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~ aAşam : } 1 ,, k k d 
Pek -ç h-ke--ı ur a ını . · a u aş ıyan 

Bır Pişmanlık Vazifeye çağ ırılıyor 
nulgar milleti büyük Bulgarista
llt kurdu. Neye liikayc>t ediyor 
ları Onlar için simdi velinimet. 
1~rinin her gün ~teklerini öpüp 
0:ınUrlerin.e dua. et:rneklen başka 
~Prlaca.k bir iş kalmamıştır. Üç 
~ük. bir talil mi? Bunu öpüp 
:'"§larnı.a. koysunla'r ve biraz da-
ha beklesinler. Ecnebi işgali ne 
d ın k olduğunu anlarlar. 

Yazan: 

lliiseyln Cabit '.Yalçın 
fJ llulgarlı>taı1<la çıkan l\lir gazete· 

1
• .\lmn.n işgalinden bılonı.., 'c 

ıı::Yet cesaretini gfü.tcrmlo:. 

11 dan dolayı ilç gün tatil cczn -
illa :uğrn.nuş. Gazetenin lmpa.tıl • 
~da hiçbir garabet uyn. fcv
~liJ· yok. Hatta, h<'nliz bas -tt;:tr!; dM ~j h.Uküm siirdüğii i. 

'> bu oozn ~k hafif bile telii.kki 
:~ilebiJir. }~ğcr Nazi medeniyeti 
\'Ut.ün Filimuliylo Dulgaristanı 
ı .. ?°i Niznmn, lunu5hınnus olsa.
~ 5lındi mnknlc~i yazan mu· 
fıallir de ,...,zetcnin sahibi de {i ' .... 

t.aponun hlmmetiylo Almanyu; 
11ıtı bir ful'nfınfuı. bir tıı.hıışsüt 
"-rarguhına. göturiilmiiş olurlanlı 
'. Orada ~yet sıığ kahrla~ 

1lzi mooeni~'ctinin yUksckllği ' . d 0 L"lltsiyeti bal kmcla uzun uzun 
u iinnı<'ye ,inlklln bulurlardı. 

l 1 in tuha.f tnrnfı, Alman lsgn.. 
in.den ŞÜ<fı)et odcn muharririn 
~u l.erruği safdcrunlul..-tur. Bir ço_ 
CllJc nuıhakcmcslzliği Uo beyn.n 
~lU~ mUtale:ı.ya göre, Alman ıı:c;-

l'.i Bulgo.rlstandıın yalnız gc~ıp 
Cenubu garbidc harp cdcccıkler
tn.ış. Bu harp iso 50na ermiş, 
f!uıgarJara ı tcdiklcri yerler ''c. 
!'llnii..5. Alman ,askcrlerinbı artık 

l -

'~ lüzum l okmu':' ! 
A. ılan, Bulgar muharriri Al-

!'ıanıaı,ın yn1nız geı;mck için ,.c 
~Ulgarlan büyük Bulgaristan 
UıYa.<ima ka\11 turmak için ora. 
~ geldiklerine inanını~! Bu ıuı.
ar safdillik geıı:elrten gariptir. 
ı\ıltıanla.r neden za.hmet ihtiyar 
tdlp, kan dö'küp bazı yerleri ele 
~:_çtrdiktc.n sonrn. bunları Bulgar
~ \ crsiıiler? Garbi Trakya),, 
~~edonya.yı ve da.ha birçok t-Op_ 
ııı~rı llulgaristann. ihsan eden Al-
4ı~rm bnnla.ra muknbll b"; be-

l btomemelcri kabtl mıydlT 
~lıuıgarJar için nrtık sarhoşluk. 
bı; 1lYılmak '\e ağızlarına sürülen 
>.;ı,._ ı>-.ırmnı;: ibalm parasını ödemek 
... ~ilanı gelmiştir. Bulgarlar Al· 
1ın:-lara. ödencce'.c bedelin milli 
lı.~1, milli şeref, ha) iyet \C 

bı~Yet olduj;.'llnU düşünmemi ler 
"'Yd"<> b. ~· 

lılı "'lllgar gazetesi, Almanla.rm da. 
tttı' llolittku. Unlne karı~mala· 
!ı\t;~• Bulgar ildıs:ı.diyatını ber
~ ~bnelcrinden yanıp ynlrılıyor. 
~t'tınuz bnlmlım, bu henüz bir 
tu .. ~gıçtJr. Bulgarlar daha bu. 
t;.~ü hallerini de büyük bir 
'-~Ürlo amyaca.ldardır. Alınan· 
11J:r mdi çelik pençelerini 1-.n
l\ e elilh en iç.inde örtüyorlar. 
~eti r yorlestikçc vo bütün 
~li ellerin o aldıl;:ça §iddot ~.r _ 
'b\it . ~() :Bulgar lktısndiyatı dn 
~ 1 gnl nJtmcUı'ld ,.c Alman· 'lci lkhsadiyn.t sedyesine dü. 

ittir 
ılı ~tı~rzdn kaldığına göre, sim. 
~lrt\.Inıanlardan şikiyet eden bu 
t~~tesldir ld, bundan cn•cl 
tlllı 'b bir tmsmnknlede ka.~rls: 
11~ 1 \·ernııs olan biiyilk l\lih\ er 
tı~lcrfnc karşı koymak imkanı 
' 

