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Darlan yalan söylüy Çorçilden 
Ruzvelte 

Amerikanın, bü•bütün 
bo::r.ulmuı olan va::r.iyetı 
kurtarmak için müdahale 
etmektense; henüz Sü • 
veyı ve Cebelüttarık gibi 
Akdeniz.in kilitleri /ngil • 
tere elinde iken kuvvetle
rini terazinin gözüne at • 
ması daha uygun ve mu • 
valık gibi srörünmekte -
dir. 

lngilizler T·· k d - h. b. Giritten ur or usu ıç ıry~ 

çekilme- :hancı devletin tahriki 
~~g~~!.~=~· le hareket etmemiştir 

Yazan: Prof. Şükrü Baban 

Bu ordu, Darlanın da çok iyi bildiği gibi yal-
15 bin lngiliz nız Türk Milletinin mukaddes umdelerini 
Mısıra döndü korumaya dün olduğu gibi bugün de yarın da 

~ ünkü sabah telgrafları 

lbJI arasında Mister Çörçilin __ _.J hazırdır. Ve hedefi malumdur 

Alma~ tebl;ği Darla~ cenapl~r;·i,ii~~Iidir ki: 
Mister Ruzvelte hususi 

bir mesaj gönderdiğine dair bit 
haber intişar etti. Bu mektubu gö
türen zat şahsan Amerikanın Lon
dra sefiri Winant'tır. Muharebenin 
en hararetli bir safhasında ve Bal
kan, Girit muvaffakıyetsizlikler; 

Şarki Akdenizde vaziyeti çok na
zik bir duruma soktuğu bir sırada 
bu miiracaaün mahiyeti ne oJacn
ğı hiç de bir sır sayılmamalıdır. 
Bahusus ki bu haberi getiren tel
graf ayni zamanda miiracaatjn 

İngiliz İmpantorluk kuvvetleri İta !yanın Yunan.istana taarruz ettiği günlerde Giride ihraç edfüyoı 

10000 unan ı ve h d ~·ıd· k .. h r 
1 ·ı· . . d'I Türkiye vasiye mu taç egı ır, o ne po ı-
!ngı ızın esır e 1 - tika oyunlarına alet olmamıştır, olmıyacaktır! 

Amerika 
Fransaya 

muhtevası hakkında da az çok iza- n ota 
hat "ermektedir. Sefir, İngiltere
nin acil isteklerini şeCine bildire

• 
verıgor 

---<>---
cektir. Mister Ruzveltin son ocak A m e r ika v işi nin 
başı musahabesi tatlı vaitlerle do
lu olmak ve istikbal için birçok ta
ahhütleri mutazammin bulunmakla 
beraber. geçen gün tahlil ettiğim 
gibi, 3.cil bir müzaheret minasını 

sözüne göre değil, 

hareketlerine göre 
t"!ınıamaktadır. Halbuki Mister V a Z i y e t a} a C ak 
Ruzvelt bizzat hitabesinde İngilte
reye yapılan sevkiyattan üçte bi
rinin yerine varamadığını ifade 
eylemiş bulunuyordu. İngilterede 
birçok mevat için vesika usuliiniin 
tatbik edilmiye başlandığı hakkın
daki haber dünkü telgraflarda bu 
bakımdan çok dikkate değer. Bü
tün denizler kendisine açıl< ol•n 
ve en mühim silahını abluka teş
kil eden bir memleketin Almanları 
takip ettikleri talıdidat yoluna gir
mesinin mô.nası şudur ki, deniz ve 
hava kuvvetlerinin İngiliz tona
jında açtığı gedikler dolayısile bii
tlin nakliyat sırf askeri ihtiyaçlara 
hasredileeektir. Giyecek, elbise, 
ayakkabı ve saire için icap eden 
iptidai maddeler esklsi kadar meb

Bilhassa Suriye 
hava meydanları 

mevzuubahis 
''aşıng:ton, ı (A.A.) - SaJtıhıyetlı 

mahfillerden alınan haberlere görE", A
nıerika, bir kaç güne kadar Mare~al 

Petain'c tebligatta bulunarak :sözlerden 
ziyade Vichy l1ük(unetiJ1in nıiiskı.kbeJ 

hareketlerine bakılarak Fransız - Al
tnan i~birliği hakkında bilahare bır hü 
•küın \"Crilecegini bildir~ktir. Notayı 

IitılJ hazırlanuı.ktadır. Bu Not.ada Al
man. talebJerine bilhas!ia Suriye n1cse-ı' 
lesinde J:ı°"rRnsa tarafından gösterilen 
muta\·aat hak.kında Aınt•rıko:ının nok- ! 
tat nazarı ve Fransız Amerikan mtina-

Basrada kalan 
r Türk malları , 

diğini bildiriyor .. -. .. · ........ .. 
1 o rlan cen3pları ı 

1 
Dev 1 et Deni zy oİbrının göndereceği 1 
vapurlarla bu günlerde getiri 1 ece k 

"'·--------------------------.J Iraktaki harp hali sebebile bazı ı ~~· Basrada bulunan malla:rıınız 
mallarunızın Bağdat ve Basrada ıçınde çuval, çay, kalın derı ve 
kaldığı yazılmıştı. Haber aldığunı- saire bulunmaktadır. 

Kilikya Türktür, Tür
kün Öz malıdır, onun 

aldık için sizden geri 
Vi§i Fransasınm başvekil mua • 

vini Amiral Darlan matbuat mü • 
messillerine verdiği beyanatta İn • 

1 giltereye şiddetle hücum ederken 
1 Türkiye hakkında küstahça bir li
ı san kullanarak şunları söylemiş • 

1 t~;İngiltere, evvelce bize hu.kukan za ·göre Basrada kalan Türk mal- Diğer taraftan evvelce Port-Sa
larırun nakline bugünlerde başlana itte kalan Türk mallarının nakline 
caktır. B~ğdatta bulun~n. malları- de eyderpey başlanmıştır. Son Giritteki müttefik kuvvetlere 
mızdan bır kısmı gelmıştır. p . . b . kum.anda eden Gri. Freyberg 

Devlet Demiryolları İdaresi Irak günlerde. Iz~İl' ve Istan ul manı- Londra ı (A.A.) _ İngiliz har • 

· tanunış -0lduğu şeyi kurnazlıkla ve 
cebren bizden koparmak için Türk 
ordusunu Kilikyaya saltırtıyordu" 

demiryolları idare.~i ~e yaptığı ~·a- fatur~ bırlıgı hesab.ına İskende~- biye nezaretinin tebliği: 
gon anlaşması hükümlerıne go1e na hır miktar manifatura gelmış· Bu harbin hiç şüphesiz en şid -
Tili'k mallarını almak üzere Türk tir. Bu mallar derhal piyasaya çı· I detli çarpışmalarını teııkil eden 1~ 
vagonlannda.ı Iraka gö.ndet-ecek· ı-u ı ca.ktır günlük lıir mul-arehcden sonra Gı 

Avrupa ile 
münakale 
f" Berlin diyorki: 

---

Bu sözler eskimiş ve bayağı bir 
politikanın açık alınlı milletlere 
sürnıek istediği karanın bir nümu. 
nesi değil mi? .. 

Amiral Darlan bu sözlerile ne 
kasdediyor?. 

Türk ordusu ba kalarının teş -
vikile harekete getirilen bir kuv -
vet midir?. Türk milletinin gaye. 
si yabancılarının menfaatine biz. 
met etmek midir?. Yoksa Türkiye 
başka devletler arasında cereyan 

(Devamı 4 üncü sayfaıla) 

beyanatı 
r 
Fransayı fela
kete sürükliyen 
İngiltere imiş __ .J 

Darlan birde 
tehdit savurdu 
Paris, ı (A.A.) - Ofi: 
Amiral Darlan matbuat milmessiUe· 

r.inc yaptıgı beyanatta şunları da söy• 
!emiştir: 

İngiltere i\'İn bütün bahaneler meşru 
bir itham sebebidir. Almanya ile İU:l· 
yaya yiyecek, malzeme verdiğimizi, oo .. 
lar hesabına silfı.h naklettiğ:imizi ileri 
.. , ........ elen hep böyle balıaneye mastenit 
ithamlardır. Hakikatte bütün bu hare
ketlerin bir tek gayesi vardır: Fransız
ların deniz kuvveUcrini imha etmek, 
anavatarumızı İmparatorluktan ayır .. 
mak ve bizi dünyanın diğer kısun1arın
dan tecrit etrrıek. Fransaya karşı bu ka 
dar kın beslenmesinin \·e Fransayı aç 
bırakınak istenilmesinin sebebi nedir? 

(Devamı 4 ıincü sayfada) 

rul taşınam1yacaktır. Bu şartlar sebetlerinin i:slithı, için Fransanın takib 
içinde Amerikanın uzak bir istik- etn1e~i liizun gelen siya~eti izah ede<.·eA 
ba1de değil, hemen yardım proje- tir. İyi haber alan mahtillt>rden öğre-

ni1digine göre, .n1üt.areke ınucibince 1 lerini bütün hızile tahakkuk ettir· 
tayyure ıne:;·danlarının kontrolü!li.in.:

mesi kendisinden isteneeektir. Çün- bu tayyare 111eydRnlaı·ının harp n1aksat
kü Amerika rical ve matbuatının ıarı il'in kıılhınıhıbileceği deınek olınn
dediği gibi İngiltere hakikat halde dığı da ııotad.ı bııdirilccektir. Çünkii, 
Amerika demokrasisini de müda- bövle bir tPlsir garp yarım kiiresindeki 

Mütarekeye göre 

1 

İngiltere Iraka 
1 

1 
yardım edecek ı 

Meriç köprüsü ye
niden t es is edil
mek Üzere •. 

