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G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

• in tere 
VE Budapeete'de almanea ola- B' Ma lerin iş propaganda siyasetınin • 

rak intişar eden Pester 1 r car bqhca vazifesi, milleti teskin 
Lloyd guetesi, .. TUrkiyenin etmek ve ayni zamanda mil· 

1 
: 

Hindistan bitarafl* politikası" bqbkiı ı dafaa ateşini parlatmaktır. , 
• yazısında diyor ki: oazetesı yazıyor = Türkiye Cumhuriyeti, tki 1 

----. 1. 'Tllrk devlet adam1annııı, cephe araanıdan sızılbya mef· 
1 bu memleketin dıt siyueti ün vermeksizin geçmek hU8U· • 

~ Wılmlşeea ....._. baklanda geçenlerde verdikleri "TORKIYENIN 8UDda §İmdiye kadar fevkalide ~ 
.-.; ..a.Hralg W _., t'r ~ bahaetm.ek lstiyo- maharet göstermiştir. Hariri- • ::: ~~ .=: ruz. izahatı verenlerden biri, harpte n azak ye Vekili Saracoğlu "Popolıo di 
........_ ..__., • devletin en yUlaıek mes'uliyetj. kaim I ;Roma" nm hususi muhabirine , 
...... m hönlyet ., ..... llMU" ~ nl omulünda taşıyan mt, di· ıya ça ıımam verdiği beyanatta bu ciheti ' 
-.U eliyle götıl:lmek ve ı.a 

1
, • ğeri ise yıllardanberi Türkiye k t b•ıd• tıstadça ve pek sarih olarak 

Jel tbıeıtnde Gll1I ........ bitaraflık politikasını muvaf • pe a 1 ır " bir kere daha izah ebni§ıtir. : =.., ~.cı.;:re,:= ,, • fakıyetle idare ödevini üzeri-~ Vekil, her ne kadar Türkiye, • 
ld IBnCllJer lngtltereain ba ne alandır. Cumhurreisi İsmet "Ankara htik6metlnln bir muahede ile İngiltereye ' 
JesUndeld bö""'L!!!!" ulıya- , , İnönü, lzmirlilere hitaben söy- bugU dabJ siWıa sanı bağlanmış bulunuyorsa da, ay- ' 

Harp Din- -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ateş hatlarında Y.aralanarak 
• 

esir düşenler lzmirden 
nasıl uğurlandılar? 

J _,..,. lediği nutukta, bugün harp , n • ni muahedede Sovyetler Birli- ' • 

.......... ~~<!:~ul~dos~~:~~~~ :;:. ~:ı~ .:n= ~~e !~~h~!!~ eı~ı::m~ · ı· n g ı· ı ı·z ya ra l ı la rı ı· s ke n de rı· yede 
Yızıı ·. ua.ıyln c-a.ıı1 YlLÇll sı gütmenin kolay bir iş olma- ~~ ~ C!.!~ işaret etmiş. buna mukabil Al- : 

nat .. ıl : dığını belirtmekle beraber ken- --&,_, 'M!t , !11"'-r- manyanm, TUrk.iyenin eski bir • --------- ------ --
~ di memleketinin durumunu il- hesi olamaz' müttefiki ve dostu olduğunu ---- İzmir limanında, İngiliz ve kaçta ışıklarııı karartılacağua 

•ı ngillz kabin~i~ geniş • gilerul~re~ hususlarda, itimat .;. ve ileride ~~ m~.l~etle kıy-
11 KALJ.NIN'J•N İtalyan yaralı harp esirlerinin aormuflardır. Böyle bir ~Y ol-o 

mUsaadelen ve Sır Staf· 1 dolu bır hsan kullanmış, Bit fi )C. d f d metli ış bırlıgı yapılabl- , memleketlerine gönderilmek tl· mıyacağı cevabı verilince her~ 
ford Crip.ps'in ~k can- : Türkiyenin. m~~P. ~- r- ara lgln rnO a aaaln a 1 ~eğini bel~iş~. Sö- : zere '!1Utekabilen mUbadele o- gemi mensupları çok sevi~ 

dan gayretleri Hintlil~ anla- • raflar~ hıçbir ihtilifı ) --·-- -- zu Sovyetl~ Bırliği mil- ' SÔZLERJ• lundugunu bildirmiştik: Yeni A. ler ve gecenin ~ saatlerine 1E_,; 
Yişsız zihniyetle~ ve. sıyasi ~h ı 1 olmadıgını ve yak~ U· 

1 
E•lcl •ir 6irwi .. t•crllh NlıiW ol•n 

1 

n:asebetlennew intikaJ et- sır refikimiz, yarah esirlerin dar şehri seyretmişlerdir. 1np 
b~ı~n ~erılikeı:ı d~layısı~- , ~ fukl~;~n~a .. bulu~ gozUk- Tirle lliplorna•İ•i, ıimtlig• lcctkr 6a tiren Saracogl"!, ~ , mübadelelerini IÖYle anlatmak- liz gemisinden doktor ve hemo 
le bır netice vermedı. Bırdenbı- ı. • medıgını soylemıştir. U- / . J • • • Alman harbi yUzilri- tadır: tire olmak üzere.~ kişi karaya 
re, Hindistan müzakereleri de- • yanık ve her zaman 1 ma i tat~ılc euenlerın lıep•ıni den Türkiyenin Z()fluk- "- Geçen akpm İngiliz ge- çıkarak gazinolaraa ve sinemaı 
)'ip geçerken, phidi olduğum.~ mild~aaya haz~~.bul.1;1n- 1---..!~~~~'!!'~ •••• - larla karşıl~ına rağ 1 1 Tayyare Y8 tank m~, ltaı~ gem~ takibea larda ~lenmişlerdir. Ertesi sa-
\'ak'amn m&ııasını ve azametinı mak lazım geldıgı, Türk men, Ankara ıle Mos- , • lzmıre gelınce her ıki geminin bah saat 7 de mübadeleye başı 
farketmiyoruz da sanki alelade milletinin vatana kar§l eeref yi ellerinde bulunduran devlet kova arasındaki durumda her- Ustunı·u·ounu aldık mensupları memurbnmıza saat (Sonu Sa.! SÜ. 6 d4) 
bir ·hidise karşısında imişiz gi- borcunu ödemiye daima ima- adamlanmn bu şekilde konuş- hangi bir değişiklik olmadığını 
bi davranıyoruz. Böyle bir Hin- de olduğu noktalarına i§aret malan gayet tabiidir. Henüz söylemiştir. Vekil beyanat.ınaı Urf k 1 
distan mllzakerelerine tarihte etmesi, Devlet Reisi'nin sözle- büyük ihtilifın dışında kalan Türkiyenin ltalyaya karşı , ı anın urtu uşu 
kolay kolay tesadüf edilmez rindeki emniyeti asla zayıflat&- ve Türkiye gibi, girmemek için dostluğunu teyit eden söı.lerle 1 

• 

tannederim. Hindistana bir çır- cak mahiyette değildır. İdare- her çareye başvuran hükfmıet- csonu ••· a, su. 1 d•> : • Bundan BOnralıl 
pıda. muhtariyet ve isti~lil ve~- ~ .......... ........ ....................... .................................. !. da _._•lerlmlz 110Jı 
ınenın ne demek oldugunu bır ------------- --------------------- ru~ ~ 
:~=l~inK:~~~:i~~~~:. BIRMANYA DA PAŞI FIK'TE şiddetli olacaktır 

Diln 22 ncl gıldlJnilınll btlJgAJı mera
• lmle lıutlantlı, Ur/alılar Milli Şef lnilze 

m innet 11e bağlılılılarını bilairdiler ~~ı:n:v1e~:~~:!.r;ıerin~~ 80" YO' K BiR Hindislanda BEŞ JAPON ye~ug~a;ık°Jinin ::t 
yüzden çıkmış kavgalann kini, • t cephesi muhuebeleri haldkmda Urfa, 12 (A.A.) - Urfa bu- lis kuvvetlerinin, nihayet bütün 
dUpnanhğı Jıatıraaı asırlarca son yazıya 1 1 beyanatta bulunmuş, Sovyetle- gün kurtuluşunun 22 nci dönüm Urfalıların iştirak ettiği bu ta. 
yqıyor. Bir Hindistan İmpefıl'a· SA VA C. GEM S rin =tank Ye tayyare faikiyetial yılını bUytıUk t.ezahürlerle kut.- rende milis kuvvetlerinin fehit-
torluğunuıı yanında bir Alsace *fi ' ele akbklannı söylemJetir. Kail· JamaJrtadır • Bu milnaaebetle lik U.tikametlnden yap@ ı-. 

!:av!:::::e'i~.!u~~C.:~ BEKLENIYÖR MOslQman Birlill, BATIRILDI ~·!=~~hava faali. !o~: e:;~~:r.;:ı ~~= ı !1u~~;e=i~kr!:'ec:1!ı: 
Ui. .. ne ehemmiyeti olur? Al- lnglliz tekliflerinin 7etiıııis başlangıca nazaran y\1k· mıt. vali, komutan ve askeri dan verilen kısa bir söylevde 
manya bir Danzig şehriyle idl- niçin kabul edilmedi· aektlr. Alman kuvvetlerinin mWkl erkimn hazır bulunduğu 

1 

Urfa kurtuluşu anlatılmış ~ 
çUk bir Koridor için dün· .ı-..aıar 9l•ale iıd A.merllı kuvveimaneviyeleri aaraımu.- ve kıtaatın, ilk ve orta okulla- Urfahlann 'B>edi ve Milli Şef· 
yayı bu felikete atbğmı söy- iini izah ediyor 1 • • tır. Almanlann hücum kıtalan rm, halk teşetkWlerinin ve po- <8-nu ... a. ... 2 ... , 
lüyor. Halbuki Hind"stan bilttin tl .. ra llerllye r 

1 
geaılal t orplllendl bile teslim olmaktadır. Dtıpıa- ---------~----------

Awupaya bedeldir. Hafızalarda -o-- na fimdiye kadar indirilen dar- ~ 

~= ~;:ı~a~~ Filıp'n;ıerda s. Krips •ttanııwı .=.,~ "°~ ta:=: ::t HARP DURUMU C 
itSSii5 111111 Y. Delhiden " 1\1 ss.ı~~-- Avru-pad' ·ı·kif ı·ncı· ce-pbe 
~~cı:r~ :r:i::~ Oç Amerikan ıemisi ayrıldı Mihver denizalttlara RUSYA'~A 
istediğinden dolayı kavgasız, Japonlartn faaliyet lerini arttırmaya U 
kansız ve lıinsiz, Hindistanı ken· eline geçti baıladı • 
di mukadderatına sahip olmıya Yeni Delhi, U (A.A.) - Bir- M A D R A S Vaşington, 12 (A.A.) - Bah-

bı~ı:;· fatiWerl tar~de :ı~~=j ~~~~ ı>aşlwman._ ~l~. Na:!ı~ı! ~:~~.:ı Sovyetler Karalia'da 
emperyalizm siyasetinde İn- Dt1şman keşif kollan Magre- B it 1 Japonlann bir torpito muhribi- ·re 
giltere tarafından yine akıllara ce cenutNada geniş bir cephe oşa ı ıyor ni. bir büyük deniz taşıtını. bir taarruza 0 .. u r 
durgunluk verecek bir olgunluk, üzerinde şimal istikametinde i · denizaltı avcısını ve bir tica- uy 
bir soğukkanlılık ve nefse hi· lerlemektedirler. Londra, 12 (A.A.) _ K. Çör- ret gemisini batırmıf, bir Ja-
kimiyet eaeridir. Ayni zaman- Şimlidik düşman külli kuv- çil Kripse bir telgraf ~i§- Sa 3 
da, milletlerin keruli mukadde- vetleri henüz savaşa girmemiş- tir. Telgrafta deniliyor ki: (BortM • • sa. 7> Berzahın doğusun 
ratlannı kendileri tayin etme- tir. Düşman tayyareleri biitilıı Bir insan için yapılması mUm -
leri prensibine. demokrasi e- cephe üzerinde çok faaliyette kün' olan her aoyı· yaptınız. ae- A ı m an 1 ar da ıiddetıi 
aas1anııa, ahli.k ve ideal hüküm· bulunm• ... , lngı"li• ön saflarını -_. • batmız, azminiz, maharetiniz b b 1 
lerine yllksek bir bağlılık nişa· bomba ve mitralyöz ateşine tut- Britanya hUktimetinin bir hal Maltaya ı·kı· ma are e er 
nesidir. İtalya, Arnavutluğun m~. çaresine varmayı ne kadar is- cereyan ediyor 
hayatına kastederken, Almanya tiıgiliz radyosunun bildirdiği- tediğinl göstermlttir. Umitleri-
Cekoalovaky,yı dünya harita- ne göre, Birmanyadan alınan nizhakikat olmamı'8& da müş- akın ır:-.. ptı Moskova, 12 (A.A.) - Röy-
81Ddan kaldırırken, lıigiltere öte son haberler, İngiliz kuvvetle- terek davaya büyük bir hizme- ,ır ~ ter: Sovyet sabah tebliği: 
tarafta bütün büyük fatihlerin rinin lrravadi cephesinde şi - tiniz dokundu ve Hint mtlleUe- Gece cephede esaslı hiçbir 
hırs ve tamamı kendinde çdkmh!ş male doğru geri çekilmekte de- rini terakkiye, göttırecek temel- değişiklik olmamıştır. 
o efsanevi Hint diyarın an a- vam eder gibi olduklannı gös • leri attınız. Liman ve hava meydan· Gece tebliği 
kimiyetini çekiyer! Bir Arna- termektedir. A21114'ın Lm1u;ıtt I t uğ d Moskova, 12 (A.A.) - Röy· 
vutıuğun, bir Çekoelovakyanın Filipinlerde: Yeni Delhi, 12 (A.A.) _Kon arı aarruza ra ı ter: Bu geceki Sovyet tebliği: 
Hindistan yumda ne kıymeti Tokyo, 12 (A.A.) - D. N. B. (lonu sa. a. sa. 2 dı> - Yazısı S üneö •yfanuzda - (Sonu Sa. 3 Sü. 3 te) 
olur? Fakat Mihver devletleri Perşembe günü Manili. körfe- -------- - ------------------------
fik,i.rlannın canını almaktan zinden kaçan üç Amerikan ta
zevk duyarken, İngiltere Hindüs. §lt gemisi Japon deniz kuvvet
tanı hür bıraJrmak gibi akıline leri tarafından zaptedilmiştir. 
ve hakimane bir siyaset takip (Sema: Sa. S; Si. 8 da) 
ediyor. 