1inıı söyliycrek bcyhuılc 
lıt dı.ıktncdcn onların istedikleri. 
\tı_ ~inak tmsiycsind<' bulunmu • 
~ hür , o miist.nkil Bulgarlı;· 
;<uı böyle bir fikrin müclııfaa 
~~~lıilınesını Uulgar şeref '"" 
~e Yeti iı;:in bir leke t.cliıkki 
~k llulgn.r munu u namına. 
t~ a. protcı;to etmiştik. Mir 
~\"ti • tc arzu ettiği rejime 
~1 tı; Bulgar biikfımcti aradı. 
~\ıh h~ldu; Bulgar mlllcti büyük 
tııı;•attstanı kurdu. ·o ·c r ... ay'1t 
il Ilı 0 l'la.r? Onlar iı,:1n ı:=imdi 'eli 
'ıı11 et~( ıitün her glin t'1fcklerini 
~~ '>tnürlerino don. ctmeh'ien 
it._ U Yapılacak bir- i kalmamı • 
bı1fl ~ AİJnlük bir tatil mi? Dtmı• 
·~ 11 J nn k°'-sunlar '\'O b1· 
~ tıe alta bekle"!inler. J~ehi işgR

deınek olduğunu anlıı.rln.r. 

Yardım Sevenler Cemiyeti Hami Reisi 

Bayan Mevhibe lnönü 
beyanname neşretti 

bir 

"Türk vatanının her Türk ferdinden gündelik 
işleri dışında büyük hizmetler 

beklediği günlerdeyiz., 

Ankııra, 5 - Y a r d 1 m 
Sevenler Cemiyeti h8.ıni reisi Ba
yan Mevhibe lnönü, di,in Tii• k 
kadınlarına şu beyannameyi ne -
retmiştir: 

"Türk kadrnı, 
"Türk vatanının her Türk fer

dinden gündelik işleri dışında, bü· 
' yük hizmetler beklediği günlerde· 

yiz. Böyle glinlei, kadın erkek, 
bütün Ttirk milletine şuur ve 
hamle vqren günlerdir. 

Türk kadını her büyük günde, 
erkeğinin yanındadır. Erkeğine 
eştir. 

Bu ezeli "hasleti yeniden mey
dana koymak fırsatı gelip çalmr~

' tır. • 

ımm Şefimi7Jn r efi'kalnn ve Ya r 
dım Sevenler Cemiyeti hümi reisi 

· snym Bayan Mevhibe İnönü 

İngiliz tayyareleri 
Akdenizde destroyerler 

himayesinde giden 

üç tıcaret 
- . -

gemıs ını 

bombaladllar 
Kahire, 5 (A.A.) - İngiliz hava 

kuvvetleri umumi karargAhının teb.. 
llğl: 

Yardım Sevenler Cemiyeti: siz
lere milli müdafaa hlzmetlcıinde 
gönüllü hastabakıcı olmak, asker 
hnstanclerinin muhtelif servisle

(Devamı 4 üncüde) 

HiTLER 
Rayştağda 
bir nutuk 
söyı·edi 

Alman Devlet Reisi 
Türkiyeden de dostane 
. bir lisanla bahsetti 
(Nuuk 5 inci savfamı::da<hr.) 

2 Mayısta İngiliz hava kuvvetlerine 
mensup bombardıman tayyareleri, 

(Devamı 4 ünrüde) Bitler Rauistaada nutlrnnu sö11lcrkcn 

Anadoluya ·meccani nakliyat 

Marmara hattına 
bu sabah başlandı 

Aksu v apuru " Tırhan .. ın yolc u 
l arı nı d a a lara k bu akşam 

K a ra denize gid ıyor 
Kendi arzularilc 1stanbuıu lcrket

mek lst!yenlerin nakillerine devam o
lunmaktadır. 

cağı mukarrer iskelelere de uğnya .. 
caktır. Aksu, sıra ile §U lakelcleri tu .. 
taeaktır.: 

Zonguldak, Bartm Amasra, Koru 
ca Şile, Çize, Ayancık. 
Diğer taraftan, Marmam hattında. 

(Devamı 4 üncüde) 

Kızlltoprakta iki 
yangın oldu 

Bahçenin bir köşesinde 
uyuyan Numan 

Uyanmca barakanm 
yerinde yeller estiğini 

gördü 
Kızılloprakta 90 numaralı ikl oda. 

dan ibaret barakada oturan Numan 
adında. birlei, dUn gcoc sabaha kn.r§ı 
saat 3,5 ta evine sarhoş bir halde gel. 
mlş, elindeki yanar sigarayı sandalye 
üzerinde bıra.kllktan sonra tnhtaku. 
ruları yUzilndcn yatağını alml§, bahı;e 
ye çı.kıp yatmıştır. 

(Dcrnmı 4 üncUde) 

Bugtın de KaradcnlZe bir kafile da. 
ha gönderilecektir. EskJ programa 
nnzarnn bugün Tırhan ve Aksu vapur 
ıarının knf11cyl alarak hareket et
meleri mukarrc!"il. Fakat allı.kadarlar 
gördüklcrl 1Uzum üzerine bugUnkU va. 
pur sc.fcrıcrlni tahdit ctmlşlcrdlr. 

Bund!l.Il dolayı bugfuı saat 18 de kal .. 
kacıılc Aksu vapuru, Tırhan vapuru. 
nun dn. yolcularını alarak gtdcıccktir. 
Tırhanm milrcttep yolcusu 872, Akau
nun da 866 dır. Buna nazaran, Aksu 
vl!,.I'Ul'U 1738 meccani yolcu fle birlikte 
saat ıs do limanmuzdan aynlacak 
vo ovvclce Tırhan vapurunun uğnya. 

Yedek subay ve erler 
Sivil klüplerde .faaliyette bu
lunmalarına müsaade deildi 

( Yazısı Spor sUtunlarımızdadır ) 

Yazı işleri TeL 23872 Fiya.tı 5 ~ 
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t Ruzv 
dedi ki: 
Amerika 

Hüriyet uğru
na tekrar harp 
etmeğehazır 
1-ondm, 5 (A,A.) - Ruzvclt 

ınUtevcffa Amerika cumhurrcisi 
Vi~nun doğduğu yerde bir nu· 
tuk söylemiş, devam etmekte o • 
lan hamin Amen1canm esas pren
siplerini tehlikeye düşürdüğünü, 

hüniyet ve demokrasi uğruna 
A.ııeriknnm tekrar harbetmiyc 
he.zır olduğunu tobariiz ettirmiş· 
tir. 

Ruzvelt, tarihte olduğu gibi, 
isteklerini zorbalıkla elde etmek 
jstiyen milletlerin sonunda mağ_ 
lfıp olduklannı söylemiştir. 

ÇERÇEVE 

Dedi· 
·Dedim 

Necip Fazıl KISAKOREK 

D edi: 
- Ya ~u küçiiclik imk i~i'! •• 
Dedim: 
- :Su küçücük Irak isi, dünya 

yan;ınmın, AYnıpıa, Afrika ,.o 
A \'U~tralyadan sonra Asyayn. sıı;.

rama t~ebbiisü... A\ooyanın ;r;nr
kmdaki müunin hilili e, kUı;iiciık 
İrak J5lno nisootlc, ufak, ,.o 
münfrrit Hebep harbi". A~)·a ilk 
defa olarak, dünya ya.ngmmm _ ı_ 
rayet mukaddimesine sah ne ••• KU· 
ı,:licük i m k işi, hii;\iik \11 toplu e
be p merkezinden kopan lm,Jr.ı. 
m m Garhi As\"nda birkcı.ç kademe 
asa:Sk düştüğÜ no'ktayı ~ôrçe,·eli· 
yor. Kü~ikük inık f~l, n1.al.1an 
halıya flltramı bir l;or gibi he
men hash n hp söndürü1sr df', rii ... 
gA.nn e6IUı& ve alevlertn yalanıa 

IRAKTA 
lngiliz 

tayyareleri 

Bağdat civarında 
bir hava meydanını 

bombaladllar 

22 Irak 
tavyaresi 

tahrip 
edildi 

Eski Naip Apduli lAh 
lrakhlara hitaben bir 

beyanname nesretti 
Kahire, 5 ( A.A.) - B.B.C: 
Orta şark lngiliz hava kuvvet .. 

!erinin tebliğin~ göre, İngiliz 
tayyareleri, Irakta Bağdad civa· 
rmda Moskar Raşid tayyare 
meydan.nim benzin ve mühim
mat depolarım şiddetle bomba-

(Devamı 4 üncildc) 

TUNA 
Demirkapıda 

batırtlan mavnalar
la kapatılmış 

Londra, 5 ( A.A.) - BJ3.C: 
Yugoslav başv<'".kili general 

Si.moviç bir nutuk söyliyerek 
Yugoslavyaya Alman hareketi
nin başladığı sıralarda Yugos.. 
lav mühendislerinin Tunada De
mirkapıda çimento ile dolu maV"' 
naları lbatırdıklarım, bunların 
üç aydan evvel kaldırılamıya.ca
ğım ifşa etmiştir. 

Tobrukta 
Tank ların 

taarruzu 
püskürtüldü 
Şimdiye kadak 50 tank 
imha veya tahrip edildi 

(l'azısı 4 üncUde) 

istikametini gö t.cmıek ba:kumıi.-
dan pek bi.i~ iik ... 

Dedi: 
• - Bu 15f;c Mih\'crin tesiri!. 

Dedim: 
- Başlıca t<'..sir ••. Kumar ma

sasının munıkkııt ta.I.lhllslnden 
kapbJ;'I işaret üzerine muvaJ..imt 
kayıplı sC\gillslnc kapıyı a!;(mıfnn, 
bütün eski Jfıtur \C he<Uyelt-.rl u. 
nubın, yakını \'e uı.nğt görmekten 
aciz bulunan akil!->ıZ: YS.\'Ukluyn f· 
daro edici tıcsir ..• 

Dedi: 
- M'ih\Cr hnka 'nrdnn ede

bilir mi! .• 
Dedim : 
- İşte ona ha~,r!.. tl'&k, Mih. 

\ 'Cr ağasının hir hn.mlcde ~ n'hm 
edcbilc(')('ği bir yer dej;.•U, hlr kaç 
kadem(' sonra \ armn.k \ 'e Ana.do1n 
_ Bağdat dt>mlryoluncUınberf gör 
m r'kte olduğu riiyay1 gerçeklc-stir .. 
mek Ml~ e('.eğl ~·er .•• Irak, Mlh. 
ver ağasmm yanlnnı g<>lmooe.n 
alnllandrnlabilir; işi hop kolay 
tamfından ki\ ırr.·<'nnf'k gn~Tetin · 
deki ·ımarık emel dtı, Ç".apraşık 
, .e dikenli yol karşı mda hemen 
kararmı 'ennekten ba.r;lm hlr Ne~' 
yapamaz. F.ir:ıtilı trak, k endi hiı. 
disesini değll, ban mda. 'o batı 
hnnlindeki ya.km hfldlseleri ihtar 

ediyor ... · 
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BOYOK KORSAN ROMAN# 

it Yazan : llUllCAll .aan.J 
••• Ofelya Ml7Gk Wr dikkatle dinliı'orclu. O.. 
Wr noktaden bah .. bneyilii-. Wdasoct. Fıt 
nat hanrmm onu Gtihümle nlpnlemak latemeaiJ'· 
di. Göklerin kimbilir hangi lcatmclan yere Pımit o
lan hu meleiin ,.anında o,çocaiu,o tGDnk mah
Mlaınu anmak bile 1a;nıuzblr o1..,.1mr 

t 

,.. .. 
Xalbl heyecaıı Ye ~ ~ 

,.,.... oteı,u. pllll IJle .. 
Jlk " ._ı bir tamı eeerl idi 
Jd... Oaa ller 1911 .tJlfJelıOecet
ti. o~" db•llktl lı:I: 

- ......... Ulak Ollm .. 
,..ıımr! 

-Tahta ~ ~er; dere 
a"mtıl•~ıbr*lılr• 
1uclelrı tahta JrulObelere, Ylbt ..... ~ ..... ... 
ti : ........ lılr ...... fino 
llllldu ma.ı dnmenlar "1belbw-
• :~ lltlf ....... ... 
llllr, bnmü ..... ...... 
.... ., ftl'dl. BllaçelertD ...... ....... , ....... ..,,....,... ... . 

o... ,.,.. llat -- c1 ... 
. ... ™ .,._.,.. atlr'lncllllll 
lılr tepe1e c:*mqtl; onda atta 
lıldl "1* ,,._., ..._..; n~ 

. . cim eoma atlılar &trladl. onlar 

bet Mil tclUer; ..-ı tllUdı 
Mtllr, Cü. ~ a.111 ft 
Ofel)'I. .. 

QYUll .. lı$ft .... .... 
-~;ateldlertiı ...... . 
ıert 8DJI bcWed.,.... ... "tıe 
~ ~1!1 ... 
llmllttdar. Artar: 

- llMta ...... •••' . 
llll'lk etlrı t lr ! 

1>1111 ve OC'eb'lla 1-ktl. 

CP, ...... ,. lW ""' --
Uf •ttl: •tluml llrlp ...... 
4ftlrdaatm....._...: 

- ... de....,..,.; .. ,... 
•t her zaman ele pemes! 

avaıı1 manalı manalı llJft: 
- .. d•Uled ,.... lınlam

..... asr 
Tabtr lll mnt•mq w Pli'_.., 

tr; JAJD ot.ı,. baaa MJret!e 
brplaJq ctll1lnlywdu. Omer • • 
- mcmhı: 

- Blst 1l'llm 'lıln.ktmr; oaımı ...... .,., 
- Amla. •• 
-~---.o. .... 

deD1*t ook Mltlyonha; ini. ....... ................. . 
.................... JOhnnl 

~Mela ........ 
.....,.. etelı mlılbl' 

- B9 de merak ec1bwl4•; 
Juılltalancbimı. bllPM '"' ... 
pld!llnt dtıennet't'k Jror'"--..: 
fakat ~ ""8 1ıll' _.,. el. 
matflı1au afrtDlnee nbatld·m. 
o.. .... _........._ .............. ....,. .. 

'9Mı OhlJa - .,.. ,..a; l't. __,....,......,.,J)ellbnJs••-
N; 

- BıyatllDda - ....... 
o1clala kadar mlaldllmu ....... 
...... -. lllldl .. ..,.... 
danlm noktumdaJDD, °"'18-
... JMır .. ,.. IO,y1eJuclea ""' ,...., .. , ... ; ......... . 
l'WttwP •••ı•b• ...... , --... ............ ... 
- -- .,. J8lular ..,...... 
fıl1ıllt, ....... , _ ......... _, 
-1 hle ... _. .. - _, 
Bllll 1MMb1ııı.... 111 wal)w ..... , 

....,. ..... 1laldll: o da 
ntut Raa•• on Olllllmle 

n .... l•ü .......,._ a&lerlıı 
............. btmdD "" tn. 
11111o1aaw .. 1e11a ,....o, 
tollllir, o to;rak mül6ka1I an. 
1llllı 1ılle 1&1iwaatlk ole•kal 

Oelii 1m clecll ld: 
_ ... Jlooa o.. • ...,. 

...... babDaıer-: O IJaUmıDerl ...................... 
blrll olahm; SUDaD her eeYi hal -
leder: .ıan ttuııt etaaek boıç. 

tttr. • .illJf .. 'fllla ~ 
...... Be~ -~ bir 
'fer var, Tt~ ~~
rlne Jenl fM.efJ Ci,tı1 etmMlclir. 
Baham pçen gUn ıene Sir T~ 
mu Rue llmlade bir a411Ddua btli
Mdilonk 

- Slr Can Eyrln yerine mi 
seıae tm"T 

- Zvet.. BelJrl bit tabmlncUr. 

- fifaJlıh obliul .. 
- tnpıJaJı •• 

ömer pıı~ Pıı dll*atle ve "81. 
bil .,... bdar ...... Atla Ur 
dlnde, yan durarak, eol ayafmı 
........ disbae ı..aıoe JsoJlnk 
bir oturata varcll 1d .. u ...... 
N1alla do1'Qlmudı. u .. " dal
plı etek!• altmdaD .aıaıa ve 
pulü lllruJılall m1111mta1 a,.ıdlr 
...... kil! leolan ..-Selıp .. 

'* a1tm - ClllaJUı llallnd• 
......... clllldlJl,orda; klkfll1er 
aı.mm )VlllDl ~rdu w 
"" .... ar'm'ılm• bllıtmdt. 
ti. 

Omer _. lılr eo1ü aids: 

- Bir cltU 1rlm1ı4Hr .. wa 
a&llııeeeltm! 

-Bana ~I 
- Sen de yut 
- Y&llU'llD ... 
- Seni ne bıd9 

bllemealn Ofe}Ja. .. 

(~ tNlf') 

lllrokul·kitaplanndan 

Alfabe m Yurlbilgisi 
için müsabaka 

. Eaerı.i kabul 
olunanlara 500 ve 1000 

lira ..nlecek 

Be'ed;ye memurlarının ihmalleri 
yüzünden de ter kos soyu 

menba suyu dıye satılıyormuş 
Belediye, sucular cemiyetinin 

beledi,. riyuetille )'&Pllllf olo
duğu bir ihbarı tetkik etmekte
dir. Sucular cemiptl tarafm
dan yapıl!Dl!I olan bu ihbar eki. 
den şayanı dikkat bulunmakta
dır. lhbua gtire. beledi,enln 
menba su 991D1elerlnde bulunan 
memurları hig bir zaman damr 
easıalara mUhtırleri iyice '9Ul'llla
makta ve bu işi ihmal et.melrte
dirler. Batta mUJıir paruı ve
rildikten 80lll'a mWıürlmn .ır 
nabileceii de öne stlrillJulrtedl. 
Bunun neticeel olarak -. _. 
cu1ar ı.u mlllltırlerden gayet gL 

Peynir narhı 
kaldırtlınca 

Mal, bollqb fakat 
fiyatlar bir miktar 

yiikaelcli 

Yerli Mallar 
pazarları 

s-.Jilc •bilar ı~ 
milyondan 40 mllyona 

pm M...u wa.ııtkiln ilk cılnıllum Jlr 
ııt Jdtaplanm Jluıı1atmak 1ıaı arım 

vercUr.at .,. 1111' ....... tbmek\ep. 
1ertn 'llOD lkl atnıf1 için bir J'Ur't M1Pd Geom - ... ,.. ,,. ...... peJllh1 aııımaıı iWll ....... .......,. 
kltnl ~ mO••aıa ftlı&Uarmda sarw. uaw. -..a.u • 11a11ım .-..- n&t.t ,...... 
lroD11iae111111 JUmlftdL Ttllil alfabe 1berlne fiyat murakabe ~ gllle a~. BD•+wUa dl ... 
mta..,.. ile ıutt bllllll kltaplallt ..,.11 beJU PQlllN prelmt bfu' dCS llldlıl""'9 1ılltllO - ewWl U 
111ta ..... 'sstNnm ••tu iti. ,.,mr1ae urta koJmu1 ft ,.a mü. .....,_ U,.,. ı•ı•lfW Jllld& _....., 
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ırakta vaziyet 
1 

1 kllmet re""'1in karnrlyle "lrak-1 
i:ın Petroleum Company" şi,.kE'ti -

(llaş ta.rafı 1 ncldc) ne ait tesisatta istihsalı1tm dur • 
lamrşlardır. Bil'($0k tam isab~t- dıırulduğu bildlrHmektedir. 
!er görülmüştür. Askeri bina.lP-r Pet-olUn Pipeline vurt.nsiyl 
t.ıhrip edilmiştir. H1 faya akıtılma.ıu dn durdurd-

P....zar sabahı, Irak batarya· muştur. 
lan Habbanıye hava meydanın: Bazı tnsfiyehaneler. trok duru. 
t~kror l1ombardnnana başlamı • 'llunıır. Cht!yaclarmı temin etme>k 
'nrdır. Bazı telefat vardır. lngı- uzere fnaUyellenne deva.m ede
liz bombardıman tayyareleri bn: 1 c-lderd!r, 
ZI Irak toplarım susturmuşlar. fr. k lıilkllnıe-cı tıı:ıarruf t • 1 '1-ıiıi 
dn. -:ıırn"\k Uzere hm?t.ıs'I mtlCSSO!IC'lere 

· /{ahıre. S ( A.A.) - Dun ak
şam neşredilen fevkalade tebliğ· 
de Iraktl Moskar Raşid hava 
ıneydanma İngiliz tayyareleri 
tarafından yapılnn yeni hücum
da 22 Iruk tayyaresi harp harici 
edilmiştir. Yeni hava muharebe. 
!erinde birçdk düşman tayyar~
leri hasara uğratılmıstır. Şimen· 
düer hattı bombardıman edil· 
mİR, bir zırhlı trer. geri nönmUş. 
tUr. 

Habbaniye cıvannda Irak 
mevzileri büyük bir muvaffakı· 
yetle bombardıman edilmiştir. 
a Irak avcı tayyaresi tahrip e
dilmi!ltir ki bununla tahrip e. 
dilen Irak tayyareleri adedi 2:5 
i buluyor. Bu rakam. elliyec va· 
ra.n Irak tayyaresinin yarısı de· 