\. .) 

Bu vaziyet 

ritten kıt'alarımızın çekilmesine 
karar verilmiştir. Düşmana insan. 
ca ve tayyarece çok büyük zayiat 
verdirilmiş olmasına rağmen as • 
keri ve bahri kuvvetlerimizin Af
rikadaki üslerimizin temin edeceği 
hava yardımından başka bir mü • 
zaheret görmeden Giritte ve civa
rında ilanihaye harekatta buluna. 
bileceklerini beklemenin doğru ol
madığı anlaşılmıştır. Takriben 15 
bin asker şimdiden Mısıra dönmüş 
bulunuyor. Zayiatımızın ciddi ol • 
duğunu kabul etmek lazımdır. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin 1 (A.A.) - Askeri tebliğ: 

Sonra .• • Bir iki Gün 

Hazreti Muhammet 
b . Fr;n~ız müstemh:kelerindeki ha\•a üs-

faa etmek üzere çarpışan ir ıleri krfnin de Alınnnlar tnraf1ndan kulla-
karakoldur. Bu cihet böylece ka- nııabileceği demek olur. 
bul edildiğine göre uzun hitabeler- . , '",,, ~ - ..... •"" • • .. "' , - "' ...... 

Bulgar 1 ar tarafından 
işgal edilmemiş ara
zinin Türkiyeye terki 

Girit adasında cenup kısmın Yu· 
nan ve İngiliz kıt'alarından temiz. 
lenmesi muvaffakiyetle devam et. · · "• 

Ve lslam Ordularının Muharebeleri 
.. '"' ... - ..... .. , ......... . . 

den ziyade harekete geçmek vak
tidir. Vişi hükumeti Almanya ile 
işbirliği dolayısile Amerikadan 
yükselen itiraz seslerine cevap ve
ren yarı resmi bir tebliğde şu mü

YARIN 

Atlantik deniz 
muharebesi 
nasıl oldu?. 

Londra 1 (A.A.) - Londranın 
Salahiyetli membalarından öğre • 
nildiğine göre Iraklı asilerle dün 
öğleden sonra mütareke imza e • 
dilmiştir. Mütarekenin metni, İn -
giliz hükumetinin Irakın istiklali -
ne müdahaleden içtinap hususun • 
daki malfun sıyascti esasma isti • 
naden ta."lzim edilmiş olup meşru 
hükumeti yeniden kurmak için na 
ibe her türlü yardım yapılaoağını 
tasrih etmiştir. Bundan ba~ka mü
tarekenamede Irak milletinin ta • 
bil ve müreffeh hayata tekrar ka. 

demek değildir 

mektedir. Şarka doğru ilerlemek- ~ 
te olan İtalyan kıtaatile muvasala ~ 1111 •ı 
dün Heraperta civarında tesis edil ~ 
miştir. Şimdiye kadar 10.00Q Yu • ===================:==:: 
nanlı ve İngiliz esir edilmiştİl'. A. I 

taleayı ileri süriiyordu: 
Berlin 1 (A.A.) - Hususi mu • 

habir bildiriyor: 
danın cenubunda Alınan muhare. Darlan ne demiş?. 
be tayyarelerinden mürekkep te -

•Fransanın inhidanıı sırasında j 
Reyno biikumetinin Amerikaya 
yaptığı nıiiracaate bir cevap veril
mediği g>ibi, yardım vadedilen Bü
yük Bl'itanyaya da henüz güzel 
nutuklar silsilesi aşılmış değildir. 

Hariciye nezareti sözcüsü, Meriç 
nehri üzerinde Türk ve Yunan hu 
dudları arasındaki köprünün ya -
\Jllan müzakereler mtieesinde ve -
;{iden tesis edHmek üzere old~ğu-

şekküller hafif Ingiliz gemilerine Yazan: Selômi izzet SEDES 
hücum ederek bir torpido muhri • 1-----------·--
bini hasara uğratmış ve hiç zayiat 

Üstad Abidin Daverin bu mühim {Devamı ' üacü sayf•da) (Devamı 4 üııcii sayfa<la) 

vermeden dört tane Hurricane av. 
cı tayyaresi düşürmüşlerdir. 

TAHLİYE BİTTİ Mİ? 
Bu şartlar içinde Fransanm, A \'ru- denizcilik makalesini yannki sayı- Londra 1 (A.A.) - Verilen ma • 

panm tanziminde bazı istinatgab- mızda bulacaksınız. Du"" n k "u" G ı t F lfımata göre. bugünkü tebliğde Gi-
lar aramakta serbest olması icap - a a asaray e (Dovamı 4 üncü sayfada} 

eder.. maçlar - ========== 
Ayni şekilde veya başka bir eda Siyasi bir intihar • 2 1 .., 1 A t t . Harbe hazırlık mı ? 

ile Mister Çörçil de iki ay evvel -o--- g up e 
İ:Pat ettiği meşhur bir nutkuna şöy- N - k. Al n erı - ma 1 
ıe bir cümleyi de kanşlırıyordu: orveçte ı - Amerı·ka askeri 

•Büyük Britanya bütün dünya-

::.::~ye!eve be~t~~~~ ~~~..1;;;~ m an Bahri Ye Beşiktas İstanbulspora 5 - 1 galip ihtiyaçlara 15,5 
katlanmaktadır. Yoksa yalnızken- K d "l d } 
di imparatorluğunun masuniyetini U ID a D a D ı " - .. · ı mı yar 0 ar 
temin etmek çarelerini bulabilir.» k d• • "" Jd •• d.. 1 f d k 

Führerin muavini (Hess)in ha- en Jnı 0 Ur U sar e ece 
kiki durumu hakkında Amerikanm 
ayni Londra Sefiri kat'i ve resmi Londra 1 (A.A.) - Norveç ajan. I Va,ıington 1 (A.A.) - Mali~ 
malômatı da Mister Ruzvelte gö- sına gelen haberlere göre Alınan. 

1 
nezareti mahfilleri Amerika hükıi 

tiirecektir. İdealist ve sulh fikrine yanın Norveçteki bahriye kuman- metinin yeni mali sene masrafları-
saplanmış bu Nazi şefi hakkında danı Amiral Böhm, Oslo'da Grand nın 22 milyar 169 milyon dolara 
şimdiye kadar hi~bir şey sızma- Hotel'de intihar etmi§tir, baliğ olacağını tahmin etmekte • 
mıştır. Fakat havadisin turfanda- Alınan haberlere göre bu inli • dider. Bu paradan 15 milyar 500 
lığını evveıa Amerika Cüınburrei- har, Amfral Böhm'ün Hess ile olan • milyonu askeri ihtiyaçlara sarfe • 
sinin tatınasında hususi bir ma112 sıkı dostluğuna ve Almanya polis dilecektir. Bu masraflar İkincikiı. 
Vl' ehemmiyet olmak lazım gelir. teşkilatı reisi Hiınmler'in geçen • nunda yapılan tahminlere naza -
Harbin bii~n Y~kıı~ Şarkı sarmak-ı lerde :ijorveçe yapmış olduğu zi • ' • ' ' ,., ran 4,5 milyar dolarlık bir fazlalık 
fa bu~u.ndugu bır .vakıadır. Balkan yarete atfolunmaktadır. göstermektedir. 
ve Gmt zaferlermden sonra ga· 1 Dilıık:il Fenerlıahçe • <lalatasarq maçından heyecanlı bir an •= 

(Devamı 4 üncü sayfada} (Y«11&ı 3 üncü sayfada) -

Türk milleti kimsenin emrin
de değildir; bu hakikat kelime
nin dar anlamile inkar edilemi
yecegını, reddedileıniyeceğini, 
çürük hiçbir tarafı olmadığını 

her zaman meydana koymuştur. 
Türk milleti kimsenin emrinde 
değildir demek, Tiirk siyaseti 
köle değildir demektir. Türkiye 
birlik ve bütünlük diyarı oldu· 
ğunu Cümhuriyeti ilan ettiğin
denberi bütün cihana isbat et· 
miştir. Türk ordusu da pek tabii 
olarak ancak bu ayrılnıaz, ayrı· 
lamaz, ayrılmasına imkan olmı
yan bu birlik ve bütünlüğün 

timsalidir. Bu timsal bizi sıra· 
sında Türk milletinin vicdanın· 
dan kopan sesi duyarak hareke
te getirir. Bunun dışında biçbiı 
ses onn yerinden kımıldatamaz. 

Türk milleti, Türk ordusu, 
Türk siyaseti bir tek varlıktır. 
Bu iiç unsur varlığının icabı ne 
ise bu varlık iizere davranır, 
icap ederse bütünlüğü, birliği 
istikliili uğruna kanını döker, 
icap etmezse kimsenin emrini, 
tesvikini dinlemez, yabancı men
fa~tlerin telkinine kapılmaz. 

Bugün Fransanın Başvekil 
muaviniğini eden zat 'l'ür • 

kiyeyi İngilizlerin emrinde imiş 
gibi göstermek ciir'etinde bulu· 
nuyor. Kilikyan biz, İngilizler 
istcn1iş de onun için almışız, İn· 
gilizler emretmiş de biz Türk 
Kilikyaya kavuşmak için bu ~
mirle hareket etmisiz. Tiirk or
dusunu Üzerlerine saldırmı~ız. 

