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~®rrlk®dğü Norveçtek.ü 
i
l Roma 

stadyumunda A O li1fil ©l liil o ır <dl lYI O a r o Düm.aliil= Musolinl'nin 
1 önünde larr~ yoğoO<dln 

irçok Alıiıan nakliye 
gemisi boş olarak 
orveçe hareket etti 
''Kale,, limanı bugün 
kuzda müttefiklerin 

saat 
elinde idi 

'41üttefiklerin şimal 
tduları çenberde değil 
~illan kumandanı "bir il!< muvaffakiyet 
~andık, fakat henüz külli kuvvetlerle 

. ~ 
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1 HARP 
i •• . " 

~ ;numalJışı 

· I yapıldı 
i 
i 
i 
i 
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Mitralyöz endahtları 
arasında üzerinde 

"harp,, kelimesi ya
zılı levhalar 
dolaıtınldt 

Musolini 
Seferberlik servisle

rini idare eden 

Generallerle 
görüştü 

r.oma. 2'7 I \. A·) - Hava.s a-

DUn Musolini stadyumunda llu
~rrlnin de hu:rurl!e yapılan jim-
1aatik egzersizleri, !talyanm aake-
i bir müdahalede bulunmam re -
~de bir nUmayiı yapılmuma ve. 
ile teşkil etmi§tir· Egzersfzlerin temasa gel

medik,, diyor 
Bern, %'1 (A.A.) - "Nouevelle g11-

zette de Zurlch.,ln Stokholm mubabl· 
rl, Almanların Non·e~I UııaUlbarrke 

ittihaz etmel< suretlle lngıltereye kar 1 
I!elçikaıla tayyare bombarıl•m!\n':i' ilf' lıarab otan yu,·a.<Jm:ı bekan 

uıa nllt--

!Onunda gençler stadyumun. orta
mda toplanmışlar, millf DlU'llar 
okumuşlardır. Bu sırada el& mit • 
ralyözler ateş etmif ve bir tüim 

(Onanır 4 imc:iide) 

§1 bllyilk bir taarruz huırlamakta ,__ .. _HAZRETi"'"""""' 
olduklarını blldirmektedır. I Ba gar trenleri Eu muhabir, merkez! .Sor\'eçte bıı 
ltınmakt.A olan Alman kıtaatının Ber· 
gen v. Stavan:;ere gönderllmit olduk 
!arını \'e esasen bu iki noktada blı 
cok cüzUtamlarm tah§lt edilmlf oldu. 
tunu ilhe etmektedir. 

B!r ~ok boş Alman gemileri gartı 
!l:orveç llmanlarma göndcrllm!~tlr. 

KALE DUŞJll:DI 
ı.ond;a, Z1 (A.A.) - (Saat 9) 
Sl\IA.lılyettar mah&fll, Alr:ınn yilk.11 k 

kuma"lda heyeUnJn iddiasını tekzip 
ve Kalenin halen mllttctiklcr elinde 
bulundu:Unu teyit etmektedir. 

Muhammedin 
hayatı 
m anlatan 

ilk tarihi vesika 
ı. 

Yunan hududuna mütemadiyen 
asker ve ağır top f aşıyor 

Bulgaristandaki ırkdaılanmız, muhacirlere 
mü§külat çıkarıld~ğından misafir pasaportile 

gelmeğe ba~ladılar 

Bulgarlstanın Kırcalı kasabası duklan bildiriliyor. 
Bunlardan ba~ka Yugoıılavyadan 

(Devamı 4 üncüde\ 1 Peygamberimiz Hz . 
Muhammed'in haya
tı hakkındtl bu ilk 

biyografi 

rürltlerlnden Uç kl.§llllt b r aile bug{\n 
kU konvansiyonel trenlle gelml§llr. 

Bulgarlar, muhacir paaaportlle ycr
lerınl terkeden bu yurtda.:larımıza b.r 
çok mll§kUlat çıkarmak \C hzla p:ı.. 

ra istemek auretlle eziyet clUklarln 
den bunlar mls&flr olarak pa.::aport 
çıkarmışlar ve .ııcyahatlcrlnl ancak 
böylece kolayla~tırab!lmlelerdlr. 

altı klşillk bir TUrk muhacir k&tlleai 
gelml§tlr. 
Bazı yolcular, Bulgarfstandan 19-

çerkcn bilhassa askeri nakliyat nua.. 
rı dlkkat'erlnl cclbetmlş, Yunan hu· 
duduna ıı 'kcdılen tam techlzatlı u· 
kert kıtalarla dolu birçok trenler ve 
60 kadar ağır top görmllşlerdlr. 

Fransa, Semplon 
s~rvis=ni kaldırdı 
Maamafih yolcular di
ğer trenlerle 1talyaya 
geçerek gelebilecekler 

Dün &kıam Roma radyoıu A vru 
pa •l.:ıı,realııla ya.nn<Un itibaren J'raa 
ıa il• allkuı kalmıyacafuıı, .J'raasız· 
larıJl -.u scrvlııe ırıahJus tren meterJ,._ 
rinl k!.lrJırdığ'tnı blldlrm'~Ur. 

Bu nbaJıkt semplon ek;ıprcs!le ge· 
lenlerdrn öğrendlğlml.z.e göre, P'ranııa 
~emplon e <·pr .. sl ııdcrlerlnln kencii 
hududu d3hlllndeki kısmını, dünden 

( De'YU'l11 4 üncüde) 

Hazreti :Uuh:unmeflln zamanın· 
da y~amı, inHnlann ll~mdan 
hl ;er birer ve nllldfi'llldlğt ~bl 

aynen zaptolunma,tur· 

Olmyu('alamntt büt\ia ı;arp ll'IÜ· 

elliflerlnln MM tuttuğu bu ilk 
\'fıslkaya ıere 

f Hz. Muhammed'in 

Daha birçok Türk ailelerinin de 
mi.satır pasaportlle hazırlanmakta ol 

Se\ klya t bilhassa Kırcall clvarm
dan yapılmaktadır. 

Londrada sulhçuların 

toplantısında tevkifler f hakiki hayatını ·y k d H b 'd Londra, n (A· A·) - Birisi Londra mmtakası komftrüst hrkuı 
~ a ın a a er e erklnmdaıı olan iki ki$~, dün aqam. bir toplantı e!na.smda umumi ini Uzam kanununa muhalı! hareketlennden dolayı Haydparkta tevkif 
ı ............ ~.':!~.~~~!~~!~~1.~· 11111 I eclilmlelerdir· Bir müddet soııra ıulbçUlerin yapın11 olduklan bir top-

lantı eeumda da iki kili tevkif olunmqtur. 
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Muhtar ilk gün aydınlığında o· 

na bir çok ~y!erden bahsetmek is· 
tiyordu. Bilhassa bu tuhaf ünifor
ma içinde ne kadar büyüdüğün· 

den ... GümUş kızdan, baharda do· 
iacak buza~ılardan; ve Al'viranın 
bütün işlerinden. Değirmen basıl· 
dıktan sonra Kızılcaya kimseler 
gidemez olmuştu. Öküzler buz tut· 
muş yollarda k<.yıp ölüyordu; son· 
ra laırtlardan da bahsedecekti. 
Onlarm taze kar üzerinde insan 
oğullarına kurdukları tuzak~ardan .. 
Fakat. Oıner ya birdenbire vaz
geçiverirse .. Ya kurtlardan korkar; 
ve kamını yalnız bırakmak iste-
llle%9e. •• 

Bununla beraber yalnız muhtar 
dtlil nahiye müdürü ve jandanna 
kumandanı da Oıner~ ayn ayn ba· 
21 ~ler söylemek istiyorlardı. 

Nitekim, nahiye müdürü, muh:
tamı düşündüğü şeylerden açı~ 
~üzere birini yakalamış gi· 
bi, birdenbire, Çiçeklidağ yolunda 
kurt tuzaklann&an bahsetmek is
tedi. Geçen kış, oduna çıkan köy 
btibinin jandarmalar tarafından 
bulunan kemikleri ... Nahiye mü
dürü, yaz Akviranı bir srra ağaç
far gibi taze bir yeşillikle çevirdiği 
halde bütün teftişlerinde bunu dü.· 
§fimıüştü. Şimdi de Oğlak Ornere 
anlatmak! Fakat anlatmadı: 

- Sana bir kısrak verseydik; 
ômerl dedi. 

Omer bunu reddetti. Eşkiyalar 
arasına yaralanmı~ bir dağ hay
:vam gibi sürünerek, yahut $1.a 
geç kalım~ bir hayvan gibi girmek 
!İstiyordu. Birdenbire onların için· 
de oluvermek! Hiçbir kelime söy
lemeden, aralarında, ve ormanda 
yakılmış bir ocağa karşı ellerini 
uzatım§ bir vaziyette kendini bir
denbire buluvermek! 

Muhtar kafasının içinde kendi 
kendine konuştuğu sıra'.ar Omcr 
de hunları düşünüyordu. Muhtar, 
kırıntılar arasına bırakılmış siyah 
ibir dilimi suya batırarak parçatr 
yor; ve kujlar, geceden buz tut· mu, yol Wcrinde ürkmeden, iki 
ayaklarile birden sıçrıyarak, ya· 
.mnda dolaJIYorlardı. J andarına 
.kumandanı, muhtarın geçen kq 
ördüiü çalı divan muayene edi· 
~u; "hemen hepsinin kafasın· 

da, muhtarın tertip ettiği bir pl!n 
olduğu halde onu konuşmuyorlar; 
~izgilerin dış taraf rnda, düz bir yol 
dururken, bir arsada zikzak yapan 
insanlar gı'bi, hakiki düsfuıcelerl
ne uzaktan gelmeğe çalı~ıyorlardr. 
Bununla beraber bahsi gene muh· 
iar yakaladı: 

- Omcr! dedi; hadi ~lar 
olsun sana ... 

Muhtar ve diğer iki adam, Oğ
lak Oıneri, Çiçeklidağ yolunda, 
bir dal flzerindeki bir kar hevengi 
gibi kaybolup göıalmcaya kadar 
,yava§ yava§ takip ettiler. 

JX 

Ömer Akvirandan yola çıktı~ 
zıman hafif bir kar dökülmek üze
reydi. Havada uçan beyaz ve kü
çük bir kurt sUrüsü gibi geliyor
iardr. Adeta homurdandıklan işi· 

tiliyordu. Fakat yavaş yavaş ilerle· 
dikçe şekil değiştirirorlar; az evw•l 
iki uzun kulakları, açrlmr5 ve kes
kin dişleri, parlak gözlerile hızlı 

hızlı yürürlerken birdenbire delik 
deşil olmuş bir kar ·p:ırçası halin· 
ele tepeler ve ağaçlar üstüne konu· 
yorlardı. 

Omer bir saat içinde Akviranın 
zengin tarlalarım çoktan geride hı· 
rakıruştı. kapılan kapalı ve ilzer!e
rine beyaz yün bir örtü çekilmiş 

tarlalar .. Acaba ge!ecek bahara mı 
hazırlanıyorlar? Taze kar altında 
sıcak toprak. Omer neredeyse kar
Jan eşeliyecek ve toprağı avuçları
na alacaktı. Orada, belki de bir 
altın gibi eriyccektiler. Avuçlarım 
dolduran s..ıh bir altın! Adeta par· 
maklan arasından akacak; ve tek· 
rar toprağa döküldüğü zaman, 
henüz 'bir yol boyunu almadığı bir 
sıra, birdenbire büyüyerek, bir 
tarlayı baştan başa kaplayan san 
başaklar gibi olgun ve taze biti
vereceklerdi. 

Omer Çiçeklidağ ormanına doğ
ru yürürken bir taraftan bunları 
düşünüyor; bir taraftan da ilk ge

ce>i kendi kendine nerede geçirece
ğini soruyordu. 

Halbuki Akviran değirmenine 
gittiği sıralar eğer gece dönmek i· 
cap ederse böyle düşürune2JCli. Tar
la boylan, Omerin arkaüstü yata· 
rak uyuyacağı rahat birer yataktL 
Yahut, su başlarında, kulaklarını 
dağın neresinden geldiği belirsiz 
ve tıpkı bir gözyaşı membaı gibi 
hazin bulduğu seslere verirdi. 
Hayvanını kendi kendine çözer; 
~ıboş bırakırdı. Artık gözleri sa
bahın ilk aydınlığında açılacaktı. 
Ya!mı, yağmur oldulu sıralar, a· 
ğaç gövdelerini arar ve böyle yer
lerde nasıl yatılacağını bilirdi. KQ· 
cük gövde, içerisine girildiği ~ 
man birdenbire geni~ler; ayakaln· 
ru bile uzatarak geceyi bir saman
lıkta geçirir gibi rahat uyurdu. 

Bununla beraber ıu, günleri '10'" 
la çıktığı zaman geceyi dıprda 

geçirdiği yoktu. Bu sıralarda, eğer 
kar bir tipiye dörınıek üzerey9' 
ne yapar yapar, Akviranı saran 
tepelerin bir tarafından en kestir 
mek bir yol bularak kendini !I" 

manlığın önüne atardı. Hatıl. çok 
kereler, bir ~ gibi kanatlandığı 
olurdu. Tepelerden l:endisini yus
yuvarlak brrakır, bir çiğ gibi Ar 
virana kopup inerdi. 

Fakat, Oğlak Omer, bu gece 
dönmek için yoia çılanamıştı. llk 
dakikalar Çiçekliye gittiğini unut
tuğu; ve tıpla bir ava çıkar gibi 
ıslıkla yürüdüğü ha!de, geceyi his
setmeğe ba~ladığı vakit niçin yü
rüdüğünü hatırladı; bir saniye 
durdu. Yola çıktı~mdanberi ilk 
durduğu dakikaydı. Bir kartal gi· 
bi etrafına bakıyordu; ve kar, ne
redeyse, bir tipiye dönmek üzerey· 
di. Oraya giderim!,, diyordu. "On
dan ötesi de kolay!,, Yola çıktık· 
tan sonra bunu birdenbire unut· 
muştu: Muhtarın hali, kumandan, 
nahiye müdürü; yolda dilşündüğü 

tefler ... 
(Devamı var) 

H A B E R - Akıam Postası 

isviçredeki 
talebemiz 
Zürihte 30 talebe imti
hanlara hazırlanıyor 

Endişe edilcek bir 
vaziyet yoktur 

tsviçrede tahsillerini yapmakta 
olan tıı.lcbclerimlzdcn yllksck lnaşat 

mühendisi Nc:Jret Ercnyol \·c kimyu 
mUhendlJıl Hilmi Alagll bugUnl•U 
scmplQn ekspreslle ZUrlhten gelmiş. 
lerd1r. 

Zürlhte 30 TUrk tıı.lebesl kıılmıotır. 
Bunlar sUkQneUe derslerine devam e 
derek imtihan haztrlıklarUe meşgul 

olduklarmda.'1 tıı.tlle kadar İ!l\1ÇreC:e:ı 
aynlmayacaklarmı blldlrmlolerdlr. 
HUk(imet hesabına bu bltarat mem
lekette tahsilde bulunan talebelerin 
avdetlcrlne lüzum görU!mcmlş, yalnız 
hususi talebeden lııtiyenlere vize veril 
mest tein konsolosluğUmuza tebligat 
yapılml§tır. 

Zaten ilk heyecan ve telı\ş ne Ade. 
ta kaçarcasına yerlerini tcrkcdenler· 
den sonra \'nzlyet saklnlcı;lnce gerek 
talebenin, ~erek dlğ'cr ecnebllerln 
hicret rı.Junı durmuııtur. Oradan çtk 
malanna şl:ndlllk bir sebcb yoktur: 
denlllyor. 

Gelen TUrk yolcular ZUrihte iken 
llç Alman tayyaresinin o civarda 
uçuo yaptığını, bunlardan birlntn dU· 
ftlrllldüğllnU, diğerinin kaçtı$tmı ltılt.. 

m!şlerdlr. 
lsviçrede berke:ı stlA.h başında V&· 

t&ıılarmı kanlarının son dıımlaama 
kadar mndataa azmne beklemektedir. 

Belçika ve Fransadan bugtln de biç 
bl.r talebe gelmemlııtlr • 

Atatürkün Havzaya 
vardığı gün 

Havzada gündüz ve ge
ce tezahüratla kutlandı 
Bana, !8 (A.A.) - At&tQrkUn mit· 

DmUcdaele için Samsuna ilk ayak 
butık1an tarihten allı gQn aonra 
Havzaya tc§ritlerlnln 21 inci yıld8nU· 
mu bugUn Samsun valisi, ltolordu 
komutant, tilin komutan, Erzurum 
mebu.lu ve mmta.k& parti mutet~l· 
nın huzuru ile Ye binlerce kasabalı 
köylll bal.km l§Urakile kutlanmıştır. 
Keruime lstlklA.l marıı Ue bqlan.Jlll1 
müteakiben ka.za kaYınakamı, halkt'. 
n reı.ı ile bir bayan öğretmen n 
mektep t~beleri heyecanlı ılir n 
nutuklarla bugUnUn ehemmiyet n 
kutaıyetinl tebarl12 ettirmı,1erdlr. 

BUi.hare bir kıta aaker, atlı ve yaya 
b.&lk, esnaf eıemiyeUerl blr geçit re.
mı yapmt§lar, mUteaklben Atatürk 
odası halk tarafmdan Elyarct edilerek 
mUteaddlt çelenkler konuım~. bu su· 
reUe Ebedi Şefin az1Jı hatırası anıl· 

mıııtır. Öğleden 80D1'& da cumhurlye~ 
alanında gUrCJ mUsabakalan ve mek 
tep talebeleri tara!mdan muhtelıt 

epor göıııterllerl icra edilmiş, g-ece hal.. 
kevi tarafından fener alayı yapılffil§, 
balkevl salonunda. çok zevkli bir balo 
•erilerek bqgünUn gUndU.Z ve gecelll 
böylece en gtlzel blr surette tesir. e
dllml!IUr. 