mektir. 

PRENS ABDÜLİLAHlN BlR 
BEYANNAMESİ 

Londra, 5 ( A.A.) - B.B.C: 
Raşid Ali tarafından Iraktan 

ayrılmağa icbar edilen Irak Kral 
Naibi AbdülilaJı, Ira.klılara hita. 
ben ne9rettiği beyannamede ez· 
cümle diyor ki: 

''Raşid Alinın cilrUm ortağı 
olan ve satılmış bulunan askeri 
bir müıtebitlcr grupu, beni zor
la va.zifemden u.zaklqtırdılar. 
Sulh nimetlerinin yerine harp 
felaketleri ikame edilmiştir. 

Vazifemin ne olduğunu bili. 
yorum: Namus ve şef erini te
mizlemclt için Jraka dönmek. Bu 
hainleri kof;'"lllak ve se. gili vata· 
nmııza hürriyet ve istiklfili iade 
irin bütün hakiki Iraklılara hi. 
tap ediyorum. 

Iraidı askerl~r! Ocaklarmız.a 
d~nünUz ve Ira.len dönınenıe ve 
mC=lnı hükumeti iş başına la.de 
clmeme intizar ediniz.,, 

I.ondrn, a (A,A.) - Resmen 
bildirildiğine göre, İngiliz kıtııhn 
1rnk kuvv~tlcrinl Basradnn tar. 
d tmi,..lerdir. 

Lon 'ra, 5 (A .A.) - Rövt.c>r 11.· 

jansınm b ııı:tbah snlfıhivetll krıv. 
naklar"'"n lSln· .. ndl~nn ıtöre. trak
ta dUnkU cum!!.rtcsi gfuıU, btıtUn 
r,l\n 1n~ll:ı: hn.va 'h ... -ba .. ı1•nıı>nlA· 
rı fü~et"1'lnm Habbanlvedckl tngf • 
li:ı: ordu~11 'hrna te\>c'h E't+•~ to"<'U 
ateıılnltt fasılalı kırmrı:ıtrr. trn'lı: top 
çu~u dlln ım.bt-lı erkenden ordu. 
gaha h:kim bulunan yayladaki 
rn()vıdlertnden ateşe başlamıştrr. 
İngiliz ,.aylntınm az olduğu eôy • 
l r..mckt,.dlr, 

iNOtLlz IJARBİYE NEZARETi 
Nt"°' n;BIJG} • 

l.nnllra, f ( A.A.) - Harbiye neza
retinin tebliği: 

lngıllz Harbiye nezaretinin btbllfl: 
2 Mayısta, Iraktan Habbantye'de 

muhaa mat ba'ladıktan sonra kuvvet· 
Jcrlm:z Baarada Doklar mm:.akasmı, 

deniz heva flMUnU ve elektrik santra• 
lı:ıı IŞJlil etm~le'"dlr. Irak kuvveUerl
n!n ora'ardan çekll~i daha evvelden 
muayyen bir n:Uddet verUerek ı.tenll· 
mlş ve yüksek rlltbe11 bir Irak subayı 
buna muvafakat eylemııu. Fakat mes 
kt1r :nı.ihlet. bittiği halcı. Irak kuvvet• 
leri çekilmek tc;ln hiçbir tedbir aıma
dıkla rından kuvvetlerimiz ontan ora
dan tayyare ve topçu bombardıman
lan !ıe terdetmı,lerdlr. 

Ha?banlye'de lkl sahayı kıtalanmız 
kullaııınaktl\dır. Cumarteat sabahı tn
glllz bomba tayyarelfrl Itakllltn dul"" 
durmuştur. Irakııların topçu ateşi fa• 
sılalı oımu,tur. 

tRAK IWMANDANLIQININ 
TEBIJOt 

Bafdat, 4 (A.A.) - Irak kumu
danlığt bir husus! tebll~ neırederek 

dlln dO:man tayyarelertnhı 'l'ırat tıze
rınde Falluja gehrtnı bombardmıan 

ettiklerini Ye Cami'ye botnba isabet 
ettı:taJ ve kadmla çocuklar araırmda 
öllt ve yaralılar buıundutunu blldlr
mektedlr. 

Irak kumandanlığı halka ap.ğıdald 
taıı:nau nrmiıttr: 

ı - BOfukkanlılıtr muhafaa et• 
JT1ek, •ıtmaklarn girmek. 

2 - Sokaklarda toplantılardan te.. 
vakki etmek, ınfmaklara gtrmelt. 

3 - Tayyare,lere lntıyUn atmaktan 
teva~ld auretıyJe tlllek mermllerlDI 
tasarruf etmek. 

11.ı\\'FAl'A Pıı:TBOL AK1T1LMA.. 
• Dma>'OB17LMJ 

Bağdat, :S (A.A.) - Ofi: 
fr:lk Mlkftmeti tara.fmda.n neş • 

rcdU~n hususi bir teb~t>. hU. 

ynıı'llln ~.ı.ı au~ınır vetıikn u· 
sulülli3 tAb! tntnıağa karar ver. 
mıştır, 

1raka.1n l'etroıeum Conıpany'nin 
senelik petrol ıstlhsal!tJnın 5 mil 
yem ton oldu~ hatirlaUlmnkta
dn, 

ALMANYANIN PETROi. SiKiN • 
TiSi \'E tRA K l'ETROI :r ... ERt 

Loodm, 4 (A.A.) - Hlledn 
İrak petrollerine el koymağa te. 
şebbtııı etmesi çoktanberl bekleni
yordu. Almanyanın petrol ihtiyaç 
lan .enede 16 milyon tona baliğ 
olmaktadır. Halbuki Romanya an· 
cak 7 mllyon ton çıkarmaktadır, 
Sovyetıer Birliğine geUncc, onun 
istlhısalltr 30 milyon ton olmakla 
beraber, bı:nun pek azını lhrnç 
etmektedir. Eaa.een Almanya Rus 
pctro!Unü tayyarclerinde kulla. 
namaz. Binaenaleyh Almanya t • 
rakın ve 1ranm petrollerine muh· 
taçtır, 

Bu iki memleketin senelik 1stih 
salatı 14 milyon tondur. Almnnya 
ancak bu Llti memleketin petrolle 
rlnl ele ceçlrmek suretlvle bugün 
çektiği petrol STkmtısından kurtu 
la bilir. • 

ALMANYA IRAKA NASIL 
YARDIM EDEBILlR? 

Londra, 5 ( A.A.) - Irak hü. 
k\ımeti İngiliz krtalarma karşı 
yardım için Alrn~lardan yar
dım talebinde bulunmuştur. Me· 
sele, Almanların tayyare ile Ira· 
ka kıtalar t.aşıyabilip taşıyarnı. 
yacağrdır. Bu İf gayri mümkün 
gibi gözUlmıektedir. Çünkii ka~ 
te.dilecek mesafe, nakliye tayya· 
relerinin yere inmeden katede
bilececekleri mesafenin azamisi. 
ni tecavüz eylemektedir. L<md
rada umwniyetle iyi haber ala.1 
mahfillerin fikri bu merkc.zd~
dir. 
Aynı mahfillerde ou cihet te

bariiz ettirilmektedir ki Irakta. 
ki güçlükler, elde mevcut petrol 
miktarı bakımından İngiltereyi 
gayri müsait vaziyete hiç bir su
retle sokmayacaktır. Filhakika 
Irak petrol kuyularının istihsali, 
diğer mmtakalardaki istihsa!e 
nazaran zayıftır.Irak 1939 da 1 
milyon ton petrol istihs:ıl edi· 
yordu. HP.lbuki mesel! Imk se· 
nede 10 milyon, hollanda Hindis. 
tanı senede 8 milyon, Borneo bir 
milyon, Mısır 600 bin ton, Hin
distan 300 bin ton ·istihsal et· 
mektedir. Bu suretle, petrol tc· 
mini kolaylıklan ,Iraktaki hadi. 
selcrin neticesi ne olursa olsun, 
muazzam olarak kalmaktadır. 

lrakm askeri vaziyeti 
Beyrut, 4 (A.A.) - Havas -

Ofi blldlrlyor: 
. Irakta lngiltercye kaJ1lı açılan 

muhasama, Irak ordusuna. kati 
bir askeri muvaffakıyet elde et. 
mek değilse bile, acaba !nglllz 
kıt.alannı tutabilmek ve yalnız 
lrnkta değil fakat aynı zamanda 
Orta Şarkta İngiliz kıtalarmın 
tertibini değigtirebilmek imkanını 
verecek mi? 

Irak ordusunun objektlr bir 
tetkika tabi tutulma.et §U tahmin. 
terde bulunmayı mUmkUn kılar gi· 
bidir: 
Eğer Rqlt Ali hUkümeU yalnız 

Irak ordusuna güvenecekse, Irak 
birkaç senedcnbcri nnıtert sahada 
bUyük ga\Tetler yapmıatır. 1937 
de bUt.çenln yüzde kırkından fnt
lası ordunun techlzatına 1ahsi!I o. 
lunmuştur. Bununla beraber, Irak 
orduaunun eslihası ve techizatı 

çok nokaandu. 300 bin kilometre 
murabbaı bir arazlyl mtldafaa için, 
Irakm. sulh zamanmda 40 bin kişi. 
Uk bir ordusu vardır. Bu ordu, 
sefer halinde 70 btıı kişiye baliğ 
olunabilir. Her fırka, 3 piyade a· 
tayından ve bir topçu alaymdP.n 
müte,ekklldir. Fakat piyadenin 
techlsatı 1arlh surette gayri kMi
dtr. Yalnıs atla tahrik edilmekte 
olan to~u da çok sayıftır. H~va 
dafi tertibatı, 20 milimetrelik yal. 
nrz Uç bataryadan ibarettir. 

Irak hnva kuvvetleri de 50 den 
fazla tayyareye malik değildir. 
Ve bunlardan yalnıs 20 Bi modern. 
dlr. Tayyarelerin ekserlal, İngiliz 
mamulltıdır. Maamafih Irak h&..-a 
kuvvetlerinde blrkaç tane de İ
talya ve Amerikan tayyaresi vr. 
dır. Hava kuvvetlertnbı saatı bil 
h881a yedek parça yoldıılundan "Ye 
pllotJarm antrenmaıurrzlığmdan doğ 
maktadır. 

Irak kuvvetlerinin. ~ 

ıv:atsuoka 1 !ürk ka~ını !Milli Şefimizin 
Amerilcaya gilmn!< v zıfeyc~., 2!g,r!!,~.or fotuğrafları 
f "k . . dd tt" rinde çalşnnk, ordunun ihtiyacı 1 , rını re ~ olo.n malzemeyi hnzırl:ımak ve __ dik-

m k ıç n Ankaradaki ilk trcrube-

Tokyo, 5 ( ı\ 1\ ) -- J:ıpon tın. 

riciye nazırı lıntsuol;n, gazC'teri • 
lerle ynptığı bır gurüşıucd~. u_ 
zakşr.rk knrşırıında'u Amerikan 
lıatu hare:: ti lıakkmdn kati ma 
!Umnt almak üzere Amerika Biı·
leııik De\'IC'tl('rinc scya}lat <'l" 
mcsi fikrini l"at'i curcttc rcddey.,.. 
lemiıJtir, 

Domrl jan ının blldlrdlğll'I 
göre •• ~ ... E.,o'":rı. r"'rl:tnkl Jır1 ;•.t 
şeraiti tc-tk'lt ıçin Ruzv"'lt verP
hut Cordell Hull'ün Tokyoyn gc>l' 
meslnin daha zlyn.de milnnslp o. 
lacııf,'l'"' · ·· •·l~lcıtlr. 

Alman tebliği 

1 •nylc muva.ffııkıyctll imkfınlar 
hıızırlıı.mı.ş ve rehber olmuş bulun
mnktadır. 

Her oehlrdc buna benzer imkiin
Jıır vardır. Biltlin Türk kadınları

nı, cemiyet hayatına yararlı, mil· 
1i mUda.faa hizmetlerine hıı:ı:ır ol-
mı:.ya davet ediyorum.,. 

Yardım Sc\"crtler O<'miy'!ti 
lliiıni Rciı;i 

l'rlE\'JUBI..: 1NÖNÜ • 

Anadolu ya 
gidecekler 

(Ba,ı,tarafı 1 nclde) 
ki mPccnnl yolcu nakliyatına da ba§. 

Ankara, 4 (A.A.) - Edirne, 
Ereğli, Nevşehir, Ergithıın ve A
yaş'tan aldığmuz telgraflar, Milli 
Şef lnönUnün imzalarile hediye 
etmiş oldukları fotoğrafilerin bu 
vilfı.yct ve kazalarda parti merkez 
vo halkevleri §el"ef mevkilerine 
!eten sevgi tezahUratıylc konulmu 'i! 
olduğunu bildirmektedir. • · 

Tobrukta 
Kahire, 5 (A.A.) - B.B.O: 
Tobrukta d~an tanklarının taar. 

ruzu pllakUrtUJmtl§tUr. Şimdiye ka.. 
dar 60 tank imha veya tahrip edllml§ 
tir. Dılgmanm zayiatı yaralı, tsıu ve 
esir olarak pek ağırdır. Harp ıınhnc
sl §ehlrden 30 kilometre drşaroa ve 
mUdataa battmm be§ kilometre içe
risindedir. 

• * • lnıımıııtır. 

Bcrli ı, 4 (.4 .. ~.) - Alman or- BugUn snat 10 da kalkan Trak va- f(ahlre, t (A.A.) - Resmen bildi. 
duları ba ,!tumiı.ndanl(illtn tcb. puru :Mud ... nya yolu ile ve aklarına rlldlğiııe göre, dll§manm Tobruka yap 
liği: Yüzlerce sa\:nş ta)'yarcsi dUn sureıtlle Anadoluya gitmek ıstıyenter- tığı taarruz durdurulmuş ve dU§mnn 
gece Liveı1>0l limanım santlerce den altıncı katııcyl atıu-ıık llmıınunır. tankle.n çckilml§tir. 
·\·e talıripk;r bir tesirle bombar· cınn a~·ulmıotır. Trakın mUrettebi 460 • * • 
dırnan etmi~lerdir. Jcrsey'Lı kişi le!! Fakat gidenler bu miktardan "..... ta k 
şark sahilindeki te<-isatta, dok- azdır. Kahire,' CA.A..) - ~mz or ~ıı.r 

kuvvetleri umuınt karargAhmm tebll. 
larda hububat ve ) ilk antrepo. tıil~cı KAFİLE l1''EBOLUYA ğl: 
larmd ve diğer askeri hedeflrooe ÇIKTI Tobrukun barlcl mndafaalanna kar 
uzaklardan gözüken bir Çôl< g"- ın .. bolu, !l .A.A.) - İstanbuldan oı dU~man hUcuumnun tekrar etmesi 
nis yangınlar çıktığı bildirilm k· devlet hesabına Aııııdoluya geçmek muhtemel olmakla beraber dlln öğle. 
tedir. Merkezi lnglitcrcnin garp lstiy:mlerden ikinci katueyi hamil bu.. den SOlll'a d\Şnan tanklarının tov1.u
sahilinde diğer mUhim bır limn. ıunan Ankara vapuru dUn buraya gel muzua §iddeUl ate~i karvıamda gcrl 
na da en ağır ~pta bombalarla mlş ve yolcularmı çıkararak tckrat çekilmesi Uzerlno hUcum kaU surette 
h .. arruz edıımi~tir. lngiltereniıı tstan?ula d!Snm"•tUr. Yolcular gerelc 

'4fl önlenmiftir. Sollum mıntakasmda mo.. 
jark sahilinde Middl.sborotıgh vapurda ve gerek llmıınımızda tahliye törlU kuvvetlerimiz muv&ffaklyetıe te 
!iman mmtcıknsilc endüstri tesi· esnasında gtırdUltlcrl koJaylıklardıtn tovvUç eden yeni bir akm yapmııı. dUt 
satına ve lngiltercııin cemıbun- ve yardımlardan memnuniyette batı. . mana kayıplar kaydett.irınif ve eaır. 
da bir silah fabrlkasile bir gece setmclltedlrler. 
tayyme meydanına da diğer mü. --o-
essir akınlar yapılmıştır. K 

1 
k 

_ş:mau An:iknaa To~ruk istih· ızı lopra ta yangın 
kaırJarmo. gıren Afrıkn. Almf\n 1 
heyeti scferiye::ıi clizütamları (B&§ tarafı ı nclde) 

ter ıılmııtır. 
H&beşlstand& Amb8.Alagt Uoıerlne 

Uerllyen kıtaıarmus dlfer mUhim Wr 
nokt.Ayı zaptctml§lcrdlr. cenup böl. 
gelerlnde harekAt devam etmektedir, 

İngilizler tarafından tanklarla Yan<:ı.n sigara blrnz sonra yere dil§ • .Y. * 
ve toplarla yapılan mukabil ta. m1ı11. döşeme)i tutuşturmuştur. NeU- Boma, ' (A.A.) - İtalyan ordulan 
arnızları tardetmielerdir. Son ccde çıkcn yansın barakayı tamamen umumt kara.rgAhmın SSS numaralı 
gUJılerde yapılan bu muharebe· yl\ltıtktan sonra ittalyo tarafından tebliği: 
leHe 16 dUşmnn tankı tahrip söndUrUlmüştUr. Balıçcnln blr k!Sfe- "Garbi Akdenlzde bombardıman te
odilrniş ~ mUteaddit top climL sinde ı;yuyım Numan sabahleyin uyan l ııekkUllerimlz bir dllşman kruvazörU
ze düc;mil~iir. 2 mııyısta, Alma.1 dığı zaman barakasının yerinde yoı. ne bUyilk çapta bombalar isabet etttr-
ve İtalyan Stuka filoları bilhassa ter e.stiğlnl g6rmU§tUr. ml.şlerdir. Slrenalfde Tobruk'a karvı 
iyi $.ililh.la.runı§ savaş ve avcı ~undan ba11ka, gene Kı:ı:ıttoprakta, yapılan taalTUZ muvaffaklyetle devam 
tayyareierinin de mUzahareitlc Tnhtaköprü cıı.ddeslnde, bir yangın etmektedir. Tankların hlmaycslnde 
'!'obruk limanı istihktünlann·ı ve çıkmılJ, 60/1 numaralı Eminin evi kl8 dUŞmanın yaptiğ'I iki 'l'ı\ukabll w.amız: 
tesisatlarına müteaddit defalar men Yllr.mt§t.ır. Yangının banyo boru- geri pUskllrtUlmUştUr. 
müe"'...sir bir tarzda taarruz et- !arının eakUlğl yüzünden çıktığı anla. •'Alman ve ttalyan bava teşekkUl. 
mişlcrdir. Tobnık limanında yük şılmış, her lkl vaka etrafında tahkik& leri demlrll geınller1, lsUhkAınlan, ba-
sek tonilatolu bir gemiye i!a.bet ta ba§lanmıgtır. taryalan ve asker tahşidatmı yekdi-
olmuş ve bu gemi nğır hsara • ğertnl mU~aklbcn bombardıman et-
uğramıştır. Şarki Akdenizdc, Akdenı·zde u··ç gem·ı mııııerdlr. Maııra Matruh bom.bardı· 
Alman he.va kuvvetleri 3 mayıs man edilmiştir. 
gecesi Girid'dc Suda koyunda "DUşman Trablus ve Blngazl tıserl. 
10 oin tonilatoluk bir ticaret ge- bombalandı ne hava akınlnn yapmıştır. Bir mik-
misini batınnı§lar ve diğer b.l· tar hasar, birkaç ı.nu ve yaralı vardır. 
yiik bir gemiyi ciddi hasara uğ- (Baı; tarafı 1 ncldc) nır İngiliz bombardıman tayyaresi 
ratmışlardır. Al<den!zde, destroyerler himayesinde dUtUı1llmUıtur. şarki Atrlkada Amba 

:Malta'da Savaş ve Stuka tc- seyred.zn bir dUtman ticaret geınllerl Alaji mmtakaamda topçu faaliyeti ol· 
şekküllcri Valetta limanına hü· kafilcsı.ne hUcum eylemiştir. Deııtro- muıtur.,. " 
cum ederek devlet deniz teı.gah- yerler~ ve 12 Cin, 8 bin ve 4 bin toni. 
!arma, petrol hazinelerine, hava JltAo lıaclmlerinde Uç Ucaret gemtalıle 

dafi bataryalarına ve doklnra tam isnbctlcr kaydedilml§tlr. K al Karol Hava 
isr.lıe-t:er kaydeylcmişlerdir. lngı:iz hava kııvvcUcrinc mensup r • 
Düşman, dün gece Almanya bomb:ırdıman tayyareleri, Libyada 

üzerinde hafif kuvvetlerle uça.. cuma • cumartesi gecesi ve bUtUn 
rak rrarp mmtakasının muhtelif cumıırtcsi gUnü dU§manı hırpalamak. 
