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25 MAYIS 1942 • iDARE YERİ 

1 PAZARTESİ 1 
N~:No.17 

Tel~: Yeni Sa.balı tııtaııbu!' 
i'elefon :. 20795 .ı 

Beşinci Yıl No. 1455 
..r~TWıı. • • i . Her Yerde 5 Kurut 

Harbe dair 
Amerika'nın 

•• •• •• ters goruşu 
Doğu eephesindelli bocünkii 
durum, Amerika Hariciye 
Nıazı.runn sözlerini bkviye 
ediyor. 19-12 senesi harbin bit
tiğini göıwniyecektir. Fakat 
harbin bitme de"\'J:eSinİ 1942 
muharebeleri hazırhya.ca.ktır. 
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Yazın: Hüseyin Cahid YALÇIN 

Gu,ı.,ıuELIK SIYAS DAI,K GAZETESi 

Varın • 
ırın 
• 

' 
r 

İngiltere ve elden çıkan 
müstemlekeler 

o 

• .t vzı tna Uzak Doğuda 
Japonlann eline 

Nevyorktan gelen 
haberlere göre: 
-<r-

~ Herkes.ekmek karnesini gösıererek mıntaka- geçen lngiliz 
· sında bulunan istediği bakkaldan bu gıda toprakları 

Harbin Yeni maddelerini tedarik edebiiir .. · ... 
1

• lngi-liz-ıiindist~~ 
1 

SİIHhf afi meydana Nazırı vaziyeti 

k b d Erzak vermiyen bakkallan ~ iaşe mercilerine bildiri~iz izah ediyor · 
lf51 irNleşik Ameberika Htıarihciye cı mıya aşla 1 . . . - Londra. 24 (A.A.) - Hin· 
lg) azınnın yana , ar- 1 Mayıs ayı ıçin şehrimiz piyasasına çıkarılması kararla.ştırılan pırın~. yıa.g : ve peynirin bakkal· . distan Nazırı Amery, bugün 

b.n ne zaman biteceği lara tevzii bugün tamamlanmış olacaktır. Y:ı.rın sabahtan itibare-n her seınıtte ve }).er bakkalda Britany.a İmparatorluğu milli 
hakkında Müttefik \kaynıaklar- Mihvercilerin yeni tip ekmek kıarncleriniıı ibrazıyle halka yarlLl kilo piıinGle yüzer gram yağ ve peynir verilecektir. bayı-amı nriinasebetiyle bütün 
dan yayılınıya başl.amı§ olan GcGcn defa yapılan tevziatta bazı bakkallar halka dağıtılmak üzeH ver.ilen pfrinç, yağ ve İmparatorluğa hitaben radyo-
bazı gayri resmi ve yan resmi yangın torpili kullan· fasulyayı el altından tanıdıklarınıa veya lokanta vesair gibi yerlere yüksek fıyat)a satmışlardı. da söylediği bir nutukta. ez-
ıbeyanatıaı hakiıki kıymetDerini dıklan anlaşıhyor Bu yüzden birçok vatandaş~an-ı cümle Hongkong, Singapur 
verdi ve bunların mevsimsiz •bi- mız yivecek :ı;nadd~lerinden isti- ı Rus Baışkumandanlığının Uzak Doğudan dikkate değer ve Malezyadan bahsedereık 
rer iddia olduğunu meyd~na çı- fade ~le'memışlerdı. verdiği emir üzerine haberler geliyor: · demiştir ki: 
kı.ırdı. Son günlerde Amerika- Meksika körfezinde bir Böl!!e taşe Müdürlügu~ .. ·bu de~ · --0-- --0-- ··'Bu aii.,.Pl tor.rakları bir 
nın harp ih1:ihsalatındaki bariku- . . 22~ r 

lade muvaffakıvetten ve bol- Amerikan gemisi fa yapılan tevzıattıa ıı bütün va- Ke rç- Japon . müddet \Çin kaybetmi olma-
luktan ümitlenen kimsefor, A- tandaşların ayni şekil ve nisbet- mız ve bu topraklann hara.-
merik!a.nın uzun müddet hazır- torpillendi te istifade edebilmeleri için ica- • biye uğrayıp köleliğe düşmüş 

h A k l d b bed~n bütün tedbil'leri almış bu- boşaltılıyor donanması 'bulunmaları ne alııalisinin sa-la.nmıya acel , a ma an u se- Nevyo .. k 24 (A.A.) - Mek· d "dar · d h b" b' · b"l ~· · L ' Iwıuyor. da:katsizliğh d~n. ne e ı e-ne ıçin e ar ı ıtıre 1 ecegını sika körfezinde geçende vu-
idwa. etmiye başlamışlardı. Me\ kua gelen iki torpilleme hare- İzdihama miı.ni olmak maksa- ci.erimizin sala!ıiy:t ~eya .;:· ıı 
SJDSiz zafer iddialarının mu- diyle şehrin bütün bakkallarına R lar c k·ıdı'ler Yı·n ah kt layış ru>ksa.nlıgın an ır. u-
vakkoat bir zaman iGin efkanu- ketinden birinde yeni tip bir muhle1if semtlerin nüfus mikta- us '3 1 e s neye cı 1 nun sebebi planlarımızı lngi- l 

yangın torpili kullanılmış ol- Ü liz donanrnaliiılDın sulhu te- 1 
mumiyede iyi karı;ıılanması mu- ması muhtem!P-l bul""•duir'• n nazarı itibare alınarak tev- ' ---,o....---' - f · ~-4 •• • 
1...~ ı " ı·~k ls b·ı nib t b' h - ~ o"" ---,o--- keffiil ettigi arazıy~ uzerı. • 
~' 0 a ı e - aye ır ~- haber veriliyor. 'faarr.ıza uğ- ziıa.t yapılmıştır. Diğer taraftan . M' h · ğ d b" ne kurmuş olına.mız ve: bu M-
yal ı:;ukuı.u hasıl olması zarurı· rayan gemi, derhal tutuşmnş- bakkalların yolsuz hareketlerine Berlın, Harkoftaki ın ne n a zın aki ır raziyenin hadiseler tarafın- 1 
d:r. Bunun ~~bP. oıac:agıal· teessür tur. Kömürlükler ateş almış, meyd·a.n vcrme1neık maıksadiyle Sovyet kuvvetlerinin çok küçük Çin adalan dan yalana çıkarılmış bulun-
ve yese en ıyı ır mıs -aranır- telsiz dunnucıtur. 21 'kişiden b · k dd l · d al şidd ti b b d 
sa, Md.hvcr adaml:airının t:emi- biı· kısmı der.,bal, biı· '··---:ı . ut yıydeceı ma kme erkın ken lan art ık tamamen çevrildiği· e e om ar ıman masıd.ır. Ayni şey Birmanya 

tl h t ı ıak ·cabedeı· Kn:>Lıı va an aş arın e e ' arue e- . . edı'ld'ı ı"çin de varittir. Birman'•a<la· . na arım a ırıan 1 
• yaruk yaralarından bı'r müd· - , l k 1. · t nı haber ver'yor .ı 

Ç b. f k r - rinde yı.:ızı ı Mayıs e ımesı ev- • l ki dev~t memurları yazifelc- ı 
abuk ır za er azanı •a.cagı <'!et sonra ölmüs., bu suretle · t bakk 11 taraf d --o--

aı vasiyle ortaya atılıp muvaf- zıa yapan a ar ın an Ş k d rini yaptılar. Ve halkın büyük ,. 
eak oıamamak, adeta büyük bir iki taarruz neticesinde ölen- lkıesnerek muhafaza edilecek, bi- Alma n liamle~>i e ,Jansır önün e , ekseriyeti tngiıtereye sadık 
muharelıe ı ... .l'·bctmek, halta bil- lerin sayısı 57 yi bulmuştur. la.hare bu karne parçalariyle -o- kaldı. Fakat istila karşısında 1 

tün harbi kaybetmek gibi fen<ı * bakkallardan hesa;p sorıılacaık- K ) I I :acze düştii. Cripps Hindista- 1 
bir tesir yapıyor. Bunun iGill Vaşington, 24 (A.A.) - tır. Tevziat yapmak istem.iyen Cephelere 50 şerlik ~~ 1 çarpışma ar o uyor. nın müstakbel hürriyeti husu-
Birleşik Amerika Hariciye Na- Meksika körfezinde bir ufak , veya "kalmadı" diyerek müşte- h k Vıs Çan Kay Sek yardım sundaki maoksatlanmı-.:ın hiç 
zırı M. Cordell Hull, bu müba- Amedlran ticaret gemisi tor- 1 rilere bu yiyecek maddelerinden gruplar halinde en ilyü , 1• .:. . -. • • • şüphe götürmez samimiyetini 
!ağalı ve ınuzir teminatı tekz:p pillenmiş, diğer bir gemi top l vermek istemiyen bakkallar tanklar Sürülüyor ISfedtgmr btldırıyor isbat için Hindista.na gitti. 
etmek suretiyle Birleşik Ame- ateşine tutulmuştur. Gemi- l hakkında takibata geçileceği Teklifimizin n ."'Cldedilm.is ol- f 
rika efka.ıumumiyesini tehlike 1 den kurtarılanlar bahri.ve na- , gibi, bileli mal ~atanlar da ay- [A.A. telgmflaı'mdan [A.A. tclgra-/Larııulan ması Hindistanın Bi.i)iik Bn- ( 
li ümitlere uiişmektc~ mene~-, . (Sonu sa. a, Sü. 4 de} 1, rıca cezalandınlaca'ktır. kuUisa edilmi§tfr] huld.ea edilnıi-ştir.] tanya imparatorluğunu tE'.:Şl\ll l 
miştir. Birleiik ~enka Harı- \. J (Sonu sa. 3 su. 5 de) Alman başkomutanlığının teb- İngıliz fıd.yya.releri, dün Bir- eden nıilletle-1· birüği -içinde ' 
ciye Nazırı, A.merıkan hazırlık- liğine göre, Harkof cenup çev- manyada .Japon hedefleı'ine kar- hür ve müsavi bir m uv ~ıfü- f 

Garpte 
Almanlar Brlstol 

deniz tesisini 
bombaladılar 

[A..A. telgr&fhrm ıi• 
mcldsa edUm~.] 

Londraya göre, İngiliz tayy~ 
releri Şimali Fransa üzeri11ttıii 
uçmuşlar ve biı~ Alman av tay-
yaı·esini düşürmüşlerdir. Almaa 
tebliği, Briatol liman tesisleft. 
nin havadan bombardıman Mil 
diğini, ve büyük çapta mermi-. 
ler atıldığını haber Yermekte
dir. 

Bir Londra telgrafına naz&• 
ra.n Alman tarirareleri, İngil. 
terenin batı ve cenup kıyıları 
üzerinde dolaşmış ve bombalu 
atmıştır. 3 kişi yaralanmıştıl\ 
Hac:ar vardn . Telefat olduğu .ıt9 
laşıJmısur. HaMr azdır. 

---~ 

Afrika' da 

İki taraf arasında 
keıif faaliyeii 

oluyor 
[A.A. telgnıflamırla• 
hulasa edflmtştir. ] 

Orta Şark İngiliz tebliğill! 
göre, Şımali Afrilrnda iki ta~ 
arasında keşif faaliyeti olm~ 
tur. İtalyan tebliği. !ngjliz oto-
mobil kollarının t(>p<;U ateşi aı.ı 
tına alındığını, 10 dan fazla tn .. 
giliz tayya.resi düşürüldüğüniiJ 
Bu suretle son iki gün içinde lrl 
giliz tayyare kayıplarının 33 çü 
bulôuğunu haber vermektedir. 

Ticaret Vekaletinin karal' 
--o----

İthalattan prim alınarak 
İhracata verilecek 

lesin zaferin yalnız Amcrıkan • A EFIMIZ nasında, Rus kıtaları artık ta- Akyaba da taarnız edilmiştir. ı hususundaki a~mimizi azalt- Buna aıt kar .. r ve taf:silab. 
ları ne •kadar hızla ıler!erse .iler- ı-----~~---~--~-----::.:---:.~---ı resinde karşılıklı tıa.arruzlar es- şı taarruzlarda bulunmuştur. tiyle ı:,erefli mevkHni ::ılması 

1 =~f~f!n~a~t~~~~~~~ı:~~~~~ I MiLLi ş :ı~~Jl~~::ı:~~!~:a;-~ Tahribat~~~: s:~";~!~~~ ~~~ 1\ m_az." _ Jl .4mi.:ııııinıı:ıııc•Ü•s11a11yf11~.u111ııı•z•d11a11b•u11ıa•cı•a•ks•ı•nı•z 
nin b~r araya ı;elmesı netıcesın- çin dışarıdan yapılan Sovyet hü ------------------------------------

de ve ~etin c:arpışmalar sonuıı- cumlan püskürtülmüştür. 10 .. rkı·ye Futbol. ampı·yoı ası du elde edileceğini açıkçı anlat- Reisicümbur lnönü , dün Anka ra ~n gölünün cenup doğu 
mıştır. çevresindeki Sovyet taarruzları 

Birlef,K Mılletıer Cumhu~· Atyarışlarını takip buyurdular tardedilıniştir. 
Ba§kanı M. Ruzveltin bahriye Rru tara Göre 
gunii mü11.ısebetiyle memlekel~ 
vukubulan hitabında, harbin 
srJnu hen ü:ı yakın olmaJığın.a 
dair açık h;a.retler vardır. Zaten 
mes'ul devlet adamlarının vazi
fele·rinin ciddiliğini ta.kdir etıne
leı-i şartiyle başka bir lisan kul· 
lanmalan imkansızdır. Çünkü 
Alma.nyaıun dahili durumu hak
kında ortaya çıkan bedbinane 
haberlere rağmen Mihvenn as
lkerlik bakımından henüz yıkıl
ma alinıetleri gösterdiği yok

Yanşlann teknik neticelerini bildiriyoruz: S?vyet tebliğlerine gön~, Rus
lar Ha!'kofta müteaddit taar
ruzlıaro.a bulunmuşlardır. 

Ankara 24 (Yeni Sahahın Hususi Muhabiri Telefonla Bil
diriyor:) ~Ankara İlkbahar at yarışlarının dördüncüsü .d~ .~u
gün çok kesi! bir seyirci ~~!l~ önünd~ yapıldı. R~ısıcum~ 
hurumuz Millı Şef İsmet 1nommun de yüksek huzurlarıyle ~ 
ref vererek takip buyurdukları yarışlar, çok heyecanlı ve sur-

İzyum Barvenkovo'da. Alınan
lar ağır kayıplara uğramışlar
dır. Bazı kesimlerde tank mu
harebeleri yapılınış, Almenlann 
taarruzları aklın bırakılro.ı.ştır. 

Sovyet başkomutanlığının em 
riyle Rus kıtaları Kcrç yarım a
dasından çekilmişlerdir. Tahliye 
muntazam şekilde yapılmıştJr. 
50 Alman tayyaresi tahrip edil
mi!?tir. Kıalenin cephesinde bir tur. 

lngiliz askeri mütehassısı~ ... 
ruıda.n birinin en son ihzar ettı
ği kanaate göre, yıldırım harbi 
Doı:tu cephesinde bir yıpratma 
harbine inkılap etmek istidadını 
gösteriyor. Bütün dünyanın bek
lediği ve bizzat Almanlann tas
dik ve ilan ettiği ilkbahar hücu
mu hala başlamamıştır. Alman
ların milyonlarca askerden mü
rekkep bir ordu ile Doğu cep
hesind~ Ruslara. şiddetle saldır 
malan yerine şimdi Harkof ci· 
varında kanlı ve sürekli bir mu
harebeye şahit olu~oruz. 

Bu muharebe ise Rusların te
şebbüsiyle başlamıştır ve ha.Ia 

, _teşebbüs Ruslann elinde 'kalmış 
gibi görünerek devam etmek
tedir. 

Almnnlann hakikaten büyük 
ve şiddetli bir taarruz yapmak 
için ilkbaharı. bek~~eri yan
lı!-; bir tahmın mıydı? Buna: 
"Evet,. denemez. Çünkü Alman
lann yerinde hangi devlet olsay
dı o da Rus harbini bir an evvel 

(Sonu Sa. 3, SU. & da) 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

prizli oldu. 