Tiirk ancak kanı bahasına. ca. 
nı babasına, istiklali uğruna gir
diği bir Milli Mücadelede kendi 
öz maJı, öz canı KiJik~·ayı arka· 
da bırakamadan muzaffer ~ıktı. 
Türkiye kimsenin teş\'ikinc. tel 
kinine kapılmadığı için işgal 
günlerinde öz uıaJı, öz canı Ki· 
likyadan ayrı yaşadı. 
Fransanın Başvekil muavini 

Amiral Darlan cenapları huku· 
kan kendilerinin olduğunu iddia 
ettikleri Kilikyanın Tiirkiyedcn 
kopan bir toprak, Türkiycnin 
hakkı, Tiirkiyenin bir \'atan par· 
çası olduğunu bilmiyorsa Baş\'e
kil muavinliği yapacak yerde 
mektebe haşlaması kendisi "' 
vatanı için daha faydalı olur. 

Dadana söylenecek bir~ok söz 
heın de a~1r sözler "\'ardır. FakaC, 
ne yapacaklarını şaşırmış olan 
insanların başlarında bulunmak 
gafletine düşen bir adamın da 
ne ~·apacağını ve bu arada pek 
tabii olarak ne diyeceğ-ini de şa
şırdığını kale alarak bugiin yal· 
ııız ağzını toplamasını ihtarla 
iktifa ediyorum. 

• 
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ŞEHiR HAElEALiaRI 

- · ı..-~ • • Mevlevilik Nedir? 
Celileddini Rumi Kimdir? 

Yazan: zlYA ŞAKIR ---
- 104 -

Körler evlenebilir mi? 
Dünkü Son Telgrafta böyle bir 

röportaj vardı: Körler evlenebilir 
mi? bu da W mı sanki, körler Al
lahın kulu değil mi, onların, biz 
açık gözlerden eksik olan tarafları, 

Padişah, bilhassa bu küşat res- ( tıran nurlarile rekabete hak kaza- yalruz görme hassaları <Mduğuna 

Ekmek tasarrufu için 
alınacak tedbirler 

.... --·-----1 .. --------minde okunmak içiıı bestelediği 0 nan, ikinci bir güneştl göre pelila evleneceklerdir. Fakat 

phine (siızi diliri) ayinini, (Kün- Asıl ismi, (İsmail Dede) idL Ye- Son Telgrafın bu röportajında ev- Lokantalara francala verilmlyecek 
hi Ded ) · t lehe . k d ' .. _ nikapı Mevlevihanesinde (çile)sioi lenmek istiyen gençlerin ikisi de, 

.. e oın a sı ve en 1 mu çıkarmış, (höcereneşin)Ier zümre- yani kız da, oğlan da Jrormüş .. Bu, n u .. - illa 1ıa· :ı -.. - ~ - .. _... 

Pasif Müdafaa 
denemeleri 

Herkes 24 saat ek-
meğe, elektriğa, su
suzluğa karşı ba
zı r hkh olacak sahıbı olan • (Vardakosta llkabı sine girmişti. Harikulade, musiki daha iyi ya, çünkü böyle oldukla- - 1 n hrler" ıh elüi-."""" 

ile maruf - (Seyit Ahmet ağa)ya istidadına malikti. Az zamanda n için ikisi de birbirlertni daha iyi .....,. • t'a !4 - ,........ -
bizzat meşkettl Ahmet ağa da der- san'at kudretini göstermiş .. böce- anlar, daha iyi severler. Bu mesele ıetlleleı. ..,..._ ......., •b-·
gaha giderek oradaki (Aylnihan), resi, bir musiki meşkhanesi haline bakınız benim hatırıma neyi getir- ~ -:.-: -~~ 
neyzen ve kudümzen dedelere, gelmişti. di? Galiba, bundan birkaç yıl önce vclı:&le4in -ıiaiwı -nen. v....-

........... ..._.._..__ ... 

... ..,.... ~ - c-nlı - ll•±h 
ra - .. n .. ıııır. p ' la.._ - Viliyetimizde umumi pasiI ko-

padişahın en güzel. ı;eııli müezzin- Dede Efendi, mütemadiyen bes- şehrimizdeki en iyi, en usta utçu- eenbı aliladarlara .-ıı ....... Be 

~ "'*1-.. .,.. r . ...,._ yazmıştık. 
- • · , . ..._ - - .._.

1 

runma tecrübeleri yapılacajını 

!: ~ .-;:ı,.-"'"':' =-= Yakında tatbikine b•ı'•na~ak o
hrmlar ,. ıaw - 1 t ·- lan bu denemelere ııöre fehrimlz
hala 1ıu1nhra - ...- - de daimi surette sekiz mt elek
Nrt:Felklde t.hrlhnbr. trik cereyanı kesili!cek, ayni müd

lerın" geçti. teler yapıyor.. talebelerine geçi- !ardan iki gözü görmiyen bir san- 1"'"7•. bımlanl8m W.lld ıı.ıa,. elaa· 
O gün yapılan resmi küşatta, bu yor .. bütün bu revnaktar eserler, atki\r ile şehrimizin en iyi alaturka ~;• .. :::::::. ":'..:::!"':.::::.-::: 

güzide musiki hey'eti, padişahın İstanbulun musiki mahfillerine da- kemancılarından bir başka Amayı ı- sindet'. lıplhr. 
o muhteşem bestesini ille defa ola- ğılıyıır .. onun şöhreti, gittikçe nü- ayrı, ayrı bir yere davet ederler. A7nca: ~ cı- ........ • 
rak terennüm ettiler. Ve Mevlevi fuzunu arttıran bir deniz dalgası Utçuya derler ki: bnı .ıecı.aıilıler :ra...- ıuı 11 

-.u:,,,, -zr1ela~ ~ollere ,.._ dette veya daha fazla terkos suyu 
- ~ 1 

.,, ••• -- ilini' k, 24 Z.-., k _, .- 8ft-e a:rnlan fll'lnlar .ıa ver yece saat v.nıı ar e -

l kendl -~ ~ 1a1ıı e'- 1 mek imal etmiyeceklerdir. 
musiki taıih,nde görülmemiş olan gibi, koca şehrin her köşesine ya- _Yarın gece filan bayın evine n:;::;._ tanllaa -.lbwtın w-.ıa 
bir debdebe ve azamet gösterdiler. yılıyordu. İ,mirden, gayet güzel keman çalan verllea - - zt pva1 -

- m"t•lııe11nde ,.._,.,_._ Ayrıca Galata veya Gazi köprü-

Rivayete nazaran, 0 gün, (Mıt- . (Hicaz) makamından besteledi- Bay Salih isminde biri gelecek, sen 
ı.ar. !eri l veya 2 gün müddetle açık 

nbhane)de mutat ve mevcut olan ği: . • . . de gel de birlikte ahenk yaparsı-
---------tı•-------- bulundurulacak, Boğaziçine, Ka

sazlara (kanun) da illve edildi. Ve [Ey çeşmı ahu hıc ıle, tenhala~a 1 ruz! G saraylıların 1 
saldın benı] .. • 

biıyl~t!, musiki ahengine, bir kat J\I il b 1 ( ,,. ) Sonra kemancıya sunu soylerler: h .
1

,. 
d h t t A ısra e aş ıyan na~ı nı or- . ... . U 

Bir genç tren 
altında kaldı a a an ana verildi. ( yini şerif) ta .. Y~ çıkard.ığı .. zaman, İsta.nbulun - Yarın gece fılan_ bayın evıne m e Ş r pl a Vı 

1 in bırinci parçasının sonu; bu tün musıki ustadları derın hay- Trabzo~dan, .gar,et guzel. ut çalan l 
(İhsan, medet .•. ) retler içinde kalmış .. artık bu san- Bay Kazım ısrnınde hırı gelecek, 0 _ k. . S .. I • 
KeLmelerıle nihayetlcniyordu ... at günesinin lem'aları, ondan son-isen de .gel de b:raber ça~m z'. UD es l ~e >:enı n:ıe· agır O an gencın 

B.ı kelimeler okunurken, bütün ra bu tün gözleri kamaştırmıya Ertesı .gece dunya}or~nı g~rem_ı-1 ZU r.l ar l n l Ş t J r ak l} e bir tarafı parçala• 
dervişlerin nazarları, (Üçüncü Se- ba~lamıştı. yen bu ıkı zavaHı ama san at~ar 

1 
• • • 

l'm)in oturduğu altın yaldızlı Dede Efendinin bu havranları- ayni evde bırl~ırler. Derken, on- neş e ıçınde yendı nargk Öldü 
(Hunkar mahfeli)ne çevrilmişti. n·ıı en başında, (altın devri)nin ce k.e~~cı bir taksim yapar'. 0 Galatasaraylılar dün mek!eple , Dün sabah Pendikten saat 6,15 
Dergahı adeta yeniden yaptırmak şehinşahı olan (Üçüncü Selim) del taksımını yaparken u.tç~ gayet dık- rinde toplanarak mektebin 74 ün. de kalkan banliyö treni Mal tepede 
suretile lutfü ihsanını g!lsterm~ vardı. katle dınler ve taksımın sonunda cü senei devrıyesini kutlulamış - ı Süreyyapaşa plajı önüne geldiği za 
olan padişaha, m.nnet ve §ükran-' (Daha nr) (Devamı 4 ÜQW oa,-hdal . !ardır. Saat ondan itibaren mek - man. plajda çalışmakta olan 35 yaş 
!arını bu dervişane nazarlarla ih- tebe gelmeğe başlıyan ihtiyar ve : larındaki sağır Süleyman Unatan 
ııas etmek istem~lerdi. [ ) genç Galatasaraylılar bu toplantı • tren yolunu geçmek is~emiştir. 

Üçıincü Selim, bu zarifane ve MAHKEMELERDE ve PO L 1 s T E da eski günleri hatırlamak imka - Süleyman trenin düdüğünü duy -
nukteli bakı~lardan son derecede _ _ oını bulmuşlar ve ötedenberi iıdet . madığından kaçmamış ve tren za. 
memnun ve mütehassis oldu. Ye- olduğu veçhile birbirlerine olan vallıya çarparak altına almıştır. 

d
nu.iden ihsan ve en'amlarda bulun-1 Do""rt yaşında bı·r çocuk kaynar baıtlılıklarını göstermişlerdir. Süleyman bu suretle uzun müd. 

