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Milli Sene Hitler ve •••••••••••••••••o•••••• Ali ELiYOR Yeni Sabah ' 
, ..... , ........ . lap.on imparatoru arasında Mahrukat Ofisi kararnamesi Beş Yaşmda 
: ----~--~~~~~~--~~--~ 

ı Tebrik ve teşekkür telgrafları teati edildi 

1 Reisicümhu1'umuz, dün Çankayada Yunan B. Elçisini 
kabul buyurdular, mülakatta Hariciye vekili de bolundu 

V k. 1 H ' ı· d kt "YMiBabah,, 1*gimki.-. e 1 er ey e ın en çı 1 ~~~r~yı~::ru~:~u~:~::.~ .~: 

l·sı!!nbu11 ·ıa~e kadr11
,r
1su tasd·ık e· dı.ldı· · ~:~ı!~~r?~E!;;~:;; 

Ankaıa, 5 (A..A.) -Alınanların 1 Mayıs Bayramı mi.'inasebetiyle Reisicumhur İBmet İnönü 
M .., ,, IJ ) rinc m•i.ilevazi 1ıe ıııaz.~ız h~:-

. mı ttc n ibaret olfuı "Yeni S"-
Aıüara, 5 (.Yeni Sabah muhabiri telefonla ı ı IL')'acaktır. Ofisin se.rmaytsi şimdilik 500 bin balı,, temiz seciyesinin ve gtl-

bildiriyor\ - İstanbul '\Tali V<!I Belediye Reisi B. lira olacaktır. Fakat. 80nrad<m Ofi::ie bir bu~uk rn-gı.~.~ı.z gaymliniıı müktlf<tft-
Doktor L itfı Kı!·dar, bu a·kşamki ekspresle şeh- ı milyon liralık kredi daha açılacıa:kt.ır. Vali ve Be~ m yöntıiiş ve mıı1ıtetem k,(ıri-
rimizdcn htanbula hareket etmiştir. Vali ve Be- Iediyc Reisi İstanbulda Ofis teşkilatını ı;;ür'atle kdııfo sevgi t·e terert:iiJıl-Ori.. 
lediye Reıı:;i, şehrimizde bulun-ı · ~ f.aaliyete geçirecekt.il'. rıi 1ro.zımnuıya muvt1ffak ol-

ıle Adolf Hitler ~mda tebrik ve teşekkfü tel~afları teaıti edilmiştir. 1 
Anka.:ı:-a, 5 (_4.A.) - .Japon İmparatorunun doğum yıldönümü münasebetiyle CtmıJıurıeisi

rnizle tmparnfor arasın<lıf.ı; tebrik ve te-şe.k>kür teıg-rufüırı 'teati edilmiştir. 

* Allkara, 5 (A.A.) ~ Reisicumhur bmet İnönü Çankayadaki kö§lklerindc Yunan Büyük 
duğu müddl't t-ı-ı11.ısında. stanbu- s f h • 1 la~ Kadrosu füt Çıktı ı muş IJ-ulumıyor. 
la ait birçok meseleler hakkında U şayi ;:a B rt lstanbulun iaşe kadrosu da "Yvııi Sab<ıh,, rı.::.i~ uJ.:ıc.ıııı-
alakadn.r vekaletlerle temaslar ~ V kill H uıoı+; ... d C!<l<H 111/n ifim.adrnchııı C<'st11·ct 

Elçisi M. Rafael'i ·k~buJ buyurmuşlardır. Bu mülakatta Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu da 
hazır bulunmuştur. 

Madagaskarın 
işgali 

f' er e.Y"' ...... en çıkmıştır. ı afomk 1·n münlınsıroıı bıı scıı-
yapmıştır. Bu temasların en mü- IfadrodaJri tayinler derhal yapı-
himmi İstanbulda kurulacak c o r de 11 Hu 11 1 ak gi re iliın<lfl<l dnywıamk lıi-

Madagaskarı 
Fransızlara kim 
kazandırmıştır ? 

Mıhrukat Ofisi kararnamesi atst!~ıJa. Veriltıeek Yh4'ttk yı.k giirii.ldilğii WtufMr tevec-
ıteş:uı c."lmC'kteydi. Ma.ddeleri · cii1ıc cln.h<ı. ziyade 1ı nk ka~ın-

öğrendiğün.ize göre !kararna- f f d C?ğrcndiğUne göre bu ay için- m117l: yoluıvla bım<l,nn sonttt a r a 1 n a n de lı5tanbula >bol mik•,~roa l>ın" 'n<; da <t!f>ıi a:.im 1'C gffyrcf1c Ç<f-
me Heyeıt.i Y c-kilt:den çıkmıştır. lld ı ' f 

İs ve fase1ye veri.lec-1·til'. t:tf1<'<'1i ır. r -, Kararnameye göre, tanbulun u OA 

k 
Valiler Toı>l ... ntısı B11 1·twUc ile ''Yeni Stılw1ı., 

Müct'l'ftt hak ve ada~t bftka
mından, Madııgaskal' iı,ı:,alini 
ta.-;vip ehniJe imkan ~oktur. 
F:ılm.t ı:_t'rek harpt.t"n evvt"I, 
gt•rt"k lıarp l"Snasmdu sahidi 
olcfnı"ttımuz ,.,k'alardıa müt~r
rd :ık 'e iıdalt•ı mt 1 bumu 
ile o ka.ha.r i.c:;tihza. l'ldllrniş , . ..., 
ÖJ kı ~eyler ) apılnuş.iu ki ar- · 
hk hu sözlc.ri a.ğ'.ıa. alma.k bli-

Arkadaşımız A. C. Sarö~oğlu
nun nakledeceği bu {;olk •alaka
bahş etüdü yarın okuyacaksınız. 

maıhru at ihtiyacınin yansı t k • d • ı • " 1 Mahrukat Ofisi tarafından t,e.. e zıp e ı ıyor Şehrimizde birkaç gün devam smıgW k(lri/<''l'ine. ?ııi;ııırt n' 
min edilecektir ve Ofis muhru- eden valiler toplantunnda umu- ·~·i!kı•t111lo ıtn ı ar::.el t•W'!/i yi<ct1 

V'VVVVVVV""-'WWWV~'VVVV 

kat işkrinde nazım rolünü oy- mi olarak emniyet teı-şkiJatı me- ,,, / bm:ç 811Ha ı". 
Nazır Hindistan selesi mevzlllıbahs edi1meıkte<lir. 1 Tt<Tfıl(, YHca Tonrıilomlıt. 

\ ük bir satd.-nınluk, adeta tir 
hiimA.h t f.-,:-.ki! ehnit.iir. __ _J 

Y azrn : Hüseyin Ca11t:i YALÇIN ·İngilizler 

Ekmek istihkakı 
... 

Bu sabahtan itibaren ekmeği günlük 
karnemizin yarısı nisbetinde 
alacağız, vaziyet muvakkaktir 

Vilayetten tebliğ edllmlrftirl 

nıe.~elesi hakkında 
beyaııatta 'bulun
maktan çekindi 
Vaşington, 5 (A.A.) - Dün 

basın toplantı~ında M. Cordell 
Hull'e son günlerde dolaı;an ba
nş rivayetleıi dolayısile Birle
şik Amerika siyasEjfinde bir de-

(Sonu S:ı. 8, Sü. 2 dil) \., _.; 

Parti Grupunda --------------
Çeltik ziraatinin. eaaslı kayıtlar altın· 

da yapılması işi görüşüldü 
~------... ~~~~~-

uD ngilız deniz ve karraı km-
vt!Lleri Madag.-u:>kar ada
:-ımı. gide1 ek bura..,,wı 1ş

g l ettiler. Alınan mıalfımata. gö
re, adanın ı*'"aıli Birleyk Ameıi
lka devleıU~ri tar&f ınd:m tama.
nıiyle tasvip edılm·ş ve böyle ol
duğu da Vaşingt.ondaki Yichy 
hükfımetıı ;-;efirinP- tebliğ • olun

Madagaskara 

asker 
çıkardılar 

f ~~~~b~~J~f; ~~~~!~:~~~~~~:, Ziraat ve Sıhhiye Ve ki ileri izahat verdiler 
Bu sabahtan itibaren herkes ekmek istihkakı· mıtır~irlesik Amerikanın dmu- Ankara, 5 (A.A.) - Cumhuriyet Halk .Paı·tisi Meclis Grupu 
nm ellarindeki karnelere göre nısfım alacak tar. mu hakkında M Ruzvelt birçok 1 Uımuni Heyeti bugiin saat 15 te reis vekili Seyhan )feb'usu Hıl-
Bu vaziyet muvakkattir. VALİ Y. defa izahat ve;mislir Esasen mi Uran'ın reisliğiı,de toplandı. Celsenin açılmasını rn gecen top 

AHMET KINIK ciddi surette incele~m;ye değer lantı,.zabıtlannın okunmasını müteakip ruznaml'ye geçildi. 

ımuştur. Bu hareket Amerikanın 
tasvibile karşdandı 

__ ----------·-.......;;;---~·--.;"'--..,.----~--"!"""91 bir barış teşebbüsünden habe· ı Ruz.namede Seyhan vilayeti- nıumi mahiyette çelı:ik ziraati· 
rim yoktur. nin Osmaniye kazasında c.:eltik nin sıhhat üzerine yapımıkta 

Ok 1 K•t ı Bundan soma hariciye nazı· ekiminin umumi sıhhat dunmıu olduÇ;u kötii tesirleri belirtl't·ek 

U 1 ap arı 
1 

rına. Hint kongresinin istila teh-
1 

ihlfil ettiğine mahallinden yapı· bu ziraııtin çok da.ha esaslı ka
likesi karşısında altlığı kar~ı lı:ın şikayetlere itt ila hasıl etlik yıllar altında yapılmasını miim· 
koymak durumu hakkında tef- l.;ıri beyaniyle Sıhhat ve İc;timai küıı kılacak bir layihanın b"r.ın 

J f iitt efiı-~oi>rin M adagn -:!Kan i!)
gal et.ı•1.:>leri ne a..:ı) Fr:m.-.;:a.ya. ne 
Yıd1) hükumetine ka.ı ı:.1 bir dü~
manlık harC'.keti seklindıe vukua 
uelmemi::-tıir. 1.!;>galden bn.hscden 
İngiliz tebl:ği bunun Madagas
kar ıada..,,ına bir Japon ihracı ya
pılma.-;ııun ve bu yüzden Mütte
fikler da ra::;ma gelebilecek ı.ıe1ı
ditl<'rin onlenme.-,i :t.t-in ihtiyar 
cdilmis zaruri bl:r müdafaa tcd
birin<.l;n ibaret olduğunu. sulh-

Fran•a herhanği 
bir harekette 

bu:unursa 

M 
•f V k• l t• k•t f• ti ı sirde bulunup bulunamıyacağl Muavenet ve Ziraat Vekillel'İnin en·t•I Büyük Millet Meclisine 

aarı e a e 1 1 ap ıya arını :ıorulmuş ve şu cevap alınmış- keyfiyeti izah etmelerini istiyeıı getirilmcı:;ini istemi~krdir. 
makul hadde tutmak maksadUe tır: ve Bingöl Meb'usu Feridun Fik- Hatiplerin be~·anatına n'Ytı r 

- Hindistanın bu meı:;eleler ri ile iki arkadaşı tarafından veren Ziraat Vekili Uııhlis E rk· 
yeni tetbirler aldı hakkında mevcut görüşlerin faz- verilmiş bulunan takı·kir vardı. 1 ınen böyle bir layihanın <:ok e-

la ı:ıayısı bu hususta bir demeç- Takrir okunduktan sonra küı·- ; :-o.aslı inet>lemcler sonunda Sıhhat 
te bulunmağa yetecek kadar me siiye gelen Zıraat ve Sıhhat Ve- 1 Vekaletiyle tam bir muıabak: t 
seleyi incelememe imkan verm~ killeri bu şikayetin hiikfımetten 1 halinde tanzim ~dilmif) hulu~au. 
miştir. yapıldığın: ve mahallinde yaptıı ğunu Ye bu günlerde Vekille, 

Bu. müttefiklere karşı 
taarruz telakki edilecek Okul idarelerine gönderilen tamim 

d 
L"- ~~~~, •• 

·tan sonra a anın r ı·aru:;a.ya ge- Jfo.ı·q<ıl Peten, Sonuna Kadar ö -· h • h Ankara 5 (AA) nümüz.. mimle bu ic::.i tertiplemiştır" • 
ri verilecegıni, atta arp esn :ı.- ıır u 1~rwcm et Emri lT erdi ' · · - "' sında lüzum kalmazsa. adanın deki yıl okul kitaplarının makul Umumi hayatımız bakımından 
'.iı.!ı·hal tahliye crlileceğini temin fh hadler dahilinde fiyatlanmasını ehemmiyetli gördüğümüz bu ta-
etmektedir racın Vişi ve sağlamak için şimdiden tedbir- mimi aynen ne..c:ırediyoruz: 

Son zamaııl:.ıl'da, Japonların Berlinde akisleri ler alan Maarif Vekilliği elde Kağıt fiyatlarının yükselişi, 
..,. zakdoi'll'<ln. cok tehdit edicı bir mevcut kitaplardan da istifade kağıt yapmak ve baskı ma.lze-
t.cw:ır almaları üzeı~ge ortaya bir Londra, 5 (A.A.) - Ami&l- etmek için bazı çareler düşün- mesi temin etmek hususunda 
Madaga.slrn.r mesclel$i çıkmıştı. lik daire::;iyle harbiye nazırlığı- müş ve okullara yaptığı bir ta- karşılaşılan zorluklar, talebemi-
Çiinıkü Uzakdoğuda. ve Or.ta- nın pazartesi ı;abahı neşrettiği zin, ellerindeki ders kitaplarını 
şarkta İngiliz hwkkmyetini ma.h- bir tebliğde deniyor kf: 