Hür F-ra_n_s-ız-1~ 

General Dö Gol milli 
hareket esaslarmı 
genişletmeğe karar 

verdi 

Fransız şefi yakmda 
mühim bir nutuk 

söyliyecek 
Londra, 24 (A.A.) - Zanne

dildiğine göre, General Dö Gol, 
Büyük Britanyada. ve Amerika
da bulunan bütün Fransız züm-
relerinin mümessillerini Hür 
Fransızlar hareketine ithal et
mek üzere bu hareket esasları
nın genişletileceğine dair bu
günlerde önemli bir de1!1-eçte b1~
lunaca'.ktır. Hür FransıZiarın bır 
sözcüsü Britanova ajansı mu· 
harririne -şu sözleri söylem~tir: 

(Sonu Sa. S, Sü. 4 de) 

Sünger Avcıları -YAZAN: Naci t,adullah ---------... -----------~ 
Anadoluda bir tetkik ~aha.tinden dönen Naci Sadullah, oku

yucularımıza. ze\ k1e okuyup takip edecekleri 7.engin bir röpertll.j 
!*'risl hazırlamıf;tır. 

Bir iki güne kadar "Yeni Sabah,, ta -----~------~ _,;1'Sf)V_K.L~ U:..V-W-\Ll----- ---- ?! -- -

lfilli Şef, Hipodroma teşrifle
rinde binlerce yurttaş tarafın
dan coşkun ve candan tezahü· 
ratla karşılandılar. 

(Sonu Sa. 3, Sli . 2 de) (Sonu Sa. 3 Sil. 6 de) 

=I HARP DURUMU(:: 

Kanlı denemeler 
Harkof muharebelerinde iki ordunun da niyet 

ve maksatlarım şimdiden kestirmek imkansızd1r. 
Olayların gelişmesini bekliyelim ! ---------

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

O oğuda hareketlerin başlaması için h:ava ve zeminin müsaade
si beklenirken, Alman ordusu Kırımda, Kızılordu da Harkof 

kesiminde büyük taarruzlıa.ra giriştiler. Bu teşebbüslerin 10trateji 
noktasından biribiriyle mürul"sebeti büyük kuvvetlerin iştirakiyle 
gelişecek olaylar mıntakasına kaydırılmalı::ın güçlüklere uğratma-
sında, bu suretle ordulardan 
nisbetle önemli kısımların bu 
bölgelere bağlanınasındadır. 

Alman ordusu, Kerç taalTllz
larını sonıaı erdirebildiği halde 
Kınm kıyılarını ufaık •kuvvetler
le koruyabileceğinden hareket 
ordusunu büyük kütlesile kesin 
sonuç yerine sürebilir. 

Kızılordu, Harıkof ta 160 kilo
metreden yönelttiği saldırışla
rında 8l"'dıZi ıkamnmış ve hasmı
na kayıplar da verdirmiştir. Bu 
ordwıun insiyatifi ele almaktan 
takip ettiği gıaye: 

A) Alman taarruz planmm 
tatbikine karşı güçlükler çııkar
maık, 

B) Taarruz teşebbüsü başla
madan ve olduğu yerde söndür
mek, 

(Sonu Sa. 4. 8Q. 8 del 

AVUSTRALYA'OA 
Geniş baltalama hare
ketleri yapmak Ozere 
hazırlanmış planlar 
meydana çıkarıld• 

Askeri makamlar 
~ 

19 erkekle bir kadım 
tevkif ve hapsetti 

Sidney, 24 (A.A.) - Sidney. 
maıkamları ta.ra.fmdan yapılan 
bir baskın neticeslııde ileri ge

(8onu 8a, 1, BU. ~ de) 

Dünkü müsa bakalarda Beşi ktaş, T rabzonu 4 ... Q 
Harbiye de G öztepeyi 5-1 mağlup ettiler 

Bugün J1arbiye ile Beşiktaş karşılaşıyor 
Ankara, 24. (Hususi Muhabirimiz Tekfonla Bildiriyor) - Türkiye fut.bol birincilikleri mü

sabakalanna bugün de 19 Mayıs Stadında devam edildi. İlk karşılaşma İstanbul şampiyonu Be
şikta.şla Trabzon şamplyouu arasında yapıldı. Beşiktaşlılar güzel bir oyunla Trabzonluları 4--0 
mağlôp ettiler. İkinci karşılaşma Ankara şampiyonu Harbiye ile İzmir Göztepe arasında oldu. 

nk devre 1~ Göztepenin ga-[r 

Efi~~~t~ ~~t:f =,~n""""'ı~·,· ~l=F~E~D=l=L=E~N!!!!!!'!!!:!L!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!R~!!!!!!!!!o., 
Yanı~ Harbıye - Beşiktaş. 1 ! ~ · A . 

Göztepe • Trabzon oynayarak · 
Türkiye futbol şampiyonu tayin 11 • 

oıunacaktır .. ~eşi~taşın f!ampi- ! Dahiliye Vekiileti, iki kaymakamla 
yon olması ıçın hıç go! yeme- . . 
den mı.Gı ;n 37. 2 gol farkla ka· 1 bir me ktupçu ya takdirname gÖnderdİ· 
zanması lazımdır 

Ktrkpmar güreşleri bitti Sekiz vilayet bütcesi tasd~ ka arzedildi 

* Silah altına a1ınm:ılan dolayısiylc otomobillei'inin faa
Jiyetlerine son verilmiş olar.ların, ter·!ıis!crincle, yeniden aldık 
1arı veya muhafaza ettikleri eıtomoblllcriııc p:aka ve seyrisefcr 
müsua<lesi verilmesi hakkın<'lrı1d hiikmün kuınyon, k::ımyonet 
ve otobüs sahibi olup bizzr.t işletirken sil alı a ı tın:.> a~mmış o
lanlara da teşmili Koordinasyon Heyetince krı.bal cdilmi~til'. 



-~~~il ŞEHi-R HA.B L 1 1=1FıK A~ 
.....,..... t818 denberi Jngiliz Politikası -...~> ~-·-~~~~=~~=~~-------------... ----mm-------------~.i/ 
ııum: c. PETR1E Bt. --1.•- Çeviren: a Cahid YALÇIN Sı d . d lürkü hastalığı 
~ ~ büyWc Chamberlain'den teklifin Fraıı- arall fabli ua ırgro Cl"'arın a J':az:an t .:ı4KA GONDOZ 

-- ek s:e ray eıt. in d .e akıl ..sızlara haber verilmemesh:ii is- ~ V · 
;· ma.nttğa iStin&t <etmeye ıtemekle, Alman diplomasi usul- Ill'.l,utlar'"~ V olda türkü söylemek, Türli 
bir nikbinlik vardı ve bunun !er.ine has hatalardan birini yap u 1\ JUi :ı k0'lüsıinijn m bliyill 
ıoıetice&i olmak ~ ~ tı. Haricıye na.zın bunu pek ta- ece e·~ e di d ,_,..)._ . k~yfi. dayanağıdır. çıkımnı, ~ 
Britanyanın taraflı olarak, si- bit olarak, 'Biiyü.k Brltanya ile 'CJcret1er 'tesbit eatldl >A.& Y. ere mer Ven ayayıp pencercu:nn cuıra taktığı değne tini omm:ıına 
WupzJamyor.du. Sdı'.. Chamber- Fransanuı arasını açmak ikin d • ki kla k k • • vurunca yürür, aa:g demez, t.af 
la.in hiç tir .mman arkasında, bir manevra sandıktan ~ka Muva7.enei Umıımiyo Xa- enur. parma 1 nnı ırara ırerıva !~-·.ez ..... ;~ A~:gunYa§·· duzd~d-
hatti denizler:Be bile, e'Lici lbir "Bu görüpıeler.iu mevsimsiz ol ntmıın.a gore 19:42 scnesin.6e ~ g l'ı.I J ~ _ ~ ~ ,.,_ 

eeVket ve sah-etin mcv~ duğuııa ve ,zamanın bu goril.ş- paralı yatılı mekteylarden g .. ran azılı bır· hırsız ıV kala dı ~~"'.Jce· J~,~emyürilr:z.. .düz d 
tine emin olamamışbr. meleri mııv.aff:akiyetli sure~ i- talebeaen alınacak ücretler & "" J ' J .......... .ı.uı.uuv 

Hariciye Nazırlığına ,gelc!jği lerlel:meje müsait 'bulunmad®- şöyle olacaktır: .. Eınnjyet memorlan bundan ~gün evvel Suadiye civarmda Adil Gökhan lshnU """"'~l...I.... Cl'ütkU; omm ~m doldU-
aman, :dezhil bir :sorluğa çaı;p- na,, .hükmetti. !Böy1e olmakla ı.;~n200a L• iBalscl~es~~~ kubır hırsız ele geçfrmi§lerclir. &adiye nıuıtakasında yıwtığı 13irlmt vak'alanyla halk ~ndo uı; rur, yolwuı kısaltır, yorgunlu!';;'ı>-
U. Umumi intihabatın neticesi beraber, Dr. Stresema.nn ısrar _,.,., ..n.u ıı•raruiıran bu J?en& hmpmı marlfetler.ini su:ui..t.. naklediyoruz: nıı az:Utuo. .Onun için hn.birt 

ihıtehiplerin ekser.ıainin pm- göıe:ta:di we .da.ha :t:afsilAtlı it.ek- latyn 240, Denizli 200, :Bursa Adil GöKbaıı .bunOOzı bir müd- ,_ jüriir. 
Qlroldan ly-<;)anmadı2ını W.t "liflerde btilundu. Bu defa bunu 245, Çamlıca .,Kız Lisesi 875, det evvel SnaAn...vıe ot•--JT>.a. 0aJu:ıt ... :ken de bövtedir. Bel te-
~. B~eyh. - yeni bn- Franmzlara yaptı. .Fransıüa.r- Diyanbalor 245, Edirnr 230, riye ~'B~~ s d ~~kürek aşU;rken, balt.a ikfımetin ilk wuıfesi bunu red- da.il da. keyfiyeti hıgiıiz hükn- Erenkôy 375, Erzurum 250, pcnce;csıne :merdiven da.yıya. arıyer 8 .n,· ~l~k.lnr ~n. '.bark tibrkm ve:@' 
aetmek olmalıydı. I•'akat bu iş metine haber vermemelerini is- ıGnlata.qaray '400, Gaziantey :rak gırmış ve ev lınlkma hisset- ı[j :ı 1t ·:ta ~ ~ de türkü söyler. 
Avrupayı kur.ta....-.ma.k i~in !Mr. teml§SC de muvaffak olamamış- 275, "Haya, rpaşa '375, 'lzmır tirmeden içerden gıdava taı:tllü'k Em" i fikJ ılir, ,H()y'ler. 

=.!:~~~~. ~~ ~~..:;;;···~ ~= ~g; ~~~;J ~~~·ır!:"~~'. =:,:.irçok ı;ey!er ~ ı.aç-~ Meçhul bir <Cisimle 11 iaşe nüfus cüzdanları ı ~~~~0~f.~: 
~ atmadan nasıl ~apılabilir- Fransa, Büyük Britanya, ltaı- 1 Kastamonu 2l5, Konya 230, l~nci Vak'a oynıyan beş çocok bugünlerde dC\iJtılacak tSOylet-. iYo?'P'unlufuınu, :argınb-
di? Bundan h~a. bıımm IBU- ya e .keniliai anısında rıldedile- Kütahya 200, Sıv.as 230, Ayrıca yınc ayni mııntakada ---..: ğını se?..er, -söyler . 
.)'ilk ~ritanya ile Fransa ara- cek bir misaka girmege hazır Trabzon 230, LY'ozgat 215, oturan Ibflııe isimli birbayarun p I d ..., O .., B' Tiirkü ona tesellidir, kuwctı-
mnda yeni tc~ etmiş dostluk '1di. a3u devletler~ uzun bir dev- Bursa Öğretmen Okulu 245, evine yine aynı usulü i:a.tbik e- at ama SOnUn a agır iJllİm.a lfliklerİ İÇİD tir, yardımdır, ruh ve gövdl 
:üzerinde tesin .ne olaca'.ktı? Ba- re mr.f:mda. birbirleriyle harbe İstnnbul Kız Öğretmen Oku- derok giren Adil Jbir9Qk •AJ .. nd f .1.. An • d motörunc benzindir 
riciye Nazın meseleyi t.etkik ka1knıanuik hususunda aleni ve lu B75, Aydın 215, Bilecik yası ça.lırak ~. ..ev eş- f:8r:ma • 1 iT, lljJ!I öldü uuD 8 S8Çlm j8pl 1 .Tiixkil .sesi kesild~ mı 'bilmeJI 
ettik,çe, anıın biraz daha çapra- b.ti bir tam.n~ glı:i;leceklerdi. 200, Bolu 215, Buca .,()(), Ça- . Sabıkalı, son defa. da yine ay- Sanyerde Kasırlmya köyu"'n· Mahallelerde her blıı -ııüfus j- :ki, asta.m:am yorulmuştur. Ar-
~ 'bir hal aldığını gördü. Bu, IBundan .başka, Alm.a.n hükf.une- nakkale 230, Manisa .230, Mıı :m ~ bakkal MUBtafa,. :de otur.an .Mustafa oğlu 8 ·ya- çin .kurUlınnkta olan [Halk J).a.. tik ulasacağı yf!r.e fft!S3izce .ular 
F.rn.nsanın -sadece Proto'kol ile ıti Rhine'de :ali.kah devletler &- ~.;ı~~~ ~0~:8 run clliillinınmııenceresinin de- 1§lllda.ki Niha.tla 1 yasındaki ğıtma Birliklerinin te§kili i,şi nuya savaşır. 
lktifa ctmiyecetmi anlmnaaın- 'T881Dda bir 'lDi•kın 'DleVCut a- !MVI' "~-~'::'"'Kız Sanat O- -n;ıir?e:inı .bir gece lo.r.ı:xıa4111U!'e- kardeHi Mehmet ve gene aynı bu hafta içinde nihaysillendir~ ~4gı,Y*karı birçok mılletleP 
dan ileri gelm\yordu. IBritanya onW durumunu gerek .ferdi ge- D\7\.1 Ul>A.UUw ti~l~ u;.e:ıye _:girmia., d~l*Anitan, ıköydcn 9 Y.86lllda.ki lt'aik oğlu !lccektir. Dün sehrımızin 'lllUh- ae de bövlc6ir. 
hlikfuneti-protdkoln h'iç tadil ıet- rek mU§terek smette kati ola- .:kulu '375, Sanat Okullan külliyetli miktarda ~ -... ~. dün .-.balı deniz -ieyL'Ull- telü ı.kazalannda Halk D~ğıtma JFaJ·at bir tütlü enlıyamıyo-
meden kabul etse bile IFraaısa. Tak ~ etmeyi <tazammun 200 Lira... yası çalmıştır. da oy,ııarlarkea bir ıeisim bw- Birlikleri ldare heyetJcrinin ser- .rum . .Ba:c.ak k..ına:r oktll ÇOCtrKı' 
ile "Be1çika 'tlıra.fınfuın lbunu 11- edebileceğini v.e :misakı imzalı-1•--iıı&ı-------~• . .&a Maıifeü mujjlardır. Çocuklar cismi ala- çımi 'YRJ>1lmıştır. aHe Mtistefar larllllb da1~'Ull gibı dimdik, güro 
çüzlü bir Muahedename ile 1:a.- yacak devletjerin, .Rhineland'ın yn1t 11 • • .Adil emniy,et.memurla:r1 t:ımr.- rak köylerine getirnijşlcr iVe lığınca hazırlanan iaşe ntif.ua buz dCl1kanlılara şehir or.talıı-
mamlamak t;al6Gine maruz ika- gayri ukeıi ôurwnn hakkın- Ut\SU ar ICID ~.dan .Yakal~ Kadıköy c. oynamağa başlamışlar.clır. ı:ilulanlan ~de ilayet- rıntla. ne tliye 'boztik liıizıen sey· 
laca,ğını da anlıyordu. Nezarete aaki wclbeye riayet edeOOkle- , Muddeıumum.üigıne teslim edil- '\() da . . lere dağitilacalttır. 'Vilftye.tıeıre ler~y.orlar-? 'Bar.i gUftele-
pek yeni gelmiş olması keyfiye- nni de .ıgm:anti :edebileookJcrini diği mıı:mm deli olduğunn idcBa ~~..,;~..,;.~8B1D ..:AdeumıW b1!1 t!f:!3 gelen bu cüzdanlar Ja.<ie Bürosu tj, 'bestıelcıi 'ilir ~ye beuzese ... 
ti Mr. Chamberlain'a derhal bir ..a~Uyordu. :Misak :Almanya. A. .. - d k• L.,.. etmişse de hAdi8enin aydınlan- ~uguı :~Y e vau e . ~ .u.u.ı- memurları tarafından halka. te.\I' 'l:ıaı.gezmeaen, )7rl-baıyraında.ll 
km:ar :wermG'emk işi 1&lik et- tand'möan iFr:amıa -ile sair aev- unumuz e 1 ~ .ması !Qin hakkında lhnn ,Pen J.i.k olmQŞ, p~lanan cısım Ni zi edilecektir. .gelen 1w vatan çocıik1arnun ciı-
mck hususunda iyı bır 'VBSile ıetıerle dm~c&k bir hüküm aşhaneler --çıhyor muamelenin tmaı. ~- .hadın der.lW olmeaine Ye orada ~ b tictlcri, 'hançereleri, ;y01"gW1luk· 
teşkil "6tti. "Bu amada Milletler RllUiheôenamem :ile ıtamam1ana- - - mışt:ır. • oynamakta olan diğer 4 :soon- 08 URCufar.a lfleba1f J8g.., lnrı dü§linülmez mı-? :Şehirlerin. 
Cemiyeti Meclisinın Romada. iç- c&ktı. Almanya 'ıkendisinin şark Öğrendiğimize göre fevk&- D .: .1..: • h .1 ... h ğun da. $r .wrette ya.ratıım- 'k.asaha:Jarm f.ozı4 ~düşü• ;ı__ • ·f·,..,,ı cd k .. _ ıold y ·~- Uılr ur:rı lrslZI Aılıi1 a muına .. ..ı... ... 0,-.,-.... .ııar':ıi11Af0 nillme.z ...... a.' timaınua.u isti .ue ere me- lıuatıtlannı ıgarp~ u~ ~~- Jiae ıahval lldlqısiy.Ie Yol::sul ------ --.....Y •.uu""W....... ·ın; 11 :.:r•1 ·-

