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~ a'J~ 1 Sovffti'~; 
Yunanistan da 
levkifat 
~fVVVVV\AA 

Nasyonal 505yalizm her istila 
edeceği memlekette en evvel 
ablll.kın, vatanperverliğin, liami
~etin, namu.s ve haysiyetin dür. 
lllantdır. Bir adamın vatanını 
ııevınesi ve Alman hücumu kar
lllStnda vatan vazifesini yapma-
81 ııa.syonal sosyalizm nazarında 
~11 affolunmıyacak bir cinayet. 
Ur. İ§te general Papa.gosla sair 
lllevkuflnr şimdi Alman istilası 
altında vnkti~·le vatanlarını sev
.tııiş olmalarının cezasını çeke
ceklerdir. 

l'aun: 

birliği 
Irak hükiı-

metinin 

Siyası münasebet
ler tesisi teklifini 

kabul etti 
Teklif 

SON HAVADiSLER 

12 M A Y I S - 1941 PAZARTESi 

e 
On günde 

124 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Alman tavyaretarinin 
gece akmlarrndan vazgeç
meleri kuvvetle muhtemel 

görülüyor 
Alman pilotları İngiliz 
avcılarında "kedi gözü,, 
olduğunu söylüyorlar •aaey1nca1ı1tYaıçın 

irak hükumetinin 
Ankaradaki Sovyet 

büyük elçisi 
vasıtasile yapıldı 

AdeUeri &'ittlks;e artan lngiliz avcılan bulutlar ilı.erlnde l.Qtilf ııı:uııu yapıyor (Yazı ı 4 üncüde) 

~llnanlstanda Almanların tesis 
iti . ıerı Çolnkoğlu hü"tiiı.mcti es-
111 l lllıan ı.-uvvctlerl ba~kumanda. · 
leı gen erat Papag06 ile bazı ileri 
,
1 

eıı rnemurlan te\'klf etti. Altı 
~ııı .. ~Uddet biitiln ltalyan or· 
tı. --.,:ına karşı Yunan şeref rn 
r..1~Ycttnı ve topraklarını muvaf
ıı;"Yetle mUda.faa ederek düsma· 
ııı._ Peıf~ eden muhterem bir ku
\u~~nm kendi vatnnmda kendi 
lııı"""""~lan tarafından gördüğü 
'lı~örce muame)e insanların 
~ la.rı ''e karalrterlcrl hakkında. 
~a.ıhı bir fikir verir. Alınan 

~il tnnı bir memlckett.e yaptığı 
ıı~ lrıUtJıı tesir lst.e bu kabil ına.. 
~1 lııfisahJa.r rn tefessühler r.ıek· 

e k0t1disinl gösteriyor. 

tt~kil nasyonal sosyalizm nasıl 
~tı- siyasi hudut mEn cut oı. 
ıı.'lltttt inu ve yalnız b1r kul'Vet Jm,. 
...,., hlikUın rdü~tl 8öyllye. ili-; hilyüğiin küçüğü ezme6ini en 
bı111hıı bir hareket telii'kki ederse 
ttıg ~ seneJerdenberi insanlann 
ttıeıUe ._nıovaffal• oldu klan 'e hü_r. 
~ gostcrdlklcri licdan ve ahlu.k 
'l lttırnıınu da inkar eder. lJlin· 
~~a.p ne olduğunu bilmez. 
ı, !!adına \'asıl olmak Jcln her . 
tııı lte.)ı mubah tanır \"C muamJa
-._: mert, müsamaluı:kfır 'e fili()('. 
~il ta''l'alıma~ı bir 7.Mf sayar. 0-
"'ıı .indir ki A iman l tuiı.sı her 
~1ekette en ahliık 17.lan, en 
~ lıı \•e karaHcrsb: '-lmsf'lerl ken· 
-it e tabii bir taraftar olarak ta.. 
~la.ra güvenir ve ,onlardan 
"'-• lst~n yardım göriir. l'unnni~ 

tlll ettiği zaman orada bir 
11"tı "~ Papagostan Almanlar yar· 
"'l J,0tenıe:ıı:ler. Fakat bir gene
~la lakıs hüküıneti çıkar ve Al
bit ır~ her dediğini yapara.K 
~~tin \"ııruuı \'af.anmm namına 
"~ eı <likeooği general Papagos 
'~ afif \'C vatanpen•er l:"u-
~ rı i.el'kif eder. 
~~Yonaı sosyalizmin insanlık 
~do en çlrldn lekesi hu olB
·"l:llıı • J.".ski A vustorya ha,.wekili 
''sttigg hila kimbilir hangi Al
l\tUh~Jndanında veya tahşlt ka
t.,.~ tlıda ıstırap ,.c i ·kcnce al
~ •r. Çünkü \·atanı olıı.n A vus
~lll ~ ~~l' \'C müstn.klt yaşatmak 
\lı~"'l1ca bir dü mana karşa \'a· 

'1.tı~l Yapmı~ır. E ki 'ah et dt'· 
:~ geçm_~n sonra, modem 
'ııı1ı11ı~ tarihinde bu türlü mu• 
d ~-, ... ~: .. görülmemişti. 
b~ C)nat sosyaliim nasıl mo· 
) it ~kniğto en ili lcatlanndan 
dil' 1 ıdlahı olarak istifade ooi
~11.Q bi il anların ahl:i.ksızlıklarm• 
~.~ ~ ıncmlekctl ~n iı;ln y:ık· 
1"""lltıerıı 1tstuıne de i tlfadcıl<'n ~e
> '~~o ,.e bir memlc'kcttc 
~~ a ı 50\en, namuslu, ha.ysi· 
~ ııı.ı.11 hibi kimS(')Cri kendbine 
~I< ı~ t.nonaktadır. Bunları yık. 
~ tnu.n• O\·k ve idaresi altmda 
\ij~ be :ıaJırarat hermcr \'a.-;ıta· 
~ t~,; t.Urıu iftirayı, yalanı, hile 
~~ ~ heşlr , .e işa.a eder. Nas· 
\ ltıllttıı Y•lizrn her istila edere· 
~fi(' e'kett-0 en e\'\"CI ahlakm, 

Ilı ,.;' Crliğin, hamiyetin, na
~ı:.~ayslyctln dü manıdır. 
ı~ h . vatanını se\'mc 1 ve 
)\ı tlt ltttUcııınu karşı ında mtan 
~~ 11 laıımasr nasyonal sos
t-, ... lı.ıı- 11.7..annda en affolunmıya
\j'"~Oslaclnayettir. 1şto general 
,~ bt:ı • ir mevkuflar imdi 
'tıı ~nı lası altmda ,·aktil le \'tl-

1 teıc ''lllis olmnlannın ceza· 
C(>tlklerdlr. 

llttscyfn Chhlt YALÇIN 

J\loskova, 12 ( A. A.) - Tas 
ajansı bildiriyor: 

Irak hükümeti 1940 sonunda 
Ankaradaki clçisi vasıtasıyla 
Sovyet hükumetine Irak ile 
Sovetler Birliği arasında siyasi 
münasebetler kurulması için 
müteaddit miiracaatlarda bulun
muştu. Irak hükumeti, bu mUna. 
sebetlerin tesisilc birlikte, bir 
deklarasyon neşrederek Irak da 
dahil olmak üzere arap memle· 
lekctlerinin istiklfilini tanıdığını 
ilan etmesi arzusunu izhar et. 
mişti. 

Sovyet hükfuneti, Sovyetler 
Birliğiyle Irak arasında siya.Ji 
mynasebctler tesisi hususunda 
müsbet bir hattı hareket almak
la beraber ıbunu, herhangi bir 
deklarasyon neşrine bağlı tut.. 
ımağı muvaflk gönnemjşti. Da
man Sovvet hükiJ.meti bü yotaa 
ibır cevap vermiş ve müzakci'eler 
kesilmişti. 

3 mayıs 1911 .tarihinde, Irak 
hUklım~ti Ankaradaki . Sovyet 
büyU.k elçisi vasıtasıyla. Irak ile 
Sovetler Birliği arasında siya"!i 
münasebetler kurulması tekli
fini tekrarlamış ve bunu araplar 
memleketleri hakkında herhangi 
deklarasyon neşrine bağlı tuL 
mamıştrr. 

Binaenaleyh Sovyetler Birliği 
itirazını geri alarak Irak ile 
Sovyetler Birliği arasmda siya:ll 
münasebetler tesisi hakkmdaki 
teklifi kabul etmiştir. 

Londrada 
Parlamento binası 

ağır hasara 
uğradı 

l...ondra, 12 (A.A.) - Cumute.ııi ak. 
şa mı Alman tayyarelerinin Londraya 
hücumu esnasında parlAmcnto binaııl
ie Vcstmlnster, yangın ve lnfi!Ak bom 
ba.larmm isabetiyle ağır hasara uğra.. 
mışlardır. Avam kamarası içtima sa.. 
lonıı tahrip edllmlştır. Lordlar kamft. 
rıuıında da haııa.rat azimdir. 

Amerikada 
ve 

Kan adada 
Polonya orduları 
için kayıt muale

mesi başladı 
General sikorski Amerika

dan lngiltereye döndü . 
Lôp<lra, J2 (A. A_.) - Polon,;'$ 

bst;v('kili eneraı S.ikorskhıtn Bit• 
Je§lk Amerika.da yaptığı eeyaha -
ti neticeleri hakkında Deyll Te
lcgraf gazeteııindc tefsiratta bu -
IÜnan maruf diplonıat.ik muharrir
lerden Gordon Lennouy §U satrr .. 
lan yazıyor: 

General Siko1"6kinin seyahati 
yalnız Amerikada yeni bir Polon· 
ya krta.snıtn teşkili .bak.ımmdan de 
ğil, ayni zam.anda generalin Ame
rikan efkarı umumiyesini miilte .. 
fiklerc yaprlan Amerikan yardr· 
mtm azami miktarda t.Cflri lfürumu 

Romm kralı MUıall 

Kadınlar mantar ayak
kabı giydikten sonra 

Mantar fiyatları evvelce ümit 
edilmiyecek kadar yükseldi 

tnhlsıırlar idaresinin mantar stoku 
a.zaldığ'ından rakı, şarap, likör, kolon 
ya şl~lerlnin ve galonlarla fıçıların 
ağızlıırma mantar alınacaktır. Mem
lckctlnuzdc e.n büyük mantar mU.teb 
llk! olan inblsar, bu defa da 37,000.000 
adet mantar alacaktır. Bunun 
2s,coo.ooo adedi ufak ve bllyük boy. 
tarda r.ikı şieeierl içindir. Bu miktar 
bir ".lencllk sarllyatı karıııamaktadır. 

Son &enclcrc kadar oldukça ucuz 
bir meto. olan mantar kadın ayakka.. 
tiıların\la kullanılmağa başlanuuımdan 
sonra gittikçe kıymet kcabederek n.. 

• 

yatı evvelce ümit edllcmlyccek kadar 
yUkselnıi§tlr. Vakıa kadın ayakkabı\& 

rma açık olarak konulan mantarlar 
en iyi cins dövme mantarlardır. Fakat 
kapalı olarak konulanlar ~l§Clere kul
ıanrıan en aşağı cinB ve batta. bazan 
bundan da apğı kalitede parçalardır. 
Buna mukabil §~C mantarlarından 

nlsbetcn kabul clmlyecek derecede 
daha klrlı bir 1§le kullanılmaktadır. 

Harp vaziyeti dolayısllc dUnya man 
tar istlbsallnlıı dU§l?lcsl ve tedarikin
de g5rilletı mUşkDIU da ftyaUarı ayn. 
ca mtifılm miktarda )'Ukafot.ııı.1§ bil. 

~ 

Anadoludan gelen 
bazı tacirler 

.. Mal almak istedikleri bazı 
mağazalardan kovuluyorlarmış f 

Murakabe brosuna şiKayetıer 
üzerıne cürmümeşhut hazırlandı 

na ikna. ot.mi olmaeı itibarile 
nıüspet lbir ehemmiyeti .haizdir. 

Muharrir, Amerikadalti 5 milyon 
Polonyalmm harp sana}ilnde oy • 
nadıklart rolü tebarilz cttfrmcktc 
ve Kana8tl.da yeni Polonya ordu -
su için yapılan kayıt muamelesi • 
nin .do Amerlk~daki sıoi tam bir 
muvaffakryetle neticeleneceğini 
derpiş etmektedir. 

General Sikorski bir •• n"rl~an 
bombardıman tayyaresile lngiltc. 
reye dönmüştür. 

Romen Krah 
Mi haile 

Anadotudan gelen bazı tacirler fiyat 
murakabe bUrosuna müracaatla bura. 
dakl bazı t\ca.retn.nnelerin kcndilcrinl 
m ... d • 
Zan vJ her nereden geldlk1erml s6y. 
lcrleı-se o kazada başka bir tacire ve.. 
ya esnafa evvelce o maldan gönderli. 
dlğinl. ilcrl sUrdUklerlni halbuki kasa
balarına gidince bunun aslı oln1adr. ' 
~mı cl!clle görllp aldatıldıklarını acı 1 
acı ıuıladıklnrını bildirip §ikAyet et-

1 

ınlglcrd!r. 

Son defa da, Afyonkarahlsarın.San_ 
dıklı kazasından gelen lkl taclrc ay. 
nr muamele ynpıımış nynı zamanda 
b"icdlyc m<:cllsl azuımdan olan bu ta.. 
clrler makara almak lııtcdiklcrl bir 
vatand!lfm tlcarcthancslndcn kovu1• 

dukla":'Jn: fakat kapının önUndi'.' başka 
bir ndşmın peyda olarak kc.ndilerlnc 
faturası:r. istedikleri kadar makara 
vcrmPğ" talip olduğunu blkAye et
ml~lerdir. 

Fiyat murakabe bürosu 

Mareşal lik rütbesi 
tevcih edildi 

1 bu vaziyet kar§uırnda bir tarafl.nn 
bir -:UrmUmeşhut tertip cd<'rken duter 
tarnft!ln ds bUtün ticarelhandere el-

Riiktt~, 12 (A. A.) - Rador a
jansı bildiriyor: 

Romanya krah Mihalle dlln ma· 
reşal rütbesi tevcih edilmiş "" 
mareşalhk asası general Ant.ones 
ko tarafından kendisine merasiil' · 
le tevdi edilmiştir. 

Anierikada 

ÇERÇEVE 

Sovye er 
Necip Fazı l Kısakürel< 

iki ltalyan teS, akkUlü F.srardan miuıa-.ı:ı:lı~, muıım· 
madım basitliğe, dehadan dehanın 

kapatıldı tersine kndar, akıl nıuı, her lstl-
1 kameti kuşa.tan bu mo\"zu karşı-

Ne, ·york, 12 (A. A.) - Vaşlng- sıntla (dl'dimdi, dl'medimdi} rh'a· 
tondan Ne\')'Ork Taymis gazetesi. yetinden kurh.ılmnk için, 1039 dan 
ne çekilen bir telgrafa göre, Kor- beri görüşlerimi, en canlı sahrlnn, 
del Hut iki İtalyan "yardrm t~ek- ISlmfcri \ 't' tarlhleriylc gibtoriyo
külü" nün kaydmı iptal ve bunla- rum: 
rm Birleşik Amerikada iane top - (Hadiseler, ilerde bir Almşn • 
lamalarını ya.sak etmiştir. Bunun Sovyet iş birliği yolunu tutmuş 
sebebi bu teşekküllerin İtalyan bulunmakta. 8 1lkteşrln 1939 -
hükümctini faydalandırmaları ve POLONYANIN HALİ) 
bu suretle bitaraflık kanunuu boz- (Ruslar kendi elleriyle dünya 
mlandır. kıyametini haz.ırlıYor ve iki ay ev-

velki teı?hlsim gerçeklesnıeğe b:ır
H ABERIN ordumttza armağanı lıyor. 6 Birincikfınun 1939 - F1N

l..AND1YA 1Şt) 

Mehmetcik 
(Tifllsln yerini herhalde bilir

siniz. Kafkasyanm meşhur Şl'hri... 
Tiflısten Musul ve nağdad:.ı. bir 
mavi hat daha çekiniz! .. 1 t Birin. 

Türk neferinin şanlı tarihinden cikfınun 1939 - MAVİ VE Kr-
be§ on yaprak... MIZI HATLAR) 

Seçip toplayan: 

Reşat Ekrem .Koçu 
Yarın beşinci say:famrada bir 
Mehmetçiğin hikayesini bula
eaksımz. Okumanızı tavsiye ı 

ederiz. 

(Rusyn ve Almnnyn sade arala· 
rmdaki birlblrlne ilişmemek tnar. 
hUdile kalmıyacnklar. bULün dün
vaya karşı siyasi. iktı'Jadi, nskf>
ri elbirliğine geçeceklerdir. 21 
Şubat 1940 - H.A'Nl SAK.ALIM) 

(Sovyet hareketinin, mihverle 
uyuşulmuş bir plim 1cabr olınası 
ihtimali, mihvere karşı olması ih-

lerinde mal bulundukı;:.a berban,gi bir 
bahane ile tacirkrl geri çevlremiye
ceğinı, mubtellf maballerdeld tacir. 

m&cb 

RulkAr kralı Borlıı l"uııaııl tandan 
alınan Ci!JmUlrlinedPkl Bulgarlarla 

görüşliyor 

timallnden çok daha kuvvetlidir. 
Hatta o ikadar kuvvr tli kl, ikinci 
ihtimale yer yoktur. 28 Haziran 
1940 - SOVYET "SİYASA"' SI) 

(Gittikçe gilndellk politikaya 
kurban cdil<'n saf idcolocya esa.s
larmn son bir ihanetle, onları bi
ribirinc son bir yaklaı,tırma gay. 
retilc. hiç beklenmedik bir anda, 
bir Alman • Sovyct Rusya işhlr
liği. 12 fkincikfınun 1911 - "AK
S!DAVA'" LAR) 

(Moskol'ada biribirin<' tecavüz 
~tmiycccğinl t.aahhüt. edon iki 
dC'vlet, b!riblrine ilişmemek, do
kunmamak, saldırmamak klişesi al
tında. ikisi de ba~kalarınn karşı 

hareket serbestliği imkanına er
miş bulunuyor. 19 Nisan 1041 -
RUS - JAPON ANLAŞMASI) 

(İngilizler Basraya çıkmış ... 
lnıkı kendi haline bırakrrlıı.r mry· 
dı ? .. Hele son SovyC'l • Japon an
laşmasından sonra... 20 Nisan 
1941 - SATIR BAŞLARI) 

Bu:;ünl<ü nnlayı~rm da dünhii 
görüşll'rime munızl ola.rnk au ki, 
artık bence Sovyctlcre mihver dı · 
şında bir 'aı.lyet tayini, mlh\ er 
lcJndc faal blr mc,'hi tesbitindco 
çok daha gü!; ••• 

Böylece (Da,·s) isbnli S esasi 
yazımda tesbit ettiğim hedefler 
müsellesinin bir köşesine, ban l 'C 

İrak köşesine, o\'yct naza.mun da. 
\'et edilccci:rinl sanıyorum. Bu d&· 
vctin kabul edilip edllmiyeceği hu
su unda ne (C\'et) ne ele (hayır) 
diyebilirim. 

Malfım ya; mu.ammaln.r netam& 
li .•. Evet amma i7. do henlm tah
mtnıml tahmin cdebiHrsiufz. 



12 M: A Y I S - 19il H:A:BER-N?EJ?Ol?8!! 
_J 

BÜYÜK KORSAN ROMANJ 

31 Yazan : KADIBCAN KAFLI 
a.(apı tırdıyarak yıkıldı; ahçılar, uıaklar, köle
ler çil yavrusu gibi dağıldılar; Rüstem ağa onla
rın bir kısmını harem kısmının bir odasına almıı
tı. Oteki kısımlarda her taraf yağma ediliyordu; 
bu hal bir saat kadar sürdü; sonra bu azgın sürü 
bazı pencere pervazlarını bile sökmüş oldukları 
halde cekilip gidiyorlardı. 

Haro.mde teliış ve ylikte hafif ni§temin bu fitneden sağ ve sağ. 
pahada ağır eşyanın toplanması da lam çıkacağını sanmam. Bizi do 
devam ediyordu. 1htiüı.lciler yum.. hoş tutmazlar. Ccza)iTC gitmekten 
nık sıkıyorlar, küfur savunıyor. 

!ar, taş atıyorlar; konağı ya.ka

caklarmı ı..öylüyo .. 1.ırdı. Hoca O • 
mcr efendi mukavemet edense 
bütün konak halkının mahvolacağı_ 
nı anlı)ordu; kaçmaktan başka ça
re yoktu, fo.kn.t bunu nasıl yapa. 
bilocckti? Çevik bir adam değildi, 
bir duvar aşmak, görUHlrse kova. 
l.Iynnlardnı. kurtulmak gilçt.U; ya

kalanmak ölmek demekti.. ömerln 
bir pllnı vardı; Tahir de onu be. 
ğendi: RUırtem ağa hepsinden iyi 
baluyordu. Gitti, btltün köle, aşçı 
ve u~klan sokak kapısına ı;ötUr. 
dü, arkasına ağır §eyler koydur
mıya bqladı. ötede ~ kb!i yalnız 
kalmIRlıırdı; Tahir, Hoca Omer e. 
fendinin cübbesini strtma. sanğmı 
ba.'f!nıı geçirdi: kill.Alımı da koltu_ 
ğuna nldı; kendilerine verilen al
tın dolu kemerleri kuşandılar: hah. 
çeye ç•ktTlar: oradan da duvan a. 

başka çare yoktur! 

Tahir o kadar acele etmiyordu: 
- Biraz bekliyelim, belki fitne 

dağılır. Hele eleneli hazreUorlnin 
sthhat haberlerini almadan gitmek 
doğru olmaz. Bir hizmet lizım ge. 
lirse yaparız! 

Ona da halt vennek 18.zmıdı; o_ 
mm- sordu : 

- Şimdi ne olacak? 
- Halk n.raama karışalmı ; ne-

ler olduğunu öğreniriz. Ona gore 
davrnmnz! 

Dükkinlıır hep kapanmıştı; gi
dip gelenlere soruldukça bazıları 

baştan savma, baztlan da ııL5irme 
cevaplar verlyorlardt: 

' il b ,,,. ' ·. ,-,c-1 er~· .. .. 

Anadoluya göç 

Trenle nakliyat 
proğramında 

tadilAt yapılacak 
Kendi an1ılan ne Anadoluya 

geçmek istiyenleıin tren yoluyla 
naktllerine dUn başlanmıştır. 

Dün saat 14.40 da kalkması ka
rarlaştırılan hususi katarın milret
tep yolcusu 746 kişi idi. Bu mec
cani nakle bu miktardan hayli nz 
yolcu iştirak ettiği görlilUnce hu
susi tren kaldırılmamıı;tır. Dünkü 
kafile Gebze ile lmıit arasındaki 
sahaya gidecek yolculardı. Bunlar, 
14,25 de kalkan posta trenl ile 
gönderilmişlerdir. 

Bugün ikinci kaf:ılc )ine ayni 
saatte gönderllecektfr. Bu kafile, 
bilet numaralan 6297 ile 9473 a • 
rasmda olan 664 kişiden mürek
keptir. Eğer bu kafileden de az 
kişinin seyahate iştirak ettiği gc
rülilrBe de>vlet dcmiryollan idare
si tren yoluyla naltliyat progra
mında bazı değişikliklAr yapacalr
hr. Eğer bugünkü yolculiır dR mu 
rett<>p mikdan doldurmn1.sa, 14,25 
po~tasile ~öndcrileccklerdir. Bu -
günkü kafile, Sapanca. Arifi~·e 
,.e Adapazan yolcularından mü
rekkeptir. 

Beyoğlunda 
Bu hafta içinde pasif 

korunma tecrübesi 
~1apılacak 

Kadıköyde dUn yapılan bir pasif 

SiRKECIDEN VAPURLARA 
SANDALSIZ BiNiLECEK 

Bunun için rıhtıma amut 
vaziyette dubalar konacak 

Limanlar umum müdürlüğü, 
Münakale V ekaletinfn tasvibiyle 
Sirkeci rıhtımının vapurlardan 
yolcuların yolcu salonu rrhtnm
na ve rıhtımdan vapurlara san
dala ihtiyaç olmadan gırip çık
malarını temin için tetkikler 
yapmıştır. Bu tetkikler sonunda 
iç hatlar yolcularına b .. ytlk bir 
kolaylık tem.in edecek olan bu 
işin behemehal yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

Öğrendiğimize göre, tetkikler 
neticesinin Sirkeci rıhtımına a
mut vaziyetinde dubalar uzattı-

Karabük 
fabrikaları 

Ay başından itibaren 
piyasaya naftalin 

verecek 
Naftalin fiatlarmın ga}'Titabii 

~iiksekliği tizerlnde aliı.kadar ma
kamlar ahemmlyeUe meşgul ol
maktadır. Karabük Türkiye dE'mir 
ve çelik fabrikaları bu ay başın -
dtm itibaren fabrikanın tii.li istih
sal maddelerinden olan ham naf -

masına karar verilmi§tir, Bu şc. 
kilde Uç dubanın şimdilik ilıti_ 
yacı k şılayabileceği anlaşıl
maktadır. Bilahare bu dubalar 
yerine rıhtıma amut vaziyetinde 
yeni rüıtımlar yapılacak ve bun
lara vapurların yanaşmam daha 
kolay ola.ca.ktır. Fakat bu işin 
bugün için yerine getirilmesine 
imkan göriilmc.mektedir. 

İç hatlar yofouları için Siri<eci 
rıhtımında yapılacak te.sisatla 
İstanbul limanının iç yolcu haL 
)arına ai~ program ikmal edilmiş 
olacaktır. 