1 
I· zaruret haline getirmiştir. Mal-

vetmeık emelmi ot.ya aıta.n Ja- Mütt(•fik milletler Madagas- PA s ı Fi K'TE zeme fiatlarının yükselmesi do-
ponlax, WJJaıdagasl.arda u...,ıer tıeş- kardaki Die~o - Suarez Fransız layısiyle kitap fiatlarına zam 
kil etmiye muvaffaık olurlarsa deniz üssi'ine -karşı bir Japon ha- yapılacağı da gözönünde tutu-
Miit.tefiklere çok bii~'İl'k mra.rlar reketi yapıhruısını önlemiye ka- J 1 larak bütün okul idarelerinin ve 
verebiliderdi. Ameı<ika domin- rar \'erdiklerinden bu S< bah a- apon ar Maarif müdürli.iklerinin önümüz 
yonu §t'.hirleri ara::>ınua ancak da açığına hır deniz ve kara deki ders yılında kitap sıkıntı· 
1600 millik bir me:,,afe vardır. tkuvveti gelmiştir. Müttefik mil- eı· rmanya - Cı'n sını önleyecek tedbirleri şimdi-
Umık menzilli Japon tayyareleri !etlerin Fransız statüsüne mü- den almaları gerektiğini, kağıt 
için bu, çok büyilk bir zorluk dah·ale etmiye niyetleri olmadı- • sarfını azaltacak ve dolayısile 
arnetmez t~ Mada.gaı:,-ı~ıarda ğı ve araz.inin Franı:ıız olarak, hududunu aştı milli gelirimizi koruyacak olan 
y~rle~ecclt Japonlar bit taraftan l<'ran::>ız imp<l t·atol'luğuna dahil aşağıdaki işlerin ilgililer tara-
Cenubi Afrika dominyonunu kalacağı :Madagaskar Fransız fından önemle yilrütülmesi ıa-
bombalaııken, diğer taraftan Kı- makamlarına bildirilmiştir. zım geldi~ni tebliğ ederim: 
zıldeniz ve Bası:ıa körfezınde ya- .Amf>l"OOl)a Göre IUötteflk kuvvetler Eller~ndeY.i ders kitaplarını 
pılaca.k Müttefik sevkiyatını da Va:jington, 5 (A.A.) - Hari- tarafından kulla- iyi kullanmaları v~ bunları ar-
kola.yca tehdit edebilirler v.e a- ciye nazırlığı bildiriyor: nılan zehirli kadaşları için temiz olarak sak-
deta Hin~ı arka.dan vurnıı- Birh·'şik Amerika· hükumeti lamaları ıüzumunun kendilerine 
ya ve sarmıya muvaffak olur- Madagask.a.r adasının ·Mihver gazlar düşen bir ödev ve memleket bor 
la.rdı. devletlerinden biri ezcümle Jıa- --;ı- cu olduğu, bu suretle milli ser· 

Böyle bir tehlike karşısında ponyn tarafından işgali halinde A k d vetin de koruncağı derslerde ve 
İngiliz ve Amerikan genel kur- bu adanın Müttefik milletleri- merİ a an bunun i<;in yapılacak toplantılar 
maylarının lakaydiyle hareket- çin bir tehlike te."?kil edeceğini da talebemize devamlı surette 
nız kalmaları akıl erme'L ve af- dün akşam Vaşingıtondaki Fran- gel m· 1• ~ telkin edilmelidir. 
fodilmez bir suç sayılırdı. Vic- sız bUyük elçisi Hayeye bildiril- y 

1
. -1- • .,; 2 - Hali ''akti yel'inde olan 

hy kfıfi derecede kuvvet ı IJCiay- mı~ur. [A A t l fl d d k. k. ı f dı ve t::ı.ıa.fsız kalacağı hakkın- Böyle bir işgal Fransa ile · · e gra .aı•ın, .an talebe, ellerin e ı ıtap arı a-
<1a i:t..ırr at telkin etseydi M:ütte- Müttefik milletlerin çok uzun 1ııtllisa edilmiştir.] kir arkada:;l::ırına armağ;oln ede-
fiklerın karı-.;ılaşmakta oldukla- zaman bnğlı kaldıkları medeni- Çin askeri sözcüsü, Japon ön- biiirler. ilesinin ya..~ama sa.rtla-
rı bi 'ÇOk zorluklar aı-_asında bi_r yet.in m;ıhafazası u~nda Müt- cülerinin Birmaınya ile Çin ara- rı elverişli olmıyan talebe, kita
de Mada"'a.Skar işgali zahmetı- . tefik mılletler tarafından yapıl- sındaki hududu açtıklar1111 ve bın üstündeki fiyattan, kitabı 
ni ibtiya; etmelerine bac~. kal- mak~ ~la~ müüc~dele içi~ kesin Wanting ya.kınlarına ulaştıkları- vereceği zamandaki haline göre. 
mazdı. Fakıaıt Viehy'ye guven- ve cıddi bır tehdit teşkıl ede- ııı bildirmiştir. makul bir indirme yaparak ki-
menin ımkansızlığı onları, bu a- cektir. · Zehirli Gaz1ar Amerikan taplarmı kooperatife satar. Ko-
dımı aıtmaıktu. mustar ibıraktığı Birleşik Amerika CumhuıTei- Mamulatı İmiş operatiflerce satın• alınan bu ki-
r<n.e çarpmaktadır. 1 si Madagaskann Briıtanya kuv- Tokyodan bildiriliyor: Bir- taplar kooperatiflerin talimatı-

"' Hiise) in Cahid y ALÇIN l vet.leri tarafından işga:~ -edildiği- manya cephesinden gelen haıber- na göre hali vakti daha az mü-
(Sonu: Sa. 3; Sü. 6 da) (Sonu Sa. S Su .. 3 te) (Sonu s.. a, su il de) (Sonu Sa. S, Sii. 1 de) 

Yeni Romanımız: 

Hariciye nazırı son söz olarak dıkları tahkikat sonunda bu ~e- ı Heyetine arzedileceğini Grup 
Britanya büyük elçisi Lord Ha- ne i~in Osmaniye kazas•nda çel- Umumi Heyetine bildirmi~ ' e 
lifaks ile P:;.zartesi günü yaptı- tik ziraatini men'e karar verdik nıznamede baska madde d!ına
ğı görüşmenin ancak cari iŞlere lerini bildirmişlerdir. ' dığınt1an toplantıya son vc•ri i-
ait olduğunu söylemiştir. Söz alan bir çok hatipler u- miştir. 

V11şingtona göre 

Mihver, üç cepheden 
· birden taarruza 

geçecek 
-0--

Bu hedefler, Malta, 
Kıbrıs ve 

Kaf kasyadir 
Nevyork, 5 (A.A.) - Vaşing-" 

tonun askeri mahfillerinde hü
kfun süren kanaate göre Mihver 
üç tarafa birden taarruza geçe
cektir. Bunlardan birincisi Kı- ı 
rımdanKafkasa doğru, ikincisi 1 

Kıbrısa doğru, üçüncüsü de Mal- ı 
taya doğru yapılacaktır. 

Ayni • mahfillerde Mihverin 
mutat ask~ri hazırlıklarının şim 
di tamamlanmış olduğu söykn
mekte, fakat Birleşik milletlerin 
bunlar<lan haberdar olduğu ve , 
onlar1n da hazır bulunduğu ilave 
edilmektedir. 

Londr~, 5 (A.A.) - Bugün 
neşredilen rakamlara göre. Bü
yük Britanyanın geçen· hafta 

Trakya Köprüleri 
Ardadaki inşaat bitmiş gibidir, Meri( 

üzerindeki faaliyet devam ediyoı· 1 

Suikast duruşması bugün yapılacak 
.. ~'Yeni Sabah., m Ankara muhabirinden:! 

* Aldığım malfımn.t:ı göre· Trakya köprülerinin in$aatı nor
mal olarctk devam etmekte<lir. Ardcl köprüsünün insaatı bitmi~ 
gibidir. Md iç köpri.i.süniin bir ağ7.ı bitmiştir. Diğer. iki abı d~ 
yakında bitt-cektir. ' 

Suikast clavası 
* Alr1ıan Büyük Elc;isi Ekselans Fon Papene mütevcr"ih 

suilcast dava.sının rüiyetine yarın (bu) sabah Ankara Aö-ırc'e~~ı 
mahkemesinde devam olunacaktır. Malum olduğu üzere ~ahlrt>
mcnın geçen celsesiı1de Rus maznunlardan Pavlof ve Kornilof. 
evrakı tetk:k için mildct Ne Abdün-ahmanın Talebe Yurdundaki 
tarzı hayatının sorulmasına karar verilmiştir. Mahkemenin ya
rınki ı bugünkü) eelse"inde bu noktalar incelenecektir. 
• Iı•uk St"fan-etlnılekl resmikabul 

* İrak Kralı Haşmetli Favsahn doğum yıldöni.imü münase
bet.yle 1rak Sefaretinde biı· kabul resmi yapılmıştır. Kabul reı; 
minde birçok vekiller ve el(ler hazır bulunmuştur. Akşama ka
dar devan: eden bu merasimde Türkiye ile Irak arasındaki sa
mimi dostluk anılmıştır. 

ı 
Konsolosluk layihası 
* Hariciye Vekaleti bir konsolosluk kanun layihası hazır

--, lamaktadır. Layihada, bugünkü şartlar nazarı dikkate alınarak 

zarfındaki adi masrafları ye~ii
nu 127.486.90!.l İngiliz )irf.lsına 
yükselmiştir. 

* p. T. T. MuhaRebe Müdürlüğüne Muntazam Borçlar Şube 
Miidürlerinden İzzet Ergin, Posta Merkez Daireleri Muhasebe 
Müdürlüğüne Divnnımuhasebat Murakıplarından Mukbil Yuh TESRARI il 

TOyler ürpertici bir macera peıinde, 
bütün dünyanın gözlerini diktiği Hin
distamn esrar dolu mabet le r ini, 

saraylarmı gezecek ve . fakirlerini, 
racalarmı tamyacaksımz. 

•,;(r /', ~ - _. '• • ' • • 
•••••••••••m••••IFJ'"r!l'JJS8tl tayin e<lilroişlcrdir. 



um tra ve Ca • ' 
~~,--Neler gördüm?--"' - ..... 

u- Alqaan harp esiri ani t:ıyor: - 28 -
GUndilzleri fazla sıcak saat

lerde ağaçlar altında uyuyor, 
o leden sonra ikindiye doğru 

la dilziililyorduk. Her gece 
· baha karşı muntazamsm yağ· 

ur yağıyordu. Aman Allaluml 
ağmnr deyip te geçmeyin. Zi

:a buna yağmur yağıyor demek 
tense ~ kova ile su bo§a.1-
tılıyor demek daha muvafık o
urdıı. Ara .... yerli .kullibelerin 
JQk:nWıdan geçiyor, h""lllübed: 
kilerin seslerini ç_ocuklann ag
layışlarını bile duyuyorduk. D~ 
m.ek ki artık Moro'ların yaşa
dıldarı mıntakaoın kalbgahına 
ftr.DllŞ bulunuyorduk. Yani se
yahatimizin en tehlikeli ve en 
korkunç noktasına gelmiştik. 

Birdenbire bizim kıla~ 
slildllıetini kayf:ıettiğini farkeder 
gibi oldum, herif zaten: 

-- Moro, efendimiz ge-klik teh 
Dkeli yerlere? .. :Moro, ah Mo-
ro ... 

Diyip duruyordu . .Asap bakı
mmda.n pek öyle kolay kolay 
aıiilA!essir olıli.n bir adam olma4 

malda beraıber, bu ıssız orman
da, yamyamların ortasında kı
llvuzumuzun muttasıl: 

-- li-OrQ ~.. Moro... diyip dur
llMl6U. fena halde si.nirlerimı boz
clu. Herifi ıkolundan. yaka.}ad1m 
-.e kendisini şöyle •bir adı:tmııkılh 
tııir sarsa.Iadıktan sonra: 

- Çeneni tut, diye gürledim. 
Bunda Moro filin yQk. Geva
e.iği bıraık da peşimiz sıra yü
~- . 

G örttlüyor ye;. herif bize kı
lavuzluk edeceği yerde 

tiz, ona ık.ıiavuzİ.ıık ecizyorduk. 
Niha. et büyük bir ırmağuı önü-

y -ıb·ı·· ne va.r<lık ve ır:magı e ıse erımı-

zi çzkamuya lüzum: görmeden 
yiizen!&c geçtiık. Zate1t elbiseleri
miz yağmurdan sırsıkls:n olmuş 
tu. Denize dfişenin ya.gmurda.n 
kookusu olmadığı gibi hatıtı istP. 
v.amn bereketli ya.ğmurlariyle 
sırmklam ısla:ııa.nlarn::ı. dil. dere
ye düşmekten pervaları olmu
yor. Zira öyle de ~Slll;o ?öY~ 
de. .. İyisi mi. soyunup gıym.'1ll
ye lüzum görmeden suya atılı.ve
rirsin vesselam; biz de böyle 
y~. . 

hmduğumıız noktadan üç saıat 
ötede olduğunu haber verdiler. 
Köylülerin arasında en ~!kgp
zü gôrfinenine ıbir dola.r bahşiş 
verdik ve. bizi LanaD şehrine gö
türmek için kılivuzluk. etmesinı 
söyledik. 

Tam öğle fu2ri La.nao'ya gir
dik ve 1J1!8ıha Di jruıda.r.ma. uma:ı
danı farafmdan ka:rşlla.ndık. 
Amerikan zabiti biizi görünce e
iiiıdeki ika - dı göstererek ve 
hayretini gizlemıye muvaffak o
lamıy:ı.raık 

- Bu telgrafın bahsettiği a
damlar. siz olmaJısınız, dedı, iş
te .Malaıbang'dan aldığım telg
raf. Bunda sizlerin Morolar ara
sından geçmiye· aslaı mıuvaffak 
olaınıyacağmız bildiriliyordu .. 
Bravo çocuklar; sizleri tebrik 
ederim. Ho~ geldiniz. 

- HO§ bulduk, kumandan, 
cevabını 'erdim. M":.l'Vaffakıyeti
mlizi belkı talihimize bol'Çluyuz 
amma, bir tak vahşi Moro'ya 
msgelmediğ:imizi sö~ liyebilirim. 

- Evet, hakikaten hakkınız 
varmış. Daha. dün on Moro ha
pisba.neden kaçtı ve sizin geldi
ğiniz yolu taı:np ederek orman
la.ona sığındılar. Bu herifler 
karşılarına ç!kanı o1dürüyorlar
mış. La.fm kısası, talihiniz var
mış. Şimdi söyleyin baıkayım. 
silil.hlarınız nerede? 

- Hangi silabla.rmıız'? 
- Camın Morobr dıiyarını si-

lih.sız geçmedinız ya!. •. 
Ben gülerek elimde tµttuğum 

.iri sopayı wattım ve: 
- İşte, Uedan, hem be.ston

hı.k. hem dıtı icabında ıkendimi 
korumak için kullana.bileceğim 
biricik silaih bu soı-.dan ibaret. 

Herjf, gCrı.J.erine inanamıyor
du. Mı.ıtta.sıl: 

- Nasıl, nas1l? O tehlikeli 
m.mtııı.kayı süa.bsız geçt:iu.iz ha:? 
Bwıu ba.na, kabil değil yuttura
mazsınız. diyip duruyordu. Ben 
1ifı kısa kesmek ~in: 

- Kumandan, dedim, siz bizi 
elleri.mime sUabLaı yaıkakl.m.ış ol
saydınız ne yu;pacaıkıtuıı.z? ?v!u
hamp bir devlet U;i)eası olduğu
muz için enta-ne ~de
ğil ıni? HalMııki ben enterne & 

dilımek değil, .serbestçe yoluma 
devam e'Lmek :istiyorum ve bu 
yüzdendir ki sililf teda.ıiki.ni ha
tırımdan bile geçirmedim. 

.Ameırüwı ııabiü ~ 

- Şimdi anladım, dedi, nadelı 
sil3ıhlıanmadığımz tama.miyl.e a,n.. 
!aşılıyor... Ve gen;ekteıı lütuf
kar bir in.'*1.Il sıfa.tiyle bi7.e kar
şı pek dostane hareket edenlk 
yi~eğiınizi, içec~. ~ 
eıttmrteo başka La.nao golü yo
lııyla ıbi.2li Keiıt.lılıey mevık:ilne gön 
derdi. 