Kağıt fabrikaıma ıellü
loz güç bulunuyor 

1.zmlt klğıt fabrklıııu gazete w 
mecmua kO.ğıdı lstlhsalini nrttırmalı 
için bUyUk blr faaliyet içindedir. Si· 
parlşlcr srrnya lconmuııtur. Fakat 
fabrika sellUloz tedariklnde mUlkfllAt 
çekmektedir. 

Bu sabah bir motör 
köprüye çarptı 

Bu snbnh lt8prUaltmda bir den!z 
kazası olmuş , •• Boğaziçi lskclesind,•· 
ki halAlar yıkılmt§ttr. 

Kerim kaptanın ldaresindckl SUr-
mene limanına bağlı 25 tanluk "Rr· 
zayıabhı1,. molörU köprU gözünden 
çıkacağı mrada molörde bir O.rıu oL 
muıı ve dilmen tutmamıştır. Bunun 
üzerine motör hııl1l:ır~ çarpn ış ve 
tamamen yıkmı§tır. Motör de hasara 
uğraml§tır. 

ilk mektepler bugun tatil ediliyor 

ilk dört sınıftaki tale
benin terfi 

nisbeti yüzde 85 dir 
Bu sene ilk defa olarak 5 İnci sınıf imtihanları 

bütün talebenin önünde yapılacak 

Orta okullarda karneler verildi, lise bi
tirme ve orta eleme imtihanlt=~rı başiıyor 

llk tedrisat meclı.tnin verd1g1 karar 
llz'erlne ilkmektepler derslerin! bugün 
öğleden sonra tamamlayacaklardır. 
1mUhana tabi olmayan ııınıtların kar· 
neleri dd' bul:'Un tevzi edilecektir. Ma.. 
arif mUdür!UğünUn Uç dört gtlndenbe
rl okultarın randrman va%iyetinl ter 
pit etmek Uzere yaptığı tctldkler n .. 
ticesinde imtihana glrmiyece!< ola 
ilk dört sınılta terfi nlsbetlnin ~yt• 
olduğu anl&§ılml§tır: 

ı inci sınıf: yUzde 88, iklrıcl smıfl 
yü7.da 89, Uç Uncu sınıf: yUzde 89, ve 
dördüncü sınıf yüzde 80 nl.sbeUnG:ıdlıo. 

Son sını!lnnn Jmtihanlarına da 2t 
mayıstan itibaren bqlanacaktrr. !!leıa 

smı..1ardnn mezun olacak talebe mil<.. 
tarı 7000 kadar. 
Alınan kararlara göre Jlkokullarda 

imtihanlar umum talebe mUvaceheıılu 
de olacakar. Talebeye imtihan korku 
su hissi vorUmlyccektır. Öğretmenler, 
lmtUıanda talebeyi oaıırtac&k, hattA 
espri mahiyetinde olacak sualler aor
mıyacnklardır. 

Okullar semt semt ilk tedrl.!!at mu· 
fettlglerine taksim edilerek lmtUıan· 
tarın muntazam bir ıekllde tettııs edil 
mesl temin olunrnuıtur. 
İmtihanlarda aynca taıebenln umu.. 

m1 vaziyetini yoklamak mak1111.dile 
ve lmUban neticelerine müessir ol· 
mamak üzere hemen hemen ayıu 

günlerde yazılı bir yoklama yapılml\· 
sı da dUIUnülmektedlr. Bu auret1e 
mutredat programı noktasından !Ik 
tahsil çağında çocuğun okuldan me-
zun olurken altnlf oldu#U umumt bil. 
g'ilcr hakkında bir fikir edinmek ka· 
bil olacaktır. Ecnebl vo ekalllyet 

Adana ovasının 
sulanması işi 

Büyük sulama ve bo
taltma şebekesi inşaatı 
münakasaya çıkanldı 

Na.na vekAletl, fhvall hanraya 
rağmc.'1 geniş su tesisatı fıılert prog. 
ramınrn tatbikine ehemmiyetle de· 
vam etmektedir. 

Adanada nıühlm bir ziraat mıntA· 
kasmm en kurak zamanlarda bile ıııı 

thtıyacmı karı;ılıyacak ola.n Seyhan 
nehrinin sıığ sahiline alt ııulamıı ve 
tıoaaıtma şebekesi ınııaatı eksiltmeye 
konulmuştur. Bu amellyatm tkl mil· 
yon dörtyU.z bin liraya mal oıacatı 

zannediliyor. Eksiltme 20 haziranda 
Allkamda yapılacak ve süratıe ~aa.. 
ta bqlanacaktır. 

POLiSTE: 

1 
ı 

Boıtün 1•arne1ertn1 al:ııt t11tanbul 1uı: 
UM!ııl orta lul!lm talebfofılnden 

bir ı:rup 

okulları da aynı kararlan tatbik ede 
ceklerdlr. 
ORTAOKULLARDA ,.e LiSELERDE 

Ortaokullardıı. mezuniyet lmUhan
larmın eleme kısmına yarından iti. 
baren ba§lanacaktir. :uezunlyet lmtl· 
hıı.nına tabi olmıyan sını..'lıırm karn~
lerl bugUn }<endil~rln~ meraotmle tev
El edilecektir. 

Lise bitirme lmtlhanlnn da b4(i!rı , 
ba:lam117tır. 

Fabrikaların ıslahı 
İsviçreli mütehassıs bu 
ıabah şehrimize geldi 

Rilkftmetlmlz tarafmdsn, rumf 
fa brlkıt.ların ıııılıı.h ve te:ltll!l.tlıındırıl. 

mast için cavrlan İsviçreli m~hur 
ııanayl o~uılzatörU Andr• ~usl bu· 
,.Unk1l aemplon ekaprulle relmletır. 

IUikQmet hessbma ç:ıl~malarma 

b:ı.§lam:ık Uz•:e bu alt1'lJ:n A:lkaraya 
gidcccıtln', fabriltalar haltlnn~ esas· 
lı tetkikat yaparak bir rapor ha.zırtı· 
yac:ı1Jmı l!Öyt,mlşUr. 

• Na.'la \•ekili Ali Fuat Cebesoy 
dUn a~am ~ehrlrnlz:den Ankaraya 
hareket etmlftlr. 

• Beyoğlunda Plplna admda bir kı 
zı jiletle yarala;rıın Agop birinci asli· 
ye ceza mahkemc3lnde lkl ay 10 ~n 
hapse mahktlm olmll§tur. 

Bir adam otel pencere- • Muıırc•?J1B1 eı-.armdakı tstlmIAk 
lıılnin b!ray lı;lnde ikmali lçlıı alll.:&

sinden dü~erek öldü darlara emır \'erıımı,ur. 
Sirkeci Ebuıısuud eadd~, Aydm • Bergama, Dfü111 ve Urla kaz:ala.n 

otelinin üst katında bir odada otu· dııhlllnd~ yerıc:.tırllen göı;menler lı;ln 
ran Bıfralt tüccardan Meelt AçıkgOır: ~51 ev ln~u ettırilecel:Ur. Bunların 
dUn gece ııaat 2·1 ten ııonra birdenbire lnıutı iki u~ ay içinde tamamlana
ha.stalanml§ ve hava almak için pen· c:ıktır. 

cereden bakarken muvazcnealni kay- • Kahve Uzerlnde !btllt~r yap~klan 
bederek sokağa dU~m~ ve derhal 81.. anla;:ıı'an lrmlrde Torbslmm Tepek8y 
mUştUr. H!dlse de kimsenin tesir ve semtinde bir ~akkal ile kahve satıcısı 
alAkaaı olmadığı anlaşıldığından po- mah'kemeye evrilml;ıler ve sorgulan 
Usçe tahkikat kapanmıştır. yapıldıktan ııonra mahltem~ karan 
l.'ORGAN 'l'A..'llIXDA GAZ OCAÔI ile te,·k!l otunmu~lardrr. 

l..AKILINCA C01-U OLUR • Şarklkarahlsarda bulunen Gire 
Nuruosmanlyede Mengene sokak 7 son vall:ıl Altmarı hareketlar:z saha.. 

numaralı pansiyonun UçUncü katmd~ l sındakl lcllylerde tetkll~stta bulunduk
oturan Fehml ile İbrahim gıuı ocak· an sonra Glreııuna d~nmUıtUr, 
lnrını yakarlarkerı kazaen yorganları- • tzmlrde yagan yagmur ve dolu· 
nı tutuşturmuşlar, fakat ateş etrafa nun muhtelit mahaultl.ta bazı ufak za· 
rlryet etmeden söndUrUlmUştUr. rarlar verdiği anla~ılmıştır. 

Z7 

. ,,~ 
Amerikan B!'-,;dtb' 

cumhuriyetletı .1 girecek ttd ., 

H ı\RBIN da.h3 ·"~~ yılacağı ve lılll ..,,, 
terin harbe kan~ ~ ' 
dii!UnUIUrken; e:ı f~e' ~ 
len büyük dedet1~__.hıııı'1' 
Amerika Blrl~lk l.~ J 
rldlr. .,.,,..,JJ 

Okyn.nu!lun ö*-1Pd~ ~ 
sma J'ftğmf!ft Anterf ~, 
glrmeı!ll 1:nt'i n~;'ı, ,_,. 
km"\·etle ağrr b989ll ; 
hllfr. ,., JI 

Ccnnbl Amerl~ ~ !/ 
~rktal:t lkmadi , . ., ~ ~ 
mmtaka:an dolaytıdl .,..,;· r 
İmparatorluğu ile~~ 
mtwcut emJ)f'.ryaDst ~ ;J 
r.stlanna rağmen M' 111';1 
hurlyetlerlntn ancak . ~ 
cephesinde harbe ~ i 
ctmt"Jdc<llr· ~ 

Amerika için lb Ilı f"':'"' 
~iban lmp:ıratorla(:df ;~ ~ 
mck rn ht'r fınatta 0~ 
den b:ızı vykr "~~~ 
rlb~tte ki yeni bl! .. t.1111 ti' 
dt'\·letl l'e ~lbaııa ~~ ._. 
l11!iyen bir muzaffer~ O
perrali7.:nile karşı 

1 
~ 'I',. 

lunmsktan dnba rh"f'~,;,:: 
nun Pa..~ifik Oky:ın~ ~ 
t~m<lerlnln de bl!~_;f" 
emperyalb:m.I ts~ ,,r .J 
edllm~l tn~lteJ't'J '~ ~,,. 
hl'raber yürUmcsiol ~ !':c~ 
ys k~ı rephe •ınuı:i' .... U,Ct f' 
tlrfr. Onun irindir "l'tJ'~ 
barb~ girince klınl•" (", ~ 
lu:ıktrr ~iye uzun~ _!: ~ 
meğe lı~t :ro "'"'~ 
muhtelit dedct ad -'' ~ 
llo :Imdiye kadar ~ ~ 
111n etmJ~ bul~~ ,..._ 
maflh onlar bugillle~ f'.. 
boyanatlarmc!a ınl ,,,-:. ~ 
ne (IS(]eee ahllkl bir ~ ~ 
tenntıldc ,.e fa:lı11l~~ f 
\i ithamlar ncrl ~~~,,_~ 
etmıı ve t.ahfki ti'" .. 
9J)cça meydaJla ~ ~~ 

İktJ9adl Vtı ~v:_,, ~ 
nJ rahat~a tern1ıt ed., ~ ':I 
tııadlle bugltlle ıaad ecl,,-'!:j 
kalma.sm.ı tcrclb .-r _,... .f 
llID da fırsat ~~~ ~ 
be girmesini be-" ~ ~J 
Netcldm bugtbl ~ il' f 
be girmek t.araf ~J 
aleyhtar olaıılaf ~ ı' . 
m\ieadeleler ve ,_,edl 
baJdmku ltln h• elJf" 
ler denm etınekt e~~ 

mr tarafta AOl 0~ 
~rmesl alryhlne !ıer. 1 
dıı gmt, nllmsrl..-~ J.I 
yapıluken, CuınhO adi Jt'l"""..ı 
saynıu: 1m.ıarla 9 cıt~ ~ 
Je':,.cler ,·crfllrke1', tıll"'..ıı.~ .... d ıH!!ll" ~ ..... 
!.l'lll 3fddefüıı t,. r ,-,"j ı f 
ftC'l·ldrn faaliyetle ıcırt'~J 
Utflt mcofutlcrl .,.bdl~. 
ka bir b~hta ıeJlble ı 
ratmdan da barb ..ti J 
mP.ktedlr· ,.,,-~ 

Del Jet ota...ıı ellJlet' ' ' 
herhalde 111r&."1 g dŞ ~ 
kondif'l i~n "alhtiı: O'~ 
lr olacağı kaoa9 ~ 1'. 
kolluyor demek ~ tP ~l 
ma.. er ~e ;-ı 'J 

~ı~te.,ar suııın l ot/J ._ ,, 
pa st1·ahattn.I birine Jf,-_-.., 
ı:ama~ı!" ıntrsla~ ,., ~ılı f. 
batlne bf'nzeteııle ... ~ 

he11-.1r il", 
mek ramanınm tıd~ 
etmedl!i!?i tetkll< e oJ~ 

ldd•- ecıen..,. 
ptldığnn .. ~ 
Fakat harbhl bO~ 
Amcrnta.nın da J 
gijnUnU biraz ctab• - yt;f J 
bn1unrnakfsd11"" ,use~1 

Ve bugllll ~ .Jll 
lthlno ,.c atey~e I.• ..,.. 
afö·etlerln şlddC'•• 
tennekt.edir· J 
----:S:--ııa . ,ıt_ ~ 

Buaa~~ 
Bu sabah ıeJırl ~~~f 
~.IJU~ll t.S·-· T 
ıat •'ksaml!J ve ~a.JIS·~ ~ 
pur eeterlerl yapı dklf,. .,, 
pur köprüden ı<a ~ 
tuıçtne de 1,45 de 
tir , 
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lmensr@@Lij@rm~ma ı 
ıngiltere na vatan 
müdafaasını esaslı 
sure te kuvvetlen- Çanakkale bo~:ımd•o bir glirUnO!-.. 

i~:J~ diriyor Abloka meselesine 
dair İtalyan 

talepleri 

Şarkın 
muvazenesi 1ürki~. 

dluıffa~ niuhablriıiliı SIOTtk budu· -:tl Öfrendlğine göre, Slonkya 
lltr ft\6U, y&bUdllet &leyhlttde yeni 
..._:11ıırnam6 netretmlftlr. Bu ettılr. 
ı.._.Y• Cife, yahudiletin elinde bu· 
Cltlt be.aı mlleıısueler ••art • .t•ıtlrilt· 
1- ~ Fahudl aaııatklrlarm meakik 

,Uhanian c;ok ııkılaıtınlacaktır. 
il Londradikt Beic;lka elÇlllğt, Al· 
tı= lddlaıarının ak.flnlı oıaraıt, Bel. 
flttu bÜkflmeUblfı el!n Selçlkilda oıcfo 
t.rn .. ~ liral Leopold ~e ordu ile ıtkı 
~;;-'11' muhafau etmekte bUlütlıID· 

Anavatan kuvvetleri 
Başkumandanı değişti 
ingilterenin cenubi şarki sahillerindeki 
şehirler ' tehlikeli rnıntaka,, ilan edildi 

lngiltere tGraEından an
latmaya zemin teıkil 

edecek mahiyette 

gege bağlıdır 
görülüyor 

Yazan. - HENRI KIDOU 
Londra. 26 (A.A.) - Ekono- Ak.denizi bir satranç tAhwma 

mlk harp neraıetinin tebliği: benzeten b~ok Mketl muharrlr-
Harp kaçağı kontrolu ile aıa· lcr \'nrdtr· Bu muharrirler, ea.tranc 

bdar me•eleleri ted.kikle muyaz· tahtasının dört tarafmn dört oyun
taf muhtelü trıgiliz • İtalyan da· cu koyduktan maa.f .ı, oyuncularnı 
imi komitesinin toplantısına i§ti· arkasına da bqkala.rmı korlar· 
tak etınCk Uıer~ Romaya gitmit Tııht.'.Lnm ~imal kıSmmdakiler 
olan Sir Wilfrld Green, bu ak: Yunıuılılaroır; Yunanlılnnn ark&· 
oam Londraya dönecektir. ımda, garpte Yugo!l:ıvtar, eatkm· 

Çeviren. - HA - K 
2 - Ekonomik sahadıı. llcrl k· 
Bu dört bitaraf do\let nckada.r 

arkı bir blok teekil ederlerse, sut
hUn ldamesl daha kolay oln.caktır. 

, bııtan ~tıenıektedlr • 
bt Avuaturya 'hududundan alman 
i~ere göre, kırk ile altmıı yqlan 
htt da 1'Ylunin1arın .cf~tber hale 

i tlJlbül işine mılanmrıtır. 
"' fıcı lloJM\d& aenlüllı aetn~t. Mğ 

• '-llrn ltığUtereye nrmqıtır. 
Cilt Aılaoat kral naibi amltaı Horty 
111 ~ IU!ıenka blrleılk devlc!tlerl e}flal· 
h rt."-"1 et:mlftir. .Elçi amiral Hortl. 

r tUsvelUn bir mektubu ile lnıulr 
• 0tofratmı nrmİJllr. 

t1ıtQ An\ertkılai MKl.nümumlye ~natl· 
'-.. • dUny& ılly!fi! Tatlyfttııin tnklŞ&· 
l1r. ftı iyi &tıttı demokrat n cumhu· 
~ liderin k~etiiilf oUlufü hiW. 
--.: .. tönııan .uaıe verlleft ~e\'apıarı 
~lftlr. Ruzvell, demokratljr &· 

.;;,OQG& HJlenn yUsde eı .u.ı. Hu
~ e\11ftburlyetçller araamda reylerin 
~2 aini almljtır. 