.ee :h&kkında -Sinyor Mussdlini da garanti .etmcge hazır aegıl- ailelerin mn.,ırm vaziyetleri ına- !Lilelide ktmd1"BC' ınagıhm Hadiseye Sarıyer C. CM. Mua.- Hüki.lmet tarafıo.ds.n SRtıaı Xop1uca, 1ıa.lk,Ça '"tfhidi ~yleo 
ile .Mr. Beriat'nun fikirlerini is- -ai. IFa'kld Lehistan 11e -Çekoslo- . . ~ . dükkllnındaıı aya!lrkabı derisi vinlerinden :Fahri Koz.an eı ko- .durdunı1ao nebati Y"o;.ı.,.-nan"' mek .milli vıazi.Merden 'biridir. 
t.ihraç etti. -vakya ile bir hakem rnua,hede. zan ıtı~ alınard.k Ticaret çalu.r.ken Yakalanan Ke.m.a.l, SuJ... ~ 1ahküada Ntlam.ı.şt:ır. b.ir kısmının .sabll.D J~fl~n- iBilmez degll.im. Fakı:.rt thöylcel 

:.Bu müzakerelerin ve biraz namesı 6 &rtmek :iıd;iyardu. Ni- Vek&leti -ve -K'1Zllay umumt mer tıamhmetikin<» Sulh Ceza mab- na ver;ilmesi k:ıratla~tır.ilmıjhr. dcğll. Şe\~, gayreti arttn:mak 
1daha teemmül ve mülfilıazala- ıtıa~ Alm&!l hükftmeti~i~ kem reisliği, §imdilik ıyUnız h- kem.esince bir ay 21 gün müd- j Yaralı çoc1ik1ar ~~li 'Etfa.l Ticarat Vek8Je1i .mlilıtelif ıımıt.- isin topluca ve yol .l~da tUr-
.cı.n :sonundu,, !fngilu 'k bıne&i ımiaakının 0'1:8.rzda kaJBme alın- bmbt.Uaa ıtatbik tedijmelr üsere det~ hıa.pse malıkfmı edilmiştir.. H8Btalıancsine ka.tdırilınıştır. :takalar.da .saklanma.kia dlan .ıkü, marş Söy1etml!k: "ba~. Bit 
IProtokolu 'berlara'.f et:meğe ık&- mll8Ull taaavvtl!" -:ediyordu ki, önümüzaekl kış m8V'Biıninde :zeytin yağından 12.250 tonunu avuç.su ile terliyUzfuili yikamı· 
rar'Verdi. Fakat 'bunun yerine 'Protokol odeline ıgöre, bütün yoksul!-,_._..,.; yemek V""'- H J 1 • 

1 
be •' sa.tuı alıuaf."a k .. ....,.,. V"''""";...-:r y.a ca.n Jaıtllıiları zoni.ki 'l>ağırt. 

tm- - \ko"9te.k ı1bmı gdldtiini "!ftilletleri dhtiva edeb:Jacek bir """'a. .....,,~ .,,- a ı c 1 n mc > ......... ML~~ • ma.k başkadır. 'Bcle minhn.inil& ~iı{ taıı:d; ediyorlarm. Onun 1iünya unu'ka'Yelenamcsiııin ak- .ııeOOk ıadba.neler .açılm'MDN .ka- .,,..,..___ a JJ 1 ---.. ~oU:~u ~ı~O~~~~u~ rin gfurteı'l,ş uğruna aüşurii!du!c· 
.,erine diiljüııebilocelderi ;ycgilne ffine ae .mınin ;heamtmt§ ola.- ra.r ~- i 'l J.ıkesir v.c Ayva.lığµ. 7:50 tı>nu leri .zora 7re ~ öfe acı· 
teY 'Fransa ·ıe ıa.ltı sene erV'lil calrtı. .§ehrilı muhtelif semtlerinde ~ Aydına, 750 tonu '!çele, ı:mo to- ,Ynl"lllll .ki._··-·-------
tasarlmırm~ ıti.ptıe tellıd"Ui bir ıtşte !Loca.mo .mi-.kı lböYlıl nu Bursa 1Ve Mudanva mıota- ı_-::.. ıD.J~N '1>...:... •1 snnabedenamedeo ibaret dlabi- aoğau. Fakat ıhariciye ıuızır.ı == ~.~-=---..::.~ Karumıdan fikayet reder-ken yak.asam işar.et ka'lun ciwrında.ki ıfabrikalara WJTJT "X.1.CltiUJ.ı., ·11171:) 
lirdi. Nezaret .erkanının reyleri şimdi fA1maıı "1:cli.kkisine kl.l'Şl der,ek.: "ıkuava.t bizim evin barometresidir, t>ov :ver.ılmesi kararla.c;tırıbnıştır. İzmir, ( Teni Sabah) - Bele-
bö.,.le !bir ...... 'it.ika lehinie idi. ~-1.a-ı~_,~ bir nü"i~ lıesli- meden yemek ~ecekı.dir. d Her ,1·ı~ayet .-..m•-ı--·ntt-'-ı· ..ı:~e. R.eisi 1>""0

•
0 + Labl. ebiciogwlıı 

J ' ,-.. ua.u ·lll~L or--- num a yoksa bifiniz 'ki :Yengenizle dar~nlJ'Tl,,, ded u; ı.uncu;ı \441.A IW ~ 
J.,nka.t Mütarekeden beri köprü- yar 'ft Cbunu Hn:itnk& .,üziinden fıtbrıka.lara 1ru ıynglll!'l h usum I ~~ §efe lzm.ıdıle.tin .ta~mltf-• 
nün altından çok su alınmıştı. duyguğu caor.lnldardaa ık11rtaJ- r.~ ._

0 
Reıa• • O.ııu Haliç vapurlarında ta.-- tm illll llıüeti ae ;raprakmn•., cı.. 'bir konıisypn vasıla5iyle 1ıevzil ırını .anıe_yl~ • .F:ua.r lıa:e.ırlı~ 

Alelade va~a'nn böyle bir malt için !bir qarıe giDi ;gidiyor- ~ .....- yan 'Y<ilaur. ~ 7Ukan aa -. .ai. w....a ~ euv.ıı.uıdan etlet:ektir darı hakkında. ,i.zaba.t ver.nıck u· 
.muahedeımmeyi .nasıl karşı1a- mı aa hala !halledilmesi lizım sene<lenberj a;mi 10lun yok:am ol- bir kelek alarak we ceJ,dim. :A.ra- • zere diin ;aa.bab Ankar~ya 'hare 
yaeaklan -pek -kestirile1ne7.di. bir ı;ok mee61eler .:kahy.ordu. »r. mer.uimte dugundan 'herkes kend~ BftW. dan yedi ay 'Sonra Aı:miciğ.m dün- ( icct etmt,atir. 
Ruhr'un istilası Fransayı. İn- -vela, iJı'rımM ıyeni ıteklif.ieıi ki- .a~-~~_.1• §!§man v.ucuda n \gfiler ~ yaya geıaı. "Xadm kısmı büyledbr , i{iSl fiAB~--=-fR~J B.*1: Leblebici~IH ycl<fı.lct· 
gı1tercde son derece gözden dü- fi -derec* ışümnllü ıbı.ilacak cıucuuu Cem:n 'Nııdirln amawthr. 'Yapw- Bır gu11 Haliç \J9uruna '!Cıravıit ler.le ede ıt~slarda bı.tluı:uırak-
§firmüştii. Böyle olmakla '-era- mıydı, yoksa daha başka. ga.raa. &üik Baro "Beia fien ll'w_ da herkes onn C!lnJer. 'Gfuı l6nııı6t. sız Ulat. ~ .ebılbiftl ~ 'tır. 'U'icuet V.ekile.tı :Su Eene 
eer- ı.aşka. l>ir .'Çibr y:Ql ~iL öler iı&tiyec.ek mivcli? Semra,, ıAJııeT dull)'anın her tarafmı nmdl trir dular. O acı .acı ııü1er4k: Fuara 5.0 bin lirıallk .bir yar• 

'6u•.ur- ..., Ti 'Tan'ın c.enawesi dün ~u * nı-~· lk" .. ı'D- a· muyorau. 1Jiıkfımetin düşünce- 'hesap -edilmesi lamm ~Jc .hu- adam cilauJ:undaD kendi 1ıapndazı - :a.ı .:Qıkiusı ~ JuraT.at ~.,c ı $Uıl ~sın ırliği ldımda bUlw:lrnahl.Mbr. 
leri uzun .müddet .,.;.,1i kalama- dutları vwdı. ~ te'ktifi öy- Elhamı:a Pua]ınllalti 1Lp1Lrtı- ~ Yn'k1ila.t:ı "bile zarif bir bas.. hııjlamasını .beceremem. Kırk b'lll İ3tanbül ~lerkcz 'bınnsında (°Y• 
dı. Böyle bir şey ~ Je bir dlll".Dm ih& edebilirdi &i .ım&ll il&ireısin&en alınarak na- ye haline .gelirerU anlatlı'. -Daima senedir .bu !$i hanım yapar. Kıra- nilerl in -ıkmei "!'e8im ~ ıhe.y,kel ~------" :r A K V~ NI oldqğu lmöeri .Beidme ıYannca. Almanya. Lelii8tam ;emnek hu• - ~llq.ye camisinde kıJı..I ~er yüzlüdür. J:debl.Yata, tl7atro- "1llllt lhizim eviu buomet:sesı.ıllr. ;Bey scr.ı:isi a~tır. SeQ;idc ıao 
fena olreJde l!!liüteıesaır oldular. sunda haldı Jrir ımıeııNride ka.lrr illlıialm gııma. .:zineirlikuyuiaki ya, bilhassa şUı:e o katlar llMnkı nwnda iirmediniz mi biliniz ki parça resim 'Ve 'heykel -mcv~t-
İki taraflı bir İngiliz - Fransız da P'ransa Müttefikinin yardı- makberesine defnedilmiştir. vardır .ki iskelede yarım sut va- dargınım. :tur.. "Yenilerin iitiuc:ı sergisi bi- .,_ ___ 1 

ittifakı Versay Muahedename- mına koşa.mazaı. "Ve nihayet, pur beldeaikten IOIU'• tamdıtı bir Sonra darguı]ilın .ebebni eo- ı:.incjsjncleıı ~J olmuştur. 25 1358 Merhumun cenazesi hande ilB ~ M · ti h · · sinvı tekrar temin ve 'takviye •~uz dkan urıumiyesinin a- 'flll:rin, '90ft ,,....ıaJı aeıi .alnleılterı .laUl: ..- ezunıye e şe rımıw ge-
edilmcs.i daCakfll ve Av.ı:upıa ~ w.azi,.,ti ae ftilıPıımek ..bbıiataaa JaMiar ~üt- göz ~ 1ii1ıe ...-na~ da - Jlir 180n ~ IUd.i iı;ın aı.~ hm Sar.iaiye ~kiWet; vmumt 
devletlerinin galip ve mağlup icabederdi. Liberal ve iş_çi par- tnr. "Merasimde 'bUtlin '1!Bki Baro vftMir. tun ciieri tel dolaba koymy.ştum. Witibi ::»111nan .llenıemenciofibı 
diye ikiye ayr;ılmuı Hcvam a- tilen hili, Pr~la :taraftar ~ ..aN.ltuıt1&r ve~ Bir~ m>w.-dlı: Sabıihleiin hanıma daireye ·ne gt>- .&ıkar.a..,)'a .a.v.det e.tıni.§lerdir. 
tirilecekti. Bu panik Almanya- idiler. 'Yalnız bır 'tıava11iye ŞM11H mtiıite8ipleri hazır bulumDut. - ıAh! ;.Ben mı11r ~ .S-. ~ ~ ~ ıklğıt.- * ~gaıtıda Seyınen soka-
nın b"r tckUf yapmasına saik bir misalu reddedcccideri 1.a.h- tur .. Ankara Barosunun ....... n .. .::ı._ t»r.geıee iicaııPU&1ıııtwauan ıtlJlıeaıı,ı&.. .ta sar.W köftıe nr, dedi. qjle üz&- ~ ... .z ~ı ta.vele otur~ 
...ı.N. 8üüla lunn.w ıaıl1iist.ffe- ::mı.in 8kmabiliı:di. Mııbafa?.akar- a;.ı .reı~-ı.ı- '---ı..-1"lo yı?u:;:-te- tura . .Emat5.da 6düae tı-a ...._ .1'i paketi a~ zaman tflC ,.,,,....._ 

164"._ ...... sı·...,. e»a11: <M::ı..,._.. J. U&I _...,, J65 pşınllaki Y.an.i -lür tr::amv~y 
ce'k bu 1ıı!!Jthr ea ipt1da Gllltt:aw lar ·se -mgil~ iıikUmcfüti:n ta- ~iz ~engin -irttliğil meım- bsım i:eÇlr8111k iJlar.ıım. ,....., mt! .Renim bir IÜD evvel 18.ldı-

1 

kazasınöa a1cugı y.e.ı;a ~iriyk 
Su~'ın hfas:md~ çık- .abhütlenini genişletmekten ise n.uı balında lsta.nbul Baro ftei- 'Ciliim. ~ ~ \9ılt' brıım imı ciier ~ ml! ..4ie buJYliE<*ı dün mast:atınıQtle Llmüşı.ik. 
ml§t . 41 ıiaı:altma.k f11rrindc 1c'Jfle.r. .ai 'llleıtki 'Iiikm- ""-1en~ ı..:.. alarak eve Bflldim. llanm "1al ıe1bi darğınız. Fakat artıJc bcnde:ı ~o., y 

B ı cı be lai b _. ""' -~ ....,., ~ -ta b ı .-ıs&,._ ıı..ı * Beyoglunda fA)!Dlihscşrne-
~ • .Iar. rilWBg şte llr. ıam r n u 7m'- nutük sôyliyerek -meriıtımWl ..h& Uı kat'PUZ'l• ~ ...+.ini• ,pkard11:1 ku;ı... a :1P.. ·ı ~. ka~ ıkrlk 

~liktc AlınaJ!Y.a.ııttı modem .a- Jokla.r<ian dolayı rahat ve ser· ,,.. ..... amı 'lbabsettikten __ m memem, ıcanun M1* limiJlk, 4- .... ~ ~ ..cıakti.lıo ...kıE- e aba.Ç çı egı "80 eı........ a-
l d .1 ~-ı~-ı ·,.:~~ h ,_ · k~ bul J-- ..,..... -.L. •...a.- _.-_ ..:.ııı.....ar.A.·- :ı...:...o • .. .. 1..... Aaa apartımannıın ilciuei katm-

.mau arJ Cl'..ıet .&M,U,l,illlan ı~e best arellet mı anını amı- elim .zuııdan crolayı ~.... ~uruu, .... ..-ı .... - 1
- --- ~- lbAl:Wne b-.. v~ da ~~ıı!Ltikyadcsı• ft1in tara-

.ewvel~- ~ıs 
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20.29 22.24 3.2:l YAJaU 
f)Ck c.lqğr.u Qla.ı:ak .iyj .hir ..Av.ı:ıı- ~ordu. Fransız ve Alman dev- tırabı lffade eıtnüftJr. zaman dEUlamı1ı: "'Jiey bam 01Dat- son iSkcleJ!e ~ "adan dü""rek ölmuş·· tür. 

