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9 MAYIS 1942 • i DARE YERi 

1 CUMARTESi 

Be pnci Yıl No. 1439 
GÜNDELİK SİY ASİ H ALK GAZETEsİ 

Her Yerde S Kur"' 

zm 

.Milli Şef Mecliste Part· Grupu, Hüküme i 
ekmek için aldığı buı··n 

te bir ·. ta vip e i 
Reisicümhurumuz, dün Giilhane Pruf esör ve 
asistanlarına Çankagada bir çag zlga/ ell r>erdller 
Ankara, 8 (lltı:tusi nmİıabiriıniz t:eleftm- 11& bMiriy(n•) - )JIUi Şef l:smet 1nönti aöD. 

la bildiri~or) - Reisiciinıhur İsm•t Jnönü, • Ankarayı. noldediJ.,., Gülh..,. ha•talıane-i 
bugün saat 16 ya doğru Bliyük Millet ~'fecli.- • pt·ofeısört ha~sistan \.e asistanlanna. Çanl4a~ 

Fin - Rus !Başvekil, yeııi mahsulün mubayaası hakkında '! :; !e:~·~~~:~:.~i!::~.~m· daire~ınde 1 !:<
1

~~(~~!~~:°1!:::r ;;Y h7!!~::!ı:;:!:~ 1 
Anl<ara, 8 (Hususi muhabirimiz telefon- mu~lardır. 

sulhü hükômetin noktai nazarını bildirdi, Ticaret '---------·----------.1 
'Doğu cephesinde Sovyetle;ı Vekili de ekmek tahdidatının sebeplerini anlattı 
Birliği Alman ordulariyle bir- • 

1

_ 
Iiktıe bütün kiiçük yardımeı- ır===========: 

Umumi mecliste Cieneral 
Veygand 

---0---1a.nnda b-~~:~.•re.ri~td.eeııksaruışh·ıs•t•e•-_ .,:Ankara. s <A.A.> - c. H. P. Meclis Grupu umumı Heyeti Madagaskarda--l uwxwı.H LI<~ bugun 8. 5;1942 saat 17 <le reis vekili Seyhan Mebusu Hilmi 
şebbüsleri it:in va.kit te :ıri ık Uran'ın reisliğinde fevkalade olarak toplanmı."tır. 

Elektrik ı1e Tramvay idaresinin billi.n· 
çosunun müzakeresi esnasında 

münakaşalar oldu 

Layal, Almanlaı•l• 

gec;mi~fu. ~la}·ıs a,yımn ilk t h b 1 • haftası gc.<:miş bulunu~· r ,·e 1 Celse açıldıktr..n ve geçen top- ce e mu are e erı 
herkeı-. Do~n ~,hesiude tmır- Mercan d . . d" 1 lantıya ait zabıt hulasası okun- ' 

b 1 d ~ hat . . • enızın e duktan sonra, hükfunetçe halka 
=::an ~~a ~~1;:,r.mı-_J verilmekte olan günlük ekmek cereyan edı·yor 

miktarı üzerinde dündenberi a-

Korku nç bl·r Jman kararın mucip sebepleri 

Yazan : HOseyln Cahid YALÇIN 

B ir aralık Sovyetlcr Birli
ği ile Finlandiya .arasın
da sulh yapılntası fikri 

ortaya atılmı~tı. Hatta bu sade-
ce bir fikir olmakıtan t:ıkarak 
siyasi bir adım şeklıni bile aldı 
ve İngiliz, Amerikan hü.l~umct
leri tarafından Finlandiya hükfı
roeti nezdinde kuvvetle mfüıafaa 
edildi. }<'inlilerin münferit bir 

hakkında grup umum' heyetini 
hükumetin tenvir etmek istediği 

muharebe ve buP-ünkü fevkalade toplantı
nın mevzuu bu olduğu riyaset 

baş 1ad1 tara~::t h;~=~n~~:~:i. 

Müttefik ve J a pon 
donanmaları 
karşılaştılar 

sulh ya,pmıya razı olmadıkl:ırını MÜTTEFİKLERİN KAYIBI: 
·biliyoruz. • 

Fransız deniz komu· 
tanı esir düsto, 

!
müdafaa komutanı da 

yaralandı 
--o-

Adaya Amerikan 
kuvvetleri de cıktı 

---·o---' 

İstanbul Umumi Meclisi dün ea.at 15 te reis vekili B. Abdül
kadir Karamürselin reisliği altında toplanmıştır. Geçen celsenin 
zaptı okunarak aynen kabul edildikten sonra ruznameye geçilmiş. 
tir. Süleymaniyedeki eski Tıb medresesinin Emekli Sanatkarlar 
Yurduna verilip verilmiyeceği hakkındaki teklif Kavanin Encü .. 
menine, 942 mali yılı Belediye ve mülhak masraf bütçeleri Bütçe 
Encümenine havale edilmiştir. 

Japonlar 
Hint hududunu 

aştılar 

1 Bundan sonra Elektrik, Tram 
vay ve Tünel işletmeleıi umum 
müdürlUğünün 194.0 yılı bilan
çosu hakkında tetkiki hesap en
cümeninde raporu okunmuş ve 
müzakere edilmiştir. 

Ka'\·anin Encümeni mazbata· 
sında murakip raporunun işlet
me huı:;usunda bazı umumi mü
liihazaları hulasa edilmektedir. 
Murakip raporuna göre ücret
ler, malzeme ve kömür fiyatla-

( Sonu Sa. 3, Sü. 6 da) 

iş birliği yaptığı 
takdnrde 
---o---

Fasfa müstakil 
yeni bir rej im 
kuracakmış 

Nevyork, 8 (A.A.) - İ}ı bır 
meııbadan Vaşiııgtona gelen fa~ 
kat teyit edilmiyen l>azı haber
lere göre General Veygand, I a
valin iktidara ge<:me~ini miitea· 
kip derhal Fran8adan ayrılarak 
Fransız Fasında Rabata gıtını~ 
tir. General, Laval Alım.ıılaı~ 
askel'i bir yarclımd, hulu•mHı~;, 
teşebbüs ettiği ta ·dirdc F ~ta 
miistnkil bir rejim tt ~is edebı1f' 
cek vnziycttedir. 

Meselenin bu ilk şeklinden 
sonra artık Rus - l<'iıı sulhund~n 
tam:amen ümit kesmtk lazım ı;e
leceğ·i 7..anııolunabilirdi. Fakat 
son günlerde ayni fikir tekrar 
ortaya çıkımıştıı·. Moskova rad
yosu t~r:oıfınd~n y~pılıı.n bir ııol} 
riyatta Pın1aııdiya ile o'•yctler 
Birliği ara.<;ında bir sulh mi.iz-ı. 
keresine temel teşkil edebilecek 
bir takını esaslardan hahscdll· 

l kM u-:ak g emisi, 
b i r zırhUı 

JAPONLARIN KAYIBI : 

B ir kruvazöı·, iki 
m oliri p, d ö rl t op 

ç e k e r v e b i r 
iaşe gemisi •• 

Söz alara"k 'kürsüye gelen Ti
caret Vekili Mümtaz Ökmen, 941 
senesi hububat mahsulfüıiin el
veriş!' olmaması sebebiyle lüi
kumetçe daha eyliıl ayında ek
meğ'in karne ile verilmesi tedbi
r~nin alındığını ve geçirdiğimiz 
şıddetli kış ayları içinde de ia
şe işinin sekte~ıe uğramaması
na dikkat edildiğini ve bugüne 
kadar 300 gram üzerinden halka 
ekmek verildiğini izah ettikten 
sonra yeni mahsule ya.klaşmak
ta hulunduıfomuz şu günlerde 
her ihtimale karşı gerek ordu ve 
gerek halk ihtinıcı için ihtiyatlı 
bulunmayı lüzumlu gördiilderini 
ve böyle bir stok teminini müın
kün kılmak üzere yevmiye ek
mek miktarının bir gün 300 ve 
onu takin '\OCi'i'u ~\i:-~.-<:td. o d"ar • 

Şimdi bütün gözler 
Martinigue adasına 

çevrHdi 
--'()--. 

Vişi, 8 {A.A. - Vişi ha
berler ajansının cuma saba
hı neşrettiği ve Diego-su:-;re
zin teslimi hakkında tafsilat
lı izahında şöyle denilmekte-

Bu kuvvetler Ganj 
nehrine doğru 

ilerliyor 
o 

Blrmanya - Ç in 
hududunda mühim 

~arınşınalar . 

=I HARP DURUMU 1:: 
·Kanl ı misilleme harek8tleri 

dir: ~ o l uyor 
Ankara 8 (Radyo Gazetesi) 

- \'işi radyosunun, henüz teyit 
edilrr.iyen bir ha Lerine göre Ak
yab'dan sahil boyunca . Japon 
kuvvetleri Birmanya - Hınt hu-

savaşları bekııyenıer oa 'l•Y• 
dütmüş olmazlar· 

di. Finlandiya radyosunu dinli- Vaşington. 8 1 ~ 4 \ =-··' . 
yenler Rusların bu tek!ifleriııe p ifil 

d.Hclsinki1nin0 redv~-e~!~ı"yı -~~·;lı ~~u~~~~bc:i:r ~ınmıştır. 4. y• k dd lerı• l 
uymuş ar ır.Londra mahfilleri ınayıst:ı Japon ve Ameril/.:an kuv ıyece ma e Yazan~ Emekli General Kemal Koçer \ 