yerlerine ehemmiyeti az miktnr- ta devam eylemişlerdir. Gece, B<mina 
da iııfilük ve yungm bombaları tayyare meydıını şiddetti b\r hücuma 
atmı~tır. Askerl tesisata ve silah maruz bırakılmıgtır. BOmbalarla ve 
müesseselerine hasarlar olma· mltraiy6z atql llo iki asker_ nakUne 
mır.tır. Sivil halk arasında müte· mahsus YUnkers tayyareat tahrip edil 
adcÜt mu ve yaralı vnrdır. 1 mi ve diğer blr çoğu clddt ha.sara 

Gece avcıları ve hava batar. uğratılml§tır. Aynı tayyare meydanı, 

l b. d" an tavyarc~ı· cumartesi günU gUndUz de ciddt su. 

naya gidiyor 
Lh:.bo'I, t (A.A.) - Eakl Romanya 

Kralı Karoı ve Bayan Lupcsko Cuma 
a~amı Exambion AmerULan vapuru 
lle Lizbondan Havanaya mUtenekkl
ren hareket etınl§lerdlr. Vapur kal
kıncaya kadar eski kralın hareketi 
gizli tutulmuştur. va arı ırcr uşm • .., d" ·· ·· 1 d' rette bornba.rdımır.n edllml§ • ve daha 

uşurmuş er ır. blrçolt n.sker nakllne mahsus 
0

YUnkera 
tnyya:-esı ha.sara uğratılmııtır. 

Blnbaz!dc, askeri hedeflerde bUyUk 
Şimaldeki Sovyct filosu bir yangın ve §lddetu lnflltı.ltlar vuku. 

a getirıtmlşUr. 

İngiliz bahriye 
nazırının nutku baEkumanaanhğı 

Mos7rov..ı, 5 ( A .A.) - Amiral 
Golovl~o. şimal Sovyet filosu 
başkumandanlığına tayin edil· 
miştir. 

İngiliz kıtalnn, Basraya son ihraç· 
lnrdan ovvcl, Habbııniye ve di
ğer tayyare meydanlarını tutan 
!ki tayyare filolillfısından, tayyare 
meydanlarını ve yollan muhafaza 
eden altı zırhlı otomobil kıtasın

dan ve 7 motör!U bölUkten iba. 
rettir. Ekserisi Hind kıtalarnıdan 
mürekkep olan yeni kıtnatm mu· 
vasalatı, lngiltcrenin bu mmtaka
da hareket vasıtalarını çok büyük 
mikyasta takviye etmiştir. Aynca 
Basra karmsmda Hind Okyanusu 
filosunun tehdidi de vardır. 

Huluatan denobllir ki, Irak htl· 
kümctı sür'atle Yemende ve Suu
di arnbistnnda mUttefiklor bulmaz 
ve bllhassa mihvere ve hassatan 
mihverin hava kuvvetlerine mU· 
rac:aat etmezse, rrak ordusunun 
İngı1iz ba~umandıınlığını nn:ı:.ik bir 
vaziyette bırakabileceği sanılamaz. 

Ha~istand:ı, tngtllz hav:ı. kuvvet. 
lerl, Abmbaala.gl ve Flaga geçidi mm 
takaıannda lnglUz kara kuvvetlerinin 
muvaffnklyet'le tetevvUç eden ha.re. 
kft.tma yeniden devamlı ve kıymotll 
mUzahcrette bulunmuşlardır. Bombar. 
dımanlar ve mltraly6z ateşi, ı.atthkA.m 
lanı, motörlQ nakliye kollarına ve 
dllşmanm levazım ve iaşeslne mllblm 
hn.sar vukua. geUrmlıtır. DU~man Ju. 
talarmn ağır zayiat verdlrllml§tlr. 

BUtUn bu harcka.ttan, tayyareleri. 
mizln hepsi üsıerlııe dönmllştUr. 

Loncırt1, .t (A.A.) - Balırlye nazın 

Alekaandre bugUn bir nutuk aöyl!ye. 
rek deml;,tlr kl: 
"- Yunanlat.an harekAtınd&n ev. 

vel DUnkerk hldlscslnln nskerl tari
hin en büyUk tahllye hareketi olduğu 
neticesine varılmıştı. Fakat Yur:.ıuıis
tanda yapılan tahliye harekA.t.ı donan· 
ma, pike bombardnnan tayyarelerine 
karıı hemen hemen hlmııycalz bulu. 
nan 15 bin kişilik bir kUV\'etl kurtar. 
ml§tır. Yunanıstandakl ltuvvetler tah· 

irak naibine Erdün tiye r.dlllrken yalnız iki torpido muh· 
rlbl kaybetm~ olmt!klığımtz1 bir mu· 

Emirinin ziyafeti cıze ~ıA.kkl ederim. 

Kahire, 5 ( A.A.) - öğrenil· "Şimdi tngtltere harbin en nazik 
diğine göre, cumartesi gUnü bir devrealnl tdrl.k etmlt bulunuyor. 
Şarki Erdün Emiri Abdullah ta. Ç1lnkU AtlanUkte, Akdenlzde, hatt& 
rafından yeğeni ~ sabık kral Bura k6rfezlnde bir çok meseleler 
:rmibi Emir Abdülil8.h §erefinc kar§ısında bulunmaktadır. Amerikan 
verilen 'bir öğle ziyafetinde, Irak yardımmm artması nlbat nellce)·c o. 
taki vaziyet ciddi bir tetkike lan tmannnm kuvvetlendlrmektedlr. 
tabi tutulmuştur. Bu öğle ziya- lcap edenıe Amerikanın btltUn 11kle. 
f etine, bir Irak sabık nazın. ile tfy!e mtıcadeleye atılacafl amanm 
Iraklı şefler ve Şarkt Erdün ve yaklaştıgını gösteren al~metıer var
Filistin arap şefleri de iştirak dır. Ortada bunu ima eden sağlam oc-
eylemişlerdir. .. bcplc;- mev.ı:uttur.,. 

Brest 
yeniden 

bombalandı 
Malta üzerinde 2 
tayyare dütürüldü 

Londru, lS (A.A.) -1.ngillz Jı&tf 
kuvvetleri bombardıman tayy~ 
gece Brest doklarma hUcum etııılf' 
Jerdlr. 

l\111lt.-ı., 5 (A.A.) - Rcsmt tebHfı 
Cumartesi akpmı iki dllı;man ta1-

ynrc grupu, Malta tızerine ıiddeUl " 
kınlar yapmı§tır. Gell§l gt1zel auı-' 
bomb;ılar, evlerle hUldlmet blnalarsıt' 
da hasarı mucip olmuştur. İki .AlJJl-' 
bombardmıan tayyaresi dllşUrUIDlDf' 
diğer bir tanesi buara utmtılml§tı1' 
Az mllttarda ölU ve yaralı vardır • 

Şimali irlandada 
Belfs.st mıntakası 
bombardıman edildi 
Londra, 5 (A.A.) - Şimali lt• 

landa dahili emniyet nezareti ilf 
vlmali trlanda lngiliz hava Jt1Jf' 
vetleri umumi kararg{Uımm tel> 
liğinde, gece, Belfast mmtakall• 
na düşman tayyareleri tara.fmdl' 
eiddetli bir hilcmn ya.pı:lmış oldl" 
ğu blldirilınektedlr. 

Evlere ve endüstri blnal~ 
mtlhim hasar yapılmı.ş ve bir tJV 

tar yangın çıkmıştır. Ölü ve ~ 
ralı miktarmm yüksek olın 
muhtemeldir. Yeni tafsilat bı.ıJ 
hrra verilecektir. 

Almanya 
Portekizdeki hava üsle' 
rinden istifade etmek 

istiyormuf ! 
Londra, ' (A.A.) - Of!: 
Gazeteler, Portek1zln vaz!.yetl JJJ'I 

kmda mUtalealar DC§rey!emektedl' 
bazı gazeteler, ~rlk yanm a~ 
dan alman bir muhabir telgrafttıll lf 
tinaden, Hlt.lcrin Saıazara bir gııı;; 
ti tckllflndo buluntnU§ olduğunu 

etmektedir. Bu garanti tekllfin1 ~ 
re, Almanya, Portekiz hava ve d ' 
Oslerinden serbestçe lsutadc etJJl fi 
mukablllnde, Portckl.zin lsUltlAJIDl 
mUlld tamamiyctlni koruync:ıktır:..ı 

Porteklzde yalnız 6 hava me)'O"'"..ı 
vardır ve bunlardan birkaçı da as1' ~ 
faallyo}te gayri aallh bulunmakta~ 
Fakat bunlar, AUanUk mııhDft 
için HtUere faydau olabilecektir. 
balde, Salazar, bu ana kadar fil 
rln tckllflnl mUzakereye biç b~r te rl 
yW ıöstcrmcmlştlr. Alınan aynı 
bere g8re Portekiz, İspanya hudud 
muh.taza lçin 50 b1n asker sd 
etml§Ur. Es!l!en eğer otmdlye J<lt 
Portekiz blr 1stil!!.dıuı maaun bır• 
DUf 1.le. bu belki de, HlUerin, nıı 1 

cavüzU olur olmaz zengin Port 
11 

mU8tcmlekelerln1n İngiltere trı.~ fi 
dan. kullanıtınaamdan korktuğUl' 
dolayıdır. 

• 
YENi HAVA OKlJL11 

DtREKTöRU _,, 
İstanbul hava kurumu TtırJc ~ 

ll1 direktörü B9.y Savmi bavn .0_.16 
lu dlrektörlUğUnc tayin odllP"" 
tlr, 

--0---

y olunu Şaşıran 
kamyon , 

1nblı!arlar, ldarealne ait 269 d 
marah toför Kadrinin idaresiO 6 
ki kamyon, dün ara.bacılar ca~,
sindcn geçerken, lcarıınıma ç ~ 
tramvayla çarpışmamak f c;~,ı 
rekaiyonu kırmı", fakat bu JI 
Rua elbise mağazamım gUn:!t-1 
ne çarpmışltr. Güneşlik pagçr" 
mıv, şoför yakalanmıştır. 

!Evlenme 
isti yorur11 
Bir bekôrın hatıralar' 
EvlenlIM'te kal'&r yermiş. .-; 
fakat kadınlara fazla ı~,; 
DlJ)"llD bir erkefln, her seot""" 
ve her genç erke~ al6kadll" 

Cfllc ctızel. ~ rOlfl#ıld 

Eğlenceli ve CliifiJtr 
dürücü bir meıJ#I 

NAKLEDEN: 

'meaü 5ı8lf 
Bugün okuyundt 



,, .... 
Ustünde Osman 
Efendilik var, 
onu bir türlü 
alamıyorum J '' 

ha bıgUtere SıhhlJic N~ harbin 
'1angıcmcln.n marta kadar Lond· 

~Ya )"a&ıılan h&\'a taarruzlarında 
: bin kişinin olduğUnu, 40 bin kL 
11111 Y&ralaııdığını söyl<"di N . 

Jlıt &ıır bu ltlrafmda, İngiliz ener 
lı bıin, ln.ı;Ulz mllletindeld manc' i 
l'f>"'vetın 'Jf rinde olduğunu, zerr('. 
lıa sarsıtmadığını gö terdiğt gibi, 

lı ldkatı oyh'ml'nin de derin bir 
zı hl edilnıc'ktedir 

d 
tsas('n ) nlanın öm~ çok kısa

ır A 
lat; tala.rrnuzm dediği gibi, "ya.· 

il 
"nın mumu yatsıya kadar ya.. 
r" 

ı,ill• Yalan söylemekle, hakikati 
~l"kll', milleti klUldınna\·a 

~, . 
ı. ıtçınaı la za ft>r ka.1.amlamaz. ifa 

1~ kat, dofrru fü:, acı da olsa sör 
.._ ~<'lidir. Çünkü doğrunun, doğ. 
, 'öyll"ln<'nln tc vlk'kir mahiyeti 
, '"dır. ili lcrl koriikler, intikam 

d ~&J'mı alc\ lendlrir, fosanlan 
llıa kU\'\etli olml) a, ~1ışmal a, 
11 lllikll' tfnnt>ğc se\ keder. 

llu itibarla, lngilt~rc Sıhhiye 
11 
'11 ruıın ha.1,lkatl soylemeslnJ ga

fı:. bulmamalı, blliıkls alkıslamalr 

bı-ı.. ı;C'r taraftan, Londra .ı;azctt>. 

~ rlC' Ualk9nlanlaki Alman ta· 
"1\ zunun cidden u~ bir saldı. 
~ Oldu;:;"llno yımnaln.n da, İngiliz 

1 ~t rinln büyiiklüğUnü göster • 

" 1<t dir. Fakat, İngilizler, düs· 
"'llılannın kıymetlerini söylemek. 
~ l'flağlubi> ctıcrini itiraf etmiş 

lillPrdir. Blliilds, er g~, galip 
'lt-c.-ekJC'rfnl büytik bir imanla 

1 
1('fnc-ktt"dlrl('r. Burada İngil1z -

tj n ) aptıkları, hnklkatl söylemek 
t 'anmc>rtli~ridir. V!' İngiliz gazr. 
"lt:>rf • 
ıı_ nın, ''düsmanlanmm mu. 
il li.'kak mağliıp <'dr.cc>ğiz!" sözün· 

~lu rlo~luiu isbafa lüzum yok. 

11 
• l."altm le;)a uzak gttnler, belki 

Ilı(! ~Ylar \C yıllar, bu hakikati 

)' t'!/dana koyacaktır. ÇUnk6, dün· 

, '41a ikbal, mal gibi, zafer de haki 
~ ebl'dl dcli;tldir. Akla, \C hayale 

~lycn s!'bepll'rlc ft<bal ıŞTğt 
~· nıal eld<'lt çıkar, zafer bir 

'e rüya olur. 
llora1ı Osman Efendi, değerli 

Fransız 
gazeteleri 

Irak hadiseleri ile 
Yakından alakadar 
'''t·· k ~rkiyenin hattı hare-
~1 §ark meydan mu-

harebesinde kati 
~hemmiyeti haiz 

olacaktır,, 

~ 
.\' l'tuont Fc.rand, 4 (A.A.) - Ott 

ı.._ bUdlrlyor: 
'~ hMıscıeri bugUnkU Fransız 
lıtrıa lerının dlkkalinl tutmaktadır. 
"Q 1 G neral Duval diyor ki: 

'ıto rfdde ve Trablua hududunda Mı· 
~bı kau mUcadelenin ba§lamuı 

be ~l bulunduğU bir anda Irak 
' llrtyor v Almanyanın yar~ 

~llyor. Irak p trol kuyulan bu 
~ t ha t altına glrmlıı oluyor ve 
~ 'Vav 1 eBaaen ki! yetBlz o~n 

lrmd n yenı b!r şeyler daha al
~ 

mecbur kalacaktır. Harp bir 
e Aayaya geçecek BaBra kor· 

t'ahuı ıine atrayct etmiştir. lngl
~ltı hadis olan yeni vaziyet bU

~ )hı.1. 1. blikcıerle ve ileml için 
;-"1--rıa doludur. Akdeniz muhare.. 

~ llonuna yaklaşıyor. Akdeniz har
tı Yaıuncıa Asya harbinin de tıe.ıı· 

HiTLER 
Dün 

Rayştağda 
bir nutuk 
söyledi 

de' Jet adamlarmhndı. AumetB 
deiU, fakat lall•r, hayt;lyethw. 
dü ki•, eelebl bir lasaad1. Kimse. 
ye boyun t•ğme.dlği, dalkarnkluk 
etmedlil gibi, kendishlnc yah-ar
masını iste~ en, dc\'rlııln büyük 

şahsi) etlerinden Halet Jı~fendlyn 

de eh<'mmlyet ''<'nnemfş, ricayı 

bir kütüklük saymıştı. J<'akat Halet 
Efendi, )MMll!t&h \e llükiımct ya -
ıııııda pek büyük itibarı olduğu \C 

L ... tcdiğlni yaptırdığı ic;in, Osman ''Tu·· rkı·ye zı·mam 
:Efcmllyi çc.~ı hırpalamı~, küçük, " • 

chemınly('tsl;ı \azifelerc t.ayin c. darlarının reaı·sı 
dcrck ) urdun dört k~tne yol· 1 
ıa:;~=~ Efendi, hu tahkirlere c · hattı hareketi 
:::~~~: bi!~r:~:m~~~e~~:~n~ sayesinde istiklalini 
de\ le~ faydalı i~ler gı>rmüştü. ' 

Bir.gün, Halet Efcadi, nedimi muhafa etmektedir" 
J\~e{'ı Zade salr tzz,•t .Molla ile 
otururkt•n, U'8k, ~man Efondl
nln geldiğini haber wrcll. Halet 
Efendi hemen yerinden kalkıp so· 

faya koştu, ti merdiven başında 

misafirini karplach. Uzun üren 

bir müsahaheden sonra Moralı mii.. 
"aade lıııtcytp kalkınca, Halet E

ft'ndi, yine• önüne düı;üı, merdiven 
başına kadar uğurladı. 

lzzet Molla, Halet Efendinin, 

bir tı:aşrk suda boimak '8tediği 

Morahya göıttenliif saygıyı gö_ 
rünee ~a~tnnrBh. J:fendl odaya 
dönünce hayretle sordu: 

- Bu adama etmediğin fc. 
nahk kalmadı. Böyle iken, nere· 
deyse cteklerlnl öpe~ek!lin, bu 
perhiz ne, ba lahana tal'Ş1fsu ne! 

- E\'et, haJdmm. ('A>k fMtahk 
~-aptnn bu adaına. •• Nufuzanu krr_ 
dım, etinden memuriyetini aldım, 

küçiik memuriyetlere tayin etti -
rcrek tahkir ettim. t t~cm <'anmı 
alrr, dara~lannda da ıııallandm. 
mn. Fakat, herifçioğlunun listün. 
de bir \'C1<ar, bir Osman Efendilik 
var. tıte oadaa bnıu bir tirlü ala
mıyonnn. Kendhhtl gördükçe böy. 
le ezlUyor, MblHlyor, MJgJ gös· 
terfyonım. 

f n&lltcreoln ele, yakında, Os. 
mao l:ftıMI gibi düpunmı hür
mete meebar edeeell, onlama da 
böyle bir fazlletkirhk g&terecck

forl muhakkaktır. 
Hakikat sence mc~.hul olsa da 

aklen mliberhendir 
Günelj fı.malara pUnhan ise bita· 

ha ruşendir. 
l~AEDRt 

ğını hesaba katmak lAzımdrr. Mubak• 
kak olan bir §ey varsa o da Almanya. 
nın vaziyeti istismar için hiç bir te
ııebbUaU ihmal etmlyeceğidlr ve Şark 
muharabesl hcnllz bacılamı,ştır. 

l!'igaro gazeteatnde de Doncy şöyle 
diyor: 

Irak harbi, :Mıaırda çok IUzumıu o· 
Jabllecek İngiliz kuvveUerlnl alıkoyu
yor ve zırhlı İngiliz krtalarmm ben• 
zln lhtiyaçlarırun teminini tehdit et
mek tehlike9lnl göateriyor. Maamaflll 
lngtıiz zırblı kıtalannm lhtlyaçlan 
Kızıld•nlz yollyle Bahreyn adaların. 

dan ve Hollanda Hlndlstonından da 
tedarik edilebilir. 

Irak iayanmın bafka neticeler! de 
olabilir. Gelecek gtınlerde TOrktyenın 
alacağı vaziyet e..ıı meteleyt te§kn 
eder. Tnrklye ile beraber Irakla Saa· 
dabad paktını imza eden tranm ve 
blthaua kuvvetli Suudi Arabiatanm 
alacağı vaziyet de çok mtllılmdlr. 

Suudi Arabt.etan uzun mOddet tn-
gllte,.enJn dUımanı olduktan sonra ~ 
nun müttefiki oldU, lngııt~re, lbn!s
ınruda Arapçılık gayelerini Irak'm za
rarma olarak tahakkuk ettirmekte 
yardımını vaadedeblllrdl. Fakat ba11· 
kalan da lbni.uuda vaidlerde bulu· 
nabUlrler. ltını.auud ne yapacak? 
Harp nhnt'ıl olarak ıarkın ehemmi
yeti günden gOne art.ayar. 

5.5.1941 
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İngilizlerin bir bombaaı
na ınukabil 100 bomba 
ile mukabele edeceğiz 

Berlin, 4 (A.A.) - D.N.B. a-
jansı bildiriyor: • 

Führer Rayştagın bugünkU top· 
lantrsmda hükümetin beyanatını 
okumuştur. FUhrer demiştir ki: 

lcraatın her şey ve sözlerin de 
pek az bir şey olduğu bir devre
de, siz milletimin müntehap mü
messillerinin önüne zaruri ahval 

haricinde gelmek niyetinde defi· 
lim. 

Size ilk defa olarak harbin ba
şında sullıa karşı İngiliz - Fran
sız suikati polonya ile yapılması 
muhakkak mUmkün olabilecek her 
türlü anlaşma teşebbli81ln0 <.im 
bıraktırdığı vakit, hitap etmiştim. 