Oğlı!ye doğru. G. Saraylılar, <i. det trenin altında sürüklenmiştir. 
* • 1 h 1 k •• ld •• Sarayın scmbolu olan tamburun Süleyman trenin altından çıkan! -

dıköyüne, Adalara ve mücavir sa 
hillere işliyen vapurlar birdenbire 
azaltılacaktır. 

Bu esaslı tecrübelerden maksat 
halkımızın 24 saat ekmeksizlik, 
susuzluk, elektriksizlik gibi şey
lere hazır! klı bulımmalarını te
min etmektir. 

Bu meyanda herkesin evinde da
imi surette durabilecek miktarda 
peksimet, kuru ekmek, un bulun
durması, elektrik yerine petrol 
veya mum bulundurulması da lü
zumlu tedbirler ara:;ındadır. 

Tecrübelerin günleri evvelden 
malüm olacaktır. 

Bira satışı 
Sabşın arbşile bera
ber istihsalabn artı
nlması için tedbir Alt d . b·'t" h et'lel SU ı e aş anara 0 U sesıle konferans salonuna toplan.· dığı zaman sağ tarafının tamamen 

ın evrı, u un aşm ı mışlaPdır. Ankaradan bılhassa pı-, 
1 

d • .. ·-ı .. şt.. y 1 t • ·n1· go"sterı'yordu Bi t af , . 1 .. ~-'-' d bul k .. parça an ıgı goru mu ur. ara ı ı .yzı -·· r ar - Beykozda, Yalıkuyu mahalle - .uran Remzı eğ u uç yaşınwuu A. lav a unma uzcre gelen Ke. h 1 k ld 1 k .. 1 .. tür' Yaz mevsiminin gelmesi üzerine 
tan Topkap Sarayının (Serdab) 'f t I S · G S lılar b. hita , as aneye a ırı ır en o muş . . . .. • .. ı . . sinde, Seyrekselviler sokağında 6 rı e çarpmış ır. şan aım . aray a ır - K tal h"k' . N . 0z" kin talık' • şehırde hıra satışları artmıştır. Bu 
koşkunde ekser><ı Mevle-' mu ç uk başınd landı" bede bul t K S · ar a ımı acı ı İn . . 

• - n - numarada oturan doktor yüzbaşı oc an yara gın • unmUŞ ur_ €§&! aım sebeple hisarlar Idaresi bıra is-
hiplerinden - kırk, elli güzide üs- Cemalin oğlu • yaşındaki Necib dan Şişli Etfal hastanesine kaldı- sözlerini bitirdikt-en sonra Maarif kata başlamıştır. tihsalatını arttırmak için tedbirler 
tadın teşkil etU,i (küme fasılları) Yankut evvelki gün odada oynar - rı1ıruş, şoför yakalanmıştır. Vekili Hasan Ali Yücelden ve Ru- v • almaktadır. Bundan başka istihsal 
emsalsiz ihtişamla devaırı ederken, ken kaynar su ile dola olan bir şen Eşreften G. Saraylıların davet- Coğrafya kongreaı , edilecek biraların ıhtıyaç mıntaka-
Kulekapısı, Yenikapı, Bahariye çaydanlığa çarnmıştır. Çaydanlık !erine gelen cevapları okumuş!ur. Co""'afya programı ve kitaplarile !arına derhal tevzii i'in umum mü-
u ·,. Alman.,. dan yapılan incir 5• 
... evlevihanelerinin semi\hanelerin- çocuğun üzerine döküldüğünden ,- Bu cevaplar şiddetle alkışlaruoI§c 

1 

coğrafya terimleri, Türkiye coğ- dürl_ük nakliy~ vasıtalarını takviye 
de de icra edilen (mukabelei şe- Necib muhtelif yerlerinden ağır talepleri tır. 1 rafyas:nın tetkikinde esas tutula- etmış ve ihtiyaca kifayet edecek 
rif) lt!r de hisltti ve şuurları, hay- surette yaralanmıştır. Almanlar memleketimizden mü.. Bundan aonra aöz en eski G. Sa- cak taksimat ve prensipler üze- derecede boş fite h•zırl•mıştır. 
ranlıkla durduruyordu. Yaralı çocuk derhal Şişli Etfal hlm miktarda incir almak iste- ray mezunu olan Ahured Muhtara 1 rinde çalışmak üzere 6 Hazitan Bu sene Bom<ınti fabrikasının 8 

Fakat musikinin vl&ıl olduğu te- hastam?sine kaldırılmış ise de kur mektedirler. Yaptlan müzakere - bırakılmış ve Ahmed Muhtar kü • ı cuma günü Ankarada bir coğraf- milyon litreden fazla istilı.salitta 
tanlamıyarak dün ölm;;•tür. ler sonunda ilk olarak 350 bin < G. Saraylılara çok güzel bir ya kon.,,....1· toplanacaktır, bulunacağı tahmin edilmektedir. temmül derecesi, yalnız (su ve ..., ıl .,. --

avaz)a münhasır kalmıyor .. musi- ., __ o:....ı --Lirlenmiıler liralık bir Darti sat mıştır. 100 hitabede bulunarak gö~sünde taşı. Maarif Vekilinin reisliğinde bu- Bundanba.şka Ankara fabrikasınıD 
,,..... .... Mili bin liralık bir parti içın yeniden dığı G. Sarayın sembolu olan Sarı. lunacak olan bu kdhgreye şehri- kapasite'si de arttırılmaktadır. 

ki nazariyatı sahaaında da büyük üzalre. ı baş'·-··t 
Ortaköyde, Derebağında 115 nu.. m re er ~ ..... ır. Kırmw xenkleri öpmüştür. mizden de bazı muallimler ış· tirak -.o-o---

adırnlar atılıyordu. t · de bul 3000 t · · 
marada oturan 38 yaşında Esma i.. zmır uoan on ıncır Ahmed Muhtardan sonra Ercü- edeceklerdir. Banliyö hatlannın yeni 

tarifeleri 
O mes'ut devrin en güzide sima

larından olan (Nlaır Abdülbaki 
Dede) (İsfahan) ve (Acenb\\selek) 

le oğlu 17 yaşlarında Muzaffer ka- stokunun tamamen Almanlara sa
tılacağı anlaşılmak:adır. Alınan , 
!arı nbu incirleri kahve yaptık -

mend Ekrem Talu G. Saraylılara . 

güldürücü ve düşündürücü sözle~- lzmirdeki Atatürk müzeai 

makamlarından (ayin)ler bestele-

!aysız tencereden yemek yedikle -
rioden yemekten sonra zehirlen • 
me alametleri göstermişlerdir. 

mekle kalmıyor .. (musiki) ile (ri-
Ana oğul derhal Beyoğlu hasta. 

yaziye) arasındaki rabıtanın naza- nesine kaldırılarak tedavi altına 
riyelerini ilk defa olarak ortaya alınmışlardır. 

koyuyoc.. (Üçüncü Selim) namına Bir n durup durmk.m çöktü 
yazdığı ilmi bir ltitapta bunları l .. 
· h tt.kte ha Kasımpaşada Kulaksızda Dört -
ıza e ı n sonra, rfler ve ra~ 
k 1 1 k ded ·ı . b' kuyudaki 82 numaralı Resmiyenin 

am ar a ay . ı en - yenı ır . .. . • . 
(Türk notası) icat ediyordu. evı dun gece geç vakit anı olarak 

Bu nota ile ilk defa olarak san- yıkılmıştır. O esnada ev halkı mi
atkar padişah~ (siızi dilara) ayini safirliğe gittiklerinden evde kim. 
yazılmış, o kitap ile padişaha tak- se bulunmamıştır. Bu yüzden in • 
dlın edilm~ti. Ve böylece de, ar- sanca zayiat olm•mıJtır. 
tık güzide eserlerin kaybolmas: ve 
yahut ağızdan ağıza geçilirken tah

rülere uğraması tehlikeııinin önü-

Bir kamyon ufak bir çocuiu 

ezeli 
ne geçilm~tl Fatihte Saraçhaneb8fında toför 

(Altın devri)nin s<!DUl.Sına ihti- Hüseyin Selimin idaresindeki 3844 
fi3m veren yıldızların en parlağı, 
(Dede Efendi) idi. Hatti bu bir 
yıld z değil; (Itri)oin aöz kamaş-

numara:ı kamyon, Karagümrükte 
Haticesııltan mahallesinde Saka -
bekir çıkmazında 30 numarada o -

--~.. ···--------------..,.-----------------
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lan haber alwmıştır. 

Vazifeye dayet 
İst. C. Müddeiumumiliğioden: 
İstanbulda olduğu anlaşılan Ed

remit haklın muavini Demir Dai
nin memuriyetimize müracaatı. 

Ankaradan bir ziraat ekibi 
geliyor 

Ziraat Vekaieti Yurdun rnuh. 
telif mıntakalarına ekipler gön
dernıeğe başlarnqtır. Bunlar, mah. 
su! vaziyetim ve köylüye kira ile 
verilen z:raat makinelerinin ça
lışmasını teftiş edeceklerdir. 