ve t~sfı r ,.Udi di- . d 
Finl 1ya ratlyo3unun ve.: ~ı ,·elleri arasında cereyan e en 

- ~~~~ı ~:i~ı~ıı:~}.~~~:t"~ı~:ın~ı~ ~~~;~1a~u:u~~~~~de .dü~man p tesı• dag"' ılıyor 
:ı.larak bunlar üzennde m~ı:lake- ı-ı·bBı· iı}o .. rrtuvalozpö:e· kikeirtovıe·pıbtoı·rmı.ua~.e- azar 
re etmenın imkan!:iızhı:, :~an . ... , 
bahsetıni5. Binaenal~!'"h, dıgcr gc~lsi batmlmıştır. 9,000 toni- . ----• 
noktalar üzerınde muznl{ere ce- latoluk bir deniz tayy.ır~ an~- tk" e· defa olarak ~ehrimiz piyasasına çıkartılacak olan yi· 
reyanı kabil olaca~ı m5.~-ıasını_ç.~ gemisi, hafif bir kı~'·.az~r, bır k ına~delerinin t ev;iine Pazartesi günü başlanacaktır. Bu 
karıyorlar. Mesel<', Finlan?i}· şilep ye bir taşıt gemısı agır ha- yc~e m ılacak tevziatta hiç bir aksaklığa iınkan verilmiyeceği 
radyosu hendileri için "~~lı ~a- sara uğratı~mıf1t~r. ~ ~apon tar ~~b~ ::; vatandaşın piyasaya çıkacak yiyecek mad~elerinden mü 1 

mirat'' deruhte etmek ımkan- yaresi tahnp edılmıştır. Muva - \ 0 . ·ette istifade edebilmesi icin icabeden tedbırlcr almmış-
sız olduğunu söyltmiŞ ... ~?ndra fak olan bu hareket Salomon a- savı suı ~ (Sonu sa. 3, su. 1 de) 
mahfilleri Ruslar bu turlu ta- (Sonu sa. 3, su. 2 de) _:._tı_=r_. _______________________ _ 

dudunu aşarak mühim bir Hint . 
limanı olan Şitabeng'e doğru i- y önelilen bll' taal'ı mm karşı 
lerlemektedir. Bu ~ehir Ganj 1 kesin cevap, taanuzla ve-
nehrinin mansabındadır. rilebilir. En iyi müdafaa da tn.-

Akyah İ~gal Edildi arruzla başarılır. Büyük H~rp-
Yeni Delhiden bildiriliyor: Bu-\ tenberi müdafaa, yerini defı ve 

O'Ün salahiyettar bir menbadan 1 tard (ab'Yehr) e. bırakmışt:r. 
Öarenilcliğinc <Töre küc;ük Japon Müdafaa, adeta. bır h2re~etsız
k~vyetleri Kalküta ile Rangoon 1 lik ifade ederdı. Oysa kı, mu
arasındaki imparatorluk hava vaffakiyct taarruzdadır. . Al 
yolu üzerinde eski bir uğrak İngiliz hava kuweth:n, .: 

k · ı Akyab'a girmişler- manvanın batı kıyılarında o-mer ezı o an · ·· 1 t zl rı dir. nemli üslere kule aar.ru a 

leplertlen va~geçecek oıl:lrıar~?- (i 1 
Müzakerelere başlanahı .. cce'.?:ı harp tazminatı istemiş .?~li:~a- memek olacaktır. l ener a Birmanya - Çin Hudmluntlıı. 
manasını çıkarr ... akt'3. keı.Jıl.::ım rıdır. Şir;ıdiye kadar, gor~u~e Diğer devletlere geli~~\/rtin- Cuma sabahı neşredilen Çin 
haklı görüyorlar. . .w· nazaran Fınler hiç de maglup lere karşı bu kadar yu s. K.~~ r! t tebliği: 

Almanya ile Sovyo~ler Bırl.1.~1 bir durumda değildirler. Hala muamele eden Sovyetler Bırligı- '-'o r Çın hududunun içinde ve Bir-

yaptılar, buralara dchıyel sal
mak istediler. Almanlar, bu sa~
dırışlaı a misliyle mukab<'le ett.ı
ler. Büyük harp, bir ~.'~k ate~~
sulleri ve şekilleri ogret~ıştl. 
Ateş, ateşi çekiyordu. !ntıkam 
atısı tu biatiyle yer alıyordu. 
Ka~lı bir teşebbüsü ayniyle ~ar
şılayamayış, ruhlarda el~n_ılı ~e
sirler uyandırır. Muhanpın ın· 
siyatifini yokluk yüzilnden kayıt 
altına almak, onun maneviyatı-

ar'.''-'ında muharebelerın en mu~- Rus topı'akl'rı uz·· erınde bu.lu.nu.- nin Romanya ve Macari~lan tle l ·ı , .... .., b ı ,,. ı ç mu manyadan gelen Japon arını er-
hişleri hazırl::ı.~dığı .ve a§ amaK yorlar ve geri çekilecek gı.b~. bır ayrı bir sulh yapmıya u • ,..alta vali ve baa lcmekte olduğu Yunnan vilaye-
üzeıe bultmdugu hır sırada;. ~l- hallerı de göze çarpmıyor. B~~le vaffak olamıyacağı aşikardır. J.H y: tinde bu sabah da şiddetli mu-
manyanın e~ı:afı~~aki kuçuk bit devleti, Moskovanın maglup Bahusus :Macaristan ile Roman- komulanliğına harebeler deV'am etmekte idi. 
müttefikleri ışın ıçmden çhıkar- olmuş da sulha talip olmuş bır yJ.nın durumlarhım da hböylee l.ıtair fayf P edildi Ton"U kuvvetlerinin yardımı ile 
mak Sovyetler Birligıw · için e em.- d ·· k on sulh ihtimalini emen em n - r-~ 

k 1 
düşman mevkiin e g~rere • ~'dı k k --~o--- Vantunı? yolu boyunca şimal 

..,,..ı·vetsiz bir muvaffakıyet tcş. ı daıı tazmı·nat ı·stemı>sı beyhude nıamiyle ortadan kcu raca a- ~ kt l 

nı baltalamaktır. 
Alman zaferinin ı:,c-yrini, ha• 

sımlarını silah vaı;ıta ve metoc 
bakımından ıı:tlz buluncluğu üs 
tünliikt.e aramalıdır. PolonyaL· 

(Smm S<t. lı Sii ..• fe) 

SPOR: 

Rapidin meşhur 
oyuncusu Sipoş 
ile bir konuşma 

Arka(la.ı;mıız ~ıilenf Tu· 
ran'ının heyn.•lmilcl fut
bolcu Sipo;;'la yaıttı~ı 
konu"!-ftınyı 4 üncii s:ıy-
fanuzda bulıı<·ak~amz. 

""' ··tt f l - ·kt· Fi ı di Alman Ad 1 dog~uya doğru ilerleme e o an 
e~ez. Çünkü küçük mu le ı<- bir zahmet ihtiyar etmekten dar na~~ dır. b~~byad h aA aya yapı an düşman, Çin müdafaa hatlarını 
ler dedig~imiz bu yard_ ımcı ar~'l. t kontrolun en ınnıs e a a · 

d 
- başkoa bir mana ifatle e mez. - f' k'd d' Fa yarmak için birçok lauruzlar 

sayısı neye baliğ oldugunu 0~;- .. zade bir çogra ı mev ı e ır. ~ - h 1 1 d"' 

ruc
" bilmiyorsak da her. habe Sovyeıtler Birliği için bugun :kat Macaristan ile Romanya a· hava u'' CUm arı yapmıssa da, Çin kıta ar~ uş· 
.... b k ·karşı!'ındaki müttehit kuvvetle- ı"çinde manı ainr kayıplar vel'dırerek 

.vı'nlilerı·n ı'h.,,..·.,lı' kah.il .ır ~ uv- deta Almanyanın avucu . ~ 
:v ......... k- d rı· ne kadar kürü.k nisbette olur- 1 B nı n ıs pus·· kürtmü<>tür. Veıt teşlnj etmedik_ler.ı a. Şl' .ar ır. ' " .. k bulunmakta.dır ar. u arı J - çok zayıfladı .., .., dd t S"' olsun, par""'lıvabilınek ~üyu f · b. lh d 'Llem cesur, hem ıklmıın §1 e .- •• ....,. J - d teseler bile mün ent ır su Çin' e 

Nahiye T eskilitı 
ı: t bir muvaffakıvettir. Bu ugur a bul 1 
!erine alışlun, hem harp sana ı- - f d aktetmiye imkan amıya~a~- A) Çin teblığinde Ştfang .doğu 
na Vı:.'-ıf bı· .. millet. Bundan ha. ş- Sovyetler Birliği birçok . e ~-· larına hiç şüphe edilmenıelidır. Londra, 8 (A. . -· Mfü,t::?m- d d Ç mu e:ı.ıı. • ı d h karlı§.ı g-öze alabilirler. Finlenn k t l · her leke nezareti Perşembe a~ı,aını şimalin e cereyan e. en. nı • 
ka, Cenubi Romanya~ ar .. a 1 • ~ ~ t Çür.ı~ü Alman uvve erı .. - ~ kabil taarruzu netıcesınde Ja-
mal edil'-'miyecek bır du.~roan toprak bakımından bif ta~ı~-. a· han eri münferit bir sulh ıteşebbu- neşrettiği teblig: pon kollannın bozguna uğratıl-

----------
Dünk ü mecliste, nahiye m e clislerinin. 

kaza i aalahiyet leri ü ze-rinde h ara· 
retli müza k ereler oldu addedilebı'irler. Bunları muha· lepleri varsa Sovyetler Bırlıgın: sünll daha ilk tasavvur halin?e Malta Adası ve ona bağh yer- dığı ve bin kadar Japo?un tel~f 

ı·ebc saha ından uz~.klaştırma.k de toprak o kadar büyüktür kı iken boğmıya ve Romanya ıle ler valisi ve başkum::ı.ndam l'üm olduğu bildirilmektedır. Çın 
için başvurulan çareler de bır bu genişliğe nazaran birkaç a- Macarist'.lm harbe devama mec- general Sir Williaı;n J?obbic kra- kuvvetlerini kuşatmıya çalışan 
netl

·ce veır.ıedi. Fakat Almanya- vuç diye tavsif edilebilecek top- bur etmiye muktedir bir durum- la istifasını verım~ti.1:. Japon kolları şiddetli bir Çin 
el nı.l·laıı Finlandiya.ya bır~kmak Kral, General Vikont Gort'ı ~, Sovyet orduları karşısın a fedakarlık sayılamaz. Diger ta- dadırlar. bu vazifeye tayin etmiştir. mukabil taarruzu ile ··kıarşılaş-

valnız bırrJm:ıak fikri o kadar raftan FinlandiyaL1an "Mal' ~- Onun için, Doğu cephesinde Londra, 8 (A.A.) - Britanya mışlardır. 
Adliye Vekili beyag&tta bulundu 

cazip "·e Ruslar ~ı~ından o miraıt" istemek de gerçekten bır Sovyetler Birliği Alman ordula- Adasının Havacılık muharriri _ _:_ ____ ___ ___ _ 
kadar ehcmmiyetlıdir ki }.o~os~o: sulh arzusunda bulınımama. k riyle birlikte bütün. k~c;ük yar· 18 lem muz 

dip. ma.tıarının loondılerını tl B dımcıların kuvvetlerını de karşı- yazıyor: k 1 

t
vaamam ~ ümitsizliğe bırakarak manasına gelir. Sovye er _ır- sında bulacaktır. Zaten bu yol- Malta üzerine yapılana m ar. 

t e lrninin Finler tarafından verıle- k"t t la son haftalar içinde manalı 
tesebbüslere kat'i nihaye .ve: - cek tazminata hiç ibtiyacı olmı- daki teşebbüsler için va l e ~r- bir zayıflama görülmüştür. 
cekleri şüphelidir. Nasıl kı Fm· a ~ı dü ünülebilir. Finlerle tık geçmiştir. Mayıs ayının ılk 25 Nisanda gündüz ve gece 
l"rle sulh alrtetmek ıarzusunun ya~ g ş lışırken onların haftası geçmiş bulunuyor ve adaya 250 Alman bomba uçağı 
t~krar oı taya atılmış olması bu- shum mY'&fet~ı~ni hem milli e- herkes Doğu cephes!n~e taa:ru· hu··cum ettigvi halde, bir Mayıs-

d lT dir e ' · · \ başl d gı~ haberını dakika-n un e ı 1 • enni ecek k mellerini hem izzeti nefislennı zun a 1 
. tan beri hücum eden uçak sayı-

Y.~17~fı:::iiğinJFmıe~~e~ rencide ~e!>il~ek ~kliflerle işe dan da~~;u!1e~:~·YALÇIN sı 24 saatte 50 ye varmamıştır. 
~}~an" tamirat" ta.bin ıaltında başlamak hıç bır netlce elde ede· ••••••••••••••••••ec .... ••••••••••••e••••• 
aans;;0::::;;;·:;;:;:;:·r::.::::~::::;:, Bt. Yarın 

1918~~~:giliz \ 1 Hüseyi~~:~~d Y•a•l•ç•:asoess~~~!:.~~~~aees-
•
•••••--••c••••••• .. ••••• ,eı••••~•e•••••••••••ee<O••••••• 

Erzurumun 
şeref günü 

Erzurum, 8 (A.A.) - Büyük 
Reisicumhurumuz Milli Şef İs
met lnönü'ne şehrimizin Ebedi 
minnet ve şükranlarını ve sar· 
sılmaz bağlılılklarını, bel' sene 
tekrar ve teyit etmek için ~
zurumu ilk şereflendirdikleri 18 
Temmuz gününü ytldönümü o
larak kabul ve ıtes'it edilmesine 
belediye meclisi tarafından itti-
fakla karar ve' ' 'lt.ir. 

l"Yeni Sabah., ın Ankara m.ı•ıablrlnden:I 
* Büyük Millet Meclisi bugün öğleden s~ur~ toplanmıştır. 

Meclis muavin nizamnamesinin bir madJe~ı~ı m112akere ıve ka
bul etmiş ve diğer maddelerinin müzakeresını gelecek celseye 

1 
tehir etmiştir. . . ~ 

Yeni nahiye teşkil lô.yiha ,mda nahiye mecl~~lerınıı:: ka~ı 
salahiyetleri madd ın nıüıakeresi e~asınd~ sc;>z ... ~lail Adl.ıye 
Vekili Köy Kanununun 49 uncu maddesıyle, koy ıh~ıyar he\ et-

1 · ' ·ıen k"'zaA1 --15.hiyetlerin diğer kanunlarla kaldırılmış erme verı ... l:'d.l • • • • 'h d ld ' , 
olduğu husm~unda Temyiz Mahkemesinın bır ı.çtı :;ı. ~ o ugı.ınu \ 
Söylemiştir. . 

B. Feridun Fikri Bingöl, koylülerin 10 lıraya .. kadar olan 
ihtilaflarının kendi aralarında hallini temin c:dcn Koy Kam~un 
daki kazai sal8.hiyetlerin kaldırılmasI?ın dogru oın:ı:ıy.ı.c~g~ı, 
bil salahiyett.en köylülerin çok müstefıt olduklarını soylen11~tır. 

- Diğer Ankara haberleri 3 föıcü. sayfamızdıad1ı-. -
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Harpten evvel liınruı reisi Ro- - Tek bir kimseye ba.hşede- y · t d h · · 
n isnılııde bir İngfüzdi. o bilir, Knptruı Lauterbah'a.. Hal- una~ı~ an an şe nmıze 

Şehrim.zde süratle faaliyete geçiri
lecek, k ymakamlar bu hu usta 

lazım ge e emirler verildi 

Yangın tehlikesi de 
cabcısı .•• 

O tobüs epeyce yüklü. Otuz 

1 kişi varız. Durağın birine 
geldik. Bir yolcu indi. Yerine 
bır bekliycni alacaktı. Elmdeki 
file torbasına çoluk çocugu ıçin 
öte beri koymuş, sarı benizli 
yolcu otobli ün kapısına el uzat
tı. El uzatmasiyle iki dız üsı.ü 
çökmesi bir oldu. Tekrar bin~ 
mcğo çalıştı, yine kapaklandı. 
Torbasını yere attı, iki kolunu 
yanlarına uzatarak sag an sol
dan imdat nradı. Koltuklrından 
tutular. Akşamın alaca karan
lığında göriıyordum. Yüzü J,irli 
sarı bir reni almış, gözlerinın 

• ı:a.ınla.r Çin gümrüklermd~ bukfbu zat ta Slııgn.purda mah- getırılecek çocuklar 
'"eaddit 1ngiliz müteh2sınsla- p t ın~ırlardı. Ben bu Bay Ro- ~·tebessilm ederek: için hazırlıklar bitmek 
;,.:;on ile kaptanlılk ettiğim ge- - O bahsettiğiniz .kaptan ar- O zere 
erde müte:ıddit defalar !kar- Si:ngapurda mahpus değil-
karşıya yemek yemclt: fırsatı- dir, aziz madam. İşittiğime gore, 
elde etmi§tim. Herif billı!lssa kB.Çilll§. Yo.lruz şimdi neraie bu

\iskiv pek d · kündü. Bir va- Junduğunu pelt .iyi bilmiyorum. 
1 ur limana girer girmez Robert- Bu cevnbım, mlıtecessı.s bayan 
;on cenapları kaptan kamanı.Sl- lan tatmin etmiş olacak ki ba-

d:unlar, ıh:Jrl ile 'ka kar- na hüsnü k bul go tercLler ve 
şıya Jcadeh t kw turm:.ık · n 1.e •- yerleşmeme yardım ctt ler. 
kalırdı. enaleyh bugün her Bu şehirde ikametım c nn
şeydrıı evv: ·endimi b ı ç iyı sında mümkün oldugu kaJnr 
taruşbğım İngiliz liman ı'Cisin- evde kalıyor, sokağa pek çıknu-
den cizlcmem ıca!bediyordu. yordum. Tieııçınde birçok dost-1 

"Oı:aka ı.-:aru" nhtıma bağ- hırım vardı. Ancak bu.n.l:a.rd .. n 
tnr bağlamaz tiahminim veçhile ""Ck mahdut bir kısmı ile temas 
Bay Robe tson Japon kaptanı- ediyordum. llarp ilfuı edilip ben 
nm knımarasına gırdi. Ben giz- Tsingtau'da "Eınden" kruvazö
tendiğim ko eden Japon denizci- rüne ihtiyat zabiti olarak iltihak 

Yunanıstana dördimcü defa 
olarak yıyecek ve yardım mad
deleri götüren Dumlupınar va
puru dün şehrimize dönmüştür. 
Dumlupmarın beşınci seforine 
ait hazırlıklar başlamıştır. Va
punın 20 Mayısta hareketi mulı 
tem ldir. 

Diger taraftan Ynıanistan
dan ehrimıze getirtilecek olan 6 
ila 13 yaş aıasındald çocukla
rın hır an evvel §ehrimize geti
rılmesi ıçin icap eden hazırlık
lara süratle devam edilmekte
dir. 

-
Dün sabah vilayette Vali ve 

Belediye Reisi B. Doktor Lutfi 
Kırdarın reisliği altında Bölge 
la.cıe Müdürü, Belediye 1ktısat 
Müdürü, Toprak Ofisi Müdürü 
rve kaza kaymakamlarının iştira 
kiyle mühim bir toplantı yapıl
mıştır. 

Toplantıda sehrimizde tesis 
olunacak olan taşıt birliklet i 
hakkında kaymakamlara. düşen 
vzifeler müzkere edilmiş ve elde 
edilen neticeler tesb't edilerek 
birliklerin süratle faruiyete geç
mesi için kaymakamlara lfızım 
gelen direktifler venlmiştir. 

kam kaymaka.mlanna çok geniş 
mikyasta yardım edeceklerdir. 

Halka verilecek gıda madde 
lerinin esnaf iaşe tevzi teşkilatı 
faaliyete geçinceye kadar bak
kallar cemiyeti vasıta.siy e yu
pılınasıruı. karar verilmi~ir. 

50 bin liralık eşya 
çalanlar 

Bh- •ktıyucumuzdıın §U mektu
bu aldık. Allikadarlorın dikkat 
naz.arma arzederlz: 

"Geçen yıl Alcmdnrd.aki GOknk
ların araba, kamyon tamirluıncsl 

haline c d ~ &iklıyct cdilm 
üzcnne muhterem ,gazeteniz has
saten Bay Lut!i Kırdann nnzarı 

dikkattnı celbctmişti. Bu ncşr.iynt 
uzcnne nalbant duk m kap:ıtrl

mış ve ka lar bıraz temi7Jenir 
gibi olmu tu. Fak t araba ve oto-
bus .r 1 rd h 1 
devam ediyor. Bu de da Vıl -
yetin, Dcfterd:ıriı mı, Tıbbi Adlı

nin burnunun dıbinde, nhsap C\ -

!erin nr ındaki bir .nrsa car j 
halıne konmuş oldu undan bcn7.ın 

1 
kokuları motör giaiiltüleri halkı 
rahatsız cttıği gıbi burndan bir 
yanğın çıktığında gerek bu daı
relcr ve gerek bu alış p binalar 
kul haline gclcbU.r. Bunun d 
nazarı dıkkate konm:ısını hassa-
ten rica edc>.rirn. 

·yle lngiliz liman r · inin karşı emrini aldığım zaman Tiençin
karşıyı.ı ve binbirlerinin şerefine ddki kılavuz arkadaşım Lincl
lçki yuv: rlndıklarmı, kulakları- berge beş yüz dolar emanet hı
ma kadar gelen kahkahalardan rakmı"l'tım. Ne olur ne olmaz 
a.nlıvordum. Ac('leye lüzum gör- fikriyle bırakmış olduğum bu 
med , Jiıkın kimsenin dik!kat parayı almak için bir gece ken