· p~ıd~~~~ik~~ku ~~~n~ ~id~e1·------------------------~-----------·~---m---~--~----------•••n aıilarillKl tmü idi.Omm Jmı zor dumm<la i&ler. M. Herlotr A 
icrdcn e NmıilEnlmı gaye i- dıa hiç olmazsa Britanya :Bari- - !lled~ .kadar değil. A •a : : : : : 1 Biitün ı..·a•J:. · A: ... , d~ı 
r leoflegil yllilnıs -1 ıtiba- ciyıe Na:zın ~adar ihtiyatlı dav- Ama deminki hia.iae ,&izi yor- 'lr' • ıilk ~Ü:y~ı ~uuer """emez 

mitli .ımğw .sôYli1f!ll- ramn~ mecbur idi. Çünkü "V!&- muş oJacak ~ H 1 N T Es R A R ) ~ 1 --- ~zinı,. b.a1dka.ten 1'u her-
ler olmuştur. Hatta, gerek Mr. tandaşları henüz Almanya :ile .Dedi e .kati. Ha§im biraıüd = · == -.2.0- .kese a.nlatılıı..W bir mesele de-
Chaın'beı'laın, 'gt!I"E!k 'M. "Brimıtrı 'bir misak ıtkdme taraftar ;de- det .daha. ,,sııstııktan Jl()IUa tek· ğ.il. 
ı. came'aa .a.l<ıiatttığı ·ıAia aılü- ~er.. ~ü Almanyanı.n rar sar.du!.: 
mı tir. 'MiSll.ka mim tehi o1an Versay mwı.'hedeımnesindek.i - 'Pal is meSl~e girfıti çok Skii "Ne. 8Öll.•-* Jıııir MllDiı. Jeri pek phsl w lmımsi ise sizi sızın ihtiyarınızda olacaktır. ~~ v~'ti:!t~: öır lahza 
lmiadmelean'i:atitliılllu 11J111111i- ısilaamzlanma. !j&rtlannı ifa .et- Jama.n oldu mu! ..Aw•nle ~~ açık konuşmak hiç bir surette tazyik edemem. Karan Sız verirsiniz."Benim t>iz-
zii rcdd~er. F..a.kat .birinci iddi- memi!ı 'Olmasını gözönünde tu- - Ben .mi? Yok camm. iki ta ka.t.i bir .uetiae.almaık gibi bir Bu .sır gene si7.de 1ca1aın. ider, llen iste~ be.na~ oluna - KQftl~ tı~Wı sus 

.ava gelince, bunun başlıca de- muyorlardı. Dr. Strescmaruı'a sene vnr, yo)t. Daha 'fln'el as- fayda bulunduguna tecrübe lli9 .komisere Bizden bir ey öğrene cuk yQlu ..gö.ı;teonenizden lba- maruz !haitlı intiş • .:E«er JlıÖıYlcse-
6 DlmıtK vatam :ıgm IU.ya&iki )'elince, guek ilendiBi ıgeıiek k~ p~. ~ ar 'lriikmetMiş m.a. R&bMi Efeacl1 nte4iğiıni Jıaber ~iktifa rettir. idiniz, "Yfl!'Hl ~a.rıeteıere lmdnr 
.-.ı aeYkiMi .ıdıAi ~-~ :3aoeölye Dr. Lllthervı,yEt mil- fırsat düştii, seyahate çıkUm. birdenbine: ~ ,.İ§te bu__ Hfışim, o.aabah Hayri_ Senk- akşede.bJtirdi. 'f) zam1l,n :'hıç bir 
;}lec'lılmie t.Q1>raklaı:ını .t.ekı:ar .el- vesvie bulunan efkan umumi- VAften. <SeyÜlatte die 1'ayılanm.. - 4 vizim. aedi. İşin doğrusu 'R~ .. ; .... tam ....ıamııLJı h,.JA.•-.• ..._ L.tı..ı:ı..:.:ne uant .. ; .. -a.·ı, e:::.ıat· J::Av .11anıımaadımz" ın,..Utı tıe si.-
ije .e~ ~i!WŞ Qlmasıdır. yey.i hesa\la. katm&k ıztırarınaa ~ sa,yıeieıbir ilci lisaıncda~- bizim komiser baııa bi,r iş hava- na .. ~ar k=aat geti;d~ .... ıaı.uat. -'-T"""B" lfJSM ~ıı \r'V ,,. ı--- ~ ... 
Onun zı"hnjyct:ınin "Nazflerlien idiler. Alman 'Oimhur Başkam dim. Sonuuda ~ ı.t...dbuıa le :etti. ~u l'ftZin i'tiizdeın lllli!dıM'ia,.. cô§kunlukla ~ omu~ ve ,polis -ıncmW'il IRıAbını lliC'D- ai b'-' *t111Qlfi, Yal&run caddcd<'r· 
Jıe kadar uzak olduğu Naziler Herr Eberein "Şübat ni~etin- düştüm. .Bam ..bıırada ~ ğınız"'bir sır var. "Zu sım ~ bir kaç 'kere fum hızlı vurdu. d.UUıı .kUl~a bütün ).efıerrua- 'k!ııôi. Daha ·.,w •ııamalt,. her· 
'tarafı.naan ıtiiı.trruına ~.,.. -ae 61meıri ontana ~urumla.r.ını n:umkeDıae bu.~ flaı:diler. Br -a8k w.aaif'eaim -- J!el'ili. ıiM- Sonra-: tivlc &c.ıının ziy~tinı L<trye lresten gizli l'1tme.il ~ oylcce 
...pılmı ~ arilq1lab&. ılMa çapraşık bit hale ıaolonut- mikidet ekmek !P&-"8 .. D' çüu- maki :hidiroiD ~~ aiz "" .i,,ertibat ..almalıdır. $ıı bugun 
~üphesiz qn ·ciadi ~ ~ ttu. fJ6rikli ...-ı.-ıya ~ tCtim- .....:k ~.Yle saD:eliy~ sıe .hutasuuı. ~ile bendea Ye - .V..ııahi, tGedi. D&ha .qaer- tile tam~nı. li'erlıAtla .Jo- ~ .MJ..mi"'&iJW' .. '"'ft-·-ız "Jkıl-
olmu tur. ftakat bu >a... ilip-ı .GıamisiBi Megmek hhsinde çok ruz. Dediğim gibi ild ..Wit .ıtemiseı:dm 4aı.. .ihiliaini&. ~ :meca:~1::;~tfil~ i1lef aoeuadfı.lü ~&aJl., genç JWj,;ın~i ~~tüler 
Jomas.isinin maıııvetinde mev- şiddetli ihtilillara ve kam§Jı)dl- 1bir if. le ~imdi tamam\Jile 1renfflnia ~"~:... ........,,..,, ... M.: ... D'e.rt.. fim-1ıa.dla j)ayıidığı .zaman gög-
ıutt 'bir hatffir. &mm •11wı, jıa ~~gibi görünll- - Blı .W ...,,.,.,. ,gM• .,. .aıbtp -eiduğwı.uA -ve ~ı- ~~~.:ı~~o-la~,:;.,.ı;.1-'110.,; 11.in6e.gtiroWderi .Mja.r,eti, ıbu i{ia ,.c eııyeUcrin .daJaa i>iı" wğuna 
'8tıeeeına:mı gayrı makul ıtfbi ~. dlMl.f · iDJV.111 ~ ~·16di ,4~~i-,Jmıcll1""rıtilk- retin 11ıfinasmJ, ~ih&dı ıorı ıaltı ~ k$Hibllif'einiz. Siziu mıv 
göriinecck tarzda ha:n!11a!t -et- Brll&&j& ~. ııJtiainüa - Adam aeode - Adamın 1orıusı. mı mıa•h ve .mı- ümde alda adi'" - .. :.eeue ~vıı;el wısıı bulnıuş 'Ol<i'*:- cer.cwı.z ~ yeni ~eni başlı· 
mi se kendi ııllllliWı~ -..ıDde ~ .Diı-ıharek« MP- ıkpmmı öoyuran 1ıer i§ 'bota gl- nın 'teıiyle ~ bir MDıılkir tmnm~m.ı ftDr~ 
zor bir dıu:umda bulundUoÖU :zı ile hem Protokolu hem 1F.can- ıdeı'. Alla'.ha.,itildir, kaımm.J& do- d1dugmnna "da 'bnaat-getiıiliılı. llNDı. .13endliaia. ık•in-lr tnrJlba jJaınıu. ~ün ~leden sonra be.- .... 
~ ....,,,__ ~ ıı::w.- :.ı11.- Am de laa -züm ..Bi~zi · · .at.ı; ..-.. +.0 _ _.... W.llıelii~..nur tlil\lihnij ı;tına,gclenleri, Maksvel ile Jozet -tllıle de ..., sanıyorunı 
~· en ~ ... ~•umuu. ",L;,l[I. iöilue- ._'sn::~ tıeı8dlll 'ilttifaka dair yuyor. a De "O P ~~~--~m"•• .d .. iwı~ --ı& ....__

1
• -.ıu.-. .toıHun" ·""'"~~..ı· ...... ır~ 

aeınaıın'la 'heydti •mecnnwajle pıv;ııey'i 1EXildbıtwğe ~ ver- 11e~t.edir. Vallahi, ılizin ~~ u.u.m- -.. ... _,_""'_ 'Ull--- - ~ -- o.e.rMlftl1a-«idi ~ _...,.t41N 't1P 'w:MC .... ı. ..- .ae p.pa-
dü.,.~ntilürse, yine, -Dr. Bril- eli. Bunun Uzerine, 111mıic~ Na. cııwe .. , ••. ~ .-iramwBan ,.., ._.. .edeee,lf- L8eni ıM1111• ..._. :ıMôainbilir- ğuna ait lfjriilen uclill&ri an- yım? Bana ne tavsiye edersi· 
ning ile birlikte-1870 den berl .-., ~ ~ek ftzere. ,dolaş~ durursunuz, değil ıai! --~M'8 anlama- ainiz-w bıu P"dtt da :baıı söy ı*'· niz? 
~lterenin ..münasebette .bulun. Parise ve Cenevreye mtltevec- - ~ ogma., amuı ._ keadine vı tercih ederim. "EJer bl'lliuı lef.erik~ ilJWUcjerınizi ôliıt ~i .!Qe~, 1N.itlin _ IJN,yefiı ~dili:~e gidip 
-1$ ~ devlet adam1armın cftıen.,.o1a'Çflftı. "P "b91llllelıer5 waribr. bu ..._,ma,ıea.. gövC!Qel"8k 'Öfr~ Pı8'bt ~ sanilnıi hikayeleri Racanın katibinden Ferad&n ne 1ıa1de öldugunu ıı.n 
eı •namaSlasn tıemek icap-eder- 'tir. ~-~ en '5',;anmaakmin !Aer Du.•etiııt, ~azifemi llı:ola}t:bıılbnr ve t..na -ve caçık bMi lh4tinic "-ıi çok daha az so~kartlıhkla 8ill!e~i. ~~uz. 
di. Hatta yegane namuslustı"Ciij ~ "!el'Üeffi}en iltlhmn Fıransui 'her b&kı§Hu, lher1lÖlliiıli m.- hakikati anlatwvnıs müh1• ~«ti.~ i'Jog- Daha A~6=..kiwdlsindculet'- _o .tabü. Şimdi hemen gı"di 
yen de olmufim;. flara:fJıan olmee'dır. Bir &!fa ~ ~ iilçiip liigm Eahnil 1tir ıntırmn. 4Şmm & ~&,.Jiuı raıhır.; be.ıı ne Mi~ ne de bir ha;;;7e .aıaka uyanU~ yol'Ul!l.~ ondan sonra? na.-

Kanunusani sonlarına d~ lo'ransayı bir kadın sever cgtöi 'Blmtli bir dıe iR1 ~ alınca ki, tammn;,y.Je serbeC:siniL 'Bir haydudum. ~ cPriP bir bu vakalan dinledikçe düştüğ'ü caya~ ~tup veya telgraf 
A'hDaıı htnmmeti gatbi ~:vrupa- sevöi.fi 'lmkkmda ıaöylezn.W ol- 1:am m.tı ekle~ıkaııaat di irn ~eneeftinb Jlıier ll&z1e- JıAdise ~.Şimdi size bu ııa- ~~ ~ iem:=-1.S- ~.ay.i.111 mi'> 
.daki nım"eut hudutları pnnrti .dn'ğu -mtieMi'f Dir iiöZ1in bı :if.ı- ıgeıti!Pi .iFMIJ. llu.adam ıesan- .nm.e inanmu...-w ban& hic bir iliseyj.a.ıılatacşiım; sonra da 1aa nice i~ 1Jtide bir· .u'Vny _ JUuwj uıwıe BQ~ek· 
eden bir anlaşmaya &'bil "Olmak; 'tihaına"ltZ çdk bir~.nmgi ~ .aklı.r~ .gizli, dalawırecl, ~ ~ i6e aerbıı9tai- hususta mzin 'fikrinm soraca- canına, Allah AJlah Böyle şey siniz? Ar:Uk Baaı hıarada değil 
~iğim mdhrem surette bil- -verdifi şUpnesiidir. kötüeadam oıamamı .&...,. niz. ~ğer..bizim,liıd.i bir mr ola cimL Onda.n :ıK>nra lii.d.iscyi 5.- olur mu ~aluı.?,, d'yc Jl~in ki! Yolda 
dırdı. Fa.kat bunu VUT>arkcn, Mı (~ ,,.,.) :.muslu. abunm ~ ~ "'l'8.k ~,hidiwıln &DiB imirletinize ~ aıilatnıamaik sötüııil kestiği tbile ol yorthı 
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BALKAN TO 
• 

KLERI Son- A • ans Haberleri ~~~""~.; ,fHER SABAH) 

Avarlar-Beşenekler PASJFIK'TE USYADA 
y.a ~ ~ ezmeyi YMle gök ;arasmda-. 
ve ~ _.etm,eyı, yahut l.I.r.al-
timı ..:arkasma ~yi o;diWii.uıe r azını: A. c. Sera~ 

lrazam E5ld :Moskova BOrDk Elçisi .zekli ADa.vdm - ~ tau,,fı 1. iiWÜ1e -
y:abın cemiliımda. huer ;çoktm'. 
Chinvin _ırmağı iU.eıinde Japon 
mümıl«ıldtı lurpalanm.ı,Ştı.r. İn
giliz hav kuvvetleri, Birma.n
ya<.lıan Hindıntana ge~en yüzkr
'Ce sivilin hayatını kurtarm.lşt r. 
.Şimali 'Jlirma.nyada hıiftıal r
danberi halkın '1yccek ve ilaç 
ihtiyacı havu 3'0luyla İngilizler 
:ta.mfıııôan em.iı mımlŞtur. 
-Şimdiye 1m.dar M:Utteffü deniz 
vasrtaıariylc Hmdistana 8615 

usya'da -!Boş-tcırafl 1 Weill6 -
~si; biı'.lio"i.. Almanlıarm :geri
sin.de hareket ~aparak ~ ~ 
rilere ;;itmişler, mcskUn .bir m.a
hal~. 

oo'kti. 
AJmanlar böyle m .taarruz 

~:r>ma.k isteseleı:di ODll ..artık 
geclktirmemeleri mtiza ederdl 
Çünkü ges;en sene .:22 .Ba.ziraı:ıda 
haŞJ.ıya.n hücum geç lmılınış 84-
doh.ınuyor.du., mııv.a.ffa.kıyetmz. 
.liği ılıe bıı.tıa Jı.amledUmek .isten
di . .HalhJrlti .bu :Sene de ~ .Haı
zir.uıa gcldik .gibi .. G*1l ame
k.i Almazı ta.anuzımu :Balkan 
muharebeleri geciJd.i.ıı)j. :Ya bo 
_seııek.i .neden geç,Ydi? Bilfilhti... 
y.ar, qm:R~ıaiann :yaptığı~ 
n.ızJa.r demeK dilimize .geliy.or". 

