilHcrinden ~Vilayet ve 
Kazı. ta.~ Biirol:ıı::ma mü.ıracarıt
lar tevali ctm.ekteeir. 

:&.- Ek.ır.~ ~arını zayiı e
deı.ı.lere !v1 aıyıs ayı za'rf:t:.ndı\J kart 
verilmiyeeeği ve ziya-' keyfiyeti
ni tevsi·k e(1 mleı·e müteakıp ay 
iQin k.art \ el'lleeeğillden ı;"Jaym 
halimnıZll1 ırartıa.rmı muh:ıfa.za
da itinaı gö..~tarnıeleri ve ~ 
~rdh'-& müraca.a.tl.a:ıımn is'ca.f 
oluruı.mıya.cağı t.ei>liğ olunur. 

t.1al sa ııyan tatcaı: r 
Erzu.rumdo.n ŞE..:hri::nize gelen 

maniflltt'.ra tacml'rinden mü
rekkep bir heyet Bö~ foşe 
Müdürhiğüne ınüracaa.t ederek 
İstanbul piy~ı.ud:ın bazı m~ 
nifaıtura toptancılarırun -kendile
rine lıa.zı cıns ııamukJu mensu
catı ::ıattı11a.k .is~~ini bil
dirmişlct'dir. Mal sa.tını yan bu 
manifaturae'Jlar h~'klhnda taki~ 
ha.ta ba..~lanmıştır. 

Halk....--vi Temsil 1'tlbesinin oyna
dığı "Kibarlık budalas.,, adlı 
komedi takip etmlftir. 
• BüYük bir 2.lf.4 uyanduım 

topla.ntı 18,30 da eorıaı er.rı:ıiştir. 

a 

• 

Bundn.n bir müddet evvel ni.
şariJrsı M~fttı tııut~~lı'tıet~ 
tc y lıll'a.n AdJ.igc bina.cıı ar.k.ı .. 
rı:nda a.ır-.ı:larrrrda · r giiıı eırvd j 
~ münaza< dan r~<)tfyı bı .. 
çdlıya..<i'f'& old ,,.,.~ııı Beh7~111 İ
kinci Ağ1:r ~~ m<thk"rr.c:;ı.·•ıdeı 
ya-p1la.1 tlünldf& d:ı·11~nY.ıtf't: S<r 
nu,,dr.ıı .1:2 sene r.'lf ldd1 l~:'?Si· 
ne, ınüebbed~n fı:.r..une: hız:ır~J;t:" .. 
den m2~u·um.ıyetine karar ve .. 
ı füı:ıi şt.ir. 

Erenköyde yeni bir Vel'em 
pav;anunun tanefi afıftyor 

E&Ki:cfıfr tlıccarl ınndan VC! 
memleketin hayırsever varIJJtlr 
evlath!'lnd'·ın Bay ,-;fileynıan Çn.
kır tarai noon tetoerrü edilen 
(100.000) .ıra i'e Erenk&i sa-

:n.a.toryomu crnzi.si d1hili11d.e ye
niden i119 .. edllc<ıek ellı yata!tlr 
pavyonun temel atnı • rner.;u;i.mi 
.m:a.yısıu o~uzuııcu ı'tı't" •• artcsi gU
nii saat 16 cfa yapıl~aı!{tır. 

rırmcıfaı·m fefflşi 
BeiL<d.iycr Tjtüfctı: Icri şefrrin 

muht 1il smt..ıtle de bulım'an 
fırnıhırd.a teek~Irıerine devam 
etm~l:"ı.edirl\ 1'. Bır !'ıafüı.lı.tı f. 
tiş net~c··te>i lıakfrın<i·:ıJ haızll':'a
nan rap::ırlar. befe<B.fe r.iyas~tı; ıe 
VCTi:Pıniştir. Te$:.1lf( ül ctle€eK l\u
susi bir l~!'il'İ!f;Y<r bu raporları 
t~ki.iik eıııerıt: .ı~n göııiL~n. tı
ııncılııı1 Ç.~ tct e cczala11Jmı
caktır. 

''e cdil"llesi imkf.n"1Z bir O zaman Slr Bol:ıven Mr. 
e ı: l::..ısında. koşmadı. Eiinde- A ıstc!ı Chamberiain vefatın
lt:.i a ctiarlc azami i~i "'Örebit- l dan iki sene evvel Fransız Ye 
rıd;.ten memnuniyet duydu. .\lınan kavimleri hakkındaki 
Mü!l~ta·~ bir mevkje yükselmek g. ·ru~lcrini yaZ!Dı::tı. Bu tah
i" 1 oı:tda. iki meziyet vartlı: Hiç füdeu alın::ıcak bir fıkra şahsi 
bir z.;mıan yolu büyiık bir itina müt.a.h.:ı.Iarını meydana koymak 
ile hazı.rla.mad:ın bir adun at· içi?ı buraya na.kledi!meğe de
ıradı. Tarıhin ruhunu anlaması ğer: 

.&ynca a ton ambalaj kğıdı.y
la milhim miktarda yağ kAğldı 
tem edilmiştir. ' il -...';----~ Bir ara.1r~cı a:· astı aftı ~ 

da: ~atarak' olrlif 

dil onn selefleri:Un hafalarını "bgilizlerle ıı-r>...n:s:ızlar ara
d~rin derin biJdlrmiş oluyordu. aında, umıımiyeUe bi..""n.Z s.ıkm.-

. 

~at için .· i 
Ticaret VeltU:.lt.'ti btamn.tl Vl

!Aycli cınırin.e 40 ton inşa.at çi
visi ile GO ton ayakka.bı ç":v;si 
ve~. llıtiyaç sa.ltlp.im'me 
yakında te'\tZia.ta ~laıı...a.cruibr. 

Gaz aJamadı~ı için b::ıkçilera kızrp k:üfO~ eden 
karlrn bu hareketin neticesini acı acr gördü ve .. 

( KISA HABERUR ) 1 

Yüzünü, gözünü umacı gibi t\rlr
mliş, büründüğü siyah çarşafın ı .. 
çerisinde yaşını tabmiıı pek koby 
de,,~ . idı:Uııya göre f.3Z: teH.iatı 

'8Pl0ırken roamwe bs:ıleri onu 
atlatıvcr~ler. MQ.racaat eımiş, R

nin evinde elcktr k v:ır nemlPer. 
Halbuki oııun bulund\$1 kımn.Ja 
e1ektrı~ yokın~ ~et 1ate B(I.. 

ro~una müracaat otmiş ve Ut.eti * Emekli, Dul VO Yetfrma\erio ı yıerine getirilrnil. getlrilmt, una 
3 a~ Irkları Haziranın i.içü:nden Tılısnu bir tlirld yenememiş, eneil 
itib".ren verilmeğe b:l.91~- tre:1:çilere mademki siz b?.IU\ am 
tır. vennediıüz, beni öteki lı::om:Jubr-* Dün yapılması lazım gclen · dan ayırd ettiniz ben de !!ize bu
tstanbul öğretmenleri yardım günden itibaren aylık vertn!y«ll'
cemiyeti kongresi eMeriyc_ el-' ğim, ıfami", Bu ~ de ktti ad
madığından 30 Mayısa ~- mcmiş, bir araua,. d.o!ıtsU kü10r •-
ı:ıuştır. vurmuş ... 

baren yeniden kö'miir ~t:ı:ı;ma rıru ve onun ü7.erlne şikAyet ettDt-
ba§lıy.ı{;al tır. önce, resmi dai- lerini. iddia. ed.iyor:bl'.di. 

- Bm.ıa iitira ed'yorlaıı bu adam 
~ dedi, şu yaım:nda duran tdt

çı:yi becim kardeşim &;ibi &~vecim! 

Oau ~ı.:m otclrisidir. :Ben kü
tür edecek kadın mıyım? :.lalıuz 

kmlmı doirusu bana yaptıkntrı işe. 
Bmı.i ö1'!ki kom!Jtıl:ırdııu aylXd e(l~
cek De v s:ınld? ~ clck
trilE: yok dcyarum. &ldı.r'1l'l~ol'lıır 

bile. ~nllitta Ji.a],Qcak. d(!ğillnı 

yal M'adlımk11 bana p:ı vermciliniı 
ben. de size b~ W!:Jarcn ay-
11..k; vermr~. deıöm, kütür :fi
lin etmedim. 

Mild'l!iınnuınl 90Çtl
0 

sai:ıit gö c.rek 
suçlunun tecıiyes::m İılÜ?Jni.;··tt l'Iıi

.kiıı:ı. '.ltcşit k.a:ardmı evwı tar .• .na
ra l ::ır.§ teklifinde bultındu. K dın 

buna can atışordu. I"ııbt hekçiler 
kabul ettrie<!ill!r. 

Moıtakeme, suçii.ımın dt>rt gUn 

ınüddetle napırine, ~a mas
ra!.ııu ödl!ıneslııe kaı-:arı vmu. 