Bugünlerde Ankaradan şehri , 
mize böyle bir ekip geleıek civar 
köylerde çalıştıktan sonra Trak -
yaya gidecektir. EYiplerin gös'.e. 
receği lüzum üzerine köylüye ye
ni ziraaı maluneleri gönderile • 
cektir. 

le birliklerinın manasını anlatmış fzmirde kurulmakta olan Ata. 
•e Ercümend Ekremden sonra da ıtürk müzesine her taraftan Elıedi 

genç bi~ mezun büyüklerine cevap Şefe ait hatıralar ve resimll'r gön-
~rmıştır. derilmektedir. 
. Bu. merasimden son=a .. yemeğe i.. I Şehrimizdeki alakadarlara ıı~ . 
ulmış ve şakalaşarak gule oynıya len hır tezkerede bilhassa Ata .. 
neshur pilav yenilmiştir. 1 türkün izmircreki seyahatlerine 
Pilavı. müte-~ip . G. ~araylılar, ait ellerinde resim ve Elıedi Şefe 
,hurıyet abıdesıne bır çelenk ·ı h t 1 b ı 1 ı· · 

aı a ıra ar u unan arın zmır 
.:oymuşlardır. 

Tuna yoliyle çi'l'İ ve demir 
qya geliyor 

Bugünlerde Macaristandan Tu. 
a yolile mühim miktarda çivi ve 

demir eşya gel«eği haber alın -
'Ylıştır. Tuna yoüle nakliyat in'.i.. 
•arnlı bir şekle girmiştir. Mukabil 
olarak Macaristan, İsviçr<' ve di
~r orta Avrupa memlekeUerine 
ıracat yapılmaktadır. Karşıilldı 
'arak mal mübadele&i için temas. 

.ar başlamıştır. 

Belediyesine muracaat etmeleri 
bildirilmiştir. 

Gençlik tqkilib araamda 
ınüabaJıcı 

Beden Terbiyesi Umum Mii -
dürlüğü tarafından alakadarlara 
gelen bir tezkerede, kazalarda ku. 
tulmakta olan gençlik teşkilitları 
arasında müsabakalar ve bilhassa 
atışlar yapılması bildirilmiş'.ir. 

A!akdarlar hazırlıklara başla -
ıruşlardır. Yakında bu şekilde mü 
sabakalar tertip edilecektir, 

Devlet Demiryollarının ban!iyo 
haUarı için hazırladığı yeni tarife
lerin tatbikine dün ı.abahtan iti
baren başlanmıştır. Gerek Sirkeci
Küçükçekmece ve gerekse Haydar
paşa - Pendik hatlarındaki sefer 
adetleri fazlalaştırılmış ve Köprü
'<ac'aköy - Haydarpaşa vapur se
ferleri de yeniden tanzim edilerek 
ren tarifelerine uygun bir surette 

•adil Pdilmi.ştir. 
Fiyat müra.kabe komiayonu 

biı..>gün toplanıyor 

Fiyat M üı kabe Komisyonu bu
gün öğleden sonra Mıntaka Ticar~t 
Müdürlüğı;nde toplanacaktır. İçti
.nada, evvelki gün Ankaradan şeh 
rimize gelen İaşe Müsteşarlığı mu
Jvinlerinden Faruk s;inter de ha
zır bulunacaktır. İçtimada slandard 
iplere Ayrılmakta olan giyim eş
rısıoın nevi ve fiyatları aöl'Üfüle

. ektir. 

inandırdığım gün çok sevinece - caba?. Hiç istemediğim halde, içim : Jılında tabaka teşkil etmişti. Böyle bir sualle karşılaşacağımı 
ğim. Fakat o şimdilik ablasının den gelen bir ııes bana •evet. de. Annemin soba üzerinde hazırla. hiç ümid etmemiştim. Ben, daha 
kızını masum buluyor ve bunu di. Fakat hepsi bu kadar. Çünkü, dığı sıcak çayla içimi ısıttıktan son ziyade, bir vazife makftdile çağı-
ekseriya bana kapalı olarak anlat, mukab:li o.lmadığını kat'ıyelle bi- kış!· , idi İlkin d t _ rıldığımı zannediyordum.. Halbub 
mak 1stiyor. ı liyordum. Oy le zannediyorum kı, 1 ra a) a ge m. ce e a o, hususi görüşmek niyetinde iıııif. 

Müellifı: Dil' AN oOOAN 
Yemelüen sonra masa ba~ına ge evlenip bi_r yuva.kurm~ a;zusu 1 bur. k~muta.'"mla .k~laştım. Ö.f- Maamafih duşünmeğe lüzum yok. 

çerek biraz talimname okudum.

1 

benden gun geçtikçe silmece.:. En 1 lrelı hır vazn·ette ıdı. Selam verıp tu. H<>men cevabımı verdim: 
ıwew a-.-· Ü 'Fakat zihnim pek ıneşgu~dü .. al çok sevdiğ~ bi~ kızdan bu şekilde J geçerken. beni çağırdı: . . - Ne gibi bir münasebetim ola-

. bümümden ayırdığım Berid mü , mukabele gordukten sonra, dığer - Ferıd bey bır parça gelır mı. bilir!. dedim. Siz de biliyorsunuz 
Yıldızla yaptığım gezintinin üs- 'id bır :ıeY söylememiş.. böyle ol , teıradiyen gözlerimin içine bakı • ı kızlara karşı temiz bir itiıntıd nasıl siniz?. yalnız bir kaç ay evvel, ktzınızıo 

tünct n bira· g çtiği halde, ken - { makla be~aber kendisine tekrar yor ve beni maziye sürüklüyor. besliyebilir:m?.. İnsanda hafıza _ Emredin komutanım!. arzusu i'ıere bir at gezintisi yap -
disilc b r dala görüşmedim. Bun- t"nbıh. ettıı;ı'. Berıd. meselesi yal - Onu bir an için göz önünden kal • 1 d"nilen bor şey olmaı:a, belki ik.in- Yavaş yavaş odasına doğru yü • mıştık. Hepsi bu kadar~ 
da ok memnunum. Belk~ maks~- nız ıkımız ıçın mal.um olacak. J dırmak ıstediın ve ters tarafını çe ı ci. defa ~ir karar verır ve kendıne ~ü. ~ çık~madan k~ndisini_ ta - Evet oğlum, iştıe b":_n de bu 
dımı anlamıştır. Onunla alaka pey- Yf'mek zaı:r.anı bır aralık -ken. virerek masanın kenarına bırak , bır haya. arkadaşı arardı. Halbu, kıp ettım. Hernalde benımle mu - ı maksadla soruyorum. O gun ken • 
lia ct'11cme imkan yok. d. fıkrınce- mu~:m bahisler. üze- ıtır~. Bu sefor arkasındaki yazı göz 

1 
ki. Be~i~ ~.~ ~emen ~men her him bir il"'( konuşacakt.ı. Masası disile neler konuş.tunuz?. . 

Bu,;ün akşam üstü eve geldiğim rmde konuşmak ıst:dı: B~nı. 11:" lerımı kendıne doğru çekmeğe baş g~ .. gozumuo onune. geliyor ve ben j başıoa _geçıp de denn bır nefes a. - Kendıs nın sıze ımlatması 1 • 

• -
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Dcğişmiyen hakikat 
•.'azan: HıimiJ Nuri lrmalt 

Ortada olan hakikat, harbin bü
tün fiddetiJe devam ettıgidir. Bü
yük sarıayi devletlerinin çeşıtlı ıç
tmıai, ikbsedi, siyasi nazarıyeleri· 
le harp içinde ve harpten sonra 
kurdukları, kuracakları yeni bir 
dünyada sefaleti kaldıracakları, 
imarı temin edecekleri, ticaret; in
ki?f ettirecekleri, küçült milletle
re, müstemlekelerdeki esir halkla
ra hayat ve siyasi tam istiklal, hu
:rur, emniyet, refah verecekleri tar
zındaki sözleri maruf tabirile Vl 

senelerdenberi tekrarlanan birer 
•kavli mücenetten. ibarettirler. 

Gayz, garez, hırs, kin ve in ti· 
kam... İnsanlığın tarihinde ezell 
birer harp sebebi, tabii birer mu
harebe ve mucadele müşevviki ha
lindedir. Nasıl ki fertlerin hayat
larında ve münasebetlerinde dahi 
a~ ni tabii ve ruhi hal1er, saikl"r 
niza ve mücadele, iftira, hücum, 
tekme, tokat, yaralamak, kıymetle
ri tepelemek, kadirşinaslıktan nef
ret, hodbinlik, insani rabıtaları, 

hatıraları inkar gibı esaslar mev
cuttur. 

* G<-çen 19 uncu asrın ortalannda 
şıddetlenen müstemleke ve ıstis
mar edilecek mılletlcr, tabii kay
naklar, boğazı tokluğuna ve sefil 
bir halde "6ir insanları ve kolları 
çalıştırmayı temine matuf duzü
nelerle askeri seferler, kıtaller, 
hürriyet, istiklal temini gayeleri 
uğrunda mı yapılmıştı? 1914 - 18 
Büyük Harbi esnasında sahte si
yasi felsefeler icat olundu. Büyülr. 
ve emperyalist devletlerın siyaset, 
iktısat, ilim, fen, fikir adamlan 
Cenevrede kurulan Milletler Cerni
yetine diğerlerinin, küçük millet
lerin de ayni müm-ulerini top
ladılar. Ond•.n sonra geçen yirmi 
l'E'nede yeni lstısınarlar, yeni eı,a

retler, esir milletler temini için 
pek çok tecavüz harpleri de. oldu. 
fi - 6 yıl kadar bir maziye malik o
lan Mançuri istililsı, Çin harbı, 
Habeşistan seferi şu ve bu müstem
lekelere, mandalara tabi memle
ketleri tedip, tenkil kuvvetleri 
gönderilmesi- .• Bu cümledendir. 