----1 S P O R 1- -
İngil' peryalizm" hikiın s t ::::!!::!:::!!~ 

olduğu 1!.ıe:ı1etetıerin, ı ufak te- kurmasını bilmez miydi? Bilirdi 
fek istisnalardan arfmazarla, ve bunları bir dereceye kadar, 
hemen hepsine muhtariyet ve kısmen, ~apmıştır da. Fakat bu 
istiklil verdi Onları bir müs- yapış, "bır dereceye kıadar" dır. 
temleke olmaktan çıkardı, birer Ond~ sonra, hakkını. arama
clominyon seviyesine yükseltti. sını b~len, kemale ~rmış olduk
Fakat büttln bu dominyonlar ne lannı ısba~ eden mılletler kar§l
de olsa kendi 'kanından insanla- smda, ln~lte~e haklka, .. ahlaka 
nn vücuda getirdikleri birer si- ve prens~~ hilrm~ ~osterme
yasi sosyete idiler. Ruh, kıntür sini de bıliyor ve ~m~tanı ka
ve medeniyet baJom1ndan hiç- na boy~~ çekı~ı.r.e razı o

LIG SAMPIYONU: BESIKTAS 
-----~----.... ~--------~-

Siyah beyazlı takım, çok hızh bir oyunla 
Galafasarayı 3 - 2 yendi 

bir zaman anavatandan ayrıla- !arak tarihın kaydettıgı zaferle- 941 • 942 Liğ p.mpiyonluğu· 
1naz1ı..r ve &n&fttıana hiyanet e- rin en büyüğünü kazanıyor. A:df na en yakın naım.et bulunan i
demezlerdi. Onun için, tlıgUtere- sevkita.biilere, ihtiraslara, . his- ki kuvvetli rakip Galatasaray
ilin lnıtilizlerl& meekfuı Büyük siya.ta, mi.nas~ gurur v_~ ınat- la • Bet,ikta§ dün Fenerbahçe 
Britanya. mUstemlekelerini birer laraı galebe ediyor. Bu~ ~r- stadında tribilnleri hıncahınç 
ınüstakil devlet olarak kabul et- ~t bırakmıya ~ old~ ~- dolduran kalabalık bir seyirci 
ınesi çok büyük bir feda.karlık ~tan yann !ngıltere ıçın ~r kütlesi ön\lnde kaqılaştılar. 
aayılmıyabilirdi. Faka.t Hindis- d.uşm~ olabilir. Ç~ü ırk, kül- Puvan ve kuvvet itibarile da· 
tan? tür, lısan, din, hissiyat ve ge- ha avantajlı vazi)*ette olan Ga· 

lst. Spor Feneri, 
Vefa Bey kozu, 

Altıntuü da SUley
maniyeyi maoıop 

ettiler 

m~ bütün dominyonla· }P,llek (an'ane) itibariyle Hin- lata.sarayın bu maçı kuaDms1 
rın mecmuundan daha kalaba- ~ onO&:n ~en ayrıdır. bekleniyo~u. Fkat çok hızlı .ve 
lık çok daha zengin koskoca İngiliz h!kımıyetı Hindistanda enerjik bır oyun çıkaran. Betik
bir' lllkedir, 380 mlly~na ya:lda- Lnuhakkak ki ~üşmanlık hisleri . taş takımı, _sahadan 3 - 2 ga· 
tan nüfusuyla başlıbaşına bir yaratın~. Böyl'! o~akla be- lip aynlmaga muvaffak olarak 
kıt'adır. Bunun üzerinde kaç raber, İngiltere Hindistanı htlr· Uç senedenberi elinden bırak· 
lerli hükümdar yqıyor? Hepsi riyet yoluna kadar kend! eliyle ınadığı Liğ !J&lllpiyonlyğuna bu 
lngiltereyi metbu olaralk: ta- götürmek ve bu yol tberinde o- yıl da parlak bir telQlde kaVUl·ı ıar. lı&ıt&d merasiml ,mlteakip 
myor. tıigiltere bUt\ln bu baş- nu ~n ~ bırakmak tu. fMüde Mzildiler : 
illeti, bu debdebeyi, bu servet cesaı: ~~~ı!:: JIGÇUI ttlfaadıt: "'Galatasafla,: Oamaa; ~. 
Ve insan kaynaklarım kendi n- Ne Y . w Her lld takım .. t 4uR :W 10 Salim• Jı(uStaf&, Elwes, lltfaık · 
laaiyle feda ediyor. tn~.tere a- nin bu J:'!1deki bilyWdUğtl an· geçe tanftarlanma ootDm 'at· Hilmı~ Arif, Cemi. Gtbultız,' 
:t::;~~;~::;ğS.:12: hyama ...-. c.1114 y~ ıueıan arasında l&hl8& cıktı· Gazanfer. 

Beşiktaş: lı(ehmet Ali; Fey -
zi, İbrahim; Rifat, Hüseyin, 
Çaçi; Sabri, Şükrü, Hakkı, Şe
ref, Eşref. 

Hakem: Şlzi Tezcan. 
Oyuna Beşiktaş bqladı. Top 

bir müddet ortalarda dolqtı. 
Enverin derin pasını kapan Hik 
met güzel bir orta yaptı. Siyah 
beyaz kalede beliren tehlike Ça
çinin yerinde müdahaleaile ön -
lendi. 

Zamanla oyunun hızlandığı 
görillüyordu. Top her iki kale 
arasında durinadan mekik doku 
yor, Cemilin ortalardan yaptığı 
ferdi akın kornerle neticelendi. 

Goıotuaaraym tık goZil 
Gazaaferin soldan çektiği kor

_., aiyah beyaz kaleyi kanftır
dl. Tapa gilzel bir kafa kondu

BotU& Sa. ! Si. 8 de) 

Yelli Mr eepbe t.W, her 197a evvel. kuvwtli bava ordutan- 1 
aa, clı!llb ~ ve n.larda ela ia&Unllk temla edebl-
leoek url, yui -- lhttyacma lire mtieellllez ve JDUallem bir ı 

orduya vihelltedlr. ._ _____ _ 
Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

S on k11vvetin de kat'l neti· 
ce yerinde i&tilıdamı, stra

tejinin esasım teekil eder. lılu· 
vaffüıyet, sillhım yerinde, tam 
r.amanında ve maharetle kulla· 
nanlara mev'uttur. 

Alman ordusua, müttefikleri-

le de deSteklenerk, Doğuda yı. 
ğınaklar yapmakta ve bu i
çinde hedefine varmak üzere, 
büyük kütleleriyle Kızılorduya 
ytlklenmeyt tasarlamaktadır. 

Bu Ordu, Batı ve Cenuptan e-
(80tn6 Sa. ... ~ti. 3) 

YUNAN COCUKLARI 
Evvelce kararleıtınlan 1800 yolr•al 

çocuk pek yaloacla getirtiliyor .. ...... ..... .. 
Ankarada tatbik edilen bir emir 

.. Yeni Sabah,, an Ankara muhabirinden:I 

* Yunaaistana yiyecek maddesi taşıyan "Dumlupınar" 
vapuru bir hafta, on güne kadar tekrar Pireye hareket ede
cektir. Dumlupınar'ın Yunanistaııdan bu sefer dönOşUıide 
memleteketimizde banndırılmaları evvelce kararlaştırılmı§ C:. 
lan (1000) Yunan çocuğunu getirmesi kuvvetle muhtemeldir. 
7 ile 13 yaş arasındaki bu çocuklann bir kısmı İmıirde, bir 
kısmı da İstanbulda banndınlaeaktır. Bunun için lstanbul ve 
lzmirde yer aranmaktadır. Çocuklann toplu bir halde oku
tulmalan ve yiyip içmeleri temin edilecektir. ' 

Tatbik dilen Belediye Emri 
* Ankara Belediye Reisliği, zaman zaman hepimizin tik&

yetçi olduğumuz bir halin önUne geçmek için sıkı tedbir al
mıı bul~r. Bu hal, sinema, otobüs durağı gibi yer
lerde balkın idhaına sebep olması ve böylece gerçekten çir· 
kin bir manzara yaratmasıyd.ı 

Ankara Belediyesi, yeni bir tebliğle bu çirkin manzarayı 
ortadan kaldırmıştır. Tebliğ IUdur: 

.ı - t.t çüncü maddede yar.ılı hususlar Belediye tenbihleri 
araauıa alınmıştır. 

2 - Bunlara aykın hareket edenler 1608 ve 2575 numara
lı kanunlara göre cezalandırılacaklardır. 

3 - A) ihtiyaç maddelerinin dağıtımında ve bunlar i-
çin ·kart verilişinde, 

B) Umumi yerlere giriş ve çıkışta, 
C) Nakil vasıtalarına biniste, 
Halkın birbiri ardı Blra dizılmeleri mecburidir. 



( 

lalı.yor: • t O • 

1 

al 1 

-
T ebe 

- - - ~ - - - -- --- --

J ,_o.~yucu _ 
~ - iyor ki: 

• 
urdu 

--- - - - -- -

(Terbiyeli) yemekleri-
mizin çoğu bozuktur 

1 ST.ANBULDA, bUyük 11' 
hitlerde taze y:umıırta 
bulmak güçt.Ur. Heli 

- Bizler yavaş yavaş yolma,.. 
mk 1lctliyeceğiz. hı..)3llah hepi
miz Padang'da Bağ, salim bulu

Gözimü dört aç ka.ptan, 
~eline~ ha.. 
lin yamandır. 

yola çikm;aJt İIIlkfi.nsmh. Zira Şoför muavinile bir oldu, 
bir gün evvel ~tı saa~ sık or- Koli torbasını ~ırtarak 
manlıkJarla bo~ ibogu.şa yol • • 

====;;;:;;ı:::;-ıı::m:::~ Bugün peşin yarın 

Gen 1 S kreter Fikri "fiiz r, inşaata veresiye gibi bir şey .•• 
derhal başlanacağını söylüyor 'Xndıköyünde oturan isim ve 

adresi bizlie saklı, bır ök:uyucu
mw: gönderdiği mektupta diyor 
ki; 

(apartıman) larla dolmuş yet' 
lerde ne kadar zordur. 
Geniş bahçeli evlerde, yazlıJ 

yerlerde tavuk be<-.Jiyenler taze 
yumurta yerler. Fakat (tavı.ıll 
yemi) de pahalı 'Ve az olduğuı>' 
dan bu güzel umıl de yava.j -ya
Va§ azalmıya başlaını_şbr. 

alma.k dördümiizil de bitap bı- 19mden 11 paket çaldı_ 
rakmv.Jtı. Buna rıığmen salrhın yakalandı üınilıuriyet Halk Partisi G&

neı Sekreteri Dr. Fikri ırüze:r, 
Parti mimarı Sabri Oran ile bir
likte §Chrimize gelmiştir. 

müştür. Bu arada Fikri Türer 
talebe yurdunun inşaıaısı hakkın
da Millt Set İsmet İnönü'nün 
birka:ç gün evvel .An.karada Par
ti genel .merkezini ziyarctlerl es
nasında verdikleri çok .kıymetli 
direktifleri anlatmış ve yurdun 
d<;rhal inşasına lnşlanılacağuu 

- Merak -etmeyin çocuklar, 
Padnng'da bulu§Uruz. 

tı Malezyalının kürek sal
ladığı ğlam tekne bizi :sür'atle 
Pulo "Mııdııi'ya uıaştırdı. K2yik 
nehirde yıldırım sUr'atiyle ıka
yıyordu. Pulo Madr:a'da !Myn
heer Pilet'in istimbotu bizi 
bekliyormuş. Bu çırtana bizi üç 
saatte Mynheer Filet'in "Sela1 
PeJanf"'' ad.ısında·· ikarnetgi.
hıııa götürdü. Bu adu Sumatra
nın s i.mali şarki kıyıları açığın
da lk<!.ln küçücük bir adadu·. A
dad kauçuk ağa.çlariyle bir de
ğirmen göze çarpıyordu. Fakat 
Siııgapura pn..k yakın bir mesa
fede bulunan bu iltic:;ıh~illıumzı 
her ruı 'bir Lıgiliz gnmıJotu zi
yaret :tlebilirdi. Kendi it:endiıne
Diehn 'in haklı olup ol~jı
nı sonnıya ba.5lamıştım. icr:t: 

saat altısı olur olmaz yola dü
züldük. Vaziyet sarihti: Koc 
Swn.a.trayı .ya.ya olarak bir kı
yıdan öteki kıyıya kadar kate-1 
decekt.k Snmat.m.nm yakıcı 
güneşi altmda gündüzleri seya
hat hem.en hemen im.kinsız bir 
§eydir. Biz de sa.ba:hlan saat 
.beşten ona, öğleden .sonra da 
dörtten gecen.in onuna kadar, 
yani günde 11 saat yürüyorduk. 
VAkıa bu pek yorucu bir prog
ramdı, lfiltiıı şka türlil Jıare
ketimizc de .imkfi.n yoktu. 

Posta eşyalarında hırsuJtk 
ya_pan Süleyman Göçmenle §O -
for muavini Osman Çelenk, dlln 
ynkalanarak Asliye Albncı ~ 
za mahkemesine "leSlim edilmiş 
lerdir. 

Suçlular, şu şeldlde hırsızlık 
ll'~mı§lardır; 

~ilB. yette :IDikri Tilz.cr'in tiyı.. 
eeti altında. Vali ve .Belediye 
Reisi Dr. Lfrtfi !Kırdar, şehirci
lik mütehassısı .Prost., ;Belediye 
1mar '.Müdür .,.ekili :ve .Parti~ 
Belediye .miınnr.Ianııın jşt:iı1aıldy
le yapılan toplantıda talebe 'Ylll'
du inşaatı etrafında görUşlll-

bild.irniiztir. 
Talebe yurdu, biri edrek di
~ Cıi.lara mahsus ohnak nze. 
re ili kısım olacaktır. 

!Mısırdan şehrimize transit 
olarak ve Almanyaya gönderil
mek üzere gelen 52 adet koli ------------------------

Sirkeci istasyonundan dün va - f'r~omua ·ı c .. I . 
gonlara yükletilmek üzere kam- ·r.u ·'lf Y Ş J Bfl Taşralı tüccar ! 

"Taa kömürü tük.cnınj,} b1r Dile
nin kömı.i.rilnil temin lçln Kudı
k.öy~ Gaz.haneye Cidcrck kö
mür :tnlebhıde bulundum. Aldı

!ım cevap GtJ oldu: 
- Bugün askeriye nünüdür. l! 

rın ıesru ederseniz veririz. 
l'nblntlle gc.ı-1 dôn.dilk • 
Ertesi günü gittim, resmı dıd

rel cünfi olduih.ınu söylediler. 
Ş yet ÇUl'§Bmba gfinu gidilirse ku
-pou nlınuı ve bu ku_poo nwnara
sıle de cumn gılnü ki.imfirü nlmnk 
ınwnkıin olacnkml§. 

(Para kuvveti) ile elde edi • 
len bir (gıda) da bile (gün1ilk 
yumurta) namı ıılbnda ne ~ 
dar hilekiırlıklar :~rqpıyotlar· 
Vllfıyetlerden gelen yumurl' 
sandıklaııına. (Tabut) adını ., 
riyorlar. fkrf mazrufunu bııl
muş demektir. 

Dilinin iz Jd ( TciJut) ( ÖJ •O 
beşiği) dir. Hiç üphe etmeyı · 
niz ki tabulta gelen wumurtıı· 
ların çoğu da bozulmuştur, ol· 
müştür. 

Hollandalının h~'"DÜ niyetinden 
şüphe etmiye bakkunız olamaz
dı, Iakin o da insandı, binaena
leyh yanılabılirdi. Başba.c:a ver
dik ve bizim içuı en makul yo
lwı • Sıak" şehrine varmak ol
duğuna kanır verdik. Bu şehir 
Sumn.tranın sc_yrisefere müsait 
diğer bir büyük nehri ola.n 
"Siak" ın denize kavuştuğu nok
tada kurulınuŞt.u. 

Ben kendi hesabıma 4iç şeye 
riayet suretiyle maaai ve mane
vi .kuvvetimi muhafaza edebil
dim: Evvela er ak§ain eylru
dan evvel bir kinin hapı alıyor
dum, sonra büyuk bir teselli 
membaı olan pjpoma sarılıyor
dum ve nihayet hayalimden her 
wı mca bir bardak soğuk ve 
köpüklü birayı eksik etmiyor
dum. 