Almanya ikinci bir 
kış harbine 

lahanımul edemez 
~blukanın çok iyi neti
e.ıet •etdlii bildiriliybr 
... to .. _.., %6 (A· A·) - Ç'-0k i>i 
~&.ldan öğrenildiğine göre, 
!\ti il\ Alman)'& il&erine luit.,_ •!'tık bULUn fa)·dalannı ı& • 
l!tba ektedir. Şurası kat'idir ki Hlt. 
\itl hrpta ba§lamr·· .. cesaret et· 
4~tıaaanı hareırltm Htiffit 
~-- Ytnıı\ yen.i blt kijt Wlam
~ Olnıainuıiri'· Kıttn ii&feW 
~it • f.yediim j·~lı liiııMftt 
~il: Yıaile Almanyada, Rwıyada ve 
~lafdA mah• .. ı 1iakkmdaki 
~-ler bedbindlr· Danimarkıı.da 
t-a ~ lllahnlU zaiffü. Haynna
~t le biri ycm.eidilıten telef 

btj ut. 
l1 -..b" taraftan Almanranm ırtıt• 
~ t\altat earfiratr iki millin& 
S.'tltr. Almanlar, halen ihtiyat· 
'l't d& 11tıllanmaktadır. Roman • 
~ Cö:ıdermekte olduktan \-agon 
~ ~b cepbeSffiae ku11andikla.rt 
~ ~ lftanyadan )'8'l"lt11ı:lat1 itha· 
~ &ıalına.ktadır· Almanl.ı-, n"' 
~l~, ne de Hofıı.ndatl& 7""'.; 

·~ .. """ t depoları bula~ '1mifler
G!ı6' -.at&nfar fara.tmdan ifgat e
~ ~ınteıtetlere karrı abluka 
~tulniakWJır. 

'1iitekait, dul ve 
>er ~ lllllerin maaşlan 
~ ttı~lcaUt kanununa göre maaş 
~tı "lekaft, dul n yeUmlerle hl· 
'~lttt!y. t•ttıblnden maq .. 
~ )~ maqlarma yüzde 25 
~ ~11~:- Mkımla&kt )'ftJ "'· 
"'~ tiatl'U&Ml IUlaiü tat· 
'~ Ur. Raili&JMlü IUbaten 
~ •Yhlt ~ lıotd~ 
~ ~tar'Uindan llU ..... 

akC&dtr. 

tondra. 27 - Fra.nıa ba§veki· 
1i Pol Reno tlün Loudraya r;elm'E· 
İngiliz baş\•ekili Çörçil ve diğer 
lngillı hUkfimet adamla.tile görU9. 
muı, alt§aJ'n ustu Parlat a5nmu~. 
filr. 

(ıöhçtJ, t'ARL,_ iZAHAT 
Vl'.:fttct1' kt ! 

İnfilb: bqveklli çal'Çllid yann 
avam llam~rumda bar1' \'UlyeU
ne dair mYtad ha!tahk nutkunu 
BÖ)'le~·ip ıöylemJyeceği henlla bilin· 
memektedir· Bqvekilln harb vaıi
yetine dair izahat vermea.I vaziye
tin tavazzuhuna bağlı görUlmelcte. 
dir· 

BAŞKtlılA..~OAN DE~l$Tt 

Dllti' tat4ffAft lnfiliz anant~n 
kuv\leUetl ıtumaMiöt deft~tlr
Bu kuvvetleriA kiliill"ıdittı t~Hiral 
Vıllter Kltıre teli&Ude le\o1iM~. 
yerine tmparatorhıtı Jtü\l'\letlc!l'i re
neı kurmay b«ekanı get\ctA.1 Ed• 
mund A3-ı'on!syd tıtyin ~Udil,.ffttr. 
İmparatorluk kuvvellerl genel 
li:unıtar hfltanlıfma da gnletal 
Con Dil retltnnilftJr. 

Lohdtada iYi haber alan nıenba• 
lardan Röytere bildirildiğ\ııe '6t'e, 
anavataniıl mudi.fut, Halen birin
ci derecede bir ebeıın.miyt!t li~ 
betmektedir· Bu ton yüs sene ietn. 
de İngilterenin Ultilbı fikri o de-
rece rullte 98.huı hariclndcydi ki, 
tamamlle yenl esaslar lizerindetı 
bir ıuıavatan miidafauı tertib et· 
meit !Ammıeidi· 

Vuiyetin heyeti umunıiyHi ilo 
fmiaWle ciddi mihlYetJ, vi Minş 
1hna1U•rm4a Alman tehaidiiln iü· 
Rtli IUlatiftöMt lle)ilyftl, ana. 
vatan cephesinde tedbirlerin der
hal fazlala.§tınlmasmı IUzumlu ktl
Difllir· 

TERLtk'ELI MTh"TAKALAlt 

l>tin 1.cndrida 1U t~bUğ hefre
dilftUitit: 
"Holandaıun ve BelÇika lle tiına-

11 l'ranüntn bazı krilımlannta At. 
manltt tanifmdan i~8all uı,tiiie, 
!ııgtıUı hilk<MtıeU. tnsiltereıll.n ee. 
nubu prkt ıahllletltıae aqğıdaki 
şehlrl~rin tehlilieU mmtaıtay& da
hil ttWtll @dllıftelerlne karar ver. 
mittir· 

Gteaty A.fnıoüt.H, LovntOft, Fe
liaktovi, H&h-ic"b, ÔIActon. Prin. 
toil, Vtıton, Sotıtheııd, lfargate, 
Rtiüfate, !Jrd4dstt.i8, Douvres. 
Deal, J'olıtetton. 
ıh .~hlr1erd~ oturan çocuklar, 

ana babat&tilllll aıilla&deei bulun. 
dulu tAkdJtdt, tahliye edilerek 
tnt{lterenin mukez mmtakn.sma 
ve Gal eyaletine ıönderilecekUr.,. 

''T~hlfkell ınmttka" llltı edilen 
hUtun tiu eehlrler frtğtlt~tenin ce
nubu ıaı1d ssh•llertııd<'kt tto!.lnda, 
Belçika ve ıimalt J'td.Ma ethillttf. 
ne bakan limanlardır· 

J{fLISELEkbl'! D!:.\ 

lngiltzltr dOn. ktalnı evvellıi 
gilnkU rıut)(unda1ı:I t.alebiıse U\'arak 

t> 
/o50 tenzille dünya 
... şaheserleri 
"1ai 1•nZilattGll İ•tiltUle için ( V akıt) gazete-
1taca4 °~u_y~culmına verdiğ~ lrupa'!'arı topla-

kalıdır. Bunlardan bir aylı11ını g&te-
. renler bu g~l kitapları yüzde 50 

'•7t: 

bUtün &mael~r4e muwfer bir sulh 
i<}ifi dua etını11 ve fıtbi'ikalüdaki 
bütün ltaclitl ~rktk ifçllu de ayfil 
clna lçlıı pu&t UUll yal)tnadaıı 
mUtl!tt'ladl surette çal14~lli· 

HER llABEK \'ERILEHEz 

lngtllz lsUhbartt Mzami qaft
dalti iebllğf net~f.tnietir: 

"Memlekette herkes, adıunları • 
mız~n l\abcr bekliyor. Fakat dUe
mnn da bu h:ı.berlcrl bekliyor. Bu 
haMr1trl vemıcx, b'rçok k.işlnlıı 
lin:ıatma ıMl l'llablUr. Memlekette 
hiç k:mst, bti haberleri velev bir 
te:; lnğ11~Jn. bir t~k Fra.n.sızm ha· 
yatı paha.ınna ıatmalmak iitemez. 
Binaenıtleyh fl>hlike&z S"Jrette ha· 
ber alabilmem!ıe kadar itimatla 
bcltl~meüyU: . ., 

TAYYARE R'Ocmru 

l,ondra. 21 - Diln 1ngiıte.renin 
Kent e)·atetindc Alman Uı.yyarelc
ri görulmii.şlür. Tehlike hali kırk 
~at dakika eürmü.ttUr· Birgok 
bombalar denize dÜfJDÜf, hiçbir 
haaar olmamştrr· 

Yunaniıtanda İki sınıf 
ihtiyat talitn~ çağnldı 
A\lna, N (A.A.) - Harbiye nete• 

reU, ne,relti#l bir tebUtle, U ve ~ 
ırmd\armm bUtU.n lhtl)raUanaı, bir 
tillm devreal İçlıı aliAiı altına çafır
mışlır. İ!Uyat etril, bU liıim devft. 
ii eMlaAma& yeıil tlt!!ilatıa litlüi 
peyda eaecekletdlt. 

ltalyan makamlarırun bu hu· da Bulgarls.r ve Tilrkler \•ardın 
su.ta yaptığı teklifler, Sir Wm· Türklerin arkutnda da SoVYeUer. 
rid tarafından bir anlapaya çok UJdn Fnı.nsn: . mıındast altında 
tatmin edici bir esas teıkil ede . olan Suriye, lngilU m~da.sı albn· 
ceılt mahiyette olarak tellldit e· da olan Flllstın \re Musul petrol. 
ditmektedir. h.alyan ve İngiliz ler1nln bulunduğu lralt da ark 
mUmeasilleii, Romada teferrüat 1 k18tı'UJ\ı 1 gal ederler· 
il.zerinde çalışmaktadır. ' Ş~trıı.nc ta~t.üı:ıım teıubunda 
MUSOLINlNIN TEM SJ..ARI !rtgııtereye b!r;lı olan Mmır ve gar. 

Roma, 26 (A.A.) _ M J'nl 1 bmd:ı. dıı İtalya bulunur· 

b 
·· d lk UblOkl Şdr::!i; G,, u.ııcı-111"" l;!v b:.!giln, 

uıun or u gene urmay aş a· taht t af dJ·:ı-ın1 as·l 
nı Marepl Graıianı harbiye müı· a~,,:l r madU tin~fi "'e1~: nB: 

O d 
• oynıya<=A armı ı .>O• .u• .. -

tqarı eneral Sod u, harbiye ne· tU ., 
aa ttind.. f 1... .... lik . 1 . . n bu oyunculıırm makeadı ne . 

r • n eruoırr Hrvtı erını Haritanın iızennde ı:nblt \•o bn-
ldart ede~ 19!'erı11er n paıif lto· reketa!z '7Öıilnen • enkll lekeln, 
ttinma daıreıı §tll ile g3fi!tme - hudutlar.ı tu)1l: eden trlr r k v
letde bulunmu~tur. Muioltnl, lı· vettcn bqkıı bir cıcv değildirler-
tihsalln raıtalaştınlması bahal fi. • • ·• 
zerinde esaslı teslihat fabrikaları 
ıe!teri ile de görüşmüttür. 
Huauıt mUsaade Yerilecek o

lanlar hariç olmak il2ere mayi 
mahruk ile l~lcyen bUtUn otomo· 
biller, bir liarirandan itibaren iş 
lemeyecelttir. 
MAL TADAKİ AMERiKALI 

LAR 
Malta, 28 (A.A.) - Röyter a· 

jan•ıntlan: 
Amerika Blrleıik devletleri 

koneolosu, Amctr1kan tebaasına 
Maltayı terketmelerini ve milm 
kün olduRu kadar ~bütk bir su· 
rette Amerttcıra t'löi\melerini tav 
ıiye eylcFştir. 

5 

Şlnialdcn b~lıyatmı. 
Bundan yirmi ıene tı , ~u~ 

ıdıtıuun bt1)1lk liıuıuıan Vitdı· 
Arzueu, merkez Ege dtiili:t olmak 
tlzere, adalardan ve ııablllerden {. 
be.ret bir imparatorluk kurmaktı· 
Türkler karv~mda uğradığı mağ
IClbiyet, onun bu rUyaamı tahak
kuk ettiremedi· 

Yunanlııtan DU"dan IODta eski 
dU§l'JWU otan Türklerle ıtki bir 
dôt!Utık tesli edem tıalilll ışteiiyle 
m1l4'gul oldu· 

aııret a.aarptea 
ediyoruz, çlnkl 

medeniyiz 111 
İngiliz istihbarat nazırı radyo ile 

Fransızl"r.a hitap etti 

Yunanlatanm ıi.malliıda Tugo
stafya vardır. 1918 do mlllte!.lkl._ 
1ifı Werlnaen ,.n ,.o • -e çt'lia
fi.D bu dev1et oldu. NU!uau H mil
yona çıkti. Bugiln ild milyon uker 
çıkarablıecek kudrelted!r· 
Yugoelavyıı nasıl yaşıyor! 
1939 teşrin11MJı.inde ttc&ret rıa· 

sın olan 1van Andre memleketinin 
ekonomik hayatmı ıtu ~tide lıah 
ettJ: 

ı -- Jbraeat: 
Btığday lstllısill.tı memleketin 

fhUyacmı 1ı:a1'ılidiktan BOhra 35000 
vtıfQtt arttı. Bunlar Almanya ve 
İ~lyaya ihraç ecUIİr· A ~ :-.n
m:ında bu memleketlere B:ğır dahi 
lhraç edilir· 

Aynca YugoalaTya elde ettiği 
kerestenin memleket illt.fyacmda.n 
!ula olan lusmmı dl Almanya, 
Fnuıea ve İapanyaya ihraç eder. 

"Almanl0,r aize münlerid aulh teklil edebilirler, 
aldanmayınız. Makaatları aradaki 

ittilakı bozmaktır.,, 
Laftcfre, 27 - tngiliı iıtihb•· ı yeıane aüfD'W\1 lngilteredir" 

rat nazın D:ıf Kuper dün &1c4lm toklindeki ve Ji'ranaııJarla lngi· 
radybda !taneıılara liltaben lızleri blribirlerinden ayırmağa 
frlhsıaea bır nutuk IOyleftriıtır. matuf Nazi propagındaiıttı anlat 
l~ğillz nuırı eicUitile detHlftlr nu9, Almanyanın Franuya altl~ 
ltı: t'c.ı ttllh ş:ırtları tel:lif etmesi tnte 

f talya ve AlmA.nya lie yapıls.n 
ticaret mllbadele )•oluyla olur. F• 
kat bu mUbadele uautn 'Yugoslav
yanm lhlt:racmı t m manıuılle kar
!'ılamu. İhracatını kendlalne dövh 
olarak tediye eden mmılekoUcre 
göre tanzim etme;;e mecburdur. 

Yucoslavya lngiltereye de gıdll 
maddeleri eat.:ır Aldığı dö'vizlerle 
"' trol ve l1in ipliği mn ~:ı edet· 

Ytır.'.'l.n 1stan, T\irk·v nornuıya 
"- Stneltrtt blltiln enetjiti.tll, rııuhtemcİ olduğunu, anctk tazı 

bütün zekasını ve bütün halkmı Almanya.;ına güvcnilcmivece{;ini 
harbin haıırlamnaııına tahsis et· iıöyl.-uılf, traglltt'ttnin ·Fransız 
mit otan kunetli bir millet tara· ıadakatindc;ı §Üphc etmediğini tc 
fından hücuma utradık. Bit, batüt ettirmi~tir. 
harpten, ne kadar nefret ediyor· 
sak, Atmartlar o kadar harbi ıe· 
viyortar. Almanlar harbi seviyor· 
lar, çilnkil onlar barbardırlar. 
Blı harpten nefret ediyoruz. Çiln 
kü biz medeniyh:. 

tngilizlerin bir mayn 
gemisi, bir torpidosu 

battı 

• Ytt t> .. 1a.vyımr !! tı l'! !'.,:t -
k~n !I n•1 v t'tlır· Arı.1 tıt 
11, S ldzfnei lO'"'l 1 tı + 
ıg~o urıhtM n 1 
trr. Tm-ı1 ·"ltrr.m '!/ r1 -r ~~ ! • 
il<f b~"'f tı:rtud n ret k ldı: 

ı - Sulh{! rnuhM~ etmek iç.in 
herkesle fyl mUn!eebatt& bulun
r,,ü. 

Balkan antantmm ekonomlk c • 
betine gellnee: 

Ekonomi birliği gıdıı maddeleri
n! arttırabilir, lakin sanayi clhe· 
tinden blt botıluk ) aratır. Bunu on
lu dıı biliyor ve bu boşluğu dol
durmak lı;ln ne gibi bir siya.set ta
kip c't.melid1r1er? Buiılar içbı ild 
aiyMot vardır· Birincisi e:mayll in
kieaf ettirmek, ikinchi de müba
dele usuıu. 

Fakat Balkanhlam bfö le bir te
rclıb.. lıvaff&k olmalan harl~ 
alya.setlerlndo bUyUk b!r değişiklik 
yaratabilir· 

ftıtlyıı ve Almanyanm menfaati 
Balkan devletl"rinde mUbadE:le U· 
~..ıfünil devam etürobllmP.kUr; 
onlarm menfaatleri Balkanhlarm 
:ı..-lannda hJçbir zaman ekonomik 
b1r an[apnaya varamamalannr 
lmJrdir. • 

Balkan bloku karıısL a, 1919 
1enesi r.ıuahedes!run kurbauJıttıtıı 
da unutmamalı BtinJardan bir 
Wıeal Bulgıuisl.aııclır. Bulgnrista
nm 1913 de bazı. is~o.Werl vardı. 
tAk1n bunlar bfrt!r hayalden iba • 
ret ltaldı. 