aızannı da çekmemiye dikkat disini aradım, buldum. İki arka
ederek nl tının çıktım. Rıh1Jın daş yeniden buluşunca bir hay
üzerindeki nıutad Çinli kalabalı- li bıra içtik. §3.rkılar söyledik \'C 
ğı ve öteberi satan Ç~i antika bu sadık ve vefa.k.B.r dostun ynr

Bu arada çocuklara tahsis e
dilen Balta Limanındaki eski 
Balıkçılık Enstitilsü bınasındaki 

1 
tamirat bitmek üzeredir. Öğren 
diğimize göre icabeden hazırlık 
lar tamamlandığı takdirde .Ma
yıs ayı sonlarında çocuk'arm 
şehrimize getirilmesi muht.emel
dir. 

D"ğer taraftan malıallP. dağıt
ma birlikleri teşkilatı için Parti 
ile Kaza Kaymakamlan tarafın 
dan müştereken sarfolwıacak. 
mesai toplantıda mUzakere edil
miştir. Verilen karara göre Par 
ti Kaza başkanları bu hususta 

Evvelki gün beş kişilik bir şe
bekenin 50 bin liralık ipekli ku· 
maş hırsızlığı yaptığını ynzmı_ş
tık. Suçluların Sultaııa.hmet U
çüncü Sulh Ceı.a Mahkemesiııde 
yapılan dünkü sorgulan netıce- MezkOr mahal aaklnlel"inden 
sinde maznunlardan lskender, ve gazetenlz okuyuculanndan 
Fehmi, Hüsc:; in Nar ve Hüseyin 

11 
___ ..._ __ s_o_L•E•Yı:::ııMaıAaN ___ , 

tücca.rlıu'l yine orada ıdıler. Yol- dımiyle Şnnghaya ulaşmak i~in Lı·manda 

Eminin tevkifine, Maksutla ka
nsı Zeynebin serbest bırakılma
suıa karar verilmiştir. 

culara merkep kirnlıyıan Şİ§Inan tertibat aldım. Cavıaı Alman kon-

Çinli de işte ileride, ~eklerinin solosunun tevdi etmiş olduğu M A R 1 A N T u A N F_ T yanında müşteri bekliyordu. mahrem evraktan bir a.n evvel Bir gemİyİ 
Limnnn her gelişimde gö~. kurtuhnak . tiyor, bu..·tlal'l va- r ' 

göre ~ğım bu ma.nzara].a.r hıç kit geçirmeden Şanghay konsa- s } ı 
değişmemişti. Yavaş yavaş e- losumuza teslime can atıyor- OYffiUŞ ar ~ 
oekçinin yunma yanaştını v~ dunı. Kalkavan vapurunda bir kaç Medyumun davetine icabet etti ve sorduğu 
pazarlığa lüzwn görmeden ikı Poukov - Nankin demiryotı-
merkep ikiralarlım. Bunlardan nun müdürü bir .Alrrrındı. Ken- gün evvel cereyan eden bir soy- suale şu cevabı verdi : 
birısine ba.ğajlarmu yükledim.. d"sin.d:e.n bir bilet aklını. Kd'tnr gunculuk hadisesi Adliyeye in- ı ------------ • 
Diğerlerine de ikendim bindim. ilk ıstasyon olan Tsinanfu'dan tik~laetmtadi!tirÇ. c.q.memcvdanında ı1 Ömrünüz günle sayılacak kadar kısa 
Zavallı hayvanın :ağırlığım al- kalktıktan sonra bir arıza dol:ı.- ,, 
b.nd:ı; belkemikleıinin Ga.1:ır<iadı- yısiyle yoldıı. J aldı. Tam üç. gün rıhtıma bağlı bulwıan Knlkava.n 
ğını 3.cleta duyuyordwn. Hele hareket edemedik ve bu üç u- ~~~~~nitG:~lada.şMcgı::~~r~ Ve bu anda zavallı medyum ... 
battal gövdemle eşeğin üzerinde ZUII günü, trende birçok lngi
arzettiğim manzara gerçeklen lizlcrin bulwımasına rab'lllcn raddelerinde sandalla giderek 

-·rülooek bir şey olmalıydı. kimsenin dılrkat nazarını çekme- gemiye ip atmak suretiyle gir-
go"Ot.ı.ka Maru" dan çıktığun den, katarda geçirmiye muvaf- nıişlerdir. 
zaman ööfo olmwt..u. Bu itibaı- fak oldum. Gafurla Mehmet gece gemide 
la ben ı:erkeple yo düzüldü- Nankin' Alman destroyeri nöbetçi bulunan tayfa :F'crhatla 
ğüın dakik !.arda sokaklar ten- (S-90) ın suvnrisi enterne edil- birleşerek bu i§i bir gün evvel.in
ha idi. Zaten bence de mııtlup mişti. Bu destroyer, harp ilan t..'- den kararlaştırmlşlardır. 
bu olduğundan. bUyük bir eını::- dilir edilmez, Japonyanın dn Maznunlar gemiye çıktıktan 
yet ve huzuı: içi.nde limandan u- harbe J!irmcsi üzerine bir Jı:.pon sonra Ferhatla birlikte geminin 
Y-'.l!rlaşıyoroum. krnvazörünu ı:orpm ycı dt. Miit.. m.ul2.Qme.ambannın kilidini kıra 

b tcfiklenn. Asya salııll inde tc- rak içerden 700 lira kıymetinde "Pei. ta. ho" limanın ır say
f:iyesı olmahla meşhurdur. tşte sis etmi~ olduklan abluka hat- tel ve keten halat. elbise, aynk-
oo,1 bu sayfiyeye "Pei _ ta. _ ho" tını geçmiş ve birçok maceralar- kabı, muşamba gibi şeyler çal-

-"-----.f~rar~ı.ı., ... ,lJ.e rl~"\fuıcI~gl}ngıfeJhT8; mışlardır. 
caktmı. Hava sıc ktı; Sumatra denizciye Nanldnde bı"r ev talı- J?UUOlnış ~c m~ttaW;"ıaı?.fkPIDn~ 

.. _ti h ttı illk l · lıkte A liye 4 üncü Ceza ma.bk"-ve ıs va a e enndo.ki kn- s.ıs.· • etmiş.ti. J(endisini ziyarPt •"t- .,.. 
vurucu bir hararet etrafı vıaıkı- tim ve birlı~e bir haylı· la· f ~t- nıesine teslim edilmiştir. 
''Ordu v b b - wh .. Suçlu durucıması esnasında bu ,, e en u sıcagu. e cm- tık_ , bira yuvarladık ve 0 al{.Qam ıt·~ 
mıyet Vermı w. ,;;...,+·· d ., i e kendisini Gafurun +"'"•ik et-yor, eşegın 'W:>&.lln e yıne trenle Şanghay trolunu tut- w ""ilV 
tin tin yol alma.!ct:a devam edi- tum. .r tiginf, gemiye Gafurun çıktığım 
~rd tı b - söylemi§tir. 
J ~ um. n uzun acagım mer- Şanghay hayatımda belki yüz 
kooin ikaı ~da sarkıyor ve hay- defa uğradığ'UU bir r.hirdi ve bu Müddeiumumi Muavini suçlu-
vanı yüı tmek için çı.kcrdığım jTız ziyaret hep deniz yoluyla ların tecziyesini istemiştir. 
seslerden yalnız eşek ve Çinli e- olduğundan bu §ehre ilk defa >uıc 
şexçi degıJ, ben bile gsı.yrete ge- olmak ~e:e kara yoluyla, yani Ekmek karnesi .,.._ 
liyordum. trenle gınyordum Buruı ra.-r la d t k ~ 

Guruba doğru alayı vfıla ile men şehre yaklaşıı:kcn, öz evi;~ n ° ac• ev lf 
Pei -. ta - ho'ya girdık Biz şch- dönen bir adamın hissedebilece- edildi 

~üksek tahsil yapmasJ.Qa rnğmen 
bir tek zaafı vardı. Medyum olma
ğa meraklıydı. Km~ctll bır med
:yumun m saya ruh ııetirebileeeğine 
inanır, bunun için bahse bile giri
şirdi. İddiasına göre dunyanın bü
yük alimlerinden Do tor (Şarl 

Ri.şc) bile sonunda buna in:ınmıs, 

cUUer dolusu eser ynzınl(tı. Nıçin 
inanmamalıydı sanki? Tecrübesi 
bedava, çivisiz bir masa tcdnrıki 
kUiydi .•. t5te Ustnt böyle yaptı bir 
gün ~iv;si olmıyan b r masa buldu 
ve kendisini çok se\ en bir kaç ar
• • - _. ....... Anv~t.. etti Yediler 
sedını anlattı. Gönlillcnncic ne ar-: 
Z\t varsa, istikbalde olacak hangi 
şcyt öfrenmek istiyorlarsa bunlan 
elde etmek kabildi. Ancak hüsnü
ni.ycUe masanın başına oturmak ve 
onun direJ..."1.lficrine riayet etmelt 
kftfiydi. Do tları boş adamlar cı... 
ğildJ. Fnkat arkadnşlarını da çıok 
seviyorlardı. Batınnı kırmamak i
çin masanın başına otunnak mec
burtyetlnde kaldılar. Medyurn(1) 
kemali azametle ma.<rarun önüne 
yaklaştı, avucw1u tam merkezine 
dayadı ve seslendi: 

du. Bu vaziyet ka-.:;ısında üstat(!) 
etrafmı tetkike bile lüzum görme
den gururla suallerini sonnağa 

ba.şladı: 

- Ey aziz ruhl Kimsiniz? Ltltfen 
isminizt ver~ 

Masa alfabe sır.asiy\Q !hwtyotinl 
,_:dırdı: 

- Mari Antuanet. Frnosa kra
Hced .• 

trstadm heyecandmı rcnııı sapsa
a ohnuştu, Vaziyet aldı ve sordu: 

- Muhterem Kralice Hazretleri. 
Meclisim.izi lütfen teşrüinizden do
'--l• ...... biiti~,ır~t\li~~ Jfm~kfil; 
acaba ne dü.5fin0yorsunuz? 

Masa titredi sallandı 'e Viddetle 
.,-ağuu vurma&a başhıdı. Şuııian 
:taZdınh: 

- İyi bir adam~ııuz. Fakat om
J'Gntb 90k kısa. Bww ayla değil. 
81bıle hesaplamak Ifurun. 

. ~(!) bu satıdan okuyunca 
bır ~k kopariU ve diışiip ba
:nldı.. 

* 

Darüşşaf aka 
Kuruluşunun 69 uncu 

yıl aônümünü yarın 
kutluyor 

Yarınki Pazar günü sant 10 
da Da.riışsafakanın 69 uncu ku
ruluş yıldönümü mektep bina
sında kutlanacaktır. Yapılacak 
törende bütün Darüşşaf akn me
zunları da \'etlıd:rler. 

Merasime gelenlere yemek te 
verileceğinden davetlilerin ek
mek knmelerini beraberlerinde 
getirmeleri rica olunmuştur, 
----·>.uc----

Rapid G.Sarayla 
karşıJaşıyor 

Bugünkü maçID 
heyecaolI o m s• 

mun•e eı 

Bükreş şampiyonu Rapid hu
gün üçüncü maçını Şeref Sta
dında Galatasarayıa yapacakA 
ur. 

1:'.,.., ..... h .. h,.c.,u. srıı..l.i.ı:...!'P.l~· 
lerın bugi.in sarı - kırm~ı takım 
karşısında alacağı netice merık 
la beklenmelidir . 

24 beynelmilel futbolcu ve tıı· 
nınmış .Macar pıofe;gyönel oyun 
culara maJik Rapid bu p-;· h .,, sa-
C::~r:n kuvvetli şekli ile çıka-

. Rom.~. takım kaptanı kendi
sıyJe gonışen spor muharriri mı· / 
.ae şunlan söylemiştir: 

l ı biı ti . l ar a d ı m-
da olduğum çin yerimd n fıı ln
yıp yardımına gitmemin imkiwı 
yoktu. Bu adamı tanıyordum. 
Uzun zamanlar bana kapı koın-
uluğu etmi ti -Az çok sevıslr· 

dik de 
Biısbütün ~ üzü koyun yıkıldı. 

Otoblis hareket etmcğe mecbur
du, yürüdü. 

OtobU te bir sof ta bozm 
homurdandı: 

- Zıkkımı bu kadar içcc k 
ne vardı? 

Vay sen misin bwrn öyliycn? 
Bir kaç külüstür ve süslü kadın 
softa n.zmanmın ağzından l i.fı 
kapıv~iler: 

- Burnunun ucunu görınıye
cek derecede sarhoş. 

- Musibeti çoluk çocuğu dıı 
evlerinde babamız, kocamı;:: ge
lecek diye bekliye dursunlar! 

- Onu içeceğine zehir içsin 
Filcsindeki yumurtalar da kı
rıldı. 

- Çak sa.rlıo~ gördüm aın 
bayan beanşire böylcsiııe rastla
madım. 

Ve ağza kaleme alınınıyacak 
bir sürü söz. Birkaç erkek de 
atıp tutmağa karıştı. Adamca
ğız bir iki dakika içinde gece 
gündüz içen, ayyaş, ahlaksız, 
çoluk çocuğwıu dü.<Jünmez, utan 
maz arlanmaz bir adam olup 
çıktı! 

Halbuki biraz yukarda. dedı
ğim gibi bu adamı yakmdn.n ta
nıyordum. Komşuluk ettim. Öm 
ründe ne bir sigara tellendirntls, 
ne bir kadeh içki icmiş. Çünkü 
adamakıllı kalb hastalığı vardı. 
Duraktaki hali de şiddetli bir 
lz.nlh buhranı geçirmektc-n bas
ka bir şey değildi. Pis pıs a~z-
Iarını açanlar ne bunu. ne sara
yı, ne başka bir h:ıstnlığı akıl
larına getirmeden hnbiı e aley
hinde bulundular. Ertesi gün 
gazetede kaJb sektesinden öl-
meT;~· ·okudum. Tann ona rah
vicdanla u.şcll~t"1 ilere de biraz 

a a.~'-qın. 

-...... 
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. 26 re gırilik anıma, beni taşıyan ği _şoyl ri duyuyordıım. Btın::ı. 
hayvanın da canı çıkmıştı. He- ragnTA_'n kalı.ı mde büyiik bir kor
men kıasaharun Çinli posta me- ku vardı. Z1ra. lngdizler büyük 
munına müracaat ederek Pei - kıbd:ı. ilnnlar şeklinde resimleri. 
ta - ho'da oturan ccncb lerin acl- mi bütün Uza:kşark f'! hir ve ka
reslcrini alclıın. Bu ı ıml r ara- sahalarının duvarlarına aııtır
sınJa çok sevi t..i.gmıı.ı: do la- nuş o1duklanndan beni ele geçi
nmdan Doktor Paukstadt ıle receklcre vadcdılcn mu-a .:nüka
rc.bJo sının da isimleri vardı. fnbnı kızanmnk istiyen serseri. 
Ben oo merkcb i bu do tlınn !erin tiı.malanna kurban ~idebi
ko.1.ru.ııc d ğru lrdüm ve ak- lirdim. Bu ıtibarla şelırc Jaklnş
~ yemeğıni oı.Jar:In bidıkte tıkça gözlenmi dört açm:ılr ıca
Ycd!Dl. bediyordu. Va.kın Şsnghaya gel-

Bundan birkaç gün evel Şişli 
Halkevi odacısı Niyazinin Şişli 
İaşe Bürosundan ekmek karne
si çaldığını ve satarken yakalan 
dığım yazmıştık. Niyazinin ya
pılan dünkü duruşması sonunda 
tev~if edilmiştir. 

- Ey ruh! CeJdinM masanın sat 
ayağını kaldır .. 

Tnbil ses yok.. Bu emir bir iki 
defa tekrarlandı. Yine ses yok. Bir 
nralık' nasıl oldu bilinmez, tnns8 

harekete b:ışlııdı. Hayreti Masa san 
ki canlı bir mahlOkmuş gfbf sata 
sol::ı, ileriye geriye diinilp duru) or-

Bir ay sonra üstadın hastaıa.ndı
tnu ve tedavi için hususi bır luısta
haneye yatırıldıiını duyduk. Za
~ eençdost bir sinir buhraru i!e-; 
ç:iriyordu. Muzipijij yap::ın arkadaş 
onu sık sık ziynrete ve yaptıtı fena 
llaka_yı tamire çn]~tı ama kAr et
medi. Bugün muhterem mcd.YWU 
b.IIA sağdır. Fabt 6\lUru tanı de
ı?II... 

- Bugün karsıtuşacağımız 
Gala.tasaray takımının ftıthol 
teknık ve kabiliyetini bilmivo- CtJMAR 1 
rum._ Sade:~ kuvvetli birtal~ım 1 TE S 

Yemdcten sonra lia.hveleriıni- n:ek, kell6lili İngiliz aslanının 
7.İ içerken bu sacLk dostlara pla- ~gzına sokmak demekti. Zira 
numn umumı rı tlarından bah- ıs~ beynelmilel olan bu sehır 
set.tim. Rc:ıdile.. gruca "Tiuı- çoktanberi fiilen İngiliz mura'ka
çlıı" deki k na.J: rındı gizlen- b~ı altında idi ve bütün nıann
IU~ tavsiye ctWer. Yatsıya sıyle. ı;>ir İngiliz şeyri idi. 
dogru da Tı • ı;ıne bır tren kalk- Butün bun ra. rağmen, heye
Inahtı. oldugı_ndı:ın kendilerine canımı 7.apta uğraşarak eşya
ı.c;.1.:kkür v-0 veda ettim ve trene mı ~pladım v.e kimseye ~örün
a. .. !ı.!.dun. memıyc çalı arak trenden inip 

Pci - ta . ho ile Tiençin -ara.- kalabalığa k:anştıın ... 
sın<lıki dem?-yolu oldu ç:ı eski Şmglıny'da Dii8maaJaı. 
VP berbat h r şey olacak ki bir Ara mda 
ıaylı sarsıldıktnn sonra sabahın H · · · · 
~ beşme dogru sclıre vardım olla~dalı Peter Belov hüvı-

doğruo: d ktonın konağına . Y~ altında Şanghay şeh-
Ü.'"acaat ederek kendisinin ver-r nne g~k 11 sa~ aceleye Iıl

olduğu mektup elimde, ka- ~ gormeden buyük caddeden 
P• v çcldını. ınmıye ba.:1Iadım. Evrakım mun-
Ko~~ ,.,.,_ doJ-+~ .. ..F· ed ta.zamdı ve bu baıkımdan :kimsı? 

U<U\.ı..<4, ~"'run sa.r ... ıy e den endiş ed ek b. . 
bulundu§u muddetçe, kocaları dcğıldim eG··~.md ır vazıyett~ 
'fsıngtau'<lı v:ı.zife gören iki Al- gözlfild~ v!w Sa ~ de mavı 
man Cleniz zabitinin zevceleri o- lince hakiki b: J trıma ge
turmaktn olduklarını dcfrtorrlan ınu, ~ püskülü ır . 0 a~dalının 
öğrenmiŞtim. Boyle erkenden rmdan förksızdrengınd~ .. s.:ıçla
kcndilerini ra.hntsız etmiş oldu- ı· .. .· . . a!· An.::a~ hurmet-
- il . .. ek b . . ı go ımı ın ıromemıştım Bi-
euınu enye surcr u iki bsı.- r fıç üyü h.ıgiind · . 
yandan özür dilerken onlar dik- bel..sı ··~k ayni e .. ve AI.: 
katli dil~katli ~~bu ?~yor- rla.klıkta iw ve b~~ 
lardı. Nıb yet bı."lSı dedi ki: her ne yaptımaa muvaffak ola-

- M:'..C.am P:..u tadt adından mnnıı tını. 

ca.k hır. k :;e ~se?:?bilir. ses banı ?lpl tı: . 

oldugunu ogrendim. GOn" ôtle 1lclndi 
Hafta arası Fenerbahçe sta- ı 9.36 4.57 8.!)1 l:zant 

kınıdında bir antreman yaptık. Tn- n.4!) l:J.10 17.05 Vasatı 
ınıız bugün Galatasaray k:ı.r Akpm Yaw tmsaır 

§Jsına en kuvvetli şekli ile çıkn 12.00 1 ,, 7 -
~tır. Maçı kazannı.,.;.,, çalıP"- ·tt: 

/ .36 Euını 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~~;·"-b~~~~:.,..~~=2~(=J,~14~=2~2-~C~~~~:•:o:v 
gız.,, v.'tv asaı 

Bu suretle topraktan sekiz ~ 
metre yüksekt.e idi. Bu en üstte- 1 • =-
ki tarape7.e ayaklannı takarak H ı N T E s R '\ 
~~!'\ı=•iı::a~ensaı.::::;i = AR J --· 1 ~IWO:f4o:_ il 
ayaklan kurtuluyormuş gibi bir ~ 
saniyede yere dil.şerken elleriyle ve halkın heyecanı devam cdi- bir alaka .

1 
. . w 

alttaki tarapezi yakaladı. yordu. ı e genç artisti seyret- s· · I b" 
B" .. k mekte devam ediyordu Belki . - ızın e ırn.z görı.L. mek is-

ır goz apayıp açıncaya ka- Derken Dedenin hortumu u- "'Öyle bı·r kaç dakika ,,'...1.·ı tıyo~um. Raca Hazretler.nın b.ı 
dar ueçen zaman zarfında Fe.._ dı F h "" <ULı ge- ar ""' ·- zan • er adı belinden kavradı çirmek için gı"rdig-· b dı .z..uarı v.·r had üst tarapezden alt tarapeze v h kal ı u ça r al l)edi ad : e avnya dınıverdi. Sanki tından temsilin sonuna k - .. .. · uuşım son derece güler 
atlamış, çıkıp oturmuş, etrafına b~ hortumun ucunda asılı olan çıkmak istemedi Ferhad saha.dar yuzlu ve memnwı, Racanın nıe-
~~~K~ başlamıştı. Halk alkış- bır mendil parçası idi Sonra da iken gözlcrlni. ondan a- ~urunu çadırın at kasında, ar