Buğday yüklü 
bir motör 
Kalamış vapurile 
çarpışarak batb 

Dün saat 12 de limanımızda bir 
kaza olmus, tarpışma neticesinde 

O tonluk bir motör batmıştır. 
Rıdvan kaptan idaresindeki 

inönü 
ŞehitliQinde 

Dün yapılan büyük 
ihtifalin heyecanlı 

tafailab , 
Ordu ile 
İstanbul 

ve üniversite 
namına heye
canlı hitabeıer ................ 
içimizde bu lnönü, 
bafımızda O l nönii 
var. Tarih huzurunda 

ıehitleTi 
utandırmıyacağız 

lflllllllll ... 

DünkU nushanuzda lnönU şe
hitliğinde yapılan merasimi .kr 
saca kaydetmiştik. BW;yüktef1 
eglen yeni tafslllta göre, lnönil 
zaferlerinin yıldöınUm.U şimdiyt 
kadar görUlmemiş bir ooşlrunlu1' 
ve tezahüratla kutlanmış asi' 
§eh "ilerimizin mukaddes hat.ıra-' 
lan tobcil edflmiştir. 

Civar kasaba ve 1-:öylerden ti
zim merasimde bulunmak üzer6 
ıbir gün evvelden yola <'Ikan otJ 
binlC'rce halk ~eceyi tcpedeltı 
şehitlik etrafında geçirmiş, ,,;r 
bahleyin derin ve büyük bir h~ 
şu i~inde şehitlik etrafını ta.vıııo 
etmişlerdir . 

şarak ser. ;, r. Herkes ko-
nağın ön m toplandığı için 
buraları rsgızdı. Köşede bekliyen 
bir.isi: 

Zorbalar sadrazamın konağına 

hUcum etmişler; Uzerlerino ok yağ 
dırılmış, birlt8A4ı ölmüş ve yaralan. 
mış ! Silahsız olanlar silahçı dük. 
kAnlannı yağma etmek istemişler; 
lWn silahçılar yalvarınca vazgeç
mişler. Padişah Hooa Omer efen. 
dinin konağının yağma edilmesine 
sıkılmış; tilemayı çağırmış; sebebi_ 
ni aorm\Jti; onlar da: "Asker tayfa
sı Om.er efendi ile kızlar ağasının 
azl.Pdilmelerini, hacca gibnekten 
vazgeıgllmeslni lstyor!" demişle>r. 

P dişalı cevap ··ermiş ki: "Hacca 
glt:m~ıı..vµg~çiyoruın ~ laldıi Ho 

korunma tecrübesinden sonra Beyoğ. 
1 kazasmda da bir deneme yapıla. talini piyasaya verecektir. Kara -
C:ktır. Bu deneme, vilAyet tarafından ı bUk fabrikalarmaa. -mevsime göre 
te tı dn asif korunma tecrübe- nyda 10 tondan 30 tona kadar 

rln
r pln e en P 01 caktır n-yoıı.ıu naftaliı tibsal olunmaktadır. Bu 

''Bizim,, motöıii Haydarpeşadaki 

tahtn ıSkeleden buğday yükledik
ten sonra kalkmış ve Dalgakıra
na doğru ilerlemeğe başlauup. 
Haydarpaşa lskeleslnd<'ki Deniz • 
yolları idaresinin Kalamış va.puru 
da yolcularını aldıktan sonra ayni 
7.amanda hareket etmiştir. "B -
zlm" motörll Dalgnkıranm niha -
yetlendiği yerde Kala:nuş vapuru 
ile karşıla.şnuş ve bir kavis çize
rek vapunın önünden geçınek IE. 
tem.iştir. Kalamış kaptanı Mehmet 
f.Qrnistan yaparak müsademeye 
mlAı olmak iııtemigee de buna mu 

Muhtelif vilAyetlerden ~len~ 
yellerden ba.cı:..a birçok mebuslaJ' 
hava generali 7..e-ki Doğan ve bit 
çak ordu mensubu merasimdi 
hazır 'bulunmuştur. Merasim İl" 
tiklal marşıyla başhımış, muıea· 
kiben aziz şehitlerimizin ruhun' 
hürmeten bir dakika sUkut edil· 
miştir. 

Bundan sonra ordu n~ 
6Öz alan kurmay binbaşt Ser 
çok heyecanlı bir nutuk eöYle .. 
m~. Binbaşı hulasaten deıJll( 
tir ki: +_ ,:..a 

- Kaçıyorlar! 

Diye bağırdı: birim~ ~ Jııoft;u.. 
Tahir ikinci kl5§eyi de döner d&ı.. 
mez sarığı da, cUbbeyi de bir an. 
da ct'kardı; yan ymk MI' dunrm 
ötesine, harap bir erin avlW!RIDA 
fırlattı. dmcre sagd'l.k.i sokağı ~ 
terdi: 

- Çabuk buradan git, ~
kapıda buluşalmı ! 

Dedi. Omer oradan kcıp kola 
giderken kendisi de alır alır :yo. 
luna devam etti. Konlı:yanlar ..... 
ğmdan solundan geçWer. Kateyi 
kıvnlıp da hocayı ve yanm4akllerl 
göremeyince dönilp Tahire aordu.. 

lar. Tahir elini ömcrln sfttiği eo. 
kağnı aksine dıotru usattı: 

- Evet, §W'lldan gttfler ! 

Bu 8ll'ada Hoca Omer ela.cif hır
kumı giymiş, bir merdnrenle ta. 
van aarsma çdmıııs, çatıyı delerek 
ç*an büyük kaim bac&nm aıbam_ 

•kl•mnştı. 

Aşağıda k&iX ~rak YJkI
dı; atJÇiiar, upld&r, köleler çil 

yavrusu gibi dağddılar; Rtlstem a.. 
ğa on.lamı bir kmnmı harem ka.. 
:nmJll bir odasına alınlftl. Öteki ıa.. 
Slll'llarda her tarar yafma edili _ 
)'Ordu. 

Bu hal bir 88.8.t kadar sördü: 
11011ra bu azgın 8llrll bazı pencere 
pervazlarını bile aökm6' olduktan 
halde çekilip gidiyO'rlardı; içeride 

birkaç ka'9'p olmuş; 1i.kiıı ~· gög 
yanlmaınıştı. 

Hareme bile girmek i&tiyenlere 
l"rtnnt hannn hrM ~: 

- Dinsiz, imansız. herifler, ae. 
ri&tJ bahane edip ın; ve namus pa

ralamak mı istersiniz! Siz ayıp gil_ 

nah nedir bilmez mislnlz? 
Dye bağırmış. 
- Biz hocayı aranz; kadın ki. 

!Plcrlo ısimlz yoktur! 

Cevabı verilince sesini daha çok 
yükseltmişti: 

- Hoca konakta değildir; çok
tan kaçtı; gidin onu bulun, bizi bı.. 
rakın! 

O eırada hocayı kovalarken yağ. 
maya geç kalanlar Fıtnat hnnımın 
sözlerini teyit etmişler ve kaçar
ken g6!'düklerini söylf'mitlerdi. 

Konağın hal'cnıden başka hC'r 
tarafı çekirge is.iliısına uğrayan 

bir arla manzarası göeterlyordu. 
ömer Baiu:ekaprda Tabirle bu.. 

Juştuğ'u zaman dedi ki: 
- Artıık burada dnnılmaz. E. 

le sonuncusu a • .DÇ ., • • 

kazasında yapılacak denemenin bu §ekılde naftalin ihraç etmemız 
hafta IÇlndc icra edileceği malflm lac dahi mUmkün olacaktır. 
gtınU M>.nUz kııU eurette kararla§tml 
mamrştır. 

Bir haftada 
c~zalanaırıl nlar 

ca ile .k.ızJıu.~ ağıııımı ıızl~tm~~ ist~ ,., 
mem; bunlan gidip kullarıma bil
diriniz!" Ulema bu işi ertesi güne 
bırakmış; çllnkU akAam olu ·ordu. 

Son i.ıir hafta zarfında yapılan 
tı-flişlerde seyrüsefer tnliınatna. -
mesino aykm hareketten 6..) s. .. 
för muhtelif beledi suçlardan 51 
e~af toc.zJyc edilıniştf.r. 

Tahir sordu: 
- Hoca Omer efendi ne olmuş? 
- Kaçmış! --o--

T&hir, ömerl kolundan tuttu; Sıvasta bir Eti heykeli 
ynrnttn: bulundu 

- Hele konağa doğnı gidelim; Sivast.an bildirildiğine göre Kn-
efendi hazretlerini yalıya götO. yadibi nahiyc>.sinin Dövlekkaya 
rüraek selimete çıkarnıı.s oluruz! mevkiindc bir Eti hc)keli bulun

muşlur. Vilayet heykeli Maarif 
Konağın etrafı gerçekten bom- Veki.lct.ine göndemtlş, VekB.Jct de 

boş : Rtlstem ağa onlara dedi kl: Arkeoloji müzesine vermiştir. 
- Efendi hP.zrAtlerl Ü&küdarlt -<>--

Mahmut t>f<>ndiye sığındı; selimet- Hava şehitleri ihtifali 
tedir. Bizim de sabah erkenden 

1 
Til:rk Hava Kurumu, 15 Mayısta 

yalıya ta§ınmamız emir buyurul. yapılacak hava 13eılıftleri ihtifali i
da_ çin Lir program hazrrlamıştır. Pı o 
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Ancak ftksama doğru yalıya çık. 
tııar; biraz sonra Arilirle Edgar 
~ geldiler; 3ehirde kopan 
ihtilflü duymuşlar ve çok mP.rak 
etmişler; Hocanın gelmediğini öğ. 

ren1noo felikcto uğradığını san
mışlar; Vilyam Drake onlan m:ıh. 
9U8 göniemıi!t. Arttır ba.baSDım na.. 
mma: 

(Devamı uar) 

Yeni Sabah 
Hllseyin Cablt Yalçm, bugUn Sov. 

~t • Alman mUnaacbetlerlnl tetkik 
etmektedir. Muharrir, Stalin taratın. 
dan yı.pılan değ'tflkllkten r.onra göze 
çarpan ıık neticenin, ~orveç, Belçika 
ve bllh&Slla Yugoalııvyanın SovyeUcr 
birliği tarafından reıım1 bir hUkftmet 
srl'atlı~ tanılo.mıyacaj?ınm Moskova
ıtak\ ~!!rlerc tebliğ edllmlg olmaSJ 
bulunJuğunu. Rusyanın Yugoslavya 
Ue hıırpten bir gUn evvel ademiteca
vtız pa..1-tı lm1.aJ11msı JU memlekete 
karşı bır sempati ni~nesl olarak sR. 
vılırgc:ı şimdi Almanyaya ilhakını 

kabul manasını ta7.ammun eden bu 
muameı nln Moskovadan ıuıdır olma. 
aının slyast mahfillerde hayret uyan. 
dırdıl,ını, tngl1lz gazetelerinin bu hA. 
ıtlseyf, Almanya ile Sovyet Rusya a
rıuıınrl'ı geniş bir nnla Tiın mukaddi. 
mc'll ıır,ydığını. yUrUtuten tahminlere 
r,öre de A !manya Sovyetıcr blrlığlnr 

s~rbeııt1ıır 

grama nazal"an, her sene olduğu 
gıöi bu yıl da ihtifal, J<'atihte Kı
rıkkanatlar abidesi önUnde yapı -
lacaktır. 

-<>
lzmirde bir kadın ve 
kardeşi 15 seneye 

mahkum oldu 
lzmirden bildirildiğine göre, bir 

müddet evv<:-1 Çorakkg,prda dostu 
All~i bıçakla öldüren Pakize Sıırt 
ıle tivPv knrckşi MehmC't 1';('bil 
Son hakKmdald muhakeme 1z.mir 
ağırce:zasmca. bitirilmiş. her ikisi 
de 15 <'r sene hapse mal1kfım P • 

dilmiştir. 

,•erec.•k, tran ve Hindlırtanı zaptetmr. 
sine s:?.S çıkarmıyaca~nı, buna muka
bil l:t?ndısi de Ukrayna buğ'daylanlc 
Baku petrollcrlnden lsUfade yolunu, 
arayacağını anlattıktan 8onrn diyor 
ki : 

"f'akut geçenlerdr So\ .l eller blrllf;-i 
tarııtından bir lfp.at )apıldı. Alman. 
\"& bir llçler nıl,.akı d<'ğll, bir ıJortıcr 
nıl..akı diişlinmı . nusya,l ı da arala. 
rına ahmak lııt.-nıl~ r.ıkat luemllıı bu 
f('rflbc~ ra11 olnn~ornk dllnyıı~ı pıı~

ıa,nıa f'ml'llndm 117.ak k ima~ ı t••r<'ih 
l'tml-,, J)iln bliJ w bir ltııtlfrııt ve blhiik 
bir ba8lret ~rt gÖfltAttn So\")t'tlcı 

8irliğlıılıı buı.rtııı m~rlı•ıı tlolıı~ ı ~lıooıı. 

yanın Pırıp1·r~ ıılhıt !il~ B!letirıe ı,tımı, 

etmeğ•• razı olM:nğl makul Wr ıtUrett~ 
hl"'1ü7. l:r.ah olnnnıamıııtn. 

Gönül 1 ii haatabakıcı 
kursları 

Gö).ltlllu hasinb;;k~J yetiı Unne 
iızcrC. cfömu. uW 1ias~lıille ·a
çılmış olan kurslardan dördUncUsU 
bugi.ln saat 16 da işe ba.~lıyacak -
tır. Diğer hastanelerde açılacak 
kurslar için de hazırlıklara devam 
edilmektedir. 

En aşağı ilktahsil görmüş ka • 
dınlarımız göntillil hastabakıcı ya
zılmak üzere 17 Mayısa kadar mil 
racaat edebileceklerdir. 

--0---

T oprak ofisine muvak
kat memurlar alınacak 

Toprak mahsulleri ofisine 
mulıtelif sebeplerle açılmış olan 
münhallere memur almak üzere 
pcnşenbe günü ofisin lstairouı 
şubesinde 'bir imtihan yapılacak. 
tır. Yalnız bu memurlar muva.k-
1,at olacak ve aml memurlar va
zifelerine dönünceye kadar kad. 
roda kalacd-tır. 

----0--

T ıp talebesinin gezintisi 
Tıb fııkliltesi önUmUzdeki ıs 

Mayıs p:ızar gilnO için bir deniz 
gezintisi tertip etmiştir. İmtihan 
sonu olduğundan g11zintiyc bütUn 
talebe iştirak edebilecek, tcnez -
züh çok gUzel goçecektir. 

---0--

0rfi idare komutanı 
Ankara.va gitti 

Örfi idare koll" · ' KorgPn M) 
Ali Riza Aı · bu ,,, ... ı ~ 'i 
eks prc>. le> An ' i'rni .; ... 

;aff ak J:>lamaııtl§ ;vs .motöre ibbı • 
dinnlstir. 

Çarpışm,a neticesinde motör pa. 
ramparça olmuş ve buğdaylar de. 
nize dökülmUşttlr. İnsanca myiat 
yoktıır. 

MOddelumumUlk ve liman rele
liğincc tahkikat yapılmaktadı?'. 

Ortamektep elemelerin -
de muvaff akiyet 

derecesi 
Ortamekteplerde eleme imtl. 

hanlarma. bu yıl 4500 talebe gir
mis, bunlardan 3500 ü muvaffak 
olmuş ur. fl97 t ı.lebe muvaffak c
hmamış, ayrıca 100 talebe de im
tihanlara. girmemi.ıjtir. 
Diğer taraftan muallim m<>k

teplerin ·,.ki imtihanlar da. niha -
Y<'tlenmiştir. Talebeden ylizdP 75 
kadarının muvaffak oMuğu zar. 
ncdılmc.ıkteyse de, netice carşam
ba g:Unü belli acaktır. 

~ 

iç ticareti umum müdürü 
isviçrede 

··- Aziz ~itlerim.iz. ~ı 
hatlarının fedakar çocukiat' 
Sizi ört.en bir avuç toprak, ,altJJl 
da rahat ve mUsterih o~;~· 
yuyun. Çünkü bugün çox ·~ ... "" 
vetli olan ve Türk milletiniı:!! 
7.3t kendisi demek olan 'l'U'~ 
ordusu vatanın huautlarına_,! 
cavilz etmek isti.yen ikim oluı"'.'" 
olsun, gelen isterse ceh~~ 
sun, s~ meydan muha :.-A. 
kazandıran Başkumandan~ 
nünün kendisnin de zafere.~ 
receğinden emin olduğu ~
sevk ve idaresi altında on _ ... 
('arpışmağa. azmetmiştir. ~~ 
mizin gıpta ve takdirine la.''i. 
fedakarlddan yaratacağına 
mam vardır... _..,.d 
KAZIM 1ŞMAJ1 .. tN HIT~ 

Bundan sonra İstanbul ~ 
versite namına söz alan :h. ~ 
İsmail Gürk~n da he\ecanlr, 
nutuk söylemiştir . .Porfesör 
!erini şöyle bitirmiştir: tlİ! 
"- Şimdi lnönUnU yap."lıı ~ 

ve mubarek şehitler. dağ~ 
ardından denizJerin kI)"JS~ 
size geldik. Bu yaylanın ÜS fştr' 
doğan fecrin içindeyiz. Ru~ 
mzm aydınlığını ara) rak tdf 
doya seyrettik. Yattığınız N" 

Gelen haberlere göre iki sene. raklara. vüz sürmek, içinde tt: 
dcnoori Pariste ve bil&hare \ işi- laştığrnı~ havaları teneffil8 .fi 
de bulunan ve orada ticaret mil. meğe geldik. Siz de görüyor#. 
messilliği vazifesini gören Tica- biliyorsunuz ki bu va.tanda f 1,r-
rf't V kaleti iç ticaret umum mti- kirlığmızın nimetiru bulatl ff"_ 
dürU Cemal Kaya lsviçreyc git~ ruh ve bedenlerin'' bütün ~ 
~ · tir. Iç ticaret umum müdür- lerine kadar ülviyetinizle d~ctf 
nün oradan vasr'"'..a tbulur bulmaz lar. Bilin ki emanetinizin t1 ıc,ıl' 
n 'ekete dönmesi beklenmek. titri~·onız. Bilin ki içim.izde 1.ıa( 
l ~ r. dan kardeşleriniz. caııd~~_.' P 

..-. '.t!!ı~!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ dc§leı·Uıiz var. Nihayet. ~~1 

t 
inanm 1d sizi bi7.e verdıgt!'tlnıt.; 
çok öğrettiğinizle bü~ U cf! · 

' ·• "ltflr. Bu mf!ydanda dunırkNt bu .. 1 ruz. Çünkü ölmesini !l~Jrnef~ 
• .n so, y('tlf'rin bü.) iik bir hrr1'ıaaha 1 niz, ölmeği öğrenmem~ş 0 b'J'1 

ı.,pıhrnk lranı ~ Hlndltttanı lııUIA j tık. İnanın ki si7.e dauna. U 1"' 
Mn \lmanJanrn yanı Mra har!Mı ~r- l kalacağız. lc;imizde hu lnlSP •IJ ı;. 
llll'k l tı~UStındı& bir ltnlı\<•m& yapması ŞJmızda Ô lnönÜ Vclr ve t~~Jı

Malfını olduğu {&7.(·re. ~yeller mr ihtimalden çı:>k uıı:ak ~ görilnlr. Bu 1 niinde sizi utandr:ınıy~~~ 1ı 
llıtlnln sl.)mıi akldelcrlndP.rı en mil- kadar derin bir ıılJB~ tebeddiHUnti ÇEKlLE~ TELGRA~~ 
lılmnıl cınjl('tynllzın dü-.manlığıdır. muhik göstt>l"f"hlkx•f'k hiçbir hAcU!!t".\'t' Merasimden :.-;orıı:.ı ~Jı(itll 
BUJUk AHupa df'\letlerinln ldarcai \'C nlş:uıele.tt. şahit olmuı cletlliz.. Parti başkaıu tarafmdaJl. d~ 
altınıfa bulunan mUstemklulrrd•~ w Almanyanın Ukrayna bufda.)larma Şefe Başvekalete, Milli )fil ~ 
ıurmlekctlf'rd11 So\•l('tlrr birliği her ,.e Kıtrkasya petrollerine ııon derece Vekaletine. Genel KurrnaY rlil. 
""l d ~ e' \el yeril h:ılkı eem·bl hl\ld- muhtaç olduı:"U muhakkaktır. Bwıdan kanlığına, ve Partı ~te ~ 1 
mi~ t'tindl'n lnırlulnuığa ft'!ı"\1k \C bu dola;>'I Sovyf'Ut>r birllğlrıi kf'lldl •ml\te. , ne bırer telgraf sekilmı!~ -6' 
ıııı uııta onlara yıırdnn •ıtnı('yi ilk n- t'a' b.a.ım emt:lh'rine kazanmak l\1n li Sefe gönderilen telğ 
ırifr bllmlsUr. Biitlin dün~·ııda SOR~a.. hrr tlırlll telkini~ kallıu&hUlr. f'"akat leydi: ~·11' 
fü:m hlııa ~" t•"lll,11 l\•ln ilk adımı em. So\'yetlt'r Blrliflnin nwmleket uptet- ••B07.ÖyUk belediye sınıtl ~ 
pa~ ıll t ılC'\ll'tl"rln niiruzlannı kır- meA°ı' hiç ihtly~ı .)Oktur. O bütlln deki lı:ıönü şehitıiğind~ .~~ 
ınak '" umht<'lir mt>nılCketlerl iı;tJk- lhU)açlannı kendi temin rdeı1ı kOAko. ziz ve mukaddee ~~·-;~ 
lı'ıllcri e kıırn tutmak t.: ;kil eyUyecı·k carnan bir krtadu; lbtJyacı 'llarhe detll hatıruuu teibciten b~;:n Y,.Ycl 
t•r. :So\';\l'tlcr blrllj1nln Df.ındlye ka- ııııılbaclu. B'nMWl""'7b. oı11ıda dönea lan mera.sime iştirak ~ ~ 
dar ıınrtci lyııset tıahnsmda taarruz pylalt.n ihtiyat ile t.eakkl etmek~ dun bir çok yerlerif1dell )!'';. 
'e ı un fikrtndf'n nefret ederek hl'r ,·ckavtln f'1klpftnr,,.!-kfp ederek 1ıall. heyetlerle on binlerce b:allt ,-1 
t"rıırt ı ı.;ulhll muhafaıa lfln ıMJ',...1.\ '\ML ~-,,.,.. Jlılk·.m vmaıe3·1 ~ Şe.fimiıme_'b.gflıh.l1m ~ 
lioRrfı•tt1tl lnkAr kfthtıl ett'llf7. ~ ~ ~tr., :&l:ı - ,- · f • •ur 1 laı71 ~ : ... ; . 
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~~ Bekô.rlı!ın rulıi v.e 
lspangol Amerika Fransada· marazı ceplı.elerı 

gazeteleri Bazı yeni şartlar altında Zorbalarla - 5 c·ı -
"Cinayet ruhiyatı bakım ndan bekarları birkaç i ngiltereye F ransaya her ay silah aınıla ayırabilfri: : l - Cinai faaliyette kudret-

t 1 aiz «ilanlar. 2 - lpoaekaüelbekciTlar.3-Hiper-lper-
hÜCUm 15000 ton buğday aşıyan ar ae!:~üeller yani DonJuanlar.4. Tenaaüll dalôletin 

H .. muhtelif tekillerini gÖB.trenler. 5 - Cimi ku:!-ediyorlar Y8rİl8C8k USU S I b 1 r retlerini bir eaerle ila eden mütefekkir bekarlar 
mahkemede 

tıpuyanın harici aiya
seti tuttuğu Yolda 

devam edecek 

ı.o.dn; 11 <A. A.) - Evenlng 
Stand&rd gueteelnin Vqington 
muhabiri bildiriyor: 

muhakeme 
edııecekler 

Dr. RASiM ADASAL 
Amerika hilkibnetl taratmclu 

Vifi hilkibnetl emrine gönderile· 
cek buğday, çay ve ıelter içln tu 

Madrid.11 (A.A.) - Ofi Fran tartlar ileri .UıillmUttUr: 
sız ajansı: ı - Hiç bir Frauız harb ge· 

Bu !abıhki İspnyol gueteleri miai Mıhver devletlerine teslim e 
İapnya.nm beynclmilel vaziyeti dlhtılyecektir. 
hakkında mtı.him başmakaleler 2 - Mih,•er devletlerine P'ran 
neşretmişlerdir. Bütün bu b8' • aada, Şimali Afrlkada ve Daltarda 
makalelerde memleketin dıt si • hiç blr denls u.n verilmlyeceırtir. 
ya.setinin aynı yolda de\'3Dl et - 3 - Alman aakerlerlnin Cebe 
tiği, aynı maksat dahilinde sevk Hlttanka hücum. etmek için iuaı 
ve idare edildiği ve aynı d.oetluk altında bulunmayan Fransız top· 
lara sadik bulunduğu bildiril - raklanndan gE'çmelline müsaade o 
mektedir. Hükümetin noktai na. Junmlyacaktır. 
zannı a.ksettinren bu makaleler 4 - Alman krtalannm Sunye· 
htıkfunetin teşkilitında yapıl • , ye çılmıuma da mllsaade edUmi· 
makta ola değişikliklerin efk~n yeeekt!r. 
umumiyede tevlit ettiği tefsirler :§ - Şimali Afrlkada general 
aebebile nefl'edilmiştir. l\i:ıkale- Veygand ordu&u Mihvere yardmı 
le~ bu mün~Ue i:&.ZJ tah· ctmiyecektir. 

