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AYIS 
Gençlik ayrak koşusu, bu sene Erzurum-Sivas, 
Samsun-Sivas ve Sivas- Ankara arasında olacak 

Fırtına dünyasında 
bir gemi 

r---- ---, 

Biz, yabancı bir SC\'k \ e icla.ttı 
altına düt,'tnenwk ~in elimiz
tlev. geleni ) apm.a~·ı \ atanmu
za kar.,, bir oon: biliriz. Bunu 
bize İngiliz entrika. ı tdkin. et
mi) or. Ruhumuzda yaşı) an 
mini namus ' e ser<!f hissi em
l'f'diyor. 

L _ 
Yazan : Hüseyin Cahi j YALÇIK 
<e:::! tampa gazetesinin Anka
ii;;;}J raya uğı amı~ ofan mu-

habiri, g::ızeteı:;inf' gön
derdiği bir mf'lk tuba bu başlığı 
veı·iyor. Fırtına Llünyaı:;ı içimıe 
yoluna devam etmıye çalıı:;an bu 
gemi, Türkiyc<lir. Memnunıyet 
Vt biraz da hayl'et ile gürü~ o
rum ki İtalyan nıulıaı riri Tür
kiyeyi anlamıya. gerçekten gay
ret etmiş \'e Türkiye hakkında 
az çok sempatik hır bakımdan 
mütalealar yürütmiye çalışmışur 
Fırtına dünyası ıçindcld Ti.irk 
gemisi, İtalyan ımuharririnın 
tasvirine göre, yolunu şaşırmış, 
~dkenleri parçalanmış. şiddetli
cc> bir dalga hücumuyla batm1ya 
hazır bir hale gl'lmiı$ zavallı 'bir 
tekne değildir. 'l'ilrk genıiı-;i de
nizleri yararak emniyetle yürü
yor ve dümendeki adamlar her 
ihtimali gö7.örıüııde tutuyorlar. ! 

'Muharir Türkıyenin tarafüızl~ğını 
emsali görülmemil? bir mükt·ın
ıneliyetle müdafaa muvaffakı
yetini göstcrmi. oldugunu. Türk 
milletinin hiçbir ıneınlekette gö
rülmemiş bir kudretle kinl<'rini 
ve hislerini snstm arak sadect> 
milli menfaatleı min iı:npJarma 
göre hareket ettiğıni, i!-'tiklalini 
\'C toprak bütiinlüğünü k ırtar
nuya ç:ılı§tığını müşalıede edi
yor. 

Dünya bHhranı içinde Türki
yeni:-n durumunu hemen hemen 
dostane bir anlayı~la ka\·raı.ııJ a 
çalıŞ'an muharriı c bu hislerin
den dolayı ancak teşekkür ede
oiliriz. Onun gösterdiği bu iyi 
nıyt."tlcre biz de ayııi suı ette mu
kabele ederek mektubunun ba7.ı 
noktaları ii7,erinde açık ve ı:;ami
ıni bir surette görUşmek isteriz. 
Muharrir, 'l'üı ki:; t-de ltalyaya 
karşı uyanan şüphelerin İngiliz 
entrikaları nc·f..iccsi old:.ığunu 
zanne<livor. Onun görü.~üne na
zaraın, ingilizler Rus - Alman 
nuıalıe<lenamesinin bfade yarat
tığ-ı endişelcıden istifade ederek 
Ankara ittifak mııahedenamesi
nı imzalnmışlar \'e Habeşistanı 
fethetmiş olan flalyımların şim- 1 

di de bnyrnklarını Anadolu sa
l.illeri ne dikmeyi gaye bi lcl.1kJe-
riııc bil.i inandırmışlardır. 

İtalyan muharıirinin Tiırk -
İtalyan münasebctleıini bu tarz
da anLJn:ısı iki memleket ara
sındaki soğuklukla1'1 ızale değU, 
1dame edecek bir harekettir. E
ğer karşılıklı nazıkfıne 'bırkaç 
cümle teati etmekle iş halloluna
bilccek olsaydı, biz de basma ka
lıp neza:ket cümleleri) 1c muka
bele ederdik. Fakat bunlar ne
ye yarar? Parmağı asıl yaranın 
üzerine koyffialı ve hakikati or
taya dökmeli, ki bir iyıleşme 
~mkanı vanm bunu elde etmek 
kabil olsun. 

Stampa 
gazetesinin 

yazısı 

Fırtına dü·byasın 
da bir gemi: 

---00--

Türkiye 
Torino'da çıkan La Stam

pa gazetesinde ''Fırtına dün
ya:;ında bir gemi: 'l'iirkiye" 
başlılklı bir ya.l.l İntiı:ı<1r et-

' miştir. Bugün Ba.'}Jlluharriri
~izin başyazısına mev . .m teş- 1 
kıl eden bu makaleyi okuyu
cularınııza bildıı iyoruz: 

. "Biz. _gittikce sidrletlenen 
1 kasırgalar a rası~da emıri- 1 

yetle denizleı i varan Tüı k 
gemisine, U7.aktan ışık t uta-

! rak pilotun yolunu emniyete 
koymıyn c;alı~yoı uz. Biliyo-

1 

r uz ki, dümende-ki adamlar 
her ihtimali dikkatle gözetli-

1 

yorlar. 
Çin ve Pasifik demzlerindeki 

( Sonu Sa. 3, S U 5 de) 

Ankara, 5 (Yeni Sabah) -
Geçen yıl 19 mayısta Samsun
Ankara arasında yapılan genç
lik bayrak koşusu bu yıl aynı 
tarihte tekrarlanacaktır. 

Bu yıl koşunun programı bi
raz daha geni~lclilmişti r. Öğ
rendiğimize göre, Erzurumdı:.:.n 
koşacak ve Erzincan yoliyle Sı
vasa gelecek atletler Samsun
dan gelenlerle bil'lesecekler ve 
bir koldan Kayseri. Kırşehir ye
liyle 19 Mayıs salı günü saat 
11 de 19 ~fayı:; ı:;tadyommıa U· 

laşaca kla rdır. 
Koşunun progmmı r.udur: 

Erzurumdan hareket: 11.5.l~H2 
( Sonu Sa. 3, SU. 2 de) 

Hindistanın esas 
kararı 

Kongre Reisi 
neticeyi yarın 

i lan edecek 

Hint Müslümanlara ken
dilerinin tasvibine arz 

edilmeden hiçbir 
değişiklik yapılamıyaca

ğmı söyJOyorlar 
Yeni Delhi, 5 (A.A.) - Umu-

mi valilik müdafaa meclisine bir 
Arnavutluğa çıkar çıkmaz artık Hintli aza getirildiği takdirde 
Balkanlarda kendisinin muva- bu zatın vazife ve salahiyetiyle 
faknti ve malumatı olma.dan hic başkomutanlığın vazife ve sala
bir şey yapılamıyacağmı söyli: hiyetleri arasındaki hudu<lu ta
yecek kadar haris davranmıştır. ~n _et~e~ işinin görüşiildüğiinü j 
Bu beyanat La İngiliz Kaynakla - bil<lırmıştır. 
rm<lan değil, bizzat İtalyan mu-
hitlerinden çıkmıştır. Ayni za- Kon~re'de 
manda, ltalya Balkanları bir Kongrenin te~kilıitı hafiyesi 
"Hayat sahası" addettiğini bil- bugün iki saat süren bir topİan
dirmiş ve isterse Boğazlardan tı yapını~ ve yarın yine toplan
K-aradenize sıçnyabilcceğ-ini de nrn!{ üzere dağılmıştır. Kongre 
1"Öylemistil'. Bu sözler de İngiliz Reisi Azad. Kongre tarafından 
maıııulatı değil, halis ltalyan verilece.k esas kararın salıya 
markalıdır. nezredilmesinin muhakkak bu-

Bundan b.1.şka, ltalyarun Ak- ~unduğunu ve o gilne k adar İn
deniz hiı.kimiyetı davasını da bi-ı giliz harp kabineAindcki tema-
liyonız. Fa~ist İtalyanın kendi- ( Sonu sa. s. s u. 2 de) 
sini ve Roma İmpaı atorluğunun ___________ __:__ 
\'arisi ilan etmesi Londrada uy
dun:lmuR bir iftira değildir. İ
talyanın A}<deniz S'llhillerindeki 
vilayetlerimiz üu-rinde beı:;lediği 
emeller de kendisine düşmanla
rı tarafından atfolunmamı~tır. 
Daha birkaç ay evvel bir İtal
yan ı isalesi Akdeniz hakimiye
tine vaJnız Arapları teşrik et
mek lutfunu gö...;teriyor ve Türk
lerle Yunanlıların Akdenizden 
kovulacakla:rmı temin etmiyor 
muydu? 

RUSYA'DA 

Merkez cephesinde 
göğüs göğüse 

muharebe oluyor 
Almanlar iki Sov 
yet ağır kruvazörü 
nü ha tırdıklarıDı 

bildiri yor lar 
Mo::;kova, 5 (A.A.} - Bu sa

bahki Sovyet tebliği: 
Dün gece cephede ehemmi

yetli hiç bir değişiklik olmamış 
tır. Cenup batı cephesinin bir 
kesiminde Almanlar bir gün ı 
evvel kaybettikleri me,·zi'eri ı 
geri almak için tanklarla karsı 
hüc•una geçmişlerdir. 

Tanklarımız Alman tanklari
(Sonu Sa. 3, S il 6 da) 

HiNDiSTAN 
KAPILARINDA 

l 
Böyük bir Japon 

hava filosu 

Seyıa ı 
merkezi ' 

---00--

Ko~ombo' yu 
bombaladı 

~ 

----0(>- • 

30 Japon tayyaresin in 
düşürüldüğ j bildiriliyor 

Kolombo, 5 (A.A.) - Res
mi tebliğ: 

Bugünkü pazar günü, ma
halli saatle 8 de biivük bir 
Japon tayyaresi teskÜi Ko
lomboya hiicum et~iştir. 

Bomba, pike ve çok a l<;ak
tan uçarak mitralyöz hücum
ları yapılmış, liman ve Rat
malana bölgelerine taarruz e 
dilmiştir. İngiliz av t ayyar e
leri, hücum eden tayyarele
rin yolunu kesmisler ve bun
lardan bazılarını· d~ürmüş
lerdir. 
Akın esnasında 25 düşman 

tayyaresi, avcılarımız t ara 
fından muhakkak surette 5 
tayyare muhtemel olarak dü
şürülmüş, diğer 25 tayyare 
de hasara uğratılmıı:ıtır. 

( 8<mu S<ı. ,,, S?i. 4 te) 

BALTIKTAN 
KARA DENiZE 

KADAR 

ALMAN ORDUSU 
Muazzam bir 

taarruza 
hazırlanıyormut ! 
V~ington, 5 (A.A.) - Muh

telif memleketlerden son gün
lerde Vaşingtonda ordu istihba
rat servisine gelen bütün ra
perlar Almanların büt ün Sov
yet cephe.si uzunluğunca Baltık
tan Karadenize kadar m uazzam 
bir taarruz bazırladıklaıını rös
ternıektedir. Alman yüksek ku
manda heyeti dör t milycm kişi
lik bir kuvvet tahşit E.tm.i~tir. 
Bu .kuvvetin yansı merkez cep
hesinde Moskova istikam0tinde 
toplanmıştır. Almanların Sov
yet ordularını ezmek tasavvu
r unda bulunduklan d.~ikard1r. 
Çünkü istikba.ldaki projeleti ne 
olursa olsun J aponlarla irtibat 
te~is etin.ek isteseler bile Sovvet 
ordularını cenahlannda malam 
bir \'aziyette bırakmazlar. "" Bu
nunla beraber Vaşington<la ü
mit edildiğine göre Rus ordula
rı eskisi kadar mukavemet et
tikleri takdirde _yıldırım harbi 
yemden pahalı bir hezimete ııı
kılap edecektir. 
Almanların Bulgaristana kar

şı bazı ihtiyatsızlıklarda b ulun
maları mümkündür. Birçok Bul
gar subay ve erleri Rıısla.ra 
karşı muhabbetlerini ı;aklamı
yorlar. Bulgar limanlarında bil-

( Sonu Sa. 3 Sil. 3 te) Biz her milletle ol<luğu gıbi !tal
Yanlarla da dost yaşamayı iste
riz. İtalyan otan topraklarda hiç 
bır göziimtiz olamaz. Eğer ltal
Yanlar 'l'üı klerle gerçekten dost 
Yafimnak istiyor.arsa bize bir 
fenalıkları olmıyacağı hakkında 
kalbimize enmi~ et telkin etme
leri kufidir. Bizı lu lya) a ıkarşı 
şüpheler beslemiyc sevkeden a
nuller İngiliz entrıkaları değiıdir 

İ.şte şimdi kalemin ucundan 
kolaycacık akan sn birkae< haki
kat bizim neden dolayı ltalya
dan kendimizi konımak zarure
tınde kaldığımızı anlatnuya ka
fidir zennedcriz. Bu hakikatler 
meydanda dururken Türkiyenin 
ihtiyatlı Ye tc.•dbirli hareketine 
İngiliz entrikalarını sebep göster 
miye ~alı~makla hangi mesele 
halledilebilir? Berlinle Roma bü
tün Avrupayı \'e Afrikayı se\·k 
ve idare i<.;in ittifak etmemişler 
midir? Bu da mı İngiliz entri- 1 
kasıdır. Biz böyle bir sevk ve 
idare altına düsmemck ic;in eli-ı 
mizden geleni yapmayı vatanı
mıza karşı bir borç biliriz. Bu
nu bize İngiliz cntrikast t elkin 
etmiyor. Ruhumuzda yaşıyan 
milli namus ve ~ere! hissi em
rediyor. 

İtalyalı arkadaşımız Türk - İ
talyan münasebetlerinin iyileş
mesini istiyorsa lutfen bize bu 
noktalar hak'kmda izahat ver
sin, bize kanaat \'e itimat telkin 
etsin. O zaman iki memleketin 
nasıl biribirlcrine yaklaştıklarını 

"Demirhlsar ,, destroyerimiz 

Hiçbir eutrik::- 'fürk politikası- Hüseyin Oahid Yalçın 
:nın esaslı yiirli) il leri üzerinde --------- --...;.....-

görür ... 

tesır yap::unaz. Entrikaların te- Amerı·ka denı·za lfı ları siri ancak n.llvukkat olabilir ve 
iki dı".;;t memleket kaı şılıklı i-
2ahlaL ile lrer entrikaının de\'am
lt tcmrlerinin önüne g~ebilir. 
nizi 1talyaclan uz kl:aştıran se-
1}.•plı.:ri bizzat lt lyanın hattı 

ıhc1.r k"tm le aramak 18.zı~dır. 
t:ılya Arnavutlu a geldiği gün 

bizı tehdit etmiştir. Onu Anıa
Vutıur.a !n :iliz entrikaları g().. 
tü · tir zannederiz. İtalva 

ikisi kruvazör 
7 J a pon gemisi 

batırdı 
Vıaşington, 5 (A.A.) - Bah

riye nezaretinin bildirdiğine gö
(Sonu 8a. ı. so a de) 

--~--~--~ .. -~~~~~--
Gıemiyi getiren İngiliz denizcilerine 

İskenderunda ziyafet verildi 
Adamına çıkan "Bugün,, ga

zetesine Antakyadan bildirili
yor: 

"Demirhisar,, distroyerini !n 
giltereden İskenderun limanına 
getirerek nurlu sancağımıza 
kavuşturmuş olaıı İngiliz su
bayları şerefine tuğ general 
Şükrü Kanatlı, İskenderun Şe
hir Klübünde 200 kişilik bir ak
şam yemeği verm.i§tir. Yemek ... 
te askeri ve mülki erkan, İngi· 
liz konsolosu Tür.k ve İngiliz 

deniz subayları hazır bulun
muşlardır. Saat 20 de başlıyun 
ziyafet çok samimi bir haı:a i
~inde saat (23,30) a kadar de
vam etmiştir. 