Bulgar Bqvokili 
ma)'lsmda mazlvi 
g5mdü: • 
"- Bundan 27 sene evvel, 1913 

senesinin ilkbaharında millt meclis 
h!lan ıııhlan matemle dolu ola • 
r&k toplanmıttardJ. O devtln am
larmdlln bin Aainl."111 bir 8Urt!tte 
konuomak cesaretinde bulundu· . 
P'elAketln bir e~elt gıol setıcl.t 
olduğtinu, bunun önUrtc ge~menJn 
mumırnn ola.mAdığtin, rlril Bulgar 
mllletlne yUkle:n.mlo olan viWfeler. 
itı.llleUn tahıunmUlUnd~ daha ağır. 
au-.;, 
Rı~n.stM 1915 ııenesinde Al

man~'!l ile bir itti!ak aktedcrek 
tekrnr zararlı çrktJ. 

}.!. Filov bugün söylediği nutuk
ta şöyle dedi: 
"- Harlcr polit.1kamw:la yeni 

bir devir açıldı· Bulgarlatan hare
tllını maziden aldığı tllcrUbeler 
llzerJne tayin edec~tır.,, 
Bulgarların llmidi, A.kdeıtlide 

bir llm:ına malik olınaktır· Klın ae 
dP. rtie dasin, Dulga.riewun Alman
ya ve &\'yet R~ ile mı bil1&
n vardır· 

20 KAnunsani 1940 da, Rômi.fi. 
ya hariciye nuırı Gafenko, Yugo.. 
elaV)•a hııtic ye na.un l!nrlcovl:le 
blr hudut köyil olan Verukta bu
l~tu. Balkanlarda.ki vaziyeti oJ • 
du~ ib1 muhafaza etmek için an
l&§bla.r· 
Diğer taraftan, Romanya ve Tu

go!hıvyanm Tilrkiyeye gtlvendikle
rinı 86y1Uyorlar. 

Tllrklyen1ft e.Ah?..n 
b "TJVfa f ro1tl 

, •l n mtl t t 
,R• ·~rı 

mrr ve 
~ 1 o r 

~ d 1 !11 Uttefık ordu-
sunun hareket serbestisl TtlrkJye
ııln vutyetlne bağlıdır· 

Şarkın mtlTllZtmesf '!'UrkJyeye 
Mflıdrr· 

Şltndiye tadar elde ettikleri 
muvaffakıyetler, kendil~rini has· 
reyleditderi uzun hazırlamaların 
ve aynı zamanda tahrip. yağma 
ve katil iir•ns i~torini yaparken 
gösterdikleri heyecanın neticesi· 
dir. 

Lan.._ Z7 - Amiralhk daire· 
ıl Wesex tngili.ı torpido muhri· 
binin Fransız Nhillerl açıkların· 
da hava hilcumlan neticesinde 
battığını bildirmektedir. Weıex: 
in milrettebatından altı kiıl öl -
mü,tik. ıs yaralı vardır. 

Mücellit takımı aramyor 
Meydan okumaya cevap ver· 

mck mecburiyetinde bulunduk. 
Hiçbir zaman tnlim otmayaca· 
ğız. Çünkü biliyoruz ki, Nazi re 
jimlnin fliri . olarak yqamaktan· 
st ölmek bh1 dtfa iyidir." 

lngiliı nal!ırt MAlmanyanın 

Amirallık dairesi, Charlcı Bo· 
yeı ismindeki mayn tarayıcı gemi· 
sinin de bir dllştnan mayınına 
çarparak battığını bildirmekte· 
dir. 

Geminin kumandanı, aynca bir 
sc.bay ve ı l deni% eri kayıptır. 

Bir mücellithane İçin az kullanılmıt bir dikiş ma· 
kinesile bir zımba \•e bir mukavva makasına ihti
yaç vardır. Satmak iatiycnlerin gazetemiz idare· 
hanesine müracaatlan. 

r ~ ., •. • • • • - ~ - :. • ~ • - • 
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İsviçre hududu civarında 

To ç diiellosa 
Bent. 27 (A· A·) - İsviçre Telgraf ajansı, pazar sabahı saat 

S.SO dan itibaren BAie yakinlnde topçu faaliyeti görOlmUı, ve bu fu.
llyetin muhtelif fa.sılalRrla bir müddet dc,•am etmiş olduğlıııu bildir
mektedir· .Almanlar, ağlr loplarilA 1st~in'den endıthllar yapmak 11!\l

retile F"JoanSttlarm at~ıne mukabele etmişlerdir· 
hveçli müşahitler, pazar sabahı kesif bir duman ııütunu gur

mUşleT'dir· Bu dumanın yukarı Alıı:ıı.sta bir kasabada çıkmıı olan bir 
:ymıgm ~eri olmıuıı muhtemel görülmektedir· 

lsviçrede alınan tedbirler 
Bem, %7 (A· A·) - U ri Kan tonu makamah, bu mıntakadaki bü

tün hudud işaretlerile mmtaka h&kkmda coğTa!i mal<ımat itasına yıı.
ftYa.n bUtUn al~etleri kaldırmağa karar vt'rmifUr· 

Panamada bir komplo meydana çıkr.rıldı 
r:ı.nn.mn, 27 (A· A·) - Hültümete kuşı bir foyan çıkarmak ÜU· 

re muhalifier tarafındnn terlib rdilmiş olan bir komplo, muhıtlülerd•n 
10 kişi tevklf cdihn\k suretile butınlm~tır. Birçok sillh ve 180 bom
ba miliıadere edilmi~tir· 

Cepheden dönen /ngiliz yaralıları 
lAndra, 27 (A· A·) - lngıliı: yaralılarından mlirr.k'keb bir kafi

le, dün lngilter nin garbında kı\in bir fehre vbıl olmuştur· 

'' n1erikan111 ş~ındiki kavga111n 
maddeten lh ş111da olduğun P.. 

inananlar kör ve sağırdır .. . ) 

Bu · sabahki 
Ekspresten çikan 

yolcular 
Gazetecilerle konuş -

maktan çekinen bir Al
man turiıti de geldi 

Gazetecilerle konnu::ımaklan çeki_ 
mm bir AlmAn turisti bugilnkU 11emp
lon keııpre~ile gelmitlir. 

Pasaportundıı. mUhendls olduğU yn. 
:r:ılı olıı.n bu Alman, rnuharrlrlmlzin 
suallerine şöyle mukabele elmlşllr: 

- İ§ adamı ve tUccanm. TUrklyeyı 
ur! ::ezmek mnk1acllle 7.iynrtıt ediyo
rum. Rie& ederim; ba::ıka blr ıey ıııor_ 
mayınıL! lıımJml bile ı.öylcmeğe nly!
tim yoktur!,, 
Avuıturyııdakl bli.>1lk bir tUUln 

tlrkıtl mUn1en!li de plyıuııımır.la. te· 
maa lçln aynı tre.nlıe ,eıenler &ruın

dıı.dır. 

I..thistanın Almanya tıı.ra!ından ı~. 

tllAyıı. uğrıyan kısmındaki meşhur 

ııınııyl rt'ınmlarındıı.n ~onebrfk aile· 
111le birlikte ~elmi~tir. Sone brik k~ · 
dın kumıı~ modcllt'ri mUtehau11ı ol
duğunu, burad n Hlndıst11.n11. giderek 
ıark modPlleri Uzerinde çalııacıı.~ını 

ıöylemittlr. 

Sen1p.lon eks:1resi 
(B11ştar:\Cı 1 incideJ 

beri 1.:eısıni:ı bulunm&kt.l.dır. Bu tedbir 
alınmadan e\"Yd norm"l fekilde Pıı. . 
riııten kalkan ıon aemplon ckspreııinin 
yolculArı' \'t posta e:ıyuı yarınki ekıı
prMl• burııya gelecek ve ııyın .>1rmi 
dokuırundan itllııu,.n t"k,pre" htan. 
bul~ !talyada MiU no fehrlnden gele· 
C•ktir. 

M11ama!ih :yataklı Tagonlu idare· 
sine henUT. bu hususta. bir emir nrıl 

\'A§lnı-to ., :!7 (A.A.) - 1'W'!\•elt, , "- Amerika hlikılmetı, mevcut Cıı. • mlş olmııdığmdan Pıuı~e kadar bilet 
radyo ile n ;. ıi'len bir muaahabul rikıtlann bUyUtUlme.ı!, yeni lmalAt· \·erJ!me ... ıne denm edilmektedir. ıı:_ 
emumda Amenka mJl!cUni .Yra.ruıJL 

1 

haneler vUcuda getirllme.ııı, binlerce "&.!en Tn.n.!anın dahııt trenler! Fren
,.e Belc;lkalı milltcdler için kıı:.ılhac;a amelenin i~e almmuı ve lptld31 mad· •ıı: • İtalyan hududundaki Modan ve 
tebe.rrU!erde bulunm1'"'a da\•et ettık_ delenn yeni m nbalıınnm L'\kl}A! Pl Vintlmlll• istasyonlarına kadar yol-
ten sonra B rle~k Amerika.nm iatik· tirilme:d için muktazi parayı avanH cu '"eUrdlğinden bu ,.8 ,. 1 ı.a ile İtalya... 

: b3.llnden bahsetmiştir. elmeğe amadedir.,. ya geçcce:. yolcular, ekısresle yollıı.rı-
Ruzvelt, "körlere, uğtrlara, Ame· Ruı:\'tlt, pı:o~ramını tahakkuk tL na devam edebileceklerdir. Bu IUbar· 

rikanm madd,.ten ıımdikl n.za han- Ur~bllmeal ic; n hUkOmetı yardım la ıemplon servlsleıioln kaldınlma
clnde oldu(;Una ııa!dlla..ıte inanan kim_ etmılerlnl huaull1 ııanayt amele ndt'ıt ııına rıı.ğmen yolcu nakliyatı sekteye 
ııelere, fırkacılık hlulle her ne olur· btem{JUr. uğ"ramadıı.n hvlçre, ltalya \'e ya. 
sa olsun hUktımeUn 113ricl alyaaeti H11.tlp aözlerine devamla dcınl~Ur kın ıark ile Jo'ran,& aruında muvaısA-
nley1:ıinde bulunanlara, panıke yak;ı.la ki: la bmln edilmiş bulunmaktadır. 
narak artık A.merik& ordusuna Jtlmat ··- Birkaç gUn nrn. bu babd ı Franıııula ı;emplon treninin ııı:ıuınA, 
elmiyen kimselcrtı hUeum etmiıtır. daha sarih malOmat elde edeeekıl· ıu:.s bir ıı,.rvl" olmıuıı , .• ıon ,.~mıı.n· 

Rur.·cıt öı!lcrin "l'J suretle devam nlz. 
i~r.veıt bllha . 1 • . lıırd!l mıı,terl!er!nln pPk 11.r.almuı 

etın~Ur: · • Ma diln.}"l'l \az.> elınln ~•b•b olnıu,tıır Yolcular normal harı 
"- Ben bl) korkulara l:tırak etmi· .A.menkanm G'Ü'Cı0n blril'ldl rrtİlll mU ' •dl bulUl'ICll. &:en~ l~lPlÜPCeJdir. 

yorum . ., dA!u. progrıımını h':iıl f'tr.u• "' icar -----
Hatip, kendi lrodwnln 19<;3 ıene- edecek wrettı del,.,~ebllccetlııi aöyle. 

~ındenbert Amertkanm mUcta!aa iJle- miı ve eoyle d,.mi~Ur : 
nde yapmış oldu'"'-1 ıslahatı ehemmi •·- 1hUya~ hi•~•dıldi!i t kdirdl' 

·etle kaydetmi:ı ve bU 11uretle mUda· munzam lah•lut Jıı~mekle tcreddUt 
ta:ı i:lerinin ihmal edilmiş olduf:'U ıtmiyecc~m.,, 

.cliasmdn bulunan rııJdplerine cev•p Ruz.velt, Ameri 11.lı unA,)i erbııbı-
rmq;Ur. nın yUks .. k mUd aa m~l1S1nde olM 
Ruzvelt, Amerikayı tarJhlnde hiç· J.ardımlarmı fU ııuretle tan! ctmlf 
r z;aman malik olm mış oldu ~ en lir: 

'1 orduya ııahıp kılmak için mılll mU- "l!ez:iyetlerl lhUu•ları sa~:n1:ıı 
!aa namına. bUyuk ma.'iratıa.r ihU_ tec:ilbı cdllnıit olan Ya. naever Am .. 

ar edllmı oldu~nu beyan etmlıtir, rlkalılar, tecrüte c uına mu~t,.nlt 

RuzvelUn reisicumhur mllkllmrna. tavıılyeleril• hUkQm,.te yardımdll bu. 
... elmlıı olduk'J tarih olan 1933 ıı nesi- lunmıık Uzere Va~lıigtorıa ı;elccl'kler
,,, 1940 sene~l us.ıımd Amcrlk!l hU dlr. Gaytmiı:, ude<:• Uıtnı~alA.tı arttır 
ktımeU, donum83ı için d:ıha evvelki mak de:ildir, Aynı z.ıı.mand!l lluı il · 
ledi 1;ene :r.ar!mda gar(edilmlş olan ı:rm ı;clecek wu.ltin J.'apılmuı lcln 
parade.::ı bir :milyar 4ı\1 milyon dolar milletin halr. oleufı,ı lmktnlar 11 .. rid• 
!ula sarf tmlııtlr. SckU: zırhlı ln::ı e· dııl\11. :Jy&de arttırılııbfüı:ek aurette 
dilmekte~r. lcl!Y!l olunac.aktır. 

Rl!Z'l"elt, Almr..nyanm hava taamı.. 
2!'.l lt1b:ı.rile h&iz oldu~..ı kuweUn knn
dlsinin milli bir mUdn! nm en e u · 
Jı kısmının haı-p g"mllenle h:\rp tay_ 
;;ıa.relerl oldu sureUldekl kanaatini 
Earısmamış olduğunu ıııoylt.mişUr. 

HaUp, bir cc::ı .. dcnberi ıı.ısl..crt tay-

Hatip, millete Ueutlcrin tenkis r · 
dilmiycce~ "' m uf uUerinln llrL 
tırılmryaca.ğı hııkkmda lemin t Ter
mlş, ortaya J. eni hıırp mllyıı.rderlr.ıi 

çıkmarnııısı ve h:ııyllt pahalılığının ut
rnamıuı !Azını oldut;u mlltaleasınd& 

bulunduf:'Unu ~yan ,.tml~tir. 

italyada 
nümayişler 

( Baıtarafı 1 incidt) 
gr·nlar Üzerlerine" "hub., yar.ılı 

afişler ve bayraklar dol:ıştırnmılar
dır. 

MISIRDA MÜHİM 
MÜl,ı\KATLAR 

1111-rnıleriye, 2"ı (A· A·) - ln. 
;iliz r:efiri Sir Mil• Lamp~on, dün 
Bııııvekil Ali Mahir paJia tarafın -
dan kabul edilmi~tir. Başvekil, ln
;:illr. ıcfiıini kabul etmeden ıwvr.1 
İtalyan sefiri Kont Maz:zolini ile 
uzun bir görü§me yapmı tır. 

(Muı;olininln or<ln ~t>fl~ril" ı:ö
rüşmf>lr.flne ,.,. abluka mMPlelP.ri
,., d11ir t~l~ranar 3 Ünt'Ü <1&yfamn:
flıtdır·) 

ı yare !ab:"lkalan lmala.tmm artmış 
Uıll•t, kund11.kc;ıl:ııu ,., Amerlkayı 

zaa!a uğratmak ve millet arasmda 
nifak c;;ıkarmllk lstiy .. n c uıiarll kar 
fi mut .. yakkız olnılllıdır. 

Ayasofyada tetkikler 
yapan mütehassıs bu 

defa bir heyetle geldi 

I oldu:;u,nu beyan etmlııtır. 

U~arllnlleyh imal"tı senede elll 
bin ta,)j'are ln•aa1 dcrccczlnde ileri 
g5tUrmek tu.a\"'\"Urund& oldutunu 
ııöylcmI:Ur. 

HUkOmet, bu hususta mUcsslr c;ıı.re · 

lere ve .Amerlkanm her ne\i hal'l> 
e.sllhası lmallnC:ekl mahareti."le mllrt'I. 
caat etmektedir. 

Hatip, ~zlerine nu suretle dev1'm 
et.m!şUr: 

Rur.·eıt neticı olrıı.k r5yle demlı· 
Ur: 
"- Gece ı\indliz dUnyada ıulhun 

tee.!sUJ1 etmui için rlua ediyorum. A_ 
merı:.:a r•l"'cumnunı rlaUle ım:ln de 
böylı har•ket etmıenid lstemeğı JU. 
:um a;"brmUyorum. ÇUnkU mitin de ı,.. 

nimle birlikte dua ctmt'lile oldu[:'Unu· 
aı biliyorum.,. 

GeçPn ıene Ayaso!ya mU7.eırlnd-:ı. 

Bi::IUI.~ devrinden kalma miihim mo
uylk e~k l eserleri meydanıı. çıkardık_ 
t• • ıonra. mt'mlekeUnı giden Ameri
kalı profesör Vlttemor, yeni arqtır
malar yıı.pmak üzere Uç mUtehıı.ıııı11 

tın. rnUn:.:li.ep muavin bir heyetle 
blrllı.t• bu aıı.bahld aemplon e:ı.:.eprea\· 

Hal evinde parasız nıuayene 

Iı ıelmi~Ur. • 
Amerik lı pro!esör, yapacağı araş.. 

tırmalıı.r için hUkOmetlml~lıı tcmıı.<ı 

mak•adile bu &k 11.m Anka.raya gide
C•tinJ ıöylemi~tir. EmlnonU Hnlkerinden: 

ErlınU:den gö."ldcrilecek muhtac; 
hastalan p:ı.raıııL muayene ve tedaviyi 
ka.bul e:!e.n M)'m doktorlumm:m 
isim, lhti.!u n günleri ~atıda gôı-

• tcrilm!.ştlr. 