\ 'lfl; 11 (A. A.) - Bundan 
böyle hıralzhk ile aleni veya gir 
il aillb tat~an zert>a1ık eden • 
Jer ceza mah::emelerine değil hu· 
sual b'r mahkemeye tevdi oluna 
caklardrr. ldam c zası da verebi· 
Jecek olan bu hususi mahkeme ni 
hal kararmı ~zaml 18 gtınde tef· 
him etemeğe mecburdur. Muhake 
ıne 8 gün sürecek ve karar da 8 
gilnll takib edecek olan 10 gtın t· 
çinde verilmiş olac!lktır. Bu buau 
•I mahkemenin kararaı tf'm~;r.<' ta 
bt olmayıp l:atJdir. 

Karartma nlzamatı gece teca· 
vUzlerini artttmU§~ Ve tecavUr
leri yapanlarm ekseriyet itiba
rtıe pek genç olduktan nuan ı. · 
bara alınarak ceaa yaşı 16 ya indi 
rilmJftlr. 

---~·---riki.tçılarm orduyu Falanja mu. 6 - Amerllr:adan ~nderihr 
halü gösterme'"e ve lspanyanm cek yiyecek maddeleri iKa1 altm 

,eni bir .iatkam"ete doğru yürU • daki ~ya veribiyecekti1' · Romanyada 
metle başladığını b;ldirmeğe te • _ BiltUn bu eartıar kaıbal e::cilldl· 
vessill ettikleri bild;rilmektedir g! takdirde Vlşi bUk6metine her Mı"l li bayram merasımı • ay l~ bin ton bqday verileeektJr. 

Arriba gazetesi. ordu ile Fa • lleride ıeker ve ~y da gönderile mUna--betıl· 
lanja arumdaki teeantıdön her celrtir. vv 'r' 

gma,nckn daha kuvvetli olduğu Frawnm Amerib ~ elıçl- B k • • • •ı 
DU kaydeylediıkten aonra lapan. .t Hanri Hay bu esular daJıilln· u reş unıversı 8• 
ya düfımanlarınm Flanja tara • de bir anlqımaya vanlabllece~i 

~~in~~;~ıı~r = =nm=ı=d =etm=Ak=te=dlr=.==== sinde hAdiseler oldu 

Bundan önceki makalem.izde 

rettlklerini bikllrlyor. 

Bunu lnpterenin yaptığını 
biliyoruz. Bu mtıthif oyuna kar. 
.. azimli bir aurette dikilmeli .. 
Jiz.Arbk~. 

harbine telmih ederek diyor ld: 

doğrudan doğruya cinai bir kud • 
reUblik veya dalilet teairile de • 
ğtl de daha ziyade bul içtimai, 
iktmadl ve hi'81 sebeplerle bek&r 
.kalanlardan bahaetmittiık. Bunlar 
haddJsat.mda hakiki beklr eayrla • 
mular; çUnkil onlan izcllvaçtan 
meneden muvak.kat engel ortadan 
kalluuca de1'bal bir hayat arka -
dqı aramak ihtl)-aç ve kudretini 
kendilerinde bulurlar. Bir müddet 
çocuklarının batın ve rahatı için 
evlenmiyen bir erkek onlan leyi! 
mektebe verdikten aoma pek '1t. 
evlenir. Bir gaye, bir tahsil ik • 
maU peı'nde bulunan beki.rlar da 
ayniyle gilnün birinde bir aile yu.. 
vaamı kurarlar. üniversite tahsi
lini. A' nıpada.ki tetebbUlerlni lıi • 
Urip aakerlllini de yapan her 
genç ıc;in l.adivaç bir ldeallr; ve 
memleketin bh-çıok mtmevverteri 
bunan kac;maz. Ancak bütün bı11 
gayelerin tahaklruku takdirinde 
yine bekir kalan bir inan için 
bqka eebe:>ler cmpınmek lbmı
dır. Yurdun renil h.. Jdlt • 
lelerini ve ıınfua kaynak • 
tanmm teşkil eden k6yUllerdea 
bahllı bile ~ bıııluyorm. ÇIDktl 
ldl)'de delllrenJıJar çok erken ev • 
!enirler; hattl ~ Uy aileleri 
c:ıocuklarnu çok· er1:enclen birlblr!. 

Bilkret. 11 (LA) - Ofi Fran ne namset ptererek ntpnlar -
aız aj&n81: lar. !nurumun muhtelif krtaJaıı. 

Ya guetelli de aunlarr yazı • 
yor: 
~" 1. 1f1'111'1Mt ,. 2 7 

88ll bUen uimli ..... bir mil .. 
letin dalgalı ve mOteredılit bir 
beynelmilel aiyuıetl sarih ve 
Goadoğııı olamaz. Buna binaen 
ispanyayı beynelmilel aiyueti 
sarih ve doecloğru bir hat takip 
etmektedir. 

Nihayet Abeg&ZMai ispanya 

Ancak Havet'in bu mUtbil] hqe. 
ratmdan yine ulıen 80.deUi olan 
Hani Druft IBmlndeki bir Alman, 
Fransa muharebeleri eaıı .. ıncta 
Duaeldorf'da Almanlar tarafmdan 
turpna dizilmiştir. Hamim lda • 
mmda1d sebep meç.hulae de Ame. 
rikaWara bazı m6bim cumlaklar. 
da bulunduiu kuvvetle aımobm .. 
makUdır. 

Filhakika Hovek bOUbı Jll'Cll•• 
yooel cu1181ar iti kirabk bir ca. 
mu:ı da bllh ... tabaan Amerika. 
1ılara kal'fl bQyak bir dftrıenhlr 

beeledlifnl bu ~ hAdlleel de 
teyit etmektedir. 

Y.ira S... Bruff'u ele verenin 
yine bizzat Hovek'in kendill olda· 
i1mda ftlpbe )'Oktlır. 

Rovek'in caaualak telmili, hMt· 
katte, Jdblk lstlbbar ve entrika 
caawıluk telmllderine na • 
saran ve bugl1nk1l haıbbı ihtiyaç. 
ı.rm. pek uyan l;Jlr teknik mahi. 
yetindedlr. 

Gece vamplriDiıi cuualuk tart • 
hindeki mevkii, .,Upbnaz, daha zi
yade Sabotaj ve Temsmt tedlıilçl 

ıubeaine aynlır. 
Hovek hakiki cuualufunu in 

maiyetindeki (küçllk betlnci kol) 
i!e yapmaktadır. 

Blr tedhltçinin malyetlndC', ke:n. 
di&inden daha az tehlike ll olmıyan 
bir cuue şebekesi ~tırmatft her 
ne kadar tamanrlyle yeni bir 118Ul 
değiJsc do gayet aağlam ,.e bll.. 
yUk mln•affakıyetlere elverilJU blr 
uuld01'. 

B1IDdan dolayıdır ki Hovek'in 
ba,ıarmcta korkunc bir şef olarak 
bulunduğu bu kllc;Wı HoYek betin. 

Franko tarafından idaıe edi • 
len lapanya yalnız dahill sebep
lerden dolayı harbet:nüş değildir. 
Ba 1çanyl. Avrupa haıbinin ilk 
meydan muharebeBini kabul 41& • 
mi , bu DJ.V4aiı. ~ 

DU.n mill! bayram merasimle- na gelen birçok aate?de ,..pblmt 
ri münallebetile Bl1kret tbılvet • anketle bunlardan pek umm belr&r 
8İte8İ hukuk fakUıltesinde bazı olduğunu anladım. Hatta çoklan ı. 
hlclı.eler vukubulmUflur. ki le gocuk ba.baaıdır. K6yltller .. 

~~\~~ ~b--.·-·.ı=·!. =:-.::.ll ~:;.. ~.-o ... 
lleynelmllel ..,...... biıat 
kendi tarafnnmlan, bndi azimli 
kara.nmnla çtıilmifti. Bu lli:ya -
eette milletin çok .ti w çok saf 
lleVki tabiilllnin tasyltinderı be§. 
ka hiçbir Amil mlleMir olmam11-
tır. Bu eiyamette lnhin.fmz ola
rak devam edelim. 

ilin arfmda haber vesmeje da:. dun ı.taalıul ve tmdr albl dalla 
vet etmitflr. Mllcrimler meyda • 'kalabPlık ve verimli y.-me P 
na çıkmadığı takdirde memleket dip ~aıatan muvakkat Wrlardır. 
teki bUtiln üniversitelilerle bü - ?mlguldak maden ~eri arum. • 
tin talebe yurt ve lobntalan da bir araştırma yapalmı, ~ 

T • "'-' 

eaa.. mektebi ~ 
t.ftıcJi 

kapatılacak, sene aomı imtihan
lan ilga edilecek w bUtiln tale -
heler evlerine gönderifeeektir. 

~ı 

B. D. 

A. Meng._. .. , . 
• eapiyonaj tflllldJlt:lan içinde, he. Aatonio Borletto, Stıdetll Buıl 
men hemen imHm-br. eo.ft Draft eti mllJdm olullan ı..
onun için, kendi Ca8UB koluna 80D Ye te.eblt olunabllmJttlr. 
derece ehemmiyet vermietir. (Hovek beflncl kolu) b•»mda 

Onlan iyi aeçmeyi ,tecıtıbe et. blllaen dlter 187181' de llOll dere. 
meyi, ölOm ve bol para ile mtl- ee dlk:kate l&)'&Ddu'. 

kemmel .urette ~ p.yet Hcwe:t be9lncl kolu. feb*e ia. 
aQsel .idare etmeyi büme1r;tedlr. emm meDllUp olduiu kant* mil. 

Bovelı:'tn A.wapuım mlltefelllh JiYetler bmmmıdaD Adeta tu.:ttt 
muhltlerinden blllap ~ ba bir Bl.bll tulelll hallmu andırır. 

tipler, hakilraten de deJma ca. Zira ba eebekeye SlldetU, Al· 

aue.tuia en kaDUiyetU lm&nlaı' oL maa. ~· Holandah, Ut.. 
mutl&rdır. Bir farkla Jd ba lt6Qlk ...,..ıs. Slavyalı, A vmturyalı, )la., 

lrurt s8riılll.. kmdl b9tlarma deiR. car, Bobemyaiı. Romanyalı, lapan. 
tek bir adamm emri altmdıa, ... ,ot, Cenubi .Amedkab, "-lt, Ce. 
ııanp sdattımuya memurdurlar. aylrti, Hin~ olarak birQoık 

Hovek'ln bir yenle Jmıkunç dar- mllletlerden iuan•ar dahl1 bulu. 
beahıi lndlrm!ye huniancbtr eu.. ~ kl balana ber biri bet
sen, bu Hovek befind :tolunun fa. 11 bqma balOntdl c11Qumı dart 
allyete bqlıunaslyle anlqdır. _..,,..,ald entrlblum içinde pL 

Gece vampiri, hiç bir ZUD&D, tlP yuiru)m~. her tnrlO renge cl*. 
darbe vuracait bir ym:le enell mit, ayn ayn eaha1arda bOyUk 
bu piştarlarmı eirmeden giremes. ..uretıer aahlbl, tehlikeli ve her 

Bundan dolayı. birook Kıımtr - te)'l lrtikAba kadir, veJhaml bu
espnlyon tepilM. HOYek'in bu •er glııktı dln.1anm :tirli entrika mu. 
.eri tayfaum taımaıY&. tetıblt ede. Jaldeıt IPtde birer 'kanatma ~ 
bllmlye bArnlcl derecede eheımd- keıd1mll adMDJardlr. 

yet vennlşlerdir. Yeni Avrupa harbinde grup ha. 
Zira, bun1ar, eeu lübariyle, ıbir Unde -1-... ........" 1 rlnin 

g6kler belMI olan llo9elt'in clab& _.. cuaa ....,..,.e e 
llf&iı tebllkelere ve ~ u ma. bOytlk mllryuta muvaffalayetbıl, 
bi1' caR9lar dellllerdtr. ba llstemtn diler Utemlere i1a • 

(Ro9H bellDCI 11ıohı) tabir oıu. tlbllUitıntı en JDUıir9mael ve ka • 

DUl bu llllrQniln haJdld bdrom, ntterllltik tek1ide lllJat ed• fite 
bic bir swan, JaıUyetle WHnwaie, ba (Bovelt bePnd kolu) olm8'-
te81ıit edDebllmt de delUdlr. l111'. 
... t pillı&' pDotu Clce Dum1, Zira bu tekilde pap haBDc1e 

.. _ .. ı : tt-•' -•' 1 

. ......... .. 

!•> Dtter yUl1&r aıra lle 2. 4, f, 9 
ma11sta çıknnıtır. 

dul, lflbeke içinde, hedef ve mat. 
.cıa göre huır in.unlar bahmma.. 
aı. derilal onlarm milliyet, dil, mu
hite kolayn glrlt ve UYJll bblll. 
yetlerlnden istifade ola-NJmeeL 

dir •.. 
Hovek belinci kolunun tam ~ 

NIU bt1 olarak billnmemekle be.. 
Nıber bu kola dllnyanm muhteUf 
ırk n milllyetlerinden 24 millete 
memup inaD1n dahil olcl1lfu Deri 

.tırlllllr. 

Bovek betinci kohmda as mub. 
telif dil, an& dili veya cm& 7&lmL 
memlebtte olarak, - ... -aJr. 
tadır. 

Yalnız Hovek belincl kohma 
ça1Jmtırdıil kadın ..... muhtelif 
mllltyetlerde lT kill o1arü teslit 
edlJıınlft'r. Bu bdmlarm bir kBnJ 
pyet ytıkHk .,.yetelere girebile. 
ceık bblllyette, diler 1mmJ en a
talı tabüalar anıaıa bir: bir 
renk vermeden 'lranllbllecek tip 
ft tıynettedirler. 

B:ualarm hepelnin bUvtyetler! 
temblt edilebilmiş delfldlr. Oman 
içindir ki Hovek kendlerinl, vtl.. 
eatl&Tm& ve htllUBI meharetlerlne 
1tlmm ı&'dGğll yerde, kolayca De
ri etlrebllir. 

Bu ıet»eke ac:lamlannm içlerinde 
lradmlı erkekli inııaD avlamakta 
gayet mahir olanlan, mab~ 
htlaklar tellia edeıft blrgok in. 
1&111arm hunel hayatım ve Nr&n· 

m &lrenmet h118UA1lda barikullde 
bir kabiliyet eahlbl bulunanlan. 
muhtelif ıeldl dinamit ve bomba 
lmallnde mOteııa..m olalllan, ıa 
yet maharetle :taa açan1an, hiç 
flpbe vermly• pek mahir yan. 
kMlıclllk ~ eft&k ye ml
hlm ft9lka 8fll'Ulan. blgü, ta. 
buca Te aeldrle iman &ldllnnekte 
pyet )Ortlt bir maharet edbmdl 
olulan vardır. 

dan çoğunun evli olduklarını ve 
dar milnbtt arazisi olan kesif yeı
Jenien buraya geldikleriai aıılanz. 
latanbul kayıkçıları. kapıcılan ve 
hamalları araunda birçok iç Ana· 
dolu çocmktan ye Kandeıüs qak. 
lan mevcuttur. Bunlardan hemen 
hepal ıa&ylerlnıde evli oldaldan 
halde bir - parumı temin p • 
ye.tyle gu.ıt>et yoJeuJan obn'Ullar
dı:r. Rae, Of, snrmene &ibl kasa
lanma n1lfua itibariyle 90k kala
ml* s&1lnmektedfr. Fakat bura. 
mil birçok "8DÇlleri 99lendlkten. 
ve bir gocuk meydana getirdik • 
ten .IOllra yunJun mubte11f kllfe
lerine dab1arak para kaamrlar 
ve bununla allelerlnl geç:lndirlr. 
ler. Senede bir defa köyUne dö .. 
Dm ba T8rk deJDranJwr memleke
te bb. toe* hediye eder. Nete -
ktm TJ'üwondaa 80D!'a Rlıseye dot· 
ra muum meraklı bir eeyyM., bu 
kJyJ1arda dllb.te pyan dereeede 
bol 9QCllk kafilelerine rutlar ve 
lıaJret eder. O haJcle Tllrldln ana 
'fttani olan Anadolu Jpı bekh -
bk bir mwle deiilctir. Buralarda 
~ ..Setl IUW'ı..aut. ~ • 
l8IDdl mmr bir a8*italıil hlk -
lllbdedlr. 

Belr&rlıt b8ytlk ,ebirlmle na • 
an dikkati ceJbeder ve bekl1'11k 
veıwtıaı tılıunmı veren de ba bir 
tanf]J g6ı1ıfttlr. bılivaç ruhiyatı 
tabUJlerin.We uzun wıadl)"a hah .. 
•t:tiifttz clbl blltnn iyi arsu1ara 
nimeıı ale dalma gıptaya pyan 
lıir yuva t8lkil etmekten oı* n
alda-. En mbener '41eler ~
~M l~ ~. __ t,ıt,>rı~r ................. ~·IDlller\Ml blırlıltr. ~Jc evliler.in 
~ her gün dinliyonız : 
tmlnıı; bir f8,D8br, bir nevi ku • 
mar Jpllr. Belrlrl* aultanbkbr. 
Salan evtemne,lniz! •. 

Bana ntmen h• gtin ı.d1vaç -
lar vaki olm•lrta,. biro«* allelel'de 
deruni bir milnaferet oldafa hal
de harlc9! tartı vaziyet idare edU. 
mektedir. Çl1nkil ara yerde mev
zabaha olan o ailenhl kzetinflllli 
ve prefl ve çoc81araı iRDdlall • 
dir. mıuen 1*ook pımm ve fe
llketıl mlivaç mleallerlnln mevcut 
balnnmuma raimen manian bn 
içtimai balbya ballıYaa mlBet ve 
ırk bakam. Ded vlcuıla ptinne 
1189kltal:Jlhldlr; ... ba ini " hat- f 
ti. tWıl bir bam Wııletar. Ba • 
na raimea ba kanunla ktmdtlerio 
Dl m1ikanet g&miyen, teplklere, 
lllllllbdyetleı. kaJ'll inat edip 
menmlyen hakDd be'lıArlan ra -
lllyat cepbellbıden tetkik etmek 
llmmdır. Ve lılDıı•• modem ra
blyat T8 ba meyanda .... neltz 

bu m•mmum ukdelerbd Qlllıll> 
be1*larm ruhunu tahJll etmek 
lnl8amDda çok ilerdedir. 

Oimiyet nııblyatı ,,......D 
beklrlal'I bir~ 8lllJfa ayml>IUrlz: 
ı - anat faaliyette kudn*la o
lanlar. 2 - tımelmllel yani mMll 
anaları •YJf beld.d&r. 3 - Hl. 
per Mbllel yani donjuaD)ar. f -
Tenullll dalaletin muhtellf ee1dl • 
terini pterenler. 5 - Cimi lmd. 
retlerini bir eeerte JIA eden mtıte
fekldr beklrkr. 

BtlUln bu grupları ehemmiyet 
derecelerin~ g6re pefkanalb net • 
teriyle etelemelde birçok belir • 
'8rm ne gllnahklr, ne ahWmıs ve 
ne de egoist ohnadülanu anla -
tlUIJ olaeafız. 

Dr. Rulm AqA8AL 

Trakya ve 
Makerıonya 

derniryolJan 
Bulaar ıebekeıine 

bağlanıyor 

Sofya, 11 (A.A.) - Trakya ve 
makedonya dfl!lllr yollarmm Bul· 
pr ıebekeslne bafJanmyı IQID ye• 
nl bir bat tnşasma temmmk bat" 
lanacaktlr. Kecbmt ile tatil IS0.000 
maele ~. Bwııı1D 
batta 30.000 amele ~ 7 .Y8Dl eo 
-~trtr. 
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Kızı ldenize 
Bir Ameri
kan filosu 

geldi 
Bir ·İtalyan gazetesinin 
VaşJngton mphabirine .. ' 

~ngiHere iizerinda 
Londra, 12 (A.A.) - .Almanlar, 

may.ı.sm on gtlnünde 124 tayyare kay 
bct~lerdlr. ' 

.y.. ~ 

Londra 12 ( A.A.) - B.B.O: 
DU:l gece bazı Alman tayyareleri 

!.ııgiltz !'.ahillerini aşmağa muvaffak 
olmuşlardır. üç dllşrnan tayyaresi dU.. 
ştirülmcşttir. Düşman· tayyareleri 
bombaırır atmışlarsa ela telefat yok.. 

gore 
~ m1 ·ikrımn ·hlrbe 
mü ah ılesi hafta 

masaıasidJr 

1 tur. 

l.1mulra, 12 ( A.A.).- l\fayısm 
ilk 9 gecesi zarfınd::t BüyUk Bri
tanyayı bombardımana gelen 
Alman bombardıman tayyarele-

Ne\;)Orl<, 11 (A.A.) - Maruf mu
hıır!ri:.-r.cıen Pearson ile Alleniu Nev. 1 
york Dey!l Murror gazcteı;inde ya7. 
dıklanna göre, Hint denizine halen 1 
bir Amerikan filosu gönderilmiştir. 

Malcı:::ıt, Kızılrienlzde müteyakkiz bu
lunmak, nazller Silvcyşi almağa mu. 
vaf!ak <;Jdukları takdirde Alman ve ı 
Japoıı gemllcrlnfn i~blrliğl yapmaları 
n:ı mani olmak ve İngiliz bahriyesln! ı 
ınunz~"l v112lfelcrden kurtarmaktır. 

n rn, ıı (A./\.) - orı: 

İ:ıvl~re gazete~eri Romada çıkan 
Tr[bu'l~ gazctcs1nln Vaşlııgtondakl 

muh:ı· 1:-ı tarıı.fmd:ın gazetc .. ine gön• 
d()ı1lcn bir telgraf~ istinsah etmi~ler
dir. 
Muhabırin Amerikan .kaynakların

dan cldııı-ı lıusuııt haberlere göre Amc 
rikanuı harbe mUdahaleel gUn mese
le.!!! değilse bile, hafta meselesidir. 

Avenlre gazetesi .Atlas denizlnde 
bir harekelin Birlf'.§ik Amerika için 
Pasifikte d rhal akisler tevlld edece
ğini zannetmektedir Matsuokannı be
yanatı bu hl18Usta hl.ç bir ıUphe bırak 
nıam:ıktadır. 

Japonyan:.n huırlanmumda fU Oç 
nokta. temytz edllebJl!r: 

l - Sovyetıer Blrll~ Ue bitaratlık 
paktının imıaat, 

2 - Tayland "Siyam,. ile Hlndlçlnl 
arasmt!ıı barı,, akdi, 

3 - Çin • Jap n harbinin tasnye.ı. 
maksadlyıe diplomatik ve siyUI tas
yik. 

rinin 91 i düşiirillmüştür. Bu 
rakam hava harbinde uzaktan 
dahi yakfaşılamamış olan bir re
kor te~kil etmektedir. Bu 91 tay
yarenin 4 ü daha çok tayyare 
düşürülen evvelki geceler zar
fındaki hücumlara nisbeten pek 
az ehemmiyette olan son akm 
esnasında. düııürülmüştür. 

Havacrhk teknisyenleri Gö. 
ring'in filoların 1n filolarını 
tensik edecek bombardıman tay. 
yarelerini gece avcılarının teşkil 
eylediği tehlikeden korumak i· 
çin yeni bir tabiye hazırdldığ1 
kanaatindedirler, 9 gecede 91 
tayyare düşürlilnıesindeki ehem
miyet, bütün nisan ayı zarfında 
00 tayyare dU~ürüldüğü göz ö
nünde tutulunca bilhassa teıba
rüz eder. Halbuki nisandaki 90 
adedi de bir rekor teşkil etmek. 
teydi. 
Almanların cumayı cumarte. 

siye bağlayan gece zarfındaki a· 
kınları fasılalı olmuştur. Bu hal 
Almanlarm gece avcılarından 
ka;;mak için tayyarelerini da. 
ğıttl'kları intibamı vermektedir. 
Keza kıt'a üzerinde havanın tay. 
yare UÇU§larma müsait olmadığı 
üıtibaJ da mevcuttur. Bununla 
beraber, İngiliz hava kuvvetleri
nin kütle halinde akınları devam 
etmektedir. Almanların, gündüz 
. a.kmları akim kaldığı ve harbin 

lu T 
Vaziyette bir 
değişiklik yok ! 

Bağdat, 12 ( ~ A,) - lrak teb
liği: Garp cephesinde vaziyette 
tebeddül yoktur. Cenupta kıtaatı .. 
mız, düşmanı hırpalamakta devam 
ediyorlar. lrak tayyareleri, ~ir .. 
çok keşif uçu§larr yapmI§lar, hq:
si de üslerine dönmüşlerdir. 

Düşınnn tayyareleri, askeri te .. 
cemmülerimizin üzerinde uçmuş -
far, fakat bomba atama.mışlar<?xr. 
Diğer bazı İngiliz tayyareleri, he
deflere isabet olmaksızın Rutbah 
lrak karakolunu bombardıman ey .. 
leıniı:ılerdir. 

B:tğd:lt, 11 (A.A.) - 10 Mayıs ta· 
rihl 1 frak te bllği: 

Garp cephesinde, Sjpeldebrıne'de 

düşman mUşkUl vazlyet~d!r. BUtUn 
ı:ltlşm:ın hedefleri topçumuzun menzi• 
il du!ılll.ndedir. Dllşmanın hiç bir bina
sı \'e c'eposu kalmamıştır. 

Ceııııp cephesinde hiç bir değişiklik 
yoktur. . 

Irn 't kuvvetleri 9 Mayısta meı:nle

ltetin muhtelif mmtakaları UZerinde 
keııif uçıışları yııpmıştrr. Bir teşekkül 
de bu esnada hUkümet merkezini mu· 
hafaza etmiştir. 