"Demirhisar,, destroyerinıiz 
de den.izcilerimiz tarafından 
teslim alınmış bulunmaktadır. 
Gem.iyi İskenderun limanına ge
tiren İngiliz subay ve er1eri Su
riyeden gelen kamyonlarla Hıı
tay&m ayrılarak 'kara yoliyle 
Beruta gfünişlerdir. 

Sui 
Çarşamba günü, İstanbuldaki şa i er·n malii~ 
matlarına nerede müracaat edileceği beli o aca~ 

Ankaradıaki suikast hadisesi- baretleri ve adalet huzurundaki 1 
n'in muhakemesine ~arşsmba sa- durumları üzerine de bazı me-ı 
babı~ d~va.m edilecektir... rakıı ı:<?~ıan ınceıemek rayda- Malt~ya dalga 

Hamse etrafında bugune ika- sız degılcur. ı U 
dar yanılan incelemeler yeni bil- Maznunlardan Abdurr-cıhmaa h ı· h .. 
Zl hakikatleri ort~y~ k~ymuş- s:ı-yman bu gene:; yaşında hadise- a ınde ucumlar 
tur. Çarşamba. gunu Agırceza nın kahramanlarından biridir. 
mahkemesini·n huzuruna çıka- Tıbbiyenin dördüncii sınıfında 
cak suçlular ile şaMtler acaba bulunan münev\'er bir talebenin 
neler anlatacaklar? yapamıyacağı, hatta aklından 

Ortada ika.lan tek bir bacak geçiremiveceği birçok işleri na
ve lokma, lokma dağılmış et ve sıl başardığını anlatırken çok 
kemik par<;ala.rından bütün dün- dik.ka.tli, çok diişünceU ve bek
ya zabıtasına örnek olacak bir lenilmiyen bir cesaretle yaptık
llyakatle siyasi bir st ikast ı-e- lannın hensini itiraf etmektedir. 
bekes.ini ortaya çıkarmak mu- Abdurrahman; altı, yedi eaat 
vaffakıyetini gösteren Tiiı k za. süren m:ıcera dolu havatını an
bıta.sının 'bu yoldaki yüksek za- 1atırken tereddüt etti~ tek bir 
ferini överken suika.ı::;tçıların nokta olmamıştır. İfadesine na-

6 Alman tayyaresi 
düşıirüldü 

Malta, 5 (A.A.) - M:ılta cu 
nıartesi ~nü Uç dalga halinde 
gelen Alman tayyarelerinin ta-
2rruzuna uğramıştır. Bu taar
ruzlar cuma akşamından cumar-
tesi fecir \•aktine kadar yapı· 
lan taarruzların devamını teş

'kil et.rrıcktedir. Hava bataryala· 
rı kesif bir baraj ateşi açmJşlar 

şahsiyetleri, karakterleri, ruhi (Sonn Sa. 4 Sii. ·1 c~) 

Avustralyanın 

müdafaası 
Kıt'anın emniyeti 

için taarraz 
vaziyeti alınacak 

Harbiye Naz•rı ile general 
Mac Arthur düşmanı 
· boğmak için yeni 

tedbirler üzerinde 
görüştüler 

Türk Hava Kurumu 
dün toplandı 

- Y a.&ı:;ı 3 iincii &&Jfanuztla. -
..ı .._. __ -~--- -·- - .. 

\'e bu saye<le bir~ok bombalar 
.zarar veıı11cden denize düşmüş. 
tür. Bununla. beraber siviller a· 
ra~nnda bir miktar ölü Ye yaralı 
vardır. Sivillere ait enılak ta ha· 
sara uğ·ranuşuı·. 6 Alman bom. 
ba tayyaresi diişüıülmüştür. 

Dünkü Liğ Maçlari 
""-~~~~~~~· .. -~~~~--~ 

Feaerbahçe Vefayı 4 • 1, Süleymaaiye 
Taksimi 3 - 2 yendi 

vus~:ı~~~bi;e ~~~)M~Fo~: c. Saray da Beykozu 2-1 manf Op edebildr" 
de, General Mac Arthur ve Ge- Y 
neral Blamay ile konuşmuştur. Tehir e~~miş bulunan Liğ l miı:ılir. Fenerbahçe stadında Sü-
Bu kon~madan sonra M. Forde maçlarına dun Fenerbahçe ve ]C'ymaniyelıler sıkı bir maçtan 
g~lcre demiştir 'ki: Şeref stadlarında devam edil- (Soııu : Sa. 3 ; Sü.1 dl-' 

Her iki general de Avustral- =I 
yanın emniyetini korumıya ve _ HARP DURUMU , __ 
düşmana karşı taarruz vaziyeti _ 
almıya azmetmiş bulunmakta-
dır. 

Malezya muharebeı:;i hakkın- A h k • k t 1 
da General Bennett'in verdiği c 1 a 1 a e r 
r aporun birer ı:;urcti General 
Mac Arthur ve General Blam:a
ya verilmiştir. Bu rapor bü
tün tafsilatı vermekte, Avus
tralya ve imparatorluk için çok 
kıymetli olacak faydalı maluma
tı ihtiva etmeJkte<lir. 

AFRİKA DA 
---cı.c:ı---

Derne ve Binoazi 
şiddetli hava 

iki buçuk yılın olayları, zafer yolunu 
hangi kuvvet ~e silahın açacağını 

apaçık göstermiştir. .. 

Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

Riyom mahkemesinde bir 
Fransız generaJi, şahit sıfatile 
dinlenirken, Fransız ordusun
daki tankların demode oluşun
dan. sayılarinın azlığından, 
yete~i cephane bulunmayışın -

dan, ikınal gJ.lçlüğünden \:e n -
h a yet, kullanı~laı ındaki be , • 
riksizlikten bahsetti: ''Hi.ida 
gÖtitcrnıc.-ı:.in a!'arı iznıihlalı\ I:."\' 
ele!" , şiın<'li, bi.iyük a~k~ı · 

(.S.-nıı Sa .. 7, Sıi. 3) 

hücumlanna uğradı r--~, ~. =ı===---===-==~~" 
Sirenaika cephe- ç v 1 H T 1 ya c 1 
sinde topçu ve - - ------
keıif faaliyeti İktisat Vekaleti, istihsali bugünün 

1 

oluyor ihtiyac;larına göre tanzim etmek için 
. Kahire-, 5 (A.A.) - Ortaşark hazırlıklara baslamıc bulunııyor 
Ingillz hava ku\'vetleri uıtıumi ~ ~ 
kararg-ahının tebliği: 2 J aı • 
g~e~f~~n~J·a~~!~~~:is~~.?ı:~ 11ısan. Çocuk bayramı şenlikleri 
ve gemilere bir hücum yapmış- 1 
!ardır. Tmimi, Martuba ve Der- "Yeni Sabah,, ın Ankara muhabirinden:! 
ne bölgelerindeki düşman mev- ------- -----------------
zilerine dtı hi.icumlar yapılmış- 1 . . ~ . 
br. . . * _U~un hır • za.n:an_danberı azlı~ı hı~sedilmekte ohtn ;vi 

(Sonu Sa. s, Sü. 4 te) stıhsalını nıemle.Ket ıhtıyacın ı karşılıyacak bir hale sokma~ 

1 

çin lktısat Y.ekilli~i yeniden ha:ırlıklaı a başlamıştır. B~ j 
maksatla en ı fabrıkalnrı sahıplcrıle temaslar yapılacak w g ~ 

, , rekli ted~iıl.~r alınacaktır. Hükfımctçe fabrikatörl~.re rn.zıın ~: 
lan her turlu yardım yapıla< aktır. Siman F ransa'da 

Akınlar esnasında 
11 İngiliz tayyaresi 

kayıp! 
Yi5i, 5 (A.A.) - Alınan rad

yosunun bildirdiğine göre lnoi
liz hava kuvvetlerinin F~·an~ız 
v~ ~~lçikaı sahi.ilerine karşı gi
rıştıgı taarruz teşebbüsünde 
Alman tayyareleri ve karşıkoy
ma ıtopla.rı 12 dii~man tayyaresi 
düşiirnıüşlerdir. 

Londra, 5 (A.A.) - İngiliz ' 
hava nazırlığının tebliği : 

Avcıların himayesi altında u
çan İngiliz bomba tayyareleri 

(Sonu: Sa .. 3; Sii. 3 de) 

Belediyeler İmar l'lan1.ın İçin Birlik Kuracaklar 

* Özel kanuna göre nüfusu 15 binden az 0 1 ... ,1 be1~-u ı · 1. h ''h .... K.."I. ye er 
ım::ır P anı \'e n ı azır hnrtalarını yaptırmak m ba ,· t' 
de bulunmaktadırlar. ec ııye ın-

• Bazı l' )'.ık beledıyelerin bil c lcri cok dar oldurrundan imar 
pla~ı ve ~~taları yaptıramam~ l tadırlar. Dahiliye 

0
VekilJi<'i-i bu 

· k.a~ıl b~l~ıtıyelerin bir birl!k lmrmaları sureti1e kanunu,1; em-

1 

rını _ycrı~e getirmeleriııi \'C her belediyenin bütccsine gerekli 
J tahsısatı koymalarını belediyelere bildirmiştir. 

23 Nisau Çocul;: Bayramı Ve Haftası 

. :* Yt~r?un En önemli meselelerinden ol:ın cocuk dava.sının 1 
ı~k;ı;ıa!t ıçın _uş-r~şan Çocuk E..,,irg~ c Ktı-?U:f;.<h bu scue yirmi 
bırtnCi senesını ıdrak ctmi tir. 

Kurum Gen~l 1lerkczi bu y 1 d"l. 23 N.saıı bayramı ve hai
t~sının g_cçen sendeıd n d la .<Yeni ve umulllı 'C çocuk da
Hısındukı ç~lı_şma!arl~ elde e<lılen sonuçları belirtecek şekilde 
kutlanması ıc~ şım_d den ? zırhklara bas!, mış ve bütün mtt"
kez w . ubclerıne b1r t&mı ,ı keyfiy ti bildirmiştir. 



iman esiri 

Y' .an der w eide ismind bu 
sat Hollanda mümessiline veka,,. 
let ediyorml.1§ ve mümessjl haz
retleri :arı dolaşmıya 
çıkmışlar. Hazretin adada bu
hınmnyı§llllll bizim için büyük 
bir tıalih eseri olduğunu sonra
dan öğrendim. ieğer mümessil 
efendi korkunç bir Alınan düş.. 
marn imiş. Bu dü...cmıanlığın ~ 
bebi de iı rifin bir Alman ııtadı
m i evlenmiş ollD'ası imiş. ~ 
J,"lŞllan kendisine göz .açtımuyan 
karısından, kadının ırkd larına 
cfüı 1 su "yle, intikam 
aJ y rdu. Emniyet ümiri 
beni gorünce : 

- Sız 'EJ den" in eyir za
bit:ı l zat obn-:ı lı,,,mız: dedi. 
Singapurdaki İngiliz radyosu 
eşk • 1 nizi her tarofn yaydı. Siz 

urd n b"lm k için 
Hıntlı ıta.at r..ısmd.a bir isyan 
da çı . 

li<'rif cevap bekler gibi sus
tu. LU.kin bE.ll, öyl"y e ne 
varsa. h psini bitı in di~e "zı
mı m yordum. O, devam et.ti: 

nu radyo ile bütün U ka 
yaymış olma~da (10.000) İngiliz 
lirasını knzanıvenınek hırsına 
kapllacak milyonlarca kisi~· p& 
§ime saldırmış bulunuyorlardı. 

(10.000) f\'tcrlln her yerde ol
duğu gibi, bHhass,1 Uzakşa.rkta 
pek mühim bir yekfmdu. Bu iti
barla ben artık bıtaraf V>prak
la.rda bile kendimi eınniycl:te 
hiasedcmezdİUl. Dichn'i de ölü 
v ya diri olara'k yWrahyacak 
kimselere de bir p.:ıra mükafatı 
v d dilınig-ıi amma, bu meblağ 
bana tahsis olana nisbctle de
vede fü.tlak kabilind n kalıyor
du. 
Kasabanın dükkünlarından 

birinde eski bir aUas, bir <le per
ger buldum. Sonra ihtiyaçları
mızı ku •lıya:bilecek küçük bir 
Qlıı kayığı sanıp::uı tedarik 
ettim. Hepimizde bol bol para 
bulunduğundan a cağımız y-
1 ri pazarlık etmeden alıyord n:. 
Kara yoluyla bize iltihak edecek 
olan arkadaşL.ır da akşam üzeri 
gelip bize kavuştular. Bu suret
le ertesi sabahı beklemeden Su
mııtraya müteveccibın yola çık
mJ!k mümkün olabildi 

- Sızi cür'ct ve cesarctiuiz
<l • d 1 yı tebrik ed rim. Fakat 
a} nı zamanda sizl0 ri burada 24 
.sa~tt n fazla alıki1)1:.t.rnıyacagı-
m a da mül ıf bulundugu- * 
mu derhal iliiv ye U.ızun1 gorıi- Nazik ve -bizlere dost emniyet 
riun. B naenaleyh yerlı bir tek- iınıirine terı-Okkür ,.e veda cttik
neye atlayıp Sum trnya doğru ten oııra Çin kayığının dört 
yalı.muza dm:am etmek hakkı- tkoşc yelkenini fora etmiş, rüz
ruzda hnyJrlı olur. gann tesinyle Tanjang Baley 

Pckfilfı, dedım, ikazınıza te- koyundan sür'atle uza do.şmış
§ek diri<!?" ederım. Limana kadar tık. 
gıdıp bir ktlçuk kayık bulnuya Sumatra ile aramızda ancak 
çalışayım. 50 mil kadar bir mesafe bulun-

Heıif, yola çtkmn.k üzere ar- du~'llndan gece1eyin bu elJi mili 
kanıl döndü - "imü görimce: GI !lliyebilcc Jlınizi umuyordum. 