H ~ l'OOi çocuklu '*" 
mıe~ Bugtine b< 

Qaı- Yefü Ma.11a:r ~ bbl; 
ınm:re l>lle ~ -ıı1amadı..m Zi
.m atuııWğmıı JleDit B<wtanıM• 
:X~ ve "Yecik.öy ;Vilayet 
bud.utla.Tı J.ı;:inde üeğilmi,Ş. Onun 
~ ıbitJıere Jroylü .sifatiYJe bak· 
~ için fi§ ~tına memut'-' 
lan ,gelmiyorlar. 1ia.ll>Wti Yen\.. 
köy Bostaııcmın bir mahallesin
Jleıı başka l>ir §eY değildir. 'tıa .. ., 

-0-
''O mudılıda ~ ~ .IJıD:rla,. 

• ıbeoPn mıntekam • .ba.ua. yazsa 
ldkı seni &imdi 1pek mııtasaırrifı 
~j>t:ıımiu:a.,, djyerek ban& ık:a&'
*"'@ka.m ~ önünde c;ıkıştı. ve 
iıftkfimeQı teslim olan hu :adam
tar.ı. Qreeheda.ı bir bil ~ 
az. -'We geceleyin haı:ıda~
llrak istedi, ya.verine emir WJl'-

m. 
- Amsll ~7 beli -tind 

)lkar. Bu 11dembt:r siWiJaırjy}e 
hlim oldular. ,Silahlar -da, l:u
ra.nın adeti vfShlle Uarlerinde-' 
ıdir. M~ edin de ıbell, -:ken
dilerini hitkUmet konağında ye.
tmayuı;ı, dedim. .Müsruade etti. 
..A.da.uıla.ra gittı.m, bu .defa onlar 
bmi bıı...Uawıdılar. 

lii.ikiuucte gittik. Kayı;ıakam 
beyden.bir şil ··.rica et"tiın. Kay
.ınaka.ın beyin odasında gecele-ı 
ıliim. O.olar da sof.ada o:tuı:.dıılar. 
ıSabah ~l on .bu eı;hasla birlild.e 
Yusitrine ~ttim ve .adanılan 
hapıshancye koydun!\ 

l.şte o kayma.kanı U7.eir ZelW 
hın iditn. H ) n Hilmi P~ 
1.c.ııi hu ,. ~a Uz ı ne :t.a.1 .. ff v~ 
henüz dort a) lık ıka\ mıfkaın i
len, Jkin~ı ti l' ·eye terfi etti. 

Bu ınuva.f: kıy.. mde Şems:ı 
ıJ>a,şa.nın c k.ü.rul.ıaı"bı olan zat 
da. bana yaramı ett:ı. ÇUn.k'ü 
lemsi ~ .. ben. Kupovııige gi
.ı&etıken l:iıtroviS(lye \t;,'1udJğım
da bana.: "Ol" ya as:h.crs.z gid.il-
10ez. Ben "knç defa o hainleı:in 
töylerini ~o;pa tuttwn, yine dıe 
~e gesimnetlinı, sen oı aUa bır 
müst;ımtk v Jki Jandannı:ı. ile 
tıe yapacaksın?" üıyerek bana. 
'bır 1'-ı,pur a:>ker v1.:1nwk ıstcdi. 
~bur hal'.lf lansın ö.ıyo de emir 
~. 

'Ben er:tooı ~ :kışlaya kqş
'1um. Erkanılnırp reh;i beyi bul
dum. "Ben :a. ·ker istemem" d~ 
dim.. Ccv.aben, ball.'1: 

- lPaşaıı.ın emri yCJ"ine g-e 
m-cli, o.ııa. çare yok. Fakat asker 
tenin emrin tabidir. Oraya ka
_. götüı:uı :s. istenıiyor~an, 

.:ı\litı:ov.iQt"deıı ~ s.ı.ıt .il~ide bir 
~iie 4\>wı m)UU. LUzu.muua gö-
re, ı:ya ald.ı.nrsuı :veya aldırın~ 
&ın, dedi. 

.&uJlc Çy.le ,.yaptım. Ta?u~ 
rakın bir kôy.de bıraktım. '1len-
1e doğr.ıı da J.Uı.ıtovıup;c kaiıiar 
~ .:;anWklı ..b~ ~.s
(a ~um. Ve .KupovJw.;c JUn
~r ve .ı1ı.üstantikle bera
iaer ,gilllim.. .Muvaff.ıik>Y-lı. de 
lla.rti:htıt ve J:kni ile tewın etfım. 

O ,ıWıımlarJn devlete kar§J elsi 
V'-azi.yete girmiş olduklarını. yır 
llllndakı milfftantik -'Nakip Ue 
beraber kendilerine anla.ta.bil
dim. Bu Cla ınuvo.tfakıyet amili 
"Oldu. 

Bunu an'latmaJda, Şemsi Pa
taıya mt: kal~ oluyorum. 
Huı rıyetten bıl'9Z ev:v.akii. Biz 
tn.ıl ye muf-Qtuşi ınuhteıcm Ra
fit ıSf»Wı <-oma .ia§e .JXilZll'l ol
~~u-J ~tlarıyk comıyctıa 
!llrdilt. 

'iBiraz lfl)w;a Arıuwulla.n :F.iro
~. ~ JlJl bw ~ bır 
lopla.nuya çab'ıı;w.l<ır. ~ah.m.te 
lkıa.ksa.t, Anr vutların istemooi
gi ve Krrtrr :nlem dl!<ltklerı :nı
tıstiyanlarcWn jandarma ya.z.
~ _g.ıbı, aşa.on y ti.zde on-
6an .fazlasını ıdlmak gröi, yfuile' 
altı ıfiWJ~ ..iıutasi gıbı, iane pul· 
-. )Jlbi fbirtu.kım biu'atleri kal
~ iÇUl füutan "Hn.nude tel
.rrafla. ,mw~tta bulunm .. 1.k, 
hakikatte .ıse USkupteki jantlar
ına kuma.n6anı'Mir,a.lay Galip B. 
tibi cemiyetin 'Ietlıa.kar azaları
lluı. ter.tını Ue ~u i~ -su.ı
~ • .kanwıu esasiyi istemek 
~ vasıta olarak kullanmak idi~ 
~ o~e tahmııı etmi,ştim. 

W:uçilr.uıden ~dun Hayöar !A.
ia tiv.aaet.indcki h~yete de bu 
tll~t .v.c gaye ile ben .naslliat 
\1~ ;v.o: ':Sız orada. Galip ~ 
lle daı'ae ooa tabi olur:~unuz'' de-
~ 

liir ~tan da Pirzeren.de 
bit· v.u.kııat :9Jllanış, bir camiye 
~r dwxı.uz vav.ı:usu stılınıu.şlar, 
~a.vutJar bunöan dôlayı k.ı
~.etmiŞler .. 

l'>·- ~ ~ • ..Ma-
~ti::'a ve ...Selfı.nikte ~yetin 
~a.n. jkwmı.:ıdıl.lllan t..ehdide 
~la.mıŞlar .. 

Bir aaba.h e~ Şemsii>a... 
~ Vuçittin eşrafından Zeynıil
lah Beyin 15eüunlığına gelırrl.ş: 
~-- l:ııdtct" werdllu:, !Zi_y.aretle
~ gittUn.ciieni Ztt)'nUUab Bey
Jei>eraber bir odatia ahul dtti
l~t. ıPnşa. bQllıP. dönar.ok: 

- ~adlam -hey, ..&eWn bu 
'-'ere aıklıJl ~. t:Binw>vikte ne 
Oluyor? dedi. 
Cewııp -yerinde: 
- 1Paşam, rora.sı Mn m.nrl;a.., 

~\r değil, "VMcUp mıntaka.sı .. 
ilaye~ aske', tjtmdari'na ıgel
~ ıkumanôanlar gıfün.is. o:ıilar 

'haııeaee lllerdir. cStz bu 
"t.kanşm sanız daha iyi olur, 

un. 
~. Zeynullah neyI biribir

~tınc b:ık arnk tek..-ar b;nwı. '. 

-~ 23hıe ne deaıiniz, 
dedi. 

- Onu bllmiyQl"Uill, ne işidir, 
diye sor.dum. 

'Baidkateıı .eh bilmiyoı:dum.. 
Bu domuz hikayesini an.J:aıttı. 

C<mı.p ycrm.de: · 
_ "Yııpanı 'bulup cezalandır

-tmdt Ji.zmı, bmkı da teskin eder
tiniz, 'Olur biter' dedim. 
~ Bey.e döııe:.ek: 
- Bu ~ d>eaWer yaparız, 

dedi 
D8ha ~ğısını '6Öylemedi. 

Ya.ıii "Manastıra gitnnye memur 
..oldQğunu ve Yenipu.za.rlıa.: B.eJli .. 
çeden kend.ısine merbut dorc 
tabur lhezırlatı.P harclrei Wn.ek
te bulwıdugunu soylenıedi. Ben 
de ..bu. ~lia tbir şey biiınedi• 
ğim için sornıadun. Birı.-ı.z sonra 
Paşa: 

- Efendimize cannn !kurban, 
G bir şey değıl, f:ikat bu ikadar 
senelik tecrübe ettiğim i§aretle· 
rim, ahmmdaki atlanmın hal
leri hep bana bir Ciliım alameti 
gôst.e,T?.yor. S:iz mektepllle1· buna 
ina.nmn.7-'illllZ amma. 'be.ni.nı de 
bu kadar en.elik tecrü~lerirn 
v.a.r .. d c. 

Cevap :yerinde. 
- Hayırlı olsun paşam, de

Wm. 
O gün öğleden sonra %eynul

lıih Beyle beraber gıdeedder, 
kendilerini ~yQ?la kadaı: ıteş.
yi cttin-ı. Galiba -aynı gün veyn 
ertesi gün $aban treniyle de 
Senıçe ve \Yenipaza.ırlan a.ldık
Jan t:a.burlar ve mnk:rti11tlelri 
..Am::.vutlarla :Vu..çitrini ge ıJ' 
Üskübe doğru gittiler. 
Firozov.ıxtc yalwz birkac.saat 

Qcalm.ı,ş, ~yıwllah ~i ele bir. 
miktar askerle Pir-.. ıerene gön
c.demı:iş, kenô.iai .doğı11 SeM.niğc, 
Manastıra gCQmiş. Orada da i>e
l.8auıı bulôu .. 

lşte size bir Şamanist hika
ye ... 

Savbeg (Sava suyu da bu i
:.simtlıen.gcl.iyor . .Biz .Qe,.$.a.vooi.ili
yoru:;) Aykuna, Kurtaga, Atli

·agahıın kıthrnmanlrk d~t.anla
:rı.na geliaee oıllarlia & hep !81iili.ı 
Türk adetleri ~yor, görü
nür .. 

Bosna. Müslünınnhm, TürRler 
için Taşl.ca.d:ı. '11.ırkuşa derler
miş de Müslüman nıauasına da 
'J?mPıı ..diye l!Dylorlcmuş. 

§urası mui bakliııi:k ki Boşnıik" 
lar ve ~enO:{jerin daha dQğ 
rusu Ne :kelimenin 1tAlı olan lio· 
jen...1ldann (g hani riıafif hare
kelenirsc j ve ktılbotmıur) ~ 
ni ruiçük f.ıamanlar, Küqük tKu
mıankı~, Kü~ik ıAsk.:er lerin, Müs
lilmaıılığı, Tü.ridüklerine ıRvuş
ma.k için 'l'üridüık .yer.inde aldık 
lan-ve"bu kö ,ün mtlhtelıf tekit 
fuZınnnın 8inı ve milli :şuurlıa
nna ha.kedil.miş bulunduju ~
bata bile mtlltt~ a~-'"Höir. 

Söylemiyc bile lüzum yokhır 
ki (bu dilin etimclojisini birn; 
anhyn.nlar -bu elim lerin her 
ıiıkisiuin de ı;.uni Jtökteıı,, !ltiir'k 
aslından gelm~ ~!11tiitlanıım ta
bii fa11kındadırlar. 
t~e benim simrlil;k muhte

rem hocalann tethllılmin..e rliUil
duğum JU~uan .b<l;§lıca ba.tları 
böy~e cizilnü_ş :0l1J.yor. 

Bu etüd i~n muhterem Rıza 
Nurun tarlhı ile Tarlh Tetkik 
Encl.i.rueniııin Umum1 Tarihin
den, N.echı Asun ;nıerhumun 1i>r-

,jrişi n:ıkleililmiştir. 
Çin<k>fii MuJıareMeier 

Sen '21 saat za.rfuada bM:ı e&o 
modr.en sıtahlar japılıyor -nup oephesindeki Rus mtman 

'Mosko'ra, 24 CA..A.) - 1 l\lnınıilann 150 tankını, askeri 
Moskova radyosiyle yayılan ı teÇhiza.t yilklli 215 kamy<>mmu. 
bir demecinde Sovyet Rusya ıo uçaks:.\vı.artop ba.ta.cy:asl..D-
ım · imnıa1 mua.v:ıni züni, 9.;mitnı.lyöz mevkiini ve se-
M. Pit ikin şövle demiştir: J ....:_ ı::.~ ... ha;..,.,, ... ~-punu ln>Ua.nil-

"Halen duşma.nuı eliru:le bu- = -l"-... •Y"'-" 1..V 

lwımıyan öldürücü ;modern 'D1aZ bir duile get:.imü@ veya tah-
silı1.hlar mıaı ediyoruz. Şimfil .rip :.Btmişler.dir. 
Sovyet Ruf;yantn '1llühimmat :A'.im:a.ıiln.r, ::piyade kuvvetleri-

Almanların ~linde 
bulunmıyan öldOrOcO 

istihsali 1h. rebeden ev\ei.r;i nin kesif Rus at.eşi ~da 
d · ~ı ıbı..r k d! 'alt' dalm oorsıntıl.al' geı;ird.iği kEBimlerde 
fa.zlo ohlı~ğu. ib_ l .iliz -1 en bliyük ..t:aıııkhmu iarltarlrk ve 
nun az~1 n1ı1sbl:tınc de vaı ıl- ' altıoı .. şhk gruplar ~-ılinde mu-
.nm; des?:ddır. 1 b.arebeye sürm.ekt.efütler. 

Sahibmden izinsiz 

Çin 1nb ine gor , batı Yun-
11anda Çin h-ııvY tlerı .l U;,ponl rı 
tazyika devam ediyor. ""Ş kin.n:;
da ..Japonlar i :kt U '. a
pon ta.yyı ı clcrı durma an 9i? 
mevzilerini bo ibar.dıınan etlı
yorlar. Japonlar hava 'c topçu 
ku:ı.wetlc:ri ya:ıaım·yıe ·n neh
ri a.ğ-zın.da bir :ıdayı i. g.ıl e~~ 
lerdir. 21 ı.ıporı 'h:ırp gernJBJ, 
Çin aO:alarıncbn üçünü şidrl.ctle 
bombaı:dıman etm.i."tir. =--------------------
ce~~~~1:t'.;!~:~ .. ~:::: Kaçan~.ananıa D-anrh~alı 'bir;vapur4çin 
J pon tayyareleri bu mınt:ı1rayn hmird't: EfBh'llilud lJa4BiJı 
:t.00 den fazl::ı alun yapmıştır. . . Y 

1:1 • Bir Asker Çı.kanna. zmır, (Yenı Sahalı, - 'tstan-
Londt'adan g-elro gn,iiQn bir buldan gelmekte olan "P.anama 

habere göre. Japonlar, Çiııile batl:d~·a.lı (A.11.flıt~e.r) v~ıuru SÜ"' 
Fouça.Y'a yeniden bir nı;ker <;ı- var~ı _A;w.allk 1mıam oıılerıııde 
h"1Jrma teşcbbüsiinde bulunmuş- ~omıyı dw·durnr.ak boraosw:w. 
ıardır. Vışi, Çan-J{ay-Şelfin a- Tilrık bay~ eklmi y.aptLOnış
ceıe olnrak yardım.a. ihtiyacı ...ol- Ne .aynı zamanda ..arka. c.lıı·çgi}ıc 
duğunun söylendığini bıldir- Tiirk ha_yr'1bnı ~kiirerek tz ... 
me.ktedir. anir lim.a.ıı.uıa ;girmi§t.ir. Bu ;.ha

lemek için yaptıklanm sôyle
füklerintieıı beraetieiine !karar 
-verilmiştir. 

V çurıın lst:anbül -acentası ti 
mir C. MüddeiumumUiğine mij-
racaat edecek geminin kendile" 
r~n.e malü.ına..t verilmeden 1stnn 
bulda.n Ameril~.a götüii.ilnıe.k 
U:zıH:e ~ılılını.uı bildir.miş v~ 
:bu .hareketine ,milflaade ~iline-
!Dl.eSini jgtmıiştir. 

rilt1a etnı.fına& tattkikata 
ba<>laıımıştır . 