.Ar:;ı.ba('ı Kazım el.Un D~fte ·
darf1 k biı'"'tsm~ ait k:-rıı v'e çcr
~c·,;efe!ti u:rab:tsiy:e n.:JJkI.ederl·~· 

1 
arabanın devriTn!Csiy c n.ltmda · 
J:alaım 1• e.7.ih::•'ı]ti:r. Kiztrn har.
tahaneye kaldırılmıştır. 
~~~--flUi~----~-

500 f' • .aı ça:mıslad 
) 

Bursalr tii<!cın-dan Ji:fıın'et diin 
geee Beyo@'mıda imam ~k.a
ğrndan mırlto~ omr<1 k geçmekte 
il.eıı yanına yana:<::a.n üç R:iBiY~ 
elindeki 5 lira .. uı.ı. c;aldtı:t:lığını 
wdia. e~m.;;:, w. Su~lular ya;foaian 
ınmt'rr. 

r 
----ı;mc:~~---

1 • 
ılS 

ÜskLıdar Evlttı:f t..alrsii subesi ı 
t.ah..~ilCfarı iken fütiıüseır ?Jttu:rıe-

24 

oru j 
Kuşkonmaz 

rr JŞkon:rna.z ilkbaharın pe11 
~ makbul bir sebzeaidir. \BU 

g\i7.el oıtuu terkibinde, yapıbşm.· 
da. ~k. bty&.lı 009ticır1~ vardır. 
Yüzde (7) katlar şeker ve oi
ças:;a, yüzde ,1.35) (awt) bUt 
Iruıur. Ordttkça. ~-ıgtıdn·. Maden. 
le:i de ço~.adtr. 

sa cih c ~itcıJd.a. kuw ... V& 

rir. (IUılöriJ yi arttırır. Kanı· 
mızı çoğa;JW'. Çd.:<.. yenilirse k:a.
bızlık, pclr.lik v .".a". ~bu hası
S<tmtdan dolayıdır ki amet, ishf. 
yapan ban:a.k ıbo:.ıı.tldu.klarmda 
(Kuşl'wruuaz) imdada yctr:::.u 

T )prnk~ henüz çı~ ~k 
toırııurwldarmı. süı gUnlerini. top 
lama:k: gerektir. Pek güzel tf.:r 
ra..yıha, latif bi? koku ya.par. 

I-Wpmlan si.in ·· ıeri, tomur
cukları r.crt ve iri, :i<li oı • 1c 
lılzınıdır. ·r~. körpe olmu1, g&
rekt·r. r-ru. 'conmazda. fazlı. -e. 
.il: !!! m::ı:ı f\k;~ 1 l<l •Y' t' f "t
le k :r ~h) insa.nhra 
m ·nr •). d g'lkiir. 

i" .b,~'.)nma.?.dan. yap) fa .ç ıır p 
ÇPC!H<..I:.::i.ra fay&a. Vel"· r lie si
ı:ı-' ·Mer·~ oı ka/Jn.r r natlık \·e1·ir 
hl~ 

Müşt .il W ra 
1 

ça!an H 1~arn f ez~f}f ı ı 
Su!tana.1m:ı{~t~ Acısu Ir.ıt:.'ıa· 

mm<l.~ Dı.:, $"c-k.i E4drun côz:a
mndaı-:C,i 483'1 n ı.aı·:"Jı 11';) lır. ı -
lir>ı '"'ılan.ı hcınY.1.ın l:e,: :ı ıt'1ıı 
Hasan Yeniay, yapılan dfu:tkil 
durtM")Tlası so·· unda 6' ay .h: ,e 
mahkum .. edi1erek t.f:v-irıf e; ıl
md ... ~. 

Htr deı:· hWS'nJ 
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Mr. Clıamberlaın tek gözlüğü tılı surette vukua; gelen ilk te
ve güzel giyinrn.l:Sİ sayesinde, ruaslara zıt olarak, Almanlarla 
l ~..:.ı muhit:lex·de ciddi:,1et ve dira lngili.z!erin ilk tema;.;lan umu
ycti ile şöhret buldu. Halbuki miyetle ferah vericidir ve son
o!ayiar bunu garanti etmiyor- ra hayal sukutu dogı.ı.racak su
<l:ı. Kardeşi dünyaya bir seyir- rette sa.mimidi:r. frıgili7..ler u
ct olarak doğmtıŞ olduğu gibi, muroiyetle ya.banc.ı dilleri pek 
o <la Dr . .fohnson'un her za.rnan bilmezler. Almanlar arasında 
d<>diği gibi, bir klüp adamı idi. ise lngilizceye vakıtı ol.anlar 
Eı. mesut olduğu zamanlar ar- Frruısızlardakinden c::o1rtl.12'. İlk 
kad;J,Şla.n arasında. bulunduğu bak.!.Ş;ta, .Alman..Wnn tefekkür 
~a11lar<lı. Fakat hiç bir vnkit itiyat ve tarzları !ngilizlerin
IDl'&Urlacınm yahut politika- kinden pek farklı görünme~ 
cılann sosyetesi iGine kapanıp Ancak iş derinle::;tiriJince, e~s-
1 lnuı.d.ı . Hayata. müteadit nok- lı farkla.r meydana. çıkar. Bi
talardan temas ediyordu. Bil- zim teşevvüşatımız başka. bir 
hassa. gençlik onu pek çeki- toprak üzerinde vukua gelmiş
yôrdu. Bir gece. hariciye nazı- ti ve bizi ba'.ıka ırmaklar sula
nııuı nasıl sabahın crl•en saat· mışbr. Derin görüşlü !ngili ... -
ler ne kadar Cafe Roya.1'de otu- lerle Fransızlar birbirlerinin 
rarak iki genç sosyaliste karşı fıtret ve tnbiatlerine nüfuz e
ı.e. dı politik&Sllll müdafaa et- deder ve b;rbirleriyle pek çok 
t;,~ · ı.olye olunur. müşterek noktalan olduğunu 

* Etibanlt 13 FI.axr-rant!n:ı iti 1 Eekçi!l!r bu JdttC1rlı!rl ~ 

reierle fabriliala.nn ilı.tf.yaçları Söz sır.ası sucµu Jta4ınn gelmişti. 

ka.rşılanacarrtır. ~ ......... m=-,.... .. .-.,...;;ı--------=-------------==-------~ı 

tine 24. lira :m lrnıı.ış geçirnn Z '" l 
ki yapılan <lünl~ü duruşmam so~ 
mmds: 1 ı:fel1€' 7 :ı.y ll g:tin n-::üd. 
tletle 1"..:a:pse n hkfını. edilmişt 'ı:. J'------==----a=m:=::""' 

<'!Üngsby kliibfüıde toplan- anlarlar. İngilizlerle Almanlar 
t.ı ~ olurdu. o~:ford'da.n, Cam- ise, tet'hiklerini derinleştirdık-

çe, aralarında iman ve ruh ay-
1' ı .,.,...• len yeni çıkmış gençler rılıkb.rı gözlerine çarpar. Al-
ona "k çok sualler sorarlardı. manyayı en iJi tanıyan ve ora
r; ı:mndan büyi.ik bit memnu- da yaşa.mışr Almanlarla müna
n: yet mıyıu·dı. Cenevrcde ne sebetlcr tesis etmis oLın ingi
lr. .ır kilcWc olw-sa olsun, her- !izlerin l:JiZ7,at, bu tehlikeyi J1er
lı .ı." f, 1 bir -devletin n.ı ümcssili o- kesten evvel görerek 'atanda.~-
nu K !:olaylıkl.'t görebilirdi. larını bundan hal~rdar r-Lme- ı 

leri epeyce mU.nalı b!r. keyfiyet-
~ de sul.ubmtlu epeyce t'r. "Eveke fiile cJ.ı.•ı.· u aıı 

ll':" ,m hissesi olmuş memleket şey yine vukua gclebiliı·.,, 
l :u meselch.:riııe 'V'l.Uruf peyd'l 
, ı.ı. ıel içiı.. ~ok gayret surfct- Tehlike tekrar caı..layacak o-
m:.~tir. Kendilerine büyük b·r hırsa ayni derin. kuvvetler .fa.a
~n'Til.cl vcF·n ehemmiyetsiz liyete geçeceklerdır, ayni bü
mcb'usların Avam Kamarası- yük mevzıt tc\:rn.r ortaya çıka
llill s 

0
ara saloı.dcLrıncla. ve sofa-1 caktır. İngiltere ile Fmnsa bjr-

1.t."'!lld ... ondan; pc>.k iltifat gör- birlerine muhlaçtırlar. A.lfüha 
mc .. uet . oeu şikayet el:miş ol dua edc!im ki beraber kal2ın
mruarı doğrudur. Fakat onun lar. oks::ı. mi.~terek metleniye
bu muanwlelcrinden: müteessir timiz mni\volur.,, 
o.urlre.r. g tlm"nın. iyi görmedi- Mr. f:haınberJain hsı.ciciye 
ğiııi unutmuş olacaklardı. nezaretinde gp:r:. ıtten serbest 

'fı·. L"'"'usrı- · C ::unterlain h::ı.k: 1 ve roilıJtakil haı ckct etti. Çiliikii 
"- ~ı: ..... -,ı. 1.fr ir.ald\~rirı nazınımı n<!"~e-

kuı.da soy:l nefülce.~ en büyük tin" rut iŞ,leri ida!"s.ine pek ıı.z I 
sit<ı""Ş ihtimo..ı.1 lti A. P. HE.'r- ı ' C"''"""'':ı...~ 1 s· . ., • t..ı. ~ tı .nı.r. u.::.ı. .... uer ::ı:ın, • ır 1 bert in su söz1eridil': "Bliyük Fı 1 Grev'den ue hür bk 
ad~lar ölürler ve derhal. un~- ~~r ıu. 'Diğer furaftan, Mr., 
tuıu.?"lar. Ben o kıı;ıo.att yım kı, eli b .. 'i.d.i eski çağla:nn bü