- D• run, dedi, şehirde aki ln- LA ·in J uvvetli bir akıntı plii.ıu
giliz v r. Bu ad:ımlır İ71c>nn mı altüst etti: Cereyan o kadı:ı.r 
buraya gel.:t~~· i tabu haber kuvvot.l"ydi k" bunu yenmemize 
almıslardır. Limanda bugün öğ- ımkan yoktu. Ben de civarda is
leclen sonra Singapura Juı.l1ro.-- ntlni bilmedığım ve bugiın bile 
oo;k küçük bir vapur var. lngi- hfı.lii. öğrenemediğim, küçük bir 
lizler bu vapurun kaptaniyle. dacıva sıgımnıya · v -
s·zıerın burada bulundllı:,0-Unuz dim ve tekneyi çok büyük bir 
habi,;rini behem hal Sjng pura ağacın sulara sarkan gümrah 
ub tıracaklardır. Binaenaleyh, ynpraklı dallan ıarasına gizli
v tit J:ç.ıybetmcden yola çıksa- yeralt demirledim. 
mz daha İ)J olmaz mı? 'l'anjang Bıley'd~ki polis ô.mi-

Herif bu Jnütaleasmdan son- rinin tahmini veçhile iki lngiliz 
:ra 1ngUizlerin iberıi ölü ~eya di- Singapura haberler uçuonwı ol
ri o• ra.k yakalıy çaklar on bin maWnr ki biz kocaman $cm 
lngıliz 1 rası para mükafatı va- himayesine iltica ettikten sonra 
.ee .. · .{lerini de Ha ve etti ki, bul brrçok motörbotiar -kıaran1ığı 
habf>ıi ir-1itince şıddetle sarsılma- nrojektôrleriyle dclcrck bizi a
dım desem ıy an soylcmiş olu- ra rdıklannı .dehşetle gördü'k. 
n:m. Zim kurnaz 1ngıilz r bu- ( rka.sı var) 

Gh·e lu bir v 
endirden. ağ 

Vakit geçirmeden bu 
memlekete teşmili 

usulün bOtü11 
lazımdır 

Giresun dan bildirildiğine gö
re, Giresunlu san.aUcar bir va-: 
tandnş. cl tezgfilılarında kendir
den çuval yapm-=-ktadır. El tez
{':Ül:r.b. yapılan bu çuvalla.on 
ıse yabancı •·!O:ll~etlerden ge
iıec çu •'h lardaa Ustün ve daya
ıwtlı oldukları keyfiyetinde çu
nl ı.şlvrımıe ınülchnoSis tüccar 
w ve i:.,. adam.lan s5zbirliği et-

Trabzonlular Trabzonda ken
dir zira.atinin teşvikile elde ~ -
dile~ ve başka mıntakalar
dan getirtilecek ke.,ndirleri Trab 
mnda mevcut tezgfı.hlıı.rda wli -
yerek Trab1.onwı çuval ihtiyacı
nın hiç olmazsa kısmen temini
nin kabil olacağı fikrindedir -
ler. 

--------------- -----~~~~~----
----00-- lntik 'P devre i 15 Mayısta bittiği 

H"k~ et ço için seçim az rlığı a başlan ı 
e iş salahiyet Şebir Meclisi 1938 _ 1942 dev 

• d• resi 15 mayızta nihayete ere -
verı 1 ceğinden yeni :meclis için inti -

Ankaradan bıldinldiğine gö - hap hıı ıiıkl rına başlanmıştır. 
re, ev, mağaza, depo vesairede Seç" de, but.ün kazılar da
arama yapılmak üzere hükU- bil olmak uzere 71 ki.51 intihap 
mete geniş mikyasta salil.hiyet edilecektir. 
verilmişti. Seçim i~in kazalarda ve ~ 

cak ve bunlar mmtakalan da
hilındeki 18 yaşım tam:ımlamış 
kadın ve erkeklerin listelerini 
hazırlıyacaklardır. Seçim, tek 
dereceli ola.cn1.'1:ır. 

Vali, şimdiki azhlnr i~ 15 
ma.yısbı. Florya Belediye gazi -
nosunda bir akşam ziyafeti vc-
recektir. 

Ticaret Vekaleti, bu arama. lediye ubelerinde intihap en
keyfiy tinin yap labılmesi için cümenlerı pek yalanda .kuru.la
hcr jeyden evvel hükümetin ~- tt---~--~----------------------------------------------------
cap eden maddelere el ko 
ve alllkadarlnrın el konan moo 
del ri sııkla.ına.sı esasını kabul 
etmiştir. Buna göre, tüccarlar 
ve ihtiyaç .sahipleri el J onına
ınış maddelerden ihtiyaçlarına 
ve işlerinin icaplarına göre 
stoklar vücuda getirmekte ser
besttiı ler. 

.. 1 o ,..ul arı yaz 
tat.il er· 

M'::ı.arif Müdürlügi.inde topla -
nan bir komisyon ilk okullann 
ders kesimini, imtihan ve tatil 
tar hlerini tesbit etmiştir. 

Şehir okullan 30 m:ıyısta, 
köy oJ,ullan 9 mayıst'a kapana
cak ve imtihanlar 1 haziranla 
olan mutemetlere yapılacak
tır. 

Orto. Tedrisıı.t müesseseleri
nin ders kesiminin 28 mayısta 
olması muhtemeldir. 

Ayr t • • ve gezıcı 
•• • • • 

u·cı ı ve ma angozu 
arı da başhyaca 

Adnnndan bıldlrildiğine göre, 
Adana bölgesi sanat okulu bi -
mı.sının inşasına haziranda 
başlana aktır. Planı Maarif Ve
killiğince hazırlaıunakta olan bu 
okul, en büylik tip okullardan 
olacn.k :ve 1000 talebe ala.Chktır. 

dürlüğü, bu köylü talebe}e ya
taca.'k ve barınacak yer teda
riki için şimdiden teşebbUslere 
girişmiş bulunmaktadır. 

a- •lerl 
İzmir, (Yeni Sabah) - Yağ 

fabrikatörleri ve tacirleri adına 
bir heyet dün Anka.raya hareket 
eylemiştir. Haber verildiğine 
göre Ticaret Vekaleti zeytin
yağlnriyle pamuk yağla.nna. a-

• 
1 : 

Hakikaten bu hatanın 
tamirim~ imkan yok mu? 

OkuyueıılaNmızdıın Sııbrl Gözgu 
c! yaz yor: -

u Soyad ı kanuni m 
fında kayıt ve i1 ttırm 

re KU p:ızar l\ uf cmu 
ğuna murncaat ettim, beyanname
Yi Böldurdum ve benden evvel 
müracaat cdro akrab:ımdnn bin
nm muvnbkat inmısuu da aldık
tan sonra 3.5.936 tnrıhlnde hüvi
yet cı1 ıdnmroa kııyıt ve tescil et
tirdim. 

Aı:ru:lan bir müddet gcytiktcn 
onrn zcvccmdcn mahkeme karıı

rile ayrılmam üz rınc ,. akı ol 
degışıklıgi il cllirmck u er 
mezkur nil us daırcsme mur c ... a 
ctt gun uımnn ~ı·dım. Çunhu 
vaktinde soyııdı almıyanlıırın bir 
listesını y:ıpıp Kayın mlığn gôn
dcrmişler. Orası da bıltabi baııa 

bir ba .kn soyadı vermiş. Mcmuıa 
sorduğum zaman "selefim id rc
mızdc mc\ cut bt>yannamcnıı.ı def
tere işi mcdiı;tni:ien bu yanlı lık 

olmustur, düı.clm,. ınc de imkfln 
yoktur,. cenbını v rdi. N hi~ 
Mücliırunc muracant ctt m: 'Mah
keme kararı iSter,, dedı. 

Memurun hatası yu1.ıındrn ben 
niye işimi bırakıp m hk mckrd 
uğrn ayım? Aynı defit>rde babam. 
annem ve utün krabalnnın ny
nı ısını tıı rııkcn ve herke b ııı 

o ıs:ımlC' tan rken ben mye yeni 
bir buvı et btıruncy ı? Al 
dar rr. kam1n d kkat nnz:ıı mı çek-

Öğretmenler, 1 temmuzda bı.· 
tile baslıyacaklardır. 

Bu b:ıyük .s:ı.nat okulundan 
başka Ada.nada açılacak olan 
inşaat ustası oıwıu da önümüz
deki yıl dcrslere ba.şlıyacaktır. 
Aynı ~ıl eyyar köy demircisi 
:ve marangozu kurslarının açıl
ması da kararlaştınlrnıştır. A
dana Maarif M.üdürlüğU bu kur 

zami fiyat tayin .edecektir. =--=----.... ..-.~---......,...,, 
-----ıııc:----

Bir sandal battı 
Dün Yalovidan gelmekte olan 

Maltepe vap.uru Sarayburnu a
çıklarında dolaşan bir s.ı..ndala 
çarpmış, batırmıştır. 

ait incelemelerini tamamla -
mıştır. Bu suretle Adananın 
sanatkar .ihtiyacı geni§ ölçüde 
karşılanmış olacaktır. 

Knza w koylerden de sanat 
okuluna talebe geleceğini goz -
önüne alan Adana M.aarif Mü -

Eski bir katil yakalandı 
Manisa (Yeni Sabah) - 939 

yılında tedavide bulunduğu 
Memleket Hastahanesinden kaç
mağa mtlva.ffak olan kansını 
öldürmekten 20 seneye mahkum 
Demircili Mustafa jruıdarma. 
mUfrezeleri tarafmdan yakn1an
mı,ştır. 

Sandalcı Mustafa kurtanlmı.ş 
br. 

"Eğer yalan söy1üyar.sam,, 
Şehrimizin ıve İzmirin tanın -

mış firmalarından bir çoğu 1rn
misyonculan bulunan , Mar
puççularda Sabuncuhanı cadde
sındc ticaretle meşgul Cemalet
tin Dündarı kendileıine limon • 
tuzu yerine asit oksalik isimli 
zehirli bir madde gönderdiğin
den zabıtaya 8/ennişlerdir. 

" suı,. diyen sabıkalı 
tini· bir ·r anlath 

Sahte1carlık mühim bir mik
tara baliğ olmaktadır. Cemalet
tin, sorgusunda, bunları Ah
met ve 1ehmet Bozkurt kar
d !erden aldığını, bunlar ise. 
Galata.da Şekerleme bafrikası 
sahibj İsak Behardan aldıkları
nı bildirmişlerdir. 

İsa'.k Behar ise mevzuubahis 
asit oksaliği, limontuzu diye 
!zmirden getirttiğini söylemiş -
tir. 
Şimdi lzmirde bu maddeyi 

gönderen ara tüccarlanndan 
Licto ve Sabudarun ifadesine 
müracaat edilecektir. 

'l'mn 16 yıl, durmndıın. dinlenme
den çalml., b.ıyatılllJl dörtte i.ıçil ha 
pisbancde g~~. dııba bir yll7.l 
dışarıda gcçıroncdiı?in.i kendini a
cındırmak 1çln söylüyor. Sözlerine 
inanmak lAzu:ngelirsc arbk uslan
mış... F k t ,Sult,aı:uıllmet Birinci 

! Sulh Ceza h!'Jtlmi Reşit bu "u lan
, ma,, keyfiyetini uzun senelerdcnbcrl 

dinlcdit;lni ve her geÜşinde aynı 
dnvadn bulunduğwıu suclUJ'a söy
ledi. 

Saçı sakrılı 'bırbiriııe k:ıırışmı;j, ü
zerinde rcngı solın_uş bir mu~ 
~51ynn pcjmurdc ltılıkh sabıkalı 
artisUk ~·nz.Iy:ct.1n1 rnuhabza et.ıne
~e çalışıyor ve k ıdine acıudırmak 
içiıı. dl r:clcni yapıyordu. 
Hı ~ı ıi.t!y t cdlndi!l anlaşı

lan sııb1kalı bu deltı da Sultıı.rıha
, roam.ında llll~pıılo haıwwı kapı
sındak,i nıczcci V ilin dükklnın-

• dan ekmek bı gıru ~qı. VtıQI, 
r<ıi "CÇ e NOjjD % dnv~o.ı aııla.ttıktan •onra: 

Stokholm, 5 (A.A.) - Bun- - ~er ımnı ~tc~ 101.sBydı bel-

mcll"l<fXlir ~Derece bu sabah sıfır- bjr.J .apt l yeri e .koyarak çaldl, de-
çöken ,soö-uk dalgası devam et-ı nı '\oert • "7 

Suçlu kendini §oylc mildnfaa et
ti; 

- Size ne malüm değildir ki, 
reis Beyefendi! Yalnız bu deta ol
sun bana ~ bıçnf:ı çıılmı:i 
değilim. Kör ~ytanın ~ Yok. se
bep oldu j~ oradan ,geçt.i.m. Bak
tım dükkfının öm.mdeki snndıgın 

Ozerl.nde bir bıçak duruyor. Bıçak 
güzeldi, merak bu! Muayene ct
mQk istedim, elime al(iım, evirdim, 
çevirdun, sonra tckr.ar yerine bı
rakb01. İnsan çalnc:a.k olduktan 
sonra orndıı.n bıçak ımı ~r. Dük
kdnda her şey var .. Sozlerim doğ
rudur. Eger yalan söy!Q.rorşan:ı ek
mek çarps,u\. Mer.lıaınctinize ,Sğını
yorum. iBeractimc karar W!l'J'lleniz.I 
rica ederim. 

Hllkim ieabını dU!ıundü. Suçun 
dükkAn harıcinde y.ıni ai:ıkta Jş

lenditini knhuJ ederek bu ııakta
dan suÇlunun üç rıy hapsine, fnkat 
suçlu aynı zamıındn sabıkalı oldu
ğundan ccı.ay.a bir buÇUk ay dalın 
ilAves le hapsin dort buçuk ayn 
iblf,ğuın ve o kadar mü.ddct DC'La

ret albnda bulunduntlmzma J a-

.... 
ecı kamyo 

az as 

tJ~ .Kişi Öldü, l"~tb.rdaiı 
· tisiıJn yn.tı :relılın 

Antakyadan bildiriliyor: ls-
kenderun osesi Uzermde çok 
feci ıbir kamyon k&zası olmu.7. 
buğday yüklü (237) .sayılı kam
yon A.vaklı köprüsünde paı ça
.la.n.nuş, ı,;oför Stclyo ile yolcu -
!ardan Dikmece koyü muhtarı 
fama.il oğlu Süleyman der.hal 
olmüşler, Bedirge nahiye mü
dürü T.evfilr Uluğ ile jandarma 
:karakol komutnnı Hidayet ve 
diğer b yolcu yaralruımışlar -
dır. 

Yaralılardan !uu'a.kol kouıu -
tanı da aldığı yaraların tesiri
le ölmüş ·ve bu fecı kaznııın i.i
çü.oc.ü ıku banuu t · ı etmiş -
tir. Nahıye müdürü Tevfik U -
luğun da yarası çok ağırdır. 
Ayaklarından ve başı.ndar. ve 

vticudunun muhtelif yer. erın -
den yaralı ohn Tıeırfik Uluğun 
bilhasruı ayakları :hurdahaş o1 -
muş v kangrenin önünü ahını k 
için kesil ek tehlikesine manız 
hulunm~tur. 