* Berlin - D.NJ3.~ nin ~~e- ~ed~ _dola.y.ı .!?~eki _Y.wıan 
ri kaynaklardan ôgrenfügın~ v~ lııgilız ..tabııycluıdekı bazı 
göre, ::Mihver hava kuvvetlel'i ,aalııslar .JJJ.afil<e~ye verjlmiş 
1 .Ma}'l.stan 20 Mayı::;a kadar .i.eDile .de du:ru§rua esnasında :bu
Akde.nizde 122 İngiliz tayy~ ll11 her .lııumi .bir tı..~vlWi .ön-

..:.::;.~~~~~~~~--~ .......... ......--------------~, 
si -AtN!ıflmıtiRtür. l irevziat !8f!tll ba,hJor !. 
il.on ~delerinden, Tacütt.em-
-rlhten, İbni Batota'dan, H:.mı- _ &1.ş 1:ıımf.ı ı Mıciae --
nıe,:'tlen, Ömer Efenainin ~- "Dö Gôl, Milli <>nıiteyı· ~eniır 
tın taıibinden, .Akil ve 'NaklJin 
Sıi'bis'ban ve tielgra.d 'tarihin- le~ '6tedenberi anu etmek-
den, hususiyle Profo.sör 'Ki:prii· :tedir. ~..mukavemet .etim 
lüzallc'nin Türk -~ongol Şanl&-: ~ ıEraııs..z :Ziimr~erinin-ıdta
:nizmasırun Müslüman ayin v~ ::bil oki~ ·kıadar ibeme:ri' bir 
iba.detieı'.iBe ~ tı:aidu.Hd«lül . hal" . ....,...;.r.ı:ı~ek \...:-
eseı:ivle, .Ti.irk ta.rlh.,ç.işi Rım ti:ıMfil . me t'>'"' ... n~ uu 
Çavdarlı vıe Hüseyin amığın milll:komıt.e on.wı.her:ııamaudan 
esetlerintlen, mıi'hteıem d~J .daba...J.uMı. önem v.erdJ.ğı w he
Kurat 'm Peçenekler adlı kita- ~." 
imıdan. lbnilaaioien, ilOllra t.da ---.-...... ---...... ----

kobo\~ .ile .arkada§ı Greile· .IJtt • • ~ 
fun Altmor.du .:.&dlı csennden, IMüf Bflrtl 
Grenard~ ~ ;Han adlı Wt- !J UIA . 
kj.lci'ade~ Ch.Qpin'in :mına pra11ı- - Ba.ş tarafı ! incille -
.ll!lderi ~ -Mı.M. eden IW- zırlığının 1>1ldir<lifine göre, 
naimtlwrı, matbU dia.un, olma.- "'körfezde "bir -ıının.ua ç.ıkartl
am birçok -kıııln·aruaıihk v.c mu- nı~. 
baz:elle deataıilanndaıı çdk f1W
dalan8mı. 

Şimal "Türltleri hllfı. bunlar
dır. Hiçbir zaman Sırp veya lhr
vat olma.yı kabul etmem.işlerdir. 

.Bunlar Tilrkl~ıN. :rn.illi _şuur· 
larına mal etmişler ve asıtla.r
dır Türk huduthmnı muhe.Iilfla 
tçUı Jta.a 1ii)kmüşlerdir. 
~ ı.unu böyle :anlama 

* Hiaovmıe., 2f A.!I\.~ -~fok· 
sika lıWcjrmeti, .hı.uıdan iki ay 
evvel bir sahil mutıaf ız g-emi
ai tua.fmdu f;örillen :ve X-.n
g:».ko llmaom.a ~ bir J..taı
_y..an. ~ellli'>iııin göı h~psine 
a.lı.nmasuu emretm i§tir. 

-&!§ tar4fı 1 jlwide -
..... ~ &Uillci .l'tMN:UNd 
diunıa.:i.l.ıldıı~ •• 
'Dün de blldil'di]im.i'L pj, >ba

.zı b.!IM«alkır, erzak jgtiy_erilen 
beŞle.ruı&ı.n saıvmdk ~ türlü, 
tünU ıj{~lıBla.nl. baş vur-
rmuŞle.rdit-. &yuı haMmnım ışu-
11u hatıriatrmiık Wtıeı!'iz :tti, tevzi 
efillecek üç iailem gıda mafüle
sini ilidlen almak mccburiy~ 
y.dktur. :Her bııitk3.1, trulifun-tcv
zi nisbeti <iıJ.hitinde, her isteye

'::lle, ihtiya_s sahibinin tlllclii W• 

mafl8eyi YeMnek zorum'laliır. 
'M~la, ı,}>Jrince ihtiy..a.cı olan bir 
v,ttandaş,yalnız ;pirinç .al-.ibüe
c~ :gibi, :istry.enler tte phinç ve 
Y~. ~.ahu.t P~ ar4i ~ pey-
nir te<iari'k ~ilece1!tlemir. Şa
yet, siz y;81ıuz v~ i.sterken pey. 
nir ve pirinci de size rorla sat-
~ i8tiyen bir beWaü ğuıri.irse
niz~n *aerd.leriııe 'Jnü .. 
r.acaa.tla. mü~ .ha.kkmda. ta
·kibat ~"Ştırnı.anız he:m ,Şahsınız 
hem tl.e wnunit ia •. ııe orgmilaı·ı 
~ ~ f~lı öir mm!ket ô\ur. 

tan ibaa-ettir. Yoki:ia. Türk ~~~ ı 
~u ,pe ~e "bailjedeb.iliıiı. 
ne de .ki.msetlen nez't .. 

~~ 
HAZRETt Al.i 

~ VEJTlZ4R 1 
Dünkü tefı;Mamızm, birinli 

..-ütunUllllll döı:d.üııcil satınnda: 
(.Ya,}!atke.Q., #'erine yazarken) 
ve ilkinci s.utunu.n (18) :inci sa., 
tınnda c.üm"tenin mB.n.asıru büs-1 
bUtün değiŞtiren -birilkelime hıa
ta.ı olmuş :ve (~) ıiteli
~ {~ı.:er) ~de çı:k

.--'--- t" ! Ali..: ı 
iwtt:Jf't"ffi ICM ZEKi KORGUrüt.. I 

Tek '.başuıa ordulara icaı'Şl k<>ıJau,, m aeyd:lltl.a.t"ı.w .d.iit
nıanla.I'lll-a aar etlen. ";aJnftfl ıdileyene aman ~ren, lkes;a.nı 
kovruanuyan 'btttün 6mrttn.r~ zaferden ı:~ *'>şan, niha
'&'et :r.aa:hirli JJiı. dl&D.98'tinA ku.ı:-banı olara.k hayata _gözlc!1ni 

kapıJIW. ıhijadl.k ~verm .:kahramaıilik metlk.Werl ... 
'IDl.Ştır. 

llf 111 ~.4Umi"7 .Ev::vd.ki günkü (6) sa.yılı tef-1 
lftl!lff ~f.tltttl. rikadıi da ( $yyar diyarı sey 

- Bcı.:· la1'J.ff1 1 i:naide-: .y.ar) denecek yerlle (yarı BCy~ 1~ ~u sm11,, ıM• I 
il ' 

.Şıı lr.ilde :_eereyan efmııidA ~ 
lan büyilk :Harirof mııhambesi 
Alm.a.nl.aruı :b.:ızırladıkla.r.ı pl Wı 
J'leti.ccsi \•e Almanların ar.zusu 
.eseri d~oU, B.usl.a.rın planı :ma.h
..sııllidür demek olııtyor. 

Bu .Barka! nıııhıı.r.ebEıWıin 
..ınilmı,;yyiz vasfı i&e sü.ı:eltli 
o.l.ı::n~. ~ yıldrr;m har.binden 
~~ bildiğimiz ~~ 
ha.rb"ni.g. ~ h,Brbinin bjr 
tıov'.i.ni teşıkiJ ~dir . .Bu :gibi 
~ koia.y k~-aetiaelen
miyeceği demJlliarmr. 

* Jrlaııdwıa .erbest Idanda hii. 
kimıeijy~ ~ye tabi mı.n-
taka.ların hududu aranma imbet 
eden bir kasaba var.m Bu ka
sabanın yıaı"J.sı ~rbcst Irlandır. 
hükfuneti topraklarına, diğer 
y.aı: ı lngil.iz topraklarına tcı,;a.-
d uf ettigiııdeıı şimdi .isnı!.lli har 
t.ırlıyn.ımıdığını bu 'küçük kasa .. 
P.lllJD y.aruıı ilıver dev1<'tleriy
te har,p lıalmde, yfil"lSı .ıSe hit,1· 
ııa!lıgmı muhafuza ed ... n lrl.anda 
~ibi .tara.fs.ızı:ıu. Bu haber lıit 
.lılgilız mecmua3lllda g .. zlcrimi
zc lh~gı zıman hayret 'Ctın iş 

Aeaba!İngiliz aa.ıwriantlrebJB- ve: 
sıs.ırun liıtima.l ::.verrljği gıbi, l)p- - NasU oiur? Kti.çıicil.k hir 
n eeph.es:indekiu.wş gerıçckt4n ık 1ban.ın y::u-ısı m·rlmrip, yaıı
"UZUil ürecek bir yıpratma ıar- sı 'bitı:ırdf olabfür rol"? d;ye ~til
tbine mi iıitikal elleeektiı '? l3ıı.ı. n:ıjjştük. Hal'.>ırn:ı t·~..e de Bos
hfüttef'tRJerce dıi<o.üne.....>.1-. ~ tane.ılı clnrlı. Bostmıcıaan bt>Ş 

..,,..,. r.~ıı futltil mesafetle .atur.m d" w r 
onlar ~inda:n çök istenen bır bir'1c.sım 'Basttu:ıcı11 rxoyl 
..pilwr. ~sene Allman - .YJl<ıntlarına :hıi.ktlırsa., : ,1 
'Rwı iıatbi zuhür ettjği zamaıı, ha.urte. yan.ısı -sulhta ;YB§.1., n 
"bunun birka& ay sürebılmeı:ii ib- 'lrlandaı kası!basmın haline şa;cr 
timali .hile MUtte.filtle.rin hazır- mamak icabeaecek. 
laıuna.ları taklroında.n b~yük "'Mtist.€6ll.a 'Z8.1lUUlln:rda YAı:,"'lldı· 
:bir nımet :teıakki olunnn.§tu. Bu ğıgıız ~e mi~ "Z3llltllibrm 
'harp 'hır sene dev::un etti ve dıa mlistc.cgıa te<lbiiicrin dlınnıa.
Miıttefilklere .rahat bir nefes lil- suu ~·;ı.cip ~öıoo. nazaran. 
dırdı. Bunöan aonm da kı.Ş jpti, ".BoStuncı halkını iki .ayrı sınıfa 
dasına iraöar devam ederse ayıran bu anormal vıaziyetıhak
Mıittc.fik.lcr bakımından butiın kın& Sasin 'alimiz Doklar 
efil~ler ortadan :1talkmı§ o}&., 'Llltfi Kırtiar'ın diidrat ve insaf 
ca.ıktır. nazarını çekerim. Bir _yıpratma ba.tbi neticesin- ______ ___;. ________ ......... _ 
de 1ümr:uilann Doğıı ~besinde 
mu.zaif er oJ:ınoa.larJ "bile ""Mütt&
flltler j~ artık 1:)Uyilk bir elıesn. 
m.iyeti haiz değiltlir. Cünkti gfi

lip :A.lnıan ordw;unun ~lup 
Rus ordusundan pek farkı k8l
mıV1.ıc.i:ktı..r. RuıHar.uı şifületli 
ve deb§etli bir mtika.vemet _g~ 
tereceilerJJıde jllphe yolktur. 
~ıaoıw.ndıa. yaptııklar.ı ~ 
laI'.ıAlnwnları buJre.dar\,Y-Orar ve 
J)lhı <i~~ IMChur .cier
.e biWiu ~ f'ıf~ 9118'1tbahv de
nm ~ rbir mpJ!'JBiır.w. Mrbi-
m,ı -~~ Mliidlı·. 

Do...au eephesinin 'bu dımımu 
da ~ ~ 'ı.lazannııı 
sözlerini :Wwifetediyoır. ™2 
seneşi ha.ı'bin bittiğini göPnıiye. 
eekti!'."'1:kat htdbin rtme «ev-
resini 1942 'ftltUıarebeleri ha.zır
ıyac&k tlf'. 

:IUisejin Otliia v~nı 

* 'l!hıenos 'Air~ - 'Mekiiko
aan blldirlla.I.Oine göre, :ırn~e 
Pe~be gtiı).li ol~anll,ŞUi top 
J.a.n.Uya aavet edJlmıştir. 'Bu cel
.se e~'1sınti.a. ..ctiı:dhurreisi M 
Camache, :ra<iyo ile 1>Utün .ınem 

Sinemas~ ~ 

Tiy.alros.tlniia 

tılt;~ 

pro,::ramıııa başlıyor. 

Pifmmü.il< °fi(yiia v.rnnez. Ba 
~D Jıarikill3de merailı, 

eı;l'9rlı huue.rlerini muua&a 
JJÖOllelisiu.l:z:. 

&SAT 
Bu fırsatıtr. Bu ,gece \<:C yarın 

gece saat 21 de dosilannıza 

SES 
6HtEM.ı\et Me TIYATR<lıauMla 

Raodew Yer.iniz. 
lekete _ya.yllacak bir demeç~,.__.. tf:elefon·. 49!!169 btl.l.unaca.ktır. ~ 

• ,. ~ ' 1 

DERUGA DAVAS1 
Yıal'ıA AKŞAM 

Sürner Sinema&1nda 
Başlıyor. Kaba!iaili Kinı? 
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'l.30 Procaın 19.80 Ajans ı J 
7..83 Müzik l8.4ı5 Serbest 

1 Emekli Subaylar 
Cemiyeti konu resi 

Nakil ~e iktibas hakkı mahfuzdur 8
1

.•00
45 AJM~,_ 10 dakflı:a ~ 19.5?1 "8sıl heyeti 

DOnkO toplantıamcta· 
aza baZ1 kolaylıklar ıstedf 

.Arnavutoğlu, YOrüğti:n gfireJ 
öııbiyesini keşfetmişti. önden. 
){usta.fayı ça.prart.bı.rla anır.ıen
di:nlikftm sonra pndi de ters 
güreşe girmesi Yörüğün ne ya.p-
1113.k .istediğini pek güzel i.yan 
kılıyordu. Ka.vW!Vğlu d.a işin 
far.kında idi Fakat ne söyliyebi
.Prdi. A.rııavutoğluı:ıa. döniip de: 

- Bu, senin M:ust.:ıfıaı man
b.fu.. diyeıınezdi ya.! •. 

Fabt.i Amavu.t.oğlu, ~ylıen
di: 

8.15 Evin saati 20.lll Radyo Ga. 
.Arnaıvutoğlu gittikçe köpürotl. 12..30 Program 20.u Bh Habs: 
Elinden gelse meydana. çıkıp ll.33 Kadınlardan Türküsü 
.Mustafa.nı.n kolundan tutarak Fasıl öğreniyoruz 
meyda.n yerinden atacaktı. Mus- Şarkıları 21.00 Ziraat 
ta.fa bir türlü hasmını kapamar 12.45 Ajans · Takvimi 
dı. Bütün hamleleri boşa gitti. 13.30 Fasıl 
Bu suretle güreş tam bir buc;uk Şarkıları 

n.ıo Şarkı ve 
Türküler 

ıuı.a.t &yakıta devam etti. Bezgiıı 18.00 Program 21.30 Kol'luşma 
bir güreş oluyordu. İstihıası?., ıs..os Müzik 2u:r Müzik 
:ıev~ bir ~-M~ öy- ıuo Çeşit 22.30 Ajans 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrdarınızı derhal lleur 

lcabmda günde 3 kaşe aJmabilir. 

Emeldi St?baylar Cemly~ 
eenelik kongresi diln 88.llıt 14)11 
da Cemiyetin v~ t,t 
nasında yapılmışnr. 