~ A1;1-sten yı:>klu~. lı ol rn:.en 1 yüli h:ı.r. ·:.·o nazırl:.mn::ı. 1mlef 
hı<:Sedılen. J.?ek. az .Kıme:lcrde:'l' 1 ol.:nuç: gibi bir h'lttı lıareket u-' 
dır •

1 
ÖrnOl;1lU me,ml~t ~m~ hız· 1 'l...!'inrle Jn.; ü~J n hiç bir Z!l· 

mı::t.e .. gecırdi. Fakır oldli, fa-ı mc.!l ın::.~ ·" ' ıı~ ki. onlu-
k.at hının.et ve muho.bbet ka- rırr bi" b·... ruı. mar.uz bulun 
zandı,,. m~: · o • .iuğu iki mania. ile kar 

Biitün meslek! hayatı esna- ı ş1laşnu3 idi. 
ısmua, • ı-. Chamnerlaın b::ı.bası- (:Arlmsı vu) 

Ra.cıı. da oraya. gclmişti. E
fendi R:wa ileı konuşmak ~ 
miŞ.ti. Öyle lw.tırhym'Ulll. Ama 
galiba mu"l(af!a.k ohımadr. 

Konı.iser bu izahatı alınca 
mn.sa.:mra doğru ~eı;ek düşün 
ceye claJ<lı. M~eyi kavrayıı.
ma.ır.ı~tı. Ka.ı~ı~nda.ki bu ada
mın caınhaz, hem de me.7hur ve. 
tecrüooli • biı: cambaz olduğu ta
hakkuk E.dince onun ya.rı... a.kıllı., 
yarı deli olması ih ~.imalini pek 
göre-.miyordu. O ha:!ı c. yaptığı 
harekctleni. neye: aL.'cdebilirdi? 
İşte şimdi k.a.t-msında aldı ba
şıuclıı., muvazeneli ve düıı:a göı· 
m~ bir a.d.am.. haliy.le otı:ıran 
Hasim..... Ya yarım saat evvel 
~ya kar§l o çılgmh.kla:n ya.. 
pan bu ayni adam değil m.iıfut! 

Ortada. pek mühim bir cürüm, 
bir kabalıa.t. t.a,.. yoktu. Burulan 
dolayı komiser. fuzllı dii.şüİIL1.&
ye lüzum g-Prmeıniş alacak k1, 
IU.ı;inıe birden: 

- PeJii efıenclimt Jıih.;y3tini.a 
flnlaşılclı. ~erlnize demiı:ı. bir. 
fen::ı. ık gelmiş of.acı.ak. Şimdi 
huhranı ge~irdiniz. Serl:estsi
uız. G'delJU.iı:siniz~ Aııcak bellii 
lieyeca. ı r-i:~i biraz y muştur. 
İstcl'seniz arka:d~ları a.1 fürl 
sizi yola cıkarsm. :fümı.n:ıxflli fçe 
ı:iki Oltnda bira~ dinLenebilL.~ .. 
:niz de. P..anmi Efendi, se.ı;ı fiurn" 
da kal. Sana y 1 ıyeceklenm 
var. Haydi, Allah selWn.et ver
sin.. .... 

AnlayJşh ve zeki.. komiser, 
Hfışimın clllıi stld'ır, uğurladi. 
H.9.şim diğer polis memW"liuiy-

-- T 
le bitlikte d~a.rı çıktı. Kcllliar-r 
Rahmi ismindeki diğer meıaır
la bar;~ li:al.dı. 

Ra-h.mi Erendi yirmi sekiz, o-
tuz y~~larmda JW.dar çevik, a
teşli. zeki,.. knvvetli bir memlll'o 
da. mı.Hnde ı::endel'Ce' w işte 
yoğurulmuş ola.nllira "nlA'hswi 
bır nişktı:rlnc. vardi: Komiser, O"
cilı.nrn Irnpısı Jrapanı:r ıttı.pr.QlnUA': 
memuruna: 

- Azi;;.im Rahmi, dCdf.. F.ı • 
dlımı ya:lı:tı2 ~ Se:ı de 
z::ıten o tarafa wdiy:or.mueun 
gı.bi y,anıp ltendisine refakat et. 
Yokla ağzını ara. Bir ~ey a.nlı
ya.maısa.n ooan:ı.l.3rlnd3.n, etn& 
finda!u:ilerdroı a,nlıı:m.:li;ya çaiış. 
Bir lrore ~1:.ı:.tdka.ten ~im m.tl
diı:. ca.mhc1.Zhane müdürü ~ 
diiı:? Onw ~nla. Ramador Raca,.. 
mna h:arşı kiimı.ın. ae~cfü nedir? 
.A:caf>a daha evvel' ou Hinfiı hü 
kumdara iarşı bir ~Jtetn. 
1'uJmımıJ6 nnıdur?" ilil...ltıa &ı1!ık 
tiu. IDuın; nnwı~.ketrirliz l git:
miş demeiruır, .ama ne:. a~ ol 
sun. Öğroıurreye çailljalı:zn ve 
DUgilll .Ntışdi:JırB g,rJen W Y.u:n 
panymıın: glZli m:ttksa:thır. filet 
otan bir ~şki...lii.C nlııp olinailiğlo. 
ııı anl:ıyalım. rı,ın d .... ğıı:ısu ben 
bu udanıda WlclUlr, müfsit bir 
h gfirın d:mL Kendi ii.alinde, 
gün görmiii l»r a.aama benıi-

yw.. Ama peir' lnı.tt hü:Irtim ver
me~ de kabil degildir. Nereli, 
asl.ı, ueı:.:obi nedlr.? Hiddetine, 
şiddetine, bağırıp çağırın.acına 
sebep neı idi? Birdenbire nası~ 
ofdu da da:lgmlıktan siiklı.na ve 
f:aöıl: hale geçtii ? Hiç SfrPlıe- yok 
~ bizden sakladığı bazı mese
leler va'r. Bunların öizf al&.ha.
c:ıa.r etm.iyen ~a:.fuııi ve liusust 
~beylere day,umuı.sı da gizli ve 
müfsit maksatJ.ara istinat et
meai de1 tııüınkü dilr. Rence şu 
yarım s:urt evvetitt ı§rehnenm 
gizli ve esrarlı bir tarafı mu
hakkak.. k:i vardır. Sen bu esra
rı yırtafülu"Sin.. Bu tştclti mar 
fuı.r.t;t:inl bilirim. Jfay.di, san& 
gü.~eniyortml füthmt 

- Emrin.iz başımla bera~ 
komiaer.itll..... ... 

Rahmi Efendi, komisecin de
drğlııi kolayca yapnıı'}, Kadıkö;. 
yönde bir işi olduğunu arkada,.
ş.ıııa a.nlatıırtlnu lılti.girniıı ser
l::ıcst bıraklii.lığı -mmau yola çık 
1nl8 yo1~a: ona: refsk~ ctnıeğe
~ıa.mıffl.ıı, Rahmi könrüye gi .. 
dinca!,.m kadar ~ime kcn.diı i" 
şi..'lden, mesl,~in en, şu.uc.Tulı 
liunclau bahsetti. Va.p•u:a.. gırtli
Ier. Haşim, ayt-ılmayı bile dü
şünmüş, başka bir yer4,e otur
nnili: axzusunn göstR~ · olan 
hu, zcid m.e.mm: h 1}anım13 

-- ~ lı-fS-1 1 
olacak ki, orta ka.marm:fu för 
yer gösterdi: 

- Şöyle otursak, olm3.Z mı? 
Bir ınalızur varmı ? 
~iye t1;klıfte f>ulıırıft~ Yo.n

yana. otur.dalar. Falcat bu vapur 
yoleu1uğunu.ır lırfşl<tııgıeı denin 
biı sükllt içinde ger.ti. H~Jrrr 
dalgın bir halde dü!}imtiyurdu. 
Şimdi oııuıı aklına bir çok' teh
likeler \.'"O t.ehditkr ~h)mrdu. 
lıl'aksveL ismiw..foki adanun kl)t· 
kwıç ve eli.nelen hcc şey g-el~ı. 
bil! mah1Gk olduğmıa. k:uıa.at 
getirmi.ijti. Bu adam c.edc!'.!se 
~erhadm Ra.c.-ı wa.fm.aan ta
nınrrı.run.nı istemiyordu. F'erha..
dın: ınc:;i'Ulr Br.cll.men. ll.;:::.ratini 
göğsünde ~dığını ağrenince 
l:la.ı:eket'e ~~ teı1lbat alını4, 
belki. Ra.e.ıryı va.Xtinden ev\Ttil: 
İstaıı.buldhn ııza.kJ.aştırmı.şfı. 

Makave: glb · bir adam licr. 
şeyi göci.i.ue a:lahllir, her şeyi 
yapabilirdi. Bclk1 .U erh.a.dm gI.i
niillı biıtindeo gfme wşl41lla. Çl k • 
masını öı::;.cmelc il.zere tcı;tı"bata 
da. girişmi;itt. 

.mu tclıl'kelcrt dü.:f-diiltço gP 
z'.L"ı.de: bi:;niten 1-I~, ne :ı;apa.
eağ r 1uuul haxeket etme.si l~ 
znn geidi · · birisiyle istişar2 
etnmı. uxzusuıuı. dil., tü. ~&ı göz 
1.3 polı Dlt".murunu süzdü. Onun 
kendisini 'adoiP etmediğine yüz.. 

de ytrı e1nin idi. R:abni Efendi 
biLb\Uiin ba:şka b-j. 12~:vıe ıilı
nen m~gul imi.ş gibiı gfüıl\>r'i;:ı.i 
b•r nul t.'l.ya. ıfütnıiş, dül)iiın1yor, 
Fü:.tt:a araclO! bir. esn.1votte!fuı..Jı;ı.iinı 
ki.in ofsa uyukla.y~·aktli. Jtlhlü· 
~'ntl<! Böyle füı lfa.ç;. ' 'k".a. kay
betmenin ynıun<laki ad.liı.ma.. em
niyr.t {f~l?ı'n ed ı f;~'t:clen şüphe
m ôihıt)~ fiö.'ls n1Cn1 ır.u la.kıı·
dıyı Hqımın açm~ını bekli · 
yördll. Nireanı fil o, İ:l"~jm, ı 
e~rur:ılnl. ı arul nı •z 1::d ı, -oin. 
de heSll.pl:tn'l.,ııtfu1 gevf l a..lmı -
yo"t, bı ı~a'Ç. plan {l.1 han o:nin 