Bu doktorlarımızd n herhıı.ngi birine 
muıı.yene ve todnvi olmak arz:u ıde.n 
hast.l!.lar Ev Bilromuzdan pwıulA ala. 
rak ı;ideblleeeklerdir. Da husu!U 1111... 

ym halkımıza illn ederken Evimlı:den 
loymeUi yardımlarmı eıslrı;emiyen 

değerli doktorlamnl%& bir kere daha 
ale::ıen te:ckkUrü borç bll!riz. 
Doktorlanmızm laml, ihtiaMı mua_ 

yene gün ve saaUerl a~ağıda söste. 
rllmektedlr: 

Dr. Cevat ~erim lne@da)'t: (Cilt vtı 
Frengi) Peroembe gilnU ıa.at 15 ten 
ıs ze kadar, Dr. F&hrettln Kerim 
Gökay: (Asabı hastalıklar) Perıembe 
gllnU ııaat 10 dan 12 ye kadar, Dr. H. 
Cem,al Lokm&nheklm: (Dahllt huta... 
lıklar) CUm&rtcsi gUnU aaa.t 9 dan 

Altın 23 lirada duruyor 
Altın flyatlannda. cumutcsl ~llnll· 

n" ı:öre deği§ikllk olmanıı§tır. Sar· 
ra!Ja.r bu aabah 2:1 lira tiı:eıind•n 

muR.mele yapmağa baılamı§lardır. A
lıcılar çok azdır. 

Laheydeki elçimiz ve 
memurlar afiyette 
.. lbcy elı;lmizln vı elçilik heyclL 

mizin, ticaret mU:r.akeruintı memur 
heyetin ve Uearct A.taıeslnln Llhtye 
«• &!!yeti ı oldukları hariciye \•ekA· 
le~ıne l:'"len re.mıl maltımattan an
(3,ılmı~tır. 

11 e kadar, Dr. lhya. SAlih toanı; 

(Kulıı.k, Boğar, Burun) SAiı ~nll aıı. 
at H ten 16 ya. kadar, Dr. Menmet 
Oımıı.n Saka (Götil& ve Dahili hııııta... 

lı~lu) Cumıı. ı:tJnU nal 13 ten l~ • 
kadar, Dr. :P.:adıre ~ıı.dl (Oo,tum, kL 
dın ha.ıtalıklan) Çar'{ıı.nba ırtınU aut 
H tel\ 18 • kadar, I>r. Nihat Tôtl:'• 
(Cilt \·ı P'renı-i) l":alı &iinU aut ll 
ten l i ye karlar, Dr. O~an Ştra!et.. 
Un Çelik (Bakterlyolot \'t s:ırt haa. 
talıkl!lr) Pazar<lan maadıı. h r :;-Un 
saat 14 ~n ıs ı kAdıı.r, Dr. l'aklı:e 

lz.ut Tuı:l (Do[:'Um, l.."Rdın hutalık. 

lıı.n) Çueambıı. ;UnU ııı.ııt H ten 18 e 
kadar, Dr. !tabla ıt&hmeU Arat (Da. 
hlll hastalıklar) Perrembe ıtınU aaat 
H t • n 17 ye kadar, Dr. P..U~tll Recep 
Duyar (Sinir h ıtalı:..lan) Ç'.a~amba 

&:'ilnU ut 15 !f'n ı& ya kadar, Dr. Kadıköy halkevi genç
S&rJ Yaver (Kulak, Boğııı:, Burıın) leri Edimeden döndü 
f'uarteııl ~nU ı;abahl.An al.:e.&ma kıt. 1 Ge-t,.nl!rd" Uc; lPmııfl nrmrk Uz•rt 
dar, Dr. 1'eı:utUn .Atuıı.ğun (Çocuk Edlrneyı gM•n Kadıki'iy hıılkrrlne 
h.aııtAlıkla") Ptz.art• 1 ve Perıembe ml'..nııuıı 1~ klflllk hey•t buA1JnkU ko11.. 
günü 1aat 17 ten l~ Z& k&da.r. v&l'lliyonel tre.nile dönmUıtUr. 

Harp vaziyeti 
(Baıtarafı 1 incide) 

t:S-GlLt~ TEBL10l 
J.ondra, %7 (A,A.) - BUytık umu

mi kara.rgAhın ::ıs mııyıa to.rlhli tebll· 
ti: 

"Bugün tnı;-ili7. cepheıtine ciddi bir 
taarruz yııpılmamı~tır. DU§man, sol 
cenllhımızdıı. bulunıın Belçlk11. kuvvet· 
terin" J.:ar~ı bUyU'k bir taarruz yap· 
mı§tır. ln;Uiı:lcr, mUt~!iklerlne yar· 
dım etmi~lerdir. 

Cephe gerisindeki şehirlere ka~ı 
bomba ile ~lddetll hUcumlar ynpılmı: 
tır. 

Son ı;inlerln ve'kayli, ln~Uiz: uke· 
rlnin crıaretini kırma.mı§ Ye \•esaltlnl 
e::..~ııtmeml• Ur. 

Bir t•lc 1nglllı: tankı. dU~manm ye
li tankını t"hrip etmı,ur. 

~İ:\fAl.I •"RA~S.\DA 
Pari~, 2i - Alman hücumları 

devam etmektedir· Almanların 
baF.lıca hücumları şimaldeki mütte
fikin ordularına kar~ı müteveccih
tir· En şiddetli hücumlar. mütte. 
fiklı?rin doğu cephC'ı:;ine, Liys vadi
ıinde yukıı.rı Escıı.ut'ya karşı yıı

pılm:ı'ktadır. 

Almanlar Court:ra.i mıntnkıu;ın
da ku\'vctli \'a'.lıtıı larla harekete 
geçmiştir. Akşama doğru Almanla
rın hücumları durdunılmu11tur. Da
ha C"nupla Alman hücumlıırı mu
\•nffnkıyetsiz!iğf! uğramıştır· 

Valencienne mıntııka~mda vuku
bulan fiİdıletli muharebelerde Al
manlar hiçbir terakki kaydedeme
mi~lerdir· lfütterildn ec>pheııinin 
;-arb tarafı, S:ıint Pol - Cambrai -
&ıuloı;nı> lııtttım lll.kip t'divor. Al
manlar bu tarafta fQ,·kala<lı bir 
ı;"ayrct aıı.rfetmcmi~. Bapaume<leki 
geçitten takviye kuvvetleri ;:ön • 
dcrmckle iktifa ctmi~lir· Boulognc 
şehri Almanların elindPdir· Geçit 
yt>rinden Almanhlr, bilhıi~sa zırh
lı kuvvetler göndermişlerdir· Bili
kis. Almanların piyade kuvvci 
külliyesi Arrruıta ve Arrasın şar
kında bulunuyor. 

Salahiyettnr makamlar diyorlar 
ki: 

"Calais ve Dünkerkde muhkem 
surette yerleştik· Çı\cıntının cenub 
kı~mında mevzii muharebeler ol
mıı$tur. Som nehrinin gl'cit yerle
rinden lia~kll. r,ağ uhilinde de ba
zı yerlMi işgal <'Uik· Bu mınlaka· 
da temizleme ameliycmiz devam e. 
ıl'ypr. Som ile ~'özde kuvvetli ınE.\\•
r.ilPr tutuyoruz." 

Şl~l.\T. ORDULARI ('EMCJ:R 
i('1~"DF. DEGfJ,. •• 

Fran~ız ~enel kurmnyı adına 
sö.,. söylemeğ~ saliltiyettar bir z.at 
şu beyıındta bulunmuştur: 

"- Flandre.s muhar~besi. beş 
günclür devam rılli~i halde, henUz 
başlamı~ olduğu söylcnF>bilir. Bazı 
hankr.t mevcuttur ki. bunlu ht.~
kmda ba.c;kumandı nlık tafsilat ver
memektedir· B~bin olmak için se
beb yoktur. Vaziyet hatti cmni
yeUı beklenebilir . ., 

Eeyanıüta hulunnn 7.at. ayrıca 
şu Ülvzihi yApmıı:tır~ 
"- Alman propagandasının id

cliaın hilafına olarak, ~imal ordu
ları çember içinde değildir· Deni:":· 
le bütün muva.~alıılarını muha"2za 
etlikleri ı;ibi tıım2miyhı b~" olun
makt:ıdır. Kale, kuvvrtli bir ıoıı

rrtte tutulmaktadır. Arrııs ile A
miens arasrndan kayım A ımırn mo
törlil eüzüt~mlan, §İm,,ldP.ki müt
tefik tah~idatınm t!arb cenahma 
hücum etmi.cslerdir. Bu· müfrezclnr. 
Saint - Omer'de te\•Jcir rnilmi~ \'I 

Arrıı.s'ın c:imall ı::-nrbt tı>nC'IPrİnP \'e 
başlıca Vimy sırtlarına pclc R7.I 
vasıl obbilmi. tir. llerhaldr. ısimdi
ye kadar, Alman piyadesi Plcardiı 
:;:-ediğinden ı::-f'rmcmi~tir . ., 

FRA?\SIZ TY.BJ.t(;t 
Dünkü Fran~ı7. tcb'i~i p;udur: 
''Somme üzerinde ~lddetli bir 

mUcadel~e. terakkilerlmizi !aiJa. 
l~tırdık· 

Şimıı.l cephesinde, son gUnlerde 
Boulogn~ mıntakasma mühim vıı.

ııtalnr tahşid c>tmiş olan dUııman, 
'!Oknklarda devam c>dilen ıtiddetli 
bir mücadeleden sonra echri al
mıştır. 

Ezcümle t'~irlerin sözlrrile teey
yüt l"tmektcdir ki Aisne ile Möz a
raı!lnda vukua ı::-elen ıon çarpıı;ma
la r Psnasınıfa, topc;ıı ııteşkrimizin 

ve otomatik liİlihların diiı::ma'lR 
kaycletlirdifi zayiat, çok yUksek
tir. HıtrPket esnasında , Alman pi. 
yadesinin başt2n baş:ı olduğu yer
de biçilmiş kıtalarım bulduk. 

Tayyare meydanlarımızdan bazı. 
larma hilcum:ı gelen dUşman filo· 
lanna 1ıiddet1@ mukııbclede bulu -
nan avcı tan :ırelC'rimiz VP. hava 
cllfi toplanmn:. yUk!'ek r.aylat ver
direrek bu filoları dı::ıtmzı,lrr·., 

MUHART.ft~LP:R IL~KKINDA 

T.~F~tLAT 

Franııız ajam;ı dUnkU hn~kAl eL 
rııfında şu malômatı veriyor: 

CourtıU d1ı Bclı;lkı1. v" bu fehrin 
renubunda Jl"ranııJL kıta11tmm tuttuk
ln mtnlakı1.yıı. lurfı ..Almanlarm I.y• 
U7.•rind• yartıklan tıuırl'\Jzlr bU _.Ilı 

vomtalarla. ler& edilmlıtir. Bu taar-

ruzlar bUyUk rnlkya.sta n çok topçu tiddetli çarpışmalardan sonra W 
hUcum tayyareleri n tank kUtlelerl· ı:al edilmiştir. 
nin mUzahereUlı yapılmıştır. Bu ta.. 
arruz dün bUtun gün muhtelit taıııl11.· .. A~MAN TEBLIGI. ;J.6 
larlıı. vukubulmuştur. Fuhrerın umumi kal'tlrgahı . 

Geceyarm, fiddetli Jo'ranınz n Bel· (A.A.) - Alman ordusu bafkU 
çlka mukıı.bil taarruzlrı net!ccsind• mandanlığının tebliği : . 'de. 
ctph,.nln h,.yctı umumJyesi Uzerind• Flandreslerde ve Artoıs 

vulyet e,ki hallne ircıı. edilmi~ bulu- Alman kıtalarr, mahsur bulu.nıııf e· 
nııyordu. llUtlefik kıtaat gayet bariz d" d k t ksı 
ted«!Ui tabıye muva!taklyetıer:I kay_ uşman or ularına ·arşı e if 
delınl?lerdlr. Asl.:ert mahat!lde beyan dilmiş hücumlarına devaın e;ıı:ıc· 
edlliyor ki, bu, müttefik kıtaatm DJA· !er ve demir çenberlerini gıttı 
ne\•lyatının mUkemmel olduğuna n çe daha .ziyade daraltmışlard~;e 
yenl Alman vuıtalanna. piyac.lelerl Diişman, hala, şiddetli ıur\a· 
mlzin alı~tığına bir delildir. mukavemet etmektedir. Bu ınudar 
• Blrlbirl ardından Uç Alman taar- vemeti mümkün olduğu. Jca 11 ruzıı kayd .. dilml~tır. Taarruz on llA çabuk surette kırmak için, .Alı:rıJ5• onbt~ kilometrelik bir ctphe üzerinde hava kuvvetleri. birçok defa.

1
.' a 

cerl'yaııt etnıı,ur \'e ceph .. nln vUsatını J.:cri harekata ve karada yıı.-? .. 
vı mulıartlteyı iştirak ed,.n kıtalltıa gelen . .-~rpt"'malara i<ttirak et1111t 
adedine binaen Almanlara dehşetli ::r- :ı 'S • 

:uyiıı.tıı. mal olmuştur. lerdir. • dt• 
Şfmaldı mUtte,ikll'r ceph,.s.lnln Franı;a - Belçika ı;abillerırı ıı· 

;;arp cepnc., incl• bUyUk deg-ı,,ık!ikler Alman hava kuvvetleri, ze;;dC 
olmanıı:tır. ruggge Osten'de ve Dünkerg ·· 

· . ve!11 
Ylll,.nııien, Kambre, ArM mınta_ lımanların bahrt te!ıısat.ın~ J os 

ka1ınd11. muharebeler dev!.111 tdiyor den bombardıman etmıştır. bir 
takıı.t di!er yerlerdı n!ııbl bir aUkfln•t tende de bir banthanede ve rla 
kaydolunmu,tur. . bahriye deposunda bombala. e 

~yle ~orUlUyor :ı.:.ı, Almanlar Valen· J;lıY 
yangın çıkarılmı~ ve bir n~ t ı· 

ci,.nnes n Araıı C"'phesin• Wr çok oemisi ı-ok ciddi hasara ugra 1 

insan ve ta nk takviye mU!rezelerl '" :ı 

~n·kediyorlar. Bu aevkiyatı rfddeUJ m1 NışGtı1rL. tz TAYYARELERtr~I~ 
muharebelerin vukubulmu, oldyğu A· _ 
rasm tiınalinı dı yapıyorlar. F AALlYETl 

3 BUUin Som hattı, Amensin ı:-arbın_ Londra, 27 (A.A.) _ J1af, 
da Fransızların kontrolU altındadır. . 

1 
• . . 
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Amensln ıarkmda Fransızlar düşman ış en nezaretının 2 ma~ı blİ 
mU!rezeler:lnl temizliyer~k dU§manın hinde neşredilmiş olan bır te 
birkaç : Undur i~ga.l etmiş oldu:U :;e· f-inde ~öyle denilmektedir: ·ıot 
çit noktıJ.lar1111 !tirer birer iıtirdat t· Cumartesi günü İngiliz pı ce 

·· ler derek nelllr lloyuaea terakki ediyor- !arı tarafından yapılan yut da 
far. kahramanane harekat esnasındı· 

ALMAN GENERALl PEK Almanların 25 avcı ve bornba: • 
lHTlYATLI KONUŞUYOR man tayyarel~ri tahrip cdil~1;1ı 
Pariı, 27 - Almiiln hududun tir. Bu muvaffakıyetler ya. 11 

dan bildiriliyor: Belçika cephe - bir tele İngiliz pilotunun ha) a 
sindeki Alman ordusu kumanda · na mal olm~tur. . de· 
nı ı:eneral Reichenau, Alman Belçikada "Lys nehri üz~;111 

a:1 
prop4.gandasının iddiaları hilafı' ki köprüler üzerinden du~1, na olarak elycvm cereyan etmek· Belçika harp cephesine ta~~tC• 
te olan muharebelerin neticesi lcıtalan getirmişti. Bu köprıı, • 
hakkında pek muhteriz davran - öflcden sonra yapılan hava f~.U 
maktadır. General Reichenau bu ferlcinin başlıca hedefini t.~~oıı~ 
hususta demiştir ki: etmişti. Başlıca köprüye b~) ı:~ 
-Bir ille muvaffakıyet kazandık. çapta dört bomba ile daha Jt~Çıir 

Fakat henüz düşman kuvvei kül· birçok bombalar isab:t etın1~ ~ 
Jiyesile temasa. celmedik. Kati Köprülerin tahrip edilmiş ol~; 
bir meydan muhaxebeıine '1e hu· müteakiben gelen bombard!'ı~· 
nu kazanma~a hazırlanıyoruz. filosu tarafından teyit edilı111?. 1~r 
Geçen umumi harpte de bulun - Tahrip edilmi~ olan köf;;( 
dum. Fakat bugünkü harbin ne • yerine kaim olmak üzere du, 

0
,e 

ticesi hakkında kehanette bulu· tarafından konulmuş olan ııı,.1 
m:mam." ad dit dubalara da taarruz. e~ıl 

BiR ALMAN iDDiASI miştir. Bunlardan biri tahrıP '13" 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman miş, diğeri de mühim sur~tte 1.ı r 
orduluı ba§kumandanlığı bildiri· sara uğratılmıştır. Gerıde .etli 
yor: §ehirde toplanmı~ olan lcUt~ilit 

Kıtalarımız, ileri hareketlerine düşman müfrezeleri de n ref 
Gravelines'e kadar devam etmiş tayyareleri tarafından ağır sıl 
oldukhrından, Cal.ıi!, bugün tc bombardıman cdilmi~~ 

ıtrtll!It.D\ti~ 

- Sl'\ ::ilim bu lım•emle sana 
her li<') imi llnlıı.tm1<1 oltltım·· 

- İyi anlayamadım ... Bir da~.a. 
tekrar ffif'r Mi4'İll ~ 

Hazırcevaplık 
Memuriyete talih olanlar arasın

rll\, umumt malfımatlıı.rını yokla
mak üzere hir imtihan yllpılıyor -
du. Taliblerden birine ıu 5uali sor
dular: 

-. - Dünya ilı güne~ uasmdaki 
mcsare nedir? 