Ölenlerde.., jaııdw-ma kat akol 
komutanı Biday tin c ıJ.a2Csi 
11isanııı birinci güuü askeri tö · 
renle k:ı.ldırılmış, şoför Stclyo
mın .cenazesi de b:iilin ... oförle -
rin işti -akile ıg6mül il tür 

F...azruıın sebebi hakkında 
müddeiumumilikre ve jantlca"
ma komutan1 mnc yapılan in -
celemelcre devam olunm k'IM

llJ)lerdi~ ~~:!!!!~~~~~~~~~~~~:::::=~~~~~~~~!:!!!:!!!~~~~~~~~::=E~~~~~~~~~'.e llısan Hatta.. ismindeki bu u- : 

d ik" .. 1 1-- if~-~ • !' lci l:nçp,fın bcdeliildcn daha faz -an ı gun evve .usveç ~nne rd:m Fak t · le yçmndı, 

altı 15 <lir. dl. ....::ıı-=-ml"!l----ra-r.v_,c-.ıdl,,,,:.,.. ----.==:ı:;:::ıı--.,,..n dır. 

v•mık vatan'l"eın bulduguw usul Çeu-Pe-i içtiği çubuğu bitirdi~~..at:,--ME" t:!:-= ==--~ Üc kl.~ pek diklmtlı, fa! 
.,-;esinde b;1~zg~hta günde bamboyu itti, enses:ıini ki.ıçük t~I ~"Yeni Sabah" m Edcbt Ronwnı~~.e~ ~~-... -+ ;ı;..;;:-_.~,,;::~ pelr de n ı 1 b c ·· 1• 

2,f; lıbrelik ve bir kilo ytiz gram deri yastığına dayadı. Sağ elini de refli yolcu m •ilı b a?Jı 
ağırtıffmda on t....ne çuval do- tavandaki fenerlerin ışığına 1u- ·imonoyu ~ıka.rd d--m·r yu-
kuna.bılmeKtedir. tarak ölçüsüz bir surette uzun va-rlağı atladı ve çö ıe'di. Ja-

Giresunwı j}1ayacı ol n 150 olan bmaklarında menekşe ıı. ı- ı>o..n vUcutlarıua göre yapilınış 
bin çuvalın yerli yapısı olarak ğiyle oynadı. Bir mülahaza to-

1 
olan fıçı bu b az ıns nlann 

temini içın teşebbüsler ya ıldı- niyle: ~ 'k"-a.zım: Cla.ude F'arrhı-. .E~3E::.?E=:zi~~~e:-~'='=°= Çeviren: Ilıami Safa ::ı:.~·::.:.r.ı.:v' iri vücudile <lo:Jm·erdı. Açık c 
ğı gibi, Ticaret :ve 1ktı t Ve- - Ho! dedi. altında unutur.. _ • 3 mavimtırak, so.nra birdenbire .. f.fo.f .doı · · byıı::ı.r ucb kı-
kfiletlerine göndcrilc.n nümune- Bir lamba afyonu lambanın Dedi. Sustu ve sözü değiştir- aa.nki bir gök kılıcı oııian ya- ..zardı. ~ümJi.ş iı sa larmın te 
ler bu Vekruetler .tarafından mmk camında yoh.'llran diz çök- medcn bir kahkaha kopardı. Çin kusa ile .Şimabara'nın çok malt ralamış gibi. kanla lekeli bu- akalının lovrrnlar a r. -r •en 
hoşlukla karşılarurıştır. müş çocuğu gözden geçirdi ve harflerinde Sin (kalb) ve Menn dağlaoru gorm k mU1llkün ol- lutlar göründü. Sonra Jonnw. l J.ak ·vvcili ve yumw ı: .3 -
Diğer tarafb>n Trabzon p!ya- Çinee cümlelerle ddştincclerini (kapı) demektir ve biri ötekinin mıy.a başlaınışb, Şafak atıyor - gUl rengi ıve maviden canh bir ~sı O::la hUJ<l bir genç hali v - 1 

aamnu. ihtiyaç l~tes.inin ba~n- ifade etti: altına konarak birleştirilince ti- du, Felze: ııaf a.lil.n rengi ortaya çıktı. riyo. :'dıı. 
da ~n ve yokhğu duyulan - Llu-hia'mn Huey (1) ive- çüncü bir harf ·vücuda gelir ki, _Biraz eı'ken! Diye mınl- Deniz bakır pembesi ve çelik üs N€' - San mJ•,rak1a v klaş-
çuval ihtiyacının :;u l)ekildc te- karını lüzumu kadar muhafaza bunlUl da manası (büzün) dür. mavj . e be.nckl di. Ve biroen tı "r• bir paTI.Tlatdannı Ut;. tü -
~ini Trabzonıulat"'a dn düsü- edemem "ştir; Vang Leng'io a- Fakat güldükten sonra, gene da~~ g\ineş doğarken uyan- sahilin ve deniıın üstüne doğan lar ve bu fovknl ldc beyaz de -
nıilmektedır. Kend•r fiyntıarı i- rabacısnı njsal olarak a1ma- sustu. Ve şöyle bir neticeye dınlınruanı tenbilı ~ti Fa- günc.5, bütün imparatorluğa ı- nmn sal11 en t· bii ibnyn. 

Dünya harbi kar rsmda 

Yazan : AJ(.11 GÜNDÜZ 

r 

Ş'şe ve Cam <Sat ş~arı 
Pa ba11çe işe ve ":un b · 

rıkasmda yapılnn ztlca ıy 
y.ı. ..... rı vil<ly lcre nilil 
sıı-Mfle tıls.cak ve sat 
nız vilayetlcr<len {(<.•ı. ..... • ı; 

olan rnüf.e:. "ıh.itleı: e 
tır. 

Yunan Kralı Ameril< ~ a 
gidiy,..r 

Sofyo, 5 (A.A.) Bt?rayn ('
len lıaherl('Je l!orc, ltalur{'do .b.u • 
lun· n Yun n Kr"'lı Amerı · yn 
gitmek üzere yakıııda. fasıı 
.nyrıIBı-a' t.ır. 

;r rkl,r:e ı€cn.ebl 

ENELIK •....;co Kort. 2ıo:I Kl'f. 
6 AY.t..1K 700 ~• '!50 •• 
8 AfLI' 400 .. 00 .. 

V .:K :IY\ .. soo 

se, l"hıacının men'i dolayısile, mıştır. Vruıg Leng'e hak ver- v--..ırı·. k k" b "ıklarını yavdı ·, biıtiiıl impaı·n- ~"". - dlun om. aı,~nı anlamtık ~ - d B ı be be <4.n.ı kat hiç ~üphe yo ı ancının tıı J -

b- ıg:.ın 80 - ~O kuruş ara.- mek il.azım ır. unun a ra r _ insan, ıunutulan bu kalbi saa.ti yoktu. Ne ,. san (hizmetçi torluk neşeci n titı ycJ' gibiydi. ÜZ('re dokundulr- '°· Tatlı ro r , '----· 
sındadır. en küçük :milletJerin bütün a· el bak kız) yolc""un :uanıbaşına öyle ~clze ~~1 k glılüı eri bu ür boyalı <ı~zda 

S.6 AY 4 

Sornovada KanaUza:;yon 
Bornova, (Yeni Sabah) -

Bornova Bel~iyesi bu yıl l::ar 
sabada bazı s:ıkaklann kanali
zasyon ;~tını bitir.ecclrtir. 
Ayrıca kırma taşı Belediyeden 
verilmek Uzm'<: Atatürk Cadc..e
ainm yenide,n d&"'..;enm · ilmınl 
edılecektir. 

Admıada bir 'Vurguncu 
Adana"~ yazıldığına göre, 

vurg''ncı..lulC'" n suçlu .ola.ı ak 
Acıana !kinci Asliye Ceza Malı-! 
kenıcsince üç J.Y hapse malı 
kuw edılen lni.r.ıil McngUllü, 
ha.Kkın :n.ki J·ıırar1 t(.myiz c.t
ro ti. O ·r,,~:l.iğimiz~ gö· .:, Tem
yiz Wı.ahl,cm ... i O uacii Ceza 
DairCEi bu kararı yerinclc gör
mü ve t. c ctm· tır. 

damlan bili:1er ki gUrel yollar kardeşçe gôwtm i ve ona • ...... .., , gıJ.Ucri amaşarak ge- mralandı. 
insam u:za.ıdn.ro. gotürnıez (2). malıdır. nazik ve s3.f bir gü!Uşle dlıG ri döndil. Hala y.~;ınıda ve hfı.-

Çeu-Pe-j bJ.mbu ,çubuğunu Erguvan setenden kemerli çökmüştü ki Felze en küçük bir li diz sökmüş olarak oturan Tal ta bölme! · te.m 'zü ten 
tekrar eline .aldı ve içti. Sonra gilzel elbisesi ve zarif pa;lak 1'? darılmayı affolunmtı2 bir kabtY küçük hizmetçi kJz, alev çıka - o ka aJ Jıyor l;l ki dM. a 
son dummı parçalan dağılırken puzile X I Me - San (Hızmetçı lık addetti. Emideriniı:ı beklen- nı.n ma."lZS.raya t~atUlde bakı - bi.,. v 1 J'el d e~miş 
~r bjr eda 1Je: kız) ayaklannın ucuna basa- diği apaçıktı. Bütün japoncusı- yordu. Fel?..c, bu yayvan göz- nılıı.b :rC.i. 'nı:va.n kiriçlcri te-

- ACJklı bır yolculuğa ÇJkan rak kapalı odaya seğirtti ve nı loplıyarıtlk pek n&14ik bir &u.- ltt'de yıldızlara ait bir akis gör mi~likten yeni gibi dur.u.r.ordu. 
adam çok defa knlbini kapının kağıttan ;yapılına şogileıi gU- rette sordu: dü ve bu, küçücük Japon goz - Y .. e ~. Ki 0 0 acele, iti-

:rilltü ile açtı. - Furo ga d · k:a T bebeğinde csr.urlı bir gurur ı- nalı e1ler tarafıntlan topJanmıs 
( 1) Bu eski bir filcsoftur ki, Hıısırlıımı UstOııdc v iki i - (Banyo bazJr ını !) tıb.na :benziyordu. v..c daima l zır buluııao m~ 

son d<.:rcce müsamalıasi11le me.~ pek fton arasında uyuyan Fcl: Bu saatte şöyle bir C&VaJ> .., - Şerefli ,YOicunun baıı_yosu ~ ~ ı;ot"'ıillın!işt:Li. ~Mi YJ· 
hurdur. 'l~"karuw.ki Çin!.i, !/ani ze sıçrnyara.k uyandı ve mavı w ndan pek emindi: hazırdır!.. kanmış, b• se er menekşe rcn-
Çc-.vPe-1 burada 8Ö'!Jledi{ii bi1- ıve beyazlı, çiçekli geniş bir - Mada deldmıısm .. (He- lkbc1 bir Ne • San ıi~!ri au. ginde, i<'cl, lrokaJJ ba.":'1\a. bir 

l361 
fl.evvel 

9 

Gürıc; 

.10.57 
G.3/1 13.;a 
;tJk; Y'l;\sı 

12.r:.o J.34 

1358 

1kindl 

9.1? Ezanı 

16>55 V,.a.s&tJ 

~l: 

8.-13 ı&u:ıt 
cümle ile "lne§hUr bi1" Çin fik"'!':- kimono içinde doğruldu. nüz hazır değil). :miş ve kıopıWL önllo.de başını kimono rı· yo1ctmu.n f·<'ı-
.sını ima &Ziyo•: Van.q Leng bfo- Ve öy~e de ,.ı>UQn _,..... 1. t B " il un·· · u çısında, ı"ap e~tiPi ];:"dar !!•·"'- l::ıiıı~.Q:ı;:::;;;;:;:r.:=ı:ı;:::ıı;;;s;;ıı;Q1;:11~-ı.;.a ~ l> Bütün genişlifri ile n.çık ohm ' ""'""'I"' a.ıuı. yere .noyınıış u. i.X ~ cu ... "' O" ... .. .~ 
711\1:11..in~''h::ı~~·~'t!ia~ pencerenin çerç~esi içuıde, yıl- Bu .Slmda dakikadan dnldk&- de, .iltincinin arkas.ıl.lda 6011 de· lar.-ınru nı bekliyc"'d Ktw!:ır bu - o a K '( "' T -

}Q. -9 "l1.t?. A.5~ Vas:ıtı 

:ı.· · l dıiların solduğu bir gece scmar aydınlanan gökyilzünde rece tatlı bir yüi.le .görilıunü: • Yt!mu · l , V:nnl1ı · ... ~ı kuma- 6ndtrll 
nı süm ekle çd:iıı .. ni.~, = 61 albnda deniz görülilyordu. garpteki dağların dalgalı ınrt- tj. Hepbir'den Felzey'i içi hı:- §ı a" ı.~ v~ kollarııı.ı ·cap Pt- .G~ g )'1U:'Jlnr 
?Jüks .~ bir cmr ; .. mt c' Bununla ı...eraber, körfezin sa~ lan çabucak kararıyordu. Fe- men h~ kay.nar w lle dolu t.. !d · · } c- • ylikz ltmcl< jciJl ~~:?:~iıvı .. ~~~es!.' ._,,~d!te 
sure "1/l.e millet "nin v lcarz ıunu- ıı-' 6 bir "dd t b. fı ,__ l . • - ,,.,.., ·t .................. ,.. '""'---~ ...u.,. sahilini ka.phyan ufukta körfe- cir, şafak'ı garip fi e ır çı~ ın.oy er..ı.n .an a.nevJ ............ 
1uıf -a ctın ·~. A ,..,'hukl kl k vuyo_.:a.... ~- ..... ı1ı "--T ...... ,,., .. , go··tilrdüler (/\.rJrc.ıı , ..... ) ~~.2!!1~ .... ------llmı:I' · zin sag· Silhitini kru>lıyan maı- 'lt<lo&# u a o .1~ ıı.ıırva. ,uaoa..J,......~ • • .. ~ ,,_. C') B r Çın ata Z"ll. 



Dünkü Liv 
Ma ar 

nıacı 

rum 
Yt' 

-
Hindistanın 
esas kararı 

(,Baı ta"1lfı 1 inci aııyfııd ) 

yillil öi;Tenmek istediğini söyle• 
miştir. 

.Allaha.battan bildirild. !':rinc 
göre, Hlnt Müslüman devletlo;i 
Kongres.ınde bir karar ve -
mış, önceden Müslümanlann 

vibino arzedilmeden hiç ·r 
değişiklik ynpılıruyncağı ilave 
olunmuştur. 

Ruzvelün • "1 

Nevyork, 5 (A..A..) - Ncv
yozik: Times gazetesi yazıyor: 

M. Ruzvcltin Hind" truıd ki 
Ş3.hs. mitmc ili M. Joh on va
sıta.E iyi gfnderclıgi m0s n 
Nehru yn oldugu sanılma.kt.ı
dır. 

9 
(Bat tarafı 1 inci uyfltd .. } 

pazarı. i saat 11. 
Samsundan hareket: 13.5.1S12 

çurşa.mba. sant 11. 
Sıvasta buluşma: 15.5.19,12 1 

cuma saat 17,JO. 
Sıvnstan hareket: 16.5.UH2 

cumartesi snat 6. 
1 Ank':. aya varış: 19.5.1942 sa 

l1 saat 11. 
F..rwı umdan Sıvasa k J.tr 

yol: Erzurum - Ilıca., Tnrcan -
ETzincan • Refahiye - Zara - Sı 
vas. 

• ' tn!lundan Sıvn::a kad;ı.r yol: 
Samsun - Kavak - Havza • A 
mnsya, Turhal - Tokat - Arto
va. - Sıvas. 

Sıva.slan Ankaraya kadar 
yol: Sıvns - Kayseri - Himmet
d~e - Mucur - Kırşehir • Kara 
keçili - Bfila • Ankara. 

Her atlet yalnız gündüzleri 
olmak üz re iki kilometre ko ·a
caktı r.. Bölge, kaza, nııhiye ve 
köyler, !.endi hudutları içinde 
ko fiCak atletlerini hazırlıyaca.k 
la'rdır. Gece konaklama yerle
ri: Tercan. Erzincan, Refahiye, 
Zara, Ifuvza, Turhal, Sıvas, !{ay I 

i, I ırşchir ve Bala.dır. 
1 

Erzurum vo Samsun atletleri 
be nb<;ı 1CI'inde Sıvastcld Ata
türk müzesine armağan cehle -
cek birer bayrak getirecekler'., 
dir. Swnstan Anknray,il. gelecek 
bayrak geçen yıl Samsundan 
gel ndir. • 

Vil yet, ı·aza, nahiy ve ltc y
lerde hareket, yarış ve geçiş 

sırnmnda törenler yapılacaktır. 
Öğrendiğimize göre, Mntbu,1t j 

Umum Müdiirlüğü de bu hnre
kct; C ..,..e aldıracaktır. 