Ferhadı sırtına yerleştirdi. Hor mıyor, Ferhad çekilince tJ::; tı.stlcre mahsus kUçük k&bine-
- Dede! - - ~unu uzattı ve Ferhad tıpkı çıkar ümidiyle onu bckl' rd Icrden hır.ne aldı. 
Ferhadm sesini işiten sevimli bır barfikse asılıyor gibi bu Hi . ıyo u. Bu. adaın, zayı1, u:..:un boylu 

hayvan kulisten göründü, iler- hortumun ucuna. çmara.k ell~lııi lar ntlı Pr~ns, tehlikeli oyun- çenesmdc hafif hir sal,alı olan' 
Iedi. Tam tarapezin altına geldi ucwıa dayadı, ayaklarım hava- te Jyap~ ~~ cambazın herkes- sert ve dik, miikcmel Fraıısızc~ 
ve Ferhad kendini onun sırtına ya. kaldırdı. Hortum yavaş ya- canda an r gı .. n:';ern.k ve heye- k?nugan bir ecnebi idi. Haşim 
bırakınca. hortumunu uzattı. vaş diklenirken Dede arka ayak ki b'~ daha btıyuk ve daha. aşi- bır Çok lisanlar arasında Fran
Ferhad bu geniş iskelenin üstün 1arının üstünde dikildi· böylec.e edr 11 hey~~!a Ferhadı takip S~2.Cayı da iyi konuşurdu. Ka
den geçerek yere indi. Ferhad en üstteki tara'pezin 81_ ııaı;ordu. Hıç şuphe yok ki Fer- bwede acıhp kapanır bir masa-

B"r hademe ortaya bir kütük rasına yetişmişti. ~err::"a~ kadar nazik ve nın. başında misafirine bir siga-
getirmişti. F-erbad bu kütüğün Halk bu manzara karşısında tu. Fakat ~ara şahıt olmuş- ra ıkram ettı. Ona dikkn.tle bak 
öndnde diz çöktü ve alnını kü- uzun müddet alkışladı ve alkış dense Ferhadı ~ork~sı ne- nıaya ve bir şeyler hatırlamaya 
ti.iğe dayadı. Fil, müthiş ayak- ancak Dede dört ayağına basıp tısı ve gizli bir ~ o. ç~z:puı- ç~ışır gi}>i. düşünmeye \Jaşladı 
lanndan birini Ferhadın başı Ferhadı yere bırakınca kesildi seyretmekte . di pati ıçinde Bırden elını alnına gdtilrerek: 
Ustüne kaldırdı. Bir anda ı"ndl·- Ferl.-..1 halkı Rac ıA- 1 • 'Pgrdoıı Mo··s ·· d di .u.öu ve ayı se.ı.a.w- Temsil b"tti - yo e · Aca-
recek, Ferhadı öldürecekti. Halk ladı. . 1 

• ha uzuıı müdde~ber:i • Raca 
arasında bir ürperme duyuldu. Bundan sonra araya ba~ka Raca ça:dıroau dı~n <;ılcarken ~tı.:nnın maiyetinde misi-
Mınltılar, aman, eyvahlar ol- numaralar girdi. Ferhad.la Dede nuz:ıa~ çoktan bitirmiş ve nız. 
sun . diyenler işitildi Şiddetli bir müddet sonra gene çıktılar elbıselennı giymiıt olan Hfu]im - Evet, Yirmi se:ıeden beri 

hareketle bu koca hayvan ve başka numaralar yaptılar. onu kapıda bekliyordu. Kalaba- Neden sordunuz? ..• 
lya-;t. nahif delikanlının başına Derken hokk baz çıktı. Fakat lık arasuıua kendisini göster- Fran 
'l Tu iniverdi_ meye ve Racaya yaklaşmaya - sız rnısuuz? 
B t b" k Ferhadla Dedenin kazandığı alla ço .. k .. çalıştı. Fakat Raca acele yu··- - Evet, Fransızım Bir ar-
ası ır Bir oyunu! iP en şaşılacak göz boyayıcı nu- d A zunuz mu var? 

ser~-t,. . ist'.!"nde ha.h"'kını •.. an-ı B rd n arkamdan gelen b 

- Jfan ımı.da:n . dıya oor- - H 110 ! Kapt"ır, nasılsumı: 
dum. b ı .!!J ? Do · t 

Bayan u" ~ .\il 'rnt.le . e . . ~u ıs " ~ız .,,,. · . . .. j . ~~es~ ih-

Dedenin bu korkunç çekici maral b ı 1.~-- nı ~· Dl':lk adamlarından biri F 
tam kafatasına değeceği sırada an ı c AtU.Unamıyordu. Haşım Caıı,bazhanesi Müdürünü -:-. ra:ısız hn ? •.. Hint Prens-
durmuş ""had başını çevırcrck Fcrhadla Dede büyük Avrupa kolundan çekerek Raca Hazret- lerının hızmctindc Fransız pek 

•• ..,r..ı hu ı :cLnl:UUŞ g: bı u· tiıııal ~crem.ez • · 
zı.ır · de· en t:ti · om •• . (Adruı w,r) 

hclka " bRl'llamışb.. Fak t şehirlerinde bile nadir görülen l~ıinin selamlarını bıldırdi ve i- azdı~ da - Affedersiniz. Bu su
" ,. hattı. ~ruıun üstünde idl numaralardan biri oln.rak tema- ki altın uzattı. liaaim teşc.kkür aile.."'!. 8?rmaya ha kını yok. Fa.-

yüz ediyor ve Hint Prensi büyüJc Merkcn: kat sızı ban.zctiyor mı:yum aca-
b!l. -- Ramaaor PrenshKi Ga-

-:- B"l Etuv::ı.l gn::nici:ıtfo ...... ' 
dedi D :r.<.>'r :lz bu gc.m"de h" 
ınct ett~? .ı'..ılah All:ıh 

\.A ı :>.-:ıs. \ ) 

• 



RA HAB 

Saydam, dü yeni 
·liıe P rti Ge el 

• • • il er ını zıyare e 

Ankara muhabirimiz telefonla bildiriyor: 

. Başvekil B. Doktor Refik ~ydam bu sabah Dahi1iye Ve
ıt~:ct~e ve Parti Gene! Sekr terligine gıderek, yem Dahı ye Ve
kılımız B. Fikri Tuzcr'ı ve yeni Parti Genel Sekreteri B. em uh 
Şevket dalı ma.kamlnrında. ziyaret etmiştir. * B. F ndun Fikri Bingol Meclı d ı n mn esine yeni 
bir m6;_dd ıl v : teklif tmiştir. Bu 0 ·re hu rum ti.en 
gel~ layıh ar, en il~enl rde tetL.. k . olu d tan onra ayrı a 
Meclıs tarafından çılecek husunı bır encu en tarafından ıkınci 
bir tetkika tabi tutulacak Ur. Bu encümen 15 kışıd n ıb:: ret o n. 
caktır. * G z idrofil pamuğu ile cerrahide kullanılan dokuma sargı
larının gümrük resimleri y·· ?Ünden ithalat ı ttlc(•ar ıle ı are :ı a
Bllldn bır ok ilıtilii.flar çıktıgından bunları hnlletm k üzere 815 
ve 816 tarife numaralaıının birle tirilmesı hakkındaJ.."i kanun 
teklifı en l.i.m !erden çık rak Mrelıs ru · e alınmışur. 
.. "fa" Me l s Butçe Enc~m"ni bugünkü toplantı nda Malıye Ve

kılının }mzurıyle 9 21,!1~h yılı b 'tçesini tevzın maksa.diyle hanrla
ııau alakalı .ta.nun layıhalarını tetkike başlamıı;ıt.'. 

G· y i • ı•n ço • ki· ı ı,, * Gayri m ru çocukların vazıyetlerini ı lah ebnck mak
s:ı-c1iyle.. ~edem Kanunda yapılacak tad lat hususun a Adliye 
V kfil ti taraf dan y pılan h1zırlıklar ta a nma.to; üzeredir. 

Yakında toplanacak bir komisyon bu hususta bir kanun 
lliyihası hnzırl yaca.kur. 

A • •a' a f e· b·r 1.: z 
. *Dun Ata~ürk Bulvarında Galata.saray kliibu onünde mii

essı~ bır otomobıl kazası olmu.5, b·r tnluıi otomob li Şiırayi Dev
let azasından B. Emine çarp .. rak öli.imiine sebep olmustur. 