Namzçt, talib olduğu işi hakki
le bn11aracağmdan emindi· Fakat 
1!.ksilik bu j'I!., günel:'le arzın ara
ımdaki mesafeyi d1.ha mekteb ıı
rıı.Iarındayken unutmuştu. K•a bir 
t ereddüdil müteakip ıu cevabı ver
di: 

- Güneşin dünyay& uzaklığı 
derecemni kat't olarak ~imcli söyli
yemiyeceğim. P'akııt gün~in, talih 
oldu~ım memuriyete tlly:in <?diMi
ğim takdirde Am!T-lf"rlml bı:ınden 
memnun htn.kmıım~ mlni nlml)'A
r.llk dı:ırflt'eıie dünyadan uu.k. oldu
i'unu biliyonım· 

ihtiyatlı yolcu 
ts'" 

Amerikah yolcu, konsoıosurı urlll 
siyesine ıinyct ederek. ,·ııP di•İ 

~e:ı 
memlekt'tine dönüyordu· ur<l" 
gibi yapan bir a.rkada.c;mı. ,·aP pe.l' 
gördü· Fakat onun kılıgtna 

il4itI: ı:ıı· 
- Bu ne hal ayol? Nedctl 

dın kılığına ğirdin? • 
,.et<lı· 

Arknda111 sükf!netle ce,•ıı.b ,..eb· 
· ar7 -~ • - Bunda §acacak ne ,. · \,\!' 

likeli bir :ı. olculuk yaptığun!tltıd'~ 
liyorısun. Gemimiz kazara u~~ğ'U , 
vakit dinll'mcğe mecbur 01bilİ'·of• 
mur. talimatı da herhalde • 
ııundur. 

- Nedir o talimat? .,cıı\(' 
- ''Evvela • k:ı.dmlarlıı ~ ı , 

-"ta bıl 
lı\r!,, ..• Ben canrmı zokıı.ı-

madım· 
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~ t~orumJ 
}:~ı Sözler söylenince Keri· ruluyor. lşte bugün de o haldeyim. 

rıe Old~ tUhaf bir hal alır. Gene Kimseye itiraf etmiyorum oma hiç 
~ ~ Fikat bu fuiHnin ben· ümidim yok .. 
~"~ft h farkına ''amn olmadı. - Fakat oenim sizde tuftldim 
":ıı ~ allftde &zan 6yle müb· \'ar. 
~ fark lar gizlidir ld ben bile Bunları ~öyİor söylemez mana· 
~ Cdi}"Orum. Yalnıı biz ha· !!ılığını anladım. Motörün ne de
~~ hile ôlsardık Bunun mek bile olduğunu bilmediğim ha1.

t ~Yleimı i gene ho una de ümit beslbJlefn ne mana ıı ; 
~tı. Bay Malikler pek na· C:i. Hemen ilfı\'e ettim: 

~ılt 1</~e alıkordular. Bay - Bay Malikin de ümidi var. 
M· rınıı çok se'wi "or ,.c tak· Sıcak alnını serin elime dayıya· 

ı.. .-.ıt}·o J 

'9'~ r. ZekAsım . ahla.kını her rak tebessllm etti: 
, ~ lllü~ kadar çok methetti ki - Onun f.midi çok .•. Hülyaları 

rı'~ e;ryiç, pek çok da m:ıl gfü~ü a~ıyor, fakat ~nim ümitsir 
-tQı:Urn. Sonra gülerek §Unlan !iğimi cie görünce çok müteessir o· 
Sı: onu be luyor. Ben de derhal yanından ka· 
t'rid • nden çaldınız, Ba· çıyorum. 
'l<ı e, ona lbcn kıı:ımı verecek Kerim derdini anlatmakta de-

tı hcn{lz dokuı y:ışında) vam etti. Sandalyesinin yanına 
~entki Kerim daha ~imdi· diz çöktüm. Her %aman oturdu· 

t bir adam o!du ve sizı ğurn ve çok ~·diği y-erde oldu· 
' bu hareketinizi affediyo- ğumun ancak bir müddet sonm 

~bert farkına ,·ardı. 
~. de Kerimin '°k mesut - Ah, ıctıçük suttanım • dedi: 
l ltta...ı,.. 1 

.... ..... Siz mi diz çö!{tünilz d~nize? dün· 
--6- ya tersine döndü. 

~haııı 17 Kcfnt1m15ani 

~ e;~n giderken Kerim: 
tı t ~ ~aat dörtte çalı~ak i· 
Çı~rıete~im. • dedi. Si: 50" 

~nız. Fakat pca ederim 
flclt ~a?nda ate: yakmtlar, ha· 
~. - -.._ıuı... 
~~ ...... 
bUt llc ~lere neza:et etme
'ır. r atmanın yapacağını pek 
~~ ak<!.t benim bu gibi ten· 
~ h°'tandığımı bildiği için 

~:;_böyle ~öy;cr. Ben de 
~_,ııadnn. Yeni terzimin 

ilJc a diktiği güzel bir ev elbi· 
hır defa giydim. Bu bey:u 

~ \'t lturna~tan }"apılmı~ yaka· 
kollarında beyaz kiirk 

~· ıı~~de ;•ir.ni kala kapının 
~e tanıdığım bir nyak 
~ Reı im önce doğruca 

... ~:gitti. Sonra salona gel 
A. Cere önünde dikiş diki· 
t~ gürijltO ile yamyo:-

~ 1~klannm solgun aba· 
~Uıüıcn zira, ~yalar ü· 
~ llkli akisler brrakıyor

il\cc ~Pladığım mcnekeeler 
~~· ib ?ır koku>·J4 doldurmu$· 
~ ~tği ~ürültü ile kaynıror, 

~ı~.Ierın arasından içeriye 
~.Yen sot"Uk kış rüzg~., 

ın sizliltini boza.mı-

~ ·. 
~h 1te:ri girer girmez bağırdı: ne gU 1, et ze ... 

tafına bakarak ila-w·c 
~ 

, ~: Cen'let gibi güzeL He-
h. .' beyazlar gıyınmiş 
''\: lyj -

~:ı.'lttrni ~ ... Sokaga çıkar 
~k 'tiıı ~im. Sizi evde bul· 
ıe:<tıı l' ~k nıemntm oldum. 
~~anına oturdu. Ben ö-

''t ta duruyordum. El~İi· 
~ alnına dayıyarak gay
e-.: ~'a.\':ı., b' 
::"lt ıı~~ ır ~eşle: 
~~ı;'lltsizim, • dedi. 

;c.t" ~ı mi? Niçin, Kerim?. 
i'tttizıı ~Yle. •• 
~ltıı te~~nırue ka~ıladı. 

A."a " de neden başkaları 
. ~Uıı1e · 

~ • ltirı' run olmasın? Belki 
~l •ı. ~fa1ilde yeni bir 

·~lll~~e uğraşryoru~. 
~~· l\ ben ~ktanberi uğ· 

~~~İde ~f cder gibi de ol· 
i~ıJc Cilirn fakat gene kesif 
\)~lıtı l~ndcyim. Belki de 
u·--~~ taya kadar sıçlarım 
~f{ı1 tır. Fakat b:ııı günler 
~~~·Uzakta, karanlık· 
~ küçijk rsık, 00.na 
~i ~ · Onu takip ediyo· 
~ t<lklüyor. Neticeye 
~·r tlcen birdenbire o h!· 
'f0ıı:tap olduğunu gfkü· 
~"a u kaybettibrimi ve 
;ık 'lon ba~ıamak JAznnge· 

'· ı..~nı. Yeni ba~tan ' "«! ı.: 
an ba~Inl çok >>0-

Neşe ile gülerek hemen a~ra 
kalktım: 

- Dür.ya neden tersi~ dönsnn 
kahrama.., dev? Sizin gibi büyük a· 
d<'Jnın benim gibi blr bebeğin ö· 
nünde diz çökmcsl daha mı tabit? 

Gülerek b~mı g:ılJadı: 
- Benden çok büyük ndamlar 

da ~izin gibi bebeklerin önünde 
diz çökmüştür. Hele k\lçük bebek, 
o biçare adamın dertlerini dinliye
cek \"e ona acıyacak kadar mer
hametli Ye iyi kalpli olursa hem 
de hilnnetle diz çökmesi IA.zırndır. 

Şimdi çahşm:ığa gideyim :ırtık •• 
Bir fincan çay içmesi için ısrar 

ettim. Kendisini kandrrabilmek i· 
çin de: 

- Soğuk havalarda bır lincan 
çay içmek kadar i~ ~Y yoktur. • 
dedim. Çayımda hiç görmediğim 
\'e göremiyeceğim. güLel ve esrarlı 
bir çiçek kokusu var. Onu içtikten 
ronra insanın tileri d:ıha canlı ve 
hafif olur. Oturunuz Kerim. Çayı· 
mın hemen tesirini göreceksiniz. 
Ben g{lzıel çay kaynatırım. 

- Demek siz bana böyle hizmet 
edecek.sinii. 

- Tabii değil mi? H~nuıa 
gitmiyor mu? 

- Bilakis .. çok. Fakat gonra 
canının sıkmaktan korkarım. 

Çayını içtikten sonra bana mo
tÔründen bah5etmeğe başladı. On· 
dan dinlediklerimi burada anlat· 
mak kabi~ değil .. Fakat benim dos 
tuİn bana bunları o 'kadar açık 
sözlerle anlattı ki bütün söyledik
lerini anladım. lzah ettikçe yava, 
y:ıvn§ Omitleniyor, beni ikna için 
söylediklerine kendisi ( inanıyor. 

yüzünde rek~smm parlak ve kuv
vetli izleri görünüyordu. Dünyad:t 
gördüğüm çehrelerin hepsinden 
manalı ve güzeli Kerimin o sanJ· 
ycdeki haH ve tavrıydı. 

- Ah, Kerim, nasıl oluyor da 
Mla §Üphelisiniz. Bana öyle geli· 
yor ki siz an:ıdığrnm bulmuşsunuı 
bile .. 

içini çekti. 
- Yavrucuğunı, d:ıha bulma· 

dun. Orıümde ümidimi kıran bir
ço!c rnU_lcülat, bf-ni a'..!atan birçok 
serap var. 

- Bütün mü~=ülfıtı ycncccksi· 
ni:=, kahraman de\',. Nasıl ve ne 
zaman bunu bilmiyorum. Fakat 
buna birdenbire, hiç ummadığına 
bir anda muvaffak olacaksınız. 

- Delki ... 
Bira: milstcrih oldu ve te~llm 

etti. 
- Artık çah~ak tazım .• • 
- Sizin yanmııda oturayım 

mı? 

- Hayır, ~-..lclcür ederim. 
- Siıi ixal etmem merak et-

meyiniz. 
- Fakat ben !ltizinle m~ Oo 

lurum. 
c Dcnmı ur) 
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Buna rağmen, Anad<>lunun tcş· 

kilfıtsızlığı vaıiyeti hakkında Va· 
hidettini saçma sapan havadislerle 
iğfal etmeğe muvaffak olabiliyor 
du. 

Jrtibat komiserliğinde sivil Türk 
polislerinden bir vatansız, aldığı 

maaşın sefahet ha)'3tmda kendisi· 
ne k~fi ge'mediğini görerek. tUrlO 
türlü mclAnet ve mef sedetlerle bir 
takım namus erbabını \'e me:nl~ 
ketin münevver ve krymetli ~si· 
yetlerini leke!emcğe kalkışmıştı. 

Umumt harpten yeni çıkan bir 
milletin her memlekette olduğu 'gi· 
bi, bizde de harp !millerine karşı 
kin \ 'e nefret göstermesi ~ tabi· 
fydi. Bu rüzden ortadan kayl>o!.an 
\'e ~urara buraya kaçan ittihatçı
lara herkesin hQcum etmesi çok 
haklı görülen bir hareketti. Efkarı 
umumiyedeki bu infialden cesaret 
alan M. ve onun gibi, daha mmı· 
leketinin ricalini henilz l~yikile 
tanımamış bazı serseri ve fırsatcQ 
adamlar, umuml harp mQsebbible-
rini lngilizlere haber veriyoruz; di· 
ye memleketin namuslu ~hsiyetle:
rinl Ingfüzlefe jurnal etmeğe baş
lamı5Jar ve bunların memleketten. 
derdest edilip snrlilmediği halde, 
lstanbulda büyük bir isyan çıka· 
cağına ye lngi.liz zablta ve tebaası· 
nı öldüreceklerine dair bir çok sah· 
te evrak ve yesaik.le l~i1iz karar
g~hı umumt~ini iğfale çalı~nı~ar

dJ. 
Bu tertibat o derece ciddl bir 

pl~ dairesinde yapılmıştı ki, (Ali 
Kemal) bile bu tertibatta büyük 
rol oynayanlar masma geçmiı w 
esamisi maldm tt\'atm behemehal 
tevkif ve u.zakla,tmlması !hım 
olduğu nokta5ında lngiliıleri ta· 
mamile ikna etmişti. 

Memleketin her tarafında büyük 
bir tellş ve heyecan hüküm sürü· 
yordu. Kimse vaziyet ve mevkiin· 
.Pen, hattA haratmdan emin ~U· 
C:i. Bu kargaşalıktan istifade etmek 
istiyen bir takım avantüristler. ln· 
gilizlere karşı mevkilerini tchlilceli 
gördükleri kimseleri tehdit ederek 
para alıyorlar, mezun ve malru 
zabitlerden birçoklarını muhan-el 
isyan hazrrlıklarile alakadar gös· 
tererek tevkif ettirmekten ve istic
vaba aldırmaktan çekinmiyorlar 
dı. 

MesetA. Fatihte tehlılceli bir a
dam diye gösterilen hüviyeti m~ 
h<ll bf r bir Mehmet bey yerine o 
semtte Mehmet isminde kaç kişi 

varsa tevkif ediliyor ve sonra bun· 
lann mevki ve hü--wiyetlcri tahkik 
edilerclt ya hepsi birden alıkonu· 
yor, yahut fikir, mazi "'mevkilen 
itibarile hangi~i daha ehemmiretli 
ise o tevkif edl!erek diğerleri ser
best .bırakılıyordu. 

Bu sırada I ngiliılere hizmet eden 
Rum \'e Ermeni tercümanlar, ls
tanbulun marul simalarından, vic
( 111larına kaili bir hicap ve azap 
hissı duyrruyan kimselerle i~bırlı 
yapJrak bir çol masumia m caru 
nı yıkamı~.ar, (Arapyan) hamJ1d 
Ye (Kroker) otelirxle beyhude Yt! 
re inliyen ve Türk!i.lkten başka ka· 
bahati ol.nuyan zavallıların uzun 

Junmalan esbabının istikmalini) 
tavsiye etmişlerdi. 
Sadr~am bu vaziyet ka~ısmda: 
- İngilizler de hangimizin de

diğini ve istediğini yapacaklanru 
bi'em.iyerek §3şımiı§lardır. Ben 
kabine reisi isem, benim de bir 
reyim ve bu hususta bir fikir ve 
düşüncem vardır. Hükt1mctin me
suliyeti hepinizden zi}'3de benim 
omuzlanmdadır. İngilizlere gide
rek herbiriniz bir türlü istekte bu· 
lunuyorsunuz! Böyle idare ve böy
le hükfunetçilik olur mu? Biraz 
da meselenin hallini bana bırakı-

nız, göreceksiniz ki hem sizlerin, 
hem de padişahın arzu ve istekleri
ne muvafık bir hal çaresi bulaca· 
ğım. 

Direrek meclisi terketmiş ve Ali 
Kemal ile Baltalimanına gitmjşt.i. 
· Hakikatte Damat Ferit de Ali 

Kemalin fikrine iştirak ediyordu. 
Menfiler çok uzak bir mahalde bu· 
lunurlarsa, hayat ve mematların· 
dan bir haber gelemiyec:eği gibi 
efkanumurniye de bu kimseler'e 
yakından meşgul olamıyacaklar ve 
bu suretle unutulup gideceklerdi. 
Halbuki Malta, bilhassa adalara 
ve Anadolu sahiline çok yakın bir 
menfa idi. Halk, oradaki menfıler
le uzaktan uzağa a'.akadar olacak 
ve muhabere vesaiti dahi temine
debilecekti. 

lete Ali Kemal Malta menfileri 
için bu derece insafsızca dUş{lnU· 
yor ve hasımlznna ka~ı çok hun
harane bir siyaset takip ediyordtL 

Di~er taraf tan, bu mesele ·etra· 
fmda \'ahidettinin de arzu ve ira· 
deleri tatbik edilmek isteniyor ve 
Ferit pa~ tarafından arzuyu şaha· 
nenin yerine getirilmesi ciheti gü· 
dülilyordu. 