'l'nı.tabula}tl tcrkettikten son
ra Bankinang köyüne vardık. 
Bu havalin.in komiseri Hollan
dalı ve "l-1alezyalı ınclezi Bay 
Daliler isminde iyi bir ~damdı. 
'Bu iyi knlbli, gurbet?.ede dostu 
.Jdba.r adam bize bir .kaytk '.ttllı
sis etti. Bu kayık bizi ırmak yo
luyla mümkün olduğu kadar yu
karılırra, tiı elfilclere kadar gö
türecekti. Altı çevik ve !kuvvet
li Male--qn.lı teknede kürek çe-

yondan çıkarılıp nakliye araba- ı 
1arıııa konulurken Posta Telgraf 
idaresi hanıallarından Süleyman Bu 1 .. d Jik 
Göçmen kolinin bir tanesinin n arın gun e 1 
yır~ş ve içinden bir çift is- lerine va :ıı. an IZam 
Jmı:pın, .koııserv.ç şeker v. s. gi- :J' 

bi u adet muhtelif eşya çalmış- kırk kuruşu 

tır. buluyor Süleyman çaldığı eşyaları şo-
för muavini 0smana vermiş o 
da kamyonwı kinde bir yere 
saklamıştır. Eşyanın koliden ça
lınıp kamyona sa'klanmasını gö
ren Devlet Demiryolları doku -
zuncu işletme müdilrfi Bay Hay
ri !sel, derhal istasyon polis 
komiseı:liğine ıme.nsup Namığa 
\ınziyeti haber vererek suÇlula
rı yakalatmıştır. 

Yapılan 8iinkti duru~alan 
sonunda maznunlardan Süley
'm:ln bir ay yirmi gün, Osman 
üa bir ay on iki giln .hçse mah· 
'kfım olmuşlardır. 

'-----uııc----

-Kızilhaç delegesi 
şehrimizde 

ıBeynelmilel Kızılhaç Komite
si delegesi .M. Reym.ud lzmin:len 
şclıı:imize gelmiştir. 

----11111"":----

U. M üdOr.On izahatı 
Tramv:ay ve Tünel İdareleri 

Umum MUfüirü B. Hulki, vat
man ve bllotçilere yapihı:n zam 
etrafında şunları söylemiştir: 

- Tramvay vatman ve bilet 
çilerinin gündeliklerine idaremis 
yitınlİt.<;er kuruş zamnıetmiş bu
lwmuı.ktadır. A)Tıe& !kendilerine 
her gün sıcak yemek ve ~ 
kad:a:r ekmek venyonız. Bu da 
bize nilfus başına a.ynca 20 ku
ruşa maloluyor. Şu iıalde-p~ 
1ılık zammı aaı altında olmak
sızın jdare ırafmda.n vaıtmac 
v.e bileiçilerin gündeliklerine ya.
pılan zam aşap yukarı ~ ~ 
ruşu bulmaktadır. 

Otelde bulunan 
bir müşterinin 

9 5.0 lirasını 
alarak kaçb 

Açıkgöz yakalandı 

Burhan adında biri ı;evvclki 
~ Siı1kecide Ferah ot.eline ge
lerek kendisini otelciye ~' 
bir tüccar olarak tanıtmıştır. 
Tüccar Burhana. bir müddetten
beri i:aJlradan gelerek otelde ka.-

Çarşamba gunü aynı :yolu tut-
tuk, ku_pon W.kbiudc bulunduk 
Bu se!cr de nldıfınuz ccvn_p şu 

ruldu: 
- Halk faıü ydı, onun için .ku

pon dn ıWmasını tatil ettik .•• 
Neticede sarledilen uç gün1iilt 

emek bo;ıa gitti. Tabiidir ki bu
günlerde b~ınizden, gücümfizdeo 
de olduk. 
Şimdi bu zatlnrdan Boruyorum: 

ll'ürk vntand::tıilar~ bir knç iş bil
mlycnin c!lcnccsi midirler? Öyle 
bir zmu:ınd&ıyız ki bir d ıkiknnm 
bile kıymeti v:nrdtr. S<)yın Kadı
köy knymnkamlığının dikkat no-
7.anru _çekmenizi ehemmiyetle rl
cıı. ederim.,, 

!an ömer aanıdaki birl:nb:ı. oda- .__..,_ıı:=ı _______ __ 
mnc1a bir yatak vetilmiştir. :Ev
velki akşa.nı otele gelen bu ~ 
hur tüccar giıya yatmııik üzere 
odasına. çılmı.ış ve erlrenden ya
tağuıa. girmiştir. Bir müddet 
sonra ömer de OOas.ma gelerek 
karyolasına uvınmıa, derin bir 
uyku~ dalmıştır. 

Bu sırada Burhan yatağından 
yavaşça ka:brak ömemn cek&
tini amrken . çinde 950 lira bn
lu.mllD. cüzdanı ~ pcncer&
~ dışarı atlıım.ış ve lw;mıştır. 

ar 
dö Şii 

İşte bu eski yumurta! r o k· 
kal dükkanlarında toplanıyor. 
Satılıyor, sokakla r da sep<'t, s"" 
pet gezdirilerek (Tc.ze yumu · 
ta!!!) iı.vizile -sunuluyor! 

Böyle eski. bayat yumurta 
yemektense, hic almamak 1 • 
ha iyidir. Bu kadaı hayat yu· 
murta ile yapllan taze yem l• • 
ler de bozulur, km vt-t:ini kay· 
heder. 

Hazımsızlıklar. midE' bular· 
malan, kaylar, kusma·. ı: . ı~· 
haller, ameller. slirgünleı:, ka. · 
rJn ağrıları ve halt.fı. sacthlt 
cok bayat yumurtn ile yv,pıhın 
ve (Terbiyeli!) denilen yem ·I.· 
lerden ileri goUr. 

Bu cihetle a~çılarımızın. ko.· 
dınl:ırımızın (Terbiyeli) danı 
gasile bayat yumurtulardaa 
waptıklarını !)'emenıeli. V,arsıd 
(IDerbiyesiz yemek!) olsun aı 
işin içine bozuk yumurta kB· 
rışmasın! 

Lolc•muı Heki'" 

Adanada atıı 
miisabakalan 

Mynlıeer Filet ynlnız İyi kalb
li bır insan değil, ayni ır.amanda 
:ince bir diplomat .imiş de .. .Zira 
çata.nanın Siak şehrine kadar 
gidebilmczi kb.m.ür y-.ıkmıya, yn
ni masrafa muht;a.ç bir işti ve bu 
masrafın Hollanda 'hazinesi ta
rafından deruhte .ıcdilebilmesi i
.çhı makul idari bir sebep bul
mak lazınıdı. Karşı karşıya 
:sı Y'.tvarladıktan sonra Bay 
birkac şişe eski Hollanda bira
:Mynhoor birdenbire bir tesviye 
sureti buluvordi: Mqğer ansızın 
başparmağı zehirlenmiş imi~ ve 
parmağım tedavi ettirmek icin 
de Brondi<Wıin bir saniye bile 
kaybetmeden "Siak" daki dok
t.onı görmek Jfızım imiş. 'Şu ida.-o 
reciler yamllll adamlar resse-
11.m. •. 

ecdklercli. ıBE!-Y Dahler bu ka
dar geniz 1Utfuna., 'bu uzak ül
kede, balla göımemiş orJrunç 
omıanların. ~clist.iıll::ı..nn ya
"ıkınında sahici -birer bartlak 
bmfüı"bi:ra ikr:am etmek ntifetini 
<le ilave etti. Aman Yarabbi, o 
ne Jozretli mayi idi o!.. Bira 
gırt.lağımdan ya\•.a.ş yav~ mide
me doğru inerken -kendimi cen
nette bulunu.yorum sa.n.mınbm. 
..Bu mükrim .melez bana en bü- Atina Konsolosumuz 

Eğer bu ryar.dııriltm _yapmayıp 
da sadece onlar.aı iPahnlıhk zam
mı v..ermfa olsaydık fazla ola.ra.k 
alacakları r>am, jgilnde 26 - 27 
lrurllşu tecviz etmiyecekti. Bu 
vaziyet karşısındıaı vatman ve 
biletçilerin zam görmedikleri 
iddimn bibnem ne dereceye ka
dar doğru olur." 

Ertesi gilnll para.Iarmm çalın
dığım gören taş-alı tüccar.ömer 
zabıtaya müra.ca:at etm.i.§tir. Za
bıta derhal -hırsızı yBJralamış v,e 

(8aş t11"11fı 1 inci yfada) 

lanilmıştır. 'Mübadele murunele
sini hükfı.metimiz namına idare 
eden ve '"her .iki milletin esirleri
ni sevkeden Yrb. Cevdet Ülta,. 
nunwı reisliği ıilbnfüı btilunaıı 

k • n.. et İngiliz Jı-_.....(1._ Adana (Yeni Sabah.) - B& 
as en .uey w;ı.>PM4ue d "T b" . U ... .. d=~--,:L 
gemisine gitmiştir. Het•et ge- 1 -~n eıı ıyesı mum "'tu uı;.u.r yük ve en kıymefli bir füt.ufta rA.tina konsolosumuz lnayet 
mide İngiliz sıhhiye heyeti ıta- gu tarafından :Seyhan - 'Tarsus • 
rafından selamlaıımijJtır. ın- j lç:I - Batar bölge ve mü~ 
giliz hastahane gemisinin ..iske- , ,,mükell~e~ı arasında 19 nı_sal_l 
le merdiveni yanına i>ir masa Paı:ar gunu saat on~ şehnını• 
konulmuştur. '8u "1!1.asada bey- , 1>olıgonunda atış musabakalaı1 

ibulwıdu.ğunu muhakkak ki 'be- Ce:mfil Özkaya, izinli olarak 
nim kadar a.nlıyamamıştır. ehrinıize :gelmi§, ..Ankaraıya adliyeye tEslim etmiştir. 

(:t\rlcası "'Yal') gitmlatir. 
---------~--~~-.:..___:::.._ ____ ~------~------------~---------~ ------.>ıuc:----

--~._S_P_O_R~~=--=-----

81 BES 'Kf1$ • 
• ____________ .... ----------

Mahkum olan 
muhtekirler 

nelmilel kıztlha.ç doktorları bu- yapı~~a.ktır. . 
lunuyordu. Bu SJradn gemi ye- .~usabakaya ~er bbl_ge. ve 
mekhanesinden çOOın İtalyan muesseseaen 6 mükellef iStıralı 

Ga1atada 'tilt:UncülU.k yapaıt yar<llıları sıra olm.uşlardır. Hep- , ~dec~tir. . •. 
İsrail, sigarasız kibrit satma- sinin göğüslerinde ımevcut nu- .Musabaka Yunan eııa.wıe 
dığından yakalanarak 15 lira maralı ve amı .kartlar-kesilm·ek muharebe atışı şeklinde ıYapıls· 
para ce;:asma 7 gün müddetle kızılhaç doktoruna verilmiş, cak. '1e hc:1' atıcıya 15 mermi 
diikkinmın k:apatılınasma mah- doktor tarafından adı okunan verılecektu· . 
kfmı edilmiştir. esir masanm önune gelerek ken- ~u m.~sa~da ~İr.i!1ci gele:" * Be_yoğhmi!a Soğanaga ma- disini tanıtmış ve unerdhreıılcr- ekıbe ~z lıra degermde bır 

Öğleye doğnı "Sütk" a var
dık ve bu şehre gelir gelmez de 
müşkü.llerle ka.rşıla.~tik. O mm-
1akanın müfet~lik komiseri 
'1ngffiz dostu bir herifmi§. Bizi 
Siak'da ahkoymıyaı •kalktı. Va
z.iyethı bir çıkmaza girmek ü
mere bulunduğunu gör.an .Bas 
~ bizi bir kenara çekerek: 

- l3en burada kendi mmta-. 
b ia değilim, 'bu itibarla siz
kre büyük bir y.ırdımda bulu
namam Ne yapıp yapmalı "!I'ra.
tabula." ya ıka.pağı atmahsınız. 
Orada emniyet altma ı;inniş :bu
Jmwrsunuz.. dedi. 

' 

lL_ 11_ ıL 1 b• QVU'"'Ja ballesinde 'Oturan l'ff"U8eyin, ta- üen inerkenıhoyeti ael8.mlzymıılı; kupa verilecektir. S1vah bevaz ~ ta1tom, ÇOK .nız 1 Jr "7 ' n nesi so kuruştan ekmek -satar- Bayraklı Tüm vapuruna geç- ZiJllU ,. 
'.J ':J ken ,yakalamnJ§ ve 5 lira para · ti -= · •1 tte ık 

3 2 d -~=kA- ıınış r . ..uepsı uı: csarc n ur- l:'urda ve Dev~ .. ı~- -.. 'bU-

G a 'ata sa ray I Yen "ı cnastna ;.uı4u wıı edilmiştir. tulmanın derin sevincim' , ....;.,.ı.,._ ~ " .. - * .Nişanta.şında kömür.clililk memi!}lcrdir. "fiu.u;;" / ~iilc bir borcwuuz (Q, ~'3.l:IW ,& 

taşlılar uzun 'Pashlrla. sarı kır- !Be.,t"ktaşın ziya.1flti yapaııtan ko··mİbur·~hsaimt,tıkgı~il~1 ... n. 1i15kliru~UaE;I İngiliz Gemisiruhm y~ leriııe ~ Türk rg.> 

'Trabibuhi." şehri "Siak" lmh 
'riDiD da.ha yukaıısınan. bti.lu
mı:yordu. Bu 'Suretle ' <.dang" a 
cleniz yoluyla vnnnak projemiz 
4UY'& di.ı.şmüş oluyor ;ve<hen ağn' 
'riicudumla yine karada yol 
tepmek mecbutjyetiyle ~8§
IDJI bulunu~rdum. 

<• .. tanift 1 anoı ayflıda) 

ran Arif sekizinci Clakikada 
Galatasarayın ilk gOlünü ıyapı
verdi. 

'Bu sayı eiyıüı j)eyaz takımı 
adeta şahlandırdı. Derin 'Ve se
ri 'Paslarla sarı kımızı kaleye 
sık sık takan ~taş .fon.-ctle
ri FarQğun yerinde müdahale
J~i Osmanın fedakar hamleleri
le bir müddet gayeler.inden u-' 
.zılk laştırı ldılıır~ 
E~tı btrmbm'lik golü 

Nihayet "rçok. engel ve.miiş- .16.ıncı dakikada Şerefle Hak-
kftlleıi yendikten sonra ikindi- kı arasında mekik dokuyan top 
Je rloğnı, .kimse •e gör::ümnemek Sabriyi buldu. GiWll bir şilt sa
prtiyle, şCbirde,u ,Gıkıp tam altı vuran Sabri topu Ga1atasa:ray 
aaat .ta.bana ıkuvıııet !raıratabuıa- ağlan na taktı. 
ya gecenin saat onunda. Yardık. Bu -anyı ile berabere vaziyete 
Bu kasabada beyaz ırka mensup .gelen takımlar tekrar şahlandı
kimseler yoktu. Xasa.baaa ko- Jar. '!J3irbirinı 'takip eden karsı
oa.kladık. Ferdası günü emen I Jildı akınlar kn.lelerae tehlikeli 

anlar yaşatmıya başladı. 
• n:'opla ortalarda oynanırken 

zm~r-de ' .Beşiktaş kalesi .Yakınlarında 
bulunan Cemile Feyzinin çelme 

bı• f c·ı nauet takıp düşüı:mesile Ga1n:~aray 
~ bir penııltt kazandı. l\rifın çek-

iki sabıkalı bir 
genci b~akladı 
İzmir, (Ye.ıli Sabah) - Bir 

l'!llÇ, iki sabıkalı :tarafından bı
çakla ağır surette ~ -
br. Hadise şöy1e cereyan e1!l1iş
tir: 

Toprak t.ı.hsulleri -Ofisi ta. 
mir şubesi emurlanndan Er
tm rul, .bundan .ıbirkag gün iCV -
vel yanında Kadriye ile Fatma 
adındaki dki kadın olduğu 'hal
de evine gitmekteyken, önüne 
8Bbıkalılardan Niyazi dle Hasan 
9dnıda iki kişi çik.arak bu ka
dınlan nereden tanıdığını sor
muşlardır. Bu yüzden m1llarm
d& ~ao kavga .neti<ıesind sa
bıkalılar, Ertuğrulu bıçaklıya
ra:k kaçmı lardır. 