• c 
- Baş taroft 1 incid.(' -

Yeni usulle yapılacak olan 
teYziatın esaslarını lmrarlastır
mak üzeı e dün akşam geç vamt 
Bölge İn Mudürlügtlnde bak
kallar ıniyctinin salfıhiycttar 
bazı m murlannın da ıştırakiy
le bir to antı }• pılmıstır. 

Top ntı onunda verile_u ka
rara ·re, n 1 iy 1 rdekı bütün 
bakkallar toplana ak kendi ara
larında bır mil essi1 scçec~
lcrclır. B ı m m ssil bakkal ken
di mıhiy i una nyrılan. ·ye-
cek mad · i Toprak Mah-
snll ri O i alarak n l · 
sinde 11 an biltün b:ı. ka.lliım 
da.ı?ıta ktır. Da!!ıtma ı ı her 
b ·alın cıra göte ıla-
a tır. 

Dlın kararla tırılan bu yeni 
usul, yakı da tc: ekkül ed cck 
o an mahalle halk -,._ b ..• ı 
likleıinin ku• • .,...ısına bır aş
langır ... ıı.etlktır. 

DL! u fa piyasaya ('ıkanlacak 
olan 40 O küsur teneke Turvağ 
ile 410 t n pirincin her vatan
da: a müs:ıvi olarak tevzii i<:in 
elemek k neleri esas tutulacak
tır. I r ' tandaş, elindeki ek
meli: k rne ıle 100 gram yağ ile 
yanın kılo pirinç alacaktır. 

Bu y; ceklcri alan vatandaş 
ların ikinci defa mal almaları
na rna i olmak için karnenin 
sol k&je i kes:lccektir. 

Petrol Tevziatı 
Diğer tnraft.an Bölge laşe Mü 

di.irlütü tarafınd n elektrik bu-

• 
1 

lunmıyan evlere ynpılmaltta o

lan pctı ol te\ ziatı hnzırlıkl:ın 

da sonn f'rmi tir. Petrol tevzia
bna ait fışl r kaza i e biirola
nna tevzi edilmişt·r. Fişlerin 

bugünden it ha.ren evlere tcvzii
nc başlanncaktır. Bunlaı·Ia ev 
başına 2 lıtrc petrol verilecek
tir. 

Ankara, 8 (Yeni S balı) -
Ticaret V fil tine vurdun her 
tnrafınd n g 1 maıiımata gö
re, malı:ı.lle birlikleri kurulınnsı 
faaliyeti d vıı n etmektedir. Ha
zıran ortalarına k d r bu tcşki
IRtın butun \ ı y ercle anıaıı -
!anmasına çalı aktır .Temmuz 
ayı el mek k rnclerinin malze
me ve gorülecek di ·er tevziatın 
bu yem ki utla. yapılması dii
şün ülmckt<>dir. 
iaieböl"esi teshıt edilecek ve bu 
suretle ortada me;_cu~ faz a l?r 
nelerle yapılan sunstımnllcr o · · 
Ienecektir. . 

Di"er taraftarı biitün nalııye-
lerdeb subaşı teşkilfttın1n ihdası 
ı§ine clı~ hız vcrilmıstir. __ 

M rcan d izi~de 
- Baş tarafı 1 incide -

daları çevr · ıde cere~:ı.ıı etmiş 
ve yalnız 3 t.a.yyarcmız ka;Ybcıl-
muştur. 

Uzakşa.rk: . 
Amerikan dı.:nizalblan ve dev-

riyeleri Uz:ı.kşarkta. şu dil.sınan 
gemilerlni baunruş~: 

Orta tonilo.todf bır &ılep '::e 
bir sarnıç genuSJ, büyük tonila.
ioda drı bir şilep. 

Pike bomba 
1 

e 

ı~ 

[A.A. telgra a ından 
J ta a c ıl1ı,ı§ ıı·. 

Alman urdulan b :-kumnn~~n 
lıgının bı dırdı :ınc göre, Alma•1 
muharebe ve pıke tay. 1rclcri 'i 
Mayıs gunü Şark r~1),1csinin c;i. 
mal kesıminde ha-e.ı:et halinrt ! 
bulunan Bo vik lctalarına ta
arruz etm şler, Sovyet mevzi!~
nne gıden naklıye kollnrııt:.i. 
muhtclıf çaplarda homb ar at
ını ardır. Alçaktan ucm k RU· 

retiyk Sovyet piyaı:le kollannıı 
'e topçu mcrkczJerıre karşı yn
pılan tn.arruilar nPtic ·n e iki 
batarya tahrin edilmiş ve dile;· 
man ağır kayıplaraı uğratıln.ış
tır. 

Alman hava kuvvctlC'ri birks.<; 
kere dalgalar halim.ıe> Bol e' ık 
iaşe teşkilinin mot 'r. ti araba. 
kollarına tc.aruz edereK bu <>.ı·ıı
baları büyük hasar'ara uğrat
mışlardır. Sovyet ruı. .. tannın ge
risinde Alman muh.ırebe tay :ı.· 
releri ba7.ı şimendiı i ..:r bedcf!t. .. 
rine de taarruz edP.rck muhtel.t: 
eşya istasyonlarınd~ hnsar:a~ 
husule getirm· !erdir. Demfryo: 
ları tesislerinin tanribi netice
sinde mühim Sovvet ;a ha•'la.
rı muhtelif ma a!le: rle işl~ c:· 
mez hale gclmiştu . 

Teb ov 

Gece yarısı Rus tebliği: 
7 Mayısta, cephf'f.i ' :rıühim hiç 

bir şey olmamıştır. 6 Mayıst 1 [ 

Alman tayyaresi truırip edilmi~
tir. 

Biz beş tayyare kaybettik. * L<mdra - M. Cörçil ön~ 
mü-deki Pa...--ar gii :; Grenıııç 
a n ile sacıt 19 da 1c.dyoda bir 
mıtulı öyr kt"r. 

• r aı e 
faci 

B·r Kır e 
karısını ö 

lzmit, (Yeni Sabah) ~ Kal_!
dıranın Şeyhler nahiyesıne bag
lı Ağacık köyünde kıskançlık 
yü;ı;ünden bir aile faciası olmuş-

tur. d 
Kır bekçiliği yapan Hasan a -

ıı birisi karısı Havvayı b~ka
ları ile münasebette bu!un~yor 
zanniyle bir kavga. neticesın~ 
mavzerle öldürmüş, kurta.rmaga 
gelen kaynana v kaynatasuu 
g<:ne. man..er kurştmiyle yere ser 
mıştir· .. d" 

l{atil kaçarken mavmrını ~-
şiirmüş, cık.an kurşunlar kendı
sini de öldürmütür. 

Müddeiumumilik tahkikat yap 
mak.tndır. 

Alm 
ya ıl 

a 
• 

yay 
,,_va 

... lı z 
Lodr;ı, 8 (A.A.) - 23 l ısan

d n 5 Mayısa. ı~aclır geçen mud
d t zarfında İngiliz hava lım
vd.lenn.n gece bombard.ım.anlırı 
Alnı nl rın İngıltercye kar ı 
yaptlkl rı bombardımanlardan 
beş mislı olmu ur. 

Hava şartları mi.isait olunca 
çok buy va aknıl:ırı yapı
laca.in ıyi haber alan ·.aynaklar
da:ı eyıt edilmcktcJ'r. 

İng z :Gomoorüun:ıınıa:" 
Londra, 8 (A.A.) - Hava ne

zaretinm perşembe a.k.rınm teb
liği: 

Bugün Oğ'ledm sonra ıa.v tay
yare filolırı üstende ve Zec
brucge e t:ıarrw: eden bomba 
tayynrcıerine refakat ctrrru l:r
dir. 

Zecbnıcge'de sanayi bulıar 
ka.za.-ılarını t:ıatTUz edilmiş ve 
yangınlar çıl .. nnlnuştır. lngi "z 
im.va kuvvetlerinin hiçbir kayı
bı yoktur. 
Lon~ 8 (A.A.) - Britano

vanın hava 'lla.Zln, şimdiden 1n
gilterede üsler işgal ot:.miş olan 
Birleşik Amerika hava .kuvvet
lerinin, Almanyayı bombalamnk 
nıafu:sadiyle 'b:nzim edilecek stra 
tejilr planlara iştirak ed:ıceğini 
temin eylemektedir. Amerikan 
pilotları, Birleşik Amerikada 
yapılmış bonı'bn. UQ!llda.n kulla
nac:ı!-.lır ve Amerika ordusu h • 
va heyeti şeldinde bir birl' gi
bi h~ yapaca'klardır. 

Amerika ya 11n 
şaı·k devletlerini 
takviye edecek 
Londra, 8 (A.A ) - Daiiv 

Skech yazıyor: · 
Birleşik Amerika, orta sark

taki Arap memleketlcnnin Aıt
deııizde bir Mihver taarruzu ih
tunali karşısındaki a.ziml\;ı:ini 
kuvvetlendirmek a.'llaciJe, pek 
yakında bu memleketlerle olan 
münasebetlerini daha mln b\r 
hale koyacaktır. Bu vaz:fe Bir
leşik Amerikanın Rah·redeki 
P.)l";ai X A 1-1 ,. :- • • .. 

dan da Irak ve Sunyeyıt. gide 
cektir. 

Edenin nutku 
Edinbourg, 8 (A.A.} - Hari

ciye nazırı M. Eden, bu akşam 
Edinbourg'da. söyle<hği bir nu
tukta demiştir ki: 

"Sulh için fedakfö .iıklar yn11
-

malıyız. Bu h_~rp . b~§~nn::ıdıın 
evvel dünya gozlerırnızın ~n~n
de ufahyordu. Ham, bu gel ım.ı 
hızlandıTdı. Harpten sonrnl'1 
dünya da.ha kiiçük olacaktır. 1n
firad için bencil si}r.lset için fa. 
na komşuluk siyaseti için ver 
ltalmıyacaktır. Sfüı.hianmala:-ı
mızı arbk lıiçb"r zaımm bu kcı.
dar ihmal etmiyece2ız. Bu ~~ 
do~tıarımızı korkul ac-ak, duş
m:nıarımızı sevinclir~ktir. 

• • 
ı ovıç 
~ 

s t 
ırakta isyan suçlularımn 

idamını takbih ediyor 
Ankara, 8 (Radyo Gazete

si) - Sabık Irak Başvekili R.ı
şid Ali GeyHlni Mihver radyola
nnda söylediği bir nutukta I
rakta, ısyan hadisesine karıean
lann idamını takhıh etmiştir. 
Raşid Ali demiştir ki: 

"Irakta benım re' Jığimde kn 
rulmuş meşru hükflmet ıstikla
limizi korumak maksadi"le nul
lctin L adcsiyle İngilizlere karsı 
harp açmışlardı. Bu harekete 
ka.nşınış bulunan büt::ün I.r:ıklı

la.r milli ve me.qru v.ı.zifel ·ini 
yapmı:;lardır. Bunl rı ahküm 
eden ve bu cezaları Jıfaz eden
leri ihanetlerinden dolayı mesul 
tuttuğumu be ed:Tim.., 

Kudüs Müftii3ü de aynı zyle
ri sö:;ılcmiştir. 

nlı Ma a as r'da 
cete m har J ri 
• cereyan ediyor 

- Baş tarafı 1 incide -
Ingilizlenn Courrier k rf e
zine {1.Sker çrkarnı.a hareketi 
harp gemilerinin şiddetli top 
ateşı altında ya.pılını ır. Pi
y.1de ve birçok hafif ıta.ııklar 
çık:ırılmışbr. İngiliz tnnklan 
yelpaze şeklinde yayıbnış ve 
bomba tavvnrnlt>.ri - !Cı ... 
filcr geri ç.e~şlcrdir. Fa
ikat karşılık htlcum.tır yapıl
mış ve V.işi müdafileri bir
kaç mevzı1 geri almıya mu
vaffak olmuşlardır. Sınıra 
y ni bir İngiliz hücumu baş. 
İamı<:Çtır. lngiliz zırhlı te il
leri gin:rıiye muvaffak ot. 
muşlıır ve müdaf a kuvvet
leri kumandam Albay Plaste 
yaralanmıştır. 

Visi hükiimetinin bahriye ku-
mandanı esir düşmüştür. Ku
mandanlarından mı hrum knlan 
Visi hiikiımeti kuvvetleri biribi
ri ~ bütün mukavemet 
noktalan ııtırııınca.yn. Jm çar
µı.şmışlardır- Son müstahkem 
nokta bütün gece m.ııka:vıernet e~ 
miş. fa:kat nihayet pel"'"~be 
sabahı teslim oimuştur. 

Adaya Ame.rilmn Kttalan Da 
Çlktı 

- Baş tarafı 1 . . 
rar verdiklenm ve bu hUir\un 
kararından grup umuıru lıeye -
nı haberdar etmeyi luzumlu te. 
lii.kki ettiklerini bildirm ttiT . 

Ticaret Vekilinden sonra soz 
elan birçck h tip er hükfun tin 
yeni malısulün idrd'.k edileceği 
t}U gün.lcrd:a böyle bir intiyat 
tedbiri alınmasını sureti mutlaı
kada tasvip otmişlerdir. 

"f: • sulüıı Mu il 
Bu arod:::. bazı hatipler onü

müzde'ki hububat mahsuluntin 
hükUmetçe hnllrtan ne suretl 
satın alına.cağının iz:ıh1m te
mislcr ve ordu ile birkaç büyük 
şehir hallanm iaşesini temın e
dec k mı d:n.rda. hububat tın 
aldıh"tan sonra musta.hsil yedın-
de k mahsulün meml • -
te be t bırakılması mu • t 

ola.cağı yo unda mütal lar ser
detrnişlcrdir. 

B• 't'l{ilimizin lmlu 
Hatiplcrın beyana.tından son

ra kürsu~ e ge en Başvekil Dr. 
Refik Sıydam, yeni hubub t 
mahsulünün müba.yaası lınkJ.ın. 
da ica:beden tekmil kararların 
hükfuı etçe alındığını ve n 
ahna teşkılatının yer yer yapıl
makta oldugunu soyJedıkten on 
ra, müstahsilin kendisine \C 
tekmil ailesı eframyl"" hayvanı -
nna bir ne için yeter mikta -
da h~atı ve bu meyanda to
humlugu ibırainldıktan sonra üst 
tiara.fının hillnına!tçe "atın alın -
C'tlgUU ve hububat müst hsili 
olmıs, nlarla .isti"hsali kNıdısıne 
kafi gelmiyeceği anla ılncak O· 
laulan tesadüfe btrakmıyara:k 
h fımetin i ı;e ed · ğini, yenı 
mn.hsulün meçhul olan verimini 
v: memleket müdafaasının şım
diden bilinmiyecek iht iyaçlnrını 
gözonunde bulundurmak mcc
buri:s; tmde olall h iı:kiunetin m 
tahsile ihtiy,acı fevkinde bu -
kılacak ma.h ul üzeı nd ıı nteın
lakctt.e szrbest tıearet ~ yıtınl
masını doğru bulmadığını ı,; e 
grup umwni lıcyetinın, bu h -
klımet ha.rcketı hn.'kkınd.a no -
ta.i na.:r..anıun bildirilmesini iste
mıştir. 

Hiumnıet1a Tedblrlerl Tas'il 1 
~landı 

vekilin bu tclebi riyasetçe 
heyetin r yine a.rzedilmlı ve hu
kfmıetin hnekct ve sa tın alma 
ted.bırlenni umumi heyetin ta -
vip . ği anlaşlnııştır. 