Kongre ~ Emcltli P 
bay Nih&t, b.Jıkla:naı ~ 
Ya-bay .Azmi, Emekli Binb6* 
Ziya., k!tipliklere Emekli y~· 
il MUhtttıin '9e Emdı:li y~ 
Sadettin seçildikten sonra CJl;}JfJ 
ıçl.mıe., ve idare heyetinin ge-

1 #"1151:1*•1•••••••••mıı1•E1•mwm+mım•••111•11ff*•m1 ••'11ıt.. gen eoo&i faıaliyatini tebal'U' 

le ~. hal~ ~ ki, ta nıa.mi- programı 22.45 K.:ı.~a~ 
le~lıeribozulmu.ştu.Ayniza-ı-------:--:;-:-~-==---==~=-==-==-==--==---=-::-::--~~~--------------------------============:::::::::::::::::::::::::::: 
~da~~~~~1= t' HARP DURUMU 

11 · '· ' . ' .• t~ ?.'ı.· ,._ -· ; 'L# 1 - ,• l\,:,;·.;.,-ç.- ~.ı<4,~ ·~· • • .... •;,a ;. , .L" 
....-,,. ' .ı.:..: t .. -~, ~ ~• '\'. ,. .. ;ı ~.ı. . ·.;.:c.": '.,,>,• ..... · ..._ .... -Z~~ 

kolpolarmı bildiği için sessiıdi. 
Çazgır dıaı Yörüğihı ne mak Devlet Denizyollan 1. U. M. illnlan - ~r;:: ;::.m~~ ~ 

~ 6ene ~98 Azaya 685 lira. ~ 

nin naralarını bekliyorlardı. Yö-

- İlbram ! Görliyor m.mmn ı 
cUreş ne ha.le geldi? Yör\lk, ü.
ı:im eşeği krz.dırdıktan sonra ters 
taraıfını verdi. Bizim aptal da 
hamle edip duruyor. istediğllıi anlamıştı. Yö~ Ali- . Kanlı denemeler 

rük .Ali, çırpınıp nAra.1ara baş
- Valla.bi y~nil("OO}L Hem de larsa hamnın.ı oldurmuş, güreşe 
- ..... 

kolayca... gireceğine alamet idi. Musbaiıaı, 
- Baş tarafı 1 incide - j 

C) Kızı.lordunun taarruz gEWJt 
ve kabiliyetini artt:ırmak. 

taraftan, berzahın d!al" bölgesi
nin derinliği azdır. Gerideki de
niz muvaffakıyetsizliğe düşen 
müdlafi için bir uçurum teşkil 
eder. Dar mıntaJralıa.nn müda
faasında tahkim.atın metanetine 

25-5-942-31-5-942 tarihine hadar 
muhtelif Jıatlara kalkacak vapurların 

isimleri ve kalkış gün ve saatleri 
ve kalkacalı.l;Jrı nhtımlar 

dımda bulunmuştur. Bun,dıı# 
başka okuyan yetinı çoctı.k.lari 
kitıap a?nnuş....__ beş mütekaidi" 
c_eruı.?..esı. 'kaJdırtlnıış, yine emel<' 
li çocuklarına hususi mek:ter'. 
lerde yümle 10 dan ba.şlı)ro~ 
yfux'le 40 a kadar tenzilat ~ 
rılınıştır. Öl~n emeklilerin aill" 
lerine maaşlıanru sür'atle~ 
meleri i<;in tem.in edil'eın kolaf 
lıklo r da. bu rapon:la. zi.kr~ 
mektedir. 

- Neye b1r şey söylemiyor
sun? Nasıl .ınzmaz adam bu h& 
rife? .. 

- Ne söyliyeyi:m usta!.. Gö
riiyorurı:n. Bu, küçük pehlivan! 
Kı:ıfasiyle güreşiyor. Hepsi bun
l:ınn kork örüne güreşiyor işte ... 

- Yenilirse memnun olaca
ğun. Görsün ki, bir çocuk nasıl 
yuıer ad<tıllll? .. 

- Böyle söyleme Ali usta be! 
Diye Arnavutoğlunu rteskine 

ç:ı.lıştı. Güreşin seyrinden Ça
lık memnundu. önden biraz en
~ye düşen Çalık, şimdi emin
di. Oğlunun tuttuğu tabiyey:i 
görmüştü. Mustafanın deliliği 
b.i.Qbir şey ~:pamıyacaktı. Yörük 
Ali, ust.ahğiyle bütün zoru boz
muş bulunuyordu. Çalık, Ca.7..
gıı-la şöyle konuştu: 

- Usta! .. Nasıl buluyorsun 
.. . ? 

gureşı. 

- İyi .. Hiç böyle olduğunu 
tahmin etmemiştim. Mustafayı 
ilk elde oozuverdi. Şimdi de gii
reşi terse döktü. Görmüyor mıu
su.u, ~cuduruyor Mustafa ... 

- Kimbilir .Arnavu-Wğlu ne 
bdor~. 

- O, öyle adam dbğildi.r. Bi
lakis. on.ıuna kızıyordur. Zaten 
ikide birdo sf\··lenir Mustafa.ya. .. 

- Ne diye? 
- Hamal gibi güreşiyorsun! 

Kafanla değil, diye. Anıma Mus
tafh pehlivandır. Fa.kat Yörüğe 
güreş uyduramaz. Yörüğe kim 
güreş uydurur ki, o, uydursun! .. 
Ne yapsın herif? Görmüyor 
mustm afacaw., ne açmazlar ya
pıyoc ... Bir saat belki bir buçuk 
saat sonra Mustafayı kesecek.
Ondn.n oonra güreşe girecek ... 
Daha ş?mdi hamal gibi M usta.
fayı çalıştırıyor .. Kendisini hd<; 
yonnuyor. Hafif hafif hamlE'ler 
yapıyor ve, bu hımıleleriyle has
mını üzerine ~y<>r ve bu, Yö
rük ; Allah bağışlasın yam.an ol
dn vesselam! .. Ona kimse güreş 
&yduramaz ..• 

- AfüJı ! onu gözden 88.kla
&ı.n... N.amır değeoeık oğlana!.. 

Derken Kel Mem.iş, hasmını 
altına ala.raılı:- küntelemiş ve a&

kıya almıştı. Bursalı Tahir, gi
diyordu. Faka.t çok usla bir peh; 
liw.n olan Bun:alı, <lönerek el.i
le kün1:;e\i itip sıyırtlı. Yoksa 
y.üme yüz gidiyordu. Bursalı 
nihayet hasmının altmdan 
kalkb. . 

Yöriik. ters güreşine ve bıas
mını sinirlendirmek tabiyesine 
munt.azam bir kolpo dahilinde 
devam ecliyorou. Deli Mustela 
Binir icinde bulunuyordu. Bir a
ralık Deli Mustafa hasmına yum 
mık vurur gibi el ense çekti. Ve, 
bu haroketini tekrar\ıadı. Yörük 
Ali hiçbir mukabelede bulun
madıkt:an sonra tebessüm et
mişti. Deli Musta.fıarun yavaş 
ya v~ kendini kaybettiği görü
lüyordu. Deli Mustafa., haıreket
lerin:iıı kabılığına devam etti. 
Arnavutoğlu, fena. halde kızdı. 
Söyleruniye başladı: 

- Bu, herif işt.e nihayet böy
le güreş ya.paT .. Halbuki hasmı 
gülüyor .. İbram, görüyor mu
sun aptalı .. 

- Bırak, ne yaparsa. ~· 
Hasmını ~in de ... 

- Hasım böyle :ywıilmez ... - .... . . 
- Yörük, paçavraya çcmr. 

cek. onu vallah !.. 
Yörük, hasmının aykın har&

ketlerine hiç aldırış etmiyordu. 
Tcı"S güreşlerine devam ediyor
du. Bir aralık Mueta.fa, tırpan 
vuruşla.riyle, el ense vuruşlannı 
dalı-a. ziyade kaıba.laştı:rdı. Ade
ta tdka.t ve yumruk vuntr ~bi 
hasmıntn ensesine iniyordu. Se
yirciler sinirlenmiye baş]am!§
lardı. Bağrışlar oldu: 

- Ayı'ltır pehlivan! 
- Doğru güreş! .. 
- G fu"eş yıap !. . 
Yörük Ali için de ~yle bağı-

rıyorlardı: 
- Aferin Yörük! .. 
- Pehlivansın Yörük be! .. 
Mustafa., bağnşlara aldırmı

yordu. Gittikçe şiddetini arttırı
yor .. Gittikçe h:ı.smmı ezmiye 
ve, yumruklaı gibi el ense çclt
miye devam ediyorrlu. Fakat 

vuruşlanna. devam ediyordu. 
Yörük, yalnız tebessüm ediyor 
ve, sükfınetlc güreşe giriyordu. 
Güreşin ikinci saatlerine doğru 
Yöriik, hasmından açıldı ve, 
çırpınarak naralara başladı: 

-Hayda be!.. . 
- Hayda Mustafa be!.. 
- Hn.yda kardeşim be! .. 
Yöri.i!k Ali, ikide birde h~ 

mmdan ayrılıyor, tebessüm e
derok çırpınıyor ve, naralan.nı 
atıyordu: Yörüğün ninı.lan bir 
ihtardı. Güreşin ikinci saatine 
doğru Yörüğün çırpınarak nan 
atması onu bilmiyen seyirciler 
üzerjn<le tesir yapmıştı. Küçük 
pehlivanın ıaçıldığına hükmet
mişlerdi. Yörüğü bilenler ise 
Musta.fanın ba.51Jla iş açacağına 
kani olmuşlardı. Cazgır, ÇaJığa 
söylendi: 

- Çalık, senirı ki weşe başlı
yacak ı;raliba! Naralar onu gös
teriyor. 

- Evet... Oldurdu hasmını ... 
BakS<wa Mustafa siniri bozu.1-
muA bil' halde .. 

- Y alruz siniri bozuh:nıa.dı, 
)'Oru.ldu da ... 

- Arnavut.oğlu, kiınhilir ne 
kadar kı.,...mıs b·ılunuyor ... 

- Görmüyor musun! .. Oldu
ğu yerde oturamıyor, avuçlıaın
mn içine bıyıklarını almış,- i:ki 
ta.rafa burun dunıvor .. Sonra. da 
~.::ıvasoğlu Koca furahlme rkide 
bird~ bir şeyler söylüyor.. Her 
hal<.fe Mustafaıya fena halde arız.. 
dı. Nasıl kızmasın be? Hiç iyi 
bir güre~ çıkaramadı. Amma 
hiç! .. Yörük, ters piireşe gjrdiık
ten sonra da takat ve yumruk 
etar gibi el enseler çekmiye baş
ladı. Arne.vutoğlu, bilhassa bun
lara kızmıştır. Fakat dur baka
lım ne oiıaca.k şimdi ? 

Derneğe kalmadı. Yörük son 
narasını şöyle attı ve, daldı : 

- Ha.ydaı Mustafa be! .. 
Yörük basmmdar1 yedi sekiz 

adım açııkta idi N&.rayı atıp 
hasmının üzerine gelirken bir
denbire k.o}posunu değiştirdi. 
Sııkı bir dalış yaptı. Y ı1an gibi 
süziilerek Mustafanın topukları
na indi. Delı Mustafa., hasmını 
karşılamak için bir a.n bile bu
lamamıçtı. Yörük o kadar sür
e.ili ve mahirane bir dalış yap
mıştı •lri, hasmına fırs.a.t verme
mişti. YöriJ.k, hasmının topukla.
rını eline geçirdi. Çekip sırtüstü 
MusWayı yere vura.caıktı. Hem 
de bir hamlede... Bereket ver
sm Mustafa, dönerek yüzüsü1 
kendini yere attı ve, mağlubiyet
ten kurtuldu. Mustafa yere 
yüşer düşmez, Yörük Ali, oldu
ğu yerden sıçnya.rak basınının 
üzerine kondu. Must.af'aı, kalkıp 
kaçmak istediyse de Yörük Ali, 
hasmının sırt l::ispet kasnağın
dan tutarak çekti ve, önüne o
turttu. Yörük Ali, çak kuvvetli 
idi. Hacmından ziyade kuvveti 
vardı. Koskoc.a Mustafayı bir 
çekişte çoclTh: gibi önüne oturt
muştu. Mustafa, küçük M.smı
na ehemmiyet vermiyerek tek
nır kalkıp kaçmak istedi. Fa.
kat bu sefer de Yörüğün sııkı 
bir Jawğını yedi. Yörük Ali, 
sallı hasmını kazığa vurup mıh
ladı. 

Mustafa, daha ha.18. ha.c:::rnının 
elinden kurtula.cağım fikrinde 
idi. Bir türlü küçük hasmının 
derecesini kavnyamamıştı. Tek
rar tekrar zorladı. Kazığı söke
medi. Yörük, kazığı söktü ve bir 
den.bire sarmaya girdi. Musta
m, be.basından öğrendiği basma 
kalı.o oyunlarla sarmadan kur
tulaynn dedi. La:k.in Yörüğiin 
elinden bir türlü dönüp sıyrıla
madı. Arnavutoğlu, eliyle .kalbi
nin üzerini sıvıa.zlıyordu. İkide 
birde de: 

D) Kınında yenilgiye uğra
yan ordunun eflkanumumiyede 
uyandırdığı hoyrat ıte.siri gider
mek, nihayet: 

E) Hasını., pigmtğını bitirme
den, tasa..rlama.dığı yerde ve 
zamaında sa.va.şmıya mecbur kıl
ma!k olabilir. 

Alman ordusunun Kırımda 
kazandığı muvaffokıyeti küçüm
semP.k mümkün değildir. Ancak, 
Rusların, geı:Q.şliği 20-35 kilo
mcl.ıreyi· geçmiyen ve diğer mın
takala.rda. hiçbir irtibatı olıru
ya.n bir cephede 20 kadaı· tü
men bulundwma.k gafleti gös
termiş olmala.rı.ruı. inanmak da 
~çtür. Almanlar, son tebliğ~ 
rinde 170.000 esir aldık~ 
HOO t.op iğtinam ettiklerini bil
diroiler. 

20 tümen, 400.000 ldşilik bir 
ordudur. Ruslann ilk müdafaa. 
hattı 20 kilometre idi. Bu he. 
sa:ba göre cephenin her kilomet
resine bir tümıeıı, yani 20,000 
!1rişi ve tilmenlerde 2.000 t.op ol
duğuna göre de her kilometreye 
100 top isabet eder. Gerçi, ber
zah, ~jfk önemi haizdir. 
Ta.lu;is edilen silih sayısını da 
çoğumsamak doğru olmıyahilir. 
Büyük harbin V erdun cephesin
de de bu .kesalet g&.e çarpıyor
du. Fa.kat, doğu hareki.tının can 
da.mvı Kınında değildir. Rus 
ordusu, muharebenin mihraık 
noktasında eon kuvvetini bulun
durm.a.k. mecburiyetindedir. Kı

rım hıaırekatı, ne de olsa, mevzii 
sayılabilir ve mevzii teşebbüsler 
tm.n neticeye yetemezler, Diğet 

Ankara'ya çağırılan 
zahireciler 

Ankara., (Yeni Sabah) - Hii
kf:ımet ta.rıaflund.a.n hububat ve 
bakliyattan yeni istihsal edile
eek olan !'ekoıteye el ıkonuJma... 
sın& ma.r v-eıildiği malfımdur. 
Hükfunet 'bu el !koyma işinin pi
yasada. yapa.cağı ~ hı.oeı 
!emiş ve ilgili tacirlerin de mU
tareıala.nm almıya lüzum gör
milştUr. Bu maksat.la zahire tilc
carlan bu e.yuı 25 şiiıde .Anık.a
rada ya.pılaak bir toplantıya 

çağrılmıpardır. 

Koçhisar'da tohumluk 
tevzii 

Şerefli KoçhisaT, (Yeni S... 
balı> - 1942 yı1ı hasılatını-. 
1ala§tJrmak gayesiyle hab to
humluk mısır ve patatea dağı
tılımalrtadır. 