Irmağı geçtikten so~ gen:ş 
bir ça.yırhğa. çılotık. Bızım kıla: 
vuz korkudan yolu da şaşırınış 
olacak ki, yolu da lkaybetmış 
olduğumuzu anlamakta gecik
medim. Yağmur bir taraftan, 
müterxuwiycn titriyen kıl&vuzun 
korkusu bir tı.u·aftan benim de 
8.s:ıl>unı bozn:ııyıt başlıyordu. Et
r:.dınıızda bi rsiıril vahşi hayva
nın böğürmelerini, ulumalarını 
da gözönünde canlandıracak o
luraaruz vıaz.iyetimizin biç de lil
tifeyc tahao:imülü olmadığını 
takdir edersiniz. Bir aralık dik
kat E:t.tim: Biz kira beygirleri 
gibi bir nokta. etrafında dönüp L aua.o" gölü Filipin edala.n-
durnıaktayız. Şonberg'e dönüp: mn ~ blr nokıtas.ld.ır. 

- Yahu, dedim, ben şu ağla.- Ada.ya lspaııyolları h1iJcim eden 
cın. önünden geçtiğimizi çok iyi bu gölde ganbotlar inşa ederek 
hatırlıyorum. Binz dan1mt da 1ıloıroian itaat çmıberine almak 
n1<!\(,dimizi tayin etımiye ç~- isteıni.ş.lıer ve İspa.nya - Amori
hm. Bu gidi§le daireler çev1rip b muhanıbesi başl~yı.noa. bu 
duraca.ğız. ga.nbotlann .AmerikaWann eli-

ne dii......-ıem.eleri i"in bwılan göl-Arlta.daşmı: ...._... ~ 
de b~la.r. La.kin Amerika

- Aman kaptıan, dedi, bura- lılar adayı ~ikten sonra 
lan durup oturulacak bir yer de- ganboıllan tekrar yüzJürmüşler. 
ğil. Yolumı.ım. devam adetim. Şimdi bunlar seyyaıhlann gölde 

Fa.kat ben onu dinlemiyordum dolaşma]anı.ı& yarıyor. 
bile, müşam!mamı çıkarıp yere Kıeithley m wkl.i oldukça: müs
yaydım ve cebin'den ~.ığım talıık.cm b..r lcale .. İçinde bir ta
:1erli rıakıdan bi nilctar çekerek bur kadar a.slker ~. Mem ku
aklımı başuna toplamıya teşeJb-- mandam bulunan Mister Cobers
l::-üs ettim. Yakıcı mayi mideme ton ~ba dostça karşıladı ve elin
inincc hem biraz 18mchm, l!eım 

eli ·:ı-: 1 den geldiği kadar iğzaz ve ikram 
de azıc.ık kendime g r fPUL Q - etti. Hatta bizi c~·inde miSafir o-
dwnBeni. • o-i\rılncA Şo .. ~ de .la.rak alıkoydu. Ertesi sabah da 

e:s- .......... ..., ~~,,. motörlü bir telme ile ibi2ıi "tli-
çöktü. , gan" a gönderdi. 

- Arkadaş, dedim, etrafı gör (Arka&I l'V) 
m.ıvc ı ıfı.nı olan bu yağmurda------------
ve· zifiıi gece !karanlığı için.de 
·volurouza devam edemeyiz. Bu
ra.da mola verelim ve bi.ta.Z din
lenelim ... 

Bıra.z sonra ben ve a.nkada
~ derin bir uykuyıe. ~ştık. 
Zavallı kılfı.vuzumı.ızun ise l:or
kudan gözlerine uyku girmediği 
muhakkaktı. Saba.hm saaıt ıbeşj
nc doğru bizi uyandırdı ve o ~
man yolumuza devam etmıe.yıp 
konakl:ama..U:.ta ne kadn isabet 
etmiş olduğumuzu a..'llaıdlk. 

Filvaki tfa."i* rmtaica.ya var
mıştılt ve öniimüzde derin bir u
çurum vardı. Bu. birgam ımm ta-
6t.wia gecenin ı:ifi~ kar.ınhğın
&ı. yolum i.6ıaı clı:vnım cbıfr:ı ol
SG.ydtk, bir uçuruma yu:vru-:1 
~"iıımız n:-tıha..kka.k,tı .. 

Gü.D.e§in :ış·ifüeı birlikte .:ıilkiın 
·,,,.,.ı.· "r;7 , t , . ve eınnı,'""'ımız o.e avae c ffil.,-

ti. Kılfıvu.zu.mm: neren: b ıhın 
dugum uzu ııs. .. '.{ı yukarı ı a ~ 
tPb f:' l V 
c:...ha yürr .:ıurrtcn sonra Moroh
'""m Yn!]:,.d \lan mmta.lt::.nın dı-

Darüsşaf akanın 
yıldönümU 

Pazar günti 
kutlanacak 

Çok şefkatli bir bayır mües
BeSCSı olan ~ 69-
uncu yıldıöniimü 10 Mayıs pazar 
günü .b1l8.t 10 da. .mektepte kut
tın caıktır. Bu hususta icabedıen 
haz rlıklar tam.amlwmııstır. M 
rasimd~ bulwıacalk davetlilerin 
huzurivle pek eski ha.yn- mües
scsesillin bu defaıld yıldW:ıümü 
g~en. yıllara .na.zaıra.n ç~ dıa.lıa 
pa rla.k ola.ca.ktır. 

}.JS?ra._.tjrm müteakıp DarüşŞa
.faka. Mezunları Oeaniyeti tara 
fındın eski m.ezı.mlura bir öğle 

egı ziyafeti verilecektir. Ce
"yet ziyafete :iştirake davet et. 
ği bi.i:tün ıeskt mezunlann ek 

mek karneleriyle birlikte gelm 
lerlırl ı".ica etmdkıtcdir. 

EH 

Kaloriferli 
Apartmanlar 

Sahipleri taraf n
dan mecburi 

olarak ısıtılacak 

h • ._ 

H 

Pey mi Safa - c·p Fazıl 
Davası dünkü celse 

de sukut etti 

r Ok yucu =-=t 
Diyor ki ı ~ 

Gıda macldelari tevziatı ı 
Bir okuyucu-muzdan §11 rnek\u· 

bu aldık; 
"Y t'Ili ~ekkül eden iııae teş

kil Mı halka :pek yerinde bir ted
bir olarak ocuz gıda maddeleri 

FIKRA F 

Y•zan : AKA G 0ND0Z 

Katını l!llO?'muşhır: 
- Baba.n kim! 

- D~ attır. demfl. 

İstanbul Umumi Meclisi aün ' tevzı ettiriyor. Fakat ne yazık ki, 
saat 15 te reis vekili B. Abdili- İki tarafın İmzasile muhakemeye tevziat lA$yle yapılamıyor. Ben 

Bunu soran mı daılu mDmı.11 
sormuş, yoksa. cevup veren mi 
daha mfınalı söylemi$! Bu, h&ı 
nliz ibelli o.lmamıştıır. 

Deveye sorm.U§la.r: 
kadlı- Karamürsclin reisliginde b • • • l d • Kasımpıışada oturuyorum. Kls:ıca 
toplanmış ve ruzııamesınde mev 1 r 1 s t i d a v e ır 1 1 bizzaı jŞahit oldtı_Oı.ım bir iki vakıl- - Neden boy.uwı eğ:d. 

d1r? 
cut meseleleri tetkik etmiştır. Necip Fazılın Peyami Safa,, cma mahal olmadığım beyan Y1 tebarüz ettirmek istiyorum: 

23 dava dosyasının kayıtlan- Cıbat Baban ve .... eyyat Ebuzz:i- eder. Cumartesi günU bu g;da mnd-
nı.tı terkini hakkında. Kavanin ya aleyhiade acbğı hakaret da-, Peyami Safa iki eser arasın- delerinden nbnalı: içbı ben de ka-

- Nerem doğrudur ki 1 aı.. 
mfş. 

Enc:imeni mazbatasının müza.- va.sı dün N p Fazılın d .. rvadmi da intihal hillrmüne vardıracak labal ın ara ına katıldım. Almnl( 
keresi esnasında. B. Halil Hilmi feragat etmesi ile neticelenmiş- münasebetler olmadığını kabul ~ ıyle dursw ceb' deki cuzdanı-

Bunu sorand.alci !kısa ve eks9t 
görüşliik besbelli. Devedeki doğ.. 
:nıluk ta her zam m . n dogru 
Olm.."l.Sa 1;'erek. Uyguner, terkin edilen dava dos tir. eyler. mı da çaldudun. Kiruiuin ekmek 

yal.arının çoğaldığından ba.~se- Celse esnasında Necip Fazıl Bundan baska. Peyami Safa- knrne5i kiminin nü!usu. çalmıyor. 
derek, terkin sebeplerinin Kava- nın makal""'~nde kaydettigı~· ben Bunl::ırı ucuz almak şöyle dur-mahkemeye aynen naklettiğimiz ~ 
nin encümeni mazbatasında te- ve altında hem Peyami Safa, zerlikleri dilediği gibi tefsirde sun lı .. "llk taın nı.fuıasile zarardid.e 

M a.~a soımuşla.r· 
- Niçin kolbaır.ın bacakJa. 

nndan u2Jlln? barüz ettirilnıediğJni söylemiş bem de Nec"p Fazıl imzası bu- b:'..r olduğunu Necip Fazıl kabul oluyor, Vesıkııl<ır bakkallar tara-
ve dava dosyaların üzeriııde i!i- ..,;ı__ fından halka 'erileceğine ekmek - Bacaıkhı.nm, :kollarmıdaa 

losaı olduğu ~. demis . .l<rte hem 
akıllıca, hem mahmunca bir 
ce\ap. 

... , · Iuna.n şu int dayı vermiş -ve da- ~ · n 
zını gelen kaııunı muameleJ..en f Peyamı· s-~, Necı·p F--1 ta- karne::ti gibi evlerimize tevzi ed -va.sından era.gat etmiştir. a.ı.<t. cu..ı.J. 
yapmıyarak Belediye alacaklar rafından dava mevzuu olarak ka se daha iyi olınaz mı? 
rırun her hangi bir sebeple mü- Necip Fanlın istidası şudur: bul edilen hakaret ıafizın.nnı Kaaımpap: Kadı M•hmet Mu 

nıru zamana uğramasına sebep "Mul1terem Haklın, vaktile Necip Fazılın kendisine rat Çel&bi ına~lleei No. 17 d• 

olanların tesbit edilerek meşul Necip Fazıl Kısakilrekle Pe- yaptığı hakaretlere tekil>ul etti- ·--·S•li•h;.a.s,,,;,e.ze.n.te•zııii ... _____ ,.
1 
O alkavuğaısonnu.~lar: 

edilmelerini istemiştir. yami Safa aşağıdaki esaslı nok- ğini ve ayrıca bir delalet ifade 
Buna Belediye Hukuk işleri talar üzerinde anlaşmışlardır: etmeaiğini belirtir. Necip Fa.zıL 

Müdürü v~ Kava.nin -ncüme.D.i Davanın sebebi ve esası Peva- yukardak:i maddelere göre artık 
namına c;:evaplar verilmiş veni- mi Safanın intihal imadı idi. bir dava mevzu.una mahal kal
hayet mazbata bir kere dahs Peyami Safa mahkemede mü~ nuı.dığını kabul ve da.va.suıdan 
tetkik olunmak üzere ~vt8:nin addit defa. böyle bir isnatta bu- feragat eder.,, 
Encümenine havale edilmış ır. lunmadığını söylediğinden da- Bunclan sonra müddeiumumt-

Bundan sonra Meclis kısa bir va.nın mesnedi kalmamış olmak- nin talebi üzerine mahkeme da
müddet celseye nihayet vermiş- la beraber Peyami Safa maka- vanın sukutuna karar vermiş-
tirİkinei celsede kaloriferli apar __ ıesm_· _a_en __ b_o_·y_I-:-e_b_ir_m_a.n_a __ ıs· _u_h_ra~ ...... --tir_· -·---------

hm.anların sahipleri tarafından 
mecburi teshin edilmeleri hak
kında Muhtelit Encümen maz
batası okunmuş ve çok uzun mü f 
naka.-<ıalara sebep olmUştur. 

Açıkgözlük etmiş 
Neticede mazbata 15 muhalif 

reye mukabil 17 muvafık reyle 
kabul olunmu$tur. 

'-~,., 

Ekmek karnesi 
calan odacı 
' 

Karneleri .. tar
ken yakalandı 
Şişijı Halkevinde odacılık ya

p&n Niyazi Şi.§li İaşe bilr0$U1un 
kapısuıa a.nahtar uydurmak su
retiyle kiilliyetli miktarda ek
mek karnesi çalmlş ve bunları 
satmıştır. 

Su~lu ya.kalanını§ ve Uariııde 
yapılan araştırma: neticesinde 
180 tane ağır i§çi karnesi ile S70 
lira sıkmıştır. Niyazi hakkında 
adli takibata ba.şla.nmıştır. 
-----nııc----

Petrol tevziatı 
El.eık:trik buluomı~ evlere 

verilmekte olan petrolüa mayı& 
ayına maılunMı lkanıeJeri. Bölge 
İaşe Müdürlüğü ta.rafından ba
zırla.mna.kt.adır. Yakında ıtev• 
ta başla.rıecaıkıt. 
-----~ıuc----

Ynksek fiyatle pü 
satmış 

MarpuççWarda flefTYW flatıe!- ı 
itle yapan Celyaz:ı.r 25 kuruşa 
saıtumaaı 18.zungelen yıassı pil
leri 50 kuruşa aaıta.nken Fiyat~ 
Murakabe .kontrolörleri teırafm..-

100 lira kıymetinde, çalınmış bir otomobR IAs-
iğini 40 liraya kapatmış amma, mesele anlaşıhnca 
Bulunduğu mahallin emniyelli tsm bana verdi. tnanınazsas:ı sor .. 

bir adamı olarak tanınıyordu. 111 Bac satıcılar hakikaten bu işi 
bam.allıktı ama ne çıkar buııdaa.. lıımıal3ar v~le yapeı:iar& 
Namuslu geçinnıek diliıyada en bü- l'azle tahkika ltizllın görmedi ve 
JTÜk beylikU onua için.. ]l'k ııra deierindeki okmob'l lAs-

lşte bu adanı namus, aaau11ı diyw tatinıl lurk liraya kapayıYC'di.. 
bir gün sap.ıtıverdi, daha doğrusu 8Qo iki i\l.ıı. 80l1l'a :Wn :!arlatıa 
kendi iddüısınca şeytana uyuverdi, 'Nrm lAstiğin sabibi zabı*ıQoa lllil-
0 civarda otomobil alruı alet ve nıcaat etti. Tahkikat tetkikat ya
edevatı satan bir tüccar ·rard.ı. Di.lk- pldı ve neticede lursu.la mah mes
kAnında hurda lastikler de buluaı.t.- lUku bilerek alan zat yakalandılar. 
yordu. Bunlardan birisini lıŞlrs& ne B'JDIZ tevkif edildi.. ~ ~
lhını gelirdi sanki? Beliti de far- ı. mrI.lkte mahkemeye verildiJer. 
kına bile varamazdı bu zenc,t!n a- Ceza Mahkemesinde yapa1ap mai
clmll. Son eünJ.erde pek lıqynıetıl llıakemelen neticesinde hırsızlığı. 
bir meta' halıne gelen ıA::tikten sabit olan hamalın üç ay müddetle 
günlük değil, aylık nafakayı ziya- ba~e ve Q kadar mUddet :aeznret 
desiyle çıkarmak i.,cıten bile de!"ldi altuıda bulwıdw-uhnasma. malı 
F.ğer plAnııu muvaffa~ tntbüc W&ku bilerek aldılı ..ıaşııan 
edebilirse ne mutluydu oma.. Knza- ~&kgözüa da üç gün müddetle hlilp
nacağı paracıklar}~ bırçok ihtiyao-
larını IDsrdükten liCtır8 hir111: da ho
vardalık imkilnlarıaı ~ ola
caktı. 