Bir anlaşma ve hatt.i devamlı 
ve dostane bJr anlqm& tahakkuk 
ettirmek hususundaki bUUin gay . 
reUerim, bilhassa İngiltere ile ge
rek kin gerek maddi merıfaaUer 
yüzünden her ne pahasına dursa 
olsun harbi istemek kararını gir 
lemiyen ve her türlü Alman an. 
lasma teklifini reddeden kUçfik bir 
ztimrenin arzugu dolaymile akim 
kalmıştIT. Behema.hal harbi çıkar
mak gibi bu mutaassıp ve eeh · ·
nemf projenin muharrik kuvvetleri 
o zamanlarda Mister Çörçf! ile ctı
rUm ortaklnn şimdi İngiliz bDkQ
metinl teşkil eden adamlardı. Bu 
emeUer okyanusun bu tarafmda ve 
öte !arn.fmda sözde büytlk demok· 
rasiler tarafından alenen teşvik o
lundu. Muvaffakıyetsiz hükllınet 
uydurmaları ile milletlerin ~ 
nutsuzluğu arttığı bir devirde me
sul adamlar. artık baslırılmasr müm 
kün olmıyan meselelerin bir harp
le en çabuk halledileceğini zan
nettiler. Bunlann arkasında ban· 
kalarm, borsaların ve sil&h fabri
ka.larmm enternasyonal Yahudi 
sermayesi vardı. Bu sermaye, ev
•;elce de muvaffak olduğu üzere 
temiz olmakla beraber büyük bir 
iş elde etmek imkanlarını Umit e
diyordu. Ve evvelce de olduğu U
zere altm uğrunda milletlerin ta
nı. vfcdan azabı duymıodan feda 
edilmek isteniyordu. İşte harp 
böylece başladı. 

Bir kaç hafta sonra, bu kundak
çıların emri ile ve maliyecilerin 
menfaatlerine hafif mevr~bli~e ilk 
kapılan devlet mağliip ve m\lnhe. 
zim edilmişti. Bo ,artlar a\t.mda, 
diğer devlet dfln adamlarmıa ze· 
kil. ve vicdanlarına tekrar müra-

caat E'tmeğ~ A iman millf'fimiı vP 
bir ~ok namtH!Iu ve masum insan
lar muvacehesinde kendimi mecbur 
gördttm. 6 te$rtrıtevv'e.1 1930 Al -
manyanm tngtltere n Ji'raDeadan 
hiç bir şey istemediğini, harbe de
vamın bir çılgınlık olduğuı\u ve 
her şeyden ziyade yeni silahlarla 

~ &'öruıecek midir? 
lö n ll'rancaısc gazetesinde Mııul- 13.20 Karı ık 

~'ltıaı Y&zıyor: program 

şarkı \'e 
türkl\ler 

20.IG Radyn 

gazete.si 
20.46 BestekAr 

slmalan se
risinden 

yapılacak ve tatbik edilir edilmez 
bilyük mıntakalan tahrip edecek 
olan harbin feca~iini tekrar beyan 
ettiın. Sivil mahallere uzun me,
zilli ağır toplarla yapılacalı: taar
ruzların karşılıklı olarak anrak ge
niş mmtakalarm zıyaını mucip ola.
cağını da müşahede ettim ve ihtar
da bulundum. Ve her şeyden ev· 
vel hava kuvvetlerinin faaliyete 
getirilmeainde büyük hareket sa
hası itibarile asırlarca emek .. ı>ri
lerck bütün yaratılan fjeylerfn, Av
runada kültür kıvm<"tlerinin ma'h
vohaalım int.ac; edeceğini ehemmi
yetle kaydeyledim. 

~'n ancak ya FilisUne asker çı- 18.0S Rad~o caz 
~ l lraka yardım edcb!.llr - ki orkeııtraııı 
~ llb: filosunun mevcudlyeU do.. 18.40 Rıulyo in<» 

he !:ok mUtkUldUr yahut d:ı uz bP-yetl 
• ~taklarmdıın geçerek. Türk!- 19.ll'I Havatyf'D 
\...'t Saadabad paktly1e bağlıdır. ,.rcaıan 

"'' llYJıı zamanda lngutercye de 19.SO Ajanıı 
t. Tür' lyenJn hattı hareketi haberleri 
~eYdan muh rebe nde imli e· 19.45 Ziraat 
~haiz olacaktır. Jran Te Suudi 1 ....._. 

19.50 Karııık 

Si .M l>WleJkl 
WeW..rl 

21.SO Konuşma 
21.45 Rnd~·o ........... 
2UO Ajana 

YallucU lafitallerhıimı Ueri w...U.
lerl fuaslyeler 

1 €ylfıl J 939 daki milracaatım 
gibi ilcinci müracatnn da kati bir 
inflal ıle reddedildi. lngilb harp 
muharrikleri ne onların perde .,._ 
kasmdakl Yahudi bpltaltılt adam
larının buıaniyete vaki htt.abana 
Almanyanın zaydbğı faruiyeaini 
ileri sürmekten bafka beyuatlan 

olmadı. Daha o zamanlar, Mü;ter 
Çörçllin büyiik bir itimaUa yaptı
ğı kehanetlerle körleşmiş Norve~ 
hükıimeti, i'endf topraklarının 1n· 
giliz - Frı:Ul81% istilasını filcrine 
luısiyet peydalılamağa başladı. Bu 
istila sayesinde Norveç limanları
nın ve İs\•eç demir madenleri mm· 
takasmm işgaline müsaade etme
mekle Almanyanın imhasına var
dnna lmk!n bulacaktı. Çörçiİ ve 
Reyno yeni suikastların muvaffa. 
kıyetinden o kadar emin bir hale 
geldiler ki, ya hafif mesrcbliği 
saika.sile yahut. ta alkollü içkile
rin tesiri altında olacak, niyetler( 
artık gi:IU tutmak Uizumunu duy· 
madılar. lı;te bu iki bavın geve
zelikleridir ki Alman hükfunetine 
o devirde Almanya alevhinde. 
Alman milleti aleyhinde hazırla
nan planları öğrenmiş ve bu harp
te belki de en kati önlemeyi yap· 
mak !mkanmı vennı.tır. ÇünkU 
Norveçe karşı İngiliz suilca'3tı hiç 
şüphesiz Almanya aleyhindt> Pn 
tehlikeli hareket olmuştur. Bir 
kaç hafta sonra bu tehlike de be>r
taraf edilmiş bulunuyordu. Fevka· 
lade müeasir olan Alınan müdafa
asr Avnıpadaki vaz.iyctmizi o de
rece de hkviye etti ki bu ne kadar 
takdir edihıe aııdrr. 

Demir ihtl~larma suikast 

Bu p!Anm akim ak.ı.maaından hemen 
sonra da İngiliz h:ı.rp muharrlklerlnln 
Belçika ft Hollanda tlzerlnde daha 
flddeW tatbikleri vukubuldu. Demir 
ihtlyaçlarmııza karıı yapılan suika• 
tın akim kalması üzerine, bu sefer he· 
def Belçika ve Hollandayı aUrUkllye
rek ceJ\heyl Rene kadar g6tUrmt!k ve 
bu suretle demir madenlerini lşliyen 
mmtakalan tehdit ve bertaraf etmek 
-aTIP &J\. ·ıpıı.ıııA J.ıe1eqd1>:> utıwlınp op 
-UJ0J 1q).I ~q.qg "lp'9{hq MAWS :Z'8W 

~nan o PR&q UJ'llJ1r&IVı uvwıv ·1pJ 
ya tarlJıinin kaydettiği imha meydan 
muharebelerinin en bUyUjfü olan ha 
rek&tın bqlamur IÇ1n mQtekaddlm 
prtıar thdaa edildi. Fransa işte böy
lece çöktO. Belçika ve Hollanda işgal 
edildi. İDglllz t.e§ekknDcri :mağlOp ve 
811Alwz, enkaz halinde Avrupa kıta• 
mıda!ı ayrıldılar. 

DtiDJ&JI sulha d&\·et ettim! 

ı Tııımmuz 1940 da Alman Relchs
tay'uu Uçilnctl defa olarak çağırdım. 
Bu toplantıdan !stlfade ederek dUn
yayı suJh yapmağa davet ettim. Ma· 
amatll:, edlnnll§ oldufum tecrfJhelere 
f.a~den bu yoldakt Umftlerimtn çolıı 
- ola'bUecelfnde fQpbe brralniıadmr. 
ÇUDkQ. barbl lat.lyeDler bir ideal De 
bare~ıst etmiyorlardı. Olllann arka
sında uıuharrik kuvvet olarak tama
miyle tAbl bulunduklan demokratik 
Yahudi sermayesi vardı. Sulh tekli
fim bir korku ve cebanet eseri sure. 
tinde tefsir edildi. Avrupayı ve Ame· 
rikaJt hal'p muhan1klerl, bir narpte 
hiçbir kazançtan olamıyscak halk 
kUtleierlnln salfm yalan tefsirlerle ye
nt 1bnttier veftrek alnTiarınt çekmeye 
nıuvtl!.tak otduıar. Bazıtarınm .sevk 
ve tda.-e ettljtf etkln umumlf'!1erl ile 
mnte~leı1 yeniden harbe devama mec
bur etttleT. 

Çörtll~ hücum 

Çörçidn revaç Yerdiği nvU balka 
kup ~ bomba .barblntn tatblk!.ne 
karp ,aptıtnn ihtarlarda keza blr 
Alman zaatr auretfnde tefsir edildi. 
Tartıım kaydetttJ! amatlSr'lertn en 
honhar: olan bu adam hakikater. san
ck ki, Almalı hava kuvveUeriıı!n ay. 
huca mubafasa ettill lhtıya:lrlrlık, 
ıece akllllan yapmak kabillyetl oı. 
madıtız:m bir burhanıııdan baıka bir 
§ey de~ldir. B1muD lıçin bu adam, yal· 
nız İngiliz hava kuvvetlerinin bu tarz 
da ıtaı-p yapmak kab!.Dyet.ı.ııdı oldu
tunu vıe a!ıluka ile beraber tnımz ha
n kuYV9tleriıa1ıı A1maD at.vil balkm& 
karp amansız bir mUcadalea1 Ue Al-

manyayı ~ etmek ,, .. tuınm 
bulunmu§ olduğunu İngiliz mlıletlnc 

ı.ıöyleterek para ile satın alınmış ga. 
zetedlf're aylarca yalan 9'fytettı. Bil· 
lıaaa 3,lf ay yeniden !htartarda bulun

makta c!ev&m etti. Bu lhtarlarm çar
çD Bserfııde hiç bir tesir yapmamış 

olmn.aın<;a hayret etmedim. Bu adam, 
dfğ'erterinin hayatı ile meşgul olmaz. 

Bu adaıll, m.-m,.ae ve ınbmlrl bl. 
nalan De mewuı otmas. B\l adam. 
tngillz şehirleri harabelere dönse da
hi kenril harbini yapmak istediğini, 

daha harbin bldayetlnde blldirmiııtır. 
Şimd!, bU hart>i ahmf buhun:ıyor. LU· 
zumu talı:cftrtnde bfr bombaya y6z 
bomba ne mukabele edeceftmlz lıak· 
kmdül temlnabm. bu adamı, canlJ'A
ne hareketlerinde blT def& bite dtlf(ln.. 
mefe 1'!!Yketmmıicıtfr. Ç&'çil, bunun 
kendiai Uzerinde teslt yapmadığını 

aöyUlyor, ba~ İılgillz mllletlııln bu 
gtbl ıııombal'dmıaa bllcumlarmd&n 90n.. 

ra kendiaine nqell blr yilzle bakmak· 
t& oldlJlımu, o tarzda kl kendlsf Lan
draya dalma kalbi kuvvetlenmiş ola• 
rak döndUğtloU temin ediyor ÇörçUln 

harba bu yolda devama her zamaıı.. 
kinden daha ziyade mtıtemııyll bulun. 
ması mUmkUndür. Fakat, biz de, la· 
tlkbalde her bomba lç1n 100 bomba 
atma~a ve buna ezcUmle, İngiliz mil
letinin bu canJden ve onun usullerin• 
den kurtulmasma kadar devam etme
ğe da!la az mUtemayH değillz.. Ve eğer 
Çörçil zaman zaman kendi harbinin 
kuvvetınl ve müesslrllğ'lnl propagan
dn ile fazlalaştırabileceğini sanıyorsa, 
biz de aynı yolu tatbilde hnrbc baş· 
JamağR hazınz. 

tn~iliz propagandası 

Bu delinin hempalarının bir 
mayıs münast'b"ti ile, Alman 
milletine beni terk C'tmoğc teşvik 
için yaptığı hitap. ancak bir felç 
hastalığı ile veya bir Earhosun de
liliği He izah olunabilir. 

Balkanları bir harckAt: sahnesi
ne inkılap ettirmek kararından da 
bu anormal haleti zihniye mesuldür 
Bir deli gibi. bu adam nerede ise 
beş senedenberi en ufak iştial 
madd,.si aramak üzere Avrupayı 
dolaşmaktadır. MaalesC'f bu enter
nasyonal kundakçıya daima mem
lek~tlerinin kapılnrını açan ticrC'tli 
unsurlar bulunmaktadır Bir sürü 
teminlcr ve yalanlar y~varak gC'- · 
çen senenin seferinden bitkin bulu
nan Alman milletini tamamile ta· 
katill;n sonunda bulundu~ fikrini 
İngiliz milletine bu kt!I kabul et
tirmC'ğe muvaffak olduktan sonra 
bu adam şimdi kendisin ibir uya~ 
nıklığın Bnüne geçmek üzere, Av
rupada. yeni bir yangın ocağı y:-.
rntmak mecburiyetinde görmfiştür. 
Bunu yaparken daha 1939 sonba
harında \'C 1940 ilkbaharında dü
şfinmüş olduğu projeyi yeniden e
le almıştır. Şarit istasyonunda bu
lunup neşredilen vesikalan hatır
larsınız. Bu vesikalarda, daha 
1939 - 1940 kışında Balkanları bir 

Balltan \•azlr-etlerl 
Avrupa harek!it 8~hnesi yapmak 
teşebbüsfi ortaya vurmaktadır. Bu 
teşebbüsün esaslı organizatörlerini 
o zaman Çörçil, Daladyc, Halifaks. 
Pol Reyno, general Veygand ile 
general Gamelen teşkil etmişlerdi. 
Bu V(' ikalardan anlqıldığt veçhi
le cenubu şarki Avrupasının sul· 
huna karşı yapılacak bu suika.9tın 
muvaffakıyeti takdirinde lngilte -
renin menfaatlerine h;zME't et -
m<'k fizere takriben yUz frrka 
seferber edilebilmek imkanı hesap 
edilmekte idi. Geçen sene. mayıs 
ve haziran ayı inhidammdan sonra, 
bu projelPr :-.•eniden uyutuldu. F:-
kat. daha O',.,. .. ., '""'tlen"n P"~"~ı.. ... 
rmda Ç(JrçlT. bunları nazarı dDtfta
te almaya yeniden başlamrştır. E· 
ğP.r bu tt'şebbiis daha fazla gUç
lUkler arzetmemiş ise bunun se
bebini. Romanvanın bu memleket 
dahirnde \.-uku"'a gelmiş olan te
b~ddiiller dolayısile İngilterenin 
rılanbrmm artık hesaba katılamı
\'acai!ı suretile Balkanlarda bir de
J'.nsiklik vuku!l gelmiş olması teskil 
t>ylPmiştir. Yeni Romanya gene· 
rnl Antoııeskonun idaresinde İngi
l'dC'ı in harp ümitl<!rini nazarr dik
kate almıynn srrf bir Rcmen siya
ııPti tablkine başlamıştır. Buna. 
Almanyanın battı hareketini de il:i
ve etmek lazımdır. 

Evveıa, Alınanyanm Balkanlar
daki siyasetinin, derpiş etmlt ol -
duğum ve varmağa gayret ettiği
miz hedefleri hakkında krsa bir 
fikir verelim : 

1 - Almanyanın Balkanlarda, 
hiçbir zaman, ne arazi menfaatleri 
ne de hodbin slya8' menfaatleri ol· 
muştur. Yani Alman'\ia. herbarı~i 
bir hodbinlik sebepleri ile hlc; bir 
suretle ne arazi mesf'leleri ile ne 
öc bu devletlerin dahili mahiyette 

.meseleleri ile alakadar olmıımış -
tır. 

2 - Fakat Almanya, bu dev -
Jetlerle sıkı pkcnomik münast'bct
lcr kurmağa vf> bunları derinleş -
tinneğe çalışmıştır. Ve bunu Al
manyanın menfaati bakımından de
ğil, fakat aynı zamanda bizzat bu 
mcmleketlt-rin menfaati baktmm -
dan yapmıştır. Yani. eğer iki mu
amele ortağının mali ı>konomflerl 

makul bir tarzda birbirlerini ik
mal ediyorsa yanmıştır. Balkan 
devletleri ile Almanya arasın

daki vaziyet de bu olmu1' ve bu 
olmakta bulunmuı,tur. Almanya. 
gıda· maddelerine ve iptidai mad· 
delere ihti •acı olan bir sınat dev· 
lettir. Balkan devletleri smaf is -
tihsallere ihtiyacı olan zırai ve it)· 
tJdai maddeler mıntakalandIT. Bin
netice. bunda'l, kanıılıklı ekonomik 
münasebetlerin bilhassa müsait 
bir inkiAa.fı imkanı doğuvordu. E· 
ğ<'r İngiliz ve hatta Amerikan mah 
filleri bunda Almanvanm Balkan -
lara gayri meşru bir hulülUnn gö· 
rüyorlarsa, bu. ahmakça olduğu 
kadar ktistahça bir zafere tafra -
furu!!luktur rünkil her dı>vlet 
kı>ndi ekonomik siyasetini, köksüz 
Yahudi demokrat bir kaç yabancı 
kamt.."1i9tin menfaatlerine g&oe 
rlpc'TjJ fa1mt kPndl mlllt m('nfaat. 
ı,.-t..,,. P'Ör<" ink;ı;af ettirlr. 

ır..ıaeen gerek hglltere, gerek ADie-

rika, bu mmtnkalard& Dlhayet satıcı 
olabili:iu. Fakat a1Jcm &11.L: raJıat 
Alma:ıya ~ ,.._ ~ 

Dll4• tak&t aynı zam.anda bu mmt.a. 
knda en mUhim aucı olmuştur ve Al
manys. Balkanlar köylülerinin istlh· 

ııallerlnt. aeııelerdcn beri kronJk blr 
baha sukutu ile temin oıunan he.yall 
bir kıymette .amele istihsaliyle öaeymı 
daimi ve h:ı.yırlı bir alrcı olnıu~tur. 

Bu suretle, Almanyanm Balkan dev
letlerln!r en bUyUk ticaret iş ortağı 

olmasında hayret edflecıık bir ııey 
yoktur. Bu, yalnız Almnnvanm men
faat! ıC':ıbı değil, fakat aynı zamanda 
Balkan mlllcUcrlnin menfaaU icabı 
ıdl. Yalnız Yahudi demokrasll0 rl.nln 
kapit'.llist fikirlerinin h1Utlm olduğu 
beyinler mad mkl bir devlet d·ğcr bir 
devlete makineler veriyor. bu clevlet 
bu suretle öteki devlete hOkUm l'yler. 
Dty.! .c!~io edebllırler., hrıkkmda böy. 
'" bil: hflktmiyet. ancak knr§lLltlı o
labl.Ur. Çünkü daima. yiyecek de ve 
iptidai maddelerden dahıı ziyade ma
kln"le .. den vnz~eçılmelr çaresi mev
cuttur. Öyle ki. makineleri için yiye. 
cek '"" iptidai mnddeler atan taraf 
C''ld!lRtr! !st1hsal111ri olan taraftan da· 
ba çok öbUrüne bağlıdır. Hayır. Bu 
meselede ne gallp ne mağınp mevcut 
olmuı;, f:ıkat ancak arka<J~lık. :qte 
bu kr.d \ t' Bu i!ltc ne galip ne de mağ