Fencrb·Lhçe d şu şekilde idi: 
Nuri - Muammer, Murat -

Ömer. E;;at. Aydın - Fikret, İb-ı 
ralıiın, Alı Rıza, Turan, Lcbip. 

Oyuna Fenerlilerin mcrk~ 
den ynpbğı r bir nkınln bn•
landı. Derhal Vefa müdafo.Mı -
na dayanan sarı lacivert muha
c•mlcri ilk anlarda İbrahimin 
mütereddit hareketi yüzünden, 
bir fırsat kacırdılar. Dakikalar 
ilerledikçe F'enerin üstünliik te-

(Baş tarafı 1 incide) 
le çarpışmış ve 14 tank, takri -
ben bir piyade taburu ve 4 tnnk 

.Ani· ra, 5 (Yeni Sabuh) - reı icfunhur famE't fnonfiy<"' y (Bn.ş tarnfı 1 inci sayfada) savar bataryası kaybeden dilş-
Tiirk I ulrok Kurlllllu Umumi gılarını sun başlamış, ı la- gcnucilcr Şanglı y :thnne-. 
Heyeti, bug··n saat 10 da l,u - re heyetinin 'rrriirk Hukuk sınden, büyiL:.. bır fırtınanın hü- mnn g ri çekilin • zorunda. \fnl 
rum bin ın la. 1:.ınıh m 1 K mu " , 'Hukuk LCıgau" t kilin .~ı.iiınıti :+ h ber alırlar- m.Jştır. Ganimetler nrnmndn 
Rahmi Gökenin reislifıind t p- (B ) (K nf sl ) (Pad- kC'll, dıgcr ıtarafa.a.n sadece teh: 1942 yapılı 3 tank sağlam bir 
la.ımı~ ve bu toplantıda Adl ~ ·' 0 

ar ' · lıke mıntakasmdan çckınıneyı ı ld ı g""·r·ımış· tir 
M ili l\' f ve ] ~ t yo goruşm lcrı). (Tnl~be .~u ... a- ı d . tlnüyor. Bunu, dılnyanın ıa e c c ~,,ı ı • 
Vekıl•erıle btrcok m bu. r ı . la ~.' ( t ku . u. d • 1 dortte uçu harpte bulundugu Mo kovn, 5 (A.A.) - Öğle 
profesörler, ve hukuk men.., p- l~r~) '. (~rk .H~k Tarılıı ens- bir sırada bugün Türkiye yapı- il7.cri nCŞrodilen Sovyct tebliği: 
lan ha.zır b tlunmu tur. tıtusU), uzerındekı çalışmalarım yor. Hıçbir bitar.ı.flık böyle mü- 4 nisan gecesi cephede mühim 

Ko:-ıgrc konu m lanna, Eh(' - belirten ra 'W1U "1041 • 4'>" edilmcmls, h çbir millet, bir değişiklik olmamıştır. 
di S f Atatiirk'ün m n vi hu- bütçesi blanço unu kabul ebnış- aynt ölçiıde hulerıni, iunleıinı A mmı Tebli<Ji 
zurunda 211 rck ve Milli Ş .. f tir. boğnrak millimenfaa.tlerinı böy- &-rlin, 5 (A.A.) - Ofi: 

-- - le l er yin üntünde tutnnya Alman tEobligi, diln Leningra.t 
• 

~ ~rna 
(Baştarafı l n •i sa1ıiff."tl.e) 

dün Safot Onıcr yakınl. ı ında 
münakale yol' 'lnı bombalamış
lardır. 
ll Lımliz avcısı kayıptır. ti 

Alman a.vcnı dü<:.urülr.ı tilr. 
Bel"lin, 5 CA.A.) - IJ.N.B. : 

As~crı bir kavnnkıtan haber a
lındıgına g re." yme hırka<; dtW
nı n ticaret mi · ~ ı... dü.~m n 
eını:inde bulunruı bazı ticaret ffe
miled Ame.ıikan sularında ve 
Antil dcrnziı c dC'"lizaltı gemi
lcnı:nizın lmı u u olmuı:;tur. 
Bunlar takı ıll n l3 000 toııiTato
hık bir Aımcrikıın ıl-.;;bi ile Bir
leşik .Amcrilın he..,.Wına ışlclen 
bir Let.onya vupunı, bir muıa
da vapuru ve küçük bir Norveç 
ticaret gcmıs:dir. Vaşinr.ton 
balır.iye nazırlığı bu 4 gemınin 
kaıyıbını itiraf mecburıyetınde 

1 
knlmıştlr. 

Battıktan ara eniz 
ad r 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
hassa Burgı:ız'da nskeri tnh i
dat yapıldığı. haber verilmc.lde
<lır. Gerek bu bolgeleıde, gerek
se Bulgaristanda birçdk Gasta
po mernurlnrı bulunmaktadır. 

Almanların Jnpoıılnrı Sovyet
lere liıicum ettirmok aurGtiyle 
bir şaşırtma hm-ekcti yapmak 
istemeleri mümkündür. Fakat 
Rusların Japonlara taarruz et
mek niyetinde ohnndıkları g-ıbi 
Alınanlar da şark cc.phcsinde ni
hai zn.fer.I elde otmodikçe Ja
ponlar da Sovy tlere 'ÜUUTuz et
mek istemiyeccklerdir. Japonlar 
1938 de Dı~ Mogolistnnın hudu
dunda ccı<evnn eden fclii.ketli 
muharebeyi henüz hntarhı.rmdan 
çıknrmtımış\ardır. 

Aıfrika'da 
muv fak ol m.unı ır. Hoch:f onun ve Kron tad da iki Sov
. ti .r l ve tonrıık b tünlüfünü 1 y( zırhlısıyle ıkt aMr Sovyet 
ı.wtı.rm k oldu•!'Wld h r ut ln uva.?.orunun b tırtldığı bıldi-

(B<J:i ta.rafı ı ine de) bu bakımd ıı nıulı eme e ıl- rılmekU.<lir. Agır topçu, dilşınnn 
Kahire, 5 (A .. A.) - Orta rk nıektcdlr. 1 tayy .. re kt1rs1koymn to~u.sunun 

lııgilı.z h va kuvv lort umum Hut; - AJman muahedesinin faaliyetini durdurma hareketle-
lrara~Ahının tcb...ıği: ı TUrkiyede yarattlğı hava<lc.n is- nne yardım ctmıştir. 

Cuma CC3 bmnlıa. tayyııre- tlfade eden 1ngihzlet- 1939 ya- Cenup kcsiınındc dlişıruının 
lerimiz Dern tayyare meydn.nJ-ı zında Türklerle bir kcrl ittifak mimfcrıt taarruzları püskfu1tül
le B~ngnzi limnnın:ı. ve bu li- mmlh ded imza.lamı l r ve Har müştiir. ı.t rkez cephesinin ge
manJa bUluzınn gonıilere ıta,ar. 1 ».e "3tanı feth den İtalyanların rileriııdc yapılan har ketler es-
ruz etmi leTd r. şundi de bayra.klar..ru Anadolu nasında aaoo kisılik bir düşman 

Slrenalk uol de düsıruının s hillerine J(itUrmeyi hedef &- gnıpu imha edilıniştir. Dun 17 
ileri .t::ara :kuvvetlcriııe do t;aar ... din~:k.lcrfoe Türkiyeyi tamamiy- Sovyet tayyaresi <iüşüriilinüş
ruz edilnili ·r. le ınandırmışlaı dı. A\ rnpada tür. Bir Alman tayy resı nok-

Dün O'ündüz O ·ne tayyare g-.ı.yri muharip olan TüıJdye, Ja'- sandır. 
meydanı ycnklcn bGmbn.lanmış- poı ya \ A:ner!k_a ıhtilfıfında Şiddetli Muharebeler 
tır. Bu har ket sırası:nd.ı b;r da bıt raflıgını ıliııı ;Ct.tı. Fakat I 
Mcssersclunıtt 109 diışürülmli..~ uı· da bazı fa.rklıırla.. Pasifik Bcrlin, 5 (A.A.) - Alman 
ve diğer dü mruı U\'cıları ağn•I cok uzak oltluğu iç"n Türkiye bu orduları başkumnnd mlığıııın 
hasara uğratılnuşt.ır. na ehcmmivet ver:miyor, çünkü I teblıgıne &re. 2 nısanda Alman 
Düşmn.nın Malta üzeınne taa.r- bitaraf d >mek lıikayt dam ktir. lotalarıle ınülıiın Bolşevik 

ruzlurı per embe ve cmua gün- F i.U\.at Avrupa bambru: ka bir kuvveti n arasında şıddetlı bir 
lcri devam etmıştir. Perşembe iştir. Çünkü Avmpa ve Şarkta mnhnrebe b:ışla.mıştır. 
günü avcılarımız bir Yunkers Tw·kh•enin hayati menfaatleri 1 Sovyct kıto.'tıl'ı topçu hima.yc 
87 Ye karRıkcyma bataryaları- m vzuubahistir. Kendi pnr~ası Binde Alman lıatlnnna dogru i· 
mız da iki Ahna.n pike tayyare- olnn Avrıroa toı>raklnrında, Bo- lerleme teşebblistirtd bultırun.ış 
si dttştirmfu lerdtr. DUn de kar- ğae.ların şimali sn.hilleı inin bir tur. Bu topçunun şıddeUi ate
şıkoyma toplarım1z ta.rnfmdan 1 müstAhkem m"'vkiini ~il eden şine rogmen Sovyet hiıcutnları 
'bir Yunkcrs 88 dtLrıürülmü~ür. Raradanizin miiva.?.enesı ve hu- piyadcınit.in mukavemeti karşı-
Hiçbir ta}".Yare kaybetmedik. dutlarındaki ik.ilçiik devletler smda kırılım~tır. 

Rama, 5 (A.A.) - İtalyan olan harici münasebatı dolayı- Göğüs göğüse yapılan <:ıırpış-
orduları umumi kararg-clhımn siyle ltJyük ehemmiyeti haiz- ma.lardn ôüşınan kıtalan piı& -
673 numnralı teblihi: dir." kürtülmUst:ur. Donetz haV'Z&Sın-

Sircmrika cephesinde topçu v ttaıo Zingarclli, M. Edenin daki Böl .. vik hücumları geri 
keşif kolu foali)eti olnıuştur. Türkiye hakkındaki sözlerinden atılrn1C!tır. 
Düşman Bingazı ve Dertte il- de b hsetti:kten sonra yazısını Ru lar 62 TtıY)~re ayl t1ilın-

zcrlne aktnla.r ya.pmış i ede hiç- şöyl bitiriyor: B rlitı, 5 CA.A.) - D.N.B. : 
bir askeri hedefe iı>abct knyde- "İngiliz sefirl Moskovadan Şimdi g<!len haberlere göre, 
dilmemiştir. Yerli ahalidetı bir- dönüşte, Rusya.da, TUrJdyedenl D.N.D. aja'tlsının asJ,cl'i bir 1 ay
ık~ kişi pm-.ç ınrumşttr. Blriga- sadece dostane bahsedildiğini nlrhtı.n öğrendiği gıbi Bol vik
zide bir dü. ma-n tayyaresi hnv söylemiştir. Fakat işin esası lcr <ilin Doğu oepliesindc cere
bntaryaları t:ıra.fmdan, 8 tayya- biiBbfüün başkadır: Tlirk mille- yan eden muharobclerdl! 62 tay
rc de Alınan nvcılan tarafından ti, Rusların asırlardanbcri yo- ynre kaybetmişler<lir. Bt nlar
hava muhrebel mıd"' düşi~rül- rulmnd n besledikleri ve bekle- dan 45 tnnesi hava ıtıuhnrebele-
müştür. dikleri isteklerden artık tama- rinde diişürülmili;, 10 tanosini 

H• d• mivla vazgeçmiş olduklanru, tayya<te .karşrlcoyrrm topçusu dü-
lll IS an !Wslann agundan dinlemek is.. şürmüş ve ...,.eri ka!a:nı yerde ta.H-

. terdi." rip cdiltni~tir. 

kapılar da· 
lll!L<ıfar:tfı l inci<le) Pelc )akında ı~tanbulun en büytik il· &inooı olan 

Colombo, 5 (A.A.) - Anıhnl 

mflrı• a tf n"zalt ı~rı Layton bugtin Co!omboya ltü -u: U U cum eden J:ıpon tayyareleri sa-
yınının ta.krlbe'n 75 dlduğutıu ve 

(Baş tarafı 1 incide) buıiların bir tn.yyare gemisin-

• 
1 'da ' 

re, Cav-:ıı denizinde ve Hint Ok- den geldiğini söylemiştir. 
yanu.suncla Ccrcya:n eden muha- --..---..-.:~~~-""'*-"""' 
rebelerde Amerikan deıriz!lltıla- mişlcr-dir. 
rı i:kisi kruvazör olmak üY.ere Vnfl}ngton, 5 (A.A.) - B1ıh-
yedi Japon gemisini batırmışlar riye nazırlığının 'bildirdii:rine gö-ı 
veya ll'asara, uğratmışlardır. re, o."!.a hacimde bir .Amerikan, 

Vaşington, 5 (A.A.) - At- yıne orta 'hacimde bir Leton ge
lantik açığında bir . Amıeı:ikan nlisiyl~ fttüçük. bir Kanadalı vu
ticaret vapuru to~illcnmı~'tir. pur btmdan bir:knç hafta evvel 
Biri mii9tesna olliıak iizere va- biri A1lnntik sahilinde, diğor 
purun bt:tün müı ettebati, kur- ikisi Karayipler d nizinde bat-
t.arılın.ışt.'ir. Rurtulanlaı- vnpu- mıştır. _ 
ruıı pek büvuk bir denrzrttı tn- Bahriye nazırlıgı başkaca 

TÜRKÇE SÖZLÜ Fransızca sözlO 

Niishusı Ni&slın& 

MUHASARASI 
ve osco Giacchetti 

iiu:ıdGJelor ••• Tefrlka.ya dülJtlı 
il tin feci alnheti ••• l\fua:zzntn l.alinut1afi.11U \.(' ftıda.kar-

~ .. 

(HER SABAH) 
Varlık içinde yokJuk 

devam ediyor 
Ya%an: A. C. Saraçoila 

RA!MV AY Mıdcmek için 
önünde durduğum hem 
inlusa.r maddeleri, hem 

de k:ırtnsiye ma.lzenıes:i sa.tan 
y.:ırı aktar, yarı sucu dükkunı .. 
nın antindc bir illmtcktcp tal~ 
b2si durdu ve minimini avucun
da sımsıln tuttuğu b tkUI"U§U 
dükkfuıcıya uza.tarak .. ~ 
bir defter tedi. Dükkancı Ç<r 
cuğun elindeki parrayı gornı~ 
miş olacak 6d ç:ırpık kesilmiş 
ınavi kaplı .incecik mr d fter 
çıkardı, fa:kıat gözleri yavrunun 
elindeki beş ıkunışa ilişince: 

- Yedi buçul· kuruş! Diye -
rck dJtt.rı ye ine k o d 
aJü~ı d e f t e ı ı 
ıne koydu 
cuğun da boynu 
zim moıkteplilik znnıamnuz Jı 
tuncsını on paraya J.ldığn .iZ, 

fak t diizine ile tcdar { dildıgt 
zanıa.n 12 truı ı tki mruşa 
tılan bu k olt helvtı6ıtıılruı ıtı ·e 
defter ınusveddesmdo.ı m -
rum k ldığı ve be. Hı bu y l.

den ögretmenınden az.ır tn
ceı:; ini sandığı ıçin p.30 ı ke -
sılcn nıiuimını simJ.yı okşanı c 
lüzumunu duydum Diıkk nrı
ya: 

- Arkadaş, dedmı. ) tnl' k 
defter yedi buçuk kuruşa pat.ı
lı d ğil nu? 