İşte hazret bu hülyalarla bir g8la 
o İŞj yapıverdi. Kimsenin bulunma
dığı, daha doğrusu .iışi.yle güciyte 
meşgul olduğu bir sarada wıulcaalE 
otomobil listitini sırlladı ve sına 
kadem bastı.. Bir hayli dolaştıktan 
sonra açıkgöz ~inen hvrdacılar
dm birisine musallat okM. Beriki 
he9n ayai,ına kadar seı.n 1ıııir 1nıııdl 
ıcacırmak istemiyor, hem c1e ileride 
başına gelecek felaketi nal.emek W
ti)oordu. Bu. maksatla ıAııUiin kimıe 
aft olduiunu sordu. 

Mina.reyi ~-alan kJ,lıfıau hazırlar 
dwbı~eli mucibince hırsız hamal 
da her şeYi evvelden dil.iiinmÜŞ ve 
~aplavım hazırlam'3tı: 

- Bu J.fıslik ...... nunciur. Satmak 

iline kaı ar vet".ildi. 

~u jandarma refakatbıde sa
)ı:ınct.n dışarı ~en açUq&ı alıcı 

- hilcum etmek istiyor ve bağı
..,-ontu: 

- Beııe,. edepsiz herif, benim 
başımı da belA;ra soktun. Buma caı
'111 da niye bana doğrusunu ııtiyle
lnedin! Ben bu Ya§&. geldim, kara
lloıl nedir, mahkeme nedl.r görme
..._ Ben ııimdi esna:fJD öniine niısıı 
çskacalJm? Seni hapie delil idam 
etmek :ıazım.. rerı:1l ada.ınL. 

DMıe.yı dinliymlerdea biriei da
~ ve bu adama suçtu yeri
.. ıu cevabı v~ 

- A ~irader, sen de yüz lirahk 
.._ kırk liraya kapark.ea .işin 

ünde bir dttıa..e oıctut-u aiy• 
hesap etmedtn? Bu kadar ~
lQk olur mu ya? .. dan yaıka.lanarak Adliye~ vwil· ı 

miştir. ..------·-------------.----------------------! 

50 bin liralık 
- N::Wen ensen ince? 

- BaŞrnJa.nnın e.o.selerıni ~ "' 
şuımekten kendun zayıflıyorum. 
demiş. 

k Uma Ş B alık~ıya r->ormu.şlar: 
-: Bulanık ;;ııda bırl* 

1 1 avhuur mı? 
Ç a m 1 Ş ar .:- Karada, denu::.. 

o-- Q küze so.rmusfa.r: 

S 1 1 •ıı et - Neden koca., oıtım b 
UÇ U ar Dl a Y ymı.dunığa boyu.n veriyorsun 9 

Emniyet memur- - Yetine demir geJ.nıesiu ' 

d 
ye, dem@. 

}arı tarafın an Bugün için ışt.t- size altı ~ıe 
d minimini fıkra kı., her birı en aa 

yakalan 1 on ilti§er oiltlik eser \U7.ımy• 
Emni,...t İkinci Şube M~ur- yete:. ~ h?ş fömıenızicfle& 

lan dün, 5t bin liralık ipekli ku- edenm. GUlegfile ... 
maş çalan 5 ki~ilik bir şebeke 

1 1 

~ 
yakalamışlardır. -= S p O B =- . 

Bu muazzam hırsızlık vakası -
--------~ şöyle cereyan etmistir: 

~ur.~adan şehriıİıizd~ki ~uh- Rapı·d ı· kı"' 
telif tuccarlar namm.a ıpeklı ku- f 
maş yollanmıştır. Bu kumaşlar d h 
her zaman ol~u~ gibi Gal.ata~a m a Ç a a 
Kasımın ardiyesınde depo edil-
miştir. Ardiyede r:ahşan Fehmi U~ paca k 
ile İskender adında iki hamal ~ 
kumaşlan sah.iplerine teslim et
mek üzere bundan 20 gün evvel 
ardiyedeıt çıkarmışlu ve araba
baya y\tıdetcrelt tttccartann dUk 
kanlarının önüne kadar götür
müşlerse de teslim etmiyerek 
ikinei bir araba ile bir kısmım 
Feriköyünde Fınncı Maksudun 
evine, diğer bir kısmını da Top-

1 
kapı civarında bir kulübeye sak 
lam!Şla.rdır. Fehmi ile İskender 
bu işi kendilerine refakat eden 
Hüseyin Nar, Maksut, Hüseyin 
Eminoğlu ismindeki arkadaşla
rımn yardımı ile yapmıslardır . 
Suçlular sakJadıklar1 kumaşlar-! 
dan 1340 Hralığını Anadoluda 
bir tüccara. ,2500 liralığını da · 

Bükrcş şampiyonu Rap din 
~ehrimizde iki maç daha yapma
aı tekarrür etmiştir. Romen ta
k.mu, önüm~e'ıı:i Cumartesi gfl 
nü Galatasaray, Pazar günu de 
Beşiktaş, Ga1atasaray ve 1''ener 
muhtclitiyle ka:rşılaşaca.kbr. 

Ra.pid ta:k.wun.ı talk.vi) e etmek 
gayesiyle Romanya.dan dört bey 
nelmilel oyuncu daha gPtirect-k
tir. 

&*s Şltımpi,J~ı 
Önfünüzdek.i cunıı:ıırıtesi :ık ·.ı.ı.· 

mı Beyoğlu Halk Sineması SA· 

}onunda İstanbı.ıl boks şaru.·)i· 
yon ası müsabaka !arı .vapıla.ca; •. 
tır. 

şehrimizdeki Asım adında diğer !!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!'!!!_!'!!!_ 
bi~ tüccara: sa.muşlardır. 
Asım aldığı kumaşların fiya

tını öğrenmek üzere Garşıda gez
dirirken yakalanmıştır. 

Bu vaziyetten. haberdar olan 
şeb&ke mensuplan derhal fırıncı 
MaJisudun Feriköyündeki evine 
saklamnışlar. ve .15 gün dışarı
ya Gıkmam~lardır. 

Suçluların evde saklanmasını 
Maksudun kansı Zeynep temin 
et.nıiştir-. 

Emniyet memw'ları .fırıncı 

Maksudun evıne yaptıkları bir 
baskuıda suçluları yakalamışlar 
dır. 

Her beş maznunun da 15 gün 
e\·dcn çıkmadıkları için bir ka
rış sakallal'ı uzamıştır. -

Suçlular yakalandıktan 80ma 
evde araştırma yapılmı~tıı·. Ku
maşlar 3 denk, 3 sandık ve pe
rakende olarak elde edilmiştir. 

Kumaslar derhal istirdat ed l 
miş ve suçlular haklannda taki
bata başlanmıştır. 

............................................................................... im............................................... .. 

HAştM ve KUMPANYASI 
Birinci Kısım r Kurbağa.lıderenin az berisinde -= = 

~uşdili çayırının tam orta.ıuılda 
HİNT ESRARI~ 

o zamana kaaar kW'u.la.n çadır-
ların en l>iıyugü göıilli.i:yordu. madığı halde Hftşim kumpanya.
Bu koyu yeşil çayu·ın üstünde siyle onuıı FCt"hadJ ve Dedesi 
bir Türk bayrağı ve Oll\lll dire- Kadıköyünün bil'tiin semtlerin
ğinden ta aşağıya kadar u:ıa.na.n de derhal şöhret ka2landı ve bu 
iki ipte c;et;itli bayraklar dalgır fjlÖhret işte Dtı ilk tflMi.le böylAt 
!anıyordu. milthjg bir kalakıe.lığln tehacji.. 

Kuşdili çayırı bu Ramaıaa mtlnö. tem.in etti 
glbı.ünün ikindiye Y~ mn:ı. Kuşdili Çayın ikindiye yakıD 
nında bir ına.hşer yeıtiai andır· bonılu, davu!.tu, zilli maşalı, 
ma.k.ta. idi. Fa.ytonla.rl&, ~ trampeteH bir. 'fanfa.rın tiz glt
larla Mühürdardan Ereııkoyune rilltüleriyle ~ınlamaya başla
ka.dar her semtten paşalar, beY"" mıştı. Çadınn kapısm.dald küçük 
ler ve ayn ara.balarla gelen ha- 1culübede oturan adam para. al
nımefencliler ve küçült hanım· maya ve bilet verm1ye )llet.İŞemi· 
lar, ellerinde sadakor ipekli~ yordu. Çayır çok.tan dolmwştu. 
siyclerle ya.yan gelenler çayın Loca tutmak icin san albnlan-
doldurmuşlardı. 111 ma.tan bey ve bammefendl" 

Çayırda. bir cambu kumpaa. ı.rden çoğu birer iskemleye nr 
yası ilk defa olarak o~ hiinel'- a oldular Ye içeriye gir.diklari 
lerini göstecekti. Renkli ve ı-. zaman: baslrlı i~ bile ırıor 
si:rnli ilaru~ , lııuldular. 
-Hap.~
!srni verilen bu kumpanyalllll 

el ilanlan bir hafta evvelinden 
bütiin evlere dağıtılmış, fillerin. 
atların, maskaraların ve hele 
"Ferhad., la "Dede,, nin hüner
lerini herkesin görmem lblm
geldiği haber verilmişti. Kıım
panya Hindistandan Suriye '" 
Mısıra, Tunusa kadar her taraf
ta büyük söhrct kazannıbndan. 
dünyaca tanındığım 'n edi
yordu. 

"Ferhad,, kimdir? "Dede,, ne
dir? Bunu bilen ve tanıyan ol-

Yahuz bir loca ~ Biletçi 
onun da çoktan satıb:mş ol<'hı
ğunu haber veriyordu. 

Cadırın dışında bir sını. teı?kil 
eden ve elindeki değnekle çalgı
cıla'ie. notlarını hatıriataıı şefilııl 
idaresindeki fanfaruı ya.nı ba
~ında bi:r: genG ayakta duruyoF
du. Mat renkli, simsiyah saçlı, 
hi gözlü ve çok zarif giyinmiş 
olan bu genç halkın dikkatüıi 
çekiyor, b"llıassa feraceli kadın 
1arın gözlerine çarpıyordu. Ku-
laktan. kulağa: · 

- Ferhad! J'eriıa.d bu iıniş ...... 
Ne kadar genç .... " 

Sözleri dolaştı. Genç bu ismi 
işittikçe bakıyor, gUlüyar, nazi
kane seliınlıyor ve bu hal! hal .. 
~n büsbütün hoşuna ~o.ı·tlu. 
Konter Basın, pistonlu korne
nin, tromboniın ve bonınun ka
lın sseleri durunca bilet alamı
yanların mırıltıları yükseldl. 
Fakat tombulca, yaşlı ~ ~ı 
açık bir adam ka).abşJığa kan-
tarak: . 

- Gece de oyunu.muz var, ge
ce teşrif edersiniz. Biraz sonra 
gece oyunumuz için bilet satı
lacak. Ne yapalım efendim, ye
rimiz dar. Kusma beılnnayınız ..• 

Diye geride kalanlan teselli• 
)'ıe çalıştı. Ba, cambazhane sahi
hi Haşim idi. Mükemmel 'l'ftrk-
çe konuşuyordu. Y almz ~7.ı 
harfleri çatlatması onun bir A
rap olduğu 7.IUlnuu uyandırdı. 
GUn görmilş, hovarda bir hali 
ve za.rü ohnama kla beraber te
mizce ve göme ho fCÖ?'ÜDel1 bir 
kıyafeti vardı. 

Bilet verilen kuli.ibede ayakta 
duran yaşlı bır kadına bakarak 
giildil. Bu tombtıfotı Y861ı f kat 
dinç ka'lın karısı id . BeJ ı ç 
lanru çi ekli bir baq ö · · le 
sarmıştı. Bilet sabmnı mcıımu
niyet ~e ıftiharla takip ed"yor-

du, arada bir kitçUk pençereden 
eğilerek kocasını ve genç Fer
hatlı arıyor, do!an ve boşalan 
halkı gözlüyor, sonra doğrula
rak biletçiye para bozmak if;in 
yardım ediyordu. 

İsmi Sara idi Ona Sara Ha
nım deniyordu ve o da kocası 
gibi Suriyeli idi. F'akat. Beyrut
ta koca.sına Seydi Haşim veya 
Hiışi.m Efendi dendiği halde Sa
ra Hanıma çok defa Ma.da.ın Sa
ra deıım4iti. Gerek bu ve gerek 
kıyafeti onların Müslüman oı
duğuuu sanan birçok kimseleri 
§Üpheye düı:iürüyordu. 
~im orkestraya elini kal

dırdı. Piston parçıılanuakmış 
gibi sert, konterilas ~ gibi 
dik, davul top gibi ~i bir 
ses çıkararak sustular ve musi
ki heyeti takım.lanın toplayarak 
çadırdan ;c;eriye, dan şeklin
deki toprağın bir lro§eeine ~e,. 
kildi. 
Haşim ve Ferhad ~dırın ar

ka tarafında., Kurbağalıderenin 
hem.en keuarinda kurulmuş olan 
diğer ki.içtik çadıra çekilmişler
di. Büyük ve küçük çadır ara
sınclı..k' yol iki taraflı ça.dlr bez.. 
ıer· le kapalı idi 

Muzik:ı çadırın içinde eğlen
celi bir iki parcu caldı ve ara
dan on cJc.kika geçtı. Nihayet 

.. 

derinden bir çan sesi temsilin 
başlıyacağını haber verdi ve bü 
tün seyircilerin etrafındaki sı
ralara saf sa.f yer!t§tiği yuvar
lak, toprak sahaya yuvarlak bir 
adam çıktı. 

Dar, kırmızı kadifeden kıım. 
pantalonlu, dantelalı bir kostlım 
giymiş, başına takke ~ibi gı:ı.ııp 
bir haşlık oturtmuştu. Yüzünü. 
kaşlarını boyamıştı. "Bunun, bi
raz evvel çadır önünde duran 
elli, em beş yaşlart,aaki ır iış hl 
olduğı.mu aniamak her babayi
ğitin karı değildi. Bwıwı!a be.. 
ralwtr ballll açıkgömler, rluatl&! ı
nın tekzllıine- ııağıtMn 'ddia et
tiler: 

- 'MiMwn, Ill..:ıinı. lh.\ kcrn
panyanı~. sa."" ibi olan adam 

Ve Hi?im dört tir taraftaki 
mtişterile:rini ~iyle, eliyle, gö:i 
!eriyle sellmladlktar\ S011ra de .. 
eli ki: 
"- Be)'efeodüer, Ha.:ıwnotw

diler. 
"Haşim ve Kumpanya;ı;;. bu

gün ilk deia muhterem lstantul 
bal.kının huzuruna çıkıyor, bu 
şark ve İslam için. kale alınmı
yacak bir lı&dioo değildir.,, 

Bu yuvarlak adam mükemmel 
bir hatip idi. Eliyle bir de.in. çı
.ıerek. 