tttkıl), muvafık c .... cugm dü~ü
niiyurdi.\. Böyle lhzı ~ıım•J, lıii
drsE!lei: takıT,1 ~d'~··lfcı , ku~lan<lı
ğı usu:lI-eY mııva.tfaft -oUıuş ~e bu 
yu:ıderı an:ri"rlerinin dı~l •t •• ._. 
üı!tdirini celbetınişt'i. Şmıd nr
t~ aa f:ı'r cünim g-priw.mek:•izın 
oldukça .mrde giBi görllıı bir 
nıeselt~yl inceleyeınem~i fen&. 
bir m.uır.:ıffa:kiy.e;üfü~lik ofüu.1ktı. 
Haşim yan güzlb ouu tetkik e 
derll:ec. Rruimt EWendlıım lhıfuA 
sınıfa ffi.~im Cnnıbru:mmcsi 
gp.nç Fernut, Ra:ma:dor P' •. s.c t::>ı 
geçit ı:esmr yapıyorlardf . 

'Belifedığı 'lldlt. mc ooze ıa , -
lı~ıan I'I'asiıu, va.nur Sa1·aybur
nuuu lhvrılırken n:ro.1di mi c.ka. 
rnra.k: terini sildi ve yol ark:.-ı
da.şınn.: 

- Ben mı sılhlıyoru.m, h •• va 
nıı s1cafr :' 

Diy ~ so~·du. Rahmi Efendi hn. 
ş Dl çevir.erek samimi, dostça. 
bir bakıtila gületi± 

( Arfaı.ı ı var) 
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ğura,u" 
il 

Yolda papas, haham görmeni 
lii maualan vardı1 E ni p 
uğurlu, Rum despotu ğur uz 

telakki ·edilirdi 

• 
ı 

ş·m de ·r ha ·a mu a
re esmde ro lngiliz 

"--.....-ı-..t1ra2~n: Scihbet VeI•ı ~ fay}•areSi . ÖÜŞli( ~ ·gu 

Ç ~uğnm . üyWüe-
rilıli1in tJazı ~}erden 
~ ettiklerlne şahit ~ 
dtık. ~a, ''Salı güntt ~ 

41\smesini uğursuzluk sa.yflı, A-
ısp ve A~ Kadı ını ·n
sifesindcn .azil vo t:dirncyc ll:ı.· 
dı ta,yin "'1ip yamndao uzaklaş

· le 

<"mıall . bir 

~Nl 

ru aın i irsı 
· in haz rll ar 
'---oı---

Almanla.rın d:ı.bıı. şimdiden böy
le bir harekete k~ • geniş öl
çüde tc birl ~ ald.ıklan ha 

veruiyor. 

· '1Dttefik fa rikal ı 
ci durmad r i. raç arel,etini 
i- . d ~te .iyec r fa at 

.,ı&mak '" derler, ~ 
&ün seyabate , soıaıta da.-

tırdı. 
Padişahın biri, O(jyle bir ge

dutiy çıkar, dönilş ntı!lın ö
ırlbıde blr adam bt;llr'r. t an
sımı peyda olan bu göl,,.cden 
ürker, ~nhlanır, birkaç çifte a-1 
tar, Padi9ahı yere düpirür. 

di....~man batarya ını dagı~ D • ır tayyareleri 'apı} or 
Nevyork, 2S (A.A..) -World 

Tele>gram yazıyor: 
iti !:lkmaUardı. EY mi ynpacak
ar, j l g fi attırmaz 
lar, Sa.lı günü di.kit dikmezler, 
~~ i. ÇUnKü alı sal

ılanır derlerdi.. Ve bunun mana
ı6l, bir 'işin btr tttrm bitmeyip 
aallantıda kalması dernekti. 

Cumtt gflnü ortaltk Süpilriil
mt'tl, "ge'Celeri tırnak ltesılmC'Z.di. 
V t!fev Zl!d lermıfş, ucu kopacak 
bir 11a1de d~hf o yfne kesil
nıez, bir bezle bıığlanır, ze.. 
d er er muhakkak sabah-
ley Uit'di. Bunlw yapılır-
ıa., e\1'n beti bereketi kaçar di-
Y~ ·r · ardı. 

Yn bayktı öttü mü, kJpek u
ludu. 11ıı derhal ti! ··ı ve teeş
tiııı ııdcrlcı:di~ "Ma.luı.Uedcn ölü 
çılmc..1.Ic- .,, 

E sımclesfa '>U içmezler, kapı
dan sn1rn:lfu ~ılana.2.lardr. yeni 
li!l" tl fse, enf.Ui kesm~ıcr. di
'k.ir~ mıı.ı~. yeme e ol u
M ~a!'dı Buna dair, bir çok 
ata .sözleri ~ \~ardır. İşte btr
la ~: 

bir ndDJn o!a.n 
<.rinde d~ dimyct 
ıol bir mfamch. 
:ı.~a1:isın n ~lrfil-

!ardır. Keşif n.a.liyeti deıvm etr 
mektedir. Alınan 1 bliğine gör 
t gilızlerin t • .uırruzları piL .ur
tülnıi.iştlır. Dir AJm<ın hav tc!J-

Pad.16~ bwıdan fena. .ba!de 
stnir1enir. Ga.zcbini yenmek için 

ldli ! ... aı t ıb ::. c inclc 10 lı , tiz 
tayyar"c:i clüt;:ü mıi tür. Bun 
mıık bil İngiliz tayyareleri d 
Bingaziyi bombala.mıfjla.rdır. 

şu emri verir: 
- Şu uğursuzun kafamnı ke-. ' sm. 
Durnp dunırken, sebepsiz ye

re ölüme m!\hkfun edilen adanı 
sorar: 

- GUnahmı ne ki, böyle bir 
cezaya layık görülUyöt'UfD? 

- Uğursuzl~. . Atımın 6· 
ntlne çıktın. hayva_11 u kt~ ~
ni dil ürdü. Bundtı.n bUy'ik uğur 
suzluk mu orur? 
Adamcağız t:ercddiitESUb c~ 

vap verir: 
- Benlfi1 uj;"Urstttlu 'hım geni 

attan dU Urdü, kabul! F at r.c 
nlıı uğ'ımmzluğ'un da tm kel
lemi g3türü ror, :ına ne buyu
rulur? Ha.ne Zin tı r uz 1-
du..,~u, gör er söyl .. ·n! 

r 
( No: 16ô 

C~~·~ 

M::ı.lta üzerinde nz faaliyet oJ. 
muştur. Blr !" bver tayyare 
düşi" i.ümil u.ir. D.N.B. n.jnnsı, 
7 Ingifü uıyy nin dilt;ürill
dilğüuil iddil. ttın 
----fltı.c----

-Ba.g tarafs 1 inı 'le -

nlz ve havtı m'I :tleri aşağıda i 
n VJJ.ı."fakıyat.ıeri kn7. nnu~l::ı.r
dtr: 

Bu l:ttvVetlt'I 12 zırhlı, 6S 
ıbTU "'"r, :J1 t.G.yyr. 0 cmisi1 

14 mulırip, 171 d iza.ltı, 33 
torpito, 2 mn !lm1 ~ vo 
100 muMc'Jif harp g ın b ur .. 
mışlanllr. 

- Elindeki asiı..yı denize vur 
Ya. Musa! 

IIazreü MuM., hanıen n ayı, 
yani del!ncği kaldnıp derıtte 
vurdu. 1syan ede.'11 r 1b •y'tik brr 
ruuciv' fle lrn.rşH ş!ı:Mk hep 'bl~
d..m ~eye kapan1ıla:r. nt !tla
~ ı..ru secdeden &m.ıdı."1.ı.kl n zn. 
:ııan g~t'dill lt!tlnin 1 ~Y olın.a
yıp h fka:t ölc:ht~n_.. d . ~ tyı 
irtandıl • ve gö { urlcr gibi il' 
ağızdan h y,ktrdılal": 

- B zi aff~. Ya 
Harım Aleyhisscl!lm, lr&l'd~ 

al n ar Uu:i:no PJO
niisro.ilc bağırdı: 

- Ey lsrail oi;'1111 ! Biz on 
ı·· ,! l~e 'zd~ ~ 

.o ~ bir vol tlCıldı; Y 

1111 T<'!J<.aslr. r~l kot 
Meksika., 23 (A.A.) - Mck-

mk l lf ıvcr :;nn ~ot 
y plltn ı. \' barlara., <a.llv 
nelere nsıl:uı duvar iliı.nları 
Almanhrın, 1taıya:ıların ve Ja
ponl !'tn Lıtnıl r gb melen 
rica ecHlıtılilltcıilr. G;rdikleri 
tı "'trQ.c lkencliler:ne hizmet c
dilmiyetektir 

Hnfü i""'""''""'" t inde .... 
Meksika, 23 (A.A ) - Mck

sikaruıı merkez.> ''<' halk tas:k.ın 
bir lı 'dttlir. r' .t hükfimct: 
Milıv re Hı.'i'fl il5.ftı lıuınısunda 
daha 1'tr i• rnr m:ı.mı tır. * 8ant1ar,o dö fl'ili - Şili po
ligi, Pmem gürtll geniş bir 
H ı şobekeeinl o?'taya çıkar
ı ıştır. 

Alın .... n:\.·a ve i rgal cltmd.ı.ki 
memI cıt.ler fu.crıno gittikçe 
fazla miktarda y.a-pılnn alurua.r 
Avrupa.nır iE>ti~ ın:ı. bır hazır
lık ma.hiy"'w.ndedir. ôtclti h:ırp
te taarruz an evvel 'bômbttt'dı
.maıılar }<ıpılırdı. Şimdi de is-
tila yo u ayni ha.zır-
lamak l&.zmıclu'. 'hug·· :ı.n-
yaya, Avrup ıfa truı.rTUZ etmek 
içın tayyarelerden sonr.ı bir İn

llz 4 .Amaikıı.tı !cıi ımvv · 
ortaya ~ıK k r. Alma.nlı:tr da
ha. §imdi-den garptaki kuvvetle· 
rini Itushıra karşı gönderecek 
yara bu Jtuvvctler1n miktarını 
arttırmak lilzı.un ıt hi ·ır 
1 rd·r. lier gUn Ameril<nn ve 
İngiliz fabrilcıtllll'l knnı.ya. '.er 
çı:kn.rmn. h tlcrini destokli