Tire'de iki Enstitü 
açıhyor 

ve silah. tesirine güvenilir. Eğer Karadeniz haıtı 
Rus ordusu, iddia edildig~ ı· gı'hi, Bartın hattı 

burada sayıya qn.eı;n vermişse, İzmit hattı 
ha.tıa.ya dilşı:nüş demektir. Muda"lya hatt1 

Timoçen.k.o, Alman müdafaa 
ceplresinde sim.dilik bir delme 
mahiyeti IM'Zedemiyen bir "cep" Bandırmr. hılttı 
açmak.la 1941 haziranındanberi 
o topraklarda, ahla.kan gerçek-
t.en dersler veren yarma hare- Karabiga hatt.J 
-ketlerine nazireler yapma:k eme-
linde ise, yann sağ kanadından tmroz hattı 
da. yöneltilmesi muht.emel ıkamar 
hm !karşılamak ıztıranndadır. Ayvalık hattı 
Kışın iboyuna devam eden ~dı- İzmir hattı 
rışlar, cephe taarruzundan öteye 1 

g~emıem:işti. Bugünkü girme 1 
hareketleri de, dalına ajılan boş
luklar doldurulmak ve b.rşılık-
lı hücun:Uarla önlenmek -üzere 
sonsuz ıbJI'l3ıkılm~. Arazi 
ka.zanm.a.k, önceden yapılan a-

Merı:in hattı 
Şilep Seferi 

ğırlık merkezleriyle başarılar Baa aeenta: 
göstlenn.ek kolaydır. Uzun za- Galata 
ma.n !kalınan mevzilenle, t.opntk- Şube acen~-· .. .., 
tıan kuvvet almak ve bütün ta- .._., Galata 
biye ve ateş esasla.rmı da tesbit Sirk . r.ı 
etmek sayesinde, muharebeler ae :ı_ ~ f 

- Salı ~.oı; te Ci.ımhuriyet, Cuma 4.00 te Tarı. Ga-
lata Rıhtınundan. 

- Cumartesi 18 00 de Tuban. Sirkeci Rıhtımından. 

- Per~embe 8.00 de Kemal Tophane Jtıhtı.ınından. 
- I·azartesi, Çcırş~imba ve Cuma 9.50 de Marakaz. 

Cunıartesi 14.00 de Sus, Pazar 9.50 de Marakıız. 
Galaia Rıhtımından. 

...._ Pal'artesi, Çarşamba ve Cuma 8.00 de Sus. Galata 
I<ıhHmından. Aynca Çarşamba 20.00 de Antaly::ı 
Vtt Cıımart.t>Sı 20.00 de Mersin Toph:ıne Rıhtı
m1ucı e.ıı. 

- S;ılı ve Cuma 19.00 da Baru~ T~~h~~~ .. i~h~~~ 
. nmfücn. · ................ 

- P;;zar 9.00 da Kemfü Toph~ne Rıhtımından. 
_: Car~ıimbr. 12.00 de Bursa, Cumartesi 12.00 de 

Antalya. Sirkeci Rıhtımından. 
- ?:.ızar 13.00 de 1zmir. Galata Rıhtımındım. 

- (TUNÇ) vapuru 26 Mayıs 942 Srılı gimu saat 
20,.00 de ?irkecide.n kalkarak tskenderona kadar 
Yiih. sefen yapacaktır. ~' !cu almıyacaktır. Gidişte 
Gcli~olu, Çımakkale. Izmir, Finike, Antalya Ye 
Mersıne ugrayacnktır. 

NO:_I': Vapur, seferleri h;lkında her türlü malfuna 
~ aş;,ıgıda telefon numaraları yazılı acentalaı·unız

druı öğrenilebilinir. 

- G:ılııta rıhtımı Lirnarıfar Umum Müdürll\ğü Bi
nası all.ında 42.362 

- Galata rıhtımı Mıntıka Limnn reısliği binası al
tında. 40135. 

- Sirkeci Yolcu ~lonu. 2.2740 (5792) 

wrmElk, yıomıak ve yıpratroa:k ' en gı ~~~~m.aksada elverir. .. .... ı .. 111 .... 1111m&!i .. 1m•wwıım1 .. a;~wmsmw;ES11 .. !lllll!l!m .... ~~--~ 
,n.ı;c.ı.ıOıuunun, Alman ordusu-

nu istihdaf eden hıakild bir 'fb. ,...,·--~~--------mrr.llm:ılCI __ ;; ...... 'hı..:~~- criMmwioı::ı_ 01•·ğmnı zan- 8 ~~ h--~~ ·ıuu r.- -•w, 
nettirecek bir durum henüz gö- j B•klenmekte olan 
ze çarpmaktadır. ÖbUr yıandan, p o K 
Ahnan ordusunun niyet ve malt- E R 
sadını şimdiden kestirmek de 1 

imkansızdır: Olaylarm gelişimi-

ni beklemek ger~ktir.! Tras bıcaklan 
' Türk Matbuat 

Teknisyenleri 
kongresi 

gelmiştir 
DiKKAT: 

lmabulda 1 adedi 5 kuru,tur. 
,, 10 adetllk paket 45 kuruftur. 

Tatr:ı da 1 adedi 5, 
Türk Matbuat Teknisyenleri Bir-

ıw &eD.elik k~esini dl~ !:minönü im••-:m-•:s:ıı+ .. •-•••-•!!•m"n•11:!,;io;;, a;.;!~!~d:..ı ;~~k~~~~~.!!~u;ris. m•aMlll•!
B:ılkevi salonunda YCIJJDllltır. Kon-

~~=:~ ::ı!~ Biletçi Alınacak 

1 

idare heyeti DAD'\ına rela bir 11e11elik • 

full7f!t raporunu o~ ve -~ / stanbnl Elektrik, Tramvay De Tünel) 
ıar:~b\ılm:::: geçmiş. Blr işletmeleri Umum Müdüı-lüğünder;: 1 

çok kimseler IKS:ı alımolar ~ ~eçen İdar.emize 1ıJlet{.i almaCBktır: 
!lem! yapılım :müsamerede btrltle bn- Kabul iel'Mti: 
7ilk yardıınhrı dokunan " birlik 1 - Tamuııı;ıbba olup ~erlik.le ı.lAkası bulunmıyacak. 
~kında gtayişlı:Ar ~yatta bulu- 2 - Boyu l,a!> ten aealı ve yaşı ktrktan ;yubn olmıyaenk. 
111111 :utıanı konerenin ~ttrtl bl'l 3 - Okuma ve )'uması oiıruıklA beraber birtı:ı da het>ap bilecek. 

dbilmesi kararlaştınbnıetır. 1*.klilerin Galıııtacla Tramvay Hareket Daireal:ne müracıuıUarı. (5764) 

- VAki olan teklif üzerine Dab.i:liye 
Vekilimiz. Sayın Dr. Ba7 FJkrl Tli
zer'in birlik daimi fahrl re1sliline iu 

tihabı alloş)arla kabul edil.erek idare 
heyetine; Refik Ahmet Sevengil ve 
Dr. Haf1.z Cemal intihap edilmişler-... 

Bundan ıımıra büyüklerinM.e baj

lllık ve tbiın te~ eekllmeehıe 
.karar verll•rek .intibaha ~. 

tntibap neticesinde ıc1are Heyet.i

Dıt Talat Delidai, Şeref Hl'l't!l, :Ali Ge 

nli, Hayri Şahiner, Şükrü Be!-kmen, 

ı:them Gürdal. Feyzi ~teri, 
Ba.b:mi Ersin, Süleyman Ersöx, A. 
Mehmet, ı:tbem OD.an, Bedri Ata
man, Hamdi ~Ur, MUnit Dizer 
intibç ed.i,bnı,lerdir. 

TiCAR ET VEKALETlNDEN : 
Ticari mı.l~adele.lerde jthalAttan prun alın.arak ihraca~ prim verilmesi 

yoilundaki tatbikatın dtinya baTbinden doaan bugünkü iktu;adi şartları;. uy
durulması lüzumlu ıöri.Uerek a~agıda ki karar aluımıştır: 

l -. Serbelri ~vizle yapılalı ticari mübadele hizmet ve um:unelelere 1 

Tak.as Lin':ıited ~irketl walındau. tatbik olunan primler, mahdut t<1sfiye-' 
mwımelelerine inhisar etmekte olan ahdi ta.kaslara Y'' ·"' Taka L' ·t d' . ...,.. ' S ın11 <' (!e 
tatbik edilen priml~ aşajpda ;-.·azılı şekiller dairesinde kaldtrılnuı,tır. 

2 - A - İhracattan, ticari hizmet ve ınunnıelclerden mütevellit scrb"'"t 
dövi:zlere Takas Lim11ed ş· k tin · ""' . . . . ır ~ ce prım tediyesine 25 Mayıs 194.2 tıırı-ı 
hinden ıtibaren nihayet verilecektir. 

~ mükteflep hakların muhafazası maksadile bahis mevzuu ser-1 
best dövizle"e, ihracat için alınmış olup 2.5 Mayıs 1942 tarihinde meriyette 
buhıruın ~rıt li8anslarma mCistenlden ve yalnız. mer'iyet müddeti içinde 
,...pıfacnk ıhraeata mutad prim verilecektir. 

Faaliyet raporunun oku..nl)lJ' 
sında n sonra eski İstanbul pall' 
müdüıii Emekli Y arba:y şerıf 
söz alarak, İstanbulda binler<' 
emekli subay bulunduğu halde. 
bunların pek azının aza kaydll' 
dilmiş, olmalarını teessürle k.ıf 
Şt1amış, orduda nıha.n biri~ 
olanların bu içtimai sahadıli ti• 
clcle vermeleri teım.ennisinde !=' 
lunmuştur. Cemiyet bütçesill~ 
müzake:nısi ve yeni idare be}'°' 
tiyle h:tysiyet divanı intibabl1" 
dan sonra 8.za.Jıar bazı temenııt' 
lerde buiunmll$ıırdır. Bu a.rsıi' 
emcık1i subayların tramvay]~ 
muvazz-ıf subaylar gibi ten?jl~ 
tan ie.-tifade _e~eleri, ~ocuıclıll' 
run resmi mekteplere alınu~ 
kolaylı:ld>Jr gösterilmesi dilrll 
de vardır. 

Trakya'da faydah 
yağmurlar 

F~irne, (Yeni Sabah) 
Tr<tkyıanın muhte.lif bölgeleriıı' 
bereketli y~tırlar yağJX!l~ 
başlamıştır. Yagı.ş, ekinler ıÇ 
fıayd.clı olmuştur. 

1 Askerlik işleri _ __........ 
Fatih Askerlik Şubeslnden: 
izmir Liman Anbar Memurl~ 

dnn vazifesinden ayrılan Yd. sub il 
P. Te~ınen Hüseyin Hüsnü oıJ 
B:.haitin Stzen Ezine 313 ve ~ 
No: 15159. 

* Fatin Askerlik Şubeaincfon: i' 
Aksaray Kemalpae,a Cad No: .,f 

te oturdugunu bildirep ve bult11 

mıyan Veteriner YBrbay l\Icllrı' 
Servet. l!h-326. 

'k· 
Fatih Askerlik Şubesinden: ,(f 

Kurtuluş Cııd. No: 173 Gülrrıt· 
Apartımanmda otwduğunu bildif' 
henüz bulunamıyan Ölçme Tcgıı" 
Hamit oilu Rıza •6318 in hemefl ;• 

beye müracatı. 

lLAN 

Eskişehir Kadastro 
r~ak imliğinden : 

Hoşnudiye mahallesi por~ 
bulvarı e.ivarında 19 nwn:ı~~ 
mukirn D. D. Yolları m::ıJcitl1 

lerillu0u Süleyman oğlu ııı 
~ r~ 
-=>aygı tarafından CulhU · 

Keza ihracı memnu olmıyan maddelerden illin tarihinde ııatış akdi ya
pllm11 ve ~~tl1i açılmı.ş _ol~p da henüz lisansı alınmamış olan sa!ıo lara 

~ ........................ Kl .............. :~\ da .a saat ıçiııde Takas Lımıtede tesc!l ettirilmek ve bir hafta içinde li-
Şapkasını ihmal eden bayanların zerafetleri noksan bbr samı ~ak ihnııcat bu lisans muddeti içinde yapılmak !i&rtile mut.ad 

Tiı"'ı (Yeni Sabah) - Tirede 
bir kız; diğeri de eııkek olmak 
üzere i!ki enstitü açılmasmn kıa.
rar verilmiştir. Bu m.aıksatla iki 
arsa temin edilmiştir. .ArsaJ.ar.. 
da binalar ya.pılınauyaı kadar 
enstitü olaraJc kuJla.oılmak için 
kirası \kendi tarafından wıril
mek \17.ere belediye miln3sfp ..,,. 
rini temini taıahhtit etmiştir. 

mahallesi Sav soka..l( .g ptıll1, 
ralı evde Silistre mulı<.ıculıı.l'' 
llan Mehmet oğlu Hiis"yin ~ 
bin~ ac;ılan dava üzerine gôt> C' 
rııen Javetiye ika.ıneigahı 1

11
• 

hul kaldığından ba.bsile f 
gelmiş ve şu suretle HüseY111 

ikametgahı bulunamamış ve, 
lanen da \'et olunmasına ve ~ 
hakemenin de 23/ 6 '912 . ~ 
saat 9 a talikine karar verıl 
olduğundan adı geçen Hü5"\ 
o gün ve vakitte gelmediği t..~ 
dirde muhakemeye gıyaberı 
kııacagı ilan olunur. 

En son naoda ve en tık ppk•l•rı prim ta~ilı: olunur: Kezalik ticari nıuamele ve hizmetlere ait dövizler bu r·---=-----
karaı:ı~ ilanı tar.lhi.nden evvel Türklyeye bilfiil getirilmiw olmak şartile 20 · .. 

Ş E N Ş A P K A IÜn ıçınde mutad J)rlme istihkak tevlit eder. IY en 1 Sa ~, ~ 

Mağazasında bulabilirsiniz. 
Zengin çeşitlerde el t>antaları, eldh·enleri ve ea.Plt& 

levazımatı da vardır. 

. B - İ~ttan, tı:~rl hizmet ve muamelelerden alınan primlere ge-1 , ~ 
li~e, n:ezkür Şirketin primli döviz vaziyeti tasfiye edilinceye kadar bu ~NE 8ED--LI 
pr~mlenn tahsiJine eskisi gibi devam olunacak ve tasfiye sona erince hu 1 C. •' 
prunler de derhal kaldınlacaktır. , Tllrt:ly• acn• 

3 - Bahis mevzuu primler kald1nlmakla beraber bu serbı>St döviz-! IENl!LIK 1400 Kr1- 2100 f(rt 

!erle yapılan ithal~ta ve ihrae::ıta şlmd.ıye kadar oldnd-u albi d edil S AYLIK 710 ,, 1450 '' - Oh!.. Mühaklir herif sa
na!.. Ubn Yörük .. Seni göreyim 

,...ktir. - .,. evam e-....... 1 AYLIK 
1 AYLIK 

400 .. 
1110 n ver şunun dersini!.. Sultan Hamam 46 

Kavasoğlu, cevap vezmiyor-! ............................ lllliiılıııliiııiiııilılli ............... ı ====================-===============================: du. Biliyordu ki, Arnavutoğlu. - ı . *'™" ~-a ı------0-İ _K_K ___ A_T __ _... 

iG:~"j:.:t~Göird~!oun'·a~mı~u .. ·.: Toprak 'MahsulleriO/lsl l stanbul 1 Devlet DemiryOJlan iÜ~I!~~"'J _<>::.:: .... .:::: ,~:J 
ıora.ın v Şubesinden Eskişehir C At 1 . olunuıu ve zlyaından mes•,M 

hödüğü! .. Amma, ne höclük!... On bir bin metre be2i Ofisimii tarafından verilmek pırtile örtülük tihanı er c yesı için tesviyeci ve tornacı alınacaktır. Sanat iın- kabul edilmez. 
Aferin .Şlt Yörüğe .. Ne güzel ta- ttıuşamba dlktirilecektlr. Talip olanların Ba.rtruunesiiıi parasız olarak mu- bul Haydarpaşa D<'pıısunda yapılacaktır. A"gari S. 2 işçi dereccsınd~ ______ ___ ,,.,,,, 

hiye kurdu değil. mi? Narnl"'"- haberat servisimizden almaları ve a_,.. "'"""'""~ ya~·1-aıc "'·---e '"'.5.942 unanıar tavzıt E'dıleC'ek ve ücreti imtihanda güste .. eceg•· liy k~t ·· - ı.ı-·""' .., .... ...---....- _....... ~ ......, tesbit edilecektir. · ı " "c goıe k~lt;,l: A. Cemaleddln Sar•ç
0

• 

drm ~oro·a dabş1 nasıldı?.. Pazartesi i:ünü saat on beşte Sirkecide UiDan Hanmdaki ~ubemizde T Ncırl-'•t Mlldilril: M Sam.' ıor' 
( 

..ır1~ .... '""'"'.r) h bul l -'- - 1 •• u ;Uiplerin Hı.ıycı.ırpaşa lı;Jetme Müdıırlu' aune .. J • .ıs. "'''·~• ~,., :ızır unma arı r- ....un ~· (b.666) olunur. _ ... muracuat otınel"rı ılfm Buıld;.jtı yer: ( H. Bekir Giirsı.ı> I• 1 
(3362 - 5388) 1 Jıı.. Cemaleddln Saraçcğlu m•tıı'' 
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