İkisi Gladiateur tipinde olmak Uze
re 3 İ.ngfüz tayyaresi saat 9,50 de 
Elra~it kanırgft.hı üzerinle uçmuş .. 
tur. Birkaç bomba atılmış fakat ne 
hasar nı;: de insanca zayiat olmuştur. 
Diğer düşman tayyareleri de Bağdat 
ve kıt<'.at tab.a§şUtıeri Uzeıinde keşif 
uçuşları yapmışlardır. 

Londra radyosu Rutba.nm İngilizler 
tarafınöan iıgal edildiğini bildirml§.. 
tir. İngilizler Rutbayı, haber verdikle
ri için, aldıklarını zannediyorlar. Ta
arruz 20 saat sUrmUş ve bu esnada 
İngiliz topçu ve hava kuV\retleri müş 
terek lıticumlarda butunmuşlardrr. 

lrak kuvvetleri kahra.manca mukave
met etmişlerdir. Yüzbaşı Abuneikin 
kumandllst altındaki tngtıiz kuvvetle. 
ri kıtalarımızm mukavemeti karşısın 
da. garba doğl(tı çek!lmi~lerdlr. Şimdi. 
ye kadar müdafaada katmış olan kuv 
vetıerimiz taarruza geçml§tir. 

Girıt gazeteleri 

' Hambıırgda 

Qeniz inşaat 
tezgahları şijıideiie 

bombalandı 
Londrn, 11 (A..A.) - Hava nezare

tinin tebliği: 
Bu gece bombardıman eervülne 

mensup bliyUk bir hava filomuz Ham• 
burgdaki bahriye tezgi.hlaruıa ve sa
nayi mr.hallelerine hücum etmiştir. 

Çok b'ı,·Uk hasarlar yap;rlınıştır. Tay
yareler:mız Usierille dönerken bQyUk 
yanguı:arm şiddetle devam ettiği g'Ö

rUIUyordu. 
Diğer tayyarelerimiz Brem.en, Em• 

deu ve Rotterdam llma.ı:ıları Ue Ber
lindeki hedeflere hücum etm.l§lerdir. 
Bazı tayyarelerimiz dtl.şman vapur

larını bombalamı§lardır. Bunlardan 
birine !sabet vakt olmuş ve iki na.Jtll· 
ye gem!si hasara uğramıştrr. 

Parıuk bir ay ışığında. dtişnıa.n ıı.v
crları i!e bombarclıınım tayyarelerimiz 
arasm~a bir çok muharebeler olmuş
tur. Bunlardan bir kısmında dilşman 
tayyarelerine isabetler vaki Qlmuş ve 
bunlar muharebeyi terketmi§lerdir. 
İki dU~man avcısının muhakkak su
rette tahrip edildiği öğrexıllml.ştir. Di
ğer l»ı.zı dUşman tayyarelt'rinln tah• 
rip ea~lmlş olması muhtemeldir. 1 
bombardıman tayya.reııtlz kayıptır. 

Sahil seI"Vısine mensup tayyareleri
miz dUşman yük gemileriyle La Pal
llce'deki doklara ve petrol depolarına 
hUcum etmişlerdir. Petrol depolan ile 
bir .sayflyehanede yangınlar çıktığı 

görUlmliştür. Rıhtımlardaki binalar 
çok bı:.ııare. uğramıştır. 
Diğer tayyarelerimiz Holl8llda. ve 

Danimarka sa.hlllerl açıklarında dllş

man gl'milcrine hücum etmişlerdir. 
Sa.bil servisine mensup tayyarelerl• 

mizln hepsi bu harekattan dönm~ş.

tllr. 

ALMAN TEBLtöt 

Berlln, 11 (A.A.) - Alman 13!l§ku• 
mand:ı.nlrğmm tebliği: 

C~PJDE 
;ıı; 

Sarınehır 
şimalinde 

Şiddetli mu
harebeler 

oluyor 
Şung .. Klng, 12 (A. A.) - Şan

s inin cenubundaki cepheden gelen 
haberlere nazaran san nehrin şi.. 
mal sahillerinde şlddetli muhare -
beler olmaktadır. Bu mmtakada 
mühim Japon kuvvetleri Şungti -
yao dağlArını müdafaa eden Çin
lilere !birkaç koldan hücum edi .. 
yorlar. Cereyan eden .muharebe. 
nin neticesine büyük bir ehemmi
yet verilmektedir. Çünkü Japon -
lar sarı nehrin şimal s..'.llıiline M
kim olmak içm Çin krtabı1Ilı dağ .. 
lardan tnrdetmek istiyorlar. Buna 
muvaffnk olduklarr takdlrde Ja -
pon kuvvetleri Loyang civarında 

Lunghai demlryolunu kesmek ü .. 
zere Şiynn'a doğru garba veya 
nehri geçerek cenuba doğru iler .. 
liyebilecoklerdir. Her ihtimale 
karşı, Çin l';uvvetleri sarı nehrin 
cenup sahillerini de tutmuşlardır. 

Tol<yo, 12 (A. A.) - Japon kay
nakln.nndan bildirildiğine göre, Şa.ruJi. 
ye kal"Şr yapılan yeni taarruz esnasın 
da. Japon kuvvetleri ktrkmcx Çin or .. 

.. ( 

I 

TobrL~: 

Sollumda 
Devriye _faa!i~'8tleri 

o uyor 
Kahire, 11 ( A. A.) - ~ 

şa.ı-k İngiliz ~vvetleri un:> . 
karargahmtn bugün:kt.i. tebllf. j 

Lihya'da: Toôruk ve So1 

bölgelerinde devriyelerimiz is.! 
liyetlerine devam e~~ 
Dü~ana zayiat ~irilmış, 

. miktar esir alJ:ımm:.ıtır. . "' 
Habeşistan'da.: Şimald~n_j!. 

!iyen Hint kuVYetleri ~ 
lagi bölgesinden mühim iki JJl J 
zi daha işgal etmi§ler ve 150 tll 
almrşlardrr. Bu .arada. cenuPJ. 
ilerliyen kolumuz yeniden.~.; 
him bir ilerleyiş ka.ydedP..ıJ 
İtalyan müdafilere ağrr ~~ 
verdirmi~erdir. Daha cc~ 
bütün bölgelerde harek~t IJ 
nuniyeti mucip bir şekilde 
vam etmektedir. __ .ti 

lrak'ta: Habbanire ve-~ 
bölgelerinde vaziyet siil<U'"' 
muJıaf aza ei;,mektedir. , 

İtalyan tebli~ 
dusunıı."l umumi karargil.hınm bulun. Roma, 11 
duğu ı;.aoyı,ıanı zıı.ptetmişlerdir. Japon orduları umu~~i. karargfilıınııı 
tayyareleri Lunghai demiryolu boyun num&.rah teblıgı: ~ 
ca çın mevzilerini şiddetli bir surette .!3ombardım$n tayyareı:~A 
bombardıman etmişlerdir. mı.+teaddit defalar garb! Aw-' 

Son lıticumun en şiddetli krsmı Mi .. 

1 

de dü~fll)ın bir deniz te§.ekl'" 
enşihe karşı yapılmış ve Japon kay. ne hücum etmişlerdir. İki kl'~t 
naklarmdan bildirildiğine göre burc:- z15re ağır isabetler vaki oı~.u. ..ır 

. I E" dil t i d ..• ~ ... ,Jıı•· 
cıa asker1 ıaşe depolnrtıe zırblr tren. ır şman a,yyares uş"."'- ~ 

~re isalıetıer kaydedilmi§Ur. tür. Alman ha.va :kuvvetıerwe 
Japon tayyıı.releri şungtiyao dağla. sup tayyarelerin Malta uır 

rmda Çin mUstabkem mevkilerine de yapmrı1 oldukları akm esna51 
rUcum etmişlerdir. düşmanın Sunderland tipin~ 

deniz tayyaresinde yangın ~ 

Tra·blusgar_p 
limanı 

ınıatu·. 

Düg.miiş olduğu 338 n 
bültenimizde bild.irilm.iş olaJl ~ 
:yarcmiz üssilne dönmüştür. 

Şimali Afriltada !talyan - ~JI 
ciizüta.mlarmm .Sollum mm~, 
dakl harekAU muvaffakıyetl8 

\'aş1ngtoJI, Jl (A,A.) - Bahriye 
komisyonu reisl Amiral Land'm A.yan 
:meclisinde yaptığı bcy!lllat 6.ıımart:e· 
si günü neşn!dUmL,ur. Bu· beyanattan 
anlaş!~dığma göre Amiral Amerfka 
bahrlyelllerlnin veyahut sa.hU muha
fızln.rıoııı. Amerika tarafmday. mUsa
<lere edilen ecnebt vapurlara yerleş
tlrllmeslnln mumıilln olduğunu slSy'le· 
'n'ıişt!l". ~m!Hıı bu vapurların serbeat 
mıntaltalara kendi bayraklan altında 
gönderllmesl Clkrlnl ileri sUrmUştür. 
.A.n)!raJ hu vapurlardan bazılamım yi
ne ke:ı1i bn.yraklarJ altmda han> 158"' 

htıln.rın,-ı <la göıı4erlleWe~ll:ıi UAve 
etmi§•.ir. 

!bidayetinde tatbik edilen gelişi 
güzel bo.m.ba.rdımaİla. nihayet ve· 
rilmek mecburiyeti hasıl olduğu 
zaman yaptıkları gibi, şimdi de 
1ng1liz ueullerini taklid etmeleri 
ibeklenmektedir. Fakat şimdi 
İngiliz t.ekniği tam tatl>ik halin.. 
dedir. Ve gece avcıları uzun za.. 
mandanberi yapılan mesainin ve 
ara~rmaların olmuş meyvala· 
rmı toplamaktadır. Bununla be. 
raber İngiliz mütehassISlan ih
tiyatlı davranmakta, henüz gece 
bombardımanlannm iflasını ilan 
etmemektedirler. 

Atinadaki tevkif iare 

tngfliz tayyareleri Alman §ehlrle
rlnde ve bUbasaa. Berl!J)dekl mesken 
nıahalleleri bombardıman etı:1l4tlr. 

Mukıı.bcleb!lmialJ mahiyetinde olmak 
üzere .Alman hava ku'1V'!tlerlne men-r 
sup milhiııı. filolar dU,n gece Londraya 
bir hücum yapmı~lıı.rdrr. BUtUn gece 
İngiliz paytahtı mlitevali dalgalar ha
linde gel@ tayyareleriıniz tarııtmd,an 
bombalsnmı§tır. İyi rUyet §artları da
hlllnde yapılan bu hUeuı:nd& her çap· 
ta birçok lnfllll.k bomba.ın ile on bin• 
lerce yangın bombası ablmıi!tır. Tay
mis nehrinin inhina teşkil ettiği uok
ta.da., bilhassa Millvvall doklarında ve 
Vaterlo • Br!dge dokları ile Viktory& 
Dokları arasmd:ı. bUyUk yangınlar çık 
mt§ ve buralarda. yapılan tahribat 
bombardımanm bllyük tealrlnl göster
m!~tir. 

İngiliz tayyareleri 
·· · tarafından 

bombalandı 

vam etmektedir. • 
Ege denizinde Ozea, S}~ 

!.iicono adalarına da ltaıyıa!' sıJ1' 
rezeleri çrkanlmJş ve bu 11 Siklad taknn a.dalamım i~gs 
marn lanmıştır. 

l{ol"•te huzurunda J7.ahat veren 4.
mlmle llyaııdan Vandenberg ıu rlUAli 
ı.orınuıtur: 

- Ecnebi iıayrağmı tqıyan blr va
ruııı Amerikan bahriyeli)erlnln mu
hafaz!ı.Sı alt.nıa mı koymak iltımsu
nuz:? 

.A.mlral Lend au cevabı 'ftrmiltlı': 
- E •et, buna imkll:ı vardır. 

Vunanistan
daki işciler 

Atinadaki Alman 
kumandanlığına çagırıldı 

Bıı.nya, 11 (A. A.) - Ege a.. 
jansr bildir or: 

İş nazırı ve Yuno.nfetan işçileri 
milli birli i umumi k.atlbl Dimitrn .. 
tos i gal altındaki Yunanistanda 
bulunan amele hakknıda Alman 
makamları tarnfmdan alınan taı, 
y'l< tedbirlerine dn1r şu beyanatt'l 
bulı.:.. ~uetur: · 

Öyle görülüyor ki, 1ngifü:lerin 
karanlık gecelerde Alman hava 
zayiatını arttınnak hususundaki 
azimleri .Aıman pilotlarmın ma.· 
r..eviyatnu daha ziyade bozacak. 
tır. Zira Alman pilotları ne şe
kilde. vunıl<luklannı anlryamıya· 
caklardır. Daha §imdiden Alman 
pilotları İngiliz avcılarında kedi 
gözü olduğunu temin ediyorlar. 

Evening Standard gazetesinin 
havacılık muharriri, Almanlar 
için en ağır zayiatın pilot zayia... 
tı olduğunu, çünkü pilotların u
zun zama.nda yetiştiğini yazıyor 
Almanlar Büyük Britanya üzeri· 
ne gece akını yapmaktan vaz.. 
geçseler bile İngiliz akınları d~ 
vam edecektir. Zira Göring'in 
müdafaasına mecbur olduğu 
topraklar daha geniştir. Ve bu. 
na. binaen ayın zamanda yapıla. 
cak taarruzlar· icin müsait bir 
cenah arzetmelrtedir. 

Radyoda tefsiratta buhınanlar 
Hamburg ve Bremen üzerine 
kütle halinde yapılan hilcumlar
dn. kullanılan tayyare taarruza 
uğrayan toprakların genişliğinin 
bombardıman tayyarel~ri ara.
srnda İn!{ilterenin Almanyaya 
yaklaM;ığı kanaatini izhar etmek 
tedirlcr. 

İngiliz gazetelerinin 

n:!şriyatı 

ateş püskürüyor 
Banya, H (A.A.) - Ege Ajansı 

bildlrlyor: 
Girit gazeteleri sabık lıükO.met ~a

smm tevlcüi hnkltındakl Atlna h:ıbe
rlni tefsir etmektedirler. Gazeteler· bu
gUnkU Atına hUkflmetinln bu usulsUz 
hareketini takbih ederek mezkiır ka
rarın Atina kabinesinin mütecaviz Al 
many1ya körU körUne itaat etmekte 
olduğunu lsbat eylediğini yaı;makta· 
clı:rlar. Bugilnktt' hUltiımet mUtccavi· 
zln teilhl§ arzularını Ywıan milleti ü· 
zerinde tatbik etmek için Almanya 
ile tş birli/ti yapmaktadır. Gazeteler, 
bu tevklflerin, ecnebi boyunduru~ 
altın 1,ı. inliyen mlİletin dil:kat:ni ha
kiki roesullerin üzerinden başkaları 

Uzer!nı? çekme!< için emredildiğini na.· 
ve ediyorlar. Bu adamlar, vatanları· 
na htyanet ettikten sonrn şimdi dilt" 
manr:ı hlzmetKArtığnıı yapmaktadır

lar. Fakat ne mUıJtevllnin zorbalığı 
ne de h!ynnet, kahramanca çarpışan 
ve istlit10.ll uğrunda kendini feda. eden 
Yunan milletinin kalbini, mUttefikle
rimizın yanında :nihai zafere kadar 
mücaueleye azmetınlj olanlar içill 
çarpmaldan mcdenemiyceelttlr. 

ya meydan muharebesini kazan. 
dıldan gecen seneye ııazaran çok 
daha mUthlş olduklarını bildiri .. 
yor ve diyor ki: 

Bu vazi}·et, avctlan yalnız da
ha biiyük bir irtifada değil, aym 
zamand;ı daha büyük bir sürat
le uçmak imkil.nmı veren daha 
iyi motörler ve d~a iyi silah -

Londra, 11 ( A.A.) - İngiliz !arla izah edilebilir. Sürat yük • 
gece avcrlarının son gecelerde sekliklcrden daha mühimdir. 
büyük Britanya üzerinde kazan- .fi.)Uşman bombardıman tayya
dıkları muvaffakıyet bUtün pa- rJeri geçen sene yaptıkları gün
zar gazetelerinde ehemmiyetle düz hücumlarını tekrar ettikleri 
tebarüz ettirilmektedir. takdirde çoknahoş bir sürprizle 

Sunciay Taymis garetasinin karşılaşacaklardır. Son gece mu 
havacılık muhabiri diyor ki: vaffakıyetleri o kadar cesaret 

Avcılar tarafından elde edilen vericidir ki, bunu lüzumundan 
neticeler adet ve keyfiyet itiba - fazla nikbinlikle mütalaadan 
rile ba5arılan hakik'.L terakkiyi kendimizi korumak icap eder. 
göstermektedir. Şimdi avcıları • Daha çok miktarda gece avcısı 

Alman m.'lkamlarınrn Yunani.s • 
tan halkma ve bilhassa ağır sanı:- 1 

yi am l"s'TJ.e karşı tatbik ettiği 1 
crbir ve t;idd"'t harekı:ıtleri beşe- , 
riyeti eski barbarlık ve esaı et dc
vlr1rr:.Oe irca etmektedir. Yunan 
ame1<.>,.,i 24 saat zıırlında Atinada
ki Al::nan mtrkez kutnandanlrğma 
milrac~ta davet cdilnti§tir. Dwı
lar zor!n yu'•alarından alınarak 

1 
belki de vnt:mlarmm hudutları d·
ı;ıına g'"nderilecektir. Bu hnrclı:ct
lerin c~u1ıat, .. • 1'"Jn cm"'~ryalist ga 1 
yelerirı" ::zahı:ın t cdcnle?'in gUz
Icr·ni aça" ığmı limit ~derim. K ... 
zalik bu lınreketler, .ahakküm al- ' 
tına nımmr11 memleketler amele

siniTJ. p:ıgf mukavemetini arttır -
m ~a ve hüı\-iyctle ir-timai gaye .. 
Jnrin z f rinc l:ndıır milc9.dele !
cin millctl rin verdiği karan taJr. 

ı mızın adedi her zamankinden havalandırabi1eceğimiz çok doğ. 
yüksektir. Bombardrman tayya ~ ru olmakla beraber hava vazi -
relerirnizin adedi ise müthiş su- yeti de müsaittir. Bununla bera-

' ·yeye de hadim o!malıdrr. 

ZAY1 - l932 scneslndn 23::i inci <ı• rette artmıştrr. ber dli!.ımanm yüksek gece za.yi-
lı 20 1n"1 hucıut taburundan alır~ ı llfüharrir, yeni Tornado veya atma doğru olan temayül hakiki 
~um ldria oğlu S~:l doğumlu aıı. Typhon tipindekj avcıların he - bir terakki ifade etmekWdir. Ge 

=rıenımı bytıetUm. Tenislnl 1 niiz serviste olup olmadrğmı biL 1 celeri diişmanı yakalamak daima 
alııcağnnd&n •kisinin hükmü yoktur. memekle beraber, Spitfi~ ve müşkül bir mesele .,ımu~tur. 

'l'Gpbane Hartuç sokak Hurricane tipindeki avcı tayya • Düşmanm son 14 gUn zarfında -
Na. 'l • NlY&Zl relerin.in bu aeoe J;>üyjiılt BDtan-_ ki gece zayjutı !>eJJtt ~e aıkıa..Yıııt 

Tayrnls mQnhanlslnln R1JnaU garht
slnde çıkan yangınların vUcuda getir
diği bir alev deryası 100 kilometre 
mesafeden görülüyordu. 
M:ıharebc tayy~reıerlnden mtırek

kep diğer gruplu adanın cenubunda 
k.~ln bit" demir fabrikası ile bir alllh 
fabrikasının en bilyük lasımlarını ve 
Taymi&in maneabınde.kt liman tesısa· 
tı ile Plymouth llmanmt ve cenubu 
garbl aııbillndeki diğer liman tesisa
tını muva.f!akiyctle bombarcltman et· 
ml~tir. 

Berlln, 11 (A.A.) - D.N.B. Ajansı 
bildiriyor: 

nu.,man bava t~ekkOlleri bu gece 
Alman arazlı!! tızerine akm yaparak 
Haml)urga yangın Ye infilak bomba
lan atml)lardtT. Bu bombaların ekse
rlai tkametga.blarm bulunduğu ma
ballelete dUşmUotür. Şehirde enen ve 
yarat'.\nanlar ve maddi hasar vardır. 

Bundan başka İngtliıı tayyareleri 
Berllne kadar nerlemete te§ebb08 et· 
ml§ıerse de ancak bir tanesi Berltnl!ı 
banliyö11Une gelebilmiştir. Şehrin mer· 
kezine kadar hiç bir tayyarl) nU!uz 
edem?miştir. Şimdiye kadar atman 
ha ber1':ıre g<Sre, dUşman ,eekiz ta.yya• 
re kaybetmiştir. 

pan tayyare adedinin aneak yii~ 
de üçünü teşkil etmektedir. Fa. .. 
kat hasardan ve gece inişlerin -
den mütevellit zayiatı da hesa. 
ba katarak bu n.isbetin yüzde 
altı olduğu söylenebilir. 

Muharrir şunları tlave ediyor: 
~ gece muhakkak surette 

20 tayyare düşürmek ıruretile bu 
yüzde nisbetini iki misline çıka
rabildiğimiz takdirde, düşmanın 
kaybedeceği malzeme itibarile 
muvaffakıyet yolu üzerine iyice 
girmiş ola.cağız. 

Havalarda.ki inkişaf dalia şid -
detli olduğu takdirde, bunu g~~ 
mişteki herhangi bir devreden 
daha. büyük itimatla k~ıh.we.ıbi 
l~; 

Katanyada yerde 
bulunan tayyareler 

tahrip edildi 
Kahire, l2 (A. A.) - B. B. C: 
Orta §ar.le İngiliz hava kuvvet

leri karargii.hmm ikinci tebliği: 
Cumartesi ak§amı İngiliz ta.na

reJ eri Trabulsgarba muvaffakr • 
yetli bir hücum yapmışlardır. 1s .. 
panyol rıhtımmıı milteııddid tam 
isabetler kaydedilmiıı, büyük infi
llklar olmuş, yangınlar çıkmıştır. 
Bir bomba gnıpu, elektrik san -
traline isabet etmiştir. Birçok 
yangınlar çrkml§tır. 

Cumartesi günil öğleden sonra 
lngiliz tayyareleri Katnn;ra ve 
Komisodaki düşman tayyare mcy
danlanna da hUcum etmişler, ağır 
haaarat yapmışlardır. Dilşman gı:.- , 
fil .avlanmıştır. Katanyada dümuı
nm yerde bulunan Heinkel TU ve 
Yilnkers 83 tipinde 3 tayyare 
grupuna bombalar atılarak ağır 
h83arat ika edilmistir. 

İngiliz tayyareleri Komlso ta~·
yare :nıeydanına hücum etmişler, 
S-9 düşman tayyareıiliıe i:ıabetler 
vaki ol.muş ve vahim hasarat ye. 
pılmı§trr. Sığınaklara. girmek istl
yen tayyara zabitleri mitralyöz 
ate~ine tutulmuşlardır. Bu ile; ha .. 
rekattan 2 İngil!z ta.yynresi dön 
memiştir. 

Pencere camlarını 
yumrukladı, bileğinden 

yaralandı 
Şehremininde oturan TalAt Baban 

dün gece evine sarhoş bil" halde gelmiş 
ve bir aralık coşarak pencereleri yum 
ruklaımştır. Talat Balaban pencere 
camlannm kmklarile sağ bileğinden 
yaralanmış, lıaııtaneye kaldırılmıştır. 

BİR ÇOOUK .KÖPRVDEN DllŞTU' 
KadıköyUnde, Bayramyeri aokağır.. 

da. oturan &ıdat admda bir çocuk, 
oUn gezmeğe çıkmış ve Fildrte:pcdeki 
Taş'!!öprUden geçerken aşağıyı seyre 
başlamıştır. 

Seds.t bir aralık muvazenesini kay. 
betmiş ve köprüden asıağI dtişmlişttir. 
Sukut t1onunda ba~mdan ve kolların. 
dan yaralanan çocuk Numune hasta. 
nesine kaldırılmı,t;tır. 

ARABA BlR ÇOCUGA ÇARPTI 
Bostancıda, GUmüş sol{af!mda 1 nu 

marada oturan Ertuğrul, Bostıınerda 
geçer~en Recebin idaresindeki araba. 
nm ademeslne mnruz katmıa. kolu.n

._ dıyı JEWM~v 

Şarki Afrikada Aladji .ınJtl 
srnda mühim topçu faaliyeti ı,R' 
ınüştür. Diğ~r mmta.knlard3 
değer hir §CY yoktur. 