Suçlu! •r, bilahare za.bıtıa. ta
rafından yaJmhınmış ve .Adli
yeye tesli"'l edilerek tevkif cdil
mişlt"nlir. 

tiği penaltıyı Mehmet Ali ıYWJl· 
ll'Ukla çelerek kurtardı. 

Bu mıilhim tehlikeyi savuştu
ran siyah beyazlı takım :.uzun 
seri :paslarla sarı kırmızı 1mle
ye yüklendi. ŞUkrU .kısa mcsn -
f eden topu ne.vahındırar.ak ta
lomını muhakkak bir golden 
maıınım etti. Maç hiri>itini ta
kip ed~ karşılıklı akınlarla 
geçerken c.devre 1 - 1 beraber
likle bitti. 

lkifwi :JJevr.e 
kinci devreye Galat.asaray 

başladı. !ropu Lhemen .kçmn_ğa. 
muvaffuk olan '13~. sarı 
J.krmnzı kaleyi ilk aı:ilarda .sıkı 
bir ıimtihandan ~irmektc ge
cikmedi. Şilkrliııün ı:ortala.rdan 
savurduğu 'topu Osnış.n .maha -
rretıe wakaladı. 

Gatatasarayh Jor;vetler losa 
ve yerden ıpaıiliıfla siyah~ 
alanına !hemen muka'hele etti
ler. 

Beşiktaş kalesi kıır.ışb. ıFeyzl 
uzun bir vuru§la tehlikeyi atlat
tı. Topun peşine takılan BeŞfk-

.mızı kaleye yollandılar. Beşiktat; ıklübü 911 - 942 ta- 'll'"" .ngiliz ..,.e::nisindcn a.yı:ıbı1ken ı ~nu ~. 
tzl~n~ !1<iU' tanbul .Liğ şam.piyonlıığıınım para oezasına ve 15 gUn .tlCik - gemideki ifngiliz ar.kudaslar.ı ile l"'"cuk ~;.......,._e 'Kw:uml 

Sabrinin gerj pasını kapan şerefine dün ak~m Taksim ga... ~~!~~imasına malıldlm veda edenler ve hediye teati ..c-1 ~G~-ETERI 
Şeref '25 metre mesafeden sa - zinosunda bir ziyafet ~ermiş- ~ _ _ ......_ _ -~ ·-- denler de olmuştur.. ltalyanlar 
vurduğu !iJÜtle 32 inci dakikada tir. "Çox sa.mimi ve ne,eli bir JTIZAR ekReriyetle gemjyi terkleri;sım- •••••-----ıa;:Lllı,_; 
Beşikt.a,şın ikinci golünü yaptı. hava içinde gegen !.Ziyafette gu. sında ıEaşist usulü cile .scliU:n ..•.. b.tir. "-'- . 
lJJ~n ıi~ gol:ü zide bir ilavetli kütlesi ile ha- Yazımızın ~okluğundan ''Sa- vermişlerdir. Bayraklı "v.Rpuru mısı Jşım 1• ~ce ~ur uma• 

"'nn bı'r müddet __ .. _ı _ _.ı_ oy- kem ve gazeteciler hulunmm•- cnş,, tefrilmmızı ..koyamadık, ö- .ilk aoo ıkişilik :Jt...f'a. ... ~.: saat do- nıw terke~tir. lqgiıiz lk~ 
a .-q, US-'4M&ıue1. -r AÜr dileri%.. k t..._~.a JOSU Ne refikası saat 13 de~ 

nandı dur.du. <;:!erefie 'Hakkı n. - tur, __ ... _ • .. • _ uzu on ;geçe ~an hastahane 
1
. . . . . ___ tın· tir 

!>' gemisine g~~iia· ..__ı:m .... _ ız gemısım zıyııu.':L e ış .•. 
t:raSlilda .mekik dokuyarak Ga • . hu ik~ .. ~~~1 • •&.Q;MJ -ıı; 1taıyan gcn9lennden bın !Ab-
latasaray kalesine dOğru yoJ.la... ,,

8
. h•ıı l mış, nu mcı tal~ran kafı- .ı. b' ... 1 1 ~-n..o+ 

f f Ca f 
'kf • tt• lesi ~p eylemiştir. 1 ya.~ar. ı~ ~oy e an a .... ""fl~ır: 

nan top Şerefin .mükemmel şil- t 1f tQ 1m Bay.mklı ;vapuru bir ttarnft:ım .. - lngı~ler Lı'Qyada._ ~yel 
tiyle 35 inci .dakikaiia. üçüncü ~--- Ü ı JJ---... , İtalyan esirlerini bo§a}bı~en ıJy.ı haı;p ~ttiler. B:1~ d:enı Ze1wı· 
defa Galatasaıı\y ağlarına ta.kıl- • diğer taraftan lngiliz~"ır (Yara- druılar dört carilı ımiŞlcr .gı?ı ya: 
dı~irbirini takip eden siyah be- ... ~ esirlerini almıştır.. ::f.niiliz esır- ırnlruıdıkla~ ~de mevzıletuı.ı 
yaz golleri, sarı kırmızı t81o.ını JrSJZIJOJ meslek edinenlerin irile ba dıeri 11.~yan gemİEinden U~TJlır~ ;tcı\]{cl.mediler.. 
d hı d d B ik+ ...... ıc • ken erle, !kendi :gemilcrme ayak Kmltıaç .Detegeleriatia 

a cta. §a a.n ır ı. eş ...,..,, a- .., -1...:.!.ıd _L.- - k basarken de ciddı' .go··r:•1...-uş·· ıer- Sözl"· erı· lesi sıkı bir çember içinde Şe- aramıyacagı şeau e ev '50YllD -.nn;a - uuu -

refle Hakkı ~eciy:e _yardım ed.e- SIZ ma..._ kemecJe marı•fet.ı:m• -nlattı dir. Çünkü hepsinm çehreleri Kendisiyle gfü ü9tiihrümüz Jtı· 
rek defansı takviye ediyol'lar.. lll '• ·- bir kol, :üı l\Y:tk kayl> tmenin mlhaç komit:esi del6keRi 'M.1Ray· 
Gal'n'--·--~nM ..:1..:~,· .n 0 u: f k .... ' d :A "'ü acısını sinclir.miye çalı§makta mud demiştir ki: ... '°"'-.. tı'n• 'WW ... ,.. ~ '* Bekçinin re ti ..... n e ~ ~e nereden bUldueunu ıııornıadılat> ını "d' 
37 l·ncı· dakikada lbrahlıriin 1 1· "- Tür.k makamlannw mı 

,getirildi . .:Bacak kadar bir ı;oclik: sıma? İngiliz esirleri gemilerine ge- hazin Jıadise önünde -~·temıic 
topu elle çelmesi Galatasaraya henüz on bes yaşmaayDUJ. f"kat - :Hayn·, yalnız Cihangir wali Iin .h k ır -EJVD 

bı·r frı"kik kn ....... dırdı. Enver .,,_ .. ...._,n ...., ___ , ....... , • ce emen endilerine :ı.ngiliz olduğu .yakınlığı 1llinne.tle ;ya. 
~ _. hırsızqgı mesleo.~ euu.uu..., .,_,~er.in mereden ....... ~u sordu, lbcn de · ...:1 · ki 

kı bı·r vuruşla topu n,,,..1·'1rl..... ğ bir •-ıı sıgar.wan ve 'VJS kr.am edl- detmemek .bir 1tadlı:ııaşinnslık o· 
~ ... """9 bile başarnmıyaca ı u:;.., kla çikohıtudıın çıktığmı söyliyerek · t• 1 

k 1 · kt mı~ ır. lur. Bu .bir ;:mübadele değildı.r 
a esme so u. evi soymu:ı.. kandıröım onu.. 'lçleıinde bir sencBenberi ln- Cenevre mUkavdlesinin bir~· 
Oyunun bunsan sonraki kıs '"! Sultnnnbmct pırincı Sulh Ceza Çocuk suçunu itiraf etmifti. Hıi- T . oa l 

mı Galatasanl''.'lll tazyiki siyah gı ız .sıgarnsı 'c s a ı '\?Jski iç- aesi .mucibince tyaralılW!l amıvıv 
'J • d hfiltirni hüviyetini tesbit ettlkten .1dm karıtr vennek üzere -rnuh3kc- miyenh.T bır taraftan v.ınki hnr- taıilarına fade ıedilmiştir. !)uun 

beyazlı takımın enerjik mü a • sonra bu i;iı ıınsıl ynpt.J.!ını sordu. meyi taW ettı. Koridorda sıra~ını a - l k ,:ı·- ,...._--1' · • · a...a~:-faasile g""'ti. maç 3 _ 2 ra""'ik- agını ~uvnr ar en uib"'Cr ı..unu.- çın esır a ~ y.meti e-
~1' ~ Küçük hırsız: '!Bir cahiWktir-yap- lbekliyen suçlu, etrafındakilere gu- taıı da sigaı:alnnnı txillcndimıiş- cnuniydti iYoktur." 

taş takımının galibiyeti fle bit• .._-,, rnuk~ddcmcstle s(iu 'ı..n8'-"'-: Tlp "'-'~ baktı ve: uı;-;.er ,.,.lma..ı } a· r'i_. 

ti. """ ., --.u; ...... ...., ..,.. .- er ır. -ıugiliz ~ ralilar Ji.n-:a...;:_.ııae 
unsirılc mnhallede-'03'ıtuyor- saydım evden kovulacaktım.,, mu- A:ifol Jiıılikında 1za.h t ~---.J'' 

ı:Bu p.lib\yetle 1Bcşilrtaş üç se- duk. A .. ık"ÖZ bir çocuktur doğru- kaddemes..1e an:uıtmıyıı baıllatiı: er aln 'lskenderiye, '12 (:A~.) - Y:a· 
n-ı:ıenberi eım· Ô""" bırakmadıgı- ... .. ..,_ ıBwıu müteakıp gemide gı- r.a1ı 'Ve malfil ~nrn csit1en· d:ı-ı::u ..... su. tBizim ym· btr ofüııımda &ewer - ;ac:u arabaCl,Ylm. Gfinde ıfü- ,:_ · , _ • ail ı · h,, :ı;rı. d -r UAJ 
~ ...... ~bun Lig~ şampıu ..... 1niPlnnı ur. esııu.ı:ıne c crı t!uuim a 1.zmiraen İskendeT'ivnye ,_.ı-;8• -.LSUin vv ..... -t">-- •- otunır. Kadın <Boka.la bnıt. Dili lı::uruı k3zaıunm. Bunun UD alA t __ .,_:~- Al;ı.1.1 ··~""!, ..,~u.ıüiJ 
bu yıl da kavuşmmı oldu. g;_;ı.. "'7""" ... __ • m uma l'\;.1.UUJ.lfl".IL. l.UlUarı lerfür. 'Buıilar 'Son zamanJa...o"l~ 

-'r'""' +.T-.. ve odasının ltnpısmı da ll!Çlk hıralt- -_.. evin, on kuruşu da benim- al tta ,sa•.:-~-ı nw 
Beyazlılar tel>rike la""'ır...-. lir 1Bir ,...:-- ,....a......__ m •. uma. n ·V.1..1.U;iuer v.eya te. '"t-nonterc ve 'ltaı.ya :arasında lua-

,,~...... ... ............ ...,..., .. un bunu ,,__ !ha'-- · ıs'""• ~......:eye mal .götü- """'Ut:C kanılanlar rv-.ı. a1m t .us :r 'Ve'L. - 1 'B-ilwz - ıo ·- zu-..1&U<IJ1 .,,__ .,.., nı-- ..,._ ~ . .. .ı- • - ~~ ~ ur. pilan mübadele m:ıla.~aan 
'"" ~:T venn' ce hernen~Uadun .-...... "-"'"- ,,_.,.,... . . ..,,.,y&ir".,.olöa"Salliındı ;ııc l:Lfi ~'"ılık ;l.~-cı- 1•·-"1 .1.-""': ' J]eref 3'taaında: -.. _ _,,_ .._,., G1dü. O"IUnOen.beri ile lpizlk.ıüaım. ... n..&8 .ın.uı ıJ.uy~n AW.I· sonra yola ,Çikmı~ardır. tEnyısı 

'Şeref stadında ilk ~Vefa tun btr Çift erk& aya!rbbw .ihın&- :r.ıı:tr olan .aJlem bu ilıd:üiie ıta- Jem ae 1talyan gemisine ,gibtik- 59 u :bulan .esirlere. doktor e 
ile ~eykoz takıniları anumıCla .,or. Drlları aıaıın. ma!!ADQI hzmn- ı.mmo.ı ~ve bmim çn- ten sonra orada bulunan 1291n~ hasta.bakıcı gı"bi gayri mdharip 
-yapılmıŞtır. ]Ju maçı efa 1 - O de bulunan snaUe, perde '" bir kar- hfqı da 'P&rl171 Jrenffileri.oömı Bfik- glliz C3lı:i .kendi gemilerınc ,geti- servise mensup olan ve ,qynj za· 
kazamnıŞtır. 7cila etı:ımi ile ~ #riJed•m ıaöıtnnı ~rlardı. mir lş :cllmiştJr. Nihayet B1H ~ik manda mübadille .m.ilen 10 IJCW-
.Aynı sta.ddalri ikinci maç lP'e- dQmı... bdlmaJı: ~ her ilin 1Kunütapı ııMı- Jıcp.si de ~TAraı.ı ıilwıan son .l- y,i Be ıüive etmek liizmıdır. tie-

-ııetbahse ile lstaıibulspor ara- - Peki bunlan ne 7aptnıf ~ arsmt.aım. &kat bdlam~- ttalyan ltafilesi ile geniilerine lenlerin hepsi Bijyilk Brltm:ıydl\, 
sın&. -yapıbnı§tır. Ço1t çetin Suçlu hiç ~ 811*rmeca dm. EvdMi ~ ıtttikçe «e- :na:klOlunmuşlarfur.. B.u esirlerin Cemy> .Mrika4, Hintli. em 'Ze-
geçcn ma_ç neticesinde htanôul anlatıyordu: ~ l.Ya ,,.ra e8üreceld!ın, hü_yük "'bir 1kısmı 'YWiınlı>tm:ı landalı -ve Avustra'.lyıibChr. 
çor J-0 tFenerDah!;eYi )'ellJ11&- -'Puaya nıüyacun ...... ~ ,.abut ~ 1'8iaecıwtinı. 'Nihayet lıaııbinde v:e 1lir llosmı da 1:.iibya ".Mübadele lzmirde y:ıq:nlmış, 
ge- """'uva--'L oilmu....,_. ........ ..... ,_ 2 .1:-.... un1n- ·--'- ilıt ..._ cphesinde w.arrilannu§ ve es1r esırler Gra.füc.-n:a 1+-....._. .. !b~---
F~~ ~ ı;ı e~..,,.;60~-:_,- ... eıilffllftl ~· ~ü§lerdir. hane $~on ""'"tli~ovcı;; 
ıBü.Yiik '.IIl&Çtan ev.vel Fener- 781' '.JllÜlCU'.ll, ımti de iltumqplda Jılahkeme snçhınna teftJfbıe e tıil~n esirlerinin YAmsının castle Ingiliz yo1cu gemisine ta· 

imhçe tadında 'YBPılan :karşı- cıhan&ir .ismhıdekl bir \'*'4ia M altıbdarlarm "1elbJ Jçin dur.JIDl&- ..}~aı:ı .nisheten lın.fifür. 1g- I ~mml§lurdır. :Irmirae Türk ®· 
laşmRlar.da .Alt:ıtibığ Süleymani- okuruta ttım. - ..... bir .ııue rtaJYctne .brm- lerind~ blllınssa u7 ~<:\inin ~- zfiayı 00emiye 'büyük nilktaril:ı 
yey.i 1 - O , Takaim. Beyoğlu - - Peki bu eşyalan aıta.aı.mı.r 3llmS. rası agırdır. 1 çiçak gönaermiŞtir. Ccmiau 'bir 
sporu 3 - 2 ma2'lfıp ebnişlerdir. :Mübadele saat ıiçe -doğru so- 2dyaf t -ı;eri~ we lbunu b r 

na crmiı; lngfüz hMtahane ge- kon"t-r takıp etmiştir. 