İkinci yılına gelmesine birkı19 
ay kalım fbndlki harbin hakilrl se
bepleri nelerdir? Üstünlüğü ve ik
tısadt hakimiyeti, geniş mikyasta 
istismarları temin eylemelr.ten baş
ka ne olabilir? Büyük devlt!tler 
muharebeye niçin devam edi"or
lar? Küçük v" masum, güudelit 
ekmeğinr kazanarak huzur ve re
fah, sükiinet içinde yaşamaktan 
başka arzuları, hırslan bulunmı
yan küçük milletlerin arazileri ni· 
çin çiinenfyoı'? Bununla kaknıyor, 
yakılıyor, yıkıhyor, bombalarla ve 
mermilerle oldürülüyor. Bu hare
ketlerden ı.ayıaız ıztıraplar fıikın-
yor. 

* ·Cümlenin maksudü bir, 
Emmi rivayet muhtelif. 
Muharip iki bıiyült taraf diplo-

matları, siyaset ve fikir adamlan 
haykıraralt tekrarlıyorlar: Avru
paya, bütün mınetleı e, karalara, 
denizlere ve havalara hakiki bir 
nizam, intizam, yaşamak hakkı, 

ııerbestisi temin eyliyec~z. O hal
de bugüne kadar 939 haıiri niçin 
devam etti? Nedıen hesapsız tahri
bat yapıldı? Bundan sonr• harbin 
denmındaki mana ve gaye nedir? 
TopWıınız, konuşunuz, piİ•iı· 

niiz, tıetıün milletlen, karalara, de
nlzJere aerbeııt yaşamak, çalışmak, 
işlemek, huzur, refah, emniyet ve 
serbestiyi W baldannı verin iz. 
Ba hül•n lrabol eyledlğinizi sa
mimi bir ittifak, peribsüz bir ni
Y•tle ilAn ediniz. 

Sulhün, ııükünetin hakiki mlna
sile ve deovamlı abnık lr.urulması 
ı;tıresi bundadir. He çare ki muha
rip biiyük dnletlmie bu yolda ve 
bu ,_.ye utrunda aamimi arzular 
,oktur. Samimi hıırelı:etm de gö
rülmiyecektlr. O halde harbin de
vam edeceğini, uzuyttıı~m bihnP
li:riz. Hallııça, hükumetçe emniyet 
tedbirlerimize, mttli müdafaamızı 
kunetlendirırıek gayretlerimize 
fasıla vermeden devam etmeliyiz 
ve bunu en mukaddes bir vazife 
bilmeliyiz. 

llbü• Nuri DtMAK za n annemı göremedim. Yemek ooyle yalnız gorccegı ıçın uzuldu. ı !adı: J butun kadınlardan ~ela ne~t e-ıJmca soze başladı: cap ederdi zan.,ederim .. 
zam ııı çıkıp geldi. Tabur komu - gunü si>) lü) or. 1ıkrıml soruyor. cÇok sevdiğim Feride! .. • diyor. dıyonım. ~dalan gozlerle !1'zume - Otur şuraya asteğmen ve söy _ Anlatılamıyacak noktalar yok 
tan nın evinde imiş. 13ir çok konuş '.\.! ksad nı a.nladığım iç:n kat'i ce- Bu cümle ile, gözlerimin 0 tara- f bakacak hır kadın, kura~agım ~- liyeceğnn rözlere iyi dikkat et.. mudur acaba?.. Askerlik işleri 
m· .ı 'P ben m ha'·kımda ol - \ahımı verdım: fa ("evril:si arasında bir mukayese .vava nasıl ?!ur d~ saade. saçabı • Merakla yuzüne bakıp iskemle - _Hayır komntanım. bu gezinti 
mu Yıldız hanım bunları can ku - Hen uz evlenmek .niyetınde ) aptım. Eger aldatılmamış olsay -1 lır?: ?nun ıçın böyle kalayuo da- nin ucuna ilişiverdim. Ta bakasın.. benim taraf•mdan sam;mı bir mak Şubeye davet 
la d n emiş, hat.a anneme bir değılım ann~. dedim. Önumuzde clım, bunda buyük manalar arama ha ıyı.. ı dan bir sigara çık~p yaktı ve an- udla kabul edılmişti. Böyle olun - Fatih Askerlik Subesiıı<len: 
çok sua'1er sormuş.. kurnaz kız, zaman çok, düşünuruz elbet.. ğa kalkardım. ı * latmağa başladı: ca gizli konu acak bir şeyım ola • Yd. S. 5. Hs. J\f~. Ahmet oıt.. lL 
be1'den renemedıklerinı anne , Mahzun bir !"kilde önune bakı, Bir an için dfişündüm. İki üç se. Havalar tamamile soğudu. Bu - Aklına hir şev gelmesin o;! - mazdı zannedPrim. Kamil 
mın a ından ışıtmck istem ş. fa- yor. Onu kırmaktan öyle korku - ne <"Vveıki maziye şuurumu suruk, sabah uyandı ım zaman etrafı Iıım amma, .ana ılkiınce şunu sor. Bir parı;a du ndu FJıle aı.,., (~"111 l.AJ,.Ji Mesihpaşa rn3• 
kat nem bu hususta \ıtız dav - vorum. ki .. Berid mese es:nde hak. !edim. i bembeyaz gördum. Gece yagan mak ist r m. Kızuola bir munase- oğuştunıp sıgaraand.n derin blr { 'ıallesi Abarav caddPSi No. 123» 
ranınıj, İstanbıılıi.alı.i hayatıma a • 1ı ıuciu&Wllll k~.ıuiiaine tamaıneıı Beridi bili seviyor mu idim a - 1 kar hemen hemeıı bir kanş kaliıı- bel.in var Inl?" aıer.. çeldi. (Dalla var) de çok ac"1e Şubeye müracaa&ı.. 
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EıB~G!N~ı ,,. o~• l~moffan19 .SON :H: ·A ·BERLER .... ' . . . . 

Suriye ve Tunus Alman deniz is- Nevyork beledi- D VAZİYET Gal t sa F B- .':"" ~~şe~l 
d A d ehb a a a a edd ı• arlanın beyanatı a a ray ener - v:!7::.:::ı':: fakat,. 

a Cereyan e en tJ arat SerVJSJ ye reJSJ ŞJ et J Peten Fransasının (Laval'e taş b h 2 1 d Gittikçe şiddetlenen harp Karşı· 
h" d• 1 . " da b • b• k •• 1 d• çıkartacak Alman taraftarı olan) a ç e y ı• • yen 1• sında Tlirkiyenin vaziyeti heı ba· 

$00 a JSe er (7.gJr f e yemJŞ Jf llUfU SOY e J Başvekil muavini Amiral Darlan kımdan gıpta edilecek haldedir. 
matbuat mümessillerine verdiği Muhterem vekillerimizin de daha 
bir beyanatta alelusul İngiltereye bir iki gün evvel Meclis kürsüsün-

Sovyet donanmasının " Mihver •. Eğer iler- karşı şiddetli taarruzlarda buluna- Beşiktaş I"st.spora 5 1 1. den bildirdikleri veçhile harbin 

Organı bo·· "le dı"yor 1 . k 1 rak Fransız • Alman işbirliğinin - ga ı p tevlit ettiği bazı hafif sıkıntılar 
J ersen Seni at ŞI 8• Fransız! . . b • ld • haricinde hiçbir ihtiyaç eksikligı.· ·-

Moskova, 1 (A.A.) _ cÜnite<f.: mıy h · b t 1 t u o un uzerın en yırmı mız yoktur Nanemolla· 

1 s v iç re gazeteleri 
dikkat ha· ıayanı 

berJer veriyor ar ıçın mec urı o ugunu Milli küme maçlarına dün Şeref l Fakat b g 1.. ·· · d · · · 

Sovyet donanmasının organı o- a azırız " ıs a a ça ış ı.' . '. .. stadında devam ed.ildi. İlk karşı • saniye geçmeden Galatasaray ka - - Bugli~lin şartları~a uymak 
:r:, 1 (A.A~Of~ Suriye lan •Krasnaya Flota. gazetesinde . Ne,,,.?rk, ı (A.A.ı. - Nevyork Bele-, kl939 harbıne kendı~ıne. ·guvene- laşmayı Beşıktaş ıle İstanbulspo~ !esme ;;liklenen Fenerliler bir fri. vazifemizdir. dedi ve ilave etti: 

ı une ve B dıye reısı La Guardıa, cHurrıyetı kur- 1 re gıren Fransız kabınesınde Balı yaptılar. kik kazandı k'" ük Fikr t . 
ve Tunus'da cereyan eden ııon blld;seıeri ismark'ın .batmasından bahseden tan mitingınde 12.000 kişi karşısında I . N 1 . . .. 1 ar ve uç e - Fakat vatandaşların bu vazı-
sırf objektif bir bakımdan tahl:il ederek Yermaşef, bu ay bidayetinde Gro- Harbcuyane bir nutuk söylemiş ve söz- rıye az~~ 0 an Da"rlan ° zaman Ilk dakikalar karşılıklı hucum - bomba gibi bir şütle beraberliği fesini kolaylaşttrmak için, bugün 
Fransız - İngiliz gerginliği hakkında enland'daki Alman radyo ve mete- !erine şoyle başlamıııtır: 1 koyu İngıl':. tarafta~lar':"dandı. '.~rla geçerken daha. ziyade ener • temin etti. yeni bir ticaret telakkisi ve alıl.akı 
mühim bir makale neşretmiştir. Gazete oroloji istasyonlarının tahribi ne- <Mihver .. Eğer ilerlersen, seni karşı- Darlan mutarekeyı muteakıp Pe- ıık oynıyan Sarı - Sıyahlı takım Her iki taraf da beraberlig"i boz. ! lazımdır. 
diğer taraftan Vichy ve Berlin'deki mu lamıya hazırız.> tene ayak uydurmıya bas.lad:ktan ı Mehmed Alinin karşısına tek ba • mak ı·ç·ın ug"rasırlarke . . d" • 
hab" ı · · t Igraflan tmekt ticesinde Alman deniz istihbarat 1 n yırmı or 