Düşman tayyareleri, _CI 
tayyare meydnnı üzerjnc bit 
yapıuııılardrr. Biı· milttar lıS 
ve birkaç telefat vardır. 

o 

İngiliz iş naı 
diyor ki= 

Gitn;da büyu:, boınb,r 
dıman 1ayyareıerı 

yapıyoruz 

J,ondra, 11 (A.A.) - 11 ~ 
Bevln çıraklık devresinde bulcl 
meledın mUrekkep bir dinleyi 
sine hitaben bir nutUk trst 
gece bombardımanlarına Jtl.\~ıı· 
ın.n müeadelede elde edilen tel 

1 
den bahsetmiş ve ıun!arı J.10." 
m!ştır. ıc 

Biz gllnden gilıı:ı daha btl~ 
bardıman tayyurelerı yapıY0 1; 
tarın naldl kabiliyetten de d;, fil' 
lıyor. Elzim havacılık ııınll11 ,ı, 

rln tclmlııiyEnlcr1 tarafınd~t ( 
dilen muvaU ıktyetıerden d UJ) ' 
teraJ.ı:kiler elde ediyor. ııerg pı..J \ 
daha ileri gitmekteyiz. Buıı; t ~l 
oldUğ'.lr!IUZ §.'ElY H1Uerl 1<ctl ~ • llıı 
ıarmda mağlf p etmek içl.IJ 1 , ~ 1 . 
ımala.tımızı nrttırmalctan ~ ~ 

Şimdi gUndUzleri teh!lkcdeJt tıl' ~; 
olduğumuzu bilmek bUyUk ,etıe c ."'il 
vaffaldyct değil midir! J3.lr ıtıt' ~~ 
HiU~rin ~arUarmı kab~l ~ ı "lll 
~inden lwrlmluyordu. Dır ' 4/ •,}. 
ne nazaran bugtin vaziyct1~1'JI .;:ıe 
mUz !ark ne büyük bir ı:__._, ~ 

-o--- ~, 

-· Memurlara gaz ııı 
da~ıtılıyor rıJ 

Ankarade.ki Maske 1111~eıet1 
imal edilen zahirli gaz ınBli fi 
dıklarla gehrlmize gelaı!Ş 1~tıf 
dairelere tevzl!ne ba~J$llııı1'eıet1 
murlar ve aileleri bu ı:ıııı.5 -

sitle alacaklardır. dll tı 
Diğer t:ırnrtan hAil<ıı. }'ıırıl 

maske sa1ısı icin tetkUtleJ' 

Jamw 

'Ilı ı. lı 
4t. 
Ilı. 



hi2:ıru-te ikoışması ~·e ı~ 

· milli üd hlz:netine 
Gu~~· r .olara.k ka} dcttimıesi 
~- Ci~di tarihi günler !" ı. 
~. ~ ~ lC sna.tle-

1-bı artılı C\ czc.Uğe tn!uuıunUlü 
f<ılnur. Ask ~forloq, R-51t romao · 
t~trıı ' ferdi w~ar eden mücor-
et ınc,-:zu.tarn \"o.da ıctmcıı. gara. 
fıt.ıten vazgüçı:ııek, bu,pinün cdlbl

~ ı:.ı alrj ltln nrtık Jr.iUi bir \-ıWf'C 
ıı..., 

llat D ni ;in bu tf:k'Jifi, Tür • 

~ bıJ vru1fcye aa.\ et elmc 1 pe1• 
% ctıı, pok yerindeydi. Pnlmt, 'bu 

ıı bu n1crc, be-. rrln rnuha-
nln göreld · ğü ' ı; ·~iinlr-

~ e mfut ır kalnınma1ı, mem -
ke~ - tabir cru7'.Se - bir '-atan 
~ :b" ı tı l.urm ı dır. IF-E"l bllWc 

n h yecal! n ı:foçtiktcn 

rakcıclı, tekrar J 

m \'%ularn .dô.nmek 
dcği ır. 

eri 'c orduyu ter-en• 
OW)orlar.dL ıstildil da\-.ası 

'8.rrer olu ca, bu esler i~UJ
~ oldu. 

~ dOlirlerde, mesclll lu.rl<, cJ.. 
~hl e''H.•11>1 tu'Sil nra m ,·cle.ıı 
~atı ki"" bir yer alını u. 
~~l"ZUUD ctrnfmda heyccnıılıır 

Ve bu c<lcbiyatm kayııağı1 
. i icli. Gayesini de istibdad re

~ 1lo mllcndf'l<.'nJn en iyi <.'kil· 

... ~ lfad düsturu ne hulasa 0-
oıiUJ'b. 

'1ııı.aı.ika bu eldiylc bir baro· 

~ ~iki de ocl<.'bi bir neli sa) ıl· 

!! 
" 

---
EDEBiYAT 
1YtZ? 

yl, kötti teessti etmeğe Va,an 
\'C cme'kliyen iliir "ntan edebiyatı
mız 'ardı. Devrin neri >e cilip
leri özlü ,. :ruhlu ~eyler <de l'IU

dtl r. Mehmet ldfin _..'ürlcri n ,_ 
inin !jalt erlen -0lilui;"U gib1, Akıv 

gün iizli btkfıye ve ınCfdr]ori ' 

ıull.llll5ıra Türk - !lfalynn harbi mıı.
mdıı t.ıiınr.<lığı (!l'ürhiln kalbH ad

lı !dtabı \'AUm \'.Cr cdcbiJ'lıtm, 

heyooanro güzel nümuneicrinöon
dir. 

Bugünse, esefle tiiiylüyorum, 

hö~1e bir etlclıiynttn.n nuılırnmu1_ 

Hangi mecmuayı çsal•, hnngi t)lir 

kitabını • hem ne lr Jdtnplıuı, 

yür ler acısı l';Yl~r • n~k bir 

iiı1i ıaSk §1.i r:1 eri, su , fın srz 
mumunclo.r gözl r.lmire ıcm:par. 

't,5lın • sombilirt~: .~cnba, tir 
ını.tansever edeblya.t arntnmaz 

lll? .. 
:t:ıheU.c !'&m bil"rlz ile 'llr.ıt

malr~ u. Bunu i"in biitün ..kaienı 
sahiplednln, seferber ohu ı, nıUt:

pct.c doL'T.ll .koşm ı. Jııı.;p~ '~ Jm 

dm, k '·.c l lı tir..u; Y<YİD c ' at nn ı 
ön pliınıı alıp, ~yurdu ter ruıünı .et
mc.leri t!zımdır. 

Jn!uliibınıu, geni bir 'nfan .ede· 
blyntı 1110.,·z.uııdur. llurtulu) 'c i:. 
tlkllil cldıılimizle .onlnrı takip ede-o 

milli ha.mlrlcrlmiıiıı hin bir .ı.f • 

ha ı vBJ'{lır ki, lı<'nii:r. snııntm 'f'll· 

ne dü mMnls. rao1ı ' r. clc-ı1n Ur 

suretle ,.e n~ .. ın tfndelcrc rnıı.ibar 

olmamıştır. 

Rir kı"nn gençler nra.o;mdn ~uit 

lıir fikir \in; onlara ~öre bizde hir 
ıvatruı edebi :atı ~-aınta.mu,. bu fi· 

kir ıPek l nl stU'. Kurtulu re. 

keti T.ürldycikı milli bir dm:lt~ ) • 
nı.tmıık icln ablan bir adı ılı. 

Türk nü!Jcti bu adımlan atarken, 
knrı;ısına. çıkan bütün mü~küneri 

yendi \'il fınll~tnldl hlr ~evlet Jmr· 

du. Şimdi, büliin hu hamleleri Hn

dc e<lcoc"u milli btr edebiyat yn• 
ra.bnak ,.c bu edebiyatı yaratırlu•n, 
bunıı \'atan edebiyntmı aa eltlc -

mek kabn aet>il nüıllrf Ilöy1c htr 
tem<'I atıldıktan sonra, ,·ııt.nnsc\ er 

edebiyat ekliyc emekliye do· 
(;"tlr: Jıocludu otmıra.ıı, luırlri kfıJ.na. 

t cheuuniyet 'ennly , dainın i· 
t-fnln fılemin bal.ıın bir ' tan e-

~ r. ver cdeblynt 1 .• 
~ h!l.rblnin i•iinınılıın onrn, 1- Mesgulü dua bu yolda ihe'rkes: 

ıı, nnIImn B\ ru lan sımsmlln, Allah bes, ookl heves! 
~ bıırpte, memlt'ketlmlzt'tc ı. J,ı\ t;onl 

Yuna donan Si ... ., aımu, ve dlğor etli ••kcri• "" 
~ak ram a n·c a p!to lıloUllaemın kumandanı ynralnn· 

mt§!.ır. Destroyer son ana kadar hiç 

l'lıücadeleden ate,.c;t kesmeden süratie bntmıştrr. A• 
ğır surette yıın:ılan&n wwırt kendlıd· 

s o n r a n! kurtarmak ls~ycn1ercı "bir kuman· 
ls da.ı:ı gcın1ııtnde kalmalıdır., cevabmJ 

~u•• yuu I!' ıra ıp· verm!§tlr. Bombardımanla yıı.rnlıınnn 
~ wıkerler de kendilerine yndım etmek 

ı;:ısm Yunanistan,, diye bağırmı.lnr-1 'er ısuye!lıere "top bıı§ına koşunuz.. ya· 

A dır. 
"\lj f k •• 1 4 - Teyıa, Kizikos, Kldonlnl, Kloıı, b· ero ruvazorüy e Proissa, l'crg&(tlo&. Alldyon, Are1ua· 
~ Jı-kaç destroyer ve mı, Dorts ve Tetıı adlanndakl kUçUk 

~tıi 1 1 } }d torpJdolnr da 7 Nısaııd:uı 28 Nuıana 
l z tı ar curtu U kadar :arld ve ga:-bl Yunanlstruı au· 

~3"11, 11 (A .) - Yunan Ege A- larmda nakllyo gemllcrlno refakat e· 
~~lıudirtyor: derken bfiyUI: bombardmanlarn uğ'ra· 
~,~ taarruzuna karşı yapılan mıştıı.r '"E! batm!§la.rdlt'. Bunlardan ba· 

trı:ı t esnasında YunllD donan- zılarmm bütün m' ttebııtı da bat· 

•t ugradığı z.ayl&t hakkmda sa- DU§tlr. 
tUJ. J:nakaınWdruı qnğıdnld ma· 5 - Eski Kılkl§ zırlıl.ısı Tetsruıede 

l , l.llllnu;ıtır: bombardmıan ncUcesind9 )'ailaraıt 

l'>ııarea Destroyeri 15 Nisanda batm:§tır. 
~ka tayyare filosunun §iddeUI BUt(ln Yun:ı.n domı.nmnsından yal· 
, Ill'ıanı neticesinde batmııur. nız dnoi:zaltılnrı. bir J:nç destroyer ve 

kııd:ı.r d stroyer ate3e devam Aw:ro! kruvazörü kurt.arılnbilml§tlr. 
\>e bir dUfmnn tayyaresini dU· MnlQmat ııoktıanmWın dolnyı lnııa.11" 

~ lUr. ca za)1at h kkmda tafsHA.t vermek 
...... 

'it~ l{raı Jorj destroyeri Scll'Ullk inıktı.ımzclır. Her halde zaylalın donan 
llt !ı\c:ıe gid rltcn 1-2 nisan gecesi ma mürettebatının yüzile yirmlsıne 
~'l tayyare tllosutnın bUcumu• b llğ oıdu~u tahmin edilmektedir. 
~ llı.ı~ ve bir bomba geminin nr- Bu kanlı zayiata rağmen Yuna.a do-

l t d rt'k geri kompartı· ııanm:ısı vnzl!cslne kahramanca de· 
tı labrlp etml§Ur. Destroyer vam elm kte gerek lage gerek nakli· 

t 1 1 !nltat sonradan ye gemilerine n!fakat etmek surctlle 
tıı llne g c;memesl için ha- muhtelif vazifelerini ıra eylemektedir. 
tırıımı ır. Yunnn donanması 15mk olacak bir ne-

lıtdra troyert s Uwllt kar- fis fc..-aga'U göstcrmJşUr. 
~ tld r n 28 Nisanda ö~l den Bu ır.:;yi&t Almanlara kaJ'V1 olan mu 
O kad:ır bomba tnyyareelnln harcbc devrine altUr. Altı ay aUren 
:ı u~ı'.arnıştır. De3troyere &O 1t.aıynn harbinde do Yunan donarumı
lltJ'ın tır. Th:mbalnrdıın bir! sı Yunan ~rlhlnln en ııanlı sahl!clcrl· 

'lıı:ırı.rı kumanda köprUsllne !!3· n1 yazmı§t.Jr. Bu şanlı hürekeUcr yu· 
1§, suvnrt llo lkl sub:ıy ve 20 kıırikl lzaht\tln yokt.ur. 

li .. rk dil kurumunun bir eseri 

Yeni imta kılavuzu 
üzerine öntasar 

2-

Harflerimiz ve harflerimizin 
yazıhş ve okunuşları 
(Başı diin7:ü sayımızda) tur. 

......2- Bir aralık gazctekırde ve kitaplar. 
ESsJ . HAH..1<"1.RRIN OIUJNUŞU : da bunı.n aksine bir akış bll§göste.r. 

(Bastnrarı dilııl'ü sayıını:ı:dn.) mlşti. l{cndl.sinden sonn:ı bir ~ıcsll gcl-
7 - ~ iz h rftrrln laılm \"t'll\ in- dlğl zaıcım yumuŞTyan :Son ııcrt harf. 

ce olwnuşu, ·1 harfler bat:'llcJır.; lerf, y<ll.n lıalln(lo de yumuıı k yıı:ı:. 

(.k, g, l) J;ibl kahrı \"e ınoo rıknl.-t."U". mnk e.!'o.sına bağlanıın bu akqıt.A, go. 
dan irelcbilc.n rtıarner dıı.hl, lmhn lılr rlptlr kf, gene k.'{ değt~meııi mahfuz 
tiCSll ııeı knlın, ince hlr ııC!ill ile ince tutuluycrdu. ÇllnltU mescll t-kmı·lc 

olıunurlar. ııli~ü ekınf-,ğ, yahut yatnı, aüzUnU 
Karnı, kol , lcurak, nlcrş, alış, balta. yı:.tağ )•nzııınk kl.mscnin elinden gelo

kcslfüı, kUl, ekin, gclln, el, belli ..• gı"bl. I ock bil" şey değildi. öteki değişebilir 
'(!Bu Jtural, 'ıl'Unk dlllnm anıı. kura•. sert bcı r11crde kcndllcrlndcn sonrn ses 

la.r.mdan biridir. Dllim1zc ginni,ş ve j ıı ile b!t~lar bir ek geldiA'i :r.:amnnki 
lx'nlmscneml§ yabancı kelimelerin b!- h.Rll eıı:uı tutmak yanlış blr ydlr 
le bu-çoğunda bu ses benzeşmesi yer. 1 Ql.lnkll bunlardan sonra sesslı: ile haf· 
lcşnıi.~ buhmuyor. Bunun dışında 'kıı- ıar blr ek 4,l'clirsc yarul§ aöylcıyl§U!n 
ınn, ı.:an1 s1>e e henl\z tam Türla;çler- 1 bil b!ltUn uzak kalır. MeaeltL Scannt 
m m !l bulunan ıArap l\'(l Fnrs eö:z!lerl- ö zUnU kan.'ldt oluyor diye kanad 
nln ya::ııışı ayrıca i>l!slcrilmı,Ur . .) yazar.ınk kanatta ve Jc:ınattıııı şekll-

8 - TUrktt' kellnwll'rlo enunda ıerlnl d• BÖyleyişc uymaksızm knn:ıd-
(1ı, d, c. g,) lı:ırfterl gl'lnwz. l"nlnı7. da ve knn:ıdt'!:ın yazmak gerektir. 
f'OJ11'!1'M r türl' olını 1 ırnf'ltYi a- Saym nrke.d~lanmızdan Ali lnvl 

~;ırt rtmek ıi••hı "'•isim,, mnı:ı <n•>. FJ~. daha tok gramerci dU§Unce. 
·~. anhınıına (oıt), •(cıerooo.. aılla.. slylcı._ cı~lyen 6Crl harflerin tam 
ınuuı {lııuU, ''J ürclc,, tınl"ımına ,(knlb) sert. dc.Ç'4;enlerln yumu~mlf olduğu 
''lilı.lwyı' gitme,. nnlamııın {hac), .. 4,.. esasını ileri sürmekle ve yumuşıımı -
mir ı ,ım .. antammn ( c), ~·c;d(tp ıan her vakit yumu:ak yaz.'lrnk bun-

... rnwk,. 41n\amıua t~cd /1111!'1'/l larm yumuşak ~ sert okunuşlıı.rnıı 
ke'l.lTlı&rinfn bu ş '6 'u ı iE- kurallarn tıaıtamak i!temcl<t.cdlr. 
~ı dlarnk .kabul l'dllml Ur. O' Biz bu d~ye ortaklık edeme. 

"<>lime· :i<JOUnd.'I tnıluıı:ın (p, l, !;', k) dik. ~Urkll yazı devıjmlndcn bizce 
ıı~c dUşün\iıpn en bUyUk fayda, oltuma ve 
1""1fon yazmayı hiçbir gllçlüksUz olarak bU
(b, d, tun Tt1-ltlcre öğretmeyi en kolay §C'k

kı geUrmekUr. B1r hartı iki tUrtU o. 
mak hu kolaylı,ğa uymaz. Türk nlfa.. 
besinde dilin her sesine karşı b1r 

(li-!'\ d•~l~mf'!ll1nde, e~r on ~ • h:ır.f konuımuştur. Onun için t dedı... 
filu'l('n oncr. de ir 11 (g} (i;l l M- ğimlz l-CrOc t; d dediğimiz yerde d 

ıı~r: yaznul'k esasını bozamadık. 
Bkmck .. ekmeği, yaprak - l"BJ'T•• 

ğl.- gibL 
:ı.tisna o1arnk s&ıtertlen birkaç ke

lime ~·.-lnıı: uygunsuz benzerliklerden 
Uzr.rrı En t;'Ob'11 tr.I< ht(l('ll olmak 

hlr takim ttclf:m:lel'd bu dr.Hl 
kaçınmak için kabul ~dUmlştlrl 

nln 
nhnadıf:ı <13 n>.nlır: 

Sap • upı. at - n tı, ııaç • saç:t, ll.k • 
nkt, sepet _ sepeti, d met - demeti ..• 

ı;ibl. (21 
(Bu dcğl§me dHlmlzde ötcdcnberl 

vardır. Arap yazısı kullanıldığı za
manda bile kııfın ~) ın:ı ve Amp 
kefinln Fnrs gc!lnc clcğtşcceği 
gramcrlcre glrı!'Jş ve yıı:r.:ıdn 
kuUanılnııı tı. Harf lnkılt.lbmdn bu 
kurnl, bcnurlerl olon p..b, ç_ı;, t-il, 
ye de tcpnll cdilmlı;tı. O zamandan. 
beri 0.."1 Uç ,)'Ildır okullard3 ve ders 
ldtaplannda bu lml!\ kurnlı yUrl\mUF-

rar. Bil" 6ffili harf Ue oktınn.ıı ı;essl:r. 

hıu11cr. 11 hnrft n Unco 'eyn 80nm 
olublllr. Rlr ııe il harf ile okunan blr, 
iki ''CJ"tl Uç ~z luırf lir. hece im .. 

nılıır. 

Şu k:l<l.'tr ki lılr esil hnrftrn sonm 
birbiri ardıuc:ı iki "' !Uz hnrf geldik! 
7Aın:ı.ıı, bun!Ard•lu blrtııclslnln 1, r, ıı. 

ş, tı•ırflı'l"lııden blrl olmat;ı ~~'k

u.-. (g) 

Yalnız il harfle hece Urm• .i a, o, u ..• 
Bir flll!lli '\" bir tı: hArfto hcoı· '"11Pj:;rt ıı.I, ot. er-
Btr tıe5!11:r. 'e bir il h. rne bec.• onıcjtl ya, de, ve ••• 

lkl b ura mıh bir &MU hore «lrıml;t kal, tut, kız. 
Bil" sesli ~o iki ffl' z harfi ht c:c urııokl alt, üst, nnt ... 
Bir St ır~ bir 1l \'e lkl P. z. 11.'lrfle hrece önıeil:l dost, SD.it, sert 

halk, inanç, lıl~L .. 
(Buruda gösterilen heceler, Tür:k dm kelımelcrtnde görlllenıcrdir. Ya

bancı kelimelerde gBrlllen bo§ka iki tUrlU hl'C ıı.yrıcn gösterilmifUr.ı 

1% - Kcllıtwlf'rin )1\7.ıl~ı. dUzgiln 

.. 
1-Javucıt. 

.. 

Kaval ağzından fırlayan kurşun mesını gaye ~Hnmek Hizım gclir
tanesinin donerek, yuvarlanarak c pike bombardıman neticeler·
geli~i giızel, çarpık, eğri hedefe nin yüz güldüreceırinde şüphe edr
varması kavalı dumnnlayanın bah- me)iz.. Çünkü pike bombardtman
tına delikli demir alnına çevrılc da bırakılacak bombalann yüz 
nin de eceline bağlıdır .. Mc:mirc tan "ndcn ellisi hedefe, kırk ~i 
namlu ıçinde devri hareket \'erdik- hedef ci\'nnna ,.e beş tanC3İ d ... 
ten c;onra gezle arpacı,rın bo,:luk dav ılmadan )'İne yakın denecek 
ortasıyle tepe ara mı birleştiren yerler~ dü~erler. Hep i bu kadar 
hattın ayarlanmac:ı ıı;ünün harp mı ya? .. Caba ı da vardır .. Pıkc 
silahını ) aya cengaverin eline \er- tan·arelerinin a\lanması gii'Çtür .. 
miş o:du. Her silah kendine uygun l Dağlık yerlerde motörlü vasıta
bir yr.:nilik bularak saatten giınc. ı lar p:s eder, topçular yol bulam·
günden haftaya: tekamül gö tcrd!. yaral: ilerlemek için satra sola bas
J<ılıç kopancı o!mahi:an ~ ke :- vururken yaya kıtalar eli kolu bağ 
cilik ~ö terdi.. On dokuzuncu 3 '"· layıp ma ı anlatamazlar ki. lşte 
rın topları taş toparlak atar, \'Ur- bu zamanda da tepeden inenler 
duğu yeri delerdi.. B~gü~ ha sas imdada yetişir .. Topçu gibi, ama 
tapalı infilak danelen yürek 0>- bir farkla, daha c:ağlam isabetler 
natan gürültülerle parçalanıyor.. alarak i~e kanc:ırlar.. Piyad nin 
Bunlar uzun zamanların ~oynun- yolunu açarlar, yol arayan top;:u
dan çıkarılmış tecrübelerdır. !arına sinecek çu;_,Llr hazırlayan 

lşi tc:yyarecilik bakımmdan he- dü~mar. topçularını sustururlar .. 
~plıya.ım .. Ôlç?ye vu~l~m .. Kır~ 

1 

Şöyi::: bir toparlaralım .. Müda. 
seney~ yakın bır geçmışın nele fan 1 kuvvetli. atılacak bombanın 
başatclığmı hayretle görürüz.. O mutlak2 isabet ctmec:i Hl.nm ve 
kadcır uzaklarda da vefa aramı!·a-

1 

avlanmamak istiyen bir tayyare 
lım .. Düyiik harbin döı t yıll~k 1~1,,. hedefe pike ile taarruz eder. De
tihan çerçeve i topçu mennılerın- mek ki· ehemmiyetli hedefler, kil· 
den uydurulmuş bombaları, hava- çille hl'cİerıer pike taarruzlarına uğ
hırdan ~rpilece~ kıl~~ kı.ra!e~e ı rama~a mahk(lmdurlar .. Piyadeler 
soktu .. 1 epe aşagı duşme ı ıçın de lıu tepeden inme yardıma ba
kuyruk yerine kanatçıklar takıldı. 1 yılırlar .. 
Vurduğu yeri burgu gibi delebn- Her güzelin bir kusuru vardır. 
mesi ıçı11 kanatçık uçlan helezon- Ama bu kusur pek o kadar kıymet 
lastmldı. Tayyare hedef ü~tündcn düşürücü değildir.. Yükseklerden 
düz uçarak geçerken nişan alabıl· \'e mesela ,·edi binden atılan bir 
mek kolaylaştırıldı.. Ta:yyarcnın bombanın .ukut kanunlarivle km
hm knleme vurularak bom!:>anın veizinde hesaplarına. göre .delicili. 
hedef ü tünden a)·kınlığı m yda.. ği, tepeden inme bombardımanın 
na çıkarıldı. iş bu kadarla <la bit- dört yilz metre ile yüz metre ara
medi.. Hesapları altüst eden bir sında bomba bırakma irtifam.dan 
tabii kuvveti yenmek lAzımdı .• Bu çok daha fazladır. Yüksekten ge
da rüzgardı.. Tan•arcyi rüzgar len biı" bomba yüz yinni milimet. 
yatağında ya riızgara karşı 'e ya relik bir c;clik korunmayı parçala-
hut rüzgarı arkadan alarak hecle. yabilir •. Fakat pikeden döşen bom 
fin frş!Undeıı ve taı.n ustü·n~ g ç ba ancak çökertir.. Bunu da bir 
mek l~Il!,ldı .. Geçelım, dı>eock ol kusur diye saymak nz çok insa!· 
sak, dunun bamya atan topçusu . . , 

k d k
.. 