l<'ıp vllnlrr. Ancaır arlt3da ırk mevzu
ubah!s olnb.llr. Nesyonal - sosyaJWt 
inkılllb:nm Alman d vlcUğ eıverlşll 
bir mı.lame e ortattt olnıı:.ğa. yani de
mokra'Jlle:"in kıymetsiz kıymetlen De 
değil fakat birinci kıilitcdc mallarla 
6dcm.?~'l bUtUn 17.zetl nef's1nf koyttmıt

tur. 
3 - Bunun için. Almanyanın • eğer 

muhakkak sıyııst menfaatlerinden 
babaedlunek isteniliyorsa, yalnız bir 
tek menfaati olmuştur. O da muaıne. 
le ort.:ı,ını, dnhilt şeraiti bakımmda:a. 
sağlam ve kuvvetli görın .. ktedlr. Bi
naenaleyh Almanya bu mcmlekctlerln 
mevcudiyetlerin\ .,.e dahCt ntz:unıarmı 
t.a.nıln edebilecek bir hale getirmelı 
için ııöale ve icraatla ;nünherette bıı· 
ıunm:.:.k ve :>•&rdım etmek U:ı:crc husu
si teşk!ll!.Uannı nrızan ıtibarc alma
dan, her şeyi yaptı. Fnvald bu pren· 
slplerin tatbfld yalnız mezkilr mem
leketlerin refahım artt.ırmakta kat
madı. Ayni zamanda bunlarla Alman
ya araaında tedricen kuV\etlenen kar· 
şılıklı bir itimat doğPrdu. 

Hitler, Yunanlstanm niçin istilA. e. 
dildl.ğl.nı izah ettikten sonra 8Özlt'rine 

nöyle devam etmiııtır: 
- Çörçll burada bu harbin en bU

yttk •trateji bat.ııarmdan hlrml l§te

mlf11r. lngilt.ereniıı. ~l\\,Q.ıf!l\fB >:Fri 
~ ~tiDlie oıUutu hususunda 
ıu~ kalmayınca bu mllliim hayatı 
topraklard:ı bu bayın melhuz mil.na• 
sızlığmı:ı. cıerhal k a r ş ı lmyınak 
Uzere Almanyanm emrine icap den 

kUTvetleri temin için tqeubüslere g'
rltUm. Şunu aar&haten mlqahede et· 
meliylm ki, bu. Yunani.st.an aleyhine 
mUtevecclh değildi. Duçe benden bu 
işte · telt bir tOmen t .:ı istemedi. İyi 
mevsim gelince Yunnnlatan& karp 
mUcadelcnin tam bir muvaffakl)etle 
bltlrtı~ceğbıe kani. ldl. Ben de aynı 
mUtall!&daydım. Binaenaleyh, Alman 
.tuvvetlcrfain tahşldl Yunanlstnna 
kareı ltalyaya yardımda bulunmak i
çin yapılmamıştır. BilA.ldB bu t'1dblr 
tnglllzle:rin ltalyan - Yunan harbi gU
rtııttY.4!ri arumda gkllce Ba.Ikanlanla 
yerıe,şnıe teşebb419Une mani olmall 
istihdaf ediyordu. lngtltcrc &Jkan
ıarn gizlice yerlcşecı.ık BUytlk harpte
ki sea.nık orduau ml.sallDCe ored& bir 
netice sJmak ve bunı:ian da bqkaca 
harp ıPrdabm& yeni kuvvetler l!Ur11koo 
ıemek fımldlnde ldi. 

Bu ümit bilhassa iki devlete dA
ynnıyordu: Türkiye ve Yag091av • 
ya ... Yani, iktidara geldiğinıdeu
beri kendirile iktıaadi mUlAbaza -
]ara milstenlt sıkr bir iş birliği te
sisine çalmtığrm iki devlet". 

Yugoslavya, çekirdeği Sırp ol
mak itibariyle, umumi harpte bi· 
7.lm dW,manlarnnız aras't'da. ;di. 
Hatta umumi hnrp hare>'ket meb
delni Bı~lı:\Tatta bulmuştu. Buna 
rağmt>n, intikamcılık bilmiyen Al
man balkı Yugoslavlara karşı hiç 
bir kin beslememekte idi. 

Türkiy<', bi.iyük harptt' bizim 
mUttefikimizdi. Harbin rect neti -
re>sinden bu memleket de bizhn ka 
dar müteesir olmnıııtu. Yeni TUrki
•;enin bUYtik ve dahi yaratıCJaıdır 
ki talihin terlletti~ ve kaderin 
mUthi.ş inhiz.ama uğratpğı o vakit 
ki müttefiklC'rine kalkınmak için 
ilk muhteııem misali verdi. 

Şimdi de. zimamdarlamnn ::-ea 
llst hattı hareketi l!aye11lnd~. Tilr
kiyenhı kendi karalarmda. istikla
lini muhafaza etmesine mukabil 
Yuıt'oelavya tnviliz. eutrlknlarmın 
,., ..... """"• rı '·• ,_ """• '!'ft .. \. 
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1. Bu sırada ne &iyllyebilc>cC'· 

~imi ula bilmiyordum vo şö:·'" 

Jüıünüyordum: Bir ilim adamı 

\'e müstakbel bir protestan vaizi

nin kl' · ·- bir köylü kızı kal'!ll8tn· 

KIZILAY EMiYETi 
1Jll1JllJ MBB••zirfDD : 

1 - Azami (250) lirava kadar avlık ücret 
ve a. V'"1Ca mesken tazminatı verilmek üzere. 
Kızılay Cı .. miyeti Umumi Merkezi 

Muhasebe KonlroJ Servisine Bir Şef 

~ - \'\al9rlıı nw.IJ\e'p .:ne&IUIU olma!(, 

B - Aak .. rlfkle 111,ıtı bulunma mak, 
J. Da \\"ll!itit leh nlmmcr, wa" 

leh !IOllte, und dac-htc dOC"h: . 

m118S nicht ~<'lt•n', daıwı cin ta· 
dJcrtt>r und zakllnftlr:cr KanzPl
mannı f'lnem Baue.rndlmlcin r:e 

gcnülK-r alMO df'n T.-xt:ı 'c. 
llerrt. 

da böylecP dilini kaybl'tmesi rir 

1 do&ru bir ŞP\' değil. 

~ - fa.ı'p olM~klarua, blr mı"ktup•s. m"vMlt mektep dlplomaııı, ta· 

1ı,tıul1ıtn , .. l'lf'rılc" afdrklan nonKrrialeri '" v-ıkl mtlllbit .. ıert ve iki 

kıt'a •nıoı'!:r "U..rı H' bir at\loob2 ıercli!D'•I bU v&l'&kalarlylr blrllkte, 10 

2 . . \ber selbige!ll Dirulcin \\&r 

ja der t:ngcl \On St. ılürr:en~ 

Blldnhı und ııo flel's mir bel: 
"Rcnatr'; , fru~ it'h, ''habct thr 

denn itzo kl'inen llund l\af Eart.•m 

Hofc!,. 

3. "t:ın .. n llund': Xcln, Herr 

Studi081: eı1 woDt nlcht r:ehen mit 

dem Aafzie:ıen. leh mag auch 
kelnen, seit slt" melncn Satan 
gefltohlf'n halN-n." 

4 - uıeh meln aber der Satan 
ilah-.:' ut'm Küster in Hasmn zu
gehört !" 

5. "Fn-IUch aber er hatte leh 
mir zugewöhnt und 1 t mir na

ı 

t'.hgelaafcn: da hat lhn der \'et· 

ter mir gel&...l..'lf'n." 

-" Und nan" . ıııagte leh, "habet 
ihr nur dl(• lir&bea\·ögel4 in 
E11ercn alten Binmen.'' 

6, "ihr sı»uset, Herr Stadloıil., 
ntgegnf't,(' si~; "aber eti braa
t'bt brl uns kaam rJaes Hande.: 
me:11 ~f'r Vater IE'ldet an der 

Laf. nhlift aJlzelt nr leh 
Wrr ~ lhn llberfillt, nfet 
er ' h mir; wtr waaden 
du ınt'he • tandf' mfte.-
lnar lcr tubf' and Uber 

ı drn P<'8f'l4', "o dl'<; 
Bl'd .,chlusı. and voa ılem 

e1t"'n • .,chof hinr:t. Da 8lnd dle 
draU!i'IMI nlmmrr ıııkher, dus 
nir.ht cin Paar Aagcn dur:-hıı 

Fcnster in dic• ·~ht hlnau8'1C
hau<'n.,, 

i, Si sah" ~ar bckümm 

aus, da "'•' solt>hes rrzihltf.', und 
leh "Uff': ''Du hlst dOC"h nOC'h 
IO jang. Rt-natc !" 

- "la; &her mela \·ater hat 
gar niMnand~ son8t: m.-lne 

Matt<-r f!lt lan~ ıııchnn tot." 

(1). gelten, değmek, Y•MUJ
mak: etı r:eıtt-, waırı es wolle, her 
ne olursa olııun: gelt{'lnd ~hf'n 
kn · 

(!). Kanzelmann: Pwu ~tan 
vaizi. 

(S). Te:'(f: kitap :nc•11i · söz. 
keli.m: muhteva. Text ~iner Ur-

2. """' l,u klir.Uk kız f . ~t 

Georg<'s'un heykeli önündeki ml'-
1 ':li, bu düRUncrlı>rle ımrd•·...., '. 

""rnııte ı:'mdi de çiftliğinlzde 

kilçUk bir köpeğiniz var mı!" 

" ''Bir köpek mi? Hayır bay 

mekteplı: köpeğe bakmak kolay 

olmıyor. Hem Satan ismindeki 

köpPğimi çnlr1ıklarındanberi bunu 

vapamryonım da." 

4. "- Fakat ben sanıyordum 
ki köpek Huımm'daki kilise bek -

çisine alttı." 

5, "Şüphesiz, doğru; fakat o 

bana al11111qtı ,.e beni adım 1 

takip ederdi; o zaman yeğenim 

cc onu bana bır · .... tı ... 

-·· Şimdi demrk, dedim, ko
carn11 ağaçlarmızda yalnız kilçük 

kargalar var ... 

6, "Alay ediyorsunuz bay mek· 

lE.'pli, dedi, fakat bizde bir ':ö
pek bulundurulmaz; zavallı · ,_ 

bam havadan nem kapar ve her 
vakit uykusu da pek hafiftir. F.

ğer ltendlaJne kuvvetli bir ağırlık 
bRaana bana hrzh hlllh eeeMnlr, 

sonra odasırtııt "'' şato llc eski 
ıı·-"(" "IBUn re!llrr · 1i a.ııılı bu

lunduğu '·rıl- ı ııııılonıın~-··ı kori

dor llzerinde saatlerce beraber 

gezinir- r' !"" dn dıpndan, 

pencere arasında geceyi delmeğe 

çalışan bir çift gözün mevcudiye

tini hiç kim!IP sezmez bilr," 

7. Bunları anlattığı sırada pek 
müteessir olmuş gibi görllnüyoı-

du: dedim ki: ''Fakat Renate sen 

c!aha o kadar gençsin ki!,, 

-" Evet, ama babamın ben-

den başka khruıesi ·ok: annem 

t>ok zaman evvel öldU." 
Notlar: 

kuade, muhteviyat; •u' dem 
Texte kommen, dili tutulma&, 

söyliyeceğini şaşırmak. 

(4). Krit!hen,·ögel, bir nevi kU

çük kargalar. 

(5). '1ur, koridor. 
(8). deır Pf'Sel: Kabul sal'Jnu, 

• 

ANALiZ ve TEORi 

ANAl.tZ \ 'E Tt;ORt 
J. Aııağıdaki cümleleri türkçeye 

çeviriniz ve buradaki a.tıli ve tab' 

cümleler nlsht zamirlt'rl tefrik e· 

diniz · 

a. Der Landstrich, der r.wis. 

eben dem RhPJn und den Voge· 

sen llegt, w11rde ım Jnhre 1 r 1 

mit Deutsclıland vflrcinl:rt. 

b. Das FIUcıschen, du beı Kcl-

heim in die Dnnau mündN, 

heiaat AltmUhl. 

e. Ea war der gutc Apfelbaum, 

bPi dem leh eingekehret. 

d, Wie hless das Land. in dem 

Mikh und Honig f!OSl'I? 
e. Das Kind. deMen Eltem 

g r torben waren, wurde von 

nnhen Venvandten aufgenommen. 

f. Die Landenge, welche das 
ı.t : für l 'tıche und Rote. Meer 

vonE'inandı>r trC'nntP. wurrle im 

Ja.hre 1 ~68 durchııtochPn. 

1'. Der Krieg, wC'lrlıM die 
Griechen grg<>n Troja fiilırten, 

dauerte 10 Jahre. 

Mavaa 19-lı tarlt.'- l:aclat. ~J.arad& Kııua.1 ~mlyetl Merkea llcil mü

Jlil'I\\ tun,. mwııuwu tıtmf'~ vt mllracaa& mekıubulldil kendi baklanmla 

ma.l~ı•.:•t v~bllf'ttl taamm., Uç za\ın lllltll ve muTUzab adttıtlt>rln» dett 

"flem .. rt ~dar. 

ı .. 11.1ı tt-recı--•0 •:-1 na1~rı ,•jl.oo(ıtf.e ıUımvak, evsafı matlabt'yl haiz oı.. 

dukLtı ı •n~!an t:>llpterln taaddftclli ::ısllndf' aralftnnda bu mu.&ı.ka 

atılacalC tır. 

TiCARET OFiSiNE MüSABAKA iLE 
Memur alınacaktır 
\Jflıolmb:e, )'ilaack mekt.ep ~~"Wllları ile llae ve ol1amektep meım•Jan 

ıırıuı:ııla müMbıakıa ile lllt'IDUr ctmacakter. M~ka lmWuuılan &abrlrl 
\e <,;lfııh! c.••nak ıhere dd lmalmdır. Talar'rl lm&lbaa 11 maya Ml pe....,... 
be ,ıı.,ı• hol&t l~ tr Bahçıdcap~ f tiad \'akıf Banda btanbul Ticaret nı 
saaA'" oda•ı içtima Aa.lonandll yapalacsktır. Otlnü aynca tayin edilecek 
')lıtn -:ıırahl lrutlharth gtft'billllt"k itin tabrlrf lmtUıanda muvaffak nlmalc 
prttır. lm6.Duana ta~lp olanlann memarlu kanuna De 1859 nwnanh ka. 
na:ıd'I y.azıb \"aMnarı llalz obıual11n nı lıanlan mtllleyyba ....ıkla ..ı "'
ya ruUAadılsk vretlc-rlnl aakerllk ~rlnl lıWnlllderlDe dair VMlka.. 
lanm in• bir ternftıncolllal •le bnklannda rnaHunaı almablleef'k ldmaelt'rln 
llllR'au..h hlm Te a.ılnı.lf'rtnt bir latlda ile 10 maya Ml CWlllll'tNI stınB 

8J1t'Y" lraclar ~kapi Kaıta ....._ 'ftearet oft91- tndl eemeı.rt 11-
znndl,·. 

lıtlüubekada ka1anaak lllf"murlar 9 aybk bir ceertıbe clevreıal pe~ 

1 mı~ıdrr wı f!bU,Yt"tlerl aaMt olmryaalarm N~blr iddia baklan ol!llNll!lk L 
.. u,..,_. Vl\r.lh'h-rlne nlhıtyet Yf'rli~r. TiCARET onst 

f lstanbuı Levazım Amir.iğinden veriı;-ı 
L ııarıc• asker. kıtaatı ılAnlan _I 
~''c\' mctr.:M:&e LaLnıln edll"n fıyab 12.1 kurU§ oıan :.mo.ooo metre por. 

tnll! çaJ.:r bezi pazar' ı.111 mllıuü<ı>ı&ya konmuıtur. llıaleal 9.15.941 cuma gtı. 
nU saat 11 de Anl<ara1a .M.M.V. ratmalma komisyonunda .yapllııcakttr. KaU 
temin~tı :.;2.:,00 liradır. E\'ıınf ve ı;artnamesl l~ kurup. komlsyondıuı alı
nır. Ta:t•lct'lr. kanun! veslkalarale belit vakitte komlayona gelmeleri. 

(2333.'U72) 

*** &nkı,.a°" tamirat· )aptınlacaktır. Keı\f bedeli 22,196 lira 40 kuruı ilk 
temina': !&;4 Un ';':J ic~ruıtur. Kapalı zarfla ek8Utmeat 20.15.941 ali gtlnU 
saat 15 Le Aıok:ı:aea lJ M.V. atrı:1&.1ma kom!syonunda yapılacaktır. Şartna.. 
me .. ı ra ıfıJrtışa kom.s:1ondan 4lmU' Tallpıerin kanuni veslkalarlle teklıt 
me~tun· ırmı ihlllc aaııtlncıen bir Paat evvel kcmlııyona vermelerl.(23215 .. 1287) 

::: * * 
Bel.et Kiluauna JZ... kuruı iyat tahmin cdi•en 60.000 kilo aadeyagı pazar. 

ııkl~ ıa•ır alınacaktır. Kati temınatı 11,1530 liradır. Evaat ve prtnamest ko. 
mlıyon:t.1 torOIUr. thales' 6.15.IMl salı gtbdl r.a.at 11 de Ankarada Lv. Am!r. 
lığl sııt naınıa k•Jmısyonunda y;ı.phu.aktır. Tallplerln beUI vakitte lroml.syo. 
na gc!ın•tcıi. <232'."-'\:J367) 

ıı· i * 
600.000 k•ıo koyun eti 1.apalı za:f!a t-kslltmeye k<>nmU§tur. lbalesl 16.:S.IMl cu 
ma g'lı:." .a.ıt l:i te Ankarada Lv. Amirliği satmaıma komllyonunda yapı
lacaktır. Kvaaf' ve prtnamul lto:nlsyonda görtllür. İlk teminatı 2100 liradır. 

Tallp1•rin ihale ı.ıuıt:nd~ bir nat e'rftl kanuni vealkalarfle telcl!f mektup. 
larını l<omlsyorıa vermc:ıerl. ( n:.'t\.1)309) 

• • • 
Hepıln~ tahmın tcUeL fly&'..& f:J.416 Jlrıa o:ııu 1000 takım tabtb ustuncu 

12.~941 pazarleal gllnU .aat 11 de Ankarad3 M.M.V. aatınalma komlayo. 
nunda kapalı zarfla -::Ulltmeye t.onm111tur. Jstt!klilerln 3710 Ura 63 kul'U§luk 
Uk terııinatlanlc teklıi' mektupL'ırmı t:ıaıe aatlnden bir 18at evvel komlayona 
vermeleri. Llıote \'e ovtnalne8i ;"30 ~"Ul'Ufll ltomlayondan almır. (2181) ( 2330 ı 

* ... * 
Ke,lt Dedeli M,607 Ura 36 1( trU;i olan t>lr amber lnşaaı kapalı zartla ek-

siltml'yt! ı,onnıustur. ll:aleıl 16.5.IMl cuma gü!.tı saat 11 de Ankarada M.:M.V. 
satınaln.a ı,01msyonunda yapılaec.lthr. İJk ~o?nı:natı 39715 lira 37 kuruıtur. 

K~lf evrakı 273 kurı..f& komilyouöan alınır. Taliplerin kanuni vesikalarile 
teklif :nektupıarmı ihale eaatt:ıit'n bir eaat evvel koml.lyona vermeleri. 

l2S3U348) 

• ••• 
Beı .... r .. "• '.ahmltı edilen fiyatı 335 kurJş olan 30.000 adet kilim kapalı 

zarfla e.ta:lımeye kcmmu,tur . ..Lt.alesı 12.15.IM l pazarteaı gtlnü saat ıı de An. 

P••••••••••••••••••••••••••~I karada ıl.K. V. 11atmaıma koml•y<ınunda yapılacaktır. lUı: teminatı 6275 Ura. 

1 Jır. Evaal ve 61lftn&mes1 303 lt'•l'Ufa komisyondan alınır. TaJlplerln ihale.._ 

Otel yapılmaya elverışı . 
kıraltk bına 

•ı:ı:len •f.r aaa.t ev\·eııı:e kadllr kanuni veelkalarlte teklif mektuplarını ko. 
nlsyo:ıa v~rm:J.n. (2311) (32'\5) 

:ı;c ** 
Puı~alıda olna tıuntratı y&t>tmlacaktır. Kqtf bedeli :le.2015 lira teminatı 

,\nkara eadd<•ı.hah, t • n.1t&elıer Tedad<" fevkalldr uuretıl ha- 31>::0 :·" ~ JtunJft'..ar . .r..aıe.t !.l.941 oartambR gtlnü Mat H te pazarlıkla 
ndu ve aydmbll MI' hlao lttlahktır. Anka "''1 ıı.n.v. ıııı:ınalma ko:ıwıyonunda •-apılacaktrr.Ke,lf evrakı lll ku_ 

Vakit ~azet<'!id ldar:-hnne&inc müracaat. l'Uf8. komtıl)'undalı almır. TaUpm'iıı belU Takilte komlayona gelmeleri. 
-......................... ııiiıııiı ............ ~, (2383.3346) 

Baf, Dif, Rede, Grip, Bomatiwm• 
Nenalji. &ınklık .e 88&DD AtnJanam Derlaal Emer 

.......... 1 ........ 11111r. TA~UTLIRINODI SAlnınNIZ. 
Htl YtADt PULLU ICUTULARI ISRARt.A IST!YlfdZ 

Evlenme teklifleri. 