Ctıvap şıtn.Ş€lk gıbı sen e 
ka.t'i oldu. 

- Duf;;ıl efondlıu . duzl'l :.:.im 
doksan kuru :ı ı.l.yoruz 

- Ama yaptuı ha! Bu k ı n
hktiı.ki dcfte:rlcn oe.·c:r lem .µ 
satıyorlur, ba;ks;ına b •ş m y p
ral&un lba.r et. 

- 'l'am 14 yapralc Bayım, 
hız de p:ıhalt .ı;.hyvruz, nt• y.ıpn· 
lım? 

l"tı.7h soz bcylıudeyılı B ı ı.-
dam k" h klıydı -.: ı 'u-
ılrnUn ded n g4bı tc en zı -' 
yad 'kalı bir bJ..l ;,al k ıd\. 
~ rhe.ınclaki m~mını cavıp 

ncs:ıcyı gcrçckl ı puhauy 1-
mı ola.uılı dl Y.ıvru llc cıv .. r
<la.kı baş w. bir dlli\k..ma g tfo-
1" kcndlsıru incitmcdaı, ..ucu 
nef.slni yaral. da.n gu b ıa 
ba§'Ul bir d ftcl'l beş mru!}a 
tedarik cdcbildilt 

* Birkaç un evvel bu utun-
la.rda bahıs m vzuu eut.gırnız 
vcohıle satısı s rbest olan fa.k t 
ıthü.l• t biriı.!&lPrı LJ:rnf:nd u fi
yuiı bır nyda:ıılıqi bir t ırlu t ;
b t edilemı~·en bırınci ham L.l" 

k ,,'1i.lara fıy ı.t kouulan.umıısı 
ytlLündcndiı kı kagıt hclv..ı.: ın -
cbn inc:e d ""c .. lu·ı binlerce e 
bmleıce mınunıuıler ya ooyla 
nh..-ş pahasına satın ufaca: · tr 
vcyahuL da sntıın alamayınca 
boyuufaı ı bükulccektir. 

T""kraı· ed um: Hük metçe 
el dronul:mıynn, atş se. best o
lan, Jfl.kın bir tlil'lti ıltmnl edHe
rn,yeu bır formrı.lıte yüzün len 
pi1·..ısaya çıknnuyan birı .• ci ha
mur kfıi'1t1ar tiJiltr.e.pol~rdn tıyu
m:!Kta devam .etmCınOlidir. Zıra 
bu ytitden küçUcük nıckte11 tn.
lcbelerı de daıhll oldUn&u htı.lde 
herkes ıstırap çeJuyor. 

Gı.ina.htır, yazıktır. {;)yatlar 
bır an evvel tesbit edilsb de 
şu varlık içınde yokluk ortadan 
ktı.llisın. 

min ettiği göriildü. Ve bu sıra- :!:=!:!!!~~:!!!!!~~~!;!!~~!!!:!!!!!~~~~=::!~!:!~~~~~~~~~~~:!!~~S::!~~!!~~:!!~~~~~!:!!!:!!!:S~E~::..:!~~~'.....!~~~! da Turan takımının birinci ve ::: 

rafından t~rpilleJJdiğini Sôyle· malfımat vermmnektedir. 

biraz sonra da Lebip ikinci gol- _ Yaresuliillah, dedi, karan
lcrini yaptılar ve devre 2 • O mı verdim. teklifinizi kabul cdi -
bitti. yorum. Yalnız on yılın biraz a-

lkinti devrede Fenerliler çdk zaltılnıasmı rJCa etlerım. 
gilzcl bir oyun tutturdular. Bu Şuayıp Aleyhli>sclfı.m, göz
sırndn F h'et gimtln en gUzel leri görmez olJu6U ıçin, ·ızuun 
golünü yaparak takımının sayı- ıçeri girdiğıru gôrrncm:ıi§, pek a
larmı ıi c çıkardı. Vefrı.lılnr gn- Iışık olduğu kokusundan ve ih -
lib_iyctt n ümidi kes.mi~ bir va-t ıtiyar yüzünü okşıyan ılık n~fc
ziyette oyun:ı devrun ederken ı sinden aıtlamışb. Musanın sO
Ifaklunın uyn.ğile yegiin sayı- :tünfi duymamazlığa gelorek kı-
lannı kazandılar. zına sordu: 

Ma.ÇJ.n bu şekilde nihayetlcne-- _Ne istiyorsun S~ura!. 
ceği ümit edilirken İbrahim ya- Güzel kız, kcnd~ni inceden 
kın~fan .. v;;ırd':1ğu ~~r .. şiltle Fe- inceye gö1.<.len gtt.'"'ÇiI'en :Musayı 
nenn dorduncil golunu yapt.ı. sarh<>ş edecek ikadat lM.if bir 
Ve miisai.mlm da bu suretle 4-1 se-sle· 
Vefanın mağlubiyetile oona er - _Fazla bir;Şey lsred.iğim y<>k 
di. . . . . . babacığım, dedi. Hani size bir 

Serb6at gwYJŞ li..rincilikleri tıa.vsiyccle bulu.mnuştu.m. Sf2 de, 
Gllreı:s Ajanlığı ta.rafından tavsiyemi bağenip kabul etın.iş

tertip edilen İstanbul serbest tiniz. Merak ett.inı de öğrenmc
gUrerj birincilikleri dlin g~ııcş ğe geldim. Uaba dediğim oldu 
kJilbünün Kumkapı r;ubesınde mu, olmadı nu? 
bilyUk bir kalabalık önünde ya- Şuaıyıp Alcyhi~am, ~qcii 
pılmııtır. bir kahlkaha savurdu: 

ÇoR sıkı geçen mUsabaknlar - Oklu kızını, oldu ... Hem de 
nihayebnde alınan neticeler istediğinden daha ın ... Şimdi 
şunlardır:: gidip bir tenhada §4:rkı söyliye-

56 kilo: 1 - Fahri (Güreş), b~~· .... _,,. "'-"' '?it 
2 - Tnhir (Kurtuluş), -~"""""asının ·u;;ı..uD.~ 

61 kilo: 1 - Mehmet (Gtl- ya.bMıcı ile yalnız kalmak ıste-
), 2 - Hfunit (Giireş:), ğinde olduğunu anlıyarak ~~ 

~kilo: ı - Bekir (Güreş), çıktı. Giderken ~~n gönlu-
2 - lsn (Güreş), nü de beraber go~d~. 

72 kilo: 1 - K8.zım (Eyüp), Şwıy:ıp Aleyhisse1Rn4 kının 
2 - Nevzat (Güreş), bu suretle oradan uzıı:kI~rdık-

79 kilo: ı - Ahmet Kande- tan sonra. Musa.ya d~~d~.: 
mir (Kasımpaşa), 2 - Ahmet - On yıl :fuzla degıld~ ... Fu.-
(Demirspor) kat madem ki fazla goruyor-

87 kilo: 1 :_ Ali Ahmet (De- sun, kencfıni sekiz yıl çob~ık 
mirs1>0r). etnıeğe mec.bttr tu~; :fild yıl 

Ağır. ı _ Mustafa Ça.k::'ıak da. benim h.atırmı ıçın ko~ 
c~). nmı güdersin. o VAm'Wl ham il&-

TEFRiKA. 
No: 120 

na: 

1 

YAZ N - Bir yıl daha snbrot, dedı. 
A : Bir yıl daha sabret ki bu sene Al/. ZEKı ,, -L • .-. 