Bir M car 
gazetesi y zıy r EN SON AJANS VE. TELG A A i (HER SABAH) 

Bir lzmirli mesleiuiatm 
lstanbuldaki 
müşahedeJeri 

ıa .. ...,. 1 inal ~acbı) 

D!bayet verdiğinden. her ta.rafa 
do8tça. gülümMiyen mıivaaeoeH Hindistan da 
bir politikanın ifadesine uyan • 
keUmelen buluDduğ\Dlu tesbit son vazıyet 
etmek yerinde olur. .,.... (BlJf ta.ra/11 incide) 
T~ldyeıwı harpten uzak kal- gre reisi Az.ad, Staford Krip -

mıya çalıwnası pek ta.bildir. Bir ae kozıgreniıı aldığı kararların 
kere, b:ıı'P dışı kalacak yerde sebeplerini tzah eden bır mek -
berha.ngı ~harp pat:ırdısı- tup gOııdermiştir. Azad bu mek 
oa ı etmek auretiyle da- tupta ~le demektedir: 
ha kolay elde edebileceği top- "Kongre, şu netice~e varmak 
rak isteklen yoktur. İster Çar- mecbur:iyetindedır ki · hü
lağm mutlikİ)'et idaresine, iBter kUmeti. Hindista.ııj kendisini 
totaliter $o\ryetler BirHğı idar. tehdit ec1en sald.Jnf w istili.la
WJde oJa.""D. 'l'üıiriyemn. doeüuk ra kU1I tesirli bir tarzda mU
tezalıiırlerine rağmen BoğazJ.n dafaa etmekten ziyade, aynı 
~ ErmeııiBt.am öt.edenheri si- Hiadiltanl mtımkiin olduğu ü-
7asi hedef tttihu eden §bnal dar daha faz.in zamau idareye 
komşusunun tehdidme ma.rm: devama büyük ehemmiyet ver -
bulunduğu. ıipbc gotürmiyen mekte ve bunun içiıı de dahili 
bır h:tldlra tır. Bu yüz<lendir ki, ayrılıklan desteklemelttedir.,, 
M kova ı e Londra al'asmda ıt- 111'.slil:man B'rliği tekJ.i.flcri ni-
tif k yapıldı ındanberl, Anka- çin kabul etmemt 
ra hükUınetiy İngiltere arasın- Yeni DeUU 12 (A.A.) - Hint 
dakı munasebctl"rde hissedilir · Mtlsltiman Birliği Kripsin tck
derecede 80ğli luk gooe çarp- lifieır.inl verdiği ceftPta czcüm
mıya b lanuşt.ı. Nıhayet 1ranın le diyor ki: 
Sov tler hud dwıa yakın top- "Pakist.anın muhtar bir MU. 
radarının Rusl r tarafından it- Iü:maıı devleti olarak kurulması 
gali ve n tice itibariyle 1ııu:wı Buyük Britanya tarafuı.da.ıı zım 
Sovyiiller B ylıa Hüyük Bri- ni olarak kabul edilmek c bu 
t.aııya arasuw~ paylaşılmasına zihniyetle iki ~Y• daha fazla 
ka r anlaşı~~ .. ııw: müstakil Hint birliği vUcuda ge,. 
k nn Türk yede buyük bir tirilmesı düsünülmek gerekti. 
h~ tsuzl kln ıl nması ta- Müsiumaıı Birlıgı kom teeı tek
b ı r Aslın pek de plfuılı b r lifleri heyeti umuınyesınin mu
~ıl kaıbil yeti olıruyan lngilız kabil teklitlere yol açacak şe
harp sevk v ıdar un en cok kilde tadil edilememesine mü-
çok diğı erden biri, h~- teeuiftir . ., 
bi mw ı n oJdu kı;wiar gen ş- Mad:na8 tahl• ~ 
let tır. Onun udır kı, ~- Madras, ı2 (A.A.) - Mad-
rarlı membal r ı Türkiyerun raı;; hilkfuneti ehi!'de bulunma
mukadd ratm dair verilen a- aı ı ı.zwnlu ol;nıynıı halka önil
liu'mları ardı ram kesılmcnı k müz eki günler· içinde M~drası 
tedır B ıu a g dul n g<L) teı:ketmesmi ta'\ siye eden bır 
m umdur· Ttirki;e e ~~' r emirname nc~reylemiştir. 
dev 1 rı arasında.ki mun Kripsin •mletindmı ~ 
b ı 7. ır ek, bu memleketi, Londra, 12 (A.A.) - Kabul 
b nıu · ı.k hareltctl ro teş- edilnıiyen t giliz tekliflerile 
vik etmek ~ey en yakm kanı- Londraya dönmekte olan Slr 
llW:.J BuJpristanıa arasını aç- StafO?d Krqwein Yeni Delhıdeo. 
~ ·; ~~yan.uı ~a Bü- hareketi ıdf'.n .aoııra , Hindista
y~k E çıın 1' n Papen. ıçın tertipl nm vaziyeti ne olacaktır? 
edıltm ~\ll Bc:liııl.e An~&· "Her hillde fiiliyatta, aakeı· -
~n :rru m& ~ eli bir g~~ lk bakımından ve arazinin muh 
hk h•ı. ule g tı rr •yı heci~ ıtti- temel saldınşlara karşı mUda
lıa tıgı bugün b m~ bir ha.- faası bakınuııdıw. vaziyet pek 
krna.b ır. az değişm · ırtir.,. * O:mdtnJn lllr Y-

1-1 arp geuiş ölçüler al
m.Jllbr Jı:ı, henüz bitaraf 

tJtı u n tıerohar bir devi tın 
beş ıt ayı n b top, u 
hof. mıys · ı k mMJ g t-
tik<.;c · le n kte, h tta ımkan-
sız bir "hal gelm :)( l r. ~t 
ya bu de\ ın nd 
88.rtlarak t rclflığını m 
ed c !!1 yo nda. c-ı di dtplo t
ları 1 ağzınd n bz~ stk sık ı ıti

len ba.stt formut imgiin a.rtıl 
kullanılmaz olmu§tur. 

Bıtaraflık, di100ma.tık va.s.ıta
larla :mddıf.aa ediliyor ve bu 
müdafaa oyununda esin bir 
g&-gti ve tecrnbe sahibi olan 
Türk diplcmıasi ·, şımdiye kadar 
hcps.ıni gende bıraknuştır. An
kara ıtWcümeıthw bugüıa dahi 
ailiha davranmıya hazır bir hal
de kavga haricı kalmaıırt:an ba.
ka bir ~y duşurunediğine bıç 
kimsemn şüphesi olama&" 

&mbay, 12 (A.A.) - '~d-
dete miiracaııt et:rne1misbı müs
teıvH Japona ımukavemet için ne 
yapa.biliriz?" Sualine cevap ve
ren Gn:ndi: "lfanyan" gazete
sinde neş~ bir~ .Syle 
demektedır: 

"Şidd t.sbı:tik taraftarları ne
rede bulunurlM9fl Mılunsuniar, 
orada sük'Onetle öleceklerdir. 
Fakat saldıncmın !karşısında 
diş çölmıi~ekteroir. Sözler ve 
vaitlerle ıaJ<htılına.l&nM. mfü;aa
de ~ .. eklet"dir." 

Nfllmtan Shlrri 
Yeni Delht, 12 (A.A.} - Mü

akaıelerin akamete ıığranıası 
karpımda, httkQmeti güçlüğe 
dftşttrmemek iÇin Kongre dur.u
munda bir :faıft olup ohnıyacağı
nı soran ~azetecilere verdiği ce
vapta. Nehnı şiy:le demistir: 

'EAl asash funil Hindistamn 
bugün karşılaşUğı tehlikıe ve 
buna. karşı ne yapmakbğnmzJi
zım geldiği meselesidir. Bu iti
barla. ara.ıw.ada geçenlere rai· 

1-limit ihtifa i 
Büyük pairimizin albncı ölüm ytldö

nümü A•esel»etile diin Üskiidar 
Halkewhlde merasim yapıldı 

Mytak Ttirk p.ırımıa Abdül
h&k Himid 'l'arhan'ın alhncı Urf 
ölum yıldonü.mU münasebetıl"' 
aün Osküdar Halkevınde, halk
evlenne numwıe olacak tan.ta 
hır toptanlı yapıldı. 

Salonda mumtaz bır zümre 
top!ıyunı.pı. l;,.30 da Halkevı 
reis& I~l Ks.yuaı· toplantıyı 
açnuş. ~1· bulun.aıılıu ı selam· 
lıyarak Lusyen Abdi.llhak Ha · 
mıd 'f lrhan in Üsküdar Halk 
evtnde btt toplanbya şeref V~· 
dıgını tebarüz ettırdıkten son 
ra J mail Hami D&nn,mend, 
kursu gelerek bütiin dinleyi 
cılenn, ao a kadar dikkat ve 
lıeaetle takip ettilderi konfe
ra.nsma başlamıştır. 

Bu lıon&lransta Hamıd'm 

eaı uıafı ı l:"ıcl nr'• .. ) 
lerine minnet ve bağlılıkları ifa
de edilmışt.ir. şehitiige ve Ata
türk büstüne ~kler konmuş
tur. 

Bayram münasebetiyle bıze 
gurur ve güven veren Aziz Mil
li Şefim ae de saygı ve sarsıl
maz bağlılık hisleri tcyıt ve tek
rar olum ı\l@tur. 

Pre esiir Şükr6 
Hab~ 'ıa 

konleraft8• 
Bucün Eminönü Halkevinde 

saat 17,30 da profesör Şükrü 
Baban "Para, mevzUlu bir kon 
fer;ans verecektir. 

RUSYA'DA 
(Ba, tmvz/11 Mci4e) 

11 nisanda cephede h ~ b · r 
ehemmiyetli dcğışik:lık olma
mışbr. 10 nisanda, 12 Alman 
tayyaresi düşürillmliş Ur. Bızim 
kayıplanmız bet tan edir 

Fin tebliğiM g '• e 
Helsinki, 12 (A.A.) - Bu

gftnkü Fin askeri tebl vinde ez
cümle şöyle denilmek c<lir. 

Dil man dün sabahtanberi 
Karelia berzahım.n d v ve or
ta kesimleri boyunca taarnıza 
geçmiştir. Kuvvetlenmi:ı düş
mem abr kayıplar verdınnit -
ler ve bütil-ı hUcuınla11 pllskilrt 
müslerdir. Bazı ye,.l rrlc çar
pısmalar g 0 e yansına kadar 
sürmüştür. 

Dü manın hatlanmıır: öntinde 
2.260 ölü bıraktığı göriilmüş

ttir. 
Kara cep~esiniu di,?et- kesim

lerindeki hareketler ki"çUk öl -
~t:ı'c olmu. tur. Dttş•uwı doğu 
cephesinin cenup kesiminde b r 
noktada mahdut bir sahada 
taatTUza. geçmişse de püsküı
tülmüştür. 

Karlar EriJ or Ve llaftıkat 
GU~onnut! 

Bertin~ 12 (AA.} - D.N.B.
nin askeri kavun lard:ı.n öğren
diğine gore, Olaganüstü soğuk 

Amerikanın 
hedefi .. 

Her imkanda 
düşmanlardan 

her birine bütün 
kuvvetlerle ezici 

darbeler 
lndlrilt!celı 

Vaşington, 12 (A..A.) - Gc 
neral Marshallın Londradak ı 
vazifesinin esasına ve Anglo -
Saksonlarla mlittef'ilderinin bu 
yıl b'r taarruz hareketine ge -
çip geçmemeleri ıhtımaline d h 
sorulan suale M. Welles, ~ 
bileceği cevabın M. Ruzveltin 
§tt sözlerini tekrardan ibaret ol 
duğunu söyleıruştir: 

B"rleşik Devletlerin ve Birle· 
şik milletlerin he fi her: ım -
kin bulduk a düşrııanlanndan 
her birisine- elde m ~t bfitiln 
JruVfttle eEici darbeler lndinnek 
tir. 

. 
AFRIKADA 

lnoinz to cusu 
' Gazala mevzilerini 

Alma ı r Mattaya 
iki akın yaptı 

Malta, 12 (A.A.) - İngil 
tebhgı: 
Alınan tayyareleri dün Malta 

Uzerine iki akın yapmışlardır. 
Duşman bomba· tayyarelen topa tuttu 

ftatyanlar, Akdenizde 
blr gemi batırdıklanm 

bildiriyorlar 

"' muhtelif istikametlerden dalga
lar halinde gelmişler ve liman
la tayyare meydanlarına hü
cumlar yapmışlardır. Bir tayya 
re meydanına da makinen tü -
fek ateşi açılmıştır. 

Kahıre, 12 (A.A.} - Oria
şark İııgiliz kuvvetlen umumi 
kararırdrunın nazar teb ığı: 

Topcumuz dün Gazala nU
sındakı k1yı yolu üzerinde bu 
lunan düşman pıyade ve to}>tU 
mevzilerini bombardıman et -
miştir. 

Teman! çevresindeki dtl§man 
taşıtlarına taarruz edilmış ve 
bunlar çekilmek meeburiyethı
de kalmışlardır. 

Dü.u Ga.za.la cenup batısmda
ki ıkuvvetlerimız dusman tayya
releri tarafından taarruza ugı~ 
mı sa da avcılarımız diipanı 
püskürtmüşlerdir. 

A'lmanlara gm: 
Bertin, 12 (A.A.) - Alman 

orduları başkuman.ı ..... ~nm 
tebliği: \.IAololllti& 

Cumartesi günü Ahnan hava 
kuvvetlerinın Malta adasındaki 
askeri tesiblere karşı yapbğı 
taalT\lZ esnasında muazzam b1r 
alev slltunu çıkaran bombanın 
t.am isabetile Frenchdock kapa
h seddlııin kapısı tahrip edilmiş 
tlr. 