• Yı\f, 19, boy 1615, kilo 60, Ukokul 

mezun:.ı kimsesiz bir genç; hali vakti 
yerinde, namuslu. dindar bir eve iç. 
güvey&\ ve evlllt olarak girmek iste_ 
mektedlr. llt!yenlere reamlnl de gön
dereb111r: Açık adres; Çapa kız mual 
Um okuıu kapıcısı eliyle İsmail Altın 
ay. 

• Adanada Manifatura ve tuhafiye 
mağaz'ı.81 bulunan, or~ tahlilli SO ya 
ımda, 171 boyunda, 78 klld ye§il göz. 
lü bir bay sar11m. balık etinde 20.28 
yaflar.nda orta boylu bir bayanla ev
lenmek istemektedir. (K.K. 83) Tem. 
zlne müracaat - 78 

• Ya, 33, boylu, endamlı, yakqıklı 
t-vlenıp ayntllll§ 60 Ura aylıklı devlet 
mem'.lrU bir genç normal güz<:!lllkte 
kendlal gibi !elefln gadrine utramq 
sempatik, terenı ve zeııgln blr baba
nm ailPal arasına iç gUveyıl girmek 
ıatemelned!r. Yaıı 20.'JO arasında ol
malıdır. (Saadet arayan) remzine 
müracaat . • 77 

AÇIK KONUŞMA: 

1 (S.T.D. z.) remzine: nA.nınızm gir. 
meırlnl ıatıyorsanız sarih adresinizle 
birlik~ yeniden yazıp gönderiniz. 

iş ve işçi arayanlar: 

lş aramakta.dır. (K.l. 29) a müra 
• l 7 y8.§1Dda bir orta Uç tale 

hesap ve. yazı lşlerile meşgul olsl<>' 
cektir. (Yetlınoğlu 17) remzine 111 

caat. 
• 318 doğumlu fabrllralarda, a • 

lerde t:ılışmış,askerllkle alllkası bul 
sunda ve kendisine iş verecek! 
minnettar kalacağmr bildlrmekteclfı 
(A.S. 2) remzine mUracaal 

• Blr orta Uç talebesi tatil 
nmda bir fabrika veya müeu 
çalıı:nak istemektedir. (Y.O. 3) 
zme mtıracaat. 

• JS ve 14 yaşlarında iki çocuğu 
lunan kocası askerde olan 30 

bir aaytiye yerinde, çocuklarma 
ııız denı verebileceği, ev ban 
yardım edebileceği temiz bir aile 
ram'iktadır. Kendi çocuktan ile 
decel<l1• lstıyenlerln. o(Asker) re 
ne mUracaatıan. 

• Ll:ıe ikide b!r genç taW zam 
da çalışabileceği bir ~ aramak 
lsttyanlerin (A.R.P.) remzine mür& 
attan. 

• Orta üçe kadar okumuı 
gUzel b r genç ıı aramaktadır cs.f 
remzine müracaat. 

• 14 yaşında bir ortaokul t.aıe 

bayatını kazanmak mecburiye 
oldoğundan her işi yapmaya 
(K.E. 1) remzine mOracaat. 

• Yq 16 orta Uçte, y&ZU11 güzel 
genç herhangi blr mUeaeaede as 
ücre:.l'l yazı i§lcrlnl deruhte ede 
(S.Y. 27) remzine mUracaat. 

18 yqmdayım il• .on amit ten ko. 
ıundan mezun olac&ğmı; malt TaZlye. Aldaınız: 
timin mtıaaa.deslslil'I beni blr lfle met
gul oınaata mMINr ediJOl'i tabaHtıaıe 

mütenasip her ne I§ olursa olsun yapa 
bilirim. Riyaziye cofralya 10 uncu aı. 
nıta kadar denı hazırlatablllrlm. Pra.. 
tik ve ansiklopedik malQmatmı yerin 

Afatıda 111111UZian yauh 019'-' .. 2. 
kuyuculanmıun namlarına ~ 
mektuplan ldarehanemWlen h 
alıalıtaa &ğleye kadar veya ... , 

eledir. Arzu edenlerin "1 adreee mu. (R.:M.38) (Şana) (K.F. 98 
racaaUan: (Emekll) (S.F. 11) (Nur) (H 

Adr'.!a: Küı;Ukpazar Hacıkadm ma. (BulmU§ 38) (R.F. 18) (K L 1. 
halle3f Tavanlıçeıme eokafl 8 nu. (R. M 108) '(BulmUf 38) (1 
maralı vde Mehmet Bayn (h. 121 (3 Z) (Kısmet kim) (rf 

• 18 ya~ında ortamektep mezunu (R.lıl.C. l5) (Dilek) CS. :M. l5) (27 
bir genç matnzalarda. bwıu.at mu~ (R.27 (L.M.H> (l. Heper 
selt'rd" yazı ve hesap 1.§lt>rlle meıgul (ElkJzaman 2) (iri. 13) (DeniS 
olabilir. (Bedros) remzine müracaat. (F.E. 2369) (l.R. l) (K.E 

• Bir yUuek lkt.ısat ve ticaret mek ı (iri. ı2) (BUrhan) (Z Z.) (İşarıyo 
tl'bl blebeal hlr ticaret mOeaaeses'.nde (Pem':>e zarf) (İlkbahar) (N 

Tarld1e tamnar yeti 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu: tarihı: 1888. - :5ennayesı: 100.000,000 Türk Lira!tr 

Şube ve Aıans adedı: 265. 
Zrrat ve ııcarf 'ın "'vı banka muamtlelnı. 

Para lllrUrıtnıDleft U.llOO Ura lkl'aadJe ftl'IJ•· 

• raat Banllaamda lmlllbarab ve lbtlanm tuarrut b.,.Tl,~-rtdfl,,. 
:ıo llrUı bUIUDanlara eeııecı. 4 defa ı:-rldlecek kur'a De ......... 

p&&Da l6n Uuamiye ~ktır. 

• 9ded J,Oftf) ......... •.OOO lln 
• • 1411 . ..... .. 

• • 
•• • -103 

• 
• 
. .... . ..... . 

180 
uo . .. aded 50 Ural* 11. ... ,,,, . .. . "" . 

ıt ....... 

OIKKA T: Beeaplarmd&ld paralar bir eene ~dilde 80 0....-
ıu,ms,_..,.. IJa'aaal19 ~ C&kdlrde " 20 tazıutyle 

K~fl' ' r: 11 Jıılart, 11 Ra&lran 11 i!:)'IQI, 11 Blrinclk&DUD ~ 
rinde yapılır. 



NAICtftttilı 

•thi IC•rtl•t 

4 le, lsiırap ve lıis romanı 

' 1ARMISA61N f AZ iL ETLERi ! 
Nakleden: Betlll b•llet 

lzam iıwHnsız garip ve tuhaf 
bir llu)'U ••m11a, -metanet deri 

• ve kösele fa.brikalan" aahlbi rinda. bJdm iolD birer peri~ 
Allıli .,..__. _.._ı .. - -

kadar olabHeceği her ili Jlall.:
der, A.zmi,e ga.11 bpalı J1ma 
etmekten bqika bir zahmet 
kal1111 alı. Ba kadar ......... 
bir kltiDI butun4ufundan dolayı 

..ıı sDıl .a.ıa ..,....._ c.ıe. ,.,.,......... .--~&&& ..... 
gemileriD Jllklandlr. OraJNa alt- iyisi sayıla.bilirdi. Saha.hm saat 
mek ne Jq olardu? Jl'llbt ,.,. aekbhıden akpmm be§lııe albsı
U... QM pua -.. na kadar .fabrikanm pis kokulu 

Kard9llnln timdi para ealalıi 
' eldafDD ft tebdl aıe,IJelerda, 

her da •lqlnek maebwl)e~ 
den 1nırtu1m111, hOfUlla giden ber 
yere, ~ aanpnlarma veya 
Hnamumı emıerlerlne dolfru aer
hest, maıtisiz, ınesut VP. ne§eli gi
deMeeeğinl bi"'Pn!>tre hatullya

rak .mı. s-n içbıde. ant '"' 
gayri iradi bır düldJ.ncte geçti: 

.... ..... Tanlaa 
11'1nmad oldu. Bmnm -
tManı aklı ..um 'f'9 

........ içla ,.,.. 
._..,_ ba ubJl bclm-

.... ;w ' .. ... -.............. . 
....... mıcbk. Jr:mbDPia 

J'iae Jlrlmete ., ... ,-. 
.... ,...1*,.Dled .. 
..,_ ba yelbDDcle ya. ......,_bclar -
olurdu'" 4lye 4111Dcll. 
Ut adim daha attı " 

bfrtn4e tek -- otur -- ............... 

"Zavalb pe.1t bııdala~ır. Ş&rıa.nla 

eYl~ olıteıSıl yıerdfl b1aeak ',, 
Ayağa kalktı; 

- imi W""a att proJeı.ta. 
le bqbasa bJilaklYormn. dedi. BP
Ült ,.._... nattyaenn wr. 

Kardflffnln elini sıkarak kal>f 
1ılr ••••tlyedf clftUD etti: 

- Tar*ellını, atik ,..,... 
BaD1m beni ne kadar eevbıdlnll. 

senJ ne kadar •ndu tebrik 
etllllml l&ylf',,. ~ iclD ba alr .... .., 

)'lllla7abm raatıadJlıma pet Jl'\~'ft-

- olıılal. 
!Ji bJpll Tam. bnnıtle te. 

tekktlr etti! 
- 'l'et«*kllr ...... Teıvı*ltlr 
ederim~! 

JVak eD.,rt arkada, ""6mela 
-- ettt. Tekrar dllfllndtl: 
"Nere,e l'tMm '·· Birden ak1ma 
pldl: "Btdm emnn ........... 

havasını teneffüs edip 1Mındu 
gikiıetçi de g&1brı:ae,_ Amıi 
Qaprapk, llaTl!lBlk kokman& 
kat9iyen tahammtll edemetdi. A.. 
damcağız hattl ~ .iL 
mini bile du)'M burnmuı tıkar, 
kaçmı kaçmı kaçardL Bu nefre
tin neden ileri geldiğiDi Sima 
lııllmez, fakat tmirini Anim 
muhitinde ft biDıwa mai)«hıcle 
balunanlar 8Ik BJk garilrlerdi. 

Yetilk&,deld ka,Jdbriha bah.. 
çeaiııde bahctvanı. keMi8i kul. 
)anmak llaere. balıQeDID Ap& 'bir 
tarafına birkac: baş sarmıaak 

cllktiii ipa .bmi tantmdaD 
pal&s paııchras kovulmut. itçi.11 
et. mabmanm lwiue konula. 
eak bir dit ..... ~·
mü gibi biı'Ok bir a; illedi
ğinden hesa.bl ~mlf, llU'llll. 

sak'lı yolurdun konu74lıfu lrap 
btaya g6r.c!erllmedm Amti l'll.. 

bat Uyft UJUJ•••ijltt. 

Alml Çaprqıpı fabribda 
ı.;r;mettnae cal•nlan ~ 
kultanınajr liddetle ywk etti. 
tini llÖylaneğe artık bilmeyiz 
Ubmm var mı! Her gDn fabrika. 
nm 18zıhane kanma gfrJnce 
bavayı koklardı. ~ pek u 
miktarda bile alla ....... 1r 1ır ....... bir,...,_. ..... 
tinde bul~ ~ Jdlm8rU!l 

ne kadar .m- J«i;Jdi. 
Raif Suba 

memmm dlllldi· AWıiı pua 
yapbil Jfe n""dJe gtlllnc dmi· 
lebllecet ...... ..... l'abt 
o, gUnlln birinde~ pat. 
ron t:anfmdan dllıeeltilecell • 
şi1Derek •Ute1eDI olmak Jıohmu 
bn••,..m . .Aneat, ....._ m. 
aut gla bir tlrll plmek bllm1.. 
yonta. Sene am1aıwda pata,. 
keadWM bol bal tıır'Mr edi· 

JOl'ı -- - WJ& ~ balwlM llig ,.... .,.... 

Raif ....... ....,. ...... 

tüıamL Patruia '* ... OJM
yarak pnsmı denemele bnr 
verdi ve bu oyan için hlr1bda 
yıl 80DU heup1armm fambnj 

için ~hşmalarm ....... bir 
.... i•iMp ..... Bilh 1 1 

b1l;elc I* Bttl,at.... - "'o 
olmadan bu il 1Mfudıun-h. 
RaJi bZSJ)e bir -·-· Jll.tı'omm 
kwtdiı+e ,aı ~ k&,,.. ..... $h. 

Bir -- Amai ~iri. 
ttinln yanma eglip Gtlildll: 

- Ne wr ne Jek Raif~! 
Elmnter' ne llemc1e ! 

.a..it dlltW ......... panvti 
-~ .... ~··JI· ...................... 
rak: 

- AJı! •• ~. JllVlll Jaftl JL 
pqoru. 

~E!' ffl~~ğ~ ,..,.il't~tb . ••« 1R ..,.., 111.. 
(jd ..,,..~ ... 

t, bir bayalperelt •· "'-1~..-...~ 

=:=:~~· .... 

.. , 2 ....... lıll• Tan. 
..... _ okla-

l'arü 4eftlD 

. Gelen göıdllerim 
~"ll-'"nda ~fena ıı. 

"· Bu kadın bki içi
Hatta (korku 

Omit1e ordutmnl 
........... Arbk ba bdl9 

1"'1anak amam gel-

H eesanadnde fakirane Y811Y<'

dll. Klmlll9l YoJma. l'arak, .... 
ı.n yemekten eoma eberlya o. 
m g9rmefe pu,ıor, IUtlerce ~ 
nep~ 

tım 1lfülı lllelerle dolu ~ 

-- tlıltbde klclk bir elektrik 
...,.. yumaüta idi. Vitrindeki 
Jlmbalar l8e tuamıf mabac!ly!e, 
erken4en llbultlrlJmlttlL Tffll • 
ima ...... _,. 1* tılkeml.,.. «-tar-
- olan çıplak .. ....... .. 
barnly\e bir ~ pek 1Jemıl .. 
yen bir adam, ~ ~ ise· 
.... ~ Kap acdm-
1& s'b'IJtlyll kopuuı 91Dln'alm 
eeetyJe uyandl n do1rton taaıym= 
ea oma !lararetle brfdadr. 

J'arak oturdu " thtlpr sor 
cm: 

- Na var, ne ,_ dolrtorc·• -

fam!. 
·- ~! Yeei ldo bir 19Y ) •• 

(Det,.,.. """) 

- Martmml lcabma bakmak.. 
Ba ne demek. amca? O avalh Jm 
g«e aündi1s beDdell batka bir u,. 
l&D YÜIÜ ıörmOJm'. Dan duvar .. 
l'8llllda ~ llbl oturuyor. Bi
zim gibi, en uıb dO••nltırta 16-
IOI dOle ....._ kimıel•. 
b&Jle am ve •Jlf bir kaclmdan 
korkacakl• a? Marta ba IDOl
kaklılımm duyacak otursa, bize ..... 

Rtl-tem 90k heyecanh,m: 
- O kafeste bııpıedllen bir 

kutt191 farkmdlr, amca! bir daha 
onda!ı ~. Çok BJIP 
olur • 

Doian bey. Yelenmin bu kadP 
na olu saafmı bir tere daha p 
mGt ve onu delice aevdilint an
lamJ1U. ROstem gibi cesur bir er. 
keli hu derece avuucnun içine a
lan blı bdm. ~ p .. 
w tebllblil bir mllılGk maydu? 

Raatem: - Ondaıı.... .. ~.Mr 

ctemf ne Olmla aaı..n · deıltıl tlt
ne nihayet l"0 rilirdi. Bu huansta 
patroıua prens"bi kat'I idi. Sar. 
ınJRk yemi§ bir adam "Metanet 
deri ve k&lele fabrikası'' ndan 
igerl adım ......... 

Amıi ~ lr.ı kendisine 
has huyundan halka bir p 
kjo relerde gM!eu .,. binaen&. 

leyh mnumt denilebilecek bit 
huyu daha vardı: Hutllik! OD. 
dan en ufak bir am btıe iat.emek 
beyhude ve boo bir zahmet o. 
lurdu. Azminin memurlarmdua 

llio birilinin m&'lll"• - tllle
bini kahal ettiti ......... 111-
tilmif hAdiae delildi 

Fabrikada pa.troııun ut eli 
demek olan kltibi Raif Şer.kan 
Azminin &188İ8 tlıbiatı dolayısiy
h zam göreaıi,m memmlarm 
en bagmda geliJuıdu. Zavallı a.. 
dam fal:ırikamn en kıdemli me· 
muruydu. Sabahtan aqama ka. 
dar uğra:pr, didbdr, her geye 
,etifir, fabrikacla patronun alA-

hk •nnwak km- val'Q. 

Hiclaetie bljıntı: 
~ Qtbuk pe!DCeMetl .. Ba

va cereyanı ol1Un. BU-az kolonya 

~ 
Sonra kltibine döndü: 
- ~ ne ıwletl Yaptılm• 

gayrikabil tahammW hareketi.ı 

sebebini bana balı ecliDis. 
Raif bllJllk bir eop1rhnlııbkl• 

cenp wrdi: 
_. ~ muhtaç bir harekel 

delil ld efendim. Sanmsak ,.. 
elim! 

Aad ldlpllrdll: 
- .. ele, ..... a,.. bama 

sd;tll)QNuaus: ... de .... 
cak bir ellı"etle.- Ba naktl yr 
pan .... ha! SiL. Sis ki ... 

Bir kaltaja _... JlendflOe 
burana tataJw ..... ft bid. 
det ---.... ,,...... Ralft 
konra mmn 111 ini lda ,... 
bilir ,,..me ldla ~1 
Diler taraftan bhdenblre ar. 
m-ıa dlllldlDWk g&UlllMlfe 

KALE iÇiNDE BiR AŞK IACERASı 
•I• 

™8'111 hesalmıJ ben venaııllm. reaıı :,a,hnumu gibi mumıetJ. 
amca! Bana itimat eti Marta hayretle IOl'Cltr; 

diycek Dolan beye yal.vanada .,.... Halta-. RGl&em' .... 
betladı. Dolanın, futa a eöyle- var? Yoksa can mtlcl btr haber mi 
mele yüzü tutmadı. aldm? 

O C3n bundan fazla lronu§madı- - Hafi!". Mmı1eket beubma 
lar. a1cblım baberleldelı pek """"lU-
. Avnldıklm zaman Dolan C..- num. Yıldmm Gillllmyla B-... 
el bndine dfıt8nd8· tan hareket edeli bir ba'6 mmn 

- GerÇek. kUe kafe!te ~ ~ NendeJll _. .. iş Fa. 
Ur gibi illuhken! bir odaya bpatl- kat 4Jenin için mroma alt,lenen 
lan zayıf bir lmdan insana ae a- sader fena halde cammı ssktı. ArlP 
m ~ ebili:'? Bunun lçla Rüstemi ClllD Watfn- W NıtJD4b: fltdm 
Jannala JGsum ~· .. tımden~ Qba ~ 

IAlP J;µr.)pı edwlan. -. Mil 
Rttstem odasmacMmcffillt l8IMn içimiz.den vuracainu ~-

....,... .. adamı ı••mda ah

.,..~ huta -
~·~! 

Scnla: 
- ~ lir raaleti *im 

Jııic Wlweatim, Nud oldu da 

• --- nellatr aıpmı. koy. 
clmma! 

Raif cevap \ıerdi : 
- sme helrffratl itlfara mec

...... Bua ftl'ditinb ayi* 

~ -- Wi delil
• 8lllleple hjmnetlnfwıle bala.. 
...,_ mftddet arfmda bir tir 
""9 pua aynmadm. Halt.ki 
.. lleqeyin atet palmma 
'1tbe1c1ilf bir devirde yql}'Q. 
nJZ. A141ıfmı aylıkla ancak tıç 
hatta pçinebiliyonım. BugUn 
aynı 23 ü. ay bapna daha bir 
h.na var-. Hallııaki cebimdeki 
para me+ .. Udu iti liradan ibaret. 
Bu ~le Hissemden ~"" 
karar veıüim. Bir hafta mDct
cletle din akpmki tertiple ye.. 
lllek,.. !le kav wıdim. 

- Nedir dün akpmki t.ertip! 
- 2IO P'UD ekmek. birlaM; 

..,uıı 'fıe - dit 881'111mM! ..... 
UCU& ~ olarak buna bal· 
dum. 

Amü ı.tikrabla yitdn6 bu. 
rattuntu: 

- Sumak mı? Sem de iç 
.. 11iı9n! ... Ba llrq ,.... 
tllWdmllambdll"ill.,.ar! 
~ --- vısı.A.11~~-.,, 

7 

aybt &bnaı. 
Dan....,., vıe ır-ıtw..w 

aaiD bir ... tnnJla ... •• 
,..,.._ PUl'on ll'eoılMüal ded..ı 
kapl cbpn dmedifine ft .... 
~ girittiğbıe g&'e -~ 
yan kıpnm11 aydabilirdi. 
Amıl elini c:fiwdanma attı: 
- Sim bUu avam ftl'ıııı 

ay bapna kadar idare edebilini· 
nis. MMelA iJdbuçuk lira wr. 
--... AJtıı9pnda luı11t•••-lın 
a.em. 
_,,eıell&r ......_ ADlıla 6-

mlder ~ l'lltıwiuı • ., .... 
jı Dd -- lirabit ....... 
etti~ 

- Çok tetekk1lr eda im efen· 
elim. LGtfunu UJ'l!llİDde 'bıİrb4i 
gtln de ummaJda caClk ,t,.w. 