"Bütün diliı~ :ı b6:aim tesis et
tiğim bu kumpanycy: görı:nüş 
ve takdir etmiçtir. Mı ,ırem, Trob 
luetn., Fust.a, d-.ba b .k ~er r
de sanatimi, elimd. i """ :ı. " 
ların. h" erini t 1;:d1 c;. • 
ten sonra nil ~yet ı: --'Ill 1f' • 

geleim. ( 



AN 

ng" izler 
~zamnamede yapılan tadilat Vt!killer Madagaskara 

Heyeti tara/ın:_ilB kabul ellilai asker Çıkardılar 
Ankar.a muhabirimiz telefonla bildiriyor: 

Ve t 
Hava düel osu 

koda silah 
fabrikaları 

* V.cr.aset ve İntikal Veı:gisi nb:amnamesinde yapılan tadi-
"t Vekiller Heyeti tarafından kabul edilmiştir. Bu tadilıi.ta gö

re, mükellefler vaktinde beyanname vermedikleri takdirde ken
dilerine d al yazı ile nıüra.caat .edilerek kendilerine. intikal 
eden hakların bildirilmesi istenecektir. Tebliğ tarihinden itiba
ren 8 gün içinde istenilen maliımab. verenler namına tarh olu
na<:a.k ve.ı:giy.e yüzde yirmi zam yapılacak, müddeti içinde isteni
~ maJiımatı blJdirmiyenler hakkında da idari tahkikatla tesbit 
edilecek vergi yüzde elli zamla tahsil edilecektir. 

Tren ücretleri artmlyor * Burada, 1.stanbul __ An.kara arası Lren ücretlerinin, halkln 
lstanbula gitmemesi ve lstanbulda kalabalığa mani olmak mak· 
sa.eliyle, Vali ve Belediye Reisinin ıniltaleası üzerine geniş mik 
yasta .arttırılacağı şayiulan dolaşmakta.dır. Bu ~":?ayianın aslı o· 
Jup olmadığını Vali ve 'Belediye Reisinden f.!ordum. B. Doktor 
Lutfi liırdar: · 

- Bunun katiyyen aslı yoktur ve varıd de değildir, dedi. 
Dığer affı.kadar makamlar neminde yaptığım tahkikat da bu 
_şayianın doğru olınadığını göstermektedir. 

Örfi 1dare kanunundaki tadilat * Meclisin yarınki toplanttsında Örfi İdare Kan.unumm 
7 inci maddesinin ta.dilı liı.yihasının .ikinci miiza keresi y.apıla.calt 
\'e yeni nahiye teş1dlati 10.yihasının müzakeresine devam edile
cektir. 

Va 

- Baş tarafı l inci.d6 - - Baş tarafı l incide -

- Baş tır.uı ı bwi sayfada -
Di öğrenmıştır. Bu ıı g..u. A!ıncri
ka hii:k • tam tı.ls\ i mı c 
manevi muza,1creüli kaza.ımuş
tır B2.rleş;.:t A:nıcr: .a h umG'ti 
Mihver de\ icl.le lı e rşı harp 
hali.n>.:lzdır. Ve yet A.merikaıı 
kıtaları veya gemılerlmn Mad:t
gaskax adas?m .Mu.ttcilk mu\ a
salalnn m~:ıti b!: 1nmmıl:.::.n 
kullıa.runaları t haline ge-

o bal n ı 

ostol? bombardı
manının ilk 

lir ve~ ~u eJ · :&· A· 
m1:..r ra.., .ı y ::ta tmcdd4ı.. l -E .. 
etnu_yecc.Jq ... :r. Lon ra, .'.J (.A.A.} - f 

\ ! JıTe t);yor? Zll il llllll b .. : lirdı In" g e, 11· 

Vi i, <> lA.A.} - ":Un - gilız hava kuvveti rı geti:ı 
JJlhiy ili ımıihl14 ı . · 8l.onrı_ _ M ..,on f:ıb :J.rn:lanna ~a-
r..ı. .. arşı Y4 l . .iz taruru arr . etrr · erdir. 
lıa.Kkındakı haber1eri tevit e~ St..,tgcud da Bombalandı 
ıne •. ted1r. Ada umımı.i vdlisinc Ber:i.ı, f.i ıA.A.) - D"in ,,..ece 
gc.cıı haberlere güre, nıi..tearı ..z- İngiliz .ıarı, ceııtql A lnıan-
1:.u 7 sa.atiik bir ültimat..mı ver- •yada bJ · .ı Stuttgarda lı ldak 
mişler ve adad:a:kı Fransız ın::ı· meskun mahallelere yan;,n ve 
kamları buııi:l. ccva~n bı:.im mu infilak bombalan atnıışk.rdıt. 
kavemet va.s taları tı..J.ıt~ninceye ~ivil halktan ölü ve varalı v:ır
kı:ı.dar :Mad~""US.l{a.nıı müdafaa- dır. Şilildiye k~dar ·uıınan ha
sma devam cdil~cğiuı bildirmiş- berlere göre bir d~"'ll.an uçağı 
lerdir. di.işürülmfü;c:ıtür. 

Ayni ha.beı·lere göre, önemli ı~ fai ü ::erinde 
İngiliz hava kı n·elleri Dicgo - Vişi.. 5 (A.A.) _ nu ~ece, şeh 
Suaıez buytl'k lims.nıııa t:ıar't1JZ ı'İn Ü"'erinden t.'1.yyarclcr uçmuş 
etrrıi<>Jerdlı·. ?flıı.dnr>"as.lmf omine ~......,., -r. tur. Birkaç tenvir ıfi~c;i n.tJhm:: 
g·eıeıı Lıgiüz <icJıiz kuvv-:tıeriııin tır. U('.aklar topçusu faaliyete 
tam sayısı h::ıkkmda. hm:ı.ıiz hiç geçmiştir. 
bir malumat yoktuı·. Kav Bomlıtılandt 

Ilk taarruz P' za 1:cs.i alkşamı Berlin, 5 ( A.A.) - .Alman teb 

m ~ i hriye 
Nazırı söy:iyor. 

Of---

ahis mevz u olsn 
şey be liğimizdi 
Vaşmgton, 5 (.A..A.J - Bah

riye nazırı Knox. bahriye yar
dun Ceml} C: • hitaben söyle -
g:i bır nw::uk.ta. ezcıiınle dem.ış
ti.r ki: 

Bu hr..rpte bahis mevzuu olan 
y b · Liın ı arıığnnız ve büt Un 

benliğ.imizd.ir. l{endınıizi met· 
hetmed n diyebiliriz ki müdz.
f u.. a eko.A. .ir Ye her 
"un ter<.M:u-ler kayud:mıekteyız.. 
.Aıtl • ik s:ili.ili boyunca lmybcd.i
len t-.YY erin sayısı açıkça a-
.zalm.~a.du·." . 

r1 n Uu ri t f ti şu 
çı dyor 

Londra., :) (A.A.) - Bazı İn
giliz gazeı'-..clerinlıı ta.hmin.lE".rinc 
göre, Am.:a·al Darlan, .Berhn ~e 
fü:ımıırlan gel~n .A.ntiral Nonıu
ra ve Am1Tal Abe ile pazaz- gü. 
uil Ji n.p~ıgı göı:w ı.aeu~r sonundıa, 
Akd~rıizde.~t !•'ra.nsız deniz üsle
rinI teııtiş e<lecıı:.ıktir. 

D ıly M:.ıil'ın J:t'ransız budu· 
dund~Lki millıa.bırıne gôre, Amı
ral Darlan, ·evvela Tu.Jon'a., ona.
dan da sıra ıle Blzertl\ Mcrs-el. 
kebii·, Oran ve I~bla.nka'ya 
gidecektir. 

a aga~ arın 
• • 
I\}aa 

(Başmakaleden devam) 

r=
HE 
Pirinç yoksa bu Pilav

bolluğu nedir? 
o 

Y.ıauı: A. C. Saraçoffrt 

Almanların tazyikiv.1e Vichy' • 
de Lav(ili.n mtidar mevki.ine g -
mesı., A.ınir..;J Darlan ·1e Japon 
amiraılleri arasında iHl·.katR: .de
ğ·er ın.illfı.k.a.tla.r y~ılnıası, .hası
lı; wnumi suret.ta Vicby d:ıUkfı- B ilmcm sizin de nazım dik ..... 
metinin ıb.a,reket lıı:ı.ttı. Mada.gas- katinizi çekti mi! .Aşa.ğ:t 
kanır 'MUttefikler tarafından iş- yukarı her muhallebici ve hatt§ 
gali keyfiyetinde şiıphesiz ki tatlıcı dükkanında pilav satılı
mühim b1r rol oynaml§ ve bu yor,' Tawk sqyuna pilfı.v, 
ışgıa:li sakmılmast mıxAnsız bir suyuna pili , .cilava benzetilmek 
hale sokmuş olacaktır. Vichy . 
h;;ı-.--.,,ı.; .tng-:1: .. 1r..,.m ıı...., '--_,..ı,,.. ilÇİn dibi tutturıılup .nar gibi kı~ 
u.n.w.ı.=w ı;:.:ı.ıu..u;;~ .o.u """ ~on.o- z.a.rtı.lmış.,pilav ve iih. Bu gidis.-

tindeıı bir infial duya~ olur- le domates u-1a:Vl""" bol d"-- · 
sa lllidlscye, kendisinin sebep "'"~ 'J ~ "" 

oldu<Tı""u d·uş· ünmemezlıK ede- matesle PiBirilmiş kırmızımtmk 
-o- pilflv1aı:m da camek.8.nlarda arzı. 
~ :Müttefiklerin gözü endam edeceklcriıle diden 
önünde bir Hindi Çini meselesı yemin edebilirim. 
vardn·. Hmdi Çini'yi Japonlara İşin bur.aya adar olan safha· 
teslim eden ve Fransanın 11 ı.h- sı ~ · f ·k ' " 1 

' I-. r
kuıı .m.ııhafuza et.qılyeu Viclıy kesın ekr.ıeği 4ilçti ile yedğı şu 
hükümeıti lfütt.efıklerin düş- tae:arrı.ıf günlerinde 'kesesm~ 
ma.nlarının elinden tutanaık on· güvenenler pilava Qa.lıı kaJıık 
lan Birr.ııaııya :kapı.lanna götür- karınlarmı istedikleri gibi <lo--
mü.ş ve orada. muza.fferietlerln} :yursunlar.. ' 
temine hizmet etmiştir. Hatta Ancak bu pilav bolluğuna mu· 
Hindi Çiıı.l'de buluna;D. Froınsı~ kabil 1stanbulda pirinç Zümrüdü 
gemiler.inden 50 "ruıı toruU1to Anka kuşu gibi ismi var cismf 
ha.emine ,~ bir yekfinun Ja- yok 'bir nesne haline geldi. Bu 
ponlara verilır E 1ngilizleı i pek kesin ekmeği ölçüç ile yediği şu 
haklı bir mfia1 ve itiraza sev· so~insanın dili ucuna gelıyor: 
ketmiştL lngi.liz.l.er 'Mad-agaekar· - Şayet pirine yoksa bu pı
da. da a.yni oyunun t.ekerrür ~ ifıv bolluğu nedır" Ve şayet pı
mesiyle karşı..lıaşırlarsa a.ffedi!- rinç QOksa bakkallardaki pınnQ 
mez bir gaflet ve hata l.şlemı§ fıkda.nmın ~bı ne ola ! 
olurlardı. Bu türlü ihmallero ve Diğer taraftan, bir aydaııberi 
beceriksizlere böyle "bir öfüm, her -gün gazetelerde gôzlere ba-
kalım savaşında. yer y.oktur. tan: 

O derecede iri lngllizlerin Vic- - Yarın dağrt1la.cak, bııgtin 

sait olan Lc.;tekli talr ':>eye satılır, Bu .arada istıııııbul enın.iyet teş-
3 - Ders yı1ı :bit r bitmez ilk ltilatı da tetkik edi1mi.5fu. Va

ve orta okullarla liseler, mesk... iller toplan:tılnnna. bugün de <le
kl ve teknik öğretim okull:m i- vam etmişlerdir. ToplanWa-rm 
dareleri bu hususta almış -0lduk yarın tamamlanaoa.ğı tahmin ~ 
ları tedbirleri :ve talebeden top- dilmekıt.'€.dir. 

.geç vakit Y pılı ur. Halı mu,, i ği.: Dün 1ng-iliz hava ku:vv.,' 1.& 
öğle vakti, s:.lJ.nıjt..tii Fransız ri, hava karşıkoy:ma t:c:ı;ı"ıı ıatc
maıka.mlan, çarı ışmaların ~ıa!"a.- şile Ye hava savaşlarında !\fan~ 
r.et:le devam ~ıi ve İngiliz- t kıyısı üzeri:ıde 18 u kaybet-1 
lerin c:ısKer çı.ka.nn;a. hareketle- , p 1 

Fakat },fa&lga.skarın Mütte
fikler tal'-afından ışgu.li üzcrw.e 
Darlan.ı.n bu tcl~ pJUn.ııu deği
ıııp degişmediği henüz malUm. 
değildir. 