Ruzua.mede başka nın.dd ol
m:ıdığmda.n sa:ı.t 20,20 d top
lantıya son v~. 

ıvıec ı ıs t e 

HE SA Aı 1 

"Kara Borsa,, nm v • cudQ 
ort dan nasıl kalkar? 

Yazan: A. C. Saraçoğla 

A ilah ulrnlii.ya zeval vcrnıe. 
sm, ıbunlardan bin · Ho-

ca merhuma soım.u : · 
- Öl U lb:ı.lık1 diri balıktı:ı.n n 

d nm...:ln•? en "6 ............ 

Hoca diŞhımıiş, 1• 

§lll içinden çıkam;:ınıı11. Nihayet 
ıntuammanın dügliınwıil. --n 
eve dönünce, 'karısı .. ...u~Wl:;j 

- İlahi efenQ.i, d.....,. ... ~v...= 
§eYe bak! Dui balığı 
bilmiş ki ölüsünden fit 
v~ ağır olduğunu kestireh'l· 
sın ..... 

* A el ı.n.ıda ç.Ailll 

"Almanya r 
nasıl ô1dürdiı ?" 

aleyı göru ı 
canm yuk:ı.ndak ı 
tı l dık. Alırumı, da 
"Kara borsa" deİulen 
bel , insanlıgın ten Jz 
k ı musıbct gını mıdır ki 
bunun nasıl oldüriildi.iğıinun ... 
bepl nı ara§'tıralım? 
Adanalı rcf"Udmiz Cennenler 

diyannda ızm almadan domuz 
n suçhmun 15 yıl haf)se. Po-

1 oyadan Alman~ ya yağ kacı
ran baz.ı d kanlıların ıse o tim 
cezasına ma kfım edildik! nıu i
lenye surerek bu kadar k< u u 
cezalar yiminden kıra borsa nııı 
ortaa n kald~dığıru anlatmak 
istiyor. 

Alm ıyada ihtikiı.rın ve muh 
tekirın çok şı detli cezalara Ç:tı'Jl 
tın dtf,'1 grudur. Lakin ibu zcc 
rı t ~b ı lere ra.ı,ötn~ "k ra bor 
sa · n n menh ıs faaliyetinde dt> 
vam elttn'1 <le. m.:ı.a.:ttcessüf, .ı 
h katt r. O kadar ld, sözune 
çok ınarulır muhterem hır ı 
b tün bu oh .. .n ~..zalnnnn :r. g 
n~n brr .a.:; J ırk lırası mu " bi· 
lıııde Alm.ın u se vesı.lrnlannın 
b tt.a ekmek karnelerinin yaJnu 
Alımuıyada değil, 1.sviçrode bi· 
le, ted:ı.r.Jrinin mfrınkün olaugu 
nu tem n cdıyor. 

":l~ r boıs..ı." nw diinya.<lan 
vücudunu kalciırmak · çin "kara 
borsacıları" yokeı::.m ~ kafi gcl
nuy r, ~,c da "kara borsa'~ 
ıı· etmane:idir ki bu mel'un 
k ermcilerın köklerınc esaslı 

.kıurit suyu doku e-

kafa.ı: ı 1h:esilcn bir tane
y rın bu kaçı birdeı U.rr 

kesi yakalandı 
Emniyet İkinci Şube memur-

-~ taraft 1 incide - ıarı J{adıköy, Kartal ve cıvarı-
rının nrtmamaS1, elektrik mali- na d ,an uc Juşilik bir hu'Sız 
yet fiyatlarını yükseltmış o:cıu- ·be csinı suç uzermde yak a
ğundan bugünkü piyasa vazıye- nu ur. 
tine o·öre tarifelerin göz.den ge: Maznunlardan Abdurrahman 
çiri~eı:ii, idar~nin ~.nll!.11uzdekı Ahm t ve H\ı.,nu Kadıköy \'C ci
scne için şimdıden komur stoku varında dört ev, bir dükkan, 
yapması tramvaylarda kalaba- Kartal aynca bir bakkal dük· 
lık saatlerde kontrolörlerin de kanı soymuşlardır· 
bilet kesmesi. tr.unvay a~lık ~- -Suçlular ya~ ç~dik
bone kartlarının ve karnelenn lları mallar istirdat edilmiş ve 
daha. zıyade rağbet görmesi için haltla.nnd takibata başlaomış
ucuzlatılması tavsiye olunmak-

tır ·::.:·----------~--------tadır. - • 
Raporun ok•mm o.dan onnı ZA "'I 

söz alan B. Halil Hilmi Uyguner 20.1.927 tanhlı alını olduğum 
murakiplerin tavsiye ve teklif- şah d t 
lerinin hanı:.<JÜerinin yapılıp Y - dorduncu sınıf Çarkçı a c : 

•-~~'· 0 esi hmnn cUzda.nını znyı 
pılmadığmın g. ~sen. e~- ık dan 
lise bildirilmesıııı, Hamdi Rasıh ettim. "enisini ç nracag:nı . 
Bütün bunun bir usul it.tilıazını t.: k • nın hükmü kalınadıgını ı-
:...w.ai. r n edl'rim. 

F a tih ha kevinde 
bav cı ı günii 
Dün Fatih Halkevınde Gelcn

be i Okulunun hazırladı h bir 

Yulmrdı zikndilen hareket : 
ler harbiye ne2a.t etinin cvvdkı 
tebliğlerinin hiç hirmdc yoktur. 

Ja '.l'e 'ği 
:::yf ~::r~~y-1 RADYO PROGR MI 1 

yen Senar ve arkada.<tları Beste: ~ 9 MA YlS 1942 

Ankara 8 l Radyo Gazetesi) 
- T ..ond~ raayosu, Inglliz as
kerlerinden sonra Arneıtka ve 
Cenubi Afrika kıtalarının Ma
dagınsh"Q.1'3. çıktığım bildirmi~ 

"'"'""' Şt d.cti1uııfri.ıe Ma.kiAi.'Jtle-
Bu müliı.lıa.zalara karşı söz a.- ri.nden IIü~JÜı A1~It. 

lan Elektrik, Tramvay ve '.l'ünel 
i. letmeleıi wnum müdürü B. lise malümat venlınesi şa.rtiyle, 
Hulki Erem. tarifelerde hayat kabul olunmuştur. 
şartı nnın ica.betti.rdiği ekild 1 numaralı imar talima~ame 
yükseltilmesi i~in allıka~aı: ~a: sı· haklundaki Muhtelit En.cumcn .. hn' acılık günü yapılmı tır. is

tik' al marşıyle b:ışlıyan bu :o • 
ras"mde 1nailizce ö?.Tetmenı Ö
mer KöprU ü (Gençlıği nhaya: 
cılık tarihi ile ezeli ve samımı 
münasebeti) adında bir konfe
rans c iştir. 

Omer Köprülü demiştir ki: 
_Milletin bin bir fedakarlık

la meydana getirdiği bu .taY?' a
reler icin kahraman b r pılot 
zümresi 15.zımdır. "1000 tayyare 
ic'n 7000 p'lota ihtiyac vardır.,, 

Ömer Köprülü sözlerine şöyle 
ıilıay t vermiştir: 

Hurriyet için blıilerce kah 
r • anın kaniyle sulanan bu mu 
k ddcs topraklar! .. şayet günün 
b.ri de bir tecavüze uğrarsa 

.. teca · z kar r "e denızlerde 
rıugu gibi semalarımızda da 

T · kün kanatlanmış c:clik bağ
ı ı da p:ı.ram parça olacak1:1_r.,, 

Kon eranstan sonra şıır :re 
menkibeler okunmu.5. Meras _m 

e "akte kadar devam etınış.-
tir. 

Tokyo, 8 (A..A.) - 1mpaı:,a.
torlıık umumi kar.argftlıı ~
da.ki tebl ğl neşretme ttedır.: 

kar Saliı.hattüı Pınar, Kemanı 19.30 Ajans 
1smail Tokyay, Udi Kadri, dar: 7.30 Pr~ 19.45 Serbest 

Yt!.nı Gın . ulaıındn faaliyet· 
te b lunan imparatorluk donan
masına men p birlikler 6 ı~
yı.<rt& Merca.n .cnizin~e 1ngil_ı_z 
ve Amerikan birliklennden ınu
rekkap kuvv tlı hır filo bulun -
duğun.u keşfet.wi§lerdir. 7 ma. -
yısta Japon birHkleri d~~a.n 
teşkiline ta rruz t'<ierck halıfor
niya tipinde bir A.ıntrikan zırh· 
ı.ısını Je hal bat:ımu.J:ll:ır ve Kanı-

bukacı Hasan Tahsin ve kıymeth 7
·
33 

Müzik ıo dakika 
M urra.nni ahmut dördüncü kon 7 •

45 Aians 19.55 Fasıl Heyeti 

ti....;...,;ı,. bir lngiliz kruva-
ber:ra .,~ .. d bir+-

.. ·· ile \"a.rsp tc tipın e .ııı-
; zırhlısını ciddi hasarlara 
ğra:tmışlardır. Bugün Japon 

~irliltleri Bara.taor tiı .. d~ . bir 
.AıneriıknD tın.yyare gemısmı Ye 
Yorktvon tipinde başka bir tay
yare gemısini ootrnıışla.rdır· 

Tıaarruz Devaf Ediyor 

Taarruz devam etmelrt~: 
Bu muharebeye Mercan d~ 
muııa.re:bcsi ismi verilecektir· 

Beriino Göre 

Bertin, 8 (A.A.) -Tokyodan 
D. N. B. aj3JlSl.Ila bildiriliyor: 

Mercan denizinde yapılan <!_e
niz ç:ırpışm.n.sı esnasında. aşa.gı
da yazılı ,.,emiler _ ba!-11'llmış ve-
ya ıağır luıs ~ lmıştır: 

l900 tonrı toluk Amerikan u-

terini dün biri öğleden evvel, s.oo Müzik ıo.15 Radyo 
ser . - . .. -ıeden sonra iki se· 13.30 Program 
ve diğeriı--'~g....,.L-:ç Vekaletine 13.33 Türl•çe G zctesi 
ans o cıı-.a.n. m.ca.a.u~ l1ıkl 20.45 Hüzzam 
Çamlıcadalrl V alideba.ğındaki sa P ar Mak ırundan 

· lerd' 1345 Ajans 
na.toryomunda. ve_:rmış . ır. ~ 14 'oo Riyascticüm- Şarkılar 

200 ü mütecavız tahsıl çagın- · h bandosu 21.00 Konu ına 
daki y vru bu konserle tatlı da.· 

14 30 ~ara ilk- 21.15 D nleyici 

kikalar yaşamışlard~ tal · bahar at istekleri 
Konser başlarken as ar a- şula 21.45 Koıuı~a: 

ra.sında bulunanlıın.-ı Ünivcrsit~ ko . nnın (Şıır ve Nc-
doçentlerindcn Abdülbaki Fevzı tabminleri Bir Smıti). 

karlaf:ı.ları Namık sanatkarlara ıs.oo Program 22.00 s~ıon 
u ~ .k .. ~ro~~D~ M 

hislcri~i !fade eden bır aç soz · Orkestrası Orkestrası 
söylemıştır. 18_45 Radyo çocuk 22.30 Ajans 

9850 t;onili.toluk bir hıgiliz klUbü 22.45 Kn 

harp gemisi.. r ' 
Bu kayıpı:ır !1enüz resmen ~ y • s ah' 

yit cdilmemıştir. en 1 a 1 

D~;~~ ~~ 
Tartltye a.ne~I 

Lcndrtı.. 8 (A.A.) - Japon- --
. · d ·'-~ N•LIK 1400 Kr• 2700 Kl'fo ıa.rın Mercan deruzın e yap~ aE .. JIO 1460 

bir muh-~ı...-.. esnasında batır- e AYLIK • .. 
<U-~ ı 1 AYLIK 400 • IOO 1# 

dıkla.nnı iddia ettikleri Birleşi!t 1 AYLl1< 1!0 • IOO " 
Aın~kanın Saratogıa tayyare L.:_.:.~---------n 
,,.cmisi dünyada mevcut en bü- - O l K K T -
~ tayyare gem erinden biri
dir. ıngton gemisi ıtip-IDde 
olan Sar :to a 35 bin tonil3.toluk 

tir. 
f'ıete Muharebel rl B ı 
Vışi, 8 (A.A.) - Haber ~n

dlğına göre Diego - Suare: üs
sünün düşmüş olmn.sına ragmen 
M.a.dazısk,arln. §8.rk sahilinde 
kar.aya çıkanlını§. olan .. ~hik, 
çete muharebelenne musai.t <>
lan ~lık bölgelerde mulmve
ınete de,·u.m etme.tttıadir. 

)brtİJIİq Adasa 

karolara miira.caa.t edilcliguu, En 
mevsimi için kömür toku vücu- mazbatası okunmuştur. Cl!-
da getirilmek üzere ebbüslere men marl>atada Umumi Mec!ı-
girişildifui söylemiştir. Kala- sin böyle bir tali~ yapma? 

~ 
1 
.. 1 . d sa}[hiyeti olmadığını tcı;>aruz 

balık an.ilerde kontra or enn e ettiriyordu. Umumi Mecl.ıs bu 
t:raınvaylaTda. bile kesm . in ekalliyet rapoTUnu ekse. rıye~e 
doğru oıannyacağını anlattı. ık b tat l 

Bu izaha.ttan sonra Kava.nin redctmiş, 5 dakika ı ır 1 
• 

. ma.zb tası mu- '·ı·p den sonra ikinci celsede tın. ar encümenl a ' nı.A d 
tahminlerinin makam taı-afın- Lilimatnamesinin makama ı.a ~ 
dan na.zarı itibare alınması ye sine karar verilerek içtimaa nı-
her sene bu hususta Umumi Mec ha.yet verilmiştir. 