1 
b .. .. ot sızlık olur mu dersımz ... 

a ar ·or o mıyan ugunun ': A RKLI 
matik hava "ilfilılan aman venr · SA 
mi hiç? .. Büyük harpte on binde Ruzveltin sıhhati 
bir isabet alan hava müdafaa top. \"a iııı,'1011, ıı (A.A.) - R~·cltln 
çusunun elektn"kli nişan dürbünle- hıırnre~ln dUn ak§:ı.m normııl oldu. 
ri, otomatik tevcih tcrtibatı,daki· ğU öğrc~tır. Bununl :bemlxır 
kada ~O mermi atan ateş çabuklu· doktorlar pa::nrtesi sabahına kadar 
~u önünde rüzgar yatağını arıya• her tUrlU me§guliyetl menetm~erdlr. 
rak c.anına ıous::ı.dığnnız yapının, Ruzvelün bugün ccııubt Amerika. as. 
topluluğun veya makineler yuva• ltcı1 <ırkAnı ile yap:ı.co.ğı ıııW&.kaUar 
sırun üstünden geçmeğe çahşmnk ıctılr edilml~Ur. 
biraz da kendi gövdemizi ateşe --<>-

' atmak olmaz mı? Ne yapalım?. 
Yiı'ıcceklerden, bulutlar ara ın· Bir Alman ticaret 

dan, güneş arkasından kurşun gi. gemıaı yakalandı 
bi gehp. ok gibi tepeden inerek Londra. ıı (A.A.) - .B&hrlye 12e. 

bomba\"ı bıraktıktan sonra. has- zaret.tnln tebJlğl: 
• ..;1.. b k l nda Jlir Alman konran gemisi içUı 1aoo 

mınm ~a~m a ıı;; an araSJ tf 1 ,, k'- , __ .... • 1 vııpunı vaz el!ln gvrme ..., ouu.ı .nO-

tekrar dikine çıkarak uzaklaşmak burg ismindeki Alman ticaret va.pU.nJ 

fena mı olur? .. Işte buna pike, tc· ııe mevzuub:ıbs korııan gemi.el taratm 
peden ınme bombardıman adı ve>- dan mpted!lml§ otnn K tty Krogrt 

rildi.. Ilk defa Amerikalılarca de- adındaki Norveç petrol. c-cmlai Hınd lll - Bir t.-lt hr.ce, rn:ınnlı oJunıa, TUrlc~o konuşan halkın en mUtcldl
lcendl tı:ışına bir kelime olur. lllrdt!'lı mll ~ylP3 lş1ııe gtlro olur. ntıimç tor. 
artııc b•·!'C Ur do ktllmeler kurulur. m söylcnl:ı olurı;a bıınlıırd:ın ttllln A. ncmcsi yapılan ve sonralan Avru· 

n - A ıl Tiirkt:o kellmelerda ses h<'ngine on ıı.nrun olanı ıılınır. pa dm•lctlerinin hoşuna giderek 

Okya usunda A''UStrnlyruıın Kamba. 
rn kruvıızl:Srü ve yeni L.Clandanın Le. 
andl'r kruvazörü tarafından Y4'kruıın
ml§lardır. Yakalanan U.l vapurun 
lonllA.t.»u takriben 7000 toııdur. Bu 
gemilerde bu!unon bir miktar Çinli ve 
Norveçli kurtarılmıştır Bundan ba • 
kn 17 Almnn :ı:nb!U ile 47 Alman tay. 

TUrk kelimelerinde sö.>lent , ı r.ıll- bu işe yarayacak, elverecek tayya .. 
dnıı hc:ı~rşlrlcr. Hu boın:<' mc luılm nH.'1ıiıı a .. tını bU!<bl\tnn bouıro•ı kniL-ır releri hazırlatan bu çec:it t;ıamı-

• ~I llo b!ı"l•\'tlll lcellm<'lrrlıı bUtnn 

il hnrfln kalınlık \"O incelik lı lumm-

... de~n1Lş bulunursa. bu n Jı belli c:ıı·. zun acnba ne fayda!arı vardır? 
soslUeri lrnlm, ln<·t? ııcsll llo b:ışlıyun 

kcıUmelerln blltllıı ~illeri lnl10' olmıı. 
&ını gerel>tlrlr. 

Türlcçede J nlnı:r. (lnıın) kt>llrbe!!t~·J 
ürtıınJ.lt>rlnıle. lstıuıbul he inde ( eJ. 
m:ı., kestane, k rdes. ffl{')''lln, l.1rnr.l 
gibi oozı ı;üzJ«'rde, A nııCloltıntın bnr.ı 

ycrlur:lnde S:ıtı ~unu adının .(n) ~, u
zı:ıtıp Ct) ~·ı (1) g1bl okıı;>nmk- (Sl\U) 

sö.rlcnl,;lnde hu ı.umln ııynrıorrlı\c lö.. 
rl!lınl'ktudlr. 

ntm.Eştn: n 4Ltnı 1.1mu • nu 
nt;JIOZEŞl\lE 01..MIYABlLtıt: 

<'el. y'llda ~ ı:ıvlıııa.ıu dnha uygun gii- .
1 

. 
rUlmUstUr. (Gönill) sözllnden (güy. Atı.<, çevık, oynak, hızlı ve afa· 
nü) ""sllndr. söJ k-nl:'n kellnwııln 1 can olan tayyareleri güzden geçi. 
(R"linlll) y1LZJlmnsı gibi. rir ek hepsinin ufak yapıda. deri: 

(Dilimizin yazıl!§ nna kanunu bu. toplu olduklarını görürüz.. Bom
dur. Yrılnız tıyntrolarda, romanlnrm bardunan tayyare inden çok avcı 
konuıı:ı '.> kısımlanndo.. tnld!Ucrde 'e tan•aıesine benzeyecc.~ bir pıke 
buna. 1*nzer yerde konuşturulan ktm- ilfilıı Yapılacak demektir.. ln~ 
selerin kendi yaşadıkl.an bölgelerdeltt 
konu~u-; tarzını yazıd:ı gtıstermek en- mal~mesi sağlam ve fakat az, rnc• 
izdir. ~ir de b1llm araşurmalıınnda 1 tör takati bin bey:ıfr kadar ol~ 
bötgım~l l<cnuşmaınrı olduğu gibi ynr.. la tek, J,endinj müdafaa edecek 
mak, batta. icap eden yı-rlerde tşnrot. silfı~u l.arışık ve yolu intihap e-
ler bile kull:mmak tabiidir. • sad k' 

knn~mı~ Osmanlı telO.ffu%UJlun tesı. n d 
1 1,. b .. dılmekten uzak az ve ece ma ı• 

un'nr d•'ın :ı m :.ıyı u csn11ıı ı;u-
rlylc ke~dinl gtısteren bn ayrılık:,r re yUrUtm:ı't pek gerekli ara bir ödev neli tüfek olaraktır .. Bunlar, insa 

( letnnbııldıı. Arnp ve Jö"ars sl;zlerlyJo 

Anadolu d3 daha azdır. Omlarda . • dlı. kolayıığmı. ucuzluğu ve şu ıkı ha • 
ma yerine olma,, kostnnt> yerın• ) . 
k..,.terıl', kard yerin karda lriraı: ı ( lJetıa1111 tıaı·) sa kadar ktymetlı olan muhafaza 
yerine klı'", meyvn yerine me3 ve imkanlarım temin etmiş olurlar ... 
denildiği çoktur. tııtanbul ııvesl bu ı - Bü:liik çaplı, geniş kanatlı dört 
zatma ve tnccllml)'e o lmdnr meyiU • <l) ilu ı tı.sr.alıı.r ı<:ıiavu:ı:lı-ı ı;ö.tr.' ta\'\·arenin ba·ını o:okabileceğl bir 
dlr ki yeni dil giren b!ı)nn kctlmca!ıı! riln.1§ ,. a~ a st-n ' mırrd"kl llstc- ı çat; altJra bu çt'Şit afacanlar<lan 
bile dUzce okuyacak yerde umtn u. 1 lcrln birinde d • toplıuımlihı . k" t . y, b"l" 

• • $(' • z. on anesı sısına ı ır .. 
zata bflyfın ~·apmaktan ltendlnl ala. (2) Sonu değl mlJf'lılr.r h.ılınu:ub . • bo 
mtyanlar vardır. yani raın , • lş:ırt:'tllle 111 hallrrl ~n- Daha zıyade tepeden ınme" m-

YAlnız ınaıı aslı ile bundan tüıiycn :ıılnnıl< ı;ö terllmlş 'e ııyn" ımn lıı- bardımanm te~iri vardır .. Duz u• 
l!Özlerdekl (ıhcnkalzllk esaalı görünür. ımdakl 11.stclerln blr'.inde dt• toplan. çuşta ntılan rü~ bombadan onu 
Bu kelime, yalnız Çuvll§ dlllndo lni- ml§tır. hedefe. yirmi beşi hedef yanına. 
yen şeklinde Cıhenkll olarak bulun. (8) llk bı hnrf l \-eyn r olduğu altını be<; geri kalanı da daltmk 
maktadır. hl\ldl'~ l~lnr.l ~h: harf n <11nnıa ~P •• ş 

Ektcrdcn tıheng uyını)anlar ayrıca nrnya C$l1 had girer: ulnı, ıumıı ... , du~rler .. ~~dece malzeme ~~-
cöstcrllmi:JUr.) gibi. 1 ruf una degıl, bombaların da ış gor 

fnsı !lr alınmıştır. 

HABER gazetesi 
ic~:- resinden 

il 

NU 
Teslim müdo1 etini 

uzatıyoruz 

Ei':) 
nlrı;ok okuyuculıırııııız, hııl \ • 

r l>al n ıuıurlıyam:ldıklarmdnn 

b11hııedr.rek teslim mUddetl.ıln u

z.nt11m ıımı lırtcdllt!r. Onlann u 
r:rulurını yerine gt>tir .. bllmt'k ltln 

mUL!d tl. mnyı'!Ul 16 inci tı\\nl' 

lmdar temdit rıUyonı:ı:. 

15 mayıs 1941 tesliln 
gÜnünün sonuclm 



Cenubi Atlantiktc, Okyanusya 
sahillerinde ve Hind Okynnosun. 
da bazı gemilerin torpillenmiş 
olmaları Alınan korsan gemile. 
rinin denize açılmış olduklarına 
birer delildir. 

(fff'r hakkı Ha~J" ;aa9'e91De alıtlr) 
Her hafta Alman korsan ge_ 

milerinin hareketi hak'"kında yeni 
yeni deliller vermek mümkün. 
dür, fakat Almanların 1939 har. 
binde korsanlığa başlamaları 
dünün. bugünün meselesi değil. 
dir. 

COLOMBA 

P. Jlhimee 

-44-

l. ıı rilalt t•t e debattait rontrP 
•~ mort, mal" ne ı.ou\'tılt ı,ronon

ccr unc parole, r.c que les mktt•. 
dns cxpllquerent par la naturt• 
dr s<-s blesı.u~ qui a\·aient tra 
'rrs~ le poumon. 

2. Le sang retouffait; il ooalait 
l<'ntement et C'Oll'lm~ ane DtOUSl!f' 

roage. 

3. En \afn la rcmmc Pietri le 

soale\"8 et lui adrcsM quclq~ 

qaestion~. 

4. l!.'llc 'oyatt bien qu'll ''oalalt 

JHU"lcr, mals il ne pou,·ait se falrc 
comprend~.1 

8. AJUt rcmarqoe qu'U ~ 
yaff; de porter la main a M pochc, 
elle s'empreAsa d'cn retlrer 1l1l 

petlt portefeullle qu'clle lul pri
.seata eavert. 

6. Le bl~ prlt le er&JW n 
portıefeatlle et eJlerdla l ~ 

'7. De falt, le Wmoia 1e vlt fer. 
mor aveıc pelnc phıııdears canıe

teres: mals, ne ~hant pas lire, 
<-.he ne 
!4ell9. 

pat "" e<.mpremire le 

8. Epal8e par cet elfort, le colo
nel W-. Jo port.efeallle dam Ja 
main de la fennneı rtcUt, qa'll 
"em aYee force en Is regardaat 
d'u alr slngaller, C<Jlllllle s"ll 'WOll

lali Jul dire, ee SODt ı. pM'eles 
da temoln: "C'cst lmpore-t. e'..t 
lP nom de mcıa .-. 'wt. 

9. La.i fıemmo,Pletrf monWt aa 
,iJ~e lonıqa'elle l'flDOODtn. il. le 
n:alre Barrlclnl avec 90ft m. vm.. 
ceetello. 

10. Alon U etalt p...,.._, nlt. 

l 1. Elle conta oe qa'ellc avalt 

\'11. 

12. M. le malre prtt le port&
fouflte, et ooarut İl la malrle cetn
drc son echarpcS et appeler 80ll 

secretalro et la ı.tmdaımerte. 

ıs. Beetee seule avec le jeaDe 
Vlncentello, Madeleinc Pletı1 lal 
propo8& d'aller porter seeoan aa 

ooloneı, dan" le ra.oı w il 9el'alt m
oore \innt: mal" Vlnccntello, re. 
pondlt que, sıı approebalt d'aa 
homme qul &\'ait ete renneml 
achame3 d<: sa famllle, on ne 

manqaeralt Paff de l'aecaıter de l'a· 
\."Oll' tR. 

14. Pea apm, le malre anlva, 
tNUva le colonel mort, ftt cnle
\'er le cada\·tt, M d~ proeM
ver'-1. 

t.>. Malgre son trouble,4 natu
rel dans cette O('('aMon. M. Barrl · 
cini s'etalt Mnpre.ı~ de mettre 
~as Je!' scell~5 le portefeulllc da 
colonel, <-t d<- falre toutes I~ re
cberchf's en "°" pou,·oir; mal!i aa
cunc n'amrna de dHoaverte lm
pol'Uın~. 

KOJ,OllBA 

P. Mirimee 
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1. Albay can Ç('kişiyor, öliimlc 
pençeleşiyordu; bir kPlime ı;<i~·lc:- ı 

miye ikUdan yoktu, doktorlar bu-
1 

nu ciğerini dclrnis olan yaraları

nın huırnsi~etin(' atfettiler. 

2. Kandan boğuluyordu; kan ya. 
va~ yavaş ve kım11:r.ı bir köpük 
halinde akıyordu. 

Daha rn:m senesinin te.5rinc\'_ 
\'el ayında ş!)nali Atlantilrtc b"r 
İngiliz, iki Xorvcç ve bir Dani_ 
marka gem.isini torpiilemcsilP 
Alman cep zırhlısı Döçland'ın 
şimali Atlantikte harekette bu. 
lunduğu öğrenilmişti. 

Bir ay sonra bu korsan gemi 
Asor adaları civarında göründü, 
diğer taraftan yine Alman cep 
zrrhlılnrrnd~ Amiral Von Şir de 
eyliıl 1939 da Bre7Jlya sahillerin· 
de ve bilahare Pasifik Okyano. 

3. Pictri kadın onu kaldırdı ve sunda görülmüştü. 
boş yerr. ısualler irat ettJ. Alman donanması daha har_ 

bin ba.ıımda İngiliz donanmasile 
boy ölçüşemiycoeğini takdir et_ 

4. Konuşmak istediğini faknt tiği için bu şekilde işe yarar ge. 
wylemek istediği şeyi bir türlü milerini ayrı ayrı seferber ecl<>. 
anlatamadığını gayet iyi görüyor- tek tek başına seyreden ticaret 
dtL gemilerini veya pek kuvvetli 

mubaf aza altına almmamış olan 
a. Elini cebine götürmeye çahş-1 kafileleri aramaya ve batırmrya 

bğmı gör("rek onun c~binden ace- göndermişti 

le ile küçük bir cüzdanı çekti, a. Bu hareketin gayesi malumdu: 
çarak ona verdi. Almanya evvela İngiltereyi de. 

n.izaşrn menbalanndan gelecek 
olan malzeme ve ham madde yar 
dmı.mdan mahrum etmek isti. 
yordu. Sonra Amerika. İngiltere. 

"I. Şahit onun gilt;lükle birkaç 
hm yazdığını görmiı':se de oku -
mak bllmediğindcn manasını anlı

yamam11tı. 

8. Bu ga)'r'etle takatten büsbii
tlln dO§milş olan albay cibdaru ga

rip bir tavırla bakarak sdn sW. 
ya tutunduğu Pietri kadının eline 
bıraktı; adeti ona - bunlar şahi

din aleridir - ; "Bu mühim, ka
tllimin &ımidiT!" demek istiyordu. 

9. Pictri .kadın. k!L$baya.. çıkJ.ı. 
ğı sırada oğla Viocentello ile be
raber belediye reisi Banicini'ye 
J'88t.ladr. 

10. Valtit hemen hemen gece 
olmuftu. 

11. Kadın görmüş olduğu şeyi 

anlattı. 

U. Belediye reisi cilzdanı aldı 

ve belediye dairesine resmi kuşa .. 
ğmı takınmak ve katibi ile ja."l

darmayı çağımı.ağa koştu. 

13. Genç Vincentello ile yalnız 
kalmış olan Madeleino Pietri he. 
nüz yaşar bir halde bulunan alba
yın yardmıma gitmek teklifinde 
bulundu; fakat Vincentello ailesi
nin aman.sız bir düşmanı olan bir 
adamm yanma gidecek olursa onu 
öldürmUı olmakla itham etmek
ten aaJrmmıyacaklarmı söyledi. 

ll. Az !!Onra belediye reisi gel
di, ölmile olan albayı buldu, cese. 
di kaldırttı ve bir zabıt varakası 

tanzim etti. 

t~. Böyle bir sebep ka~ısında 
tabii olan heyeca.ııma rağmen bay 
Barriclni albaym cilzdanmı mU

bUrlemekte ve muktedir olduğu 
bütün araştırmalan yapmakta sü
rat gö&terdi; fakat hiçbir şey c. 
hemmiyetli bir ketle medar olma· 
dı. 

ye hafif surette yardımda. bulun 
mıya başladığı için, bu kere Al. 
manya her ne pahasına olursa 
olsun Amerikan yardmmu dur. 
dumııya kara, veRli ve bir yan. 
dan denizaltı ve. hava harbini 
şiddetlendirirken diğer taraftan 
da işe yarar bütün büyük gemi. 
lerini korsanlık için denizlere 

~· 
Fakat korsanlık vazifesini il. 

r.erine alan esas gemiler meşhur 
Alman cep zırbhlandır. M.alfun 
olduğu üzere bunla.rd&n Graf 

* Yaş 21 boy 1,60, kilo 51, kumral 
cUl göı:lil oldukça ne§eli ve el f§terini 
bilir b1r bayan uzun boylu, siyah dal
galı sııçlı g6rünll§U mağrur fakat ne· 
ven. konUDU§U gtızel. llse tahBilll &ivil 
veya Sl.!bay anneli! bulunan bir bayla 
evlenmek lsb!mektedlr. (l§tk) remzi
ne yazılmMI. 98. 

* Yaş 25, boy 167, kllo 69. Mker· 
Ilğlni yapmııı, aylık kazancı 35 • 40 
ara.81nda, vQcutıa Arızaır olmıyan iç
ki namına yalnız clgara kullanan, 
kimsesiz sakin bir genç, bal ve vakti 
yerinde, evine bağlı, dindar bir aile 
yanma içgUveytsi olarak girmek iste
mek tedir. Dul da olablJlr. Ya§ı en çok 
30. Tip mevzuu bahis değildir. (t. 
kmaç) remzine müracaat. 99. 
* Ankarada ayda ytız lira net ge· 

lirli, :n yaıılarmda iki bay, ailesine 
bağlı ı c; - 25 yaşlarında güzel ve 
sportlt vücutlu lkl bayanla yuva kur
mak i.3temektedlrler. Mektupların ve 
resimlerin, iade edilmek Uzcre ·(An· 
kara) remzine glSnderllmeırl. 100. 

I ş ve işçi arayanlar: 
• 11 yafIDda bir ortaokul talebe.!! 

bir gcnr; çalışmak istemektedir. Beflk 
tq ort9.b&bçe meacft Ali sokak 2oi nu 
mıı.rad'l Halit Gül remzine mQracaat. 

• H yqmda orta, 2 y1 bltlrml§ n. 
yazlyu;i kuvveW bir genç ig aramak.. 
tadır ız.o. 2) remzine mllracaat. 

O) Se faırc comp:rencirr.: ~nlaşılmak, birlbirinin ma.ksadmı, ne 
dcctiğiı: nnlamnk. ,r.la"1'J"Al~ (2} Ceindrc llOll echarpe: resmi kuşa. 
ğrnı ku. anmak. (:H Achllrr•'-. e.z9.m. (4) Trouble, heyecan. (5) lılet
trc> s:-ıus le ı-::~ılı'.·: """mi mlihiırlc mühürlemek. 

• Bir orta okul iki talebeai herban 
gl bir mücelllthanede 1§ aramaktadır. 
(0. Tirebolu 95) remzine mtıracaat. 

• Mali vaziyetın1n boZukluğu dola. 
yıaile 9 uncu amıfta tabaillni bırak. 
mıı bir genç reamt veya bullWll mUe.s,. 
seaelerae hlr 1§ arıyor. Tqraya da 
gider. IK.~ . 25) remzine mQracaat. 

ANALtZ ve TEORi 
1. A~ağıdakl -;uallerf' cf'\"&P ,.e

ı inlz: 
a. Pour quellrs ra·sons la femme 

Pictrl ne putPP.l\e reconnaitre 
1 assı:ı.ssi n ? 

Pictn kadın ne sebeplerle kat.i
li tanıyamamıştı? 

b. Comment tn>uvn-'•"'lle le co
lmu.•t deUa Rebbla ! 

Albay della Rc-bbia'vı nasıl bu'
-lu ! 

r. l'ourquo• !"' ookoncl ne lui 

dit-il pas le nom de l'a8Saaain ! 
Albay niçin ona katilin iımıinl 

sö:rleyemedi? 
d. Qu'es•-~e qa'il fit au lieu de 

lui parler? 
Söz söyliyerek yerde ne yap-

tı? 

e,. Que fit le maiTe quand la 
remme lui remit le portef'eullle du 

colonel ! 
Kadın albayın cllzdanmı verlnce 

belediye reisi ne yapb.? 

• İçtimai mevkll yüksek blr aileden. 
aJlestnden ba§ka ktmaetd bubmmıyan 
ber tUrilı kefaleti vereblllr. 8-i yqm. 
da bir Türk genel iki üç ldfllik bir a. 
ilenin E"mltl.k ve akarlarmm id&reaile 
yazı ve hususi kltıpllk 1,1 arıyor. 

(Bay 83) remzine müracaat. 
• Orta b!rt bltlrmlf heaabı ve ya. 

zw kUV\'CUl bir genç ltı aramaktadır. 
Kaaımpaşa Uzunyol tahlafırm sokak 
li de Nurt MU&eroııu adrealne müra
caat. 

Eski devirler
den kalma bir 
deniz yadigarı 
Korsanlık 
Geçen umu
mi İıaı bin ve 
bugü n.I<. Ü" Ü rı 
koısaı~/a,.ı 

\'on Şipe muharebe ka.biliyetin. 
den mahrum okluğunu gösterdi 
ve intihar etli.. Fakat bu tıp gc. 
miler her ne ırn<lnr iistüıı bir mu· 
har-ebe kabı!iyetine malik değil. 
lcrı;e de geniş bir saha dahilinde 
hareket etmek imkanlarına mn· 
lik olduklarından Almanya bi. 
rinci sınıf bir korsan gemi cvsa 
fını ta!-lıyan bu cep zırhlıların. 
dan 3zami derecede istifndeye 
bakmaktadır. 

l<"'akat birçok sahalarda oldu· 
ğu gibi bu salında da bugiinkü 
nazi Almanya bi~ey icat etmiş 
değildir. Geçen umumi harpte 
de ikinci Giyom Almanyayı O!(. 
yanuslara tam on bir korsan ge· 
mi saldırmıştı .. Nazi Almanya. 
sının bugüne kadar korsanlrkta:ı 
elde etmiş olduğu neticeler 1914. 
J 918 harbinde Almanyanm elde 
ettiği neticelerin fevkalade du. 
nundadır .. Geçen umumi harpte 
1979 gün seyreden on bir Alman 
koı;san gemisi ceman 135 milt. 
tefik gemisi batırmışlardı. 

Geçen umumi harbin en m~. 
hur korsanı muhakkak ki Emden 
korsan kruvamrü idi. Fakat bu 
korsan gemi biltiin şöhretfne 
rağmen ne en çok gemi batrrmış 
olan, ne de en uzun müddet mü· 
cadele eden gemidir. 

Asıl meşhur· olan Move isimli 

• Tur.afiye mağazatannda çallfm~ 
genç bl- tezgAhtar ve aynca blr de 
<:OCUk alınacaktır. (20096) numaraya 
telefon edilme.si. 

• Yaı.ı 115, orta son smıtta bir genç 
beş ay için bir iş aramaktadır. (N. 
D.A.c.:'e) remzine müracaat. 

• 20 seneden fazla bir zamo.n tec. 
rllbe görmllş bir muhasebeel iş ara. 
maktadır. Yanın gUn de çal.ıpbllfr. 

CMuh'lsebeel) remzine mnracaat. 
• 18 yqmda ll.8e son smıf talebesi 

tatil ıçlnde çalışabileceği bir iş ara. 
maktadır. Erenköy Hacıhakkı BOkak 3 
numarada HalCık Enacar. 

• Bir ilse on bir talebesi talil zama. 
nında çalıvmak istemektedir. (0.S.A) 
remzine mllracaat. 

• Ankarada bir bakkaliye mağaza
sında 'l sene tezglhtarlık yapmış bir 
ger..ç şlmd1 lstanbulda gene böyle bir 
tş aramaktadır. (!ııl.D. 101) remzine 
mllracaat. 

Aldırınız: 
Apj'ıda rummlan JUllı olaa o

lmyucularmuzm namlarına Cf'a.n 
mektuplan ldarebanf'mlzdea llf'rgtln 
ııalıabtan ötleye kadar veya ııaat n 
den ıııonra aldırmalan rica olunur. 
(Ay ::ti) (M. 22) (K.F. 98 san) 
(Emekli) (S.F. 11) •(Nur) (E.Z. 07), 

(Bulm~ 38> {R.F. 1sı cnkbabar 15) 
(R.M. 108) (Z. E. 20) (İçli) (Z.Z.) 
(h. 12) (Büro) (Kımıet kim) (N.B.) 
(R.lrl.C.5) (Sevinç 47) (E. 35) (Ar• 
jantin), (R.27) (K.M.K.S.E.) ·(İ. He· 
per S) (F.aklzaman 2) (92 bay) <Se· 
vimli) (K.E. 321). 

("lııluhaııebeal., remzini veren zatm 
Özlpekpala.la mUracaaU ve müracaa
tini bize bildirmesi). 

Mektuplan selen okuyaeaJannmım 
dlkkaUne: 

Alman korsan gemisidir. Move. 
en <;ok gemi batırmış oian ve en 
uzun zaman iş gören korsan ge. 
misidir. Çünkil l\love 39 mütte· 
fik gemisini denizin dibine yol. 
lamış ve tam 189 gün suyun üz.e· 
rınde kalmış, bu şekilde geçen 
harbin korsanlık bahsinde iki 
roiihim rekor tesis etmiştir. 