lıy hifüfunetineı ya.ptıklıı:rı te~ dağıtılıyor! .. kabilirıdt>n v ~dil 
liğde ~endilerine karşı dolayı~n- \'ııidlere rağllıen fa~ Mii ü ... li.i
le de ol.sa gösteriloc:ek zor:luk ve ğti, Toprak Ofisırıin em!'e tıazır 
mUmana.8!tm bir harp iliiru şe.k- 1 bulundw-duğu. (300) ton pır•ııci 
linde telfilOO edileceğini bildir- bir türlü da;;ıtma.ya baslıvanı -
m€Jkte kusur etmemişler ı:e nıo- dı ki valnız muhall<'bicı!er:rı r!e
seleye ne ;ınınar ehemmiyet ver- ğil. biraz dlıl halkın yüzü ciil-
dllderini ~latmu;lardır. sün 

~~~ :;:;~~?: Her muhallebici <lükl\iı.'l wria 

lanan kitapların ayrı ayrı sayı- İpek Ko:msı Ifynüan 

milerdir. ün gc"c bı"ylik Alınan 
rind-a ı.n.uvaffaK olup olamadık-ı ha a sa.va~ te~kilJeri Cawes ın~ 
larını söyliyebilmc'r; mümkün liz d~"liz üssüne }·zngın \'t' iııfi
~amığaoa;,-ını teyJıt et.mcktey-· li;.k bombaları atmışlardır. 

Daha şimdiden Fr:msızlar ta- * Nev~·oı•k, 5 (A.A.) - 'Nev
rafmd:ı..n 'Dir denizafü ile bir york Ta\rmis gazetes~" .gcl.en 
ı1-..... , çelrerin ıka}1bedjJ.dı!)i .bilcliril· biı"habere göre İn<"iliz haı:n 

sını bulundukları bölgenin maa- Tesbit Edildi 
rif müdürlüğüne bir liste ile bil- 1 
!iirec~klcr, maa.rif miidürfükleri pek kozası fiyatlanm tetldk 
de neticeyi bir 1iste"lıalin<le ve- etmek ürere iaşe mü.steŞar mua.
killik neşriyat miidiirlüğüne gön vininin 1 cisliği altında topl!anan 
derecclderdir. Bu listelerde ki- komisyon taı-afrnda.n gecen .se-

"""t' bombardım~nları esna""' da Ilıns 
me1..-ıedir. tokta 7-8 bin ki'ii ·ö1roü$ ve 38 

Toslinı Qlına Tek'li.fi bin ld~i yersiz kalmıstır. 
ne ipek koza üı;erinden spekü

ta.pların müfredatı. ayn ayn 15syon ya.pılıra.k fiyatlan.n 230 
gösterilecektir~ l 

KUTUSa kadar ~kn.rıldığı, bu se-
Maarif ve olrul müdi.irleriyle ne de şimd el ~50 - JOO kuru.ş 

başöğretmenlerin şimdiden. ça- fiyattm bahsederek mü.<>tehını:
lışlllAya başl arak, ki.tap topla- · leri tahrike ba.şilldıkları tesbit 
ma. :ve bunların sayısını tesbit ediln'Jştir. u vazıyet karşısın- ı 
etmek işlcrınin iyi yürütiilmesi- d::ı. komisyon Borsado birinci ne· j 
ni kolayla.cıtıra ak tedbirleri al- 1Pİ ba.'2 h"'OZailln azami satış fi-
malarım önemle rica ederim. . yatını 200 kuruş ol.amk tesb:tjı 

Etmiştir. 

J 8 · •r • Diğer nevilerin fiy:-tları nın-apOR B~ve lılOID ham murııJmbe krımisyo .. h:tınnca, 
Y tesbit ve illin ediiccektir. Bas-

bl• r. de nacı· kozayı borsadan ve. :ı paz:.ır<.b.n 
U azı.ca.k Koza 'fa.nm K'Ooper.tıkı.ı .e-

---oı---

• Zaferi veya yeni
liği istikbal 

gösterecek.11..ir 
Tokyo, 5 (A.A.) - Harp sa

nayn mtimessillerinin t >plan tı
sında Başvekıl Gener;.ı.J. Tojo 
yaptığı J:yr demc.>çtc f..Unlurı söy
lemiştir: 

"Japonya, g rçektc olaganüs
tü cen bru ıırılar elde edebilir. 
Man.ınafih, yenilgi veya zaferi 
ane ... t isti.kba.l gösterecclrtir. 
~· ndıki halde, Jnv,ilterc ve Bır-ı 
l . · k Amerika ham ma<lde kay
n l ! '-"Jirn. <1 yann.ra:k btı..,<Yline ka -
o"r uğradıklan acı bozgmılann 
oo ni omdan kaldırmak icin 
k ... t'i ç.u-µırınıya ıt:.eşebbüs :nmk
s: d]e lıaı a:rcile hnzırlamııa.kta
dırlar. 

.J~ ponya, na.ro sa.n&yii işlerine 
blı ilk bır hız vererek kendi si
lahlarını wa ... iye etmek mutlak 
mer';J riycıtj ka.rşısuıda. buh n
nmkln<lır. Bunlar. lıaş<ı.r.ılrn::lk 
surctiyledir tkı, hıgiltere ve Bir
le!]ik Amertkaya ->:ar§ı son za
f ... r elde edilebılecektir." 

ri ve~"a. birlikleri ..salın al::ıbile
ceklenfü·. Birlil!ürTin ham ipek 
sıaıtışl:arının Kozu 'il'a.nm Saıt.ı.ş · 
Kooperatifleri Birliği tescil ede
cektir. Bu suretle ham ipliklerin 
sadece dokuma mücssesek:.ıine 
verilmesi temin edilecektir. 

Yerli ipekt.P.n :mamul çeşitl~ 
rin ınaliyot fiyatiannın kontro
lü İktıSDt Vekfilctincc yapılacak 
ve fiya;tlaıii tesbit edilecektir. 
Dam:ızlı.k koza fiyıa tla.rı. ;piyasa 
;;eamıiller:ine gör.e mahalli fiyat 
mura.ıJrabe komi8yonlaırıııca t.es- 1 

lm edileooktir. 

Japonyadaki 
• 

seç.ım 

Tokyo, 4 ( A.A.} - Mebusa.n J 

seçüninın n1Jticeleri, bihlıa.ssa l 
ha.ı'1>in güdümü bahsında hü.kiı
met lehine bir nevi plc.bsit tes
kil etmistir. Seçim, gi:>·li ro..;yle 
ve serbest olarak cereyan etnıi!) 
tir. Yalnız 1.080 nam1.etten 4<>6 
sm1 hiiklımet halka ta\ısiV~ et
miştir. Bu 46G ırn.m7.etten ·yii~.de 
8~ şi seçimde kazanmıştır. EGt..· 
sen di~er nn.mzetlet"in ekseı1ı:;i 
de bükfımetin .siyasctinP. hu.·a,·-ı 
tar bulunuyordu. 

Clermond 'Flcrra.nd, 5 (A.A.) 
- İngiliz lruvveUcr-.ınin kayı~ı.z 
ve şartsız tesıiın olrna tel<lifı.nı j 
ihtiv•aı eden u · • a.to..'llun..ı., !.iSr 
da.g~· askt;t"l kuvvetler ko-1 
mut:ım şu cevıaıbı verm:i$tir: 

" ı>nuna .kudar ite:ı !ınfzi 
müdafaa. edeıc.:C'J°ız." 

Sonuna lfadar Muka.wn et 
Clcmond Ferra.nd, 5 (A.A.) 

- M,u-e.~al Pc.ıten ve Aınıral 
Dar nnı MadJ gnskard.nkı l ra -
sız kara, hava ve uenız kuvvet- ı 
ler1 ba.şlmn-.:uta.--una, ıUu Gıda.hır
da bulwıan l!'t·a.nsız kuvvellerj
nin ta.arrıız.a mukıa\•{!nrut ıve 
li't-anaız bayrağının ı;t"'cfini mü
dafaa etmelerini i.sl:ı.ıyeu bir me
SJ;j göndenU.dcri öğı enilı:niştir. 
Hür Fransızların M mnuniyeti 

Londra, 5 {A.A.) - Mr .. d.a
gas.k<arın işgq.li ha.be-ri, Loııdra.
daki Hür Franszlm· mahfillerin
de büy\~ bır memnuniyetle 
kaı-şıl~r. 

M~k Te'bl.iğ l 
Londra, 5 (AA~ - hıgiliz j 

bahriye 'e ha iye nazırlılılfm. 
bu a~am aş:ı.ğı.dal i m · şter.e.k 
tebligi neşreunış\erdir: ] 

Madagaskar hareketlen d -
vam etmektedir. Ş mdiy<! kadar 
İngiliz kayıp1an hafif olmuı;;tur . ---Pc.tcnir~ Telgrafı 

Vişi, 5 < A.A.) - Mareş::ı.l P.e
ten iadagaskar umum v .ıı:;ine 
a..ı;ağıdaki tel,g.rafı göndermiştir: 

ada.t;aJl"-Ia !r: '.z taı n-, 
nın taarruz ettiklerı habcl'i.111 al 
dım. Kayıtsız e şartsız teo-slını 
ulunmaı:;ını rntiven ültiııı:ıtoma 
ask.eri kumande.: ce .. a.p vermiş
tir: "En son tuikere kadar mil· 
dafe.a ctlooeğiz.,,. Verilecek teiı 
cevap l:u idı ve bunu yapb. 

Kendismc dcyinız kı, l:•'ramm.-

rıın şerefini mii<la.faa ettivi bu 
elim imtihu.nda onun y t'ba._ n
dayım. 1.fasum sivil halk .asker 
lere ve tnyyareetlere h nim ve 
FranFanin selfunlannı .J !diriniz. 

;t)i4ı.hk~ ·t'W~ii'f'itİ 

Vichy, 5 (A.A.) - Viş; sıya
si ve ıua.ri mahfilleri Mad<> ,as· 
kara ık:ı.rşı yapılan İngi'"z lıare- ı 
ket.ini, nC' i'ısanlıık hukuku ve ne~ 
de m.aJıeıi bakınıdtuı. ös-

1 terilemiy0cel. UÇl:ii bir şiddet Jıa
reketi olaraı~ va.sıflandırm::ı.kta.
dır. 

Berfin: "Bek1iyoom !" Diyor 
Bertin, 5 (A.A.~ -1:ri malü

ma.t alan ım.tıfiiler, ''Be1diy.aliın 
ve sın~sı gelince, Fransa ile .Al
manya ve ltnıya ile ... aponyruun 
bu mevzu etrafında ne sövlive-
cEl!d.erı.ne baknlım" de.mektedir
~-

Ada Hrudmıda Coğrafi 
lrlalfimat 

*Madagaskar ıarlası mesahl<li 
sathi~ iıtıibariyle düııyaıun dör
düncü büyük adasın' teşkil ct-
me1r.tedir. -
Amerikanın doğu sa.lıilleinden 

•100 tici1ometre genı.~liğinde, l\lo
zambik boğa.z.iyle ayrılmı~ır. l 
Me~ahıayi s..ı:thiycsi 280 'bin ki
lomelre •.imi edir. 
Adanın genişliği 600 ve uzun

luğun 1500 kilometrcilır. E:ı 
mü..Wn. limaru şimalde Dijego 
Su\•ares'<E.r. 
· Adada birç.ok nevi hububat 
ve piriııç yeti.şmokted.ir. · F'a.Ka.t 
maden yoktur. 

AdJn1n Fransızlar t'.u-afından 
İ:""' ı; ı ~ i11 <'i asrın son ln.rında ıe-
saslı ilıtilii..flara yol açmıştı. Bu 
L, .ıı ı ıg ,.. er tarafnıdan niha
yet 1004 senesinde t .nllll!lı"' tır. 

Asye, çoruğu teslim etmek is
temedi: 

- Sen git, onu berı getiri
. ' rıın ... 

Dedi. Haman. ~yenin sözüne 
irıann;r. :le çıkıp gitti. Fakat Asye 
de sözüniı ıtuttu. Kundağı içinde 
mL']ıl mışıl uyuyan yavmyu :ı
yandırnnı.m.ıya ç:ı!ışarak drucağı
na. aldı, işkence odasına götür
dü. Zalim lt0Casm3.: 

r=::--A~Z----.rR~E~T·~I:.-- M·~·U ....... S ....... A--r;;;ı 
) No : t. 8 KORO U AL 

- Bu yavrucuğu öldürtmekle 
ne kaza.nacaksın? 

Diy'.e sordu. Firavun, ~61· 
nm kucağından ~uğu alı~ blr 
işkence meı:nunma tC$llı.L eıtü. 
Sonra ikarısına c<..-vap verdi: 

- Üziilme Asye ! Bilirsin ~. 
'ben ~'kisi 'ka.da:r zalim değilim. 
Bu çocuğun yetim kalmasına 
vicdanım razı olmadı. İsadyo
'l'U.ır ki a.nnesind<.n önce onu ök
siiz kalmak talihsi.,.Ji.ğinden kui'· 
tarn.y..m. 

.K rısının ;~p '\'~esine V31-
1 t b ..ll Isl.ence meınıu-
ru:ua. t ettı. h; rence memu-
ru. h p ç 1.:whı ici nar 

f~~..._......._., . akil ve iktibas hakkı mahfı~zdur ~....,. 
gibi kı.zatrmış fınna attı. Çocu-ı - Bu cinayıoti i.şle-rken \kalhliı 
ğıın annesi bayılıp sıtüstü düş- sızlamadı mı? .Alhıhtıanıkorkma
tü . .Asye, neye uğradığım bilmi· dın mı? 
yerek olduğu yerde donup kalıd Firavun. kansmm ımratı,na 
ve~ lkesilcli. eiddetlı bir ıtokat indirdi: 

Sıra çocuğun amıesine gelmiş- - Hangi Allah.tan !korkacak 
ti. 1Sk.ence memtu'hrı, Firavun- mışım? Dcmclk. sen de Musanın 
dan aldıklaıı.'l bir göz işareti ü- dinine girdin? Demek sen de o-

nun Allıa.b.ını taruy :or.sun? z.erine, zawıllı ftaı.dını yakaladı-
lar. Götürüp ikollanndan ve ıba.- .Asye, henkes içinde yed.iği to-
MıınL.-..:ı~- bİ'r di:reg~ e çıvıl!edi.- .kıaıtı.n acısı ile dinini ~ığa vur
~um~yn~~~ da orta.si delik maJrtanı çeklıımedi: 
kızgın bir tas geşirdiler. - Sen haıt kendini tanrı mı 

Bu tüyler ürpertici ms:nzamyı sanıyorsun? Evet, ben Musanın 
yüreği parçalana parçalana sey- getirdiği haı'k dini . kabul ettim 
retmiye mecbur kalan iyi ıkalbli l ve onun Tanrısına. man~ ~e: 
Asye ilrendisini tutamruiı. ı3ütfuı nin Tanrılığına an~ seıun gıbi 
varnkı ile mlim kocasına isyan •..allar .inanır! Çok !}ükiir ger· 
etti: cek Alla ha iti 4Jen o aptallardan 

değilim! 
lt"üavun, kansma. :verecek ce

vap bulrama.dı. fBketı.c.e memur-
1.al"ln:ı dönerek; 

- Ne duruyorsunuz be ser
semler! diye b.ığırdı. Da.ha an
lam.adınız mı :ki bu kadın art.ık 
!benim karmı. değildir! Ona ha
la .niçin nefies aldırıyorsunuz? 
Bir ilireğe de mıu civilemezsen.iZ 
ben sizi çiviletir.im! 

İskenee .memurla.:rı, bu emri 
alırlar da dururlar mı? Yıllarca 
dinini gizli tutaın, nih.:-ıyet ta-