ır erının e nı neşre e Aıner;kanın 1917'den daha .. iyi harbe sonra, bugiın karşımıza eski ka- şına çıkan Tarıg"ın fena bir vuru • dimcü dakikad-a hakem Fc . ." D l b 
ve Fransız - Alman mabiillerinin müna- servisi faaliyetinin ağır bfr darbe ı .zırlanınııı bulunduğunu soylıyen La rarları s k" t . t . ı . . . ner mu- ar an aca a 
sebetıerini hülôseten bildirmektedir. yemiş olduğunu kaydetmektedir. Guardıa şöyle devam etmiştir: an ı asvıp e memış, I şile ılk fırsatı kaçırdılar. Bıraz son dafıi Muammeri sahadan çıkardı J k • t J'' 

Muhabire göre Vichy mahfilleri İn- Maamafih Yermaşef, bu istasyon- Bazan bır mıllet harbe karar venneğe Fransanın harbe iştirakine 1009 ra da Fahri yine ayni muvaffaki- Otuz birinci dak•kada Yaşarı~ ;:;i ~~ lıs e ı. t ·ı 
gilterenina Fransaya karşı yaptığı nüma !arın kimler tarafından tahrip e- mecbur kalır. Bu ne kadar erken olursa dan beri aleyhtarı olmuş, İngiliz • ı yetsizliğe uğradı. volesini Osman kar;ıladı Kliçük d'"· b ra art anlıgaze ecı er~ ver: 
yişlerin bir parola neticesi olduğu kana o nisbetw iyi olur Amerikalılar, H>Uer Fransız dostluğunun sakat oldui{u- Beşikta takımı bu iki kork• . . . . . . .. . . ıgı eyanat a, . er zamanki gıbı 
atindedirler. Bu parola hem iktısadi sa- dilmiş olduğtınu bildirmemekte- le muzakere etmektense Ingılizlerle nu isbat etm· bir di lomat halile 1 . ş .. llllÇ f Fıkret ıkıncı hır şutle topu kale - Ingıltere aleyhınde bulunu'rken: 
haya hem de harp çerçives;ne aittir. dir. beraber kazanmağı tercih ederler. çıkıyor 1§ P ı tehlıkeyı atlattıktan sonra hucuma ye havale e,ti ise de avut oldu. •İngiltere Türk ordusunu Kilikya-
Londra ehemmiyetsiz neticeler uğrunda . Belediye reisi,. ;nfıratcıları geveze- Bi . ld b' .. .. geçtı. !Xıkuzuncu dakıkada . Hak.- Fenerliler on kişi kaldıkları için ya saldırtıyordu. diyor. 
Fransız vapurlarını çevirerek yalnız A • k M'll • likle ıttıh.ıım etmıştır. r yı ~ ırk.aç defa gunun. a- ı kıdan hır pas alan Ibrahım ılk, bı. . . .. . Jıanemolla· 
Fransız ana vatanını müstcmlekelerin- m e f l a l eh Biz mihverin dünyaya tanıtmak iste- 1 damı oldugunu ısbat eden Amıral · d H kkı k l . . h t daha zıy ade mudafaava ehemmı • ' · 

im d ··1 · d d 'raz sonra a a a ecının a a t · 1 T k h.. k Darlanın şask nl kt d·ı· · den ıecrid e ek egı aynı zaman a a Ruzveltin nutkunu diği gibi ayrııı1c o1an bir millet değiliz, son beyanati!e hakiki hüviyetini d .. f d d k .k. . ·e verıyor ar. a. ımın ucum a - ' ı an ı mm 
Fransızların hayatını korumaktan da Re;sicümhur dünyaya hitab ettiği za- bi'r kere daha ortay kovmuş bu-1 sın ank ıs,ı a e ~ ere 1 ınc~ ~ayı: uiliye;i eksildi... devre böylece 1-1 dolaştığc anlaşılıyor dedi ve sözle-
imtina etmekted;r. fasvı"p ettı" man Amerikan milleti onun arkasında- ltınmaktadı A . al D. l b yİı ar a arkaya ~aptılar. Bu ıkı go. erabere bitti rini şövle bitirdi· 

Dig'er taraftan gazetenı·n Bcrlin mu d r. mıra ar an. u- stanbulsporu yıldırmadı Be ı·kta · · · - ır. .. . . .•. . · s · ·k· · . · · - Türk ordusu ancak Tlirk mil-
bal>iri de diyor ki: Nevyork, 1 (AA) - Ruzveltin Insanı yerinden sıçratacak derece- gun Alman • Fransız tŞbırlıgının Ra nazaran daha fazla hücum et I ıncı devre>e Fener tazyıkile . . .. ' .. 

Al v· h • · ta ·ı t ek · · h h 1 t t • - · la d s L" · dl'l letının yuksek haklar-nı mudafaa manya, ıc Y yı zyıt e mem · - son söylediği nutuk hakkında aldı- de tezahürata vesile olan ayni mitingde 1 er ne pa asına olursa o sun, a - meğe ba~ladılar caş n ı. arı - acıver ı er on . · 
te ve hi\d;•elerin bundan böyle bir Fran g·ı mektupların ve telgrafların ek- söz _alan Am rikanın Fran~adaki. eski 1 bik edileceğini, Vişi hil_kumetinin On alt;ncı dakikada hakem Fe - .-:işi olmalarına rağmen güzel ve v~ te+~ın ed;r .. Yoksa şu veya bu 
sız - İngiliz yakınlığını ihtimal dıııına . . . . . _ buvük. elçısı Bullıtt de ~emıştır kı:. . yeni Avrupa nizamının kurul•ısun- . . . ~ayretli oynuyorlar. mılle.ın p!anıle hareket etmez. 
eıJ<;ardığını görmektedir. Bunun lc<ndir serıyetı bu ~utkun Amerıkan. mil Re1$lo0ümlıur boz.e hurnyetlerunızı , • . ·_ _ rı_dun Kılıç 1.5tanbulspor aleyhıne - . Herhalde her yerde Darlanın kır· 
iti Alınan hariciye nezareti bu kavgaya letınce tasvıp edilmekte oldugunu kurtarmak için yolu göstermı•tir Mem da >er alacamnı hır kere daha kat hıç yoktan hır penaltı verdi Fakat Altıncı dakıkada Fener kalesi d - t t . ed • . t h . 

~ · · tı ·· ı · · b · ıgı po u amır ecegı a mm mUdahale edemiyeceğini durmadan teyid göstermektedir. leketimiıi düşürtmiycceğ<z. Hitler bize ıye e so:y enı1J1tır. Darlan u su- Hakkı bu fırsatı kaçırdı. büyük bir tehlike geçirdi. Sarı • d"l kted" 
edebilmektedir. Bir Fransız - Alman Ruzveltin katibi Early gazeteci- h.arp Han etmek iç;n, Ing;Jiz donanması retle İngılterenin son kararlarına (2-0) mag"liı i ete gm· en Laciverdiiler muhakkak bir sans e ı me ır. 
barışının İngiliz davası üzerinde yapa- a esınde bi ı ru- b. .. v· · · ·· f"k P vaz Y ra 
cagı· tesı·r Londra'da hesaba kabJmalıdır. Tere yaptığı beyanatta demiştir ki: • Y ze u aşama gı " zamanı ragmen ışının icabında mutte ı - Sarı - Sivahlılar daha hakim oy sayesinde mağlup vaziyete düş • 

M. K. 
intıhap ederse, harp iın1dı geldi demek 1 r 1 vhi d.. b'l •· · d · · - ld ı N.h Bu barış cebren fakat aynı zamanda dr Ruzvelt, sayısı bir rekor teşkil ür. e a e.. ne one ı ecegını e ışa· nuyorlar. Süleymanın çektiği bir mekten kurtu u ar. ı ayet onun 

İngiliz mebaretsizlii!i yüzünden mey edebilecek derecede çok olan bu ı Hitler ATI"erika ne harp etmek şıklrnıı ret etmış bultınmaktadır. frikik Beşiktaş kalesini öyle bir ka cu dakikada yine Salahat.in yava• Ve maç ta (2.1) Galatasarayın ga. 
libive:ile sona erdi. dana gelınektedı~. Berlin diplomatil< mektup ve telgrafları Hyde Parkta •ec .. e.rse, Alla .. hın hakkını __ gasbebnege * rıştırdı ki, fakat iki Üe metreden a. ıir vuru.çla takımını galip vaziye-