K-.0 UNAL .uoyu.Uü.i,nıın d ~'Ul'acn.kl.uı di· 
Şı kuzu1..ır tla senin olsun. Çun-

~~~ilt:lı Nakil ve lktıbas hakkı mahfuzJur ı~V91*'1'~\ kü erk • kuzu .kad:u· dişi kuzu-
ya da ılıt:Jyacın vardır. 

. Musa, bir yıl da.ha k.ılııu; a 
nin dediğin, hem de be11im iste- , 
diğnn olur. 

Musa, ıhti, ;ar Peygrunberin 
güst.erdiği bu ze:kA. eserine lıay- ı 
ran oldu: 

- Pekfila, dedi, sekiz sene 
mecburi pbanlık yapmayı ka
bul edil orıun. Ayru vuzif edc ıki 
yıl da gönül rızası ile kabnayı 
taahhüt eylerim. 

Şuayıp Aleyhisseliun, sağ eli
ni u..za'ttı~ 

- Ben de sana; bliyUk kızım 
Saf.urayı Allahın emrile veriyo-
ruın. 

Musa, uzanan eli tutup du
dakl~ına. götürdü; kakiki ba
basının elini öpc.r. gibi hürmetle, 
minnetle vıe şukranla öptü. An -
calk bu el öpme merasiminden 
sonradır ki ıkendisini F"ır.nvunun 
takibinden tamamen 1."llı tulmu§ 
ve içindo Feleğin ikahrınaan şi
kayet buluruuıy.ıuı mesut bir ai
le ocağına kaVuşmuş addetti. 

Musa, artık o diyaıtın ya.ban -
cısı değildi. Koca bir Peygam
berin sevgili damadı ve Mcdyen 
şehrinin en yakıcı güzeli olan 
Safuranm yt...""Vüklusuydu. Mu.sa 
gibi güçlil, kuvvetli, namuslu 
bir ıerkeğin yaWklusu olmak 
«:ındetine ul3.şnuilda Sa.fura da 
turnayı gözünden vurmuştu. 

Musa, yüz Jf.dax uzun sü• 

recegını zannettiği on seneyi esir, hfıla zulüm ve fskcnce a1- razı oldu. O sene Şuayp Alcylıis
günlerin, aylarını ba .. tlı yılların tında buluııduğunıaı; hatta bu sclfunın koyurılnn yine ıkiz ve 
nnsıl geçtiğini farke1:rneden dol- zulüm ve i encenin eskisine gö- ttmıamen dişi dôğtırduJ:ır. Bu 
dunnuştu. On y.ıl yen.rr yalnız re kat kat arttığına yüzde yiiZ sureti Mııstt buyük bir kınat sü
on gün çobanlık yap~ gibiy • em·n bulunuyordu. ıiisüne ma.li:k t>ldn. Bu kuza sü· 
di. Se.fura. ile evlenip murada Bir gün kararmı verip lkiıynıi- rnsli bırkaç yıl sonra büyiık biı 
n · ı olduktan sonra dağlarda, taamın huzuruna çıktı. Ellini öp- koyun sürlisU haline gelecek ve 
b yırlnrda gcl<tıği za:hnıetlmi tül ~ sonra: 1i-Or !lene yeni dilİlerle besle-..ıe-
unutmuştu. Şimdi mesut ve bah 1 - Baöa, dedi. Mllnrdn bırak- reli yarylıniiarı .kaplıya.oo.lrtı. 
tiyh.rdı. 1 tığını sevdiklcriilli çok gürosim Mur..a, on yil ~ooanlık yaıımıa.-

M 111 Safurada.n 'bir de oğ- geldi. Artık onbm kavuşmaıt İ3· sının knı'Şıllğını fazlıısiyle al-
lu olmuştu. Gerşom diye isim- tiyorum. Hiç şü.ohe ycili lti on- mıfft.l, Ai·tk memleketine gidtıo
lcntiirilen bu çocuk, Musa ila 1 r da benı öilemişlerdiı:. l'.zin fülirdi. Yalı\ız kuzuTu.rın meme
$3furayı birbirine daha sıkı, 1 verirsen eşim Safurayı ve oğ- den kesilmesini beklcmiye mec-
dahn sağlam bağlamıştı. lum Ger om'u nlıp Mısıra: gide-: 

Fa.kat Musa, kaynatası Şua - ceğlın. bw du. Bu ıkıga zamana dn hig 
Al cl • · · r. f ru:kında oJnındd!Il geçirdi. Yol yıp eylıiss a.mın ve sevgıli Şuayp Aleyhı.sselım, usanın hnzırlıi:'llll d:ili.a evvel görilp ta-

kanın &" •• foranın yanında mes'- .Mısıra gitnıesirre € gel olmak 
ut günler gccirir~cn Mısırdaki l hakkını kendisinde bulamadı. mamladığı için bir sahali eıt"ken
dostlarını, diişmmılannı arla - Gilebilirsin oğlum, dedi. den kalktı. Ayrılık a.cısıw ny
lıa.tınndan çıkarnuy.ordu. Anası- .Ancak bir sene daha yıuımda rtlmadan önce duyruiı.k o gece 
ru, kardeşi Harun'u, lkız !Karda - kalnııya mecbursun. Çiınkti kı- hiç yyunuyan dhtiya:t Şuayp A
ş.i' Meryem'i, babasını ve ilk zım Snfurayı sana çelıizsiz ver- leyhisselfımın yanına gitt:i: 
k'3.nsile ilk çocuklarını çok öz - elim. Koyundan b:ışka malım, - Art.ık ayrıbyonız. dedi 
~emişti. Ne pahasına olw-sa ol - Unnrnsım yok Jtl kızuna çehiz SiZ:i:ın gördüğüm iyiliği vn yar. 
sun Mısıra gidip onları dünya, dilzebıleyim. Bu yıl sabret, ka. dınu ömrüm oldüikça un.utmi;rlir 
göziylQ bir kere dp.lı::ı görmeyi yunlru-ımm doğuı•aeaırtarı erkek cağım. Uzat, wn defa <>futak a 
dü.Sünliyofdu. Mısıra va.nnaa kuzuların hepsi senin ôlslfn. müb.lrck el-ini öpeyim. 
zalın!l F'ira.vunun eline düşt..oceği- :unsa, R!'ıy.nata:sının sözünü $ııayp Aleyhisselfunt içi blll'o 
ni bt1diği Halde bile bu sey~ tutnrnk o yıl da Me1ycnde Jtal- kılla uurl•uh elini uzattı Musa. 
hatleıı vazgtıçmeyı a:rzu etnti- dı. gu yp A.leylırsselannu ne k - uzanu:ı elı biıi.a~ ~ gözya. 
yc..rdu. dnr koyU'1U V'~ o seme hepsi şıvı.~ ul Laı tık Ö1ltii. İhtiyar 'l€J'• 

Musa, Beniisrail knrdoı terini ikiz ve er.kek ... uzukdı. fl tıy · ~amber ele US'llll'Jl len'iız alnı· 
de unutmamıştı. O zavnllıların pcyg: mb~-, bur.·rtn tamam n ·ı -.~ k liir aynlı.f{ öp~ü rı. m· 
ne v.aziyette oldu1füı.rını daima I Mm;aya vctJi. T .aJ-"n M•ısmı ıı · • · 
dtıSUuUyocdu. Beruisrailm hfila gitmesine \ ıne r zı eıtn a<lı. (; • ·-:ru ı v. r) 
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YÖR0KALI 
TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZiRA AT BA NKA SI 
s alq tıllM-. - .. · - ı--.- "*-. - ... Mim.... . ............... .... ........ , ... .. 

- llr'l 11 ............ . ... ..... 
-- Hem wUah, hem lıiDAhf. t Deyinee, Cugır~ makul oJa.. 
-Demek sır vardır ha.! nık fil m+abeılede buluncN: • :.:E:t= ~~Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
- Mi naaıı a.ync1 edebiliyor- bir ~~~ ~ ~ ~ Ne11ralJI, Kırılılılı 11e Blltibı Alnlaruuzl derbal lı•••r 

.. C!(lleli? ,en, -- -- --
- İfl:.e bun. Ulltef•lxr. Blll lan.~;., • .,. etli: icabında l()nde 3 kqe almablllr. 

1U trğarm)f eekalnna • Ben, ba - u.ta.! :e., YörOlr All He 
~atıaaıBir~~ .. ueloe~.Ne-..rT 
nun.uyorum. Jo-W•- - B6ylectir. İtiraz Wemem. 
- tutacapm llMkim ?. Tut! Jmmneni ! .. 

- Yeni bir 11'1 daha ltreD- - Bös eöylemiJe hMiıno• 
dbn deıene.. ,-mu? 

- Daha dur bakalmı .. Bu, - Yok .. Bea, una ne et ver-
gidişle neler oğreneceksiıı ?. Pek ctimee onunla tutufacıkmn ? •. t. 
Jivanlığın sırn çok ... Sen, neye temiyoraan meydanı terkeder
Arnavutoğlunun scına öğrettiği Uı ... Haydi yağlaıwı .•• 
oyunıan babana bile söylemi- Çopar, tek. aöz aöyHyemedi. 
yorsun? Bu, sır değil mi? Pehlivanlar yağlanmıya ba.lla-

Doğru usta be!. Sabih.. cblar. Aynalı Ahmet, memn11a-
bu da bir sır.. du. Yöriill Ali de memnundu. 

t-.te gibel bir misal. Bak Nihayet kim kimi yenene beld 
babana bile söylemiyorsun? Çopara bh...trlprdı, Rot ~ 
Çunku Arnavutoğlu sana bu sar- panıı da Hftsmeni yeneceii ftlp
n ve ırken y mın ettinli değtl heJlydi. ÇUnki1 Hüsmen de çok 
nu ? aert bir pehltNndı. öyle kolay 

_ 'L'vet u~•~ ı tcolay maif6.p olmudı. 
.L'~ - •• Cazın" davul zunıalan 
t. te bi7.e de c~. aır- turc1u. Pehlivanlarm d..: 

nn VC;rııler en ~n ettirirler. yapa. Ve, menkrbelertni okumı-
8 . bu ~emın ettırenlere pir ya haf)adı. Bilh&88& Yörük Aö 
• ız... ibıerinde durdu ve, töyle söyle-

Bunl r kımdır?. di: 
nuuı r senelt.:rce pehlivan- - Bwl& Yörtlk Ali derler. 

J.ık edip ihtiyarlıyarak Cazgır Hey!.. Ayull Ahmet, baNDın 
.«> ;.. mecbur olaınlara yine küçük ve hafiftir diye aevimne •• 
eaN..ı .ı tı ·ar Cazgırların verdiği Kolla kendini dalmalanDdaıı ve 
sırdır Adama yemin ettirirler... çaprularmdan. .. 
lıa;.,,.ın k lay kolay Caagır ola- Dedi. Ve, Aynalı için de: 
maz.. Ben, koylıerde meydana - Yöriik Ali, heemıqı yabam 
çJıkan al lide Cazgır değilim.. atma .. Oaa Aşnalı.derier .• Kolla 

- U8ta ! .. Ben, aenden riea Rndini ldbateainden.. 
~ beni Aynabya ilk olarak Diğer peh1ivanlar için de: 
eş vermez mi in? - Çopar, gllvenme kendine, 

ui.. bi -Jec liy b••nu HU-. derler .. Btı"''* - '"'"" r şey .,y aneaı... ., -
Ve arzunu da yerme getirmu!ım.. ortaam llGl'UClur. Zor oyunu bo-

B bam olsa. ijtimM tanwnam... ~==~bitirdi. 
B.i& ne ise onu yapanm.. n-ı.1:....-ı-_;_ -·-•-~ ~ •

Hakkı IUUlll -- edebi· C-.JY __ ... DU~ uu-a- ....,.. 
Irat VUl'al'K meyduaa saJnıeıdi. 

linin! Pep-evler p canlı oluJOrdu. 
- Dedim YL Altmlf w.dlr Yörilt Ali, teldik gibi ~yor

"1 meydana hlmnet ediyoruz... du. Nihayet lrapıpmlv oldu. 
Biz pehlivanı Ptlndea aBlans. Deıı1111Mier tıitm=i Yörilı: Ali, 
Şimdi bu geri biu d&'t pebli- ... 
YSıın ne dereceye gelclilrleriai her vakit olduiu libi hes=m 
ayrıt edebiliriz.. hlcumunu beldem. A)l'D&b il-

Dedi. Hakikaten Cıa ....... lar, met. Jılclma Pttf. 
-- Cugar, ÇeJaim yanma otur-

katiyen haksı:d* etmeslerdi.. •11flu . .A.rbk ili tıit "pj. C.... 
H09 bu. 8*i defulere mahem -w1-.11 

d '"'---..a... da gar, ..,., __ ; 
bir Adf't. Sonra an ...,...u.-r _ N&ılll, eelet' ~rinde deiil 
pehUv~la.!:...da~ ~- mi? •• 
dder .. A9 .. "'I' ACll96- .. o UIUU. ~. ve ~ 
Eakiden bir Cazgır, ta!Mlllile - ~·u ~~ •• 

meydana hlkimdi. Hattl ha.kem - Baeka tVUt et tutuıamaz-
lerin bile fevldnde alan bir•- da. cleiil mi! 

- IDnıt.. 
dllmdı. l'..cnebl dlyannda da -~ fimdi. 
Cazgmn ~ vanllr. ~ - Yörükle, Aynalı tam bir 
diyannda Cugıra, meydan ha - ef.. 9olm'ta da HUamea tamam 
~eml derler. .Franaı.zlaı' buoa; a.ı- oidılla• a.....ı... ttlrlü de 
reyi ikidir. HNbaki hıbmlerin uu- ef. _,..... 
.A .. b""- di )ar olmewlı, 
-.- "'-' yor • Dedi. A)Dab Ahmet deli dolu 

Arbitrlerin y11111 Cmig:ınn llÜC\lm ediyordu. Yörttk Ali. her 
reyi birdir. Meeell, bir aeaele- vakit olduğu gibi 80ğukka.n1ı 
le ha.kemleriıı fikri mtlllavi ha- dunıyordu. Hasmm höcumlan
le gelirse Cazgırm ikinci reyi nı, mı*ahü taarruzlarla ve, o
bepsme hükmeder. &:nebi diya- vunlarla defediyordu. 
nnda da elyevm böyledir. Bina- Bir valık, Aynalı Ahmet, t.ek 
enaleyh Türk pehU\'iUllıPıdıa ,.._ a.ptı. Yörilt Ali, dönüp 
Cazgırlıtc mUhım bir mevkidir. ltaannn enseaine basarak bir el
H ne hal ise Yörük Ali, iyi de paçaann kurtardı. Yörüğön 
b r ders ahnıştı, bilmedığini öğ- bu, mukabil oyun)an f evkalide 
r n~ mökemmeldi. Aynalı Ahmet, ba-

HihKnen ortadan 9f!ikildiktell eak llapl41arma çok kıymet ve
au ra Cazgır, dawl aurnlan ren bir pehlivandı. Hmgi has
• turdu Ve bağırdı: mmuı paçaama parmaklannı ge. 

Ey ahali. Hilainen yarm çirine muhMbir altına alırdı. 
aM t dınlenecek v güreş yanm l'Uıat YöırUğüıı mahirane ma
sa t sonra baf)ıyacak.. nevraaı humm oyunlnu bozmı-

y anın saat geçti. Caztpr, Çe- ya kiti p1di. Yörüğiln bu, oyu
b 'ın yanından kaHrta. meydw DWMl JtÖrm1ıer bağııftılar: 
s;. Davul zurnaları Wrnı' - Y-. Yara ü.. 
-.ıs.tw•. Ve beğırdı: - Varol! •• 

Bllyükortaya filnle__. - ~ .. ı.. 
meydan '. Cahk ._ Mndi.a ~ 

Çallk kıau.n dibinde oturuyor- blbnmltı: 
d Yörlik Ali, haı:ırdı. .A.yıllllı - Aferin ojlmıiı! •• 
Ahmet Yörük Ali ile tutmak• Aynalı Afı.ıraedi, 11i1eD1er onwa 
t.t ordu En zıyade çekindiği a- çok afaan olduPm. bni idi
damı ilk ba.ııalede ortadu --- ler. tiıbt y~ brşlaanda 
mak 1&tiyordu. o.cır- d6fiin • ataanhiı ,._ etmiyordu. He
CeJU de şuydu· le peqwian brtuhıf mı•abU o-

Çoparla Yörük Alinin göret-- yunu Apa1lyı Plll'tmJltı. Yö
Jeri vaırdır. Yörlk Çopan '9- rUit,bı açm•zl•n goktu. Birçok 
miştir. Binaenaleyh Yörilğtt ta- oywılan lrafemDdan yaratırdL 
nılmamış olan bMmı Aynalı Ah- Bu, paça kurtanllD1 Kırtpu&o
nıetle karşılaştırmak lkundı. da Kavaaoğlu Koca ltJrahimden 
Çopan da, HDsmeoe ........... ~· Bu. öğrenme mey
~ Yörük Alinm de eoı-- daDda giinılirken kapma idi. 
la bir güreşi vardı. Ve beNbe - ~-- Yörillr .A.Jilıhı 
re kahnıeJardı. Bu sebepler do - '-"-& .. ' paça 
layısile peblivuılan yabancı ha- ~,.!:~an olmufta. 
amılarlle tutufturmak muvaflk _ c;.ı., ber gUreete ve her 
olurdu. ftkit ~ Bu, çocuk 

Pehlivllllar, 1Duan d!bine P- batpeblivan oiaeak... Ve, eşsis 
lince, Cugır, Aynalı Almıedtn bir rünlçl olarak meydana 
lrolundan tuttu, Törü Alinin plecektir. 
yanma girdi. Hftameni de to- _ fneellll> ! .. 
lwıdaıı tutarak C<>Parm yanma N ... n ... 1 .... ..._ __ 

koydu. ~ler belli Olnıultu. Y6-~ ~~?7•! .. 
rtık bıyıkaltı güldU. Ve badi _ Bümi)'Orum.. Bea, g&ter-
lrmdine: medim 

- Cazgır, çak ,_.. 18.J - Muhakkak .Amawtoflu -
doğrusu.. mm oyunJarmdandır. 

Diye düşündiL Fa.kat ÇJngene - fennebnem !.. Arnavutoğ-
• 99YtYi ya Yi\rük Ali üe ve- lu, ona böyle oyunlar gösterme
yahut ~ Ahmetıe gUree- Jldltlr. 
meık iatt~ Bu aebep1e der- - Beld de meydlm ltirefle-

wr) 

laal itiraz et.ti: ıtncWı bpnllhr. 
- Usta' Bm1 - ;r&'tlt !U, - 0,le oJıaeak.. 

..,..ımt .Aynalıya';._ (Ar' 

D11i11 B '.iMie Dmben1ı ._ • .._ 1 • t• H t .. 
Yeni netriyat: 

Acı hakikatler l.iAwı - Tlrk Aft9iktopedlel 

• • .... ...... ,.. ..... • .. ...,.... .,. .. ..... · ı 
-- .... luUllba ...... ....... 
4 _... ,.- UıNılllı ..-. UN 11• .W • U.. ... lılN ... . .... .. ... --· 18-. ..... , .... _...., 

dfJ't'letiD yılplapnta günahlannı 
birkaç nuar veya komutanın 
omuslanna yüklemek iatiyen -
ler. galiM a.dırlanm teşeffi et
mek •vduuıdadırlar. Fakat, 
hakikat tudur ki, &ldbetten ha
benıi& ft llObk siyuetiDe bağ
lı bu memleketi, bir gön llem
fÜlllul bir davanın hallini ibe -
riae alacak ordunun birçok teY· 
lerden mahnım, batta. hulm 