haımmiil edemeyip açığa vur.:m 
Uerlemfi:z Asyeyi, ka.lbleri gibi 
ikirli elleriyfo ttrtanı.k sekiz on 
adJJii ileri sürüklediler ve ayni 
§ekil.de ~bir direğe çiviledi-

· etmi · l'k3.n oktur Fa- Sim. sırn di::r;ili pilfıv s nıl•·ı •. ., 

PASiFi r 'TE vıp ref~ ten~ ·erek'4> b.a.kllıı:sa İstanbulda pirin ·ok 
~g~n.asınrui şahidi ~uğu~ ve mevcut olmıvan şey f:aliba 

- Baş taa-afJ ı iuci sayfada _ muz vakala.rda .Mücerret haık ve pinn<:. d '"İl de bu işleri voltın:ı. 
lere gore, Japonlara Jrn.r::;ı '.ko.ıl- adalet ,mefhumu ile 0 .kadar is- }m~b·lece~ kırat. ve ıkt d:rda 
lanılruı ıboğucu ga.z Amcrikiadan tihza edfüni.ş ve öyle şeyler ya.. demırrlen hır el . .Bız g-c1.retec 'r: 
_gelıniştir. Hfr miktarı Japonla- pılmışt.ır ki artık bu sözleri ağ- - Tt>~kilıh ye.p11

1yo?", kadro 
rın eline g~en mermilerin hai- 7.a. <a.Jmak büyüık bir safclerunlulıı:: genişliyor. Dive halkı ve ken<li
.ı.::ıa.larında 1911 fanhı yazılıdır.. fı.dcAıa bir ha.ma.!'ırat tef;kil etmiş.. mfai avutup dururken haııı ~ 

Evvelce d'~ bildı.rı.liliği gfüi, tir. Billı:ı.ssa Müttefiklerin d~ş-1 nuna yaklaşıyor ve galiba Is
Çtmlmng krl.alan ve lngıliz Hin- manl:ı.rının bu bakımdan aı.,'1.Y. tanbul iaşe t~kiliitı tam diİ"'"'
distaru bırJ.J!kleri gaz kulla.uılır- açacak halleri yoktur. Müttefik- rıini bulup pürüzffiiz işlı..•mc e 
k\:..ll rüzgfi.rın i!:.tfüamet dc:;"ı:;ıtlir- lcr i<;ın M~da.gaskar işgali Gll.Cak ~ har 
ınesı i.ı.zer,ne bii.yük kayıı:ıtar hav.ati ıbir müda!aatedbiridir ve başladıgı gi.in ise P çoktan 
verın·~ıeıiliı·. Yuzden fazla. Çinli bu· çerçevt! haricicıne çtlrn.cak _b_i_tm_iş_o_ıa_c_a_k_. _____ _ 
ve ffmth askerde boğulma eseri defüldir. Böyle olunca, Frc.u:ısa-- G [. G ı·ra U d 
görülmi..ıştür. ru; ıın~anna _esas it:öarlyle biri 

6 li1il.>on Dolarlık Gaz fiil hukumet:i. Bmaenat~ 
'lalırip I~ lmiş V'cl:k'a.nın Fransız - İngiliz ka-

Londrad.ııln Bınnanya petrol vimleri arasındaki dostluk rabı
sir,;.ctine ~ond .... rJcm h . .berlcre ta tarını bozması ve yanlış anlaş-
• ., malar ~-,.,~t ~;;ı ...1..ilmooi iilııtiınal gorc, t..'lbrıp ed.le::.ı p.Jlrol kuyu- ~' ı:ı. ~ 
larının, t..asfiye.1aııclrrmın ve haricindedir. 
pelı'-Ol st.o • atllllll .kıymeti al'tı Bizler gibi seyirciler için bu 
milyon lnglllz lirası tahmin e- vak'adan c.;il:-a.c.a.k ders bir mem-
dılmrutıledir. leketin kendi haklarını muhaiu-

Mind:an:ıw'da za.ya da.ima ha.zır olması ve bu 
* Tokyo _ Japc>nlar Min- ıığwxta ~bir fedakarlıktın çc

dunı.ııo c~. hcshıde, multcci it'i- kirunemesi lti7.umundan fuaret-ı 
lipın hiik:..metiylc adı:ıdaki Amc- tir. Kuvvetli olmıı.yıp, yahut ınü
rikan umumi Larargahı merkezi' cadeleden konlrup -iu:iz ve müt&
ol:.ı.n Da.n.:xııan'ı işgal ctmiş1'er- reci.dit vaziy:e.te dUşenler ba§ları- · 
dil'. Şinıdi, ada tamrun.i}le Jıa.pon na .z.orh. felaket davet ederler. j 
kontrolü altında bulıınmıa;kt.adır. Iliiseyin Ca.bid YALÇIN 

(}in'de daJd .._ W- "· ı · * Çtmgking - Çin kıta.lan Rusya • liilara..:a 
Yangçe nehri üzerinde Ha.nkeu- Berlin, 5 (AA.) - A.ltoo.n .or
dan yukarıda hir liman oLaat dulan başkumuta.ıılığının t:eb
İşanga hücum ooru-c!k Japon.lıaı- llği.: 
rın e.Llnde bulunan birçok stra- Doğu cephesinde ya.pılan bir-
tejik noktalan almışlardır. çok ıt:aamız hareketleri mmızile-
Blrmıwya.ds Kolera MI Var? rimmi sağla.m.l.aştı.rmıya müsait * Hint hükfuneti Birma.uya- olmuştur. Düşmanın önemli tıeş

da. oturan Hintlilerin tahliyıesi i- killerle yaptığı ma.halli 1:.afaaTuz. 
çin alın.a.n •led.birlcre ka.I'§ı Jton- lar neticesiz f)mlmıştır. 

Almanlara teslim 
edilecekmiş 

o 

Hor Fransızrar bunu 
iddia ediyorlar 

Londra., fi (A.A.J - General 
Giraud roet:elesi hfila esraı-ını 
muhıt\ta:la ediyor. Fr.aınsa.dan ge-
len rtın.berlec şimdiki halde Gene
ralin işgal altında bulurmuyan 
Fran...."-<ida bulunduğunu, Abctz 
ve De Brinon ile Moulins'de gö-
rüşmüş olduğunu ve Hür Fra.n
sız kuv'\>e-tlerine ilıtihak eli \C

mek ve Alm.anyaıya Joaıoşı yımi-
<fon silaha sa.rılma.mak husus, n
da bir taahhütte bulumn.a.yı r0d
dettiğfoi bilclirmef..ttedir. 

Hür l<'ra.nsız m.alıfilleri, Vichy 
hükılmetinin General ira.ud'vu 
Al.maınJaro teslim etmemek ka· 
ra.rmı verdiğini tahmin ediyor
lar 

gre parti 1komıtesinin ilerı .sürü- -·-----..-..---------------------

~~cı b~~!~e =~~ ~: 1~11·••• Bu Cuma mati;ıeterinden itibaren •••=:~ 
re::mıi notada Birnıanyada. yE'r- TAKS ... 
le§JJUŞ bıılunan bir milyon Hint-1 l t •ı 
tiden şimdiye kadar 250 bininin t masında 
tahliye ecl:.ldiği t:ll3rih olunmak- Görülmemiş iki büyük ve güzel film birden: 
tadır. "l~füıtedler aı-asmda ya.yıl
mak tch 'ikesi [;(JSteren ko1eı ll 
salgını şi<ld~ ... lı rto.'.:lb,rler sayesin
de du.rüuru!ıınw;tur. 

KABUSLAR 
iÇiNDE. 

BEYAZ 
KELEBEI< 

lcr. Asye, kendis!ndon önce çi-ı 
vılenen hi.:t.nıetc.;ı k~clııı knaaı L~. Dehşet ve heyecan illmi 
tm.ı:p çe!Jonedi. Dah::ıı bo:ı,'1ıun.a R l',,J! • ( SONİA HENNIE) ni,1 

Klıcük ;Buzlar Kraliçesi 

ortası delik kızgın tn..ıı w.!.a ta- Baş o ue • 1 rakibi İREN E DARE 
!kılmaz ruhunu te.~im rtti. 1 

Firavun, maiyet adamlan ile P ETER LO BRE tarafından ?.engin. ve parlak film. 

birlikte işkence odasından ay- ~11 ;nwe ws ew• ••mı!:l!l•l!!m-•••••--91--_.ımı!Eli~ 
nl<lı. Dain:.sine döndü. HBm.ı- -
na: "" ~ .. ı;;m .. ~msıms~:z~aa ........ rmz" 

- Sarayın kapiları kapansın, ı• p E 
dedi. D:ışarıdan içeri .kiti:ıse gir- YARIN AKŞAM 
mi~ek, içeriden de dışarı kim
se çıkmıya.ca,k. Sarayda kırl 
gün, lmilt gece matem tutulacak, 
herltes siyalılar giyecek, Karımı 
çok severdim. O, ben.im hayat 
arka.daşıınd1. Her derdime ortak 

SjNEMASINDA 

olur, her kahn:rnı çekerdi; anı· 
ma Musamn dlnine girdiği için 
onu affedemedim vıe edemezdim. 
Layık olduğu cezayı gördü. Ne 
ça.re ki beJıi de kendiainden eb&
diyen ayırmış oldu. Ist.ırabımm 
büyüklüğünü ıtalkd.ir ediyorsun, 
degil mi Hamaın? 

{Zoro'nun l.-.areti.) şabescı "nin unutulmaz lmhram&nlun 

TYRONE POWER 
LINDA DAhNEll - J. r~ CARHAD. ~E 

t:ırrlından mukcmmel bir .surette yar:ıWan 

KU 
eğildi: Muazzrun bir sergLi~"'st filmi t:lkdi'll cd"le-c kti:-. Hfunan, Firavunun ö~iLıde 1 

<Arkrıı v r) l.'!ı!:BCl:::a:liiili:;m;;3m;a;;sBr;;il;ıctt:;10.l";;:;:;iz~d ·~a:;:n~:;;;;ıc::::::::: 



ROK 

var ... 
-V .,.ya! .. 
- Güreşlerden ne <kadar ev· 

vcl gıdec ~z? 
Hayvan götüreceğimiz için 

bır hafta evvel gideriz. 
- Bcnı nasıl buluyorsU11 ·oe.., 
- ~aı ay içındcn da!ha. iyisin, 

biı k~ o?•!ka da. üste toydun ••• 
Tam kıvamındasın .. İn{?allih bo
:mlm ın Kırkpınarı evel Allah 
surWtlersin. 

- Ben de 'yıi görüy<>rum ken· 
()imi? 

- aı tı dın nn yakında? 
- Taruldım. 
- !\eredt? 

ı\, u ta fa ~ranın ~tariy-

okkn 

oıkka-

l'l • 

etmi. ıkı okka 

m. 
B ba. caba ben, ka(S ok-

• b ı nchlı\ ruı olacağım .. 
Bcllı olmaz.. Kemiklbin .. 

B kı eksen, s ksen ~a-
Jık olurslın? . 

Hen de o kadar ~n e
dh; rclum. 

· Arn :vutoğluna tulumunu 
mı. ..,.;:ne cttirmedin mi ? 

-- Tuhun d n~ oluyQt baıba? 
- Bak hele Sen, tulum yok· 

la:rrıa nediı i!:>iimiyol'!iun ha? 
Yoo .. 

- Ben, seniR arada rada 1 
derini tı:.ldırıp yokluy011UD1 ya.! .. 

E!. Bu, ne için" .. 
8en ne için olduğunu !im· 

dı} kı:ıdar ani, Mil.dm mı? 
.:.... Yoo ... 

g, Ney· b bam &'=-...rimi ka\.. 
u ny r da bakıyor diye merak 
etm d n mı? 

- İdrı1anır.ıı anlam, k ici» 
~ıyoı z.ınnocli~ ordum .. 

-Yani... 
Etl rinı ıkışmış m sk · ı 

ıır.aınış nıı diye ba.t:•yo un bili
yorcfom .. 

- Rak hele D ğil be kızan!. 
- Ne ya? .. 
- Tulumunu yo.kluyordum ... 
- Ben, o.nlımı.ıyoıum ne de-

mek bu? .• 
- ot;ıum h<'r ın .. anm d.;;ıısi 

vucudum-: t"tıımuJur I~ .ı pch 
livanlar d· ri yol! ı::ı.sı~ le bir 
pUhlıvanın ne lar ·k koya-
i>ileceğır: t <!d '. 1'tı· 

_ l •n dar ol 13 v' _ 

- E,·et, yenemezler bu, dcv
ıer seni ... lmKin yok sana güreş 
uyduramazl.aır. Hepsini bozar
sın! .. - ........ . 

- Geçen gün LoW-ı.ya git-• 
ttğiın zaman orada Selvilili Kuş
çu lııf ehmede rastgeldim. Bana 
phı.rı llÖy ledi : 

- Senin kımn, bundan son-
• ha.şahına mı güreşecek? 

- Hayır, dedim. O, ı:,Tar etti: 
- Yalan söyleme .. İşittik ki, 

Kırkpınanla bamtltına. tutacak· 
mış •• 

- Ha.yır .. JrMiyoo. .. :. 
Dedim. Bu Selvilili K~u 

M~bmedi tamyur musun? 
-Yoo ... 

1s .. ~,,,A; .? - mım ...,.. .. '-""'"n ını .... 
- Ha.yır ... 
- Baeaıtı pehlivanlarından • 

dır. Herifler şimdıiden seni ko
nuşmıya ba.şla.mı§lardır. Seni, 
kendilerine hasım adde-diyorlar .. 

- Bak hele ... 
- Tubi foğluın b&! .. Senin Sa-

rayif'i güreşin bunu gösteriyor .. 
Biiytik ortanın başlarını çarça
buk temizlemen başaltına yol 
açmı.R demektir. 

- Madem ki böyledir. Öyley
se Kırkpınarda. çıkayJ.m başaltı
na ... 

- Yoo ... ı,te buna. razı deği
lim. Olrumız. Bir sene kadar bü
yük oı t da kalacaksın. Ondan 
sonra ... !nşallfrh gelt'CJ'Jk sene 
başaltına gireriz Kırkpınar<la .. 

- ..... . 
-- Bövlc<lir oğlwn... Lüzum 

yok şlırıidi. Bir..: e-re Kırkpınar 
büyük orta başın ıa.l. Bu, namı 
alö1kta.n sonra başaltına girme· 
rıi öitşünürtiz. .. 

- Doğrudur babn ! .. 
- Sonra bellı c!maz fürkpı-

nm m şi... Bakaı sır. neler ge
lir! .. 

-- Acaba, tar.ımadıklanmız • 
dan pehllv<..n olur mu? 

- Olur oğlum .. Kırkpınar O· 
ra.s! ... Nelıı:!" do{;'llrur .. Ummo.dı-
2ınıız yerlcrd--4-ı neler gelir ... 

- Gelsin bakalım ... 
- Bir ker~ ı~~ı Mcmiş, inti-

kam nlma-k için muhakkak Kırk 
pınara rrelir. Piç Must3.fa öyle ... 
Künteci, Çopar da gc!irlP.r ... Çı
fıt Alanlı Çoban, belki Bu ·salı 
Tahir de gelirler. Bunların hep 
gözleı i sendedir. Mutlak seni 
yenip büyük ortaya sn:rip olmak 
isterlt•r. Bunlaı da başpclıHvnn 
olmak icin yol almış pelılivan
lardıı . Yüzde yüz gelir bunlar, 
derim. Hem de hep sana, güreşe 
çı:kannaık için gelirler. Belki de 
bunlardan gayri bilmediğimiz, 
işitmediğimiz neler de gelir ... 
Koca imparatorluk bu, oğlum ... 
Uçsuz bucaiksız bir Ulke. Analar 
r1e!er doğuruyor ... 

(Arkası ~ar) 