Londra, 8 (A.A.) - Mu.dar 
gaskar Büyük Brita.nyanm kon· 
trolü ıaltına girdikten son:a Pa: 
nama kanalı karsınıntla önemlı 
bir sb~tejik durumı_ı olan M:.ır- ı•--• 
tinique adası dikkati çekmekte 
bulunmuştur. Vııı', Fra;nsanın 

Bu gece saat 21 clo 

yıkılı.şwdanberi om.da saklı. bu· 
lunan 250 milyon tın hrayı 
nakletmekle mcşgu!oi ·~· Bu.~
tınlar iki deniz:ı.ltı gem 1 ıe y~
lcnınekte ve bitıraf yük gemı
leri tarafından V enezi.iellaya 
na.ldooilmcktedir .• Vı ·, Mad~-
gaskarın işgali Uzerin Amen: 
kanın diploma.tik ır. l . n 
ki esi ilıt±maline kn.rşı tedbir-
ler ıalmaktadır------
-SATlLIK ViLLA 

Sinem ve TiyatrC?Su nda 

~ 
B 

ea beıiVeCanlı 

Eğlencesi başlıyor 

suno R 
İlii kere ikinin 5 eti· ~ . ı:-.~ kooa 

d · yn.yı avucmıda :J • çı • 
lpnofzma, Manyatizma, lltüzı.yo.~tzma 

Profesörü crörıiL"'l1MTJiş esrarlı hunerlennı gösterCCCk 
sEs SlNl~lASl \TE TlYATRO~U • 

Beyoğhında Şclur Tiyatrosunun eski Komedı ~ • 
Tel: 49369 . cl~ :bl 

iletler her gün 13,30 dan iti"OC.ren tro~~ C\'V d -
nn tadır. Pazar nınune 16 d,.<t b ::ı.r. e 

'l'"lJT roz ... 
çak gemisi .... '"U'B.tog.:ı, . l 

32 bın tonu .. • ... v ........ 

hattı harp gemisi K rn ya, 
olup 253 metre uzuııluğundadi:r. it,:bbUl:;;;..,;,;;. ________ • 

• 



Sayfa : ~ 
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TEJ.R/KA Na: 94 YAZAN: M.S. Karagel HARP DURUMU 

Kanlı misilleme hareketleri~ Y0R0KA:!.i 
Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur atıda bir eıi daha görülmiyen hava 

. ı.ıaXa.nıacı Htt-ı oğlu da beraberdi. Yörük Ali, aavaıları bekliyenler hataya ~ ~ıar,..~ hakim bulu- Arna.vutolğunu aabııiı ~~tı- du-11u .. m• olmazlar• ~er. illi. .• """?"' !ar 8lildan aonra öğl..-ye dogru zı,yıa- -s Y 

aarlarkeı;ı, peş!Yeriııdenörük" AlilÇoerpar, Kw; rete '"'~'"""·Çadırdan içeri gir- tBıı ta•ıfı 1 inci eayfıdıl İngilizler, Londranın ~?-Z· 
Kel Meınışler ,,........,_ Fransa arasız bombardımanlarını duş-

. H~ Kuşçu Hasanlar, diği zaınau Arnavutoğlunu u:.an !ar . ' Belçika da ve • man hinterlandına doğru uzana-~- '·;;ylü Kadriler ili.:: baş- mış yatar buldu. ·1F~a~ ~: da, ..V.üttefikler de bu alanda dun madıkları aktif ve pasif müda
llll ~· ınişler ve, baş güreşle- muvorou. Kavasog u oca bir duruma düşm~er, 0 sebep- faalariyle önlemişlerdi. ~an-

a.bil .olmuşlardır. Bunlar baş hnn, Arap Salt, Sarı hep ora- le yenilğiye uğramışlardı.. la İngiliz filol~n Berl~e, ~ dahil oldlll!rtıdn bir da idiler. Yalnız Su!o yoktıu .. Su- Kanı esirgemenin en emın. yo- Baviyera sanat muesseselerıne 
-u··ddeteresonra da Makarnac.ılar_ lo, Kavasog"lu Koca İbrahiml_ e ıu. da ateşte tefavvuktur. Piya- akı 

1 
yapbkları görüldü ve 

- beri bu de her hareketinde ateşle des- de n ar . . ..,,. .. ...... _ N•ki\nıiO\lerdir. ,.._...,,, Zaten evvelden rd da ·· h ·z, bu misilleme tedbınn-
..... ıın ~~ ~-- "' k ~6~ b . ..,_ •-•~'--elidir. Bu,_her_o u şup esı 

Tarihi seriyi unumwımıL .,.,, liri pehlivan biri irlenne ......,. """"'"""' den de Londranın nefes alma-lılribirine ~ 18.zım: gmdı. Kavasoğlıı, bir_ k~ ~ulo- değişmez bir kaidedir. Bır meı:- sında tesiri oldu. 
11hr. Bu, yazdı~~ Golde. -~ı yu yenmişti . Bu. ~ duşurme leketin günahsız halkla m"""!k n * 
tuıursa 0 

vakit gareşlerı ta · P münazaalı ve. kavgu olmuştu. bir şehrinin yakılıp yıkılmasın- Batı Almanyaya ve Fransız 
etmtk daha kolaylaşır... al k Ta.raitarlar Sulonun yenilmedi- dan doğan ıztıraplardı,danca~;;~; darussıru>t!larına tevcih edilen Okuyucularıma ~aba ta . a . • · · iddia ediyo,-:Iardı. ö aür ta- kabelebilmisil bir ra eye • darbe<er b irçok maksatları is-
PJyle tarihi bir ser:ı vereyım. ~ise açık diişttiğ'ü iddiasında giderir. Onu'! için, RcstoZ' t: tihdaf edebilirler: S

··••-- Mecit de_VTının_ peh.livan- idi". yükselen ateŞ sütunun~ ~ D • M"'ttefik cepheye 
.......,_ S itan uçakJannın İngiliz şehırlerınde A) ogu u •--

1 ~unıardır ki, buruar u _ Gureş· · '"~~ı:k yum"llg· a kav- af k d etmek 
,.., ~ """ o ·' -·- • y.•rattıkları yangınlar ter u yar ım • . . . 1 Aziz devrinde de kumıen ı:: ,,.a ile nihayet buld~dan ne- •• B) Harp mesaısını durak a-
larak yaşamışla:rdrr . Mese aSait tti~· ce~be~lli~·_:o~lm~a~m~ıştı~.~<_:A:_:rk:::•:'.•:.• _:v_:•:_:•l~=e=t=ti=-=====:::;---- malara uğratmak, .. A.rnavutoğlu, Sulo, Arıı.p . • .:. C) Dövülen mıntakaların hu-

==uu ~~M~k~t;<la;ueh~t 1 s p o R . 1 :::::ra v:~!~~cağına da~ khana-
Bunlar Sulta.n ecı • D ) Hasım kuvvetlerını, ıısu-Sıılt:azı 'Aziz devrinın ortal&nna _ siyle hava birliklerini batıya 
kadar başlarıdır.~ başlarç~I R 'd'" eşhur oyuncusu b~lamak, . ' bııı iken ve meyd 1" apı 1 n 111 E) Hasım efkarı umuınıyesın-:'1' K1!f~~~~~~~~ de korku ve heyecan uyandır-
~=~1~ Sipoşla bir konuşma J. Hava üstünlüğünü belirt-

çokır, ekilmek üzere iken G) Düşmanı hava çarpışma· me,,dıı.ndıın ç Koca Yusufl.v --=------- !arına icbar ederek yıpratmak, AA.l.alı Hailler ve "Fenerbahçe futbolu enerji !le başar~~ğa ~a!~'~ Hl Harbin yükünü bir bakı-)'Et"iY.Paru~~~ ele devrolup giden . or. lstanbul şampiyonu Be.,.ıktaş e_nerıı ve u o ma göre dan~ yuhrddank'tıalmakta 
. bıribirini aova.- y ... k d Gerçi, ogu o.re a na -baıı neliliv&alık · d w;tur tekni1'ini bünyesinde toplamış bır ta ım ır . ., kaddüm eden bu baskınlar ya-

hyarak devam eci•P. unn ~ fi panlar hesabına faydalıdırlar. Yöıiik Ali, büyük orta... • BU-LENT TURA.NLI Ancak, bu··yu··k ölçüde hava ta-başaıbtına geçmek ~.;"' Yazan. . Alın rd un 
basaltı demektir. Kel ~· ...... ": ve ondan eonra bu mevzuda ko- arnızlarının. an. 0 usll:1'. 

H .. · baş pelılivanlı R apid takımının ~ nuşnayı faydalı ~ulduk. Doğuda kati teşebbiıslere gınş· ~ ~diler. Ka.vasoğlu deki maçları büyük bir füı.pid _ Be!iiktaı. !l>façı tiği zam3;"1arda icr:ı:sı çok daha 
ga YK lbı-alıi:ınlerle, Arnavut.. a.l"- celbetti. Ecnebi temasla- R•nid lstna.bul şam_ piyonu Be- elverişlidır, denebıılr: A_!man 
ve oca vıış mey """" fut ~,. kan> ı hava orduları büyük agırlık oğlu giW:'.:!:,~!,!,:v~ bulunu- nna adeta susayan binlerce - ~taş maçında takdirle_ . ~-' a- merkezleriyle Doğuda bul~a: 
dandan 'i<"'""~ bol meraıklısı Şeref s:t;ıdının yo- nan teknik, t:a1bnin edıcı g~l caklar ve yetesi kuvvetlennı yorlardı. eldi- luDu tubnalrtan lrendini ala.nuır bir oyun çıkardı. Bilhıassa m~- Batıya kaydırıruyacaklardır. Bu Yo 

.. -"'- Ali, baş -tlreee g Ali- dı. ti fiır ıta.lamm deplıismanlı_ •. tabıy. e h ret 
'""' Kıel b ak anda dahili hatlardan ma a g; zamwı Ma.karnacıyı, V bo- Beyne\nıılel eleınıınlardan m - tatbiki, topun bir su !l'J ı ay - le istifade imkanı bulan Alman-

çoyu filan ~ ~~ ~ teşekkil ve Mıwu prof~<_>nel o- tan ayağa aıkş ta!kdirle karşı- !ar, az zaınantla ve kolaylıkla ğuştu. Her vakit Y . etişenle- yımculann talmiye ettigı Re- landı. ·· t yurt semalarını koruyacakları 
eski pehlivanlar Y~_2'.._ __ ,_,, men takımının futbolümüze çok Sipoşuıı kıvrak oyunu, vucu ·tan d d teh 
re katiyen meydan ~ ... ':;; men t:ı.ınmının futbolumuza ço_k çalımları bir hayli alkış topladı. gibi, Büyük Brı ya a a -
Yeni yetişenlel'doo her...._'.'°' fa dalı olacağını düşünerek 'b_ı_z Rapıdlıı büyük bir varlık oldu- ditlerini ika etmek fırsatlan bu-
"•a• gır· erse on_u ezmiye ve, gü- dey bir hayli sevindik. F'akat bu- gun· u ""'""ük ve ına.ndık.. labilirler. Almanyanın hh~ 
......,,.. .... _...__., - .ıı· su 6~~ • • • sahnesi olması melhuz her angı reşini körletmiye ~-::;- yük sevincimizi ugm ~ • ta 

al h 
"hna pelillvan .,... al bir __ .,_ sildi sU- ç--·-'- ·•·---.· Rapıd maç- bir yerinde, yakın yoldan 9:'." Binaen ev • """' öl" •• ek laıtu ha.v """"" ' ~.,.....~"""""""" k ·· urak kut 

mak ve, ~~le. boy J,%" pUrdll göt.ürdti. lan tertip heyeti ta.rafın_dan ruza geçirilme uzere, . .. 
her b;, bayıgıtin kAn .._~. Bir' Mayısta Ra.pidin Fener- sporcular şerefine verilen zıya- lelerin~ uçurulmalarında mu-

lşt.e bıitiliı bu sebepler Q.olayı- bahçe karşısınd:a futıbol kalite.. fet Romenli futbolcuları . daha sait mtydanları mevcuttur ve 
· ı Kırk.pınar giireşlerı pek ıd ttıbariyle pek düşük bir oyun akından tanımamıza vesile ol- durum bu dilekleri okşamakta-f81azJY ~ ... dedikodulu ol~u. ~il-- ..... arması. tnl>ünleri hınca hınç Ydu. Avrupe. futbohınun en_ tanın- dır. 
~ anlık """""'

1

-'" .,.... Amıkl - - "'- ta · B"' .. k Britanya tı ·~ baspehliv &~........,:::- le'iuineıut'nluiôTcuıırilın bu~ - -'-· 1•~n <bn VP. mı.......,_u • ın<fıltl"fl~iııru~yıı:ıı ua man-u~~ı"-ük Ali, bü,yi.lk ortıoeya gü- n.aıflannı tebar'Jz ettirerek ya- SiH'poşakkın,;und Tiiaki·.'t,~t.bollan:ır duttu. Bn güçlüğü yenmek için 
v • ..ı... pıla.ıı göz kımıaştıncı niklamla- "" Graenland . Labnıdrom, İzlan-reşıııek üz.ere 80ll ~:-vıııııı.ra r& misafirlerin hiç te tayık ol- Büyük sal.onun bir köşesinde da _ Foroa • İskoçya zincirleri-geldiği zaman Al'na:vuto~u. ~- ·--"·'· Sipoşla yanyana oturuyoruz. -· ·· 

1 
·ı K tı-..ı.;_ Sulo illi madııh kanaat.ine ·~.....,... f nin tesis edildigı wy enmekte-~~~ar ~~~yorlıırıh: Gö7Jeriıniziıı önünde serbest Rapidin loymetli oyuncusu a- dir. Bu kanaldan uçaklar, ~ıt Aliç'-l•P, K·-· 1'...'--, Maıkıınıa __ - tıitüreQ organi:ııa.törlerinin 8Jrf sih bir fraıı.sızca ile Türkiyeye külfetinden vareste, Britanyaya 

v - -~ wwar ka.OOrık bir seyirci kütlesi, yük- seyahatinden duyduğu büyük akabildikleri halde, Anglo - Sak cı Hüseyinler fitan daha baş~- ,_,_ ..____._ · aevinci anlatıyor .. Kendisine so- b h h 
re* ı;inniş değillerdi. Ba,<ıaltı !il hasılllt ....WU .,......,,.. gayesıy- sonlarea Batıda ir ava Wı:i-pehliv""' 1·diler ve, ..__ ....,,..,,..k le zaman, zaman yapbJtlan ham :nı.cağım bİI'kaç suali cevaplan- ıniyeti kazanmak ve kollektif ~ ....,.. .,.,,,........ . ""'° _..,,_ __ ...... ,. dınnasını nca ettim. M:eınnuni- yulmak f 
ürere çalışıyorl&rdı. leleı· neticesi ,,.,,, "'"""'' • .,.,.am. b teşebbüslere ko ırsatıa-

.wı """""""' "'---- f'""'-1 L--· - Futbola nerede ve ııe za- ha 
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MANİFATURA PERAKENDECİLERİNE 
iTHALATÇI VE iHRACATÇI BlRLIKLERl,y ı.xı 

UMUM/ K1TJP1.J.u.iNDEN: 
.. -ı.aeootı...ıu -tatp • ...,..__..... .... , ..... ı lotanbuı Vlliyet'I ~uduclu lıd•d• t1Mt11ifftwıo ~'"" ....,. 

1142 yluıdan evvel ku111nuı olan 
M anif atura .,..,akendecıl lef'lnln 

lt.hat matunaesııı kut1anu lt•Z'tr elbılııleol •• fls B 1 çıta '9, 

llt:hal malzeme.al kullanan tıtrzllerln, u.-.-. ••:t1tz1111tlW ...... •• .. * ,._ 
bu dağıtımdan ldif.ade 6tinN au..., ~ 

__ & ...... ,...... ·-·- -- - ••• 

et.meJert rk:a ohuwr : 

1 - 11M1 men y.lta• ak rwtlut tcıat:eı..ı. _ 
111 

.. ~ • .,... ....,. ,.._.. 
2 _ 1937, 19as, 1t39, 11140"" -1 ,,..n )'Jl1Wı wtın• -. -- v 1 

Şubesi makbuzları, 
1 

- 1az ıo:ıc; 
Od 1M2 ,.._alt lıGvl)'9t ...... - 1 3 _ Mahatll Tloam _...., eltıt PıtlYa _,, ı.ır l ı 

.. ApO..ı. yaztlı ınalO.,.ıilı .. -ı ,.. vıızlJı ""' "' _. - , "' - - ..... '"""' te- MID•·-YO a - Ticaret wbtm •nv•nı. "" ~ edtt"lf. 
1 

b - Daha ziyade ı.noı -- alı•et- -.ıte -
c - Manlfaturad., bııka •• gibi -:•rı.n.. •bflle : _...: 4S •-,_ ~ 
d - 1941 takv"" yth -· """' .. Uf l!Nltl< I wll y= 11 tal-i b ...ı. tewikl talep eclUeoek olMI ıı.. ma!Chn.tın -·-7 • ........ .............. _ .. ~· 

ca 

1 

1 W.D-lerl --.... _._ r-ro lzdtham.a .mahal verUmetttek luN, allkadar a.-.. ' 
kabul edllecektin 

8 EM T I Mirac .. t Tarihl 
Em'inönü Sirkeci &uatarthamam ve civarları 
Mahmu~af8 , Rız~pı, Flncancılar, Çakm•kç~ ..-e c~ı 
Emtl'U:ınO kazaetntn sair k'ı•ımlarile Flltih, aakırköy ve Eyilş kaaılımrı 

B/&/'1942 
'11/6/1942 
12/5/1942 
l8/~/1942 

'M/6/1942 
ta/6/1942 

Beyoilu knaaı Kachkiy kaz.farı 
891lkl.a1t Sanyer, Beykoz, &ahiiôaf' Ye . 

l<'artal, Adalar, Yalova, 8illvri, Çatalca ve Şıle kazaları 

PUDRALAR 
MODASINDA 
Yanı ve fevkatade bir 

TEBEDDÜL 
Mlihaliğah pyrl tabii 
"Jlaky~dH kaloıadı 

CClde ~le gı1!tf'i ,_... 