Dokta bulwıaD aıuhribe 3 
tam isabet olmuş, bunlarde.n 
biri geminin güvertesine ve dı
ğer ıkisi karineami tahnp et
miştir. 

ve karlı klŞl.n şark cephesinde M J Bo • 
havalann değişeceğine kımsenin a esfB TIS Roma, 12 (A..A..) - İtalyan 
ina.na:nuyacağı derecede uzadığı orduları umumi kararglhın.ın 

1 t.alyatt tcbUği 

Cumartesi - pazar gecesı Al
man savaş tayyareleri Malta 
müstahkem adasındaki hava 
&lanla.rına bombalarla taarrum 
devam etrnişlerdir. 

tit- anda, flkba.bann müjdesi ~ --o- 680 numaralı tebliği: = ::;~ 1::;: = Bulgar Kr•lı yeni Sircııaik cephesi: Şıddetli dev eı·rnıanya'da 
Jamı§b hük\imet azalarını riye ve topçu faalıye ı olmuş -
Ön~üzdeki haftaların b&ciz tnr. Ordu mtlfıw.eleri soıı gün- (Baş tarafı 1 tndde) kabul etti lerdeki çarpışmalarda iki düş-vas.fmı tegldl edecek olan bu man ta)'3"1lreei tahrip etmiper- Bataaıı cephesindeki .A.meri -

karların erimesi ve yollaruı kul· Sofya, 12 (A.A.) - D.N.B. : dir. kan mevzi~erinden geri kalan -
lanıJmaz bir hale gelmesi, şark KTal Boris bu sabah, Z.'iC başlı- lar etrafındaki çarpışmalar, dur 
cephesinde harekA.ta mUthfa su- yacak ola:n yeni Filoff hükUmeti Bingazide, hava lral'fl koy- mad•n ve aynı şıddetle devam 
nııtt.e ea«el oı.c..k -ve Mkuleri tiyelerini ta.bal etmiftir. &gün ma bataryaları tarafından iu- etmiştir. 
pek çok yoracaktır. öğleden sonra hftktlmet.in uzun betle indirilen iiçünel c'fttşman Yomuri Şimbun p.zetesinill 
~klerin aıhtlk oklukları ar bildirik n.ep"etıaesİ beklen- tayyaresi yerde parçalanırnş, l:Jır hu.su.si lıabenne göre, 9 ni

kışın ~iddetli soğuklarından Al- melrtedir. bir 2Ubay, beş yareubaydaıı Ota- aan öğleden sonra 'Marivelcs i• 
man Jatala.n niırbetıen daM ~k ------------ ret tam milrettebatı esir abn • tihkamlan üzenne Japon bay -

::c.~.=ı~:: :· ~= Mibvır •rı ııgandası ~~a batı Jtıyısınaa bır dü~ :ı ~i~ı:i~~ri=~ li -
mıır yağıJaor" daııebi.lir .Karlann I' pa ma.n tayyaresi denize lnmeğe Yeni Gınr i1ıerinde 

~~':i~~ld~~ duniladan çahŞJyor m;!>~. biri cioiu rad1:!~u~r:::·~~8~~? 
ız aç etmektedir. Akdenizde 10 bin tonili.toluk a.v tayyareleri refakatindeki A-

.llıeırlin ...,.Hl Ve UhiHf bir ticaret pmiaiDe mstlaruış, :ınerikan uçar kaleleri di1n Ye-
~~ 12 (A..A.) - Berlin- lramn müttefikleri n diipıan avcılarının ıaJ'dab~ ni Ginede, Laede bulunan Ja. 

deki sıyasi mahfiller Litvlnofun lıe8irıe raimm gemiyi babımıf- pon gemilerıni, ba.tarya mevzi -
sözlerini Rusya.mn müttefik- tarahnclan yiye- t.ır. leıinl ve askeri tesi8leri bom • 
ieriDıe 1mİ ve müstacel bir mtl.- k • L.! k lıelam19lardır. 
racaatı uekfuıde tefsir ediyor- ce aız uara ıldığı Nevyorkta .lfot~ harp 
lar. al la Çwıg - King • l2 (A.A.) -

Jlua. elciainin ma'kadı Awu- 'Y aa aıyor tevkifler Çung - Kiııge gelen haberlere 
pada ikincı bır cephe kuru.boası- Taıhran, 12 (A.A.) - ~ göre. Mancu.rideki çete ba.rbine 
ıu temin etmektir. Halbuki .lu- ııeşreftilea tthalit rakamlan, lladrit, 12 <A..A.t - D. N -i-00 bin kişi •tirat etmekte 'Vlle 

gj'":der.le ~böyle bir lngiltere ve Rusy~ lraııWarı B.: buAlar general Li Et Fu em -
~ !n olmaması~ tercih etmek- yiyeceksiz .bırakmaıkla i.tham e-f Nevyodd:.aa ~ıldiğine gö- .ınde bulunmalrt.adırlar. 
te<lırler. den Mihver propagandasının ftl. Nev.york vehrinde 331 AJ- -----------

men Hindistandaki İngiliz harp 
py:retioi qy.a Alnerikalı dost
la'l'ııntzdan bize ~lecek olan 
ıa.yretleri güçleştirmiyeceğiz. '' 

Mihverden babeden Nehnı, 
fUDla.n söylemiştir: 

yaydığı haberleri yalantamnkta.- man, 325 Japonyalı ve 142 haı- Ruhr ye Rea'de 
dır. Bu rakamlar 1941 eylülün- )'8ll tevkif edilıniulerdir. 
•ıMllri, l.3e0.0QI ı.ın- lll'e:kk Ba.ndaıı bqka. Guat.emalada 
ithalit yapllmafbr. ıtbaı&t ara- da 9likümetiıı llihver tebe&.eın 
B1Dda 4-0.898 ton buğdıa.y var- dan 22 kitinin tevkif ecölerek 
dır. 8iirWmeaiDe -il' ~iii öjr&

nilmi«ic 

.. 
J~Hz tayyareleri Atman 

endOstri hedeflerini 
bombaladılar 

Lorwka. 12 (A.A.) - hıgılb 

pm o 

Yazan: A. C. Saraçofl• 

D UN 1zmirdmı yeni pı. 
:aüş bir meslekdaş dl· 
yordu ki: 

"- tStanbul yurdun en pa.
halı şehri olmak rekorunu ~ 
mış. İrıce bir kedi büyUklll
ğündeki kuzuların. ttzenne ~ 
tirilmiş etiketlerde (170) ra,. 
kamını okudum. Bir lokantaya 
gu ıp yemek yıyeyim dedim, bir 
ponuyon kuzu ba§1 kınntı.sına 
120 kuruş aldılar. Allah ~ 
dım.cıım olsun. lzmirde kuza 
eti (130) kuruşa sablıyor. Be
le Manisada.n gı t rtebı ırsen 
100, UO ku.ru§a en illa kuza 
eti alabilırsin. Ankar nm em 
lüks lokantası sayılan Ş hır lo
kaııwmıda 150 k:urwşa tabldot 
veri orlar. A aba t tanbulua 
coğrafi m vkii mıdır kı şehri
nize yurdun en pa a ı ti ol-
mak gibı şu aralık arn 
edilmiyece.k bir §öhret izafe e-
d.i ? 

~ arkadaşın dt."<3 ı gı
b ilm.irde hayat tstanbukla
kindea daha ucıa mudur• Şu 
günlerde gwı l 1 z ya.ret 
fırsatına kavuşamadtğım ıçia 
bunu rakamlara dayaıı rak ıd
dia ed ıuiyeceğim. Aneak fs
tanbuldaki hayat pah lı ğı da 
111eydandııı. Ham görün ıı koy 
Jul wz istemez dedik en g; bi 

yle bir.Wcı sınıf g ıneıı bır 
lokantada bıı o~.e '1Cya akşa ıı 
yemegi yemek .ı.zmırh gazete 
cıye hak veni recegıode ifi.pht 
yoktur. 

İl.in asıl tuhafı ba&I gtd" 
maddelen fiyat rınm M"lll .e 
göre değifmesıd.ir. Ca aloı: u 
yokWjWldak.i Jta.iabw ameka
nında 170 kuruşa t.e§hir edila 
kuzu etinı Eminönü meyJauın
da b:r ka.eab•o dilkk&u.uıda 211 
seyretmek pek mtimkilDıdilr, 
DUn tıabah ise Tophan de k&ıo
zularıu üstündeki etıkeUerde 
110 rak&Dll vaı-dı.. 811 tehaıtıfte 
malın cıasiniu de bır rolU -olsa 
(110) la (210) IU'MSUlda yüzde 
yüz bir farlwı mevcudıyeti de 
llÜlinlıerde bir: - Acaba! -
d o j u r u y o r . Bele m ~
barek sığır eti bu yıl. şıın
diye kadar as\a erısemediği biT 
rev~ pa.yesma er.i§tı ve ba 
samanlar: 

- All Janrcık dururken n -
li1m Allabm ewın yemem 1 Di
Jl'lll naÜHkilpefBltlerin bile a
italarllun aulanru akıttı. 

Bi... i<;inde bulPlld'llğurnUll 
:icfn pek bilemiyorttz ama:, ~a -
liba 1Htanhul. mirli meslekct. 
tuı iddia ettiği gıbi, pn.:ekten. 
pahalılık rekorunu kırm1' da 
b. Z hiJ.l farkında de..,"iJ L 

PASIFIK'TE 
"Almany& ve Japenyamıı bu 

harbi kazanmalannın d1ln)Ja. i
çin bir !ecaaıt olacağı açık ka
matindeyim. Bwılv.r kuanıdar
sa dünyaya hikiın olacaklardır. 
Bu ihtimalin 11ııe,dma geim: eilal 
iıltemiy<>rum.'' 

126 Fraasaz 
Sof yada 

treDJe ~a ge'lmişt:&:. 
Dün ak.ışam Sef yadaa banket 

eden bu hwmmf tam Sırttia&aıı -
Htl"V8tistaa - ltalya yolu ile i
nttın87Jdelti ah göd :ırr...s 
Jrududuna ~r.. 

hava kuvvetleri. son dört aeoe ( .... tan.ta 1 lnclde, 

... 

fla1tat her ihtimale karşı ej-, 
derhayi bo~ndan tutmak, ı. 
suretle kendisiW ısırmayKAk 
h 'e getır:n k lizı.mdı. 

Çgk kortKJnuş ve taş gıbi ha
reketsiz k ılmış olmasına rai;
ınen mu!Ulkeıne kabiliv tini 
ka~etınıyen Hazreti Muss.,. 
bu cıheti bilhassa g,071;nünde 
tuttu. Büyük bir ceearetle ile
ri atılıp m.üUıiş ejderhayi ibo -
ğa.zı.ndaa yakaladı ve yukan 
Jta.ldırdı. Koca &jderh&, yerden 
&ynhr &ynlmu. ')'ine eski ha
lini Udi; y&Di bir değnek oldu. 

Hazl"eti Musa. soğuk ~ 
koritu ?e ölüm terlwi d,ölcınet
ten kurtalduğunda.n dolayı .,. 
vinip duruıircm. &>'.Dl - tekrar 
yükseWi: 

- Şimdi da etilli lloJnuna 
eok ya lllwla! 

Wya, 12 (AA.) - Aralann 
da bazı diplomatlar da bulun -
atak - __. ... İnlldaa dö
nen 126 Fransız, dün hususi bir 

içiııdil Ru.br ve R.a ı.w.alarıa-
cia w batı A tmenra eniibJtri pan ~ de analdmı• ola· 
Mdeınmi ibıerine bin ton bom- N.k ba~. 

IJııiA~..-. 
- blnıluDıştır. Bil ıhanıkittan .ı....---11-...a 18 lDgilm bcaba anu.a ti(;. ~ ...... ,,-cn-
memiftir. Vaeingtmı.12 (A.A.) - Bah-

Altı lranJı sOrOI01or :i'~ :;:rı~~ ~ 
Tahra, 12 (A.A.) - lran menkan ticaret gem.un Atlan