Liman Reisi Bandırmaya 
gidiyor 

ı.nta-~•a Liman Reı i ı e Ji,en 
Jleyc--t.i Roisı Hayrı; Bandınna
nm Hn n ıtJl'elini kontrol etmek 
üz re b ı dn Bandnmav bare-

t e c ,ı rdir. 

irmlfl B;A:BAR 

iNŞAAT ILA 1 
Sümer Bank SeUüloz Sanayii 

MOesseaesi MOd6rlOICmden: 
1 - tzmitte yapılacak lfftessese K~l»NJinllNrtl·ıtaoaııwr.:~• 

usulile ve •ahid fiat esasa d~ tbdfmeye "konulmU§1m'. 
2 - ~bu inpabn natıammen keeif .._ 111 eeaescee -.eri1ecck bdonar· 

me demiri lııerit 53301,40 J1radır, 
3 - Eksiltme evrakı tte SemfJo.ı Sa ror.:J = eulbıilı llMıqscbe 

sermbulen 2.'i .. MÜkabllinde ... __...,.,.. 
4- MuwJı:Jra& teminat Miktarı Hfr,tl ....._ 
5 - Eksiltme ltı!S/942 tlır'htne müiadlf eı.e ıftIRi sa1 :li hmi 

SelUlleız Sana71i Mü~ lıllldtiriülünde 7apdaeokttr, 
1 - :btcklller tekW eııwakı ııa.yıumcta llİMd!Jıe ~ JaJ>tDJI on!ukla

n bu slbi illere 811 ~'kalan teldir RM!~aRaa ~dit'.. 
'1 - 'l'8ltt llWUuplannı lııılrVi ar11e U(ıa1I tılm1lk ftıale eiinü mat ıtt e 

ktıdr.r mtt~ mukabllfndıe lffieeeee ~at lefliiiM tıeslim 
ol~. 

8 - Posta De ~ ~...,.. ttııalıt saa 1* ~ 
evveline kadar ...., w aJfııa ~ ~tılıl>etılllllf abGi;l 
lftzımdtr. Pododa 91ki elabilecek ~·-:e.ZMJ iUbue alı 

9 - Müeı;sese ıhnleyi ıcradn serbesttir. 
•ı~1 ........... ll!!l .. •~•nıı .... ~,m&E111•c:ııcS'.:'I••• l 

I~ KUŞ T0Y0NllEN ;;; 
YA8TIK, YORGAN, YATAK lııullanmnlt h kesenize ~ hem ~ 

:~;:::::::~ BiR KUŞTOYU YASTIK 2 LIRADIR 
1 Yat k, yorganhwı da Pt'k ucuzdur, Adreıı: İstanbul Cnkrnakçılar 

Sand. lyacılar aokak, ömer Bıali-tlU ~ Tiıyn Fabrikası. Telefon: 2302.7 ............................. 
SIHJR 

V aktile sihirbazlann iManJan garip ha)·

vı:ınlnra tahvil etmek kudretini haiz 

olr.uklan, prensesleri kurbağaya. in· 

sanlaıı canavara çevirdikleri zannolunuıdu. 

Değişme daima iyiden fenaya gittiği için on

ların sihir kuvı:etinden bıhakkın korkuluyor

du. Bu gUniin ı::ihirbazı kimyagerdir. Fakat 

onun yapt1ğı işi herkes beğenir, <:ünkü daima 

fenayı iyiye çevirir. Hıç tezgahtan cıl,an bir 

bez parçasını gördünüz mü? Renksiz ve 

pejmürde bir hali vardır. Fakat, temizlenip 

yumu~atıldıktan, apr·elendikten, bunışukhırı 

dfüı·.eltildikten ve parlatıldıktan sonra bakınız, 

ne fark ... Bu değişme doğrudan doğnıya tngi· 

liz boya sanayiinin imal ettiği ve yardımcı 

leştirmek için yapamıyacaklan $eyler pek az

dır. Pamuğu cam gibi şeffaf hale getiren, ku

ğu ku~unun tüyü kadar yumuşatan veya ko

lalı bir yaka derecetJinde sertleıjlire.n yardımcı 

maddeler mevcuttur. Bu kimyagerler pamuğu 

ipeğe benzetebilirler veya sun'i ipeğin parlak· 

lığını izale edebiJirler. Bundan başka, bir be

z\n boyasını alan veya mensucatı daha emici 

bir hale getiren kimyevi maddeleri buldukları 

gibi, en yumu.-=1ak bezi, kendi evsafını kat'iy

yen kaybetmeden su geçirme& bir hale getiren 

bir madde dahi bulmuşlaı·dır. Bu wrvi yar

dımcı 1\addeler saye ·inde kimyagenn lnodern 

bezi bizzat yaratmış olduğunu söylemek bir 

miibalağa olmaz. Bu kuma.t ve iplikleri biçim-

maddeler diye tanınmış olan mensucat müs

tahzarat.ı sayC8inde vukubulmuştur. lngi-

siz bir şekilden, mağazal~rdan atln aldığımız 

gayet cazip, müJr rnmel mamulit baliııe 

getiren yine kimya.gerW<iir. @ liz kimyagerlerinin mensucat e,ısafını iyi· 

/mtJerial Chenıical lndustries l~inıited 

1 Aakerllk tılerl 1 
Eminönü Yerıı Aa. f. den: 

15 Şubat 942 tarihinden baGlıyan 
ve 15 Mart 942 de nihayet bulan ve 
iUbcde kayıtlı subny ve askeri mc
murlnrdnn yoklanıayn gclemiycnlc· 
rin 1076 sayılı kanunun 10 uncu 
mt'ddesı mucıbınce yoklnmnları ya· 
pılmak üzere ·acele subcye gelmeleri 
Uiin olunur. 

Yd. Nk. Tğm, Sabit oğlu Sami 31 
(19588), Jandarma Bnb. Süle~nn 
oglıı Rauf 310 (2884). 

nu subayların Hüviyet cu,dan1:ıri· 
le bırlikte şubeye gelmelen llfın olu· 
nur. 

EminönO Y~rll Aı. f. den~ 
P. Tgm. Vedat oglu l. Hakkı 330 

(51289), Lv. Astğm. M. Hilmi oğlu 
Hılmi Şıle 318 (30381), P. Ttm. Emin 
oslu Kenan isUınbul 322 (52444), S. 
S. Hs. Me. MusUıfa oglu Yusuf Ke· 
rcstcki 302 (20275), P. Tğm. Osman 
Nuri oglu thsnn 322 (44379), P. T{.'111. 
S~fföt oglu tıhami 335 (511186), P. 
Tğm. M. Kenıfil o~lu Muhittin 335 
(51463), P. Tğm. M. Re~nt oglu l\t. 
Münir 320 (52184), P. T •m, Asım 
oğlu Abdurrahman (52367). 

Bu subaylarm hüviyet cüzdanlari
le b.rlikte ocele subeyc gelmeleri i· 
lan olunur. 

Beyoğlu Yerli Aı. ŞıJbeslnden : 

Yd. Top. Tgm. Aziz o •lu Adil A· 

Yeni neşriyat: ' ' Yazh!a gideceklere 1\ 
Foto Magazin / Hasır Koltuk 

FotQ Ma6(azin'n 71 inci sayısı Ja- V9 mobifyantzl 
net Blair'in re!l"liyle süslu olarak her yerden ucuz 
çıkmıştır. lsta buld R 

Keçiörende Çocuk Yuvası - Seit : a ~llıll§a 
Keslerin Bıtpaznrı - Yeni ıılıtıler ~~~~· 
ve fotof,rrnfinr - Münir Sulcymanın ASRI MOBİL ,nın 
kadın ruhu hik5ycsı - Fed.:ıi Casus M - d J A 
romanı ve aktualitc resımler. - agaZMın aıı ınız. 

FAYDALI TAMiR ve iŞÇiLiK 

REÇETELERi ,.. SATl~tK VlLLA ~ 
Selim Rahım Suntur tararından Dt'ğPrli \e buhmıua.z bir fJnıa.t 

dllim'.ZC ~evrilen "Faydalı Tamir ve Gôztep~e 4 buçuk dönum bah 

lşçılik Reçeteleri, adlı kitap, muhte- çcli çamlar ortasında fevka!A-
viyatı itibarile ltıboratuvar, atölye de bir kii~k ve ayrıcn mükem-
ve sanat okulları müntesiplerile iş- mel bir arsa satılıktır. 

çileri ve hattd aileleri dahi alakqdar ••••••T•e•l•ef•o•n•: •4•08,12•5•••• 
edecek mahiyettedir. Tr.vsiye elleriz. 

"Yeni Sabahın,,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

B~~ık maktu olanlr · 150 
Birinci •yfa.da ll&lltiml 500 
lldDel • ,. 850 

l}çündl • " soo 
Dördüncl • ,, !00 

' AKBA Kitabevi 
Bankalar Caddesi 

ANKARA 
Her dilden kitap, mecmua, p. 
ute ve kırtasiye satış y,rl. Her 
llsanda kitap siparişi ve abone 
kabul edilir. Şube61 yoktur, 
Telefon: 3377 

aahlbl: A. Cemaleddln 8ar11ÇoOh.ı 1 
Nqrlyat MOdUriJ: M. 8arn! Karayel 1 
...ıldiiı yer: ( H. Bekir Gürsoylar ve 
A. C-.naleddln 8araçoOlu matbaHı) 

vonduk (52632) ve Yd. P. Tgm. Ha··ı 
1it oglu Rept Güven (53470) in acc- .. _ 

le şubeye murocaatlar\~o~ı;~~;~r. OKSURENLE~ KATRAN HAKKI EK REM .. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
J\levralji, Kırılılılı ve Biltil.n Ağrılarınızı derhal llest!r 

icabında gC.ınde 3 kaşe ahnabllir. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Tatı.B. ilk Te. 

745,00 56,00 M('znrlıklat l\fmh·ı ,·)tl füı:in ahl't. cak snbıın, Pil. ~,,muk. ııd:ıv-.ı· 

cı, h!ıfuru " nıı t'. 
7 ıt,O 52,50 Jnıiir Mudurluıtli n.m ~I\ beher top 20 nwtred"n on • ~ 

resım mus.ımbası. 

T.ılınıin bedelleri ile ilk tt-.nıuwt mÜdlııl'lım yukarda yazılı i~lcı ~ rı 

ayrı nçık eksıltmcye konulmuı;tur. ..-....eı.ri Zabıt ve MWlmelfı• ı.ı ı

durlu •U kalemındc gônfü;bilir. ihale 13/IJ9ılı Çarşamba unil sa •• t 14 de 
Da;mi Enc·tiıııeııcle yapılac:ıı.tır. Talipl•nrı ilk Wtıın.ıt ın.-ıkbuz vey;ı mektup
ları ve 942 yılına ılit 'l i<::ırct Odası •c,ık•larilc ihale G :nu mmıyy<'l1 s t· 
te D imi Enci.ımemlc bulunmaları. (4987) 

BAYRAMiÇ C. MUDDEIUMUMT LlôiNDC!N: 

Kilosunu yırın; •cl<iz kuru,, koy nan ına .. Mı ı .!(az y ·ıııının bir .ılö l l'U 

60 kuruşa ":ıtm. k urctıl<' Mılh Korunma Knnıı un~ m..ıh il' etten uı,:l H " · 
ramlı;ın Sara.) ··• c ki\,> u .ırııuhtaı ı sal h otlu Hu rvin Yıl ıı h kim ıl B 
rnmiç Asliye Ct•z:ı ı\'.ıahkcnwsiııde y-pılım dunı,ıım sonu d , sııç s )) • 
riildllgiiııdcn l\lillı Korunma Kamııı nıııı 32, ~!l/3 f,! a ı e egin<'f' (b ) 
lira agır İ>a ·n ~ezasılc tcı z.ıyt> ·ne d;ıir !l/3/942 ;aı ıhmd~ verıkn ht ı r 

kat'ı le rtnıs oldugunıfan nwı mr kanunun G3 iinl'j.1 m. tldt'Sln tc,'fik. c kev· 
!iyct iUın olunıı '. (5177) 
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\ 

Belclenlftdcte olan 

POK.ER 
Traş bıcaklan 

' g·elmiştir 
DIKK4T : 

lııtı:ını.ulda f ad~~! 5 kı.ıru;tur. 

,. 10 adctı:k ,:-oıKct -45 kuruçtur. 
Tıı r.2da 1 nded: 5, 

10 ad11di 50 kurııftur. 

======================:.:::::.::::===============--===x--~ 
/stanbul Giimrüklerl 

Başınüdürlüğiinden 
Şehzadebaşında Verncdlt;l' caddcs nde 117 Sil~ ılı ~ı:ı .. r .ıd '.::'ı "~. 

iken lınlen nerede bulundıı •u bılın .ı~ en Bur· 1ı ~ı d nc1 > .. 
Miktarı, mnhıyeti ve neden dt• dl .u 2C ~ 1. rt l!l42 tnr lıl 'o. ,;ı 

yılı Son Posta gaze:tcsile ilan ulun. ı CIJ3 lırn C4 kuru Lo .,. uzu ı," 
sayılı kımu 1ln g<isterilcn 30 gı.lııluk mu<ld,"t wrfı:ı l :ı .:cı m· 1ıuıni r!nn b 
bu parnyı nihayet Hl glin içinde vezııım ize yl tt• n ad• ıı ı • kdirv<' T . 
sili Emval Konunu hukilmlerine gme hakkı:ıızda takibat 
yerinr. kaim olmnk u zere il~n olunur. 

/,ıanbul rilayeti BiJfge /uşe 
Jliidü rlii(Jün<len: 

1stanbul Böl~ .. iaşe "1Hahıl'lügii 1 .. rlrosunda ınunhal I> luı .. "ln Jr.ı), ı 

ve 170 lıralık memurlukl~rn, 

Yüksek tktıs.rıt ve 'l'ic- et Mckt .. b Hukuk \C 1ktı~t ;.• ku't le • \t 

Siyıısal Bılgılcr Okulu ınezur,1.,ı·: ·ıı :ı •ndnn iıntih nln ın.:, u nlı• •''- K 

Taliplerin C ıli ~ıııkF>rl ık hizmetlerini ifn cimi olm:ıln. ı s:ırtt ı r. ı 

ltiltnler tcı t:1lı cdıı..c•ktır. 

Taliplerin B• lgı fa~, Müdürh - l ne ikı fot~ •ı., !ı ıle lıcra~ b rcr ı 

lepname doldunnolnrı için mczkür l\1ıiduı l(.ğı.lıı huluııdue-u At.ı At, be 
nmm 3 Lİnl'Ü k.ılınci. ki Z tıı;leri B•iJ·o,un.ı lllllrnc ıııtları lh'lıı olunur. 

('i::!Oil 

• 

t. • rruf hcsırpll\rı:;ü;ı 
en cız. :ıO hı .u., bı lunnnl nule • def:ı t;f'ki11..c 0 1, kıır'n ile aşağıdakı 
plfın11 ~<• ı·e ık ı ııınıvı: .ı., ılıJurı.l tır. 

4 •cled 1.000 Lt...ıık 4.000 l.l~~ ~ tUO ~ IO Ltırw• M>10 LIN 

4 • IOO • a.ooo > 1 1:1C :. • a 4.1.tO • 

• ı ao • 1.000 • 1\ ,_, • • • urM ,, 
40 > 100 " • Cııl)(> • 1 

DIKKAı': Hr =mi •ı ıd. k' p:ı l:ır l>ir ~ı.oc içİlıcle 50 Uı dan 0,oğı 
dOsm'vımlf'rr fkr:ımivı- ıl tığı •. t • · '10 l:ı iyle nleccktır 

&ur'alıu ~node ,1 • .. t dPfa ı ı &Zari:. ll if~'li.ran, ıı EJ• 
füJ \ ' C) il B.:ruıcit.aı:uu ULJ .ı .. ı·ın.daı ~kür. 