Vahideltinin a.rzuru şuydu: Mev 
kuP.ar arasında evvelce kendisini 
,ahsan incitmiş dört · ki'i vardı. 
Bunlara ka~ı kin ~ gayzı henüz 
9Önmemişti. S?dr~: 

- On!ann bilmuhakeme millet 
huzurunda tecziyelerini isterim! 

Diye irade etmişti. Damat Ferit 
bu cihetten de müşkül mevkide bu·' 
lunuyordu. Ali Kemale, Baltalima 
nma döndükleri gece ilk defa ola· 
rak bu mesele>i açtı. 

Ali Kemal, yeni bir hldise kar
şısında ~aşaladı. Cevap veremedi. 
Bilahare padisahm da bun!ar hak
kında ~iddet taraftan olduğunu ~-
renince: 
. - Paşam! dedt, o halde padişa· 
hı rencide etmiyelim ve meseleyi 
İngilizlere açarak Maltaya gidecek 
ter arasında bu dört kişiyi ayıra
rak divanı harbe verelim! 

Sözlerile damat Feridi ve padi· 
c::ahı tesci etti. 

Bu srrada M. in tasni ettiği f!'V'" 
rak \0e vesikalar e!dcn e!e. makam· 
dan makam:ı dolaşn·or ve her ta· 
raftan muhtelif tedb:rıer alınıyor

".lu. Ferit pa .. a dahi In:tiliT.lcr gihi 
vaıivet: tehm·eli görere';< ertesi gü· 
na Yıtctıza gitti \'C pad:~:ıha irnh::ıt 
verdi. Vahidettln. o günlerde hft· 
-:liseleri R{lnO gOnOne takip edl ·nr· 
du, ittlhatçrlara karşı niha.yetsiı 
hir husumet besliyordu. Ferit pa--

zaman mevkuf kalmalarına sebeb şaya: 
olmuşlardı. - llftll memleketi kanştmnl~ 

Bir gece Babıfilide, saat ona ka· uğraşan bu ~rlrteri ne vakit diva· 
dar devam eden nazırlar meclisin· nı adalete tevdi edeceksiniz? diye 
de bu yüzden bQyük gürü:tüler roruyordu. 
oldu. İngiliz umumi karargahından Damat Feı.rlt, bir san evVl'lki va· 
mevkunann Maltaya nefyedilece- !erindeki inhbatan ve daha sonra 

ziyeti ve nazırlar meclisi milzake?'f' 
~i bi'dirilmi~ti. Ali Kemal bunla· da Ali Kemalin zatı~ahanenin ar-
rm· İngiltere sahilinde iıuıbatı da· zusı.ına uygun ve mü1~yim gelen 
ha müemmen bir adaya naklini is· düşüncelerini eöyleyince, padişah 
tiyor ve Maltanm coğrafi vaziyeti bu haberden pek mütehassis otmus 
itibarile menftlcrin çok yakında ve ve: 
çok ıözönünde bulunacaklarından · - Ken<füinden ıat ... n bunu ilmit 

ederdim. lltifatile gıı~ben takdir 
ve taltif etrrJşt.i. Hal.buki evdeki 
hesap çarşJ}-: uymıyor. lngiltere 
h:ıriciye ne-·rctinden ~len emir 
bir dakika bile tehir edilemiyecek 
kadar milhim n mü~taceldl, Va· 

endi~e ettiğini söylüyordu. 
Damat Ferit: 
- Onlar zaten ölilmc m:ıhk\1..-n

durlar. Malta>~ da gitseler, Hin· 
distanda da bulun!>alar, bir daha 
bu ntana ayak ba mal.an iımdnı 
yoktur. demi~i. 

Ali Kemale kabinede üç taraf
tar vardı. Bunhır da Ati Kemalin 
fıkrlni terviç ~·oıtu beyanatta bu
fımmu.,t3r \""e (~n ~ urak bu· 

hidettinin, damat Feridin ve Ali 
Kemalin arzu \'e emelleri )'eri~ 
getin1emedi, men fil er Malta ya d~ 
ru hareket .c-tnıi~ bulunuyorlardı. 

( DevlllYlı •al') 
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Bir gece. bekçiliği 
Gece bekçlsi (Vilastmil Gerasti- ı cağız olseydı· Ne l.yi· Böyle dQı11D.. 

mo!) arkadaşı (Lokaloknşcvlç) e: mck insanı çok mUteesair ediyor· 
"- Knrdeşiml c!~dl Teyzem (A· Knlklı· Henilz yil.rUmeğe lıqla-

lelwuıdra Nikolayevna) çok hns- mIŞtı ki ormanın listllnden )"il.Ue
tadır. Belki yaşayamıyacak· Bıra.. len &ya.h bir "kuo klSye doğnı açta• 
kacnğı mlrasm hatm Jçln kendisi- -Ay k5ylilnün yUzilne vunıyor, do· 
Dl 80n bir defa daha görmek, ya.. niı.k ve beyaz bir kadın tenini an.. 
nmda bulunmak istiyonı.ı:;ı. Senden dınyordu. Birden Sonyayı hatırla· 
bu gecelik vazlfeml kabul etmeni dı· O, yalnızdı, acaba oimdJ uyuyor 
nen edecefim. Teyzem ölilnco ka· muydu? Sonr& yolu ~ırdığm.ı zan. 
lacak mlrasw sana da bir hisse netti: 
ayınnm. Şimdilik §Ulltl, ufacık bir "- Acaba geçtiğim yol dem.in 
hediye ola.rnk al; en hfun, en aert bu muydu· Hay ael'l!em, köye yat• 
\'e en kunetlWndendir.,, ntt bir yol var, btıfıkası olabilir 

füSylU: mi? 
••-Hay hay, dedi· Ve uzaWnn Bn ıurada na oldu, anlayam&-

şlsjcyi, feneri ve gocuğu alarak ili· dı, gökyUzünde bir ay daha doğ. 
ve etti: muştu. 
"- H&Y,di hemen yola <;ık ta, Kuvvetini \azelemck i~n votka. 

yarm sabah erkenden burada bu. şişeşlsine el attı, ~eyi iyi tuta· 
ıw.. Gece gUzel olacak. Gerçi don mamıştı. Ellerinden kayıp dfiştll, 
vnrna. da rilzgft.r yok· Yalnız blra.z yuvarla.ndı· Arkasından koe&madt• 
mllSMde et te karının ha.her ve. Kendini fazla yorgun hiasediyor. 
reyim. Sıına da allah selamet ver. du· Tekrar ikinci ayı hatırladı· Ga
ain ! ,. rip ,ey l.kisi de gökte duruyordu· 

O, kulilbe kapısında kaybolur- Fnkat (LOkaşeviç) baktlkça ayla!: 
ken, bekçi de (Troyka (1)) sına o kadar esrarengiz bir ~eldi alıyor. 
blncrak yola dUzcldi· du ki, birisi her zamanki gibi do.' 

Hnva nıtubotll ve eoğuktu. U
tukta g1lnetln sarı 83.Çlım, son bfr 
kere dahn kırmızı bir alev gibi par. 
layarak 11öndU ve etrafı ak~m 
k<ıra.nlığı bürUdll· 
Karanlık kalmlaştıktan sonra 

(Loka.,eviı;) kulübesinden çıktı· 
~ırtmda gocuk, elinde sopa ve fe
nerllo gecenin aossizllği arasında 
yUrüdil· Blltfin köy g1lndU~il yor-
gunluğu. gideriyormuı gibi sessiz
di· (Lokaoe\iç) memnundu· Gece. 
yi böylece sllkfuı içinde geçlreoo
ğlnl dil§Unllyordn· .Arkadaşmm ver. 
diğf şleeden dolgun bir yudum çek· 
U. Kendlsfnl şimdi daha kuvvetli 
buluyordu· Vazifesi bnolaıruştr. 

"Votka çok güzel!" diye s5y· 
lenmeğe bavladt· 
"- Böyle.sini şimdiye kadar fç. 

memJotim. Zavallı (Geraatimof) 
bel.ki do te:y%en çoktan ölmiletUr, 
acırım sana. Kaybedeceğin miras· 
tan bana vaadettlğln hlsse düşme. 
yecek diye değil; yalnız senin için 
kardcoim· Scnln ona ölmeden kn· 
vuşmanm hakkında daha hayırlı o· 
la.cnğmı dfiaUndUğünidcn dolayı .. 
Böyle soğuk havada insan gönUl 
eğlendirmek için bu kadnr uzun yo. 
la ~ıkmaz.,, Sonra: 

••- Dur votkanın tadını yine U· 

ııuttum ! ,. dedJ \'e ısınmak kendisi. 
n1 daha kuvvetli ~tmek için el· 
eeden bir yudum dalı$ l~· 

....._ Belki de bWnı (Gc.rastf· 
mor) un teyzesi iyileşmfştir, nahak 
yere oraya kadar yonılacnk· Ya.. 
but ta beni aldattı. Yamı sabah 
anlarız . ., 

Bu dtl~celerle (Lokaşeviç) 
klSyUn ııonundaki evlere kadar gel
mişti· Koyu lAclvert glSkte bir tek 
beyaz bulut bile yoktu. Yıldızlar 
parlıyor, nz ileride tepedeki çam. 
la.rm a.rka11mda.n kocaman, gllmllş 
bir tepsi)1 andıran ay yllkecllyor
du· Köy ve köylU nğır uykul:unın 
dalmışhırdı· 

Loktışevi;e l:ir fikir geldi: 
.._ No olurdu. köyUmUzU bir de 

şu karşıkl tepeden SC)Tedeydlm? 
7.nten knç adımlık yer! Orayn ka· 
dar bir davrar.snm; nıuııl olsa çıi. 
buk dönerim, hiç kimse de !arkmn 
vannaz.,, 

Diyo dil UndU. Gtl'tlııi'-T:nı ·aknl" 
votk dan bir yudum dnlıa :ılarn ' 
yUrUc.fü. 
"- Yarab !! ı dilnyn ne g{l 

:r;el· Ayaklarım ııank.i kendillğindl'n 
yUrUyor, vtlcudum ateş ~ibf. Bu ay 
~tında fenere de ne lllzum vnr?,, 
dJyo?, tepeye tırmanırken knreıla.ş. 
tı#r zorluğu votka şişesini dike· 
rek izale) .. ~alışıyordu· 

Tepeye vardı· Yorgunlufu tama
mlle gidermek fı;:in kuvvetli bir 
yudum daha çekli· Ve hemen ora. 
cığa oturdu. Ayaklarmm önUndı> 
gerili tnbloyn dalrp knldı. 

Köy mr ıl mışıl uyuyordu· Orn 
dn, bazı evlerin damları ay ışığı al. 
tmda parlıyordu· KUçilk bir dere 
kavisler çizerek uuınıyor, köyUn 
etratmı dolaşıyor, ay ığışmm su 
llettlndo yaptığı akisler, köytln et
raf'ma mlnadan bir duvar çeldlmlş 
hfseinl veriyor ve nihayet daha 
ileride, onnanm knranlığmda kay
boluyordu. 

Lokaee"Yfo tekrar dU~Uncelerine 
daldı: 
"- Ahr,. diyordu! No olurdu 

efmdl gtızet bir yu gcces.i olsa idi 
kurbağalar ater, kuılarm atede 
beride cıvıltıl&n fşttillrdl· 

Halbuki eimdi soğuktan ve ses. 
sl%llkten baoka bir fjey yolt· KôyU· 
mUz bu kadar gl1zelmlo te, ben far
kmda değilmişim .... Yalnızlık ta ne 
kadar fena! Konunaca.k kimse yok! 
Ne oturdu yannnda §imdi bir lcrz. 

nuk beyaz.. diğeri k.ıpkrrmızıydr· ı 
Gözlerini bir kaç defa ovaladı· 00· 
kat etti kırmızı ay, zannettiği gl.' 
bi ikinci bir ay değildi, bir yan-· 
gmdı· ŞimdJ koemağa b:ı,:ladı· Go
cui:'ll silrntll koşmasma m8nl ol~ 
yordu· üstünden çık&rıp attı; r .. 
nerle, eopa da bunu takip etti· ı.ro. • 
temadiyen koeuyor, lr.C>fUyordu· 

Birdenbire bir çukura yuvarlan• 
dI· Üstü ince dallarla artnın bir 
çukura yuvarlanm13tI: 

"-Aman Allahmı!,, diye inledi· 
..Bacağım bacağım; mutlak Janl. 
dı· Mundu (Genıstimof) teyu.nln 
gebcrmesl, k5yde böyle yangm 
çıktığı geceye mı ıutlamalrydr· Ya.. 
rabbi her şeye ruıymı; yeter ki 
yalnız şu çukurdan kurtar. Belki 
şu dakikada evimle, (Sonya) m da 
yanıyor.,. 

Köylillerhı feryadı etrarı kaplı· 
yordu. Kinw'~ bln'blrlnln slSylediği. 
ni anlamıyor, herkes kend.iall~ 
kendJ eşyasını kurtarmakla mee
guldU· (Lokaşeviç) bin mU.,ldillt
la çukurdan ~ıktI. Titreye, titrey.e 
bir kaç adım atnbildJ, r" -ft-"'"'· 
bir ağaç kUtllğll gibi yere yıkıldt· 
Votka kokıın dudak.lan titriyor, 
kelimeler ağr:mdan ~\tllmlyecek 
kadar zayıf ~ıkıyordu: 

••- Köy yanıyor· E'fim - evet 
mutlak - benim evim de yaıuyor
BekÇI meydanda yok· Ben betçi 
değilim· Bacağım kmldı· Ne yapa.. 
bilirim· Ynrabbl! (Sonya) m! Biri
cik (Sonyn) m nerede? İmdat! 
(Sonyn) cığmu kurtarın!,, 
Soğuk ve korku (Lokaşevfc:) 1 

şimdi artık tamamile ayıltmJJtt• 
SUrilne sürüne köye llerlemeğe 
başla.dı· Bacağı m:lıyordu· Bir kaç 
·dakikada g89tlği bu yol 'imdi ken_ 
dlslne ~k uzun glSrUnnyor; arada 
bir bayılmak derecelerine geliyor
du. Knnsmı hatırladık~ bacağmm. 
acmını unutuyor, ilerlemeğe eahlt· 
yordu· Biraz dahJL gayret!· Bl.ru 
sonrn her aoyl öğreneoek ftkence.. 
den kurtulacaktı· 

Kan ter fçhıde. çamurlara bulan.
mış bir halde köye vardı· Atea 801l 

lfıini de bitirmeye çtılışıyordu· Ku. 
lllbesl yanmıştı. Kurtanlaeak hiç 
bir şeyi knlınamıştı. O; nrmm, yo
~un mıı.hvolduğunu ~y1eyen kl5J 
IUler kndar mUtcessir değildi. O 
~unu çoktan h'.ssetmişt!- Yalnız 
nwmı d llşilnUyordu. Onun llOD ar. 

zusu kansını bulma.ktJ. Harabenin 
'ı akınına sokuldu· Her b:ılde kan
sı tanıdıklarının yanında değildi, 
hepsi ynngm yerinde toplan~lar, 
müteessir, kcndlslııe bakıyorlar
dı· Kimse konuşmuyordu· ZavallI 
(Sony:ı) nm atttlcr içinde kavrul. 
duğu muhakkaktr. ··-Bana yardım ediniz, şu kU· 
tükleri kenara çekelim!,, diye ba. 
~dı· 

Herkes koştu. Sonyayı bulmakta 
ınUşkUIAta ut;'radılar- . 

(Lo!: ... ,,iç) kömUr kesllm.fl ce
sede bakıyordu. Taş kesilm~tl· O 
ııırnda ona klSyUi kıyafetinde bir 
~ytan yalıl~tı ve fmıldadt: 
"- Başka bir şey görmUyor mu. 

sun? Bll§ını eu tarafa çevir, bak 
ornda ba~ka biri daha nr.,, 

Köylil (Lokıı.:scviı;) döndil· O
racıkta ynrıyıı kadar yıınm~, tn. 
ten direkler anuımda biri daha ya· 
cyordu· Ona da unın ve hayretle 
battı. Acaba kimdi T Evet bunu t&
nıyordtl· Bu tc:y%calnin yamnda 
bulunacniını söyleyen arkadqı 
(Vlastmll GeraaUmo!) idi· 

Mmldar gibi: 
"Ben geee bekçiliği y&panuyaca

ğrmı blltyordum!" dJ.ye m-ıldsndı· 
Sonra 11enıemlemlş bir halde J"el'C 
yığıldı· 

(l) "Troyka" biz ne.ı Od bo1-
gfrU im.ak· 
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MAZON MEYVA TUZU lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mıde bulantı 
tembelllğinde, mide ekşıhk 

ve 
ve 

Müferrih ve nıidevidir emnüvetne kulDanoıabllftr. 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alııtırmaz ve yormaz. MAZON 

'}..,~.,,;.., 

lngiliz yapısı yenı model 

Dün yapılan milli küme maçları c 
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Altınor duyu da 7 - O gibi ıarklı netice ile yendi Fenerbahçe 
Galatasaray - Altayı ancak 2 - 1 kazanabildi 

RAD OL.ARI 
GELMjŞTI~ 
Gaıa-caH E LI OSMüesse;atl r. B. - ALTINOiıDU: 7-<l (S·O) 

ı;-enerb:ıhc;;c stadında hakem Ahmet 
..ı\dcmln ldıııe.sinde t:ı.ltıml~r ı;:ı §ekil 
de dizildiler: 

J~cncrbahı;.c: Olhat - Orlıım, Fı&· 

rulc - Fikret, Eıınt, Ömer - J:ı>bU, 
Burl, l\lellb, Yıı.şıır, li'fkrct. 
Altınordu: Nec-.atı - Hallm, Huıı

nü - Narull:ıh, Adli, l\IU!ıt.nfa - llııın 
dl, Namık, l\lıu.hnr, Snlt, S Um. 