lltt)rQmet.i, .Mihver letmıe propa- tik ktyısı açıkla.nnda torpillen.
pnda yapmakla stil§lo altı ma- miştlr. 
ruf f:ranltyı eenup doğu eyalet &.,w Mı- JtıaOert 
!erine silrdlrerek orada polis !ıladrit, 12 (A.A.) - D. M. 

~~~~n=. blllwıdmmağa B.: Vafi!ıgtenden ajrei}iJ'OI": 
---- Amerika --:-tı..ı. ..ıı-=-= 

- İltıe ya 1111118.! Senden mu· •~ bu Wirden kurtuıııhatumı Remmn ~ gt!ıre, bu aerrilıleri bir ... dl_ ;:;;::; . 
cise iıstiyenlere eljpdelri değu&- dertıaı farketti. raı.at bu Mfer tedbir, devletin tanwni,.ttııı ği ejderiıa yapmak 8lll'etiJe ce- de dilinde pettftlHr bul\mduğll- tehdit eden UMBrla.ra bir ıhtar = :b=: = .:= 
-.p vereceksin· tNna amfi gör- nu hatırladı: ~ eylemesi maksadile alı. d. heera ajrattlğuu blldir-
~ ta.ktırde :ıse elini koy- - Yarabbi! diye bağv'dı. Bır mıştır. mqör. ~7 ' •w:ıı ilarilşilr. 

nuna sokup çıkaracak ve on- neygamberin iyi ve gü..ı &Oz ~---------------------~ lara. karp tutaeak ın. Bu mu - söylemesi lbnndır. Ne Jaık kı _. 
ciaeye dıe kıymet v~lerse ben bu nimetten malıİ-uınum. 
Nil nehrinden bir mıktar su Dilimde de bozu1dult var. Kul
alıp karaya dökecekmn. Bu su- !arını doPnı yola <;ağnnı.u do
yun. kara.da kan olacağını on - ku.ııakh eös aöyliyemiyeoet!m
larla: birliıkte sen de görecek- den, ·bu yüzden vazifemi hak
llİIL Artık Mısıra gidip büyiik kiyle yapa.mıyacağımdan korku
Te mmMM vazifem blilıya - yorum. Beni bu dert.tan de kur
tailirsin. tıarmanı rica eder.im. Yahut ya. 

Hazreti Mm&, ba.yti asailt bir nınıa. bir yardımcı, bir arkad~ 
-.ttı. Çabuk öfk~ ve ht:r ver. Öyle bir arkadaş ki düqiiıı 
llÖ89 taj>9111mlB 8liemewlı Bal • söz aövlesin; dinliyenJıeri ma.n 
buki bir ~ soğuk- dırabilsin; her hususta bam: 
kaDh, llakaret)ılre katlamr oi - yardım etsin, yükümü -ı ..... 
ması limom. Bu kuall unu çok tirsin. ~ 
iyi bilen Hazreti lılm, ,.tvar- Cenabıhak, Musıe.nnı bu dil• 
mağa Gaş!Hla: ğini de kabul ederek llOl'dtt: . 1 

Çaqamba Ak .. ım MELEK'te 

BRODWAY ÇILGINLIKLARI ........ 
JOAN Bl.•EL -LANA TURNER 

Dikkat: Çaltamba &OnG son MdMlwa 
Türk edelnyatın<la yaptığı inlo 
laplan, ızah etm ş ve Himid'in 
kendi hayatına dair yazmak is
tedığı fakat tamamJıya.madığı 
§lırınden bazı parçalaı okumuş 
~ bu.güne kadar onwı m~hul 
ka.lau taraflarını aydınlatarak 
husu ;etlerını izah etmiştir, 

Hazreıt:i ıı... Jliç teredd\M: 
Mihvere karıı bir .....,_elini mymma soktu; 

ilkbahar mücade Allah :vme laitap etti: 

- Yan.bbi ! H1üim- .._ bel- - Arkadaş oland: kimi i&ü-
lidir. Bm. gıdAık öfblenir. ohır yorsun, Ta Musa! 1 
olmu aii.lll :v*YIP yvb · biz bi ;- Harunu istiyorum, Y--. 

ARJANTINA 

Bundan sonra Haydarpaşa li
lleSi edebiyat muallımlerinden 
Raci Ecved G u r c s i n ve 
6air Y a b y a Saım, Mak
ber ve ÖlU'deıı parçalar oku
muşlar nihayet de şaırin en son 
ıiirlerindcn bırı olan (Gazub 
Bir Şaıı·) ı okunduktan sonra 
toplantıya nıhayAt verilmiştir. 
CRkiJ J n 1 lnt ı I 

- Çlkar elini koymmdan ,... 

lesi hazırlanıyor Musa.! 
Londr&, 12 (A.A.,) - Jkitaa Hazreti Musa, elhıt ltoynan-

nova ajaneıpın dipkmJatik ya. dan çıkarınca hayretinden do
z.arından: nakald!. Çttnkü elinin kar gibi 

Genenl ManbaU ve M. Har- t.embeyas olduğuu iörmüıM:U. 
ry Hopkinsin Londrada. lirlf" H ...... blıdisi brayağız bir 
tikleri mil7.akereler büyük bir mttı. Dilliıı bey.ıığı ile teru -
önem almaktadır. ·nin NBgi birbirine 1a:ma.men 

Mihvere ~ bir ilkhhar atb. Allalıın emriJll elini tıek
veya yaz mücadelesi planlannuı rar toyn:mıa sokup çıltardı. 
göri1şilldUğU teeyyüt etmekte - Bu sefer de az önceki bembe
dir. öntlmimleki birkaç ay i- yazhktan eser katmn.dıtım gör

nde harbin yiirfttmmesi için dil ve pek haklı olarak hayret.-
önemde kan-' ,. ak" hMTı!ıt.e · C-... 1ıiak, 

adamısı. Dtişm.a.alanm "Sen ya.- .. ı•----------------------1 '-c•o.- ~ 1.n-.a·-ıya ,...,.,.__ - Lıwili Barunu mu? 
;':rs~ dİye ;'"11tahkir ~ - Evet, Levili Hanınu illi-
,,. ~- ..pııtan111ı. =-~ ..=ı::::; ,. ŞatızacWı"" TURAN sı-•!fidlı 
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YAZAN: M.S. Lrogtıl HARP DURUMU • 
TEJ.RiKA No: 71 

vöROK ALI lvrupada ikinci cephe 
Nakil ye \ktlbas hakkı mahfuzdur (..,,_. ı -:ı eahifeNJ 

1 

büyük.~~ blıırnoJ•r-
min bulundukÇ&, hatta.~ dır. Bir tümenin Yollamnam ~ 

Yörük, tophmme olan basmı-ı ğmı ~. Batti ha- da tutmak mecburiyetinde bu- çin en az 80 taşıt gemisine m
ım d~ ~yordu. Çinge- «em heyetlııdıe bulUDa». ihtiyar lund - birlik! .. d ~......... ı zum va.rdır Birp ttımenıerin 
aıe de bozııJ.mamalr :için olanca osta pekhlivanlar bile birbirle- R ugu...ı.. · eknnı~~-~ta' ._e__n 1 birihirinden: ayn w:ya biribirle-
___ ......,;_; ---ediu ... .v:ı .. Bu ~ .......... us ce~eame ayw.Rllö& ...,ç- • 1 ~~--~-1...+~ l.Rı-..ı,,,..,. 
auv~ ıı:wu;.ı. J"".....U. ım.11 ........ reddüt etıaiyecektir. ny e m~~ ~~ç çı-
gören aeyirciler, bağJ:rmıya bq- - Kolla, Çingıem oyun 'Yer- Günün -nemli meseleMi karılmala.rı, artsız arasız beslen-
t.mlar: mlyor, korlqiyor Yörüktea. Anglo _ S.:O:ı..rm Avrupa O: meleri i~. ~k yti7lerce ta-

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
- Ç"ıngene, topıeeme L. - Yörük, ylldu:uue Çopa.n.. 7Jlarma bir ~ yapıp yap- 11ta bt ı ihtiyaç ~ ~ 
- Korkma!.. HaJbWd, bu Çingene öylıe k_o- lnl)'IBC8ğlciır. Sovyetlerin VaŞng hul değildir. ~ ~ -
- Kaçma!.. l8ıY kolay yılmaz ama.... Doğ' - eon büyük elçisi Litvinof gibi, &tklKlll harp oephemi 1IÇIWI bu--
- Naaıl? Yenene O)'U1l!.. hı w... Land.n. büyük elçW Maiaki de caksmbr ve hmıea her cephe 

Nevralji, Kırılllıll ve BIJtiln Alnları.W dwrlllU lul#r 
lcabmda afınde 3 kap aknllblftr. 

Çalık lale tJ&ğmyordu: - Yörilt, bo,ıma oyun an· her fll"llatt.a bu kaıuya ddwn- lıayad ehemmiyeti haizdir. Bü-
- Yarttk ! Ba:nlencbr!.. -yor 'ft hummı açmala. çalıeı • dW&r Te yeni bir cephe açılma- yttk Br:ftanya. çıkarma hatırına, 

~~ ~: s: ~ içbı ::ır."":.iıt!"..=::;.1:t ~ 1 RADYO PROGRAMI 11 
9!len bağ:nşlara hiç lmla.k asım- kolay kolay açamıyor. bqma tavaşm.aık. yüzünden eri- bdretinden f edaklrbk f.dems 
)"Ordu. O ne ya.paoaiuu bili- - Çingene de zorladığı hal- meai halinde arbk ~pleri he- C) Harp teşebbüslerinde mu- 13 NiSAN 19-42 
yordu. ~yi aldatmak ko- de kalkamıyor. Ne güzel bağla- de.flerinden döndürmek imkin- vafiakıyet talihe blralkılama.z. 
laydı. Nitekim derhal manevra.- masını. biliyor. ~ aızdır ve Ahnanla.r tek cephe ile Oyalayıcı, aldat11.!ı hareketler 

Yan kazığı vuruyor, paça a- Dedi. Alt boguşırı.a.sı epey mübareze sayesinde :oıa.ksaıtlan- gayed~ uzaklaş~~· .. ~-
nvor .. Ard kazığı vuruyor.. •ürdü. On da.klka kadar Çopar, ıta erişebilirler... rıl~cagına e? büyük ~tler 
Kemaneye geçiyor ve miitem.a - fırsat bulup ay.ağa kalkmağa Londra mii:r.akereleri yem bir baglanan plinlann tatbikinde 
diyen meşgul oluyordu. Çopar aa.va.şıyordu. cepne kuruhııu.:.ı .ııakıcı'nda bes- bile güçlükler d~. Vlkıa, 
da hasmının altmdan kurtulmak Yöı'Ük Ali, bir biçimine ge - lenen fikirlere kuvvet vermek- adada tarassut ve intizar va
için fırsat anyordtL Bu fırsatı tirdi. Yankazıkta. durup çapa tedir. Amerikan orduları, O'PT\el ziyetinde ·kalan mil~ .. ı.,._... Av-
yo.rük, bile bile verecekti. ararken hasmını yan bo§atır p,-· ,,, ............ "'"' kurmay başkanı da bu teınenni- rupa harbinin §aDSlnı tayin e-

Yörüğ<iıı, Çingeneyi alda.taca- gibi davrandı. Ve boşluk verd}. leri okşac gibidir. Bununla be- debilek Doğuda çarpu.şmaJanna 
iı mu:ha.kkaktı. Çingene iyi bir Bunu flJ'B&t bilen Çopar, kazıgı raber, Avrupa topraklannda bir bir ya.rdınu obmaz. Faka.t, çı
~i olmakla berabe' biraz sökenı:IC' ve ba.emmın koliyle be- cephe tesisi ihtimal ve imkaru karma. işinin aynca incelewn~i 
deli doluydu. Kuvvetine fazlaca raber birden ayağa kalkmağa derin münakqa.lan yol açmak- ve başYma imki.nla.nna. dair 
güvenen bir adamdı. Sallı da ol- tevessill etti. tadır. kanaatler hasıl edilmesi de 
doğundan kendisini her vakit Çopar, yan ayağa kalkarken Yeni bir cephe açılması bahiB harp mıntaka icaplanndandır. 
lıasımla.nna karşl hi.kiın adde- Yörüğün birdenbire hasmını mevzuu olurken, iki tarafın uğ- Bu mü18ha.zalara ragmw en, 
derdi. arkadan kavnyarak ayaktan 

Hele Yörük Alinin hafifliği aanna ile beraber Çopan altına rayacağı güçlükler veya elde e- Anglo - Saksonlann er veya g~ 
ona bir çok ümitler verirdi. 18- bast.ırması bir oldu. Sarmayı deceği kolaylıklar derpiş edil- Alman ordusiyle musaraiya 
tediği :zaman Yörüğü çalıp ye- vermiyen Çopar, kendi kendine mekte gerektir: mecbur olacaldarmda da şlıphe 
re vuracagıw o.>Jirdi. Felkat Yö- bpana girmişti. 1 - Almaa)'a içhı: ydktur. Ası! m~ele, ~un za... 

ı:ı- y··rük· Ali al - ' . 00. a! manını tesbittedır. Dogu cephesi 
rtığiin ters güregi bir türlü Çin- 0 • sarmayı . ır - A) ~ cephesınd~ m ~ bu çetin hareketi tacil edebilir. 
geneye meydan YermeZdi. Bü- maz derhal harekete geçti. Bur- tertiplen ahnaık, Doğuya ms- ~ k" . b. be .. 
tün hamleleri boşa giderdi. gu hareketini yapacaktı. Fa~ betle, çok daha kolaydır: Yol ve "'u var ı, yeııı ır cep tesisi, 

7.30 Procram 
7.33 Müzik 
7.45 Ajans 

Haberlıeri. 
8.16 Evin Saati 

19.46 Serbest 
5 Dakika 

11.50 ŞQrkı 
ve Tilrldilre 

20.11 Blıdyo 
12.30 Proırsm Gazetesi 
12.33 Saz Eeerleir 20. ~ Bir Halk 
11.46 Ajans TtirkOsCl 

Haberleri 
13.0G Şarkılar 
18.ee Program 
18.03 Dans 

orkestrası 

18.ff Zıraat 
Takvimi 

18.~ Fuıl ~ti 

19.30 Ajana 
Haberleri 

Ogreniyoruz 
21.0C! Ö(IJ'elmesl 

Saati 
21.15 Hüuam ve 

Muhayyer 
Makamları 

21 • ..S Mllzik 
22.Jt Ajans 

Haberleri 
22.45 Progıam 

edebilecek asrl, )'llllİ günün ih
tiyacına göre mücehhez Ye m~ 
a.llem büyük bir orduya viıbf.st&. 
dir. Geçen kış içinde bu kuv~ 

1 vetlerin yığılıp yığıhmıdığım ~ 
sıe zaman~. 1 

Çops.r, hafif hasmının fevka - kat Ço~, kudurmuşa benzi- demiryolu şebekesi ikmal işleri- her şeyden evvel! ku.Y':e~ h8;va 
lide usta ve ele avuca sığmaz yordu. Bir an evvel sarmadan ni başarmıya elverişlidir. Alman ordularına, denı.z ha.kımıyetine 
bir afacan olduğunu bilirdi. Li.- kurtulmak 18.?Jmdı. Bw}ma ge- kuvvet kaynaklan bu cepheye ve karalarda da üstünlük temin 
irin ne de olsa bazan kendisini leccği biliyordu. Canım dişine yakındır. ======================== 

~·-• Halide Edib'in Şaheaeri ~ 

Devlet Oanizyollan 1. U~ M. laları 
IJ!J-4-942-19- 4 - 942 tarihine hadar 
muhtelif hatlara kalkacak vapurların 

isimleri ve Jıalkıı giln ve saatleri 
ve kalkacakları rıhtımlar 

K_.ıı..fZ H... - Pazartesi 17 de Abu, PeqemM 17 de Karade
niz Galata nhtanundan. 

Bartıtı Hattı 

lzmlt Hattı 
- Cumartesi poawı 7apılmt1acalrtır. 
- fs'arı ahire kachr po1ta ,.apılnuyacakbı'. 

Mudaftya Hattı - Pazariesi, Çarpmba ve Cuma 1.50 de Marakaz, 
cwrıadeai 14.te de Tnk, Pnar 9.SO de Meraka 
Galata nhtniımdan 

.. IHlwaıa Kattı - ~ C-§81nba ve c.&ma 8.00 de Trak Gala
ta rıbtunmdan, ~ cumarlesi !0.00 de Bartuı 
Tophane ı9*-eH>den. 

K..-ltıa ...._. - Selı 18.08 et. Bartm, C.... ıtM lia ~ Top-

l ın l'OZ Hettı 
Ayvahk Htıttt 

hane rıhtı8'nıdaa. 
- Salı l.ot da Antabıa ,......_. nbtl.nuaıdlıD. 
- Çarpnıba 12.88 de am., C......._. IS.Ol• Ke-

mal Sfrkeci rıhtunmdıan.. 
..... ... 1. lftot ~ - Pmr 13.00 de 1mııh- ou.ta .... gylap, Bu poe.. 

ta ıidit ve ~~ GeBboAu w Olınllkble,ıe ut
rayacaktı.r. 

NOT : VatM1r ..,_,...,., hakknt411 iter tlrii "'alCMRat ...... • ...... 
- •UtMaretarı yat+ı llCeftte..,....._.... ..,._......,_,., 

ctıMata ... AMM.llOI : tı..ı.6a Jbhtımı ı=w>•r Umum 
Müdürlüiü ıııiDuı Utmde. (4Z3U) 

,, tut.. " : c..laia Raht-.. Jılmtaka Uman 
!Wlaliiti binaaı altında. 

kaybedip kuvvet zoruna dalardı. taktı, tek çapa. takarak olanca B) Alman hava orduları, be
lışt.e Yörük Ali hasmının bu ru- kuvvctile doğruldu. İki hasım liren tehlikeyi karşılamak üze
hf varhğmdan' istifade edecek - bu suretle ayaklandı. Lalldn re, ihtiyaca göre, muharebenin 