~ tove'nin hususiyetlerinden 
biri de bu kadar maceradan son. 
ra salimen Almo.nyaya dönebil. 
mi~ olmasıdır. 

.Move ·1500 ton ağırlığında ti. 
• caret gemisi şeklinde maskelen. 
miş orta boyda bir gemi idi. Bu 
gemi büyük miktarda yanı~ 

madde alabildiği gibi yüzJer::c 
de mayın taşıyabiliyordu. 

Kont ln Dchna Şlodycn tara. 
fınd:rn kumanda ('(}ilmekte olan 
bu gemi biri 1915 kıi.nunevvelin. 
den. 1916 martın:ı.. di§;eri de 1916 
te~rinLcı.anisinden 1917 martına 

kadar olmak iirere iki mühim oe· 
yahat yapmı~tı. 
Almanların Konigsbg kru. 

\•azörleri de uzun müddet deniz_ 
de kalmıya muvaffak olan ve iki 
lngiliz gemisini batıran bir kor. 
sandı. Königsbcrg, bir İngiliz 
destroyeri tarafından I\enya a. 
çıklannda batırılmL42tı. 

Emden korsan kruvazörü ise 
Pasifikte bir ia!je gemisini bek. 
lerken batırılacağı sırada kaçmı· 
ya muvaffak olmuş Ye bilahare 
bilhassa Bcngale körfczile Ama:ı 
denizinde faaliyette bulunmuştu. 
Emden batmlmcaya kadar uzu..ı 
milddet Hindistan sahilleri etra. 
fındaki faaliyeti sekteye uğrat" 
mı~tı. F.AD<lenin yaptığı miihim 

işlerden biri de Penn.g limanını 
zorlryara.k Ruslann Jem!c;ug kru 
vazörünü ve Fransızların .Mus. 
ket torpido muhribini batır.1!1ası 
idi. 

lngilizleri Koronelde gafil av· 
ladrlctan sonra Graf Von Şpe fi. 
lotilası ile Atlantiğe geçmiş ve 
Falklandda. tama.mile imha edil· 
nıi~i. Bu büyük harpten kaçıp 
kurtuıabilen ~ Alman ge. 
misi Dresden kruvazörü idi .. Bu 
hafif kruvazör pek k18a bir müd· 
det korsanlık yapabildi ve daha 
bir tek gemi bile batıramadan 
müttefikler tarafmda.n torpil. 
lendi. 

Almanların. Karlsruhe isimli 
korsan kruvazörü de üç ay deniz 
le.r üzerinde korsanlık yapıp on 
sekiz müttefik gemisi batırdı·k. 

tan sonra sebebi esrarrengi.z bir 
mahiyet arreden müthi" bir infr 
18..k netic-esinde ırulann dibini boy· 
lamıştı. 

Kronprin.z Vilhelm ve Priıız 

Eytel l<'rederik korsan gemileri 
sırasile 248 ve 217 şer gün su 
üzerinde korsanlrk yapmııjlardı. 
Fakat bu iki gemi de 1915 de 
Amerikan zimamdarları tarafın· 
dan enterne edildi. Bunlar yirmi 
yedi müttefik gemisi batırmıır 

lardır. 

Geçen umumi hapte Almanya 
hesabına korsanlık yapan gemi· 
!erin en enteresanı mdıa.kkak 

Seadler idi. Kont Von Lükner 
isminde garip bir adam tarafın· 
dan kumanda edilmekte olan bu 
gemi ge<:en harbin yegane reı· 
kelnli korsan gemisi idi. Bu yel· 
kenli korsan gemisi 1916 senesi 
kftnunuevvelinde denize açılmıştı 
Dok~ ay faaliyette bulunduk· 
tan sonra 1917 ağustosunda bir 
fırt.maya tutularak sulara gö· 
müldü. 

''Move,. korsan gem.!si "Volf,. 
de Almanyaya salimen dönen 

Bazı mektup sahiplerinin gtlnler 
geçtiği ha1de hllA adlarına gelen koraanlar arasmdadır. Yüzbaşı 
mektuı.ııan aıdırmamalan tıimlzl güç- Nerger tarafmdan kumanda e. 
le§Urmektedlr. Gelemlyenler, gelemı. dilmiş olan bu gemi yalnızca iki 
yecek vulyett. bulunanlar OZerine seyahatte tam 449 gün su üze· 
adrealerl yazılı ve pullanmlf birer ...:-..a... kAı--+ Ba..ı • ~ 

1 ll.UUC ~'·· qılC& ış gor -
zarf göndertrlerae yollamr. 

BUh:ısaa: <Emekll) (K. F. 98 un), dUğU mmtaka Avustralya sahil· 
(M. 22) ·(H. Talih) (Nur) (S.F. 11) lerfydi. Volf'ım hW!Nlliyetlerin. 
(R.lrl. 108) (R.F. 18) (Bulmut 38) den biri de geçen umumi harpte 
(Kısmet kim) (Büro> (İçli) (R. 27) ! ktlçük bir tayyareye malik olan 
(27 s. R.) (R.M.C. IS) (N. B.) (Eakl- yegi.ne korsan gemisi olmasıdır. 
zaman 2) (t. Heper 8) (K.lıl.K.S.E.) Volf Küb . . --....::'- ı..... ta . 
(K.E. 321) remizlerl fkl gilD içinde ısnt va-ın:ıı ·uu yya 
mektuplarını aldırmazlar veya pulları- rede 1917 de yeni Zelanda sahil. 
mış za'.."f glındermezlene adJ&rm& ge. leri aç*iumda iki geaM batır. 

-.~~~. mıştır. 

Umumiyet itibarile korsan gr .. 
mııcr:n hayatları hep kısa sür. 
müştür. 

Nihayet meşhur Emden kor .. 
san kruvazörü de Koka açıkla .. 

nnda körfe7.e demirlediği müret 
batından bir kısmı da sahildekı 

telsiz istasyonunu tahrip etmek 
ÜT.ere karaya çıktığı bir sırada 
vaka muhalline yetişen Si<lneY 
isimli Avustralya kruvazöru 
tarafından balırılmışlı. Eındcn 

pek göuı batan bir gemi olhuğU 
için ayrı ayn yirmi Jngiliz ,.e 
mütteffü harp gemisi tarafın 
dan takip edilmekte idi. 

Leopar ve Grief isimlerindeki 

iki korsan gemisinin ömürleri de 
hepsinden kısa sürdü Bunlardsl1 
birincisinin hareketi İngiliz fı 
!osuna ilıbar edilmişti. Tabii kert 
disine Orkad adalarmm yakı!'! 

da gü7.el bir merasim •yapılaralt 
denizin dibine indirildi. Diğeri de 
sise tutularak Şimal denizin.1 
müşkiil vaziyete girdi ve ümit 
sizce bir İngiliz filotillasma hil 
cum ederek d€llizin dföini bo) 
!adı.. Bu korsan gemisi Heligo
land körfezinden ayrılalı 12 sa:ıt 
olmuştu. 

Geçen umumi harpte olduğıı 
gibi bugünkü harpte de korsaJl 
gemilerin karşılaştığı en ciddi 
müşkülR.t iaşe meselesidir. 

Bu korsan gemileri her şeyf 
varmak emelini güttükleri ge) 
uğruna feda etmişlerdir. Miiret 
tebat asgari derecede iaşe olurıot 
ve dünyada her gemide me,·cil 
asgari konforun ancak üçte bi

rine maliktir. Gemi daima nıU 
kül !51\rtlar altında seyreder. l\I 
ro:!tteb::ıt her an taarruz etmiye ' 
her an canını kurtarmıya haıJl 
vaziyette bulunur. 

Korsan gemileri batıcı ınad• 
delerini bitaraf limanlardan pet 
rol ve ma1..0t yüklil olarak a~ rı. 
h:n ve yarılı$' bir istikamet t:ı ' 
eclerek dü-manı şaşırtmıya 
şan grmiler ve sarnıc: ge:rni'ef 
vasıta.sile temin ederle... Fııl< 
bu kolay cir iş değildir. ~ 
gemileri kömtir ve mazotun ge • 
mesi için , zan aylarca bekle 
ler. 

1939 harbinde de vaziyet s~
nen 1914 deki gibi olmuş ve tıı 
giliz filosu Öakar açıklarıttd' 
muhakkak hir Alman korsan ge• 
misini bckliyen Uhenfcls isill1 

Alman ticaret gemisini batırı111 

tır. 24. tc~rinisani 19;}9 da ?ti~ 
sika körfezinde yakalanan 
Alman sarnıc: gemisi kendi 1 
disini batırm15tı. 

Yakın zamanda da yine ·' 
sikada Pampikodan iki JJrıı" 
gemisi çıkmak istemişti. BUJl 
harbin ilk günlerinde silahlsrtl' 
dan tecrit olunmuşlar ve bsD'ıı
lcleri de yüklü oldu~ru bal af.o 
Panıpiko limanında alıkoll 
muşlardı. li;te bu gemilerin 1' 
mıya cşcb':üs hareketleri }.~ 
tikte bir geminin müşkUl 
yette bulunduğuna bir de!ilclit 

Bunlardan sonra korsan ~ 
milerin ıka ettikleri zararla!'ıclit 
~ük görmek de doğru edegı: 
Ancak şurası muhakka.~tır ıcı 

.tMP~ .... 
tün korsan gemileri )·a ~ 
ya. ya kendilerini batınnaY' 
yahut yakalanmaya roahkt1f1l 
lar bu bir zaman meeelesidif·lJIJ 

Almn.n korsanlarıına . \1' 1"' 
korsan gemilerinin ikmaıırıe 1 , 
dım edenl{!re karşı dilmra ~ 
manian birer birer kapand dl 
korsanların ''akalarunalat1 

derece kolayİaşacaktır. ~. 
Amerika 1915 te olduğu gtl>I 
tiin şüpheli gemileri enter~ 
mek 'kararını vermiştir. ~ 
Döyçland gibi korsan eeP ;.;_ 
lannm ithaline yardıın Jl'I 
olan gemiler Amerikan 1~1d6' 
lanndan istifade edelni~ 
dir. ~~ 

1914 1918 harbinin ~ 
ği derslerin henüz haut1 tJ' 
çıkniamış olması icap ede~İr 
niT.altı harbiyle beraber ., 
korsanlık harbine dalın~ 
Almanyanın bu harbide et f-4 
dcceği \"e korsanlarının t.ıt· 
pes edecekleri muhaJ<kBl' 
sene 



------------ -x=- s --
lm•Ak ıe 1,W. Ba••ıııadm: 

Eaas No.: Yeri kıymeti lllml r t· tn ; ı 

NAICLIDINı 

ethi ICard•ş 
·' ilk bahardan son bahara 

143' Beyotlu, Şehit Muhtar M&h. 700.- ArN. a& 112 19.-
Takalm caddeai No. eııki 3 yeni 

181, 12/ 4, ada 408, pafta 11, 
panel 17 

1440 Beyoğlu, Şehit lluhtar mah. 210. arsa 21 ıa tı.-

Takaim caddesi No. eski 3 , 
ada 408 pafta 11, parsel 9 

Yazan: 
VALA KARABUÖA 

Art.ık yavaş yavaş bahçeye Ü7.ere bir buse istiyeceğim ... 
"ık, l stıiap ve lıis roman_ı 

J4.'2 BeJOtlu Şehit Muhtar m&h. 2820. ara 111 112 112.-
Takalm caddeas! No. eski 8, 
yeni 188, 11,12, 12/ 6, ada 406, 
pafta 11, parsel 8 

indi. Ay gökyüzünde yükae1mit. NeclA, nazlı fakat hotlanchfı 
aydmbğI daha genişletmişti. belli bir sesle: 

·il· 
.. '°'3heniıı sadece lbir - NeNde bu aprtman 

1U9 Beyogtu BOy1lk Pangaıtı şe. 6833. - •1'9& 456.50 ıa 881.1 
hft Muhtar malı. Abdülhak 
H&mlt ııok. No. ukl 1 yeni 2 

Dıadıeeinin kontrolün. - Taksimde! 
111ıı1o. bcan bir muhayyile ımıh· Şüpheai ıkahnadı ve bir yere 
":' oln:ıaaı da mümku-...ı·u.· Ş'-~ ...._... • • · W.1\1 - oturdu. O kadar hidcletliydi kİ 
~ .~ tekmil sinirleri· "artık bu kadarı da fasla!" diye 
... ~Y&rak bizzat kendisin. bağırmak için kendiaini güç ap-

Selma, parmaklarm.ııı ucuna ba· - Hayır, hayır, dedi, nıjuınu 
&arak, ba.hçede, deniz kenarına bozanm. Fakaıt istersen elimi 
doğnı ilerledi ve Selimin, kendi. öp... Bak evveli. şu batpannağı 
sini kollan araama aldığı ağa· öp... Sonra yanındaki, daha aon. 
cm dibine kadar gitti. ra onun yanmdakinİ •.• 

1465 Beyoğlu büyük Pangaltı Şehit 8780. arsa M2 lıl2 873.-
Muhtar mah. Abdülhak Ha. 
mit aok.No. eski l,JeDI 8 

1467 Beyotau Blly11k Panpltı ,e. 7830. - arsa 522 ll2 781.-
hlt Muhtar maJı. Abdülhak 

Orada kimae yoktu. Ağaça da. Selma parmak heeabmın 11<>· ~ ediyordu. tetti. 
,~. aekiaı mahdut bile Annesi nete ~iade konuşu· 

k dmlarm hassaaiyetine yordu: 
'fi..:.-:·_ Onun bir akşam evvelki - Oldukça da ucuza tuttum. 
~ Et.hemin hatn-c1ıS1 şe- Peşin üç ayldt verince yüz li

herkeai kadeh kaldmnağa raya razı oldular. Ta.keimde bir 
ettifini hatırlıyordu. Şu avukat yazıhanesi belki biraz 
Clllun zihnine ~~yıe bir 

yandı ve gözlerini kapayarak nunu dinlemedi. Bulunduğu yer. 
bir iki eaat evvelki tatlı anı tek· den, ke~in orada olduğuıw 
rar hatırladı. belli etmeme,e ÇallflU'Bk, yavq 

Birdenbire, duyduğu bir ses yavaş aynldı ve yine parmakla· 
merine kulak kabarttı. Birisi rmm 1IC'QD8. basa basa odaeıı. 
konuşuyordu: kadar çrktr. 

uu aY'kırl gı"'bi gelinıe de onun müt· 
1liı-talnfm~ıştı. ~r uf~. terileri hep yüksek muhitten o. 

tllpbeai olsaydı böyle bır. la.cağına $Öre meaele YQk. Hem 
bulunmazdı. Şu halde nasıl olsa birkaç bin lira verip 

~ .._ .. ~- müal yoktu: Karde· bir otomobil alacak. 

- Yarın gidiyorsunuz.. Ben Ertesi sa.balı, gözleri atlamak. 
artık ruhsuz bir bedbin gibi ka. tan ve ll)"kuaw.luktan Iİfmfl 

lacak olan. bu ~ senin ha.. olan Selmayı kimse konuotura· 

diiten mira~ dolay1&iyle 
gayriiradi ve aynı za. 

anne.ine karsı olan dil· 
1ı.ı._ 1-luJıabbeti onu böyle mUf. 
..., lnınuıtuya dütürmüş ola· 

n.,.. 
.•• Birinci katta hem 

hem de ayn bir mer
hn IOkaja kapmı var; 

bir 18.lon ... 
Barardı. Heyecanını 

ele çalışarak 11<>rdu: 

Birkaç sanıyeli:k bir süldıtan 
sonra devam etti: 

- Farukçuğum, ana. da bir 
muayenehane açmak li.zım. Ta· 
bif Tankm yazıhanesine ni9bet. 
betle muayenehanenin mUtevazt 
olması lhmı: çllnkU senin eerve· 
tin yok. 

Faruk mağrur, mukaıbele 

etti: 

yalini kovalamaya gelecetim-.. mayorda. Babası kaıwma: 
Bu, Selimin aesiydi. Selmanın - Selmaya ne oklu? diye 11<>. 

kalbi bir an durdu. Bu heyecan· nıyordu. Acaba ba8ta mı? 
lı sözleri Selim kime söylttyor. Anneei de: 
du! Kime söyliyebillıdi? Selma - Yok camın, diyordu. Çocılk 
bu suale kendB cevap vermek çiçeklere. kutlara alllb da qn
ietiyordu. Fakat, Selimin Dle· laeağmı diye mtteemir oluyor. 
rine karşı Necllnm gWil§ll Sel. Bir aralık Selma, elinde bir 
manm bu dUşilnceeine açık bir raketi ve tenis toplanyta, ablam. 
cevap teşkil etti. r.ın odasına girerek, onları kız· 

Necla: gm bir hareketle odanın Ol1am. 
- Aman bu romantilt aösleri· DA attı. Neell: 

niz beni hakikaten gllldUrllyor! - Ne oluyorsun, Selma? diye 
- Ben çalıtkanlrk ve ilim sa. diyordu. Hayatı kendi seyrine sordu. Neden bugün aende tuhaf 

yesinde muvaffak olacağım, bırakmalı. Belki yine görüşürüz. bir hal var! Çlçelderini, kuşlan
servet eayeatnde değil! Belki seneye yazlığa yine bura. nı, burada btrakıyol"8Ull diye mi 

Yemekte hiç konuomadı. Yal· ya geliriz. Uztllüyoımn1 
ruz bir aralık sordu: Selim ona nrilteemir bir aeele: Selma: 

- Bu et.hem beyi nasıl tanı. _Evet, ..:ıı;,. ..... rdu, gı·ttiği'nize k ~;,v - Hayır, dedi, ben bu &y. 
m!Ştmız! den hiç bir hatıra götürmek is· 

Raif batını kaldırdı, oğluna tem.iyonun .•• 
bakarak hafmM!DI JOkladı: Eşyalarm yüklendiği araba 

- Dur bakayım, pek iyi ha· gitt.ikt~ şonr_a. va~a yeti~ 

~17~t~~··~=1=::i=ıt··~~m~1ifilfli~~·. ueıe-=4ı=:T 
mağazaya öteberi aımata geldi· )'I aramM Uılere blıhgeye lndifi 
ği Sl!'ada evveli. annen tanı. Bir an mtuJar. Sonra Setim, zaman, onu bUytik ağacın gör 
mıştı. Değil mi eytl? Onu dost lt.araretli bir eeele: desine yazın başlangıcında. çis.. 
olarn tanımudan önee -n• .... ri 

"""9"'" - Necli, dedi. Şimdiy~ kadar diği kocaman S harfini kazırken 
olarak tannnıştlk. sana bütün söylediklerimi tekrar buldular. 

Faruk suallere devametti: etmiyeyim. Fakat ayrılmadan Bir genç kızın İlkbahardan 
- Bu taruşma ne va.kit ol· evvel bir ricada bulunacağmı. sonbahara kadar olan cUnleri 

muştu? Senden bir hatıra almak ve sa- böyle geçmifti ... 
Raif }eniden hafıza.ama mU. na aşkımın teminatmı vermek VALA KABABUOA 

racaat etti. Hatırlayamadı ve 
karısıDdan yardım ietedi: 

- Leyla senin hafızan kuv· 
vetli(iir. Her halde hatırlarsın. 

Leyla biraz diiştlndü, 11<>nra 
eakin ve kendinden emin: 

- Faruk Uç yaşındayken, de. 
di, kızıla tutulduğu aene ... Daha 
o zaman yeni tanlŞtığımız Et· 
hem beyin · bia çok yınlJmı ol. 
muştu. 

Raif atıldı: 
- Evet, evet, iyi hatitladm. 

Annen çok )'Orgun olduğu, ben 
de dükkinda mefCUl bulundu· 
ftun için ilaçlannı eczahaneden 
Ethem alır getirirdi. Çok iyi bir 
adam<l. 

(Devamı var) 

de yatıyor ve ancak nöbetçi kapı 

deJiğ=r., açtığı zaman içeriye sC• 

liilea Jat bir-... ,....,,.. 
yebfü'yordu. 

Marta, dayısı prens Mirçenin 
sarayından aynlcblma bin kere 
pi§ma.1 olmuttu. Eflak sarayında 
otuna ken ne kadar rahat ve mes' 
uttu. Orada kal18)1dı, belki de da
yısı gibi bir prengle veya tanın• 
nuş Avrupalı ~relen biriyle 
evlenecekti. Tuna kiylerine indili 
saman., Rüsteme nereden rutıa
mış. onu nasıl svmişti? 

Mar+.a bunlan düf(indükçe aklı
m oy:ıataakınJŞ gibi titriyw w 
mütemadiyen blçkırarak alll)'Gllo 
du. 
Niğbolu muhasarası ne aman 

bitecekti? 
Yıl~ Beyeat onlaıyla ne 

Ankara Jandarma satın alma komiayonundan: 
CID81 Fla&ı tik teminatı bıale ... " .... 

Tl.300 metre 
kuruı 

Yataklık bez 41 
U.. Ka. 
2192"4S 

95.000 Kllo Köeele 400 28830 00 

19. 5. Hl Paurteat 
Saat 11 

20. 5. Hl Salı S. 11 
15.000 Kilo Vaketa 380 

ClD8. ml\uhı.ı , fillt ,.e ilk teınlftcltıan yukarda yazılı Uç kalem ..,a Od 
kapan sarf eUlltmMUe blAlarmda yazılı stın ve aaUerde n 941 .....me 

lari 11nicd.vele :ıkdl r"ırcUle AnK.ı.-adakl koıD19yonumuzda atım alınacaktır. 
Bez prtuamcat ''141" ve k&lele ne vaketa eartnam• "llllJ,, INnlt ...... 
le Ankara we btanbW jandarm.ı da. Al. KJ. lanndan aımır. Bez nOmuneııl 

koml8yonda g5rDltır. hteklllerln kapalı zarf ve tekli! mektuplannı lha!e sUn 
Ye aatl.ıden lı'.r ıaa~ enellne ıudar lroml8yoı-umuza vvmeJerL <DM.1191) 

Deniz F abrikalan Umum Müdürlüiünden: 
J!jrkln ana gemlıln<te çalzrnak tırere kl!.ıyetlt bir motörcU ve dllert te• 

!iyeci otmak üzer• iki ıtç• almaca~tır. Talipltorin icap eden veaikalarla Göl. 
cllk de'1ı7. fabrikalarına mUraca'lt'an. C~9ı 

KALE iÇiNDE BiR AŞ!< MACERASı 
:Yazan: lakentler F. SERTELLi 

·il. 
herkes açlıktan ölecek. 

diye eöyleniyordu. Marta çok 
ümltüdi. Osman yaralanmamıı 
olsaydı, onu kaçırmak için ne gü
zel de plan kunnuş hazırlanmıştı. 
Marta: 

namıyordu. 

Ba<-.aklanndaki zincirler onu çok 
tazip ediyordu. 

Matta, bacaklanna zincir vuru
lacak kadar tehlikeli bir kadın 

mıydı? O, Rüstemin iddiasına ve 
görüşlerine göre hiç te tehlikeli 
delildi. HattA muhasaradan önce 
Rüsterne birçok yararlıktan da 
dokunmuıw. 

HA.mit llOk. No. elllci 1 yeııl 10 
1489 Beyottu BüyQk Panpttı ,._ 7156. area 477 1U nıuo 

hJt .Muhtar mah. AbdUUıak 

Hlmlt Sok. No.eakt 3 yeni 12 
1411 Beyotlu bUyllk Pangaltı p. 6685. ana •38 Jıl2 161.IO 

blt Kuhtar m&b. .UCSWhak 
H&mlt llOk. No. eıkl a ,.ı 14 

1413 Be)'Otlu bllyQk Paııcaltı ... ısaoo-. ana 420 Jıl2 l30.-
hft Kubtar mail. AbdUUıak 

HA.mit eoır. No. 8PI a yeni 16 
1414 BeJOltu, bQytlk Paııcallı ... 6460.- aru 480 M2 661.-

blt Kubtar ımlL Abdtllbak 
IBmit 8ok. No.eald a ,...ı 17 

HU Be)'Ol'lu bQytlk Pangaltı ıe- 7875.- arsa &25 ıa TIT.IO 
bit Kuhtar mail. Abdlllhak 
HAmlt llOk. No. ea1c1 a yeat 18 

1417 Be70ttu, B1lytlk Pangaltı f8ıo 6020.- araa l20t JıU eoı-
bit Kuht&r mala. Abdtllhak 
HA.mit IOL No.eald a, yeal 19 

Yulcarda aöreıı Ye tataı&tı yuı•1 gayri menkuller açık arttırma u.uae 
Ye peşin para Df' satıJau.ktır • 

lb&le 15.:S lıfl ""'"'1be gQJlll uı..t ondadır. 
Arttırma eanasıl"da verilen pey mlktan mukaddıft kJ71D1ti ıectill tu. 

olrde teminat akçnt dtl'bal artuntmıyuak Uıaı. kimin ""dMSN len edlllır 
..., te111lnat ııkÇHf c.na Unnal etttr.ıecek ve t.wıkanm l'öetenceli teJdlde ... 
ıerden tudlkll blr taal-hUtname verecektir. 

Ja~kltlel".n tf'ınlnat akoell, aatua t.eaker:st ve ~ kıta. tototraııa birHlırt.e 
bildirilen sDn ve -.ate kadar ,ubemm emlt.k 11errislne gelmeleri Jbandır. 