Oyuna Fcnerbah enin sıı.ı bir hU
cumlle ba~landı ve aynı dakikada sol
açfü Hnmdlnln ~UtUnU clirelder çevir
di ve Clhııt yal;alıı.dı. 

Fenerliler Lirl.ac;; dakika sonra sol· 
dan yaptılüan hUcuml:ı.rdıı. rakJp ka
le i~l.n, t hl.l<ell olmağa. başlıı.dılıır ve 
oyun Uzer ndc de adamakıllı h~klml
yetl kurdular. • 

Birinci devre Fcn<'rli'cr ilk gollerin! - ---------------
Ankara kupası 

maçı 
Şişli: 6 - I<.urtulu§ 1 

DU.; T !<&im st:ı.dında Ankara ku· 
pası maçl:ı.'"L !l de\•am cdllm!.ştır. Öğ_ 
leden c.., v l ı.a.r tıışan Ş~11 - Kurtu. 
!aş ta.lumları r.1.ı~:ı.taknsını ŞlşlllllE'r 

6·1 l<BZ'lnr:ı.ı~lard r. 

-Husus .. n1açlar 
Be~i!·das - Beyoğluspor 

nÜn o 1 i n evvel Beşik~ _ Bey
oğlu~pur ta ımlan, Şcre! st.admda 
hususi b.r l:ıı.r~ı:ıı..,ma yapını~lıır ve 
bu milsab:' c şı 3 2 B yo,.ıusporlular 
ka.znnınl§lnrdır. 

Galata.saray - Beyoğlu
spor 1tüçükleri 

DUn ö 1 lfen soma Galatasaray -
Beyo lu r sene; takımlan Talüılm 
stadınd'l hususl tir ka~ıln~rrıı yaır 
mı lnr \ e d .,.Un bir oyım oynıy n 
GaLııta r y k 1 Ukten mUsabnltayı 
2.1 kr.zann ı,lardır. 

Galatasaray B. - Beyoğ
i u"l)Or B. 

\:;al tı'Sıntlnn 

Kuzu maçı 

27 .5.940 Pazartesi 
ı: ::o: Pro6 r nı H memleltet saat 

ayarı 12 ... 3: AJ ns. 12.50: MUzlk: 
Muht •Hl rkıl r (Pi.) 13.30 ı<. 00: 
MUzlk. I~ ı ı c pro'Yram (Pi) ıs.oo· 
Progr m \e memleket tıa"t ayarı, 
lR.O : ?.l ... k: H'l!i! mUzlk IPI.) 18.30 
Mı.1ılk: Rııd;ı.o <'az o k•strn31 (Şet: 
İbrlı im (. z urı. 19.10: ı.ıuzllt: Saz 
eser ~:-ı. 19 .. o· Mil2hl: r..:ıki tstanbuı 
ıarkıhrı, Ok1ıyan ar: Tııh3ı'l Ko.rn. 
kuş, CelO.I Teke , 19.'~. Ajan,, 20 00 
Milı!k Ç3l ı ' r: P.u~C!n l{am, \ ecihe, 
Cıwc! t Kozan O'cuyan: Mefiı"ret 

Sağnak 21. O: I{c; u mıı (Fen ve Tn. 
biat t'lg•lcrll. 21 30: Kon~er Tekdl
mt: Hah! B d Yön·tke"I; \ ?.lll2lk: 
Rndyo orke 1.nl''· 22 3J: Aj~! hıı.. 
~rlerl: 22Jı0: MU k: Co.zb:md (Pi.) 
23.211123.SO: Yarını i prorram \'e ita. 
p:ı.n1f. 

Esadın ayağından ve bir frikik at~ın
dan lcaznndılar. 4 dakika sonra Pllt· 
ret sa~ı ac!· dini ikiye çıknr'dı. 42 in· 
el da ~lkaJa Mclıh 3 Uncu golU yaptı 
ve devre bu suretle bitti. 
IKINCl D.ııo\'RE: 

lklncl devre 1''enerH1er gene htı.kim 
oyunlarını tutturJular ve 5 inci dakl· 
kadıı Mellh, 9 uncu dakikada lzmlrll 
Halim kendi kııles1nl?, 15 inci dakika· 
tl:ı. Melih, 22 inci dakikada gene Mc
nnrı - Celı'\1 , EnH~r. llfıısa - sarını, 
SUlc~ m ın, Gilııdl\z, Eşfak, Sl'rnrim. 

Altnl: İbrahim - Ali, l\lehmct -
Orh.uı. Ömer, l\lıızalfrr - 8ıı.lm, 11-
ynıı, \ nhap, Sıılfılııı.ddlıı, llnkkr, 

Oyunun başlangıcında Gıılııtasaı ay
lılar dUn h:ıkem tarafından snlından 

çık:ı.rılan Aliye !Uraz etmişlerdir. Ha· 
kem bu itirazı raporuna kaydedeceği· 
lih vıuııtaslle 4 gol daha atarak mU
sabakayı 7-0 gibi açık farkla kll7.andı 
lnr. 
HAi.ATA \lt.\Y - ALT\l": 2·1 
Taks!m stadında hakem Şazi Tez

canın idare ettiği bıı ınUsabakada ta
kımlar §U kadrolarla ı::ahada yer al
dılar: 

Alman - Bulgar 
Milli futbol maçını 

Almanlar 3 - O 
kazandılar 

Gaıatıuıarny: Osman - F'anık, Ad
nl ııöyllyerek mllsabakayı başlatmı,

tır, 

Oyunun birinci dP.vres! Galata.•mra
ym çok bozuk "e fırsat ka~ıncı bir 

Atletizm bayramı 
seçmeleri 

Dün Robert kolej 
sahasında yapıldı 

2 Haziranda yapılacak İstanbul 
atletizm bayramınm seçmeleri dün 
Robert Kolej sahnsıncla yapılmış

tır. :Neticede finale kalan atletler 
ııunlardır: 

100 metre - Muzaffer, Zaven, 
Hilmi, Sabri, Kamran, Cezmi. 

200 metre - Muzaffer, Zaven, 
Hilmi. Sabri, Şefik, Turan· 

110 metre manialı - Faik, 
Vasfi, Sudi, Agob, Hiri.sapulM· 

4CO metre - Gören. Zare, Ka
zım, Ahmet. Haçopulo· 

800 metre - Riza, Marvi, Hik
met, Abdullah, PPtridi!I, Ahmet, 
Şeref Cevdet, Cevad. 

1500 metre - Hafidis, Osman, 
Habib. Şevki, Petridiıı, Riza lşman, 
Abdullah, lzak, Ali, Todori, Se:r
fi. 

Uzun atlama - Süreyya, Tev
fik. Üçtek, Gizis, Karaplo. 

r··ııe - Ate!f İbrahim, Şerif, 

Sof ya, 26 ( Huıuıi) - Bulgar '. Hu1rısi, Asmanid.is· 
ve Alman milli futbol takımları Disk - Ya\"ru, Hayri. At~ İb-

rahim. Melihan, Sabahaddin, Yani. 
arasındaki maç bugün yirmi bini Sırık - Feridun, Ziya, Halid, 
aşan bir seyirci kalabalığı huzu· Sudi. Vlçaropuloıı. 
runda yapılmı~tır. Seyirciler ara· Yüksek atlnma _ Faik, Nadi, 
sında hükumet erkaniyle birçok Ncı:ıib, Asmanidt'3. Cemil· 
mümtaz zatlar ve Alman sefaret Üç adım _ Süreyya, üçtek, 
erkanı da bulunmaktaydı. Ynvnı, Kutbi· 

Hakem Atanasof'un idaresinde Cirld - Melih, Yavru. 
oynanan maç pek heyecanlı ol - Melih dün ciridi 56 metreye ata-
muş ve 3 - O Alman milli takımı' rak Yavruyıı. ait olan Türkiye r e-
nı:ı galebesile neticelenmiştir. korunu kırmıştır. 

Bulgar federasyonu tarafından --------------

Alman futboıcuıarı şerefine bu Ankarada Atletı.zı·m 
gece bir ziyafet verilmiştir. Ziya 
fete Alman sefaret erk5.niyle 
Devlet ricali davetli olarak işti· 
rak etmişlerdir. Ziyafette söyle 
nen nutuklarda Alman - Bulgar 
dostluğundan hararetle bahsedil· 
miştir. 

Alman futbolcular yarın mem· 
lc!<etlcrine dörıecekl:rdir. 

Kocaeli - Galatasaray 
voleybol müsabakası 
DUn Galatııs:ı.rny salonunda Koca. 

eli - Galatasaray voleybol A ve B 
takımları birer mUsab:ıka ynpmt"'lnr· 
dır. Neticede Galo.tııııaraylılar hAltlm 
bir oyundan sonrn her iki mUnbaka· 
yı da kazanmınlardır. 

Muhiddin dün yeni bir 
Türkiye rekoru tesis 

etti 
Ankara, 26 (A.A.) - Bugün 

st~dyumda yap:lan atletizm mü· 
sabakalannda elde edilen derece· 
ler fevkalade iyidir. Sırıkla yük· 
sek atlamada - Muhittin Akın · 
kendi rekorunu kırarak • 3,81 · 
ile yeni Türkiye rekoru tesis et
mistir. Adnan Darılmaz • bir in· 
giliz mil yarışında - 4. 41, 2 ile 
yeni Türkiye r ekoru yapmı~tır. 
Müsabakalar çok heyecanlı ol-
muştur. 

' Eski ve yeni romatizma 
Siyatik - Lumbago - Omuz
Arka - Bel • Diz - Kalça ve 
Soğuk algınlıklarından ile
ri gelen şiddetli ağnlarını 
TESKtN ··~ iZALE EDER. 

•AA .. m+il!l!! ... E::J ............................................. 1 

ııekilde oynaması yUzUnden u:ı:un mild 
det mUsabaka O·O cereyan etmiştir. 

Nihayet 23 üncU daklkada Eşfak 

ilk Galatasaray golünll çıltarmıştır. 

De\Te her iki tarafın başka sayı 
kaydetmesine meydan bırakmadan 

1-0 Galatasaray lehine neticelendi. 
İkinci devre Galatasaıaylılar uzun 

mtiddet gene netice vermeyen bir §e· 
kilde oynamqılardır. 

Ancak 18 1ncı dakikada Eşfak ta
kımmın ikinci golUnU yapmıştır. 

2-0 mağl(lp vaziyete gelen 1zmlrlilet 
derhal toplanarak mukabil hilcuma 
geçmiştir. lzmlrlller ilk ve ııon golle
rini de İlyas vasıtaslle 21 inci dakika 
da yapmışlardır. Oyun bundan sonr.ı 
sert bir şekil almış ve hakemin de 
mU.Samahasmdan istifade eden İzmir
liler ft.deta kırasıya bir oyun tuttur
mu~ken, Allaha oUkUr bir kaza çıkar. 
madan mUsabaka bltml.ştlr. 

Balkan bisiklet 
Müsabakalarına 

dün de devam edildi 
Bükreı, 26 (Huıuıi) - Bugün 

çok güzel bir havada ve oldukça 
kalabalık bir seyirci önünde mü· 
sabakaların ikinci giinüne ge
çildi. 

Ankarapalas-lzmir 
TELEFON: (3438ı 

l:mıirın en modern, erı tem11 ve en mwıtaza'° • 
yuvasıdır. Konfor. temıılık. uruıluk noktuındaıı ,.pi' 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli. müteaddıt 'irıŞt:rlı old .• ğ•' ~ 
bi nefis yemekler veren iokantayı, pas:.ahaneyı, "' 
:-aathaneyı havidir. 

İlk müsabaka, birinci gün ya· 
pılan Vites müsabakasının 3 ~fo· 
cü ve 4 üncülük için finali Ta· 
latla Yunanlı Kolidis giriyor. 
Yunan müsabakada- birinci oldu. 
Talat ta yaptığı bir favüldcn 
sonra ikinci olabildi. ' . .· . ~ . . . ~ .... ; .. ' 

. '. . ~... ' 

Birincilik ve ikincilik finalinde 
Bulgar Geergiycf birinci gelerek 
Balkan Viltes şampiyonu oldu. 
Günün en alakalı v~ heyecanlı 
müsabakasını takip koşusu teşkli 
etti. . 
Takımlar bu müsabakaya 4 der 

ki_şilik ekiplerle iştirak et~:!!r. 
Bizim takım, Orhan, Kirkor, Ta
lat, Nuriden müteşekkil. tık y:ı· 
rış bizimle Yunanlılar arasında 
oldu. 15 metre ile birinci geldik. 

Diğer karşılaşmada Bulgarlar 
Romenlere galip geldiler. Bu su· 
retle Bulgarlarla bir finale kat· 
dık. Fakat finalde · Bulgarlar 4 
saniye farkla birinci geldiler. 

Biz ikinci, Romenler üçüncü, 
Yunanlılar 4 üncii oldular. Son 
yarış Amerikan koşusu idi. İki 
kişilik takımlar arasında yapıldı. 
Bizim ekip: Orhan. K irkor. N eti
cede Bulgarlar yine birinci 01· 
dular. Bizim takım ikinci, Ro· 
menler üçüncü, Yunanlılar dör· 
düncü geldiler. 

Romen halkı bizim takımr çok 
§İddetle alkışladı. Çarşamba gü
nü 120 kilometre üzerinde muka· 
vemet yarışı yapılacaktır. 

lstanbul Beled 
ııanıa 

1 - Karaağaç mUesseseleri buz fabrikası ve soğukhava deP~ 
lıştırılmak ve ileride ihtisas yapmak için A\Tup:ıya ı:önderurııeI< 
sabaka imtihanı ile memur alınacaktır. ~ 

2 - A§ağıda yazılı ~arUan haiz olanların 12·6-940 tarihlD~ ttl~ 
çartınm~n gUnU belediye umumt meclis salonunda mUsabaka ıın 
ra olunacaktır. 

ıııs" 
A - Teknik okulu, yahut Robert Kollej mUhendl.a kısmı me21 
B - Mkerllğlni yapmı§ olm:ı.k. 

C - 30 Ynşından )'ıJkan olmamak. dll'1,ıl ~ 
D -- MUsabaka lmtıhanında m~\·atfak olanlar arasında bildi>":/. 

dilden (Cransızca, inglllzce, almanc:ı.) imtihan yapılacaktır. ııe~ ;" · 
:,a. gönderilirken kendilerlle aktedllccek mukavelenamcnin ııure ,J 
k<'ndllerlnc gösterilerek muvat'akatlerl alınac:ı.ktır. '~ 

.aet ~ 
E - Taliplerin polisçe musaddak hllsnUhal llmUhaberl, Uç • -

!ık !oto~G.!. hUvlyet cilzdanı, mektep şıı.hadetnamesi \'e ııo~kll•~t' 
!erinde ço.lışabllecek kudreti bcdenlycyi haiz o!duğu ıı.nlaşııınak 

1 
IJI 

!eri mUtlUrlUğllnce hastane heyeti sıhh!Yeslnden rapor aııntn•k ~~ 
neye sevkedileceklerlnden yukarda yazılı vesalkle birlikte : il' 
lO·C-9 lO akııamına kadar belediye rlyaseUne yazrlmıı bir ısUd• 511 
belediye bina.'l:nda zatl§lerl mUdUrlUğllne mUracaat etmeleri ("'1 

1 iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN ~ 
Clnıl 

Bira Ol§esl kapsUIU 
Bira fıçısı mantarı 

2 

Mlkt:ın 

10.000.000 A, !I! 
100.000 A. sif 

l\fuh. bedeli 
Lira Kr. 

35,000 
2338 

3 7,5 temlnatr ıı::uııtıne ti 
Lira Kr. ~ 
:?625 - Pazarlık !! 

li5 - Açık Ek. 

I - Şartname v~ numuneleri mucibince yukarda cins ve mlkt.arlan yazılı iki kalem m&1%eıne 
göaterllPn usullerle satın alınacaktır. C 

ıı - Muhammen bedelleri, muvakkat teminattan, ek&lltme saatleri hizal::ı.rmda yazılıdır. 0~ III - Ekıılltme ve pazarlık 17/YI/9'10 Pazartesi günU lstanbulda Kabataşta Levazım ve Jl ~ 
sindeki Alım kom~yonunda yapılacaktır. f5 .,..-

IV - KapsUI şartnamesi I..evazım şubeııl veznesinden, Ankara, tzmlr bqmUdUrlUklerinden 1 .~tı' 
nablleceğl gibi mantar ,şartnamesr meuror ıubeden parasız alınabilir. ~~ 

V - lsteklilerln eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gün ve saaUerde % 7,~ gilvenın• ~;,ti) 
ilkte mezkQr komisyona mUracaatıarı. 

• .. l ........ , ............................................... ~-
F O S F A R S O L. Kanın en bayati kısmı olan kırmm yuvarla cıktan tazeliyerek çoğaltır. Tatb ittah te~n ::;.· 

Vücude deva..nlı rençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak aıabi buhranlan, uylr .ıuzluğu ~derir. Muannıd -

bazlarda, haraalc temllıelliiinde, Tifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma nekahatlerine, Bel revplcliii ve ademi iktictard-

kilo almakta .-:vani hayret faidel• tanin eder. 1ı 

F O S F A R S O L'iln diier bütün kuvvet turublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE KAN, KtJVV' 
IŞTIHA TEMiN ETMESi " ille kullananlarda bile teairini derhal göıtermeıidir •.• 

KAN, KUVVET iŞTAH şurubu Sıhtiat Veklietinin resmi musaadesmı haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR 
.................................................................... ~ 