yecc.'k olnn ~ayısız rf'fa..ka .. tay
yareleri i c:ıı etrrı~ <lE!( 'rler. * Loiıclıa - ı; rsıdn.n bildi
rilıliğinr gör~ ltrru, Bilyilk Bri
t.unyanın Yun i.stau, Yu os
laV}' v Çcko lovaky h 1tfı
rn~tlcri n~..dindeki elçiliklerinin 
Büyilk :gjç.i iğe çı1 rılr.ı:u-.mı 
tas\•lp e~. 

Erza t vziatı Jr.p ~ ar t o bin 

YAZAN: 
1.1. ZE .ı 

KO CllNAL 

peygamberin on ilu oğltın:ı. m.u-
1· ill"Jil on tk1 urtii1u$ yolu .. Bn 
y ııın'da:n geÇtrer*aı sonrnchr ki 

Iimot.c çı .tt, , dört rttz 
yıJ basrrunı t.e~ r..m 
humy~ kıtvu~.ı.ğa! 

i di i c~vırdil r 
' ' 1. • • - Bcw U!.ra/ı ıncıoo -

de Lae'ye t:ı.ai'l"U& et.mi§} ıuir. 5 
Jn:p<>n Ufiağı düş" ı ·u ,üş ve 
yerde iki bomba uçağı tahrip 
cdllmirtir. 

Muttclik uçakları Ro.b3.o1ll'a
- da. taaırUzla 6 ağlr Jtı.pon bom

ba \'<.;ağını t.a.hr"p et:n"şlerdir. 
n1 ülllm Cin Kuvvvfleli 

Çcvrilmü:' 
Cekiynng bölrre,,ıncle mUhinı 

Çin kuvvetleri cevrilnıi tir. Tok 
ya, 100 bin ki3ilı': b ~ Çin t'i
meninin muva;ıda. yöilannın 
kl' ıid 0'1tıi bildirrtıi~tir. 

Al'lll tclgr.ıf, btmfo.nn yolc e· 
dilınek li2.ere olcnığurm lınber 
~l'nt!ektcdfr. Bu hareketler es
na.smtb dört Cin r,ıchri ltıpo111a
nn ~Une geemi tir. 

Ç.cldy ng, ının en zengin ve 
VttimJı bölgcs dı:. İ aal ilen 
~lt r, slmdlye Jmda.1' Çin,kı1v
vctJetine Us vazlf si götmU • 
tur. 

uzveltin 
beyan ame · 

-·-~-ö----

'T rihto bu dar 
muazzam ir 
deniz programı 
ö im mi~tir, > 

v, ~ gton, 23 (A.A.) - OU:n 
Aıneı 1k da dCIU2 gıinli 
n:ı an:webotiy "' • uzvclt bir 
beyanname neşrcitn.ı,tir. Be
y::ı.nnamede eunlar yazılıclır: 
'~ de:rıb:altıları rrıe~e-

. Anıcrtka.Iılann k.:.rçıl&~ 
bt!t.Un w· 
ı ......... ~""' .......... 

Tarihte bu kadar biij'Ük bir 
denlı: prugramı dttlia gö. mc
m.iş:.3. Biz<len süphe Miyoı-lal'. 
S!Zi ın OOcrinı la bu ıg1 biz 
başaracağt..z. Dc:nlz gılntınde 
tam 27 gcmı dcnıze indi~ 
tir. Euncfa.n sonra .Al!ıe:rlka h "r 
gün ik gemiyi &uy:ı indı.r: 
Sonbaha.rda da bu s y.ının üçe 
çılanası ~ mu.lıiemcldir." 

r 

- Ba:ı taTa/ı 1 itıcido -
Uzwı At1c.ma· 1-- Necla cçı 

2 Hayriye (K Ö.), 3 -- Naciye 
(İ.), d 'l'et.e 4.78, y i rekör. 

YU lttt ; 1 - Hu.d' • 
ye (İ.), 2 - "dr. (K ). 
?.fuamı (K. ö.), d 1,23. 

El Topu: 1 - Necla (Ç l 
2 - Nerrtide (E.), 3 - M_I -
hııt (K ö.). m-ece 59,50. 

4X O I~yr ık : 1 - ~!iı.mlıM. 
2 - F~ız Öftre~en. g - F.rctt
!:ôy, deı·c e 41 :saniyı:ı. 

HER SABAH 

Kibrit Y r mı. yok mu? 
o 

T•6•ıı: A. C. Sanırollt 

- Btr birinci nevi, Pir ıcmı1. 
da kibrit. l 

- Sigarayı btıJ'~ kUıd( 
kalmadı efendim .,. 

* - Kibrit yine m1 yok.t 
- Yarın verecekler.ini elS~ 

diler_ cr.kcndeıı. alaııy~ gidec&c' 
gim...... 

* - Ayol Uç gündi1r senden 
kibrit alamıyorum. 

- (Teliişlı telAşlı) yok efe:ıJ 
dim yook!- Yaratacak d ği.c" 
lim ya. 

* Dillrk&neı - (AğY.ımn lt~ 
rmd n 1.ıt.a. akıta suyunu iÇCD. 
mü tcrisuıin i§lni bilirfp onu~ 
savduld.an sonra) - Siz s.l~a· ... 
rayı dar.na. bcnılcn alırsın1z, bit! 
ı i faı u kcndınıe saklamıştun, 
bu- ~ini takdim edeyim -

* bir dükkancı (Kolln""' 
nı ya k dırara.k) - Her 
gel dört. kutu bırden :ılı--
yor u sı ğa kar mı dayanır! 
Sen yo tnn anlamaz mısı. be 

? 

- Bağırm , terbiyeli koııuş l 
- B ınrı ·1c olur? 
- n ram ı '.11. 
- B ı aı · Mn ban tr.r· 

bıyc !.Z ;yemc.ta.:·ı. Terbiyesi" 
sensm. 

(On nkika sonra her lkısi de 
en y Jun kn.rakolda. kamtscrm 
knrsu-.ında dert yanmakla mcş
l;Dld lrler.} 

lstanbı nrosu 
R"'İsliğinden : 

1 
Gözler İçin En BOyük Zevk, Gônüifer 

için En Nefis Bir Musiki. 

gün için tn ~ 
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BALKAN TÜRKLERİ 

Avarlar-Beşenek er 
1(:azan: Eski Moskova BQyQk ElçJsi Zek4I Apaydm 

-7-

~llNt 

~DYO PROGRAMI f 
24 MAYlS 19'2 

1.30 Proeram 
US Müzik. 
U!i Ajaos 

uo Hafif 
Parçalar 

1.1' Evin saati 

ı 
19.ıto Ajans 
19.4.~ Ankara tJk,. 

bahar d 
koşuluı 

~ MU:Uk 
20.lll Kon~ 

hbt Orta Aılıyada. Kil!ttan fal lDlSU'l'lann tesb!ti ımıııtm bir ~.so Şarkı ,,. 

., Jl'lS an 24 Mayı.., mı~ 

Çeşme COmhuriyet 
MOddeiumumiliğinden ~ 
Elinde bulunan hububatını 

kanun! m\1.ddeti içinde kayma.· 
kamlıga mUra.caatla bir beyan4 

name ile blldirmiyerek fazla fi. 
yatla eatmak ma.ksa.dı ile lzmi. 
re lcaçınnağa te.şebbils etmek
ten suçlu Çeşme İnönü mahal
lesinden Tahir oğlu 304 doğum4 
lu ~Weyman Uhışa.n'ın Çeıjme 
Aııhye Ceza mahkemesinde ya
pllan duruşması sonunda: 

İLE 
Jialkıa:l yirmi asır önce~<>- mevı:u olmalıdır. !2.30 Proıram TUrkille 
azı ilk Türklerin, Eti'lerın bu. Beşenekler k~iik kasabalar 12.33 Şarkılar n.eo Zlraıı.t 
lkideleri yaz..ı.rJrnn Orta Asya.- içinde Osmanlılar gelin<.'eye kıat- 12.45 Ajans Tl!.kvl:D::d 
da kalan Türkler Çin medeniy«7 dar 4 esır kendi eralannda, Jl3I"' 13.00 Şarkı n 21.l o Temsil 

SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Milli Korunma Kanununun 

muaddel 31 inci maddesinin son 
tıkrası delaletiyle 59 uncu ma.d 
desinin aon fıkrası mucibinco 
yirmi beş lira ağır para ce7.am 
ile 6/2/942 tarihinde mah~
mfyethıe karar verildiği ilflıı 

tinin de t.eslıi altınd:a. daha p Dİ &kraha. arasında. m alıp Ve!'- Türküler 2UO Opera 
Monothcist kaldılar ve Şama.- me!kle, bazı Hırvatların dediği ıuo Salon Oı1t. Parçalan 

Her yemekten sonra gOnde 3 defa muntazaman dişlerinizi f1rçalayımz, 
aiım ile Totemcilik gibi ~ c;l!:>i dejenere de olmue ~ ıa.oo Program n.s-0 Müzik 
l'e teeeUm eden akidelerle bera- di Bilaıas Bogomil ikan cialu et- ıa.os Dans Ork. 22~ Ajans 
bcr yalnız Gök Tanrıyı tamr mfta.ki Ban1*ılardan kııs ıilip 18..4.0 hu! hıe,-etl 2:2..50 Kapama Z Ay 1 
bld.ılar. Şaman yahut d&ba. çak kaçırmak içhı da.hwt. mücadclıe- ...,..... ____ ,;,__ _ _:_ __ 

müstamel olduğu ~ (Boğu) !er ederler TI'l milli dıeeta.nlan Z A Y 1 Berekeden aldığım ağır iırçl 
.Allah, Kumalldan, Din adam bı hikft.}'elıeri hll~ ne.klevleır. 18:J6 .. 1837 senesinde Buna ti1mıek karnemi za:yl ettim. Ye-
diye ~ki ettiler. Osmanlılar geldikte.."'\~ aonra. San'at okulundan aldığım dip- nisini alacağımdan eskisinin 

Köprilliiıade mezlrlır et;erinde dahi geçen 5 a.sır zarfınrla mü- lomamı kaybettim. Yenismi ala.- hUlmıU yoktur. • 