.,_,., biT pw1nı., tabii bir 
güzellik t>eriT. 

Pirtain ,ııık 1r; a dtnları . :r~rt i bıır 
moda kat ~işlerda Bliltin _ &ün 
ııabit · cturan ve hiç parlaklck izı 111~ 
•..-_ hlr 1111 teni ven>ı Y"91 
bir p...ın bulmuşlordır. 

Bunun P'f'I . İptıklı e-ıe.Ktm ~ 
defa ıet"i:r.iJm.i.ş ıtrı. sat ...e en ı nce 
pudray ı ı«J cft,fa krema kopıl~tl ile 
karışlaılme.,. "~ulu ıkı ız_ah edJle
b l'r >~r~nsıJ. k iıTiy:agerk>r1nıu ::te-

1 ~1 • . ...~,..jt\~lu., ,.,'r""'t)tf"İ'9"J! 
ni Toke-lon pud• .. ~ arhk parlak 
bu.runlar-a Yt y;ı ~lı cJltler• ebcdi
.J'en ı.ıon verm iştır Cıkhni ze, ~kiz 
mat .:z.arfmda "Mat.. riuran nefis 
•e güze! bt.r rPnk YerJr RU7~.~ rda 
v~ yagmurda ve ha tt !ı t(' r l<"mcde 
cHdinız,i perlak gosterm c; " Fini 
&f•t,, Tok aloo pudrasını k ulfanırsa
arı ıiman1ZJ bır a:ul yapr.ıı g ı n m taze
lftini ve ıuıelJıaını bahşed t:r , bevım
llliiinizi ve c a z i ben i 7ı bi r kat daha 
ırUırırsınız On muhtehf ve yeni (:'a,... 

zip renkte olun Tok.alon pudrııw.adaa 

inhisarlar istanbul 
BaşmüdiirlüğiJnden: 

t c-ki ve t..rtün scıtıcılannın enn eıı..ı aa_.. ell · d-~ · ... tezkerelerimn mıiddeli 31 
Jlo!ay ı., 942 akşınu SODO erecektir, . . 

. lezlterele ini kolayhk)a aiMbilmeleri içın muı.DW> ıü· Satıcıların yen; r ..ı..· leı!tere-

!::'r~~e ~:• :dc:e:.:~~~ı!~~:lt ::,.u:~ı;;~:tıu 'würa~ 
etmeleri ve 5 Haziran 942 ak.ş<imı saat 17 elen senra yapılaeak. kontr 

· . a1m ·--• . hakkın<la kanuni muan1ele yapılacab- iliin olumm Wk.e.reelrını ı.·uuuaı ~- _ Ka ... 
15, ı s, ıa, 20 Mayıs 942 günı..i. Beyoğlu, Galata. Panııaıtı, ı 'f 

&ımlpaşu ınu1t.aluw:;.ındliki bayiler, - - t , ndaki ba-
21 22. 28 Mayıs !M2 günleri Sırhli, 'N Beyazıt rr ı MI • 

J'ils, . _,.,_ ... ,.... Bakı<lcöy mmtak ... :ı6 26 21 Mayıs 942 gtlnlen Ak_.,., • •-, --. . . 
onıdak.i bayiler, Ru ı; Bopziçi .., An.t)eil 

28, 29, 30 M3J71ı H2 IUnleti ~şildaf, · ""' 
Botıazl · bayıler4 

Çı · .n....ıo - ı....-: 'ütıködar Kadlko.J :Ere.nköy mu'lt.oık3 ~ ı ndald 1, 2, 3 Hct:ı.ıran -· ıunlllll:'ll:ı , • 

k>Q7i!eı-5 Bazil·an (M.2 günleri de Adalar mJntak:MJ.ndaki bayiler (5032) • 

lstanbul elektrik, tramvay ve tü11el 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

1 - 15.000 kilo paça' ra mektupla teklif jatemek sure~le ~a tin ı..~ 

nac~br. 1000 kilodan ~ksik olma~ak şartU• losmi tckliller de ktıbuı edilız 
8 - Muvakkat teminat 600 lira.dır. . . .. . 
4 - Bu işe ait mukavele projelli Levazım MiıdürlUaünde &orillebilır. 

5 - Teklifierin 20.5.942 Çarşamba günu saat ı7 ye kad~r Metro . Ha-
4 üncü katındaki Leyazım MüdürU\tüne imza m.u.kabılinde verılnllf nırun (5172 ) olmaııı l~zm:ıdır . 

Devlet hava yolları umum 
ıffüdü rlüğünden: 

ı - tdareımz ı.çm • · · · · "O ooo ld1o ta.>ıvare benzini kapalı zart Uf!Ulile .ı h· 

nacaktır. bed li 2~230 lira olup muvakkat teminatı ı740 liradm 
U 2 -M~u_lr~ın~ı~cn e ··-. ~t 11 de De\~let Hnva VnU.ın mum udurlugunde yapılacaktır. 

4 - Bu işe alt fennl şartname, eksiltme ea<bııunesi, ... .....,. el• proıc-si. 
Devlet H~va Yollarından tenJin ediJc bilir, Y ~ 

5 - Taliplerin iba.Je saatinden biı-ı saat evveline kadar teklif ıne\: tup . a
rmı Almı Satım Komi'>yonu Reislltine tevdi etmeleri lttzumu H•n olunur. 

(3300-1>316) 

lstanbul De/terdarllğından: 
DOll)'• No: NEV'i 

Temini/ 

+-·paratorluğun ----'-' sat· l&r can1aadı ve gönlildeıı: yetle ka ul etti. n bulabilirler: Batıda bir eşi/ 
biyesi veniifusu göz alabildiğine - .uwm ........, uınuzu ..,.-u- daha görülmiyen va savaşla-çok O

Jd .. ""·-dan etraftan ve u • llWl ,dedik.. man başladınız? n bekliyenler hataya. düşmüş "6~• o ·· -- "-'··"""'-" takımın Futbola 15 y•~•....ı... başlaıclım. im zı 7

,sJklardan bilinm~ nice peh • mağlft%,~~ 'ha;;;t"" etmemek Devam ettiğim &rli: Alınan ti- !!!o~!!"!a~ar~-~· ~:'i:="!!!!~~~~~~~!!'!!!~~~~'!'!!!!~!!!!!!~~ 
livanlar çıkaı.el!;~· mümkün değildi. Hatta Rapid caret okulunda, futbol, yapılma- ıi.leminde tanılır. Fa.kat bunla- bünyesinde t.oplanuş bir takım-

•·'-·- k•"""·-· "Oyun Fene sı mecburi sporlar arasında idi. nn bu kadar bilgili ve kuvvetli dır. İstanbul şa.mpı·yonu futbolti "-''-'- 8.ı-i fe vfrnü Arnavut- """'üLl ....,~: u r- tahmin .....___, 
~......... . 'k- İbrahim bahçe oynadı. Maçı biz kazan- Bilgili antrenörlerin nezareti al- ekipler olduğunu """"- ~.ok iyi anlamış elemanlara ma-oğlu, Kavasogahinzadlu_ ooaı Saı Ah' dık." cli)'Pftlk yerinde bir söz tında büyük bir şevkle ~ılıştmı. yordum. ·'··-~ lik ... Yegane meziyeti for hattı. 

lıtlriw intihap edını:t . 
5Jta9/ 853 Mili! Eml~!t Miıdürlıik\ınde mevcut bir 

M.ilners markalı Btiyük İngiliz kasası. 
., 11 Milli Emliak Müdürlüğünde mevcut bit 

Viyana kaea61, 

2000 150 

48 

ı"ukarda yazılı ltn!:nlor 4/ 5/ 942 Ulrihinden itithtr.,.n bir n.y miiOdcUe 
pazarlığa bırakılml(-tır . İsteklilerin hafL-ının Paz.nrt~i giinJeri s -int 15 te l\.Iil11 

Arap Saıt, Ş e, , • aöyledi. - Kaç y~ndasınız? Kaç ke- - ll'enerbaJıge h&k>Alla.la ne nın hepsinin şutör olmıasıdır. mı-t geldiler. Büyük ortadan da Misıafirlerin kafile reisi de: re beynelmilel oldunuz? düşünüyorsunuz? Beşiktaş takıırunda Şeref, Şük-Şunlar toplanmıştı. ''Üç gün 11üren fasılasız yolcu- - 27 yaşındayım. 26 Cııere mil- - Fenerbahçe talkını itibariy- rü, Hakkı çok güzel oynuyorlar. 
1 - Piç Mustafa, lUktan hiç dinlenmek fırsaıtını Ji temaslara iştirak ettim. le anlaşmış ve kuvvetli elema.n-
2 - Çopar, __ ._ ık Bük' _ Futbol si.stemleri içinde !ara maliik, fakat teknikten zi- - Galatasaray - Rapid maçı 3 

- Kıün" teci H•-M, bulamadan ....... aya ç an . reş . ile "'···-· "'·'-'-·aa d"" .. .. ? ~ fazla. J hıuıgı· sini beg· eniyorsunuz? yade futbolu enerJi ''"·•••nm- >MWClilll ne uşunuyorsunuz . 4 Çıiıtalanh Çobaıı f8IXJipiyonunun yorgun u- _ Futbol gun·· dengun·· e teka- ya çalışıyorlar. Murat, iyi bir - Ga!atıaısara.yı hiç görmedik. 
5 =Bursalı Tahir, ' ~ .1!!~ml kediu?retgıru •.. ~-~bgi~ antrenör -elinde eŞSiz bir bek o- Fakat kuvvetli ok!ugun" u işitınr. 
6 - Yörük Ali, y.,....., .,~~~ "'""""" ~ ~~ 00gu'.'~~\-~~f~~I~~ çoht labilir. Fikrete şimdiden bir fut- Hafta arası Fenerbahçe stadın-7 

- Hayrebolulu.. !ecele maçta kendine layık bir ıu;;u iliriz" F kat be da b" 
çık bil •· · il"ve etti beğenirim. Derin ve uzun paslı bol artisti diyeb· · a z- ır antreruna:n yaptık, takı-Fak , t bunlar malfun olmıyan Orta. Avnıpa şampiyonasın- k ·-'fak ık Belki daha gelmişler vardı. oyun ara ecegını a · futbol randıman vericidir. gin oynuyor .. Kalede Cihat, hafi mımızın bu hafta da:ha iyi b.ir 

~ bü "'· ı kJar ·· t ve - Türk futbolunu nasıl bul- haıttında Ali Rıza ço muv.... oyun Ç aracağım umuyorum. pehlivanlar olabilirdi. Arnavut- da .. yW. var 
1 

gos eren dunuz? oluyorlar. Maçı kazannuya çalışaca,,öız. O~ıu Yo'"riik' Aliyı· unutm ...... u. futbol aleminde şerefli bir yer 1 buld • s· ·~·- 1-• ·• """ .. ~.- ,, _ ı> .• ~·d·ni Fe - Tiirk futbolunu ve Türk - Beşiktıaşı nası unuz. ıpoşa ~·-.uarım bitmişti. A';.~vutog" lunun geldiğini du - """""" .n.umanya • ....,ı · n · - Beg"endigı""m, takdir etti.-;;~ j Galatasaray ve muhtelit maçla-ııei'ba.hçe !karşısındaki muvaffa. spor centilmenliğini çok beğ(/1- ,, __ 
yunca hemen babasına~ kıyetsizliğini bir de yorgunlu ırıa: ı dim. Beşiktaş, Galatasaray, Fe- futbolu Beşiktaş takımında gör- İ nnda da muvaffaıkıyetler tem.en-

- Baba, Arnavutogluna. gi- nna Vererek pazarı beklemeyı nerbah~e isimleri Avrupa futbol dünı. Beşikta.ş enerji ve tekn:tiği ni ederek yanından ayrıldım. dcc~ii;im, el öpeceğim .. 
Dedi. Babası müsaade etmiş

ti . A rnavutoğlu, ağala.rda:ıı hi
ruıin ç:ı.dınnda miı::afirdi. Kavas-
0

ı;;iJe Sulh Hukuk HalıJrem&. 
&llııleu: 
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Şile Sulh llııkuk Malılımıe
si.nOO..: 

• ZA.VJ 
Şile Maliyesine izafetle Afal- Taksim Askerlik Şubc:-ındeıı 

müdürü Vahdi tarafından eski alnuş olduğum ttıı·his te-/.kN c-ml 
Ağva nahiyesi tahrirat ka tibi zayi ettim. Yenisini çıkarac- .. -
Hikmet aleyhine açtığı alacak ğımdan eskisinin hilkmü yoktur. 
davarunın cari muhakeme~inde : Şişli _ Kıiğıthaae C'addc.~i . 
Davacının Ağvada olmadığı ve No. 26. 318 doğumlu H ü·''" 
nereye gittiğinin de bilinemedi- mettin Urgur. 
ği cihetle ilanen tebliğat icrası-
na karar verilmiı;ı olduğundan ı zır bulunması veya bir vekil 
duru')tna günü olan 28/ 51942 kanuni göndermesi, aksi takdir 
Perşembe günü saat onda Şile de dtıruşmanın gıyabında yapı 
Sulh Hukuk Mahkemesinde ha- lacağı ilan olunur. -- - ----
8ahlbt A. Cıtmaleddln Saraço§lu Nc:ırtyet MOdUrO: M. Sam: f<•rayef 
81ı1tJd'411 yer: (H , Bekil' Gürsoylar ve A, C•maleddln &anıçc§Ju maU:ıa'1•ı) 

... , 
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~ile Maliyesıne izafetle ~
ıııüılürü Vahdi tarafından Şile 
c..:k ı orman muamelat_ memuru 
A ... Rıza aleyhine açtıgı davada 
ııı uddeialeyhin mahke:_ııeye gel
ı.,csi için illi.nen teblıgat yapıl
dı.;ı halde g~lmediğinden hak
kında gıyabe.ı mahkeme_ yapıl
masına ve ıpyap kararının da 
yi ne gazete i!e ilii.ıı~n tebliğine 
karar verHmış olduğundan her
m ucibi karar duruşma giinü olan 
28/5/ 942 tarihine tesadüf eden 
Per"embe günü saat 10 da Şile 
Sulh Hukuk Mahkemesinde ha
zır bulunması veyahut bir vekili 
kanuni gönderlmcsi . aksi tak
dirde karar mucibince duruşma 
yapılacağı gıyap kanın maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. 
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