ti Yörük Ali de paça «a.pmıştı. mihrak noktalanna kaydırılabi- C. H. P. ilk san'at mOkafatmı kazanan roman 

40113 
22740 1 •keol .. ,. : SirLeci, Yaku Salonu. ---------- .............. . Yörük Ali, hasmının ne ay.a:r- Bu sure .. ıe iki ha.sun paça paça- lirler, 

da bir pehlivan olduğunu ve ne ya kaldı. Nihayet her ikisi de C) Weatwal tahkim 8istemle
gibıl tabia.tlara. sahip bulundu - biraz mücadeleden sonra paça- ri, bütiln taarruz ihtimalleri 
junu, nelere sinirlenip, nelere }arını söktüler. Yani kurtardı- gözde bulundurularak, Ma.nş ve 
ainirlenmiyeceğini hep tetkik et- lar. Şimal den.izi kıyılarına doğru u
miş bilirdi. Yörük Ali, ka.fasile Yörük Ali, çırpındı, şöyle zatılmış ve kademelendinlmif
fUreşen bir pehlivandı. Böyle bir iki adım attı, ellerini oyluk- }erdir, 
olmakla beraber &on derecede lannın üzerine vurara.k bir ni- D) Batı kıyılan, düzdür, her 
ellretkar, cesur, inatçı, çetin.. ri savurdu: tarafta topralkla oyn:amnış, mü-
eoğukkanh ve çelik gıôi kuv- - Hayda Çopar be!. dafaa manzumeleri vücuda geti-
vetliydi. Çopar da, mukabelede kusur rilmiş, atış pli.nları tanzim edil-

Çopar, hafif hasmının altın - etmcdı. Hem de nari.yı hak e- miş ve az kuvvet, fakat yet.esi 
dan öyle kolay kolay kurtula- den Çopardı. Çün!kü alttan ve silahla bir tevkif seddi yaratll-
mıyaca.$hnı da pekala bilirdi. oyıııı a kurtulan Çopardı. O tİı1 mıştır, 
Nitekim alta düştüğü halde kur dönüp çırpındı ve nilrisını sa- E) Birçok noktalarda çı.lc.1nna 
tulamıyordu. Ve kurtulamazdı.. vurdu : teşebbüslerinde muvaffakıyet 
da.. Yörük Ali, en ağır hasım - - Hayda Yörük be!. elverse de, Alman sevk -re ida-
larııu bile altta bağlamasını bi- Yörük, Çingeneyi k~ınnı.,1:1. resi hakiki çıkarmaları az za-
llrdi. Hasmı öyle yerlerden kös- H ı n z ı r Çingene sarmadan mandı sezer ve karşılıklı ted'bir
teklerdi ki, kuvvet bulup kalk- k.ur4oı.Ulınuştu. Yoksa başına ge- ler alabılir. C"..erçi, bu harpte, 
manın inik.inı olmazdı. )ecek vardı. Seyırciler bağırışı- uzun merhaleler aldıktan sonra 

Çopar, kalkmak için uğraşı - yorlardı: da, bir kıyıdan ötekine sıçra-
yordu. Fakat künteyi, sarmayı - Haydi Yörük!. nıalk, maziye ni.sbetle, çok ta 
ves1ir oyunlara kapılmamak i - - Bitir işini Çingenenin!. güç olmadığını olayı~ göster-

Sinekli Bakkal 
Türkiyede satış ~kvrm1u kırmıştır. Befinci basıun bu 

hafta çıkıyor. Altıncı bas:ıua başladık. Taşra ıiparişleri 9'ra· 
sile yoll&D&Caktır. Ciltli olarak tanesi 150 lnıruftlD". 

AHMET HALiT KIT ABEVI 

lnıiltere Başvekili W. ÇÔRÇIL'in Harp Nutukları 

BU HARBiN iÇY0Z0 
1938 tarihinden 1940 yılJ 8QDuna kadar söylenmiş muh

telif nutuklard.ır. Bugünkü harbin, W. Çörçile göre sebeplerini 
anlamak için bu mühim eseri okum&k '8J"ttır. 

Aslından Haldun Ya.şaroelu tercUme etmiştir. 
Trc.:si 100 kuruştur. 

KAVGAM -JIEIN KAMPF 
çiıı kapanmış duruyordu. Ço- Çingeneler de kadınlı erkekli miştir. Ancak, unutmamalıdır 
por, küçük hasmının oyun tak- bağınşıyorlardı: ki, bu .... rler bes~mişlerdi ~man Devlet RP.i~i A<lolf Hitlerin bütün dünyada mil-
tığı zaman neler yapacağının - Haydi seni gÖTelim Çopar! ve garnizonlar da zayıf ve mu~ 1 yonlarca satılan ve Hüsey·n Cahit Yalçın tarafından terl.Ü-
farkındaydı. Ona oyun verıl- - Çeribaşıdan kuzu var sa- kavemetten aciz idiler. me edilerek az vakittt> mevcudu tükenen bu meşhur t>Serin 
mezdi. Toplu durulacak .. Kati· na.. F) Alınan ordUBu, çıKa.rma yeni basımı çıkmıştır. 'fant"Si ciltli olarak 3 liradır. Taşı-a~an 
yen oyun verilmiyecek, fırsat - Haydi, karakaçan!. hareketleri gerçekleştiği takdir- postc.. parası alınmaz. 
bulup kaJkılac:ıl'ı<tı. Davul ve zurnacı Çingeneler de, durumun nemketine "'Öre, \.._ AHMET HALiT KiTABEVİ 

Çopar, evvelki güreşlerde böy kıvamet (koparıyorlardı. Hele '8JY" ve önemli kuvvetler ayırt-
le değıldi. Oyun verirdi. Fakat ÇÖpann alttan kalkışı onları etmiye mecbur kalır ve bu, ne -~---•••••••••••••••••••• 
-bu, güreste kapanıyordu. Bu· çıldırtmıştı. Davulcu Çingene- de olsa, Doğu cephesinin aley- • 
nun sebebi aşikardı. Küçük has- nin birisi tekrar meydana çık- bine olur. Rus küllisi de izam1 
mını anlam.ıstı. Ve sonra gUre -ı tı, pehlivanlarla beraber güre- imkan dahninde büyük ku~
vıni seyretmışti. Bu sebcpl ton- şiyormus gibi tokmak vunıyor- Jerle Alman ordusunun Garptan 
gaya düşmemek için kapalı ka- du. Davulcu Çingene Çopan sıkıştırılmasından ibarettir. 
lıyordu. hı1..a getirmek için ne Çinge~ 2 -Anclo- Salwoalara gelince: 

Yöruk Ali, hasmının ne de- na!'hrıeleri yapmıyordu? Oldugu A> Bugüne kadıar Brıtanya, 
mek istediğini anlamıştı. Oyun ye~de hopluyor, bir yandan da: semalarında da hakim bir rol 
vermiyccekti. Beyhude mücade- - Hayda pehlivanlar!. oynam1ş bulunan Alman ha.va 
le etmekte mana ypktu. Onu Diye çatlak ve iri aesile ~es- ordularını mndırmadıkça, Av-
başka tiirlü ık.andırmak yolunu leniyordu. Çalık, dayanamadı. rupa kıyıbrına karşı kat'i bir 
tuttu. Bundan ötürü, ciddi gö - Da\'Ulcu Çingeneye olduğu yer- harekete girişemezler. Gösteriş, 
rilnerek oyu.n.da.n oyuna geçen den bağırdı: baskın, akın teşebbüsleri, mev
ve zorla.yan hareketler yapıyor- - Ulan. sen de çık beraber zii ve muvakkat hareketlerse, 
du. Hatt.A Yorüğün bu hareke- güreş.. bir roa!ksat ifade edemez; tersi-
tıni görenler bağırışıyorlardı: Seyirciler de: ne olarak, ağır kayıplara sürük-

- Yörük! Aç Çingeneyi.. - Ybrük, ikisine de yetişir.. lenebilir. 
- Kemane He havalandır.. Davulcu Çingene orlnrdn de- B) Amerikııwı ordusiyle de 
Çingeneye de ı;,öyle bağın- ğildi. O, yine güreşir gibi tolc - :takvıye edilerek, Büyük Britan- ı 

mağı vuruyor ve gerilerek hoµ- d bir b- --'· t rd h yorlardı: ya a, u.ı~e o usu azır-
ı luyordu. Çopar, hainliğe kaçı- laınak mümkündür. Fakat, ıki = ~edmena ~ .. gı"bi bUzülii- yordu. Fırsat düştükçe içli dış- buçuk yıldanberi Büyük Britan-

~ ... ı- Iı tırpan vuruyor. Eli cnselenni h ti t fil ı 
yorsun? de tokatlar gibi çekiyordu. Yö- yanın arp ve care 0 arı 

- Versene oyun!. rük Ali, Çopa.nn, her türlü gad J 
- Nasıl Yörük, adamı böyle darlık ve edepsizlik hareketle- Kaş yaparken ... r 

bozaı? rine avnı şiddetle mukabelede tzm· (Ycru· Sabah) Evvel 
Çingene oralarda deı?ildi. O, ,,, ır, -~ kusur etmiyordu. Tırpana tır - ki a.a.t 24 te Adagı· de na i.fn kabadayılığa gelmiyeceğini gece s -

bıliyordu. Binaenaleyh büzülü- pa.nla. eleMeye elenseyle karşı hiyesinin Kazanlar köyünde bir 
yordu. Seyircilerin izzeti nefsine koyuyordu. Bereket versin sol- hadıse olmuştur. l{öy -Civarında 
d !aman bagı~ rışlsrına kulak as- dan güreşen Yörük, hasmının çıkan yangını halka haber ver-

istediği şdkilde oyunlanna düş. mek üzere muhtelif kimseler ta
mıyordu. Kabadayılığa gelmez müyordu. Oyun tehlikesi daha banca ile h:avaya ateş etmişler-
?~; l>dtcı ~iilş .... Oyun işiydi bu ... Zor ziyade Çopardaydı. Güreş ayaik- dir. Kurşunlardan biri Mehmet 
_. ta tam bir saat sürdü. Çopar, ç tal · miri.de bir adamın kal Calık, küftir ediyordu: a ıs •• .,. -• oyun vermemeğe çalı§ıyor ve bine rastlamış, adamcağız öl-

- Ah, köpekoğlu Çingene... müdafaa güreşı ya.par baldeyru. müştür. 
Dersıni iyi a.lmı.ş ... Bak ııasil Bunun aebebi de hasmının kcn- .------------. 
tespıhböccği gibi bUzUIUyoı-. _!lisine &olak gelmesindendi. 1 A J. ilk I l i ı 

Cazgır da: Yörük, durmada.:n hasmına Sı<eT f er _ 
- İyi o;ıumuş üflemişler Çin- saldırıyor ve, bir taraftan 1kap- '--------~---

geneyi.. Hiç böyle güreşınez bu, mıya çalışıyordu. Fakat muva.f- BetlKtıt Mkerllk ~b•inden: 
herıf!. Oyun vermiyor.. fa:k olamıyordlL Güreşin bu saf- Yd. P. Tim. tamaıı Hakkı ollu 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
t ~ 42 IKRA.nl fELcHi 

1 ad.t 2000 Ural&k = 2000.-
1 .. 1000 .. = aooo.- .. 
2 .. 750 > = 1600.- > 

Atölye inşaatı yapılacaktır 
iz mir Na/la Mlltlilrlilifll.ıwlen 
tzmir &matlar Okulu bebç.esh de ;rap8nlaoak atöqe biıaası inşaa'1 

30'r47 lıra 70 1Nt111 ketif bedeli üaerindelı ~/4/942 tarihlııderı itibaren 2t 
itin müddetle kapah zar! uaaWıe eksil~ konulmuştur. Eksiltme 21 
Nisarı 1942 IÜJ>Ü hmir Nafia MOdürfiltüıMıle '°Ph'Aacalt kODlisponda Mal 
11 de yaptı.cakbr. Muvakkat teminat 2IM lira 1 ımru,tur. Bu ite ait 
•ukavelename protea, ölçü ve atlsllei. fl7at c.tvellıeri. Jııetif preje ve ili, 
ter şartnaınfter hlnir, Aokld"&. t•nbUI Nafia llödliı!ftldeto.inde tetkik & 

dilebilir. 
t~at mM2emenniıı vaktinde tıedlırikine ywe.n olmak ve ltM2 mal 

;rılmda mebsubu yapılmak ilıere teminat mWuıbWnde lllute.bbWe ihalıl 

bedehnln \içte birine kadar avans verilecektir. 
Taabhudün 2GOOO liralık kısmı 1041 711ı tıötçeeldm ~ l.f alt 

betinde ve müteDakisi 1942 btlt.çesinclea ödeaecelctir. 
tstekliler 2491 .a7tlı 7asa hükılJftlerine ıWe ha~ muva• 

kat teminat, Nafia Müdürlillünden alınmış ehliyet ve.ikam ve Ticaı·• 

Odası vesik.aaını iııwhtevı teklıf mektuplarıN ekalltme ~nü 1aat onda ko
rni&yon reisliline maJı:buır; mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edllmiyecektir. i •104) (l 791) 

........................................~ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
&....bll--= il& - ~ 1••• '1'lırk ............ 
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llnıllt a..11 UIWI &WDb9r&l.J ._ ~ ~u .. 2 F111& ılll -
a M nr.. bulu~anlara leMde f 61ı111 ......... .1ıı:m'a fit ......... 
plina ıGre t){rartıly~ daf!\.'-cakbr 

4 aact 1.olO Lt.•lık 4.000 

4• - • LOOI 

Llnı H 100 .... 

• 11 • • 
• UNldc .... Lire . . ..... . 

4 • .. • , .... 
40 • , ........ : 11• • . . .... . 

DiKKAT: llenplanndakt ....- bir - ..... il ...._ ..... 
dCr.nfyenlere lmmly~ çıktıb taJtjirde " il fw-' 'J'lııt ••llıaılı•. 

&lll"alar 8Mede d<irt df'fa 11 11..t, 11 He ,.._. 11 .,_ 
itil ve il Birinclkiaua ıaribleri.Dde oek''slddlır. 

1 Devlet Demirıolları iliinlarıl 
Muhammen bedeli (26000) lire olan 40000 Kg. külçe kurf\&11 (17/4/UH2) 

Cuma gUnü saat (15,30) on t>eıı ouçukta Ha;rdarpaşada Gar binut dahilin
deki koınısyon tarafından kapalı zarC uslılllyle satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerın (2100) liralık mu,~akkat temiDet, kanunun 
tayin etti~i vesiknlarla teklıtlerini mubte\ i zarflannı aym gün saat 
(14,30) on dort otuza kadar Komisyon Re slitine vermeleri 1Azımdır. 

Bu işe ait ~artnameler komhıyondan parasız olarak daiıtıbnakt:ıdıı. 
(4055) 

1 İnhisarlar U.Müdürlüğünden 1 .Aıb bir verse. Yörük Ali, hası çok heyecansız geçti. Çin- Nlzım (937 - 413), .Yd. P. Ttm. Se
b ı sarmaya girse görür o, dün genen.in güreş yapmaması ve, lim oğlu Abdu~ıt (25864), Yd. 
yanın kaç bucak olduğunu.. güreşin tırpan "9e el enselerle Top. Tğm. M. Ali oğlu Avni Sav-. 

- Öğüt almış. Ben, YörU- geçmesi herkesi sa.bı.rsızlandırı- (43403), bu üç subayın acele ~be
ğun yerinde olsam. alta. dü.ş&o yordu. Seyirciler, Wırnuya mize mUracaaUarı. 

Küçük tasarruf 
hesaplan 1942 

iKRAMiYE PLANI 1 > IO\I > = 1500.- ~ 1 - İdaremiz ihtiyacı için '20.000,, kilo hurda mantar pauı Iıkl'I 
1t • J60 > = 2900.- > satın alınacaktır. 

nm ... Fakat Yörük Ali, oyun al- başladılar: 
mağa çalışıyor... - Bıktık! .. 

- Evet.. Belki açar.. - ÇoJlı.r, güreş tutmuyor .. 
Dedi. Yani YörUğtln ne mır- - Kaçma Çopar .. 

oevra oynadığmı ve ne yapaca,. (Ar.kw w.r) 

KEf IDELRll: fO > 108 > = 4008.- • 2 - Pazarlık 28.4.942 s:ılı giinu saat 1'1,50 de Kabataşta Levazır u· 
&ahlblı: A. Cemaleddln 8araıvollu ı ŞW..t. 4 Jıla7ıa, ı AJuatos, 2 11ıı:la- IO > DO > = 2IOO.- > besindeki Merkez Mı.ıbayaa Komisyonunda yapılacaktır. 
Nqrlyat MBdUrll: M. 8eml Karayel citeısrln tılrihlertDde 7&11ıhr. 200 > 25 > = 11000.- • 3 - İsteklilerin pazarlık için Uıyin olunan gun ve sa.ıite tekl,f 
._.ldıfı yer: (H. Bekir GUraoylar va 200 > lO > = 2000.- > cetlerl fiat üzeriııııdıe.n % 7,5 güvenme parasılc birlikte mczkOr k 

A. Cemaleddln 8araçollu tnatt. .. aı) .. ••••••••••••••••••••••••! yona müracaatlan. (4 ın) 