devam ediyor: "Eski Türk e.il& t.emadiyen Anadolu Türkl'eriyle cağımdan eskisinin hükmü ol- Hereke Fabrika.<tı Yıkama 1 
sinin maderşahi vasfınd:a.n dola· kız alıp verruişler, yani kemdi.le- matlığı iliu olunur. Dairesi Utfl~ı Mehmet 

1

. 
yı şüphe yoktur ki kadına çok rini yeni aşılarla dejenere et- MUSTAFA ÖZ'I'URGA Yük8cl'lco:ya. 
eheınımiyet veriliyor ve kadın mişlcrdir. • lsJ5.m.iyetin i1ükümlerine rağ- Okuduğum de.stanlahla kurt _____ ._am_cm--~----mlll!ı:.-_,... ___ ... __ _. 

mon umumi iç1:imaktrd:a: h.azlr ile Am.t, Domt, Kulaş gibi türk
bulwıuyöl'du. Bu Met zam:ını- çe at isimlerini taşıyan hayvan
nııza kadar a.5iret hayatını mu- la.r dalına mukaddes rn:ıhlı1klar 
hnfaza c-den bazı Türklerde kal- olarak gösteriliyor. Her ikisi 
mL<;.1ır. Kadınlamı yli.7.lerini ört- Türıklerin öz malıdır. 
meleri adeti ancak gehir ve Bunların bazı al5.metle:riyle 
kasabalard11. tutunabilmiş ve tef eill ve b3rtı halleriyle de te
orJln.rda. İsla.m.iyet kendi~ini şefun ederler. 

=IHA' p DURUMU I= 
Yeni Silah ve metotlara [bağlanan ümitler 

daha çdk. belirtmiştir. Hun veya Kun, hatta Kon ay-
"Bwıdan da anlaşılıyor ki, ni 'kelimedir. Hunld • kendi :ı.d

.Rayy. r aşiret halindeki Türkler 1 tarını hayvanlara da ta:kı:ırla..'"<lı. 
ke.'ldilerini İslfuniycio çc''ı-en B<>SDada ve Uk.raynadn at ycri
sofub.rı da Şam.an yerine almış- ne Konğ d(':rler. (II:iscyin Naını
lal'dır. ğuı Attila ve oğulları: Sayfıa 

Harkof'a karşı yöneltilen taarruzların bu sanat 
bölgesini mi, bir kısım arazi istirdadını mı , 
yoksa Alman ana ordusunu mu istihdaf ettiğini 

kestirmek şimdilik imkansızdır. 
"Bıındn.n dolayı erkek gibi 14 - 15). " 

kadın <la met..hep ayi:nleriııde Mesela eski bir milli destan
hllZlr bulunur ve Şamanın oku- da annesi genç oğluıra.ı öğüt vo
ma.larıru dinler gibi kendi dille- riyor: 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

riiıde vücud:ı getirilen roh:itilk ''Üç renedir Hırvat Baro ın(>%- uzun Rus kışının sürekli 
duaları dinlerdi. dinde esir cliisen kocasının IJ<a- çarpışmalara rağmen Hin-

"Tukyulıır devrinde Tanrıya zığa vurulacağını, diyıyor. Ba- terlaoo'da kaygusw: çaJışmala
at, öküz, koyun kurban edilirdi. basının bıraktıgı Hoı,at (Doru ra imkan vermiş olduğunda 

"Garba doı:rnı UüslUman at) ahırdndır, onu lıaz:rlayayım, şüphe yoktur. Bu, kanlı ve vah-
memlekctlcrine vü"ri Türk mu- seni giyindircyim, o se.'1.i baba- şi bo~malann açtığı boı;:luk-
bacoreti 10 uncu asırdan nın sefer ettiği yere gütürür. lar:ın doldurulmasını. yeni birlik-
on döroüncü asra kadar yollan bilir. Yalnız di:klmt et, ler kurulmasını temin ettikten 
ı:riirdU. Bimı.cnaleyh, İslfun- yolda bir yeşil kayalığı tcsadi.if baŞka, ihtiyaçları karşılamnclığı 
l.aştırma:k siya.seti bir çok edeceksin, oraya çık, eğer sa.~ denemelerle ortaya çıkan, silah 
asırlar boyunca. devam eıt.mi3 ol- t.'l.rafın<lruı kurt uluması duvar- ve vasıtaların değiştirilmesine 
duğu kadar Şamanismin de nü- san hiı_: korkma, yürii; wt:d- sc- fırsat verebilirdi. Harbin, bütün 
fuzu mU~adiyen yenileşmiş rundiı-, yok eğ-er bilaki~ yorgwı inkişafları kamçılıyan tertipkar 
vo ~uvvcti kaybolınamıştır. Dor'atmın sol burnundr..ıı m.e;ı.ıi bir fazileti vardır. Büyük Harp 

"Bir asır sonra 1bni Ba.tuta a.lev çıktığını görürsen henH''ll bu realiteyi canlandırmı~ buJu
Kerç ile Kefe arasında Ilıristi- dön, cünkii ben, hem koca.mı, nuyordu. 
yan}aşmış Kıpçaklua. tesadüf hem de seni kaybetmek i~te- Gelen haberler, gaz kullanıla-
etmi..,t:ir. mern, diyor. cağır.dan, ciğerleri parçalıyan 

''On beşinci asır tarihçesi tb- Çoc·uk gidiyor, ıınne.<;inin ne- mermilerden, en ağır tanklnn 
ni Arapşah, Kıpçak çöllerinde diği gibi kurt ulıunası duyuyor ilk vuruşta savaş dışı edecek 
hala Şamanist kimselere rast- ve sonunda babasını kurtan- silahlardan, hulfı.sa., taarruz or-
Jandııhru naınle<ier." yor ... " dularının yenilmez ateş Jwdre-

Tarih Tutkik Cemiyetinin vü- Bunun ~bi birkaç destan bi- tinden bahistirler. 
cuda getirdıb-i "Tarih" de de, lirim. Büyük harp, harp önü düşün-

tir. Gerçi, mermi sesiyle, hare
kete geçirdiği hava ile öldürücü 
bir te:;ir bıra.l~tır. Liyoj ka
lelerinde 42 ilkler sürprizler 
yapmışlardı. En doğrusu, kim
yevi maddeleri ihtiva etmlycn 
mennilerlıı ciğerlerde rahneler 
aı;:ı.bileceğini kabul etmek güç
tür. Binabirin, bahis me"Vzuu o
lan mermilerin yeni bir gaz mer
misi tertibinde olma.lan ihtima
li vardır. 

Tanksavar siJ.ahlarda zırh de
lici kabiliyet aranır. Bu, her şey 
den evvel, bir had, ilk 1uz ve 
mermi şekli ve tahrip kudreti 
me:;elesidir. 37 ,5 milimetrelikle
rinde art.ık bu i':'i ba.şa.ram.adık
lacını olaylar isbat etmiştir. 
Fransız ordusunun yıkılmasın
da her şeyi Bldürmek !kudretini 
h&iz teknikten kuvvet alınma i
§İnin de dehli olduğu inkar edi
lemez. 

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

iKRAMiYE PLANI 
KEtlDELER: 

a Şubat, • ~ a A.tusto.. J ıtm... 
dtepi)l tarihlerinde J&Pılır. 

1942 IKAAMI f El ERİ 
1 adet 2000 Liralılt = 2000.- Lira 
a ., 1000 ., = 3000.-- ., 
2 > 7~ > = ltiOO.- » 
1 > DOO > = 1500.- > 

10 > l60 > =~00- > 
40 > 100 > = 4000.- > 
60 > 80 > =2ŞOO.- > 

IOO > 25 > = 5000,.- • 
200 > 10 ., = 2000.- > 

olunur. 17/4/942 
o. Jrü~ il.jt 

061110l Burdurl.!, . 

,-..-~1llllMMm1m-.. 

AKBA Kitabevi 
Bankalar Cacldesi 

ANKA:CA 
Her dilden kitap, mecmua, ıa· 
zete ve kırtasiye sabi yeri. Her 
ilaanda kitap sipari§l ve abooe 
kabul edilir. Şubesi 7oktur. 
TelefGo: 3377 

Adana'da sulama tosisah 
inşaatma başlamyor 

Adn.rw., (Yeni Sabah) - .A· 
d:ı.na. - Mersin aras.ındw ow 
sulama. ~bokesinin in~ n.tı yiirr 
de yedi tenzilat la 5.38-0.000 ı~ 

rayn Asal inş.'lat şirketi atnUş
tır. Bu inşaat Ü<; sene de\'a.m ~ 
docoktir. F.aıkat sulama işine bat 
lamak için inşaatın t<ıma.m.ea 

bitmesi beklenmiyecek, in~ruı.tJ 
biten kıs·mlar hemen fSJiliyotAt 
g~irilccektfr. 

DOKTOR mn-m 
·ıi,FIZ CEYdAL 

Lokman Hekim 
Dahiliye 3füteha.....aı 

Divanyolo 

'======================~ 
1

1· ·ı Askerlik işleri 