lecek derecede param olaeek 
Diğer gtln1er de iç dil ann ık 
,erine bir baş 1181'11l1mic yt,ebi· 
Jecelim. 

Amü bain'dJ: 
- Sen beni lücldrtten ..,. _ 
mekmi~! 

Raif nmlrMele etti: 
- Sis de beni açlıkta ildir 

met ml llltl)ONUllCS ! 
Azmi mail(l)l)1'8tl Jraılııal et. 

.... .... kurtab4 tan' 
olmWfmı anlamJllb. Kii& bit 
teredcllltten ..... : 

- Mi, dfdi. Siz ayhğınıt 
an 1111 Ura - iBti10rdmmz de 
lil !P! • ~ ecJi&rlpD. Yeç " ,... .... mfll._.llı!lılll ..... rMım .. _ ... -.... 

. .... _ 'Wtre .,. il .... .. ...... illi,..... l'alrat 
kadar tam Bekiz glln... Hizme.. l&l'tmı tu: Ajm>• bir mtlic· 
timden s.tifadeyi reddettllinis 1'1111 bile armm.k ~t. 
takdirde l8e bundan zarar gm- anım. Kabul mtl? 
cet değilim, çilDldl mnye git. - Bwıt dedim O* tıı , .... 
sem ıl&in vefttifinbden fazla ederim. ADaJa &ntlr 'Nl'Bint 

Harp Okuluna havacı aubay yetiftirilmek üzere 
.mi liseden mezun olanlann lca~ ._ kabul 
..rtıan 

1 ~ ........ lmtlbaalm ftl'lllit ..... k. 

1 ........ wl,.ı cllplcmaJa~ .... t .om 171 ..,. - tJI 
~ 

1 Uftr.mlllk ıtpeoaaa tal'lhllldell bir ~ ıuaa muaoet ppıeJIUI 
oah•-lr 

f - 8ltlldr dllrWDu paloUuk llltollMUDe mO.!t olmak. 
ı v..aar. en YUJcan tı olmak 

arı 

011Ui ~ 1.1 ....,_ ltH CIE b&flı.Y~daD talip ol8DlanD. 11111ml. 
c:mldan uMırUk tubalerlae mar..oaat edeCek•erdlr. Aakel"11C .. ....s. ,aptt. 
racald&" 9dltd muay.medt mtl8bat 11ett~ alanlar .vra1da" tle M1'p olluhnta 
~ tltıl'l* 

Hatbtw. senin burada baluııdulu 
ım küme bilmiyordu. (Korkumı 

ran) bcııu nereden öirenebilir? 
Martı.Dm birdenbiıe renli atu: 
- Demek ki. etraftaki dütman 

kuvftıtleri benden t.1*ıtml81er 

öyle mi? 

- Ewt. Amcan• plien ~ 
~~ 

- 8a bir yalMı... bir iftiradır 
Rilltem! 8enjm Nilbohı bllllindc 
kaldllandm eo yQın dem efıa
dlDlll bile haberi Jdm,ır. Herbs 
beni Pettefe litti sanqoalu. Bu
rada balwlıl\tdlllil bilemler vana. 
onlar da a1lln llCllml• iD!ldlr! e.. 
biJdto cleltl. sbln ..... P' ... 
kGdmyormn. 
.................. ,. tmı' 

hlb: 
-Lı•ulnt 1*1-tl'*- Am

Clillbt. ......... hlcblt' ..... J*p 
lllQ'-lmi' ' C adüdlia. Amlmt 
~ temls yOre1di bir adamdır~ 
--bana çok. itimadı :vardır .• 

Marta birdenbire ailamaf,a ı..
ladl: 

den l:>urada. ıçuıi1Jde lcalm1~ 

bir tek yabana)'llP. Bana itimi• 
etmemekte hakkınız var! isten<· 
nit "8ni - pc:e surlardan ...ıa
tıp köy\lmt g6nderinb. lsteraan 
daha emin bir yerde hapeediniı 
YabUI fUl'88DI qliJeylm 1d, ber 
.wlllim erlcele .. o ..... Clftlu. 
- 9e ululanna,.....,..... 
tıJnette Jandslmlt bir ..... 
ırum. Allah __ .,.._ - • 
beni wu,onan. RfltNlmf D11t 
T8rk mdletlM .... ,.,...., 
C8akfl. ll9dlllm erkek bir Tlrk· 

*· 
GMeainia ,..... ... IDllae 

~etti: 
- Sen ıeceyı mımda. ıutubet 

..... pçlrirbn. ben banıd& 

rahat ltJtm ~- ...... 
bdar Allhtaa - rtW ..,. 
dHIJOI mn. t'llŞlllalr 1*nda ~ .... ~. (~~ 
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IAnkarad<!I Fener bahçeliler dün H arbigegi 4 -
Maskesporıu ıar Fenerden sonra G. Saray karşısında da beraberlik kazandılar 

~-----------------~~ 
1 iZMliRD(I Altay Dün de Demirsporu 4 - t mağliip eti 
Genç er 11 noksan o ımasından istifade eden Altınordulular maçı 1-0 , galtp bitirdil 

Ankara, (Hususi Muhabirimizden 
TelPfonJa) - Milli kilmc maçlarına 

dün lıJ Mayıs Stadında !evka1Mc 
kalabalık bir seyirci kütlesi önünde 
devam edildi. 

Sa.hada seyirci adedi muhakkak ki. 
25.000 den fazla idi. 

MUll kUme maçlarından önce An· 
kara tekaUUeriyle Galatas::ı.ı·::ı.y tekar 
titlcrl arasında, eğlenceli bir karşılaş
ma yaprldr ve neticede Ankaralılar 

2-1 galip geldiler. 
Mıü1 kUmenin bugünkü ilk maçı 

Galatasaray ile Maskc.::por arasında 

cereyan etti. 
Takımlar sahada şu şekilde dizil· 

mişlerdi: 

Galata..aray: Saim - Adnan. Fa· 
ruk - l\lusa., Enver, Halil - SalA.hat-

tin, c\.rif, ~llm, Bülent, .\lı'lımet Ali. 
ı:uaskn":>"r: IUfat - Melih, Nee

dct - O<ıman, Re~at, lbrahlm - Ö· 
mer, Celıil, :Uelımet, Ahmet , KPnon . 

,, Oyun rUzgl\rı arkalarına alan Mas· 
kespor!u~arın seri ve tehllkell bir akı· 
niyle başladr. 
Galataımray mlldafaası bu tehlike

leri bertaraf edemeden 6 mcı dakika
da Ma!'!keııporlular soliçlcrl Bilfı.I va· 
sıtasiyle ilk gollerini kazandılar. 

Galatasaray hu gole 24 ün~n daki· 
kada Arif vasıtasiyle cevap verebildi. 
30 ncu dakikada Salim Galıı.tasarayın 
ikinci golünti yaptı. 5 dakika sonra 
Maskespor penaltıdan beraberliği te. 
ınin etti. 

37 inci dakikada SaUi.haltin Gala· 
tasar.ı.yın galibiyet golünü yaptı ve 

biraz sonra da devre Gaıatasaraym 

3-2 galibiyeti ile nihayetlendi. 

lK!NOt DE VRE: 
Bu devre başlar başlamaz M aske· 

sporluların sağiı;;Ierl vasıtaslyle yine 
bera1>erllğe yükseldiler. 

35 i:ıci dakikada blr gol daha kaza
nan Maskeşporlular galip vaziyete ge. 
çince. Galatasaray mağlüp olmamak 
için bütün kuvvetiyle çalışmağa baş
ladı ve netek!m bunun semeresini 3 
dakika sonra Salimin yaptığı beraber· 
tik goliyle gördü. 

Ve oyun 4--4 berabere neticelendi. 
Galatasaray bugUn yorgun ve dur

gundu. Dlinküne nisbetıe çok bozuk 
oynadı. Maskesporlular baştan sona 
kadar nefesli ve sUratıi idiler. 

Protesyonel güre~ler 
~- . 

fEKiRDAG LI VE MERSiNll DON YENiŞEMEDILER 
45 dakikalık güreşde zaman zaman iki 
müsabık da hakimdiler. Fakat neticede 
Kaskar .. ko kokosu yine var ! 

Dlin, Şeref stadında profesyonel gü· 
reş ınürnbakalarına devam edildi. Gü• 
nün !:'n mühim kıırııııa~ması geçen 
hafta:arda, iltuı edildiği halde, bir tür
lü ya.(lılamayan Mersinli Ahmet - Te · 
kirdal{ıı Hüseyin karşılaşması !di. 

BUl!ltl sP.y!rciler uzun sUren diğer 
milsalxil<alıı.rı seyrederken, h~p bu 
rnllaa'tıaka etrafında fikir beyan cdi• 
yorlar<lt. 

NL"ıayet bUttin süreşler yapılaı ve 
iki iddialı rakip sahaya çıktrlar. 

Mersinli Ahmet, ne de olsa ilk pro
fesyon ?l gUreş yapmaktan mU~t:vellit 
bir parça sinirli bulunuyordu. Mutad 
profesyonel mUnakn§'alardan sonra 
nllıayet iki hasım tutu~tular. 

Müsabaka ba§lar başlamaz, ahmet 
111kı bit surette hücumlara geçti. 

İlk dakikalar her iki rakibin ciddi 
çalı2ması ile geçer]{Cn, hakem heyeti 
pehlivanların birden yonılmamalarını 
temin için olacak, uevreyi 13 dakika· 

da bitlrdL 

!kinci devrede, Mersinli Ahmet pa
rad!a:a başladı. Teltirdnğlı hücumda. 
Bu arada 4 üncü dakikada bir bel 
kündeslne düşen Mersinll sıyrılmağa 
mu,·affak oldu, bunu müteakip Te
kirdağlı Mersinlinin kolunu gayri ni
zami bir şekilde kıvırdı. Hakem favul 

verdi. Fakat Tekirdıı.ğlt aldmnayaral{ 
bunda devam etti. Mıı.amafih Mersin· 
il kurLulmağa yine muvaffak oldu. 
Teklrtlağlının hasmrm oyundan zi

yade kuvvette yenmek istediği görü· 

lüyo:. E'akat Ahmet bunlara pek al
dırış eder vaziyette değil. Devrenin 
sonları.rda, Ahmet yine bir bel kap· 
trrdı. F'akat ondan sıyrılarak dC'vreyl 
bitirdi. 

Tekirdaölı • Mersinli aiircşindcrı iki aörii.nü~ 

üçUncU devrede M ersinli durgun 
bir gi.iı·E'ş sistemi kullanıyor. Tekir
dağlı bütün gayretiyle çalışıyor v e 
rakibi onu Adeta tutmuyor bile. Bu 

da !!1.Usabakanm bir danışrklı döğllş 

olması lhlimalini ortaya çıkarıyor. 

Yedtr"cl dakikada Mersinli bu tarzı 
hare.Ketinin neticesi olarak çok tehli• 

keli bir vaziyete düştü. Fakat köprU 
kurara~ kurtu:du. Akııbinde Teltir

dağlı tekrar Mersinliye hücum ederek 
onu D:!Htşağı tutmağa muvaffak olu· 
yor. Ancak Ahmet bundan da kurtu
luyor. Müsabakanın sonıında Tekir
dağlı nyakta sallanıyor. Fııkat Mer. 
sinlide ae hareket yok. Yorgun olma· 
!nasma rağmen hOcum etm!yl)r. Ve 
tıöylec' devre bitiyor . Mersinli son 
<lakikıılaı-da bir parçıı ı:;i.lreş t11L<:aydr 
Tekird:ı~ıının yıldızı dün eönmüş 

olaca[{tı. 

FENERBAHÇE - HARBİYE: 4-1 

Günün ikinci oyunu l<'enerle Har
biye arasında cereyan etti. 
Fener sahada şu şekilde yer almıştı: 
Fenerbah~e: Cihat - Leblp, Ce

m al - Esat, Ali Rıza, Zeynel - Kü
!;'llk. Fikret , Ömer , N iyazi, RebU, NacL 

Birinci devre Fenerbahçe baştan. 

başa ha.kim oynamasına. ragmen dev-

reyi !'ayı yapamadan sıfır srfıra bera· 
bere bitirdi. 

İkinci devre 1 inci dakikada !<'ener 
KUçük Fikret ayağından ilJ{ goIU ka• 
zandı. 

13 üncü dakika.da Harbiye hu gole 
penaltrdan mukabele ederek birincili
ği kazandı. 

23 Uncü dakikada Ali Rıza Uzak
tan çektiği. bir şiltle Feneri galip va-

z!yete getirdi. 
Bu devrenin de mühim bir ~ 

ha.kim geçiren Fenerliler 23 ve •l 
ci dakikalarda Nacinin attığı i1d f 
le müsabakayı 4--1 galip bitirdiler 

İsta11bul takımlarının karş~ 
Ankarada en iyi neticeyi 2 bere.be~ 
le Masl{eliler almış oldular. 

Galatasaray maçmm bakeınl 11 
diğerinin Refik idl. 

Er ve yedek subayla 
Sivil klüplerde faaliyete geçebilecekle 
Amirlerinin yazılı müsaadesini haiz bulunanlar, ordu s 
güçlerine karşı olmamak üzere sivil klüplerde spor yapabile 

M aliim olduğu üzere birkaç ay önce verilen bir kararla askerlik v 
lerini ifa etmekte olan erlerle yedek subaylarınklüplerinin takımları 
yer almaları menedilmişti. 

Lik maçlarının en hararetli devresinde veı·ilen bu karar, o z~ 
bütün klüpleri çok müşkül mevkide bırakmıştı. 

Bugün haber aldığımıza göre, Genelkurmay başlianlığı (kara, ~ 
niz, hava) spor teşkilatı talimatnamesinin 18 inci maddesile ortaya atıl 
bu hüküm, sporcuların lehine halledilmiştir. 

J, 18 inci maddeye ilave edilen yeni hüküm şöyledir: 
"Ancak silah altına davei olunan erat ve yed ek subaylar mezun 

funCJukları zamanda, amirlerinin yazılı mÜsaadcEile azası bulundu/J 
klüplerin spor faaliyetlerında yer alabileceklerdir. Ancak ordu 
güçlerine karşı faaliyette bulunamıyacaklardır,, 

/ 

Atletizm izMIRDE YAPILAN 

4 elıir Milli küme maçları . f . .., . Altay Demirsporu 4-1 yerı 
bırınclıgı Altınorduda Gençlere galip: 

D Un Fcnerbahçe stadında Ankara, lzm.lr, 
İstanbul, lzmir, Balıkesir Bölge Atlet· 
!erinin iştirıllt ettiği dört şehir birin• 
ciliği müsabaka.lan yapılnnştır. 

(VAKIT) - Dün !zınirde 
Alsancak stadında Milli Küme maç. 
larma cıcvam edildi. İlk oyun hakem 
Feridın idaresinde İzmir şampiyonu 

Altay ile Türkiye şampiyonu Esld.şe· 

bir D.:mirspor takımları yapmıştır. 

oynadrkları için birer oyuncu _.aıı 

Alman teknik neticeleri aşağıda 
yazryor uz: 

100 .M. - M uzaffer 11.3/10 

4XlOO: 1 - İstanbul 45,5 ııııniyc, 
2 - Ankara 46,4, 3 - Balıkesir. 

4X400: 1 - Ankara 3,39,04, 2 -
İstanbul 3,41,5, 

400 ME'tre: 1 inci Ahmet ctstanbul) 
53,59, 2 inci Ancoı:ı (İstanbul) , 3 Un. 
cü Galip (Ankara) . 

1500 m etre: Rıza Maksut (İstan-

bul) 4,27, Veli Demir (İstanbul), Sa• 
baba ttlıı (Ankara). 

"" ('.~~ 
1 \ı~ 

·~c1~' 
~~ 

~f-111111/' 
5000 metre: ı - · Mustafa (Anl<ara) 

16,06, 2 - Artan (İstanbul) 3 -
Eşref (İstanbul). 

Gülle At ma: Ateş (İstanbul) 13,19 
metre, Mehmet ·(İstanbul) 11,81 met· 
r e, Balcı (Ankara) . 

Cirit Atma: Kemal (İstan'-ul) 52,93 
metre, Şevket (Balıkesir) 50,70 metre, 
Reşat (Ankara). 

Yiik'l('k Atla ma: Naci (İstanbul) 

1,70 metre, Mehmet (İstanbul) 1,70 
metre, Turan (Ankara) . 

Çek iç Atma: Balcı (Ankara) 33,40 

metre, İzzet (.lsta nbul) 30,73 metre, 
Ateş (İstanbul). 

Suıkla atlama: H alit {İstanbul) 
3,22 metre, Celtı.l Ankara 2,00 metre, 
l;ı.;zet. 

Disk Atma: 1 - Ateş (İstanbul) 
36,59 metre, 2 - Yavnı 

34,31, 3 - Balcı Ankara. 
(İstanbul) 

Uzun Atma.la: ı · - Ömer -(İstan· 
bul) 6.54, 2 - Çaroğhı ctstanbul) 
6,39,5, 3 - Malib (Ankara). 

S Adım ~tlaınıı.: ı - Yavru (İstan. 
bul) 13,5i'i, 2 - Ömer c1stanbul) 
12,90, 3 - Cemal (Ankara}. 

Neticede İstanbul atletleri: 148 pu. 
vanla birinci, Ankara 100 puvanln 
ikinci, Balıkesir 17 puvıı.nla. üçl.incU. 

.lzmir takımı l.§tlrAk etmemiştir. 

Daha ilk dakikalardan itlbaroo htı.
klm oynamağa başlayan Altaylılar, 

18 inci dakikada llyasın ayağiyle bl• 
r:lnci, 20 inci dakikada Basri ikinci 
golU kazandılar. 44. üncü dakikada 
Demlrsporlu İskender takımının ilk 
ve son golünü yaptı. 

İkinci devrede de hAkim oyununu 
devam ettiren Alta.yular 13 üncU da· 
kikad.ı İlyas ve 25 inci dakikada Tah-
sinin ayağiyle daha iki gol kazanarak 
maçr 4-1 galip bitirdiler. Hakem 36 
mcı dal;ikada her iki taraftan sert 

GllnUn ikinci oyunu .Altworu· 
Gençlerblrliği arasında yapıldı. fJ) 
yunun ilk devresi geçti. Ve bet~ 
rafın beceriksizliği yüziindell 
0-0 borabcr bitti. 

İkinci devreye Gençlerbirti!!İ yJt 
bin sakatlanması yüzünden 10 
larak oyuna devam ettiler. ~ 

istifade etmes~i bilen Altı:nor~ 
5 inci dakikada Hüseyinirı ıc,ş:ı ... 
yegline gollerini yaptılar. ıJ 

Oyunun bundan sonraki vazi>"1ıı 
tınordu htl.kimiyeti altında gc( ,J 
de, kırınm - Ul.civert muha.Ciill 
nın :ınla§amaması başka gol 
nıı. mani oldu ve oyun 1--0 JJ 
nun galebesiyle sona erdi. 

Dün Topkapı ile Silivri arasında yapılan 

Sonuncu bisiklet 
mOsabakaları 

Dün T opkapı ile Silivr i arasında yapılcb 
İstanbul Bölgesi bisiklet ıı.janlığmın Yarışa Ankaradan 1, ~ 

lerl!p ettiği bisiklet yarışlarının so- tstanbuldan 5 kişi girmi~ıerd!t'• 
nuncu9U dün Topkapı ile Silivrı ara· t 6 
sında yapılmıştır. Neticede bölgemiZden g ali 

Ankara. Bursa ve İstanbul bislkıet

çilerinin iştirak ettiği mli&ıbakalar 

muntazam cereyan etmiştir. 

·13 <1aniye ile birinci, 13 dald~ 

Dünkü hususi maçlarda 
/. Spor Beşiktaı! 
} - O mağ liip et~" 

Dü.a Şeref Stadında hususi maçlar 1stanbulı:ıporıa oynadı. :Neli f 
yapılmıştır. İstanbillsporlular maçı 1-° d 'P 
Beşiktaş evvelce yapılan program lar. Her iki takım da ınutt 

mucibince rera ile karşrlaşacaklı. ların<lın noksandı. ~ ~' 
l<·akat Beşiktaş mıntakasmda pasif Sonradan sabaya gelen pe 
korunma tecrübe!P.ri yapıldığından ta· li de arr.tıı.rında oynadtlaf· s!>°41' 
kunJ.ar yolda kaldığı için Beşikla§ Bu maçı da Şişli ı~ l< 