\175) (1612) 

llsianbul Levazım Amirıiğinden verilen 
L harici askeri kıtaab illnlan 

ao.uoo kilo t:.vuk eti ır.aıı-ıı arııa eUlltmeye Jcellmuftur. llaaltıll a.a. 
NJ ÇU't'f&lllba al·r.u nat 15 ADkamt.a L•. &mlrUtl •tnwıma komla)CIDDda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 30.000 JJr& ilk t~mlnatı 2280 Unıdır. TaUplerbl 
l»lll T&kW.en bir ... t nvel ktA\ACl walkalartıe tek11t meldıılplarm komla. 
)'(illa Yermeıerı t2369.3622) 

••• 
170.000 kilo ııadeyafı kapalı zartla •UlltmeJ9 lllllllllUfblr. n... aa. 

9'1 ~btt. paü aaat 11 de A~da ı... &mlrlllt •t.mabna ~ 
• ......,.,.. lli1JtM'1....a llllllttl ....... 8a • 1t' ntaıw. , •••· 
bteJrtllerbı belH ftkttt-. bir -~·-- ...a ..... lraJulle teldlf melr ....... 
rını kcımlaJ'Olla naae'erL (111l..ı3af) 

• • • 
Beher ldlor1 •2 kur\lft&ll 20,000 kilo~ eti puarbkl& atm e1=·mk1 

tır. Tutarı MOO lira kaU teminatı 1280 llNilr. ~ 1roadqcmda llıo 
rillür. Taliplerin 15.6.1.141 perwe-.noe stllıtı ...ı 11 te Çorluda a*-t ntlrlls 
ma komJeyuııuiıa geımeJert. (2377-,_) 

••• 
Beh"'!' kilOllU H kUl'UflaD 80.000 Jdlo 8llD' eU kapalı arfl& .aramm.,. 

komnuıtur. llınlul 26.1!.Hl puarteal gQıDQ aat 15 te Kld7att& uUrl-. 
~ komily.>nun<J• yapıl&caktr. Tallplerbı belll .. tten bir .. t ftWl 
bnuat ftSJkalarUe t•Jo.at melduplarmı k~ nrmetert. ŞutDame9i 

komla,10llda sörilJUr. (~1-'IJ19ı . 
••• 

16 000 kilo tabanlık ka.ele ••m*Onktır. Puarlıkla eUUtmea 13.1.Nl 
uıı pııu eaat ı ı de ArJrarad& ı ..... tm1rlltt atmaıma kombıJoauDda JSIK
lacakur. Beher kDosunw tabmla bedeli 480 kunJftur. Tallpleıta temin.na. 
nle belll vakitte kormqona ceımeıert. ( ....... ) 

••• 
37.'ıOO ıuıo beyu peynir aeaelik m11kuıaae -..w. "k.,.ıı ..raa ü.. 

alltmey:.- lc.>amUflur. l!laleat 17/G/9'1 cuma.."'teei lbtl aat 11 de •a ....... 
Lv. Af'tı•!tat •t•n alnuıı komla,aaunda ~istir. IDYar" ..,... • ._. 
koml~&i gClrQltır. Tahmin bet•ell 11,toO ltrıı ilk taılDab 1111 llndlr. TL. 
llplenn tu.-.ıun! vealkalarlle teklU mektuplanlU ihale ...U.deD lıılr ..tı .,,,. 
nt koml8yoD& ttrmetm. (2141 · - 13M) 

• • • 
20.00J kUo ~ereyatz kapalı .zarfla eUUtmeye koıunU1tur. lbaıul 18.1.Hl 

tuma gtıı,U saat 15 te >.akarada l.v. Amlrutl •tmabna ~;rapı. 
ıacaktır. 'I'ıd:mln bedf!lt 36.000 lira ilk teminatı 2700 liradır. Evaat ft fart. 
n~meai konaleyonda gö :ur. Taltplenıt kanll!ll veaikal&rlle tıekllt mektuplan. 
nı lhal" saatinden bir nat enel i<omlayoaa .. rmeıeri. (285ı11-347'> 

kunç geliyor. Sanki bacafıma müt 
hi' bir yılan sanlmış .. onu bir tür
lü aıa.klarımdan çekip atamıro

ıam. 

Ve böylece' mütemadiyen zindr 
terle konU§UJ> duruyor, hiç bir 
kimseden yardım görmüyordu. 

MACAR KRALININ 
BEYANNAMESi 

Dabn beyin kale haricine gön 
derdiğı gözcülerden küçük Halil 
bir ger.e kaleye geç döndü ve 
doiruca Dolan beyin yanma gide. 
rek ,u maJQmatı verdi: 

-Macarlar, Yıldmm Beyazı
dın yaklaştıimı haber almqlar. 
Bir beyanname ile bütün Balkan 
halkını, bQtün bristiyanlık Alemi
ni Tilrtder aleyhinde harekete geç 
mele tefYik ediyorlar. Macar kra• 
b Slldzmorııdan ümasım tapyan 
ba beyannllmede .. çok yakmda 

malda beraber, Yıldınmm yaklaş
tılt h:ıberine de çok &eYindi: 

- S'kizmund. ehlisalibi kışkır 
~ıiMD- Ylld&nm pldikum. &oll[a 

yapacalı111 bUlr. Bakahm knl 
Sikiı.·m.:ndun sesi o zaman da çı 
kaca!t mı? 
Doğan bey bu haberden sonra 

yeleni ile dertleşti: 
- Yıldmm yaklll'NI, Rü&temt 

çok yakında karşmmdati ovada 
büyük cümbüşler olacak. Muhare
beyi uzaktan seYredecıeliı. 

- Muharebenin karpdaki ota• 
da olacalmı nereden biliyorsun, 
amca? 

zaman gelecekti? 
Bunu bilen yoktu. 
Mma: 

- Ben talisiz bir kmnışım, di• 
yordu. ROstemi sevdim. Amcası 

elimden aklı. Osmanla keçmap 
baml2ndım.. o vunıldu. Şimdi 
zindanda inliyorum Bu zincirler 
acaba ne zaman bacak1anmdan 
ç6zalecek? .• Ne ıaman serbest 
bıralulacalmı? 

Ma•ta, ayalmdaki zincirler pn 
gırdadıkça: 

-·Pusesiduymakistemiyorum 
diye b:ılınyordu, zincir şakntılan 
bana Talı§i canavar seei kadar kor· 

Tilrklerin Tunadan sürüleceli 9e 

mall61> edlleceli .. de ilAn ediliyoP. 

- Bundan önceki gözcülerim
den biri "ehlisalib 1mnunvtan1an. 
bu ovada Türklerle 1-be ı..
malt i~iyorlanmş,, diye bir haber 
getirmi~. Ben bu haberin dolru. 
luiuua inamyorum. Zira cllpln 
ordulan dar .,,. bllill Clldıı

muzla harbe ~ Gll1ll' .. 
cak kataba111ma ı&nalJ MI • 

-Bu ........... Marta liDdeQda koJa:rca Dnddll I>otan bey bu habere canı mm. f.Dsd .. 



8 d A B E R - Akşam 1'0ltall 

Maçları 
Beşiktaş üstün bir agundan sonra 
Ga~atasaragı 3 - 2 mağlUp etti 

Fenebahce de istanbur,spora 3 • 2 aalip 
K llU küme maçlarına dUn tebrtmi

mn d6rt takımı arumda devam edildi. 
Şeref Stadında, ııekiz bine yakm bir 

118)'ln:1 bnUnde yapılali milaabakalann 
btrbıcı9bıde l'enerbahçe latanbulapora 
1-2, Beff kt&t ta gtlT.el blr oyundan 
mora Galatuaraya 3-2 galip gel· 
miftlr; mtıaabakaalrm tat.uAtı tör 
'ledfi': 

Gllaib lılriDcl milaabakumı hakem 
babMddtn uıuas tdarulDde l'en~ 

~ • ı.tanbulapor t•kmılan yaptı 
Jllr. Bu maça her Ud ekip de fU Jcad 
rolarla OJlmılfl•rdı: 

GAJ.ATASARA Y: 
..... !llMI. ~ lllllfİKTAf • GALATASA&AY 

~-c-a.ı.-..-o-. 
.,,_ A,._ - K8c1Uı ....._ Omer, 1 

l!lalm - Faruk. A dnan - Mua. 
lftANllt1JAl'oaı Obtbı Udncl ,,. en mtHıım maç1 Enver. nam - BaWıatUıı, BWead, 

811Um. lltfak. Melunfıt AH. 
. ..... - leler, Ba;Jlt - ....,_ 

,_, SlnlW, CelAI - Tarik.~ 

• lllrenem. &Mir. alla&. 
~ mtltnuln ve alır bqladL 

l'akat Nru 90Dra :btanbuJ9Por1ular 
aıv bumaya " oyunu J'eDer ıpm 
all• .. a lnWcal ettırmeya muvaffak 
oldular. latanbulaporlular 4lOk atak 
.. enerjik ~lal'. 

J'eer!fler de bu ~ki bertaraf et
mek tçiıı edertnden ıelenl ~. 
Fakat muı.clm llatl&rmm alır' bare
Jretl ı.tanbulapor Jllftda"•- llbd 
~. 

Bu vui~ blru 80DJ'& l'enerUler! 
)lQcum batıaımda ufak bir delllWik 
)'&pmsya mecbur etU. Rebtt açıla w 
Omer de muaYIJl battma ~ Bu 
'VUl,Jet J'mertUerl bhu daha dtbıltlD 
OJ'llAID&I& ...UttL Ve 12 IDcl dak!· 
kada geı1den blr pu alan l'lkret k~ 
,eyi buJaıı gbeJ bir fQtle taJnmmm 

birinci •)'DllDJ yaptı. 

Beflktaı • Galatuaray arumda ha· 
kem Samih Durauoy ldanstnde yır 
pddl. Bu maça Beflkt&flılar 80ll k&· 
rardall tat:ttade ederek asker oıan o

YIJJIC'Jlanm da .aralarına alarak töyte 
bir kadro Ue çılnmt1ardı: 

lhhlet AJl - Yaws. ..... -
Blfat, BaJD. m.e,tn - ...... Balda, 
.......... IJeı'ef. ŞtlkrtL 

Oyu~a Gaıatuaraym bir htlcumty. 
le bqlandı ve avutıa neticelendi. Bu 
al<mdııın 110nra Befiktqlılar vaziyete 
ht.k'm oldular, uzun VU?'Uflarla ve b 
pu ayaklarmda tutınıyarak oynuyor
lar. Muhacim hatlan aık mk goDtlk 
vaziyetlere giriyor. 

Daltlka 22. Hakkm1n bir ara puma 
yelifen Şeref l'arutu da baflf bir ça 

KIR .. PINAR GUREŞLERi 
s •• ,,,, p 5 Pt 

T ekirdağll gene birinciliği kazanarak 
Türkiye başpehlivanı oldu 

Edirne, 11 ( llu8Wll) - Dlln öflc
den eonra bqlayan Edlrnenln meıhur 
Kırkpı:ıar gtlret mtleab&kalan hara 
retle devam ederek neticelendi. 

"'eidJ'datlı Hu.eyin bq pehllvanıı

tı kazanarak Ud ııeneden bert muha· 
faa ettil1 altın kemere lahip oldu. 

Baft& Udncllill PehUvanköY.lll Mua 
tat& kazandı. 

lımla ııUatarak takımmın birinci a
yısını ~·kardı ve birinci d~vre bu fe
kflde 1-0 Be§iktqm gallbtyeUyle 
bitU. 

lKlNCl DBVRl:ı 

Bu devreye &tlktaılılar ba,ladıla.r 
ve derhal üatUnlUklertnt kurdular. Fa 
kat Galatasaray mUdalaaauım ener· 
jlk ve güzel oyunu aayı yapm!llarma 
nıant oluyor. Bu vaziyet 18 inci dakl· 
kaya :tadar devam etU ve nihayet 
Betlkla§lılar, bir arada yine Şereflıı 

bir vuruıu ile ikinci gollerini de ~ 
zand;tar. 

B-.ı l'UI Galatuaraylılan kırdı. ar
tık BePlkla§m oyununJ kabul etmiş 
bir vsztyette oynuyorlar. Bu arada 
oyun •~rtteımek !aUdadmı da göeter
dl lııe de hakemin yerinde müdahale· 
ıert buna lmkA.n bırakmadı. 

Devre aonlarma dofru Galatuaray
lılar nlc: olmaza& ıeref sayısını yap 
maya ufrqt)'Ol'lardı. Neteklm 3l5 lncl 
daklk'lı.hı. ]!;ffak Galataaaraym birinci 
golünü attı. •2 inci dakikada lbt'ah~ 
Sabrlıılr. blr vuruşunu tamamlayarak 
Betlkta~m üçtıncU golünü, biraz aon 
ra da Eı:fak Galata.aaraym ikinci go· 
IUnU attı ve bu mtleabaka da Bqik
taılılarm 3-2 gallblyetiyle neuceıe· 

· erek P!yab • beyazlılan pmp!yonluk 
yolunda mühim bir adım daha atm11 
oldular . 

8btlld Smd llate!teeen 

DolttoT 
Nuri Beller 

Sinir ve RUll Raa'8bklan 
Ankan CaddNI Numara : 11 

Muayene u.&Uert: 16 dan 20 Yt 
kadar 

. ~ 

.,,--------~ 
. ~ '>r. K. emal Ozsan 

ıu yollan haıtahk 

İan mütehaaa111 

inhisarlar - umum 
mOdOrlüğOnden: ı 

1. - !daremls ihtiyacı lÇID mncut nHmune. muctbtnce 700 metıe 
renkte e.b.aeW- lwnıq açık ekatltme uaulile Matın alınacaktır. 

2 - Ku.bammtn bedeli '11J1 ltra muvakkat teminatı 311,32 Jlradlr, 
3 - Ek.lUıme 2Cl.V.lf1 Ali ~OnO 8&&t 16 te Kabat&fta 1...._. 98 

bayat §Ubc..tndekl alım komiq~unaa yapılacaktır. 
' -- Nllinııne eöztı ıecen tuuede görOl•blllr. 
!5 - late~11le'"1D eklllltme için tayin olunu gi1ll ve saatte J1lsde T~ 

venme parut.yle btrllkte meslmr komlay0na mUracaatıan. -{3'60) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel ifletl 
umum müdürlüğünden: 

1- Mnhammen bec!eJJ •9i8.~ı dbrt bin ı,,kı.ız yüz yetmlt aeklz Ura 
rU§ tuta!' S::rtar 3 nwn&&ıol! kaza:ı datreal binamıda yap 
d!lAt t~krl açık ekailt.ı11eyc konulmu,tur. 

2 - Jl.kailtme ~ 15 9fl puıı.-:-eaı J11DU .at 10 d& Metro baDmm IJ 
katınds )apılacaktır. 

3 - lluv•klmt te:t.mat 3H liradır. 
' ·- hteklllerin J!&rUJZ ola .ak HrUme!<t.e olan f&rl;namelerl levası 

almölnn ve ~<s.r.unl ''etıikaian ve muvakkat teminatlan IJe 
edılen gta va saatte Koml.ayonda '1&ZU' bulunmalan. (8M3) 

Devlet· Demiryollan ve Limanlart: 
işletme Umum idaresi 
Mııh&."Ylmen bn<'elt 193&1.35 ((ll• dQkuz bin llç yl1z eJll bir Ur& 

boo;ı kt;r.•• ı .ı;ra :>lan tl kaleıaJ bıkım çellfi uçlan 26-5-19'1 
pJnO ml 15.4.:i d .. ka.pab sarf \lllU.IO Ue Ankarada idare blııeamd& 
alı.'1ac.ıktır. 

Bıı l,e glnnek lst!ytnlertn 148140 (Bin d«Srt ytız elli bir Ura k 
ruf) liralık muvakka. teminat il~ tranıınunun tayin ettlgl Ye 
teadillernıı ay:u gilD Hat H,,S te kadar komlayon relaUllDe verme 
zımdır. 

Şar•name1er ,aı llB1I' olarıak Aı.karada malzeme dalrulndell, 
pqada t.eaellUm ve eevk tefliftnden dağttıl~caktır. (SMl) 
-------~--- --- - --- --

Otel yapılmaya elv 3r.şl• 
k ırahk bına 

Ankara cadMıalnlıa fi.'" n.uteber yerinde le\•kalide 
\-adar ve aydmldı bir bbw kiıtldıtır. 

Vakit guetM ldarehuer.lnc mtlneaat. 

Toprak mahsulleri ofisi lıtanbul ıubeıindeoar. 
Şubemızde mOnhlll tutunan mubtellf Ucl'f'U! memurtyetı.n 

avde'Jne kadar muvakkat kay.!11• memur &1'1lacatından talip 
mayıs perpmbfı ıuno r.;bemlsde yap;lacak lmUhana lfllrak ve bu 
tlaap etm•k Oaere ""utk&Jarmı 14 ttnctJ stınfl akfamma kadar fU.._ ____ ,,.., 
etwıtıtat • Ulell) 

,...,,.._- ---- ---------------:-----:i 
ı Dev1et Oenizyolları işletrn 

umum müdürlOğO ilanları 
12 mayıstan 19 mayısa kadtır muhtelif 
kalkacak vapurlann ~simleri, kalkq aün ve 
leri ve k~ lka.caklan rıhtımlar. 
KARADENİZ HA1TINA 

BARTIN RAT1'1NA 

Salı 12 de (GUneyırul, pel'f9111 
(CUmlıurtyet> ve pazar ıa 4IJ 
Galata nbtrmmdaD. 
Salı 18 de (Çanakkale), 
18 de ( Anafarta), Sirkeci 
dan. 

J'a.rat bu gole ratmen :btanbulspor
hilal' yt)madıl&J' n enerJUerbıl bir kat 
dalla arttırarak yine :Fener kalulnl 
tu)'!k.t bafl&ddar; blru 80Dra da Ka
dtrtn ayatiyle beraberlik ıoHbıO b· 
aııdıla'!'; blru 80Dra da Jine Kadirin 
aJalından lklnd gollerlııl de kazana• 
rak J-1 pllp T&Ztyet.lne geçUler ve 
"blriDcl Gene bu tekilde bl.tU. 
bdlfCI Dll:VU:: 

Bu deft'eye l'enertDer enerjik .
daha Oattbı bir 18kllde bqladıJar. Bu 
_s&7NUert neUce vermekte geçtkmedl. 
f tm..""'1 dakikada KOçllk l'lkreUn aya· 
tmdan 'beraberUk •ydanm kazandı· 
Jar. DeYre '8 tlncil dakika)'& kadar 
bu pkDde 1-1 berabere ıeçtL Fa· 
kat bı1 dakikada mWıtm bir tınattan 
lattfade eden Naci t&lmnmm tlçüncO 
pllblJel •yımu attı; mtıabaka bu 
191dlde 1-2 l'enerbalıçen!D g&le~ 
le bitti. 

Deatede Amasyalı All birinci, Edir 
neli Ali ikinci, KUçtlk ortada Nlyut 
birlncl. Çatalcalı Rece.P Uclnci, Bllytık 
ortada KaramUnıelli Hilmi blrlncl 
OllmaneWI All lklncl, B&f altıda Gö
neni~ Hımmet birinci, KaramUrııelll 

lldncl Oldular. 

J·8"·fot-·l11J·batlk-•ıa1tı•<·..cı-°""" •• ~ ... _ .. _1ı MUDA.."lYA HATl'INA 
8alM Pa ·vı IJatö , ,.._, .. r 

llpwtr • •I.: U SU 

Vefa • Beyoğluıpor 
DllD •bab Şeref atadmda Vefa 1 

l!eyo~luapor takım1an bU8U8t bir ım c 
)'&pmtJ'lar n mOaabaka Vefauıann 
~ı p~blyeUy~ bltnµf\fr. 

--0--

Gala taaaray • Beşiktaş 
B takımlan müaabakaaı 

DQa mldl ktlme maçlarmdan eVYel 

Pehtlvanlanmaıa para mtlk&fatm· 
dan O&fka Halk Partial tarafmdan au 
reU m&h8uaada buırl&nan altın aat· 
ler b'l.~i:ve edilmJttlr. 

KOaa'.ıakalarda umumi mllfetttf, 
parti mııtettifl. bqmO§&vlr, vali ha• 
zır bulunmUflardır. 

Dünkü gÜret ler 
latanbvl. 11 ( A.A.) - GUret 

ajanlığı ta.rafmdan tertip edilen 
ve Fatih Güreş KlUbUnde yapı
lan mUsabakalar bugün netice -
lenmiştir. Mtıaabakalar Çoban 

Türkiye batpebihanhğmı ba sene 
de UMMD Teklrdaih Biıteybı 

Mehmet, Samsunlu Ahmet ve 
Adnan takınılan ismile ayrılan 
ile; ekip arasında idi. Müsabaka. 
lan Adnan ekibi kazanmıştır. 

Müsabakalann birincileri şun 
tardır: 

!56 kiloda Emin, 61 kiloda Ha. 
lil, 66 kiloda Panayot. 72 kiloda 
Zeki 79 kiloda Hüsevin. 87 kilo
da Kenan, a~rda Adnan. 

Ankarada 
Betıl~ta t • Galataa&ray B. takmalan b lı t l t 
~~;::ı:;.r.ıı:rd~.·lataaaraylılar a ar a ,, arış a l 
Marato~rübeai 1 .....,.., ıı <_-,----ll•k•baha-•r--O•;u• ... •c•ü - ya_ rlf_dört ve daha yukarı 

at yanrlarmm blrlnclai bugOn kala· at ve kıara,klara mahauatu. 
Bu-ısaC:a yapı!acak Türkiye lılara 

ton ,an plyonuma, l:ıtanbul talnmmı 
bU'l'lamak Oure aUeUzm aJenlıtı 

taratT:utan :erttp edllen tıazıruk mu. 
•ba..aalrtnian Uçl1ncüs1J dUn Topka 
pr • Çt-kmece ooaeat ıız.,rtnde yapıl 

qlJftn'. 
)(~: 31 kilometn. 
Blr'Dcl: Kalejdea Koetantfn U.S. 
tldıicl: Olçme alayıadan Alt Kara-

dunlan 2.s.11 
Uçi.tncll: OrbaP" 2.•.~· 
llllnbaQıa ı tap 1trm1f. aıu.. 

~ 

balık o.r aeylrct önllade yapddı. Ya· Blrlncııı:ı Bozkurt, lklnclllğl Bora, 
rl§lara, Relalcumbur latnet ln&ıo de üçOn;:!Ullğtl Sala a'duar. MUtterek 
pref urmiflerdlr. ganyan 268, plAM 195, 1'6 kurut 

Yı&:ı,a aaat tam 17 de baflandı. BI· verdl 
rtncl yarq 3 yqm.takl yerli yarım DördCnctl kOfUya !ftirlk eden at-
kan tngUiz atlan arumda yapıldı. IJt;rdsn Gonca blrtnctllfl, Dandı ııctn 

nk yanıta Alkan birinci, Selçuk till1fl, Ta~mar üçllncWUğtl aldılar. 

ikinci, :...eytl Qçllnctl celdiler. Gan)'an •oturek ganyan 385, pllae. 195-1:55 
215 lira, pllae 110 kurut aldı. ııuruı verdl 

İkinci yari§ 3 yqmdakl balta kan l'srı'll kan lng111z at ve luarekla 
Anlp f'rkek ve dtfl taylara mabsUatu ra "Da.hawı bettnct koıu:ta blrlncillğt 

Blrtncllltl Tarhan. lk!ncllfll TarzaA P~. tkincllltt Şehlb. ür,UncUıUğU 
•ldda:'. Ganyan MI, plAfe 105 kUl'Uf Aıwıtn aldılar. Ganyan 100, ptUe 

ftrdl. ~'ili kmuf Yerdi. 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R . Aydın 
lleyotlu l'armakkapı. lmaıı IOkal< 

No. t. Tel: U MI 

12.5.1941 . 
8.0S AJU• 
a.ıa Haftr 

propam 
8.'6 Konllfllla 

i l.il Kant• 
fU)alar 

11..30 Ajam 
lS.05 Beral»tt 

.. rlnlar 
11.20 Kanpll 

prosram 
18.0S Radyo cas 

orkHtruı 

uuo Of'çl& 

PrG«nunı 

9.15 P'-"3110 De ..... 

,..ıan 

19.IO AJa• 
J9.45 Zlraa& 

takvimi 
l t.IJO ...,. ... 

heyeti 
.I0.16 Radyo 

cazetnl 
J0.'6 Amatör 

... ti 
ILOO IMateykll 

istekleri 
1.11 Konotma 

.U.'6 BedJ'o or
k•traa 

n.ao AJem 
.11.'6 C.allead 

. ·-----1 
Çoc-alı llt-klml 

Alamet A khoyunla 
l'akalm l'alllllluıw Palae No. 4 
·'arantan muıllı ... rgtııı ..,. 111 

tfoft -nra Tl't"'f"n Clttı 

BANDIBMA BA1TINA 

KAR"Btf} \ RATl'IN 

IMROZ llTl'JNA 

AYVALIK ~Tl"INA 

lZMlR SVRAT HATTINA 

IZMIR ı. iltlrat po8tuı 

ÇANAKKALIC llinı pG8tas 

dan. 
rezarteai, çarpmba, 
tllarakaz) Gaıata nhtı 
ca Cartamba 20 de ( 
cumarıe.t 20 de <Can .. ~) 

ne rıhtımından. 
Pazar 9 da (Antalya), 

• mmdan. 
Perpmtı. 9 da.<~>·· 
nhtımmdan. · 

NOT: Vapur ııeferlerl balllt•nd<I. her turlO mafamat apllda 
maraları yazılı acentel"rimlzdu tıtrenUeblllr •. 

VA KIT matbaa 
Kitap kısmıaı 9enid 
tanzim edip iıçmışl 

Kita p. mecmua, r azete basar• 
Tabtlt-r ... .... " " ,t;,c;; ; .. ı .. r i abt• 