1 Beyoğlu Yerlı Aı. Şubeelnden: 

Bt.Şlakln.rın Şimal Türk'ü ol- Ben 323 te Vuçitrinde kayma- celerinin k.ı.salığını öğretmişti. 
duklan söylenmektedir. kam iı.ken Şemsi P Ra da bir saat. Ne muharip ve sil!h sayısı, ne 

Bu metinlerle tetkiklere be- me.<;af ecleki Nitroviçada. ıkmnan- ~biye Ye sevkülceyş mctodlan 
nim 1919 da vazifeden aynlnuş dandı. Nitroviça kaymakamı es-

Öbür yandan, ş-.ırası da WlU• a~-=-~-~~~~~,~~~:!!!!!~!!!!;=!'!!!!!~!:~~!!!l 
tulmama'L!drr ki, Bi\yük Harbin 

Yrl. Dz. G\·. Tı;m. 328 dö •um1u 
Snlı hlı lı Rahmi oğlu Eııver Taııgoı 
(1•4Cı/6001) \•c Yrl. Top. At~. Mus
tni •• ..oglu İbnuUın Tütmen ~556S8) 
niıı acele :ıu·-ı<·ye müracaatları ilk» 

bulnndııö-um sırada içinde doğ- ki Van mebusu Bay Ua.vdar'dı. gayeye iletememişti. Silahın ça-
'ö t~- pı maksada vefa edememişti. 

.tıığum ve Avusturya isgalindro .Li?ıA:: bu Paşanın dıa buna benzer Piyade. kendi elinde ve emrinde 
bet;; yıl sonra 'I'ürkiyeye hicretle bir hikayesini bilirim. 
ayrıldığım Bosnayı görmek üze- Kupovnik _ Vuçitrinin Sırp ağır çaplı silahlara sahip olma-
re vaki olan 11 aylık seyahatim hududwıda beş, on köylü nahi- hydı. Doğu zaferlerinde Alınan 
esnasında Öl{rcndilderlıni de ila- ye ~bi bir koludur. Eşkiya- bomba toplarının, "Mineuwer
ve etmek istiyonım. sından (Ga.no) nun riyaseti al- fer" in de önemli rollan vardı. 

Bu öğ"renıli-klerim Bo~ıakla- tındaki se!tSen kadar şakiyi vu- Halbuki, harp başlangıcında 
rın eski Şamanist Bogomil mez- kuat.:>ız ve mii.<ındeme.c;iz teslim bunlann sayısı birkaç yilzü geç
hehine dair ve milli de-tanlan- • a.Jıara.k Vuçitrin hapislınnesine rniyordu. Silô.h sayısı yüroc bin 
na miiste!'ittir. . . . . götürmek ürere· beraberimde, artıyor, silah nevileri ve cinsle-

BoO"omıl mC?..hebının bu ısrnı yol üstündeki. Nitroviça kasar ri çoğalıyorou. San'a.t müesse.se
terkin eden kcrmelerin esasını basına bir akşam Ü7.erİ silahla- leri. sevk ve idarenin ist.ekleri
Bo;.;na adının ne>I'C(1en geldiği~ riyle getirmiş, ertesi t:ınbah ka- ne uyuyorlaTdJ. 
Bo<."Jl.!ı,khttın: Fransızların dedi- zam merk,..zine gitnwk üzere ÇanakkalemW:le harp gem.ile
~ gibi ~n.alı .manaı·nn~ Bos- onları bir hrına ycrlestiımiştim. rin1n ilç yandan açtığı ateşler
ııın.k dcgıl, .tBoJ~»k) oıdukl~- Meger hud••t merkezi olan den ziya.de Fransız ağır obfu:Jl~ 
nn!,. bu lcclın~e~rn de muhtelif Zavrat tclgrafhanesi.ndeıı Ru- rinin, "Ra.ç" mernrilerinin ve 
t!'.l~!f~~zlarn liı~ı oln:n. ~enek meli müfetti~i Hüseyin Hilmi havada görijn.mez 1:üeıt- bırakan 
RO?.tın tın .c.n dogru tt-12:1 fuzu ve Paşaya telgrafla bu muvaffakı- ve Mehn)etçiklerimizin t.aktık· 
a.~lı. old11211_nu , y.oks~ ısl~v:a~ yet haberini vı:rdiğimden dolayı lan "Karaköy" adiyle anılan 
Bo.:ınalı _maıı.asıruı. Bo~~tz Şem<ri Roışanın hiddetini ve gar bombalar çok da.ha büyük psi
drnnclt .hızım 0 !dugunu kafi. ~ mıhını dave.t etmışim. eolojik ve fiziyolojik tesirler bı-
rece<le ızah ethm. ( .. r'~- -r) A ~ ..- rakıyorlardı. Bunlar, o harbin 

Avarh'lı,n Avruf'ada inkıra- ====================== icatla.n idL Bunun karşısında 
/..ından flonra Moe-.,,yadaki baka- z A y t müdafilerin sönmez imanı ve 
yr.sırun 10 uncu asJrda yeni bir 
Tiiı·k boyu ol.an Beşeneklere, a- Herekeden alchğım 1 adet kı:nlınaz gücü sargı)amaroı ve 
r:ıd:.uı bir asır bile geçmeden ık&- (A.) 3 adet (B.) 1 adet (C.) earsılmadı da. Çok defa, TilıW 
vu;1Uıkhrını \'e Anadolu Türk- karnelerimi :zayi ettim. Yenile- topçusu muayyen. cephanesiyle 
lcıi gelinceye kadar geçen 4 a- rni alacağımdan etıkilerinin hü- ve bihaıkkın düz mermi yollu 
sır içinde Sırplar, Hırvatlar v~ kUm1eri yoktur. topla.riyle cevap verebilirdi! 
Macarlarla nasıl mücadele ede- Her~ke Fabril<xrm Belt',çiai ı Ciğerlerde tahribat yapan 
bildiklerini muhtasar bir şekil- Recep Bo-:~rt. mermiye, gaz mermisi denilmiş-

c1e nnln.ttmı. --------------------------
Bu ~..n.hla.rla Sima.l Türklerine 

kıa rşı bfr g~tode yapılmak is
ten ~:ı cahiline hakareti tashih 
ve iade etmiş oluyorum. 

Bundan baska bir de kafatae
huıruıı şekli nıeselesi var ki, Mı
sırda ~"iravunlarm mumyalan 
iiwrindc y;ıpılan tet.kiklcrden
lıeri d~"1sıniyen bir feruıi haki
xıa1.t.r: 'ıüıfahı.sları asırlar imti
dadınca ~clıı lleı :.ıi değf ştirmi
ycn, bimwnsJeyh ırkı ~öster· 
mel-.ite istin•ıt olunahilecek olan 
biricik, hiüa da biıicik bir fen· 
ni vasıtadır. 

Bosna ile K11sova'uaki Arna
vutlar h!ıridnde kıtlru:ı Simal 
·r il r v. l t' r i ıı i 'l1 iı-ıc istisiıasız 
•1ep ·i Bı·nldscialuır. Arnavut
ıar hakkında vazıh mali.'nna.tım 
yok. 'l'ab'i ben, bu mevzıı İİ7,e-

1ude de çoh u·~r:ı13111adım. An-1 
\·a:k 1staııl.>u1d 'Jazı tanıd:ldıa,. 
rıml!"l ail c.fra<lı arasında bu
nu tı:>sbit ctıtigim gibi, okuduk
:anM dalli tcır.•n ·tınektedir. 

P.cn • An .deıluınuz i~inde bir 
.mu •11 bıtlamlnn bu tiırh.i tet
·?kler <le,·. n ol ,,rrı • ' " bil-

nı • . bN lci;;c-

Maliye Vekaletinden · 
% 1,r, falzfl 193S ve 11!4 TUrk Borcu 8. Kont&njanı Tahvlllorl 

Hlmlll~no todiye llAnı, 

ı - 1933 Türk Borcu Tahvillerin'n her üç tnnema ait 25 K&Yll 1H2 
taksiti için Türklyede Ankara w h1mbul piyasalarmda tranş farkı~ 
tilrneksizin bfoher kupon mukabili O'.J'j46 doların Türk Llrasile tutarı ylni 
Tl. 0,9491 Türk lirası tediye edileceıi ilin ohlnur. 

Ti.irk l!r:>!'ınt natık i~bu meblAj ıınevmub&lıis ~ için katı surette 
tayin edilmiştir. Ilt?Ş ı;;enelik mi.lruru ;ıman müddetine adar bu yAdeye llÜ 

kuponlar için 0,94~1 TUrk llrasl ted"y edilecektir. 
Her üç tranş için Türkiyede ted"y · ile atilk.Uef ~e.seler IWllard.Jr: 

AN KARADA: 
TUrJ.:iye Cümhuriyet Mf!f ltn Baııkall 
Osmanlı &nkası 

ISTANBULOA: 
Tuı•kiye Cüm}\uriyet MerM.z BaııkM& 
Osmanlı Bankası 

Doyı.~ Bank 
Tedıyeye aıt pı-ovizyonlar t.em.s edilmlftir. 
2 - 1934 ikinci sıra Til.rk Borcu Tabvillerinbl 2ft Mayuı 19.U tnı-.sıu 

için 1ıtanhul piynsnsındn beher kupon mJkabili Fr. F. 18,75 Fransız Fran
gının Türl: I.fr:ısile tutıırı Ti. 0,55335 Türk Lirası tediye edilecektir. Bu 
mebltıı; katı surette tayin edilmiş oluo beş senelik müruru zamon milddeli· 