ordU8wıa nisbetıe mllhmel bu -
hmdufuau müdrik değildi. E
auen, her felaketi, mes'uliyet
lerin paylafbnlmaaı takip ecie
bilir. Ancak, buiçede yanan 
yurttur, ziyan ortadadır, uçu -
nımlann kapatılmuı belki de 
muhaldir .. ! 

Fransız aan'at ilemi, her şe
yi yan.tmıya kidirdi. Genera -
lin herine but.ığı tank meee -
ıe,Bıl inceliyenler, Fran•nın 
bu yeni ve korkunç sili.hın 
mucitlik .,ereflne ortak oldu
funu bilirler. l'ransız topu, mu
aaırl&nndan hiç bir 7..antaıı ge
ride kalmamıştı. Büyük Harbe 
girerken l'ransız Şinayder sah
ralannın menzili Almanlann
kinden üatilndU. Vigni gaz bas
kınını Frauaz telmiği çok geç
meden tfl8İr8İa bıraJmutb. 
lılarne'da cephaneaia kalan ba
taryalar, 1918 taarruz ~ 
t611ertnde, top bafana 12.000 
mermiye Mhiptiler. 

BOtilıı ilmi ınabftllente bü;,ük ni
dıamea bir DmWW gilliydl. bet ltauftan ve laer tarafla en çok 
Biner, ate,te u.tünHlk kuaa- okunan bu kıymetli eserin 30 uncu 
maktı. Metod, buna imkln ve- nüabası intilar etmistir. Tavsiye e
riyordu. Fransız tabiyecileri deriz. 
tankı piyadeye bağlı ve onun Oıku 
kaclroswıda ve mübareu ala- Bu milli kültür dersiainin 13 iın-

•••• t.-•• • • • .. .. - . .... . 
DllCICA'ft 8-....... MIMI palSlm lılr - IDilllla • llnııılm .... 

tlpnlyenlıen ~ oıldall w.u. 1' • fmlılll7le ..-ın Ilı•. 
llar'allll' ıı•eıle dlrt c1lfa 11llMt,11 & ' 4 ll ""9 

liU ft 11 Blrlnefkim ~--- ....,. J 3 .. nında avataıı bir 8illh olarak -..ı '-·istihdam ebnekle bata.- ~n-- cü sayısı mutad z..._n ve o,. .... 
..,- .. ....,... münderecatla lntifar etmiJtir. Bu ~~!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!~~ müşlerdi. Uçağa gelince, o, her sayısında ret.im Mrsiai dola7JSf1e :: 

muharebe vazifesini varbtfle i- "Memleket Rnimlerl hakkında bol 
fa eden, her çetin dunıma mtt- reaımli ve allka çeki~i bir yaza var
dahal! eden bir muharebe un - dır. Tavsiye ederiz. 
suru ıdi. Fransızların, sayı 

barile çok dt'.\n bir vaziyette Ka- ı 1 
lan ava fllolarile bir müsade- A•lıerlllı lfl~rl meyi kabul etmeleri eeas itiba- • ___________ _._ 

rile bir hayal olmqtu. 

Maarif Vekilliğinden 
il Hadna 141 tarih ve 4831 numaralı r-1 pze6eıle netredilen 

2/11811 aa:Jlh talimatnameye ıöre orta okulllll'a Kate.etik. TMıılbe, Fran
sızca, Almanca ve tnaWzce dersleri için ~ muavini aeçll!IMtlr üze
re lstanbulda Yüksek Otretmen okulunda ve Ankanda Gaai Terbiye 
En.tltüaünde lmtiben açılacaktır. lmtibanllır l&Nl/M2 Paaıt.I pil 
b lı78C&ktır. lsteldilerin bulunduldan 7.-la IDMrif klanlertDe lllıpura
rak lmtibw lirme prtlarıaı ötnnn.a.t ve ....uwan.ı bir~ 
iliştirerek en 9eç IO/V /942 tar.ibiM kadar Veldllllf='• ....... ıl1rt Din 
olunur. (tıt8 ,_) 

Hüli.sa etmek icap ederse, 
Fransız ordusu, aillh, mah:e
me ve metod bakımından ha
sım ordusile y&rlfacak bir kud
reti haiz değildi. Bunun sebebi 
de, Voj'un ötelerindeki harp 
hazırlıklanmn mlna "Y'e mahi -
yetinin kavranmamas, en doğ
ruau ordunun mukavemet kud

1'.mlnlnO yet'll Aa. .. bealnden: 
btihk:Am teimen tbrahim ot. Ah

met Hakkı 323 (43508), eczacı tei
men Sadettın ~. Necati (53418), 
topçu tetmen Mehmet ol. Fehm 
330 (48188), ecı.acı ıetmen ts. Hak-

kı oj. M. Nabllll 308, enacı tetmen ı----------------------1 
Feyzullab oj. Veysel 308 (38488), D 1 t D . u ·ı" nla 
eczacı teimen Ali Rıza ot. Ah. Ha- ev e emıryo an J a ft 
mit 306 (3e191), eczac1 Qstteimen 1--~-----•llııııimllllll-111••••••••••11-1 

retinb:ı ölçWememeatydi. 
İki buçuk yılın olayları, a

f er yolunu hangi kuvvet ve ai
lihm açaeağı hakkında acı 
deraler vermiştir, O aebeple, 

Abdullah o t l u . Yakup 305 
(IG791), eczacı ıetmen Ahmet Ri -
fat ot. M. Necati 3ot (38380), 

Bu aubay'.arın şubeye müracaat
ları. 

Anglo - Sakaon'lar, en genit - - - ------ - -

programlarla tetlril ve teçhiz --• DOKTOR --· 
itine gir;şmi,lerdir. Her gftn HAFIZ C~MAL 
iljitmekle hayretlere düştilğtl- __ 

~ ~= mi=.stah~; Lokman H,;...Lim 
aarilettirilmesi gayeaini güdU · c;:1\ 
yor ve bu, harbin devamı mtıd
detini meçhul bir i tiye doğru 
uzatıyor! .................. .. 

·~ bedeli (28000) lira olan .,.. X.. kalçe m.ta (17/4/leG) 
Cwna stinö aaat (15,30) OD bet ~ta Jla7d.......- 0. aıa- daldlla
deki korn..,on tarafından~ zarf UIUJl7le ..._ ahPMMtar. 

Bu Jf(' airmek ıstıyenler'in (2190) ltrahlt ••wıldrat ...._t, Ullanua 
tayin ettili ve.tkalarla teklifleriru mı.&bteVi zarflarını apı ... aut 
(14 30) on dört otuza kadar Kom!SJron Rei9Uline Wl'IMlleri l'zrih

Bu .. ait l8rtnameJer kaaıiqGDdM ,...... olarak dılr'tlp'stts ... 
(4111) 

llubanunen bedeli 43433 Jl <ıtq ac ilin cMl1 ,. ........ lira .... 
bır ıuıl'Uf) lira olan 8000 ton Lin~it kllılöril ll/"1'1M2 c-ı ...,. IOnl 
saı.t 15 1e bpeb zarf u.ultl Uıt AnUra'da Nlll'e lth ._ • k nm ..._ 
lrez 9 UDClll JtCllblqanca latın aluuıeaktll'. 

Franalz aan'at miewaeleri 
V erdun cephesinin 6,5 metresi
ne bir top tabiye etmek kudre
tini göetenniflerdi. Sonra., bu 
kale duvarları önündo ve içhı- ======================= 

Bu ile paaek iılti,...ı.in 3257,51 (ÜC bin Hd 7ÜZ elli ,.._ lira • 
k~) lirabk muvakk.~ teminat ile k.unun tTı7tn eWil ftlikllluı ve 
tekliflerini aynı ıt1n aaat 14 de adar Mh .....-~ • 'zMJ;tM...,.. 
meleli Jizımdır. de 28ı9,000 Fraıı8mn meandır 

iri harbin taWni d~ 
Frana, yeni bir Verdun ~ -
tamadıfı için ç6kmtiştUr · İşte 
hakikatin içyüzii ! 

Venay, Almanyaya ağır top, 
tank ve uçak imal ve istimali
ni mmetmişti. Alman ordusun
da bu aiWılar aemboliktl. Fa -
kat, Alınan talimnameleri, ye
ni esaslan da gözde bUlundura
rak, bu ail&lılara yer ayırmıştı. 
Çerçeveame sık1'bnlan ordu, 
istıkballn icaplanna göre ye
tiitiriliyordu. Bu harbe tekad -
dilin eden bi'rtac; yıL Alman or
dusunun sılilılandınlmasuıa yet 
mifti. Sili.hlar, yepyeni ve mü
rettebat mlihını kulJanmakta 
melekeliydi. Sevk ve idare fae. 
Franmz generalinin de a~ığa 
vurdulu gbi, tank ve uc;atın ba
nket iatikWini umde bilmifti. 
Yerinde saymakla amaca ulaş
mak imkansızdı. Metod, baskın 
temin edebilmeli ve harbin saf
haJanna göre ~eliydi. 
Klbik usuller, Itartılıklı ted
birler alJnmaBJD\ kolaylqtınr. 
Franmz ordusu dar görüşlü ve 
zorlqları yenmekten Acizdi. 

Fransa. BUyUk Harpten kal -
lba birçok malzemeye sahipti. 
Kamnk yekfln, ancak amanın 
pc:litini göremiyenleri tatmin e
dellillrdi. .Almanlar, ordulanm 
silihlaadınrken, en yenJmi 
•e en iJWni edinmeyi dütünl
yorlardı. l'ranaırJara gelınce. 
mevcuda iliveden başkasını 
yapamıyorlardı. 

Eeas malzeme ise, generalin 
de dediği gıbi, modam geçm ' 
şeylerdi. Gerçi, yannın ihtıyaç
lannı blltibı inceliklerıle naza -
ra vueden teknik elenıanlar 
yok değıldi. Dö Gol bunlarm 
eerefrazlydi .. Fakat, her teyden 
önce, yenil~e azim masrafla
ra mütevakkıftı. Parlimento 
tahaiu.tı ellirgemekteydi. 

Ordu için çalı'811 mtie&le8e -
lerin devletıqtirilmesinde müş
ktllltla kartılatılmııtı. lbtiraa -
lan ve menfaatleri kırabilecek 
bir kuvvet de yoktu. 

Sillh ve zırh, Büyllk Harp
te de y&nflllllb. Ufak ve bil
yük çaplar nispeti, ağır sili.h -
1ar lehine değişiyordu. Vakıa, 
bu, mevzi harbinin doğurdu
ğu bir mecburiyet gıbi kabul 
edilmifti. Ordulann h&reket 
harbile 6devlenni bqaracakla -
n ise, herkesçe bilinen bir ha -
kikattf. 

Muharip, mhlaımut, .hareket 
bbillyeti artınılb. Oynak ve 
ttsttbı bir ateş siklet merkezile 
cepbezıin herhangi bir parçası -
nın çökeltilmesi, tablyenin e -
ll88llll teşkil ediyordu. 

General Herr, en 1lfat teeeb
l>UsUıı de atel destefttıe daya.. 
nacağını, meı,bur eserinde be
~ Bu eeer, 1'ranaz or· 

Suikast şahitleri 
<Bat tarafı 1 inci aayfada) Süleyman da Abdurrahman 

zaran ömert 'bu ile sevkeden gibi ~kanhdıF. lıluhakeme
Pa vlof ve .Korsdlof'tur. ı d~ 0 .~ ne t~ De heyecan ese--

Abdurrahman au(6unun ağırlı- n gostermemi§tir. . 
ğını mlldriktir. Bugilnktl itirafı- $Uleyman bu hareketlerinde 
na aebep çok sevdiği arkadqı O- ~~~ ~ ~~ = 
meriıı a1ckblmUJ olması ve tten- _gını . a ..... ~ ....... 
disinın fikirlerinde bir tahavvül ti vesıkal8;"Jl ~. ~ Sov
vukua ~e1mesidir. yet sefaı:~ g~üra~ zaman 

Abdurrahman ilk yakalandığı bunun ~ı~ ~ ıt ~~nu dtı
aıralarch üadesinde hiçbir def& tilnmediğini söylemiftir. 
inkar yolwıa sapmam1§br. tık ...._,Wbld ~ 
verdiği ifadesinin üzerine kendi Suikast davasnıaa imme ta· 
i4am hWanünü y~ altma bidi olarak lstanbulda da 15 ki
rabat:Qa jmn91nı koyabilmem ti vardır. Bu 15 phidin nerede 
çok şayanı diJdta.ttir. dinleneceği belli olmanWda be-

.Abdurrahman bütün yapbk- raber, Ankara~ m.ahke
lannı aaralıaten anlat.makta, fa- mesiıüıı bu huswtta çarpmbe 
kat eözleriııi hi~ neticeye bağ gUDkü duruşmadan .sonra bir 
lamemaktadır. Kendisi çok so- karar vermesi muW.emeldir. ta
ğukkanlıdır. Hanlketlerinde en taııbuldald şahitlerin İstanbul 
ufak bir heyecan sezmek kabil Ağırceğa mahkemelerinden bi
değildir. rinde istinabe y<1luyla phadetle. 

Halinde bir diişkünlilk yok- rine müracaat olıınmMJ ihtimal 
tur. Konuşmadığı zamanlar mil- dahilindedir. 

temadiyen dudaklarını ısırmak- Abdurrahma'1m ••vdı· .ııırı· 
ta, ekseriya. önüne bakmaktadır. ..v • 
Söz söylerken dayandığı demir kız anlatıyor : 
parmaklıktan hemen, hemen ay.. Abdurrahmanuı ildnei eevgi-
nlmamış ve barelketlerinde bir lis · ı ik · ·· ı bir ğu 
.. ,,,ır· 1!1:1- vörWmemiştir. 1 o up 1 gun evve çocu 
99&& WUL dünyaya gelen Perihuı dün, 

AIMurrahman çok ııekidir. Bu kendisiyle görUtıen .......... 
Mk& mllabet uhada ~k itler 
ilqaNbilinll. tfadesinde pyam ~ .::r~ tıir rtUı 
dikkat iki nok~ d!ha. vardır. bana: Hastahaneye gidelim de 
Pavlof ve Komılof ıle bUttin bu- ı seni bir muayene ettireyim .. de
luşmalar daima parklarda ve ! d.i Hastahaneye gittik. Benim 
cadde ortaJ&rında :·~pılmıştır. kllrtajdan filin haberim yok· 
Maksat gayet açıktır. Bu çok tu. Bilikis r:<>cuğumu.z doğma
kumuca yapılan. ~ dan evleneceğimizi biliyordum. 
kimsenin nazan dikbtini ~- Abdurrahman, gaybubetinden 
memif~. ikinci nokta, keodiai- bir gün evvel yanıma geldi. Ev
ne verilen para. ~ · . lemne muamelelerinin bittiğini, 

.Aıbdurrahma11 Wadesme ~· kağıtların asılacağını söyliyerek 
80ll zamanlara kadar gayenm "tti So il ...t\.. ~..;n ••.•.• ...1; · • dan bihaber gı · nra ç ,, ..... ,, ...... ~. 
b!l° suikast ~ldugun . . - Polisler gelip bende bulunan ba-
dir. s_uçlu bir maksat ıçın hun-- vullannı alıncaya kadar bir şey
~dı~ anlamış v_e ömer, gtı- den şilphelenmemiştim, gazete
ntin birinde k~inden ayni&- lerde hidıs yi okuyunca hayret 
rak daha faal bir rol ~- ve yais içmde kaldım. 

Davada ismi geçen Nıyam ve Abdurrahman .zeki az konu-
Fahri ~u kuttan çok evvel Mos- tan, çok Okuyan bir 'gençti. A
k~vıa. ile Yugosla~y~ .arasında ğırbaşlıydı. Yalnız 800 zaman. 
iki merkez vulfesını gönnUşler- larda çok dilşUnceli ve dalgındı. 
dir. Herkesle konUıl}IJl&Zdı. Pek az 

Sovyet Rusya ve Yugoslavya arkadaşı vardı. Bütün gayesi 
vuında resmi münasebetler te- mektebi bitirir bitirmek yuvıa
esaiis etmediği için bu iki kardeş mızı kurmaktı " 
İatanbulda bulduldan berber -----· ~----
8Weyman kanalı ile muhabere- .. hlbl: A. Celftaleddln .. rmıfOllu 
yi temin etmillel'dir· Süleyman Nqrfyet MUtlOrl: M ... iltf Ka...,,., 
bu muhal9erelere bel, aJtı defa ._ıctıtı y..: ( H. Bekir GUreoytar ve 
ilet olduğunu itiraf etmiştir. A. c ....... ddl11 8aratolfu wuttltuat) 

Mıntalıa Ticaret Midürlilğllnden : 

lthalafcıların Dikkat Nazar.ına 
tskeriı "in ~ rnaUarı bulunan bitanium ithalAtçılann 

matduriyetlaimı mqdan verilmemek üzere acele 1ltanbuJ lluıtıka Tiea-
ret MltdiirlilltUle ~ lüzumu IMa ümur (ato 

~ (2) lira mukabilinde Ankm-a'da ..... .... .... , •• 
Jl87...-..•~ ~ V9DlldNllll ..... ollnlr. (..,) 

KUŞ T 0Y0NDEN 
VA8TIK. YORGAN, YATAK lmll•eü .._ ._..... .. ıı.. .. 

::== BiR KUSTOYO YASTIK 2 LIRADHI 
1·Mtlk, ~ da pek ucw:dllr. Adnl: ite tul c--...

Sandlı'l7acdar 90kak., Omer BaUollu x.._ TCl70 J'abftlam. TaWm: lm'1 

Tralıga Yolları lnıa•I 
Mil/ elllfUlüttlen : 

Trakya Yollan hııtMt ~-ait 108 adet oto 1Wiil tAmir edf .. 
lecektir. Taliplerin ltumkapıda lhl"J"llDW lrl'tNlinde meUfar ~ 
ilk anbarındaki IAstikleri ._......... Mart 942 ve ı a ı ı Hlaan 9d 
eQnlerinde ..bafl saat t.10 dan ıı.ıe aa Udlır tlDrOI oaa IÖl'e teklifleri(" 
Ankara OIJcfdeıdnde KahrlMllall Zade luınmda ~ Ycıl9n lnlaat Kili• 
tffllıi arttırma ve eksiltme komiayonuna blldirmelerf Din olunur. (1'142) 

T. 1 Ş B A N K A S 1 
Küçük taaarruf 
beaaplan 1942 

iKRAMiYE PLANI 
KEflDILER: 

ı eu-ı. '~ l .Aiuatm, J bda
dtıeılrin tarihleriade 79P1hr. 

t 942 1 KRA 1 EL ll 
ı ... 2000 Liralak = 2000-
1 > 1000 :t - aooo- :t 

2 > 7150 > - lHO.- .. 
3 :t 10U :t = 1500- :t 

il , 2$0 :t llOO.- :t 

'° :t 100 :t = '°°°- > 
l50 > l50 :t = 2500.- > 

200 > • , = 0000.- • 
200 > 10 :t = IOOO- :t 