na kadar bu vlldeye ait kuponlar için o.~53358 Türk lJrası ödenecektir. 

Tediye mücssese!crl şunlardır: 
Ttiıkiye Cümhurl;yct Merkez B. •bit 
O manlı Ban nsı. (3670) (5700) 

gazı, yıllarca devam eden gbli 
mesainin mahsulüdür. Ağır Çi.p
lı silfi.hla.ra Almanya bu harp
ten önce de önem verm~~ti. Bom
ba toplan d3. bil.inmiyor değiller
di. ~ güçtük, yeniden kur
makta ve savaş ölçüsiine göro 
malzeme yetiştirmektedir. Al
man.ya, devrimiyle istikbali ha-
zırlamıya koyu.lmuijlu. Orada. 
her işevi de yarın için özeniyor 
ve harbi hıı..zırlıyordu. Bununla 
beraber, milyonluk ordul.a.rın, 
ba.şdöndünicü ha.rca.mala.r da 
gözönünde bulundw·ulunca, ih
tiya.çlarıru bir •kış devresinde 
bütünlemek, ordu silihlarını de
fiştirmek kolay sayılmayan bir 
keyfiyettir. Harp, ~n ~ir; 
80l1 çareye de ba.şvurulnuya mec 
iıur edebi,lir. Alınan ordusunun 
Avrupa topraklarında jğtinam 
ettiği silahtan istifade etmiyoce
ğ:ini samnak yersizdir. Şu var 

HOLANTSE BANK. ÜNİ N. ~. 
ISTANBUL ŞUBESi 

GALATA: KARA.KÖY PALAS 

AJANSI ı MEYDANCIK, ALALEMCI HAN .... 
SOTON BANKA MUAMELELERi 

..... 
tlÜRASAO 

"19EL•Af 6 f.MSTPOAM -ROTTIAOAM - SU!NOS AIAE9 

llAA&CAS.• MAAACAtBO - MAll'A - WtLLEllSTAO • ORANJE&TAO 
A&O oa .UNl!UtO - a.urraa .. uo PAULO 

olunur. (7718/7793) 

Beyoğlu Yerli As. Şube&ltıden: 
A~.ığııfa -dları yazılı Yd. :-ııbay

laı ııı nccl\: şubeye rnüracaaU.ırı ıli11 

olııııur-

ki, cephenin ve va.zi~tin ehem
miyetine göre silih tahsisi dü
§Ünülecektir. Alman ordusunun 
beklenen taarnızlannda belki bu 
yeni silfilıl:uın da yer aldığını =~~~~~~~::;:=:===:==:==::=:=~~~~~~~~ 
göreceğiz. Belki, tahmin edilili
diği gibi, K~ teşebbüsü büyük 
ö}(;iide bir baskını mecbuıi kıl
mamıştır. Polonya seferinde de 

:V!u. Atğın. Süleymr..n oğlu Meh· 
met Mıı1.<:lfer (44837), Hava. Af.Wn. 
1 huk oı;lu ls. Saim Ceken (22730), 
Dıııy. Atgıı'. R za oilu Semih (242::9) 
L v, Atğın. Mdıınet oglu Q.;;.m;ın ?\u· 
ri {178i9), Harp. Sn. Bııb. Osmnrı 

oglu Osman t'cvz! (43-3Sl), Horp. 
Su. 'r{;ın. Musta!a oğlu Emin z.eıo 

(32319), Dz. Gv. Yı:b. YcıLya oi}u 
Mehmet Kemalettin (1134), Dz. G'i· 
Y1.h. ı\li oglu Mustafa S:ıctet.tirı 

(10!J5), D:~ . Cv. Yzb. Saım oflu Ah· 
met N<.-<:nıettin (1031), D7 .. Gv: y,.tı. 
Beslan oglu Harun (95-0), Dz. G\f· 
Yzb. M1.1ı;tafa oğlu 1sınet Hayrettlrı 

(1368), D1.. Gv. Yzb. Mcb!llet Der· 
vi~ u~lu Ahmet Sel!m (1027), D;. 
Gv. Yzb .• <iust:ı!a oglu Ali H(i.ı;eyiıı 

f>z. Gv. \ .b. Cemil oğlu Hüs. uu.s· 
nü, Dz, (;\•, Üt.ğıu. Nuri oğlu Yusul 
Enver (trn.,-1057), Dz. Gv. Utiıt:· 

.Mclııııct ogL.ı Musta.ta, (1597), Dı· 

Gv. Otgm. İsmail o'1u Galip (145), 
Dı.. Mk. Bııb. 'l'em~ı oğlu Süleyıuaıı 
Ari~· (1747), Dı, Mk. Yzb. Meb. p.lt 
o~lu Hüseyin S:.bri (1438), Dz. Y.~ 
Yzb. '.Mııı.ta!a oglu Abdürrnh!m Ta· 

bu teıenniye şahit olınu.~k. Fa
kat, sili.h, vasıta. ve meto
dun muva.!falkıyetini ~lim et
mekle beraber, hedefe ordular 
uasında.ki nisbetin de ulaştıra
bileceğini ke.bul etmek gerektiı·. 
Bu nisbet nedir? Kı.zılol'du, g«7 
çen zamandan da aldığı elemli 
derslere dayanarak. ilkbahar 
ta.amızıannı ~ ka.ııplıyo.ca.k-

tır! V&.kra., Kırım hareketleri yi
ne Alman üstünlilğü:nü göster
m.Ş.ir. Ancak, bu ceplre, dardı, 
arkası denizle tehdit ediliyordu 
ve nihayet, teşebbüs ıoovziidir, 
devler musa.rafısında büyük bir 
maksat ve mAna ünde edemez. 

Maliye Vekaletinden 
' - 1933 ve ilcinci sıra 1934 Türk Borcu •.rahvillerlnin A. Kontenjnru- run (31!64), Dz. Mk. Yzb. Mehnıf'I 

na ad 15' Mayıs 1942 tarihinde vftdesi hüJQl edecek kuponlann Türk Lira- oğlu :!\ıteh . Ali Şenyüz (1246), Dı· 
aı llo PfOVizyonları tstanbulJa Osmanlı Bankası nezdinde tesis edilmiştir. Mk. Yzb. İıirruıil o~lu Mehmet tlha

Bu kontenjana dahil tahvillere ait kupon bedellerinin transfer ve te- mi (3461 ), D..:. Mk. Yzb . .Ahrtıet oğ• 
diye taı-ıı hakkında alAkndor makamlar nezdinde girişilen teşebbüsler he- lu Ali Rernzi (4843), Dz. Mk. Yı.b· 
nüz bıtaç edilemı:-dliinden bamillere tevziat bizzarur teehhur etmektedir. Salih ok}u Ahmet Dalgı~ (17!JO), oı 

2 - 1933 Türk Borcu Tahvillerinin 25 Mayıs 1942 tarihinde vAdcsi Mk. ütı:m. Salih oilu Hakkı ( 1661) 
celecak olan C. Kontenjanı kuponlarının tediyesi için mukt.azl tertibat alın- Dı. M.k. 'Otğm. Mehmet oğlu YakUP 
lllJitır, . (1053), Dz. Mk. "Otğm. Emin cıllll 

HAmlllerce malümat hAsıl edilmek üzere nan olunur. (3671) (5797) Necmi (1291>), Dz. Mk. Tlm. Taııif 
• oilu Aptüssc~nı (13«). (5206). 

Toprak Malısullerl Ofisi lsttmbul "' 
. . . Şubesinden lrY ~ S b h~ Q.ı bır bı~ ' metr~ bezi .Of1aim.lz tara!ınd.ıın verilmek şart.ile Örtillilk en 1 a a 

~ ~a dıktırılecek.tir. T*liP olanların şartnamesini para~ııı: olarak mu- ~..I" 
habecı• serv.isimızden almaları ve açık: P'llZarlıtı yapılmak üzere 25.5.P42 ABONE BEDELi 
Pazaı;$•i günü saat on beşte Sirkecide Liman Hanındaki subemizde 1 nrklyo bnebl 

haz.u bulunmaları rka olunur. (5666) ••NILIK '400 K,... 1700 K;;: 

1 AVLIK 7110 ,. 14&0 ., 1 
1 AVLIK 400 ., 100 ,, 
1 AVLIK 150 • 100 ,, 

-DiKKAT-

Hıa.rkof'a karşı yönet.ilen taar
rwlair bunların, bu san'at böl
gesini mi, bir kısım arazi istir
dadını mı, yoksa Ahna.n amıor
dusunu mu istihdaf ettiğini kcs-

ti~ek şimdilik imkaru;ıruır. =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
Kızılordunun bütün kış hareket-

Guetemhe &15nderllt.ı yarılır ı 
n~ nqredllmesin iad" 

leri, hiç de opcr.atif bir gayeye 
güdemcmititir ve hemen daima 
mevzii kalmıya mahkfun olmu~
tur. Henüz ilkbalrn.r taarruzla
nnda aranan mikyası sezemcdi
ğimizi itirafa mecburuz. 

Bcyoğlunda Kelepir Bir Apartıman 
Senevi 3600 lira net iradı olan Asmalımescid.de 19 No.lı 

a.ı~1.ıman izalei şuyuu iç:n 25 Mayıs 942 Pamrtesi günü saat 
14 .. 16 arasında Beyoğlu Mn.hkcmcltrt: Ba.şkatipliğinde sntıla
cakllr. Muhammen kıymeti 70.000 liradır. D011ya No.sı 942/22. 

olunmu ve &tyaından mes'uliyet 
itabul edlbnez. 

.. hlbt A. Camaleddln SaraçoOIU 
Ncırl1'at MOdllrD: M. 8am! Kar;ıt•~ 
BaıMld-Oı yer: (H. Boklr GUraDyııır 
A. Cemalıddh• 8araccıııu mılb••11> 