rnah.tilleri işte bunım. için Fransız - İn- b t tes bb ed 1 b d ah -hafta tatili esnasında tetkik et- ı '1 ıın .. e us en er gı 1 0 a m - yaktan ayag·a ar t b. ı·· 1.. te çıkardı. Atletizm müsabakası g;Iiz münasebetlerinde vuku muhtemel . .. . , volacaktır. Çünkü beşeriyeti idare et- Yine ayni beyanatında İngiltere- . ç pan op ır ur u 
meş'um bir iı.kibete hayret etmekte fa- mektedır. Bunların yuzde 95 ı Ruz- ınek hakkı ancak Allaha aittir, ye hücum vesilesi olarak, Türkiye- kaleye gırmedi. Fenerliler mağlubiyete düşünce Beden Terbiyesi Genel Direktö~. 
kat bu iı.kibet tahakkuk eWği taıcdırdc velti tasvip etmektedir. Yüzde be-1 den bahseden Amiral Darlan şöyle Bu hakimiyete rağmen Beşik - hücuma geçtiler. On ikinci dakika- lüğünün tertib ettiği 12 nci atle _ 
ise Almanyanın alacağı vaziyeti gizle- şi ise tamamile tasvip etmemekle M t 'd 'd N . taşlılar otuz ikinci dakikada bir da küçük Fikret tam sayı yapacag·ı · b d. ı 
memekted;rler. İzam etmeden dene~llir b b b tku ed d k on evı eo a azı diyor: . tızm ayramı ıin Roberko ej sa -
ki, Fransız müstemlekelerint Ingiliz Im- ~~ er unu r e et.meme -ı aleyhtarlığı .Ayni devirde İngiltere evvelce gol daha .kazandılar .. Buna Istan - sırada düşürd~ler. hasında yapılmıştır. Müsabakaya 
paratorluğıındon kurtarmak bahiıı mev t ır. . . . . • Montevideo, 1 (A.A.) _ Üniver· bize hukukan tanımış olduğu şeyi bulspor Tarık vası.asıle penaltıdan Oyunun bundan sonraki kısmı finale kalan atletlerin resmi geçidi 
zuu olursa, Almanya Fransaya müta-ı Early bu tasvıp ekserıyetinın •t t 1 b . N . t ft ld • kurnazlıkla ve cebren bizden ko- mukabele etti ve devre böylece bir didişme halinde cereyan etti. (Devamı 4 üncü sayfada) 
reke hükümlerinin çerı;ivesinden büyill< her türlü tahminlerin üstünde çık- sı e.d~·e e;;ikl az_ı Labra taardı 0 

utgu: pa"rmak için Türk ordusunu Kilik- (3.1) bitti. --============================::::1 
m;kyasta taı;an tavizler yapmağa ba· tığını ilave etmiştir. ~u ı ıa e ... e_:ı 1 er. gaze esı İkinci devre sıcag·ın da tesirile -
zırdır. • "-ım' ıdarehanesı onunde numayl§ yap- yaya saldırtıyordu .. 

ıaponların yaz taarruzu JJU<. mi§ ve gazetenin nüshalarını yak- Vişi Fransasının Başvekil mua- baştan aşağı zevksiz ve durgun r sıili::AzizN~sıı öldürüldü? J Budapeftede itlenen korkunç 
cinayet 

Budapeşte, 1 (A.A.) - Stefani: 
Budapeştede işlenen korkunç ci

nayetin esrarı, tahkikatı idare e
den iki polis hafiye•! tarafından 
_meydana çıkarılmıştır. Öldürülen 
kadının cesedinin parçaları kısmen 
şehrin mezarlığındıı, kısınen de 
şehre W kilometre mesafede bir 
ormanda bulunmuştur. Cesedin 
diğer parçaları bulunamamıştır. 

Katil, Mandlin isminde bir şa
rap tüccarıdır. Bu cinayeti kıs
.llançlık yüzünden irtikap ettiğini 
itiraf etmiştir. 

Hava faaliyeti 

kaldı mışlardır. Diğer nümayişçiler de vini Amiral Dar!anın İngiltereye geçti. Blitün oyuncular adeta ve -
Çunking, 1 (AA.) - Çunking yeni İtalyan Elçisinin cuma günü hücum için hakikati tahrif ederek resiye oynuyordu. Son anlarda bi. 

hükumetinin resmi gazetesi olan Uruguay istikli\I abidesine koymuş Tlirkiyeden böyle bir lisan ve ka- raz canlanan Beşiktaşlılar 35 ve 
1 D ·1 N d' ki ti b h h t tm 41 ı·nci dakikada İbra'himin av .. airile Centra aı y ews ıyor : olduğu çiçekleri kaldırıp atmak is- naa e a setmesine ayre e e- · · 

Japonların Çindeki yaz taarruzu temişlerse de polis btına mani ol- mek mümkün değil iki gol daha atarak maçı (5-1) ka • 
feci bir tarzda akim kalmıştır. Yal- muştur. Darlan, bütün dünyanın ve Fran. zandılar. 

"-. Yazan:M. Sami Karayel 

Ruslar, bu vaziyatten istifade ederek Dev
lt:tialiyeden acı çıkarmağa fırsat buldular 

nız Şansi vilayetinin cenubunda K V'lh 1 ,. sız milletinin, kahramanlık ve er- FENER - GALATASARAY 
Japonlar 40 bin ölü ve yaralı ver-I ayzer 1 e m ın kekliğini tasdik ettiği asil Türk Oyun Galalasarayın bücumile Bu sıralarda Avrupa karıştı. best bırakmağa zaman vermişti. 
mişlerdir. Vakıa Çinliler bidayet- henüz ölmedi mi? ordusunun iki devlet arasındaki başlıyor. Fener kalesine iki frikik Prusya, Fransa üzerine yürüdü. Siyasi müvazene altüst olmuş de • 

te V H · ş k. Fu 1 · · ı · d b. "l t ı ak verildi. Fakat Cihad nefis kurta • Fransa mag·lılp ve perişan oldu. mekti. enşu, sımen, u ı ve - Berlin 1 (A.A.) _ Sabık Kaywr a ışverl§ ış erın e ır a e o ar 
şing'i kaybetmişlerdir. Fakat bu Vilhelm'in öldüğü hakkında ev • kullanılamıyacağını bugüne kadar rişlarile kalesini korudu. Fener üç Avrupa müvazenesi bozuldu. Rus- Ruslar, başta İngiltere olmak ü. 

1 · t kr g r· alınışlardır o··ğrenmiş olınalıydı Türkiyenin ortası agır· ve cansız. !ar, serbest kaldılar .. İngilizler yal zere Avrupayı verdiklen· nota ı·ı., yer erı e ar e ı · velki gün verilen haberler, teey - · ' 
dl d ' polı'tı·kas ve gayeleri açık ve du-·· Beşinci dakikada Fener müdafa. nız olduklarından Ruslara karşı heyecana dü•ürmu'"şlerdi. Bu, nota 

ltalyanlar Mi an ın vüd etmemiştir. Maamafih Kay - 1 
' 

heykelini yıkblar zer ümitsiz bir haldedir. rlisttür. Bu politikamız hükumetin ası bocalamakta ve Galatasaray da· koyamaz oldular. Fransada bir kahbelik edilmek ü-

A k d k
• resmi beyanatile birkaç defa teyit 1 ha ziyade hakim oynamaktadır. Ruslar, bu vaziyetten tstifade e· zere tel.a.kki olundu. 

Argosti •Kefalonya. 1 (A.A.) - n ara a 1 maçlar edilmiş bulunduğuna, kahramanı Fakat Fener de biraz sonra açı- derek Devleti Aliyyeden acı çıkar- Babıali dehşetli bir telaşa düş • 
Stefani: Ankara 1 (İkdam) - Bugün 19 Türk ordusunun harekete geçece- lıyor. Dokuzuncu dakikada Naci • mağa fırsat buıdular. tü. Hamisi İngiltere ne yapacak • 

Argosti meydanında, şimdi Mu- Mayıs stadında yapılan milli küme ği vaziyetler malfım olduğuna göre nin bir §Ütü direğe çarpmasaydı Vakayii bir kere daha muhtasar tı? .. Hiç!. Çünkü İngiltere yalnız 
solini kışlası ismini alan Yunar maçlarında Altınordu • Maskespor Darlan beyanatında sarfettiği söz- Fener ilk golü kazanacaktı. surette gözden geçirmek faydalı - kalmış bulunuyordu. 

Londra 1 (A.A.) - Dahili emni- kışlası civarında bulunan Midlan karşılaşması 3..3 beraberlikle, Al • !eri tavzih ettikten sonra ancak On ikinci dakikada marke bir va. dır: İşte bu sıralarda devletin umu • 
yet nezaretinin tebliği: dm heykeli Siyahgömlekliler ta tay ~ Harbiye İdmanyurdu maçı doğruyu söyliyebilmiş bir Fransız ziyette topu kapan Salahattin se - Üçüncü Napolyontın Södanda e- mi ahvali ve dahili vaziyeti de 
Dlişmamn bu gece İngiltere üze. rafından yıkılarak eritilmek üze- 3-2 Izmirlilerin galibiyeti ile sona olabilir. kiz pastan kuvvetli bir şütle ilk sir düşmesi Almanların tamamile berbad ıdi. On senedenberi mali 

rindeki hava faaliyeti ehemmiyet. re Romaya gönderilmiştir. 'rmiştir. * golü yaptı. Fransaya galip gelmeleri Avrupa ahvali diizeleceği yerde istikraz -
siz olmuştur. Şili bitaraf kalıyor müvazenesini bozmuştu. larla büsbütün çığırından çıkmış-

Mersey mıntakasında bazı hasar Santiago de Chilie, 1 (A.A.) Fransızlar bu mağlubiyet üzerine tı. (H. 1287) de düyunu muntaza. 
!ar olmustur. Bir kaç ölü ve yaralı Stefani: d . . - Hangi neticeyi?.. Allo?.. _ Reisicümhurdan affını talep dört Eylulde Müdafaai Milliye hü- manın mecmuu bir milyar Fran • 
vardır. Başka yerlerde hasar daha Kabine içtimaı esnasın a Reısı Sen misin Janine? Büyük Zabıta Rmanı: 32 edeceğim... kumeti idaresinde olarak Cümhu. sız altın frangına baliğ olmuştu. 
hafif olduğu gibi ölen ve yaralanan l cümhu_:, Şilinin tama.mi.le bitaral Genç kız içini çekti. İnkisarını - Hattan çekilseniz a cantm?. riyet ilan ettiler. Meç kalesi Al - Ali paşanın hini vefatında bu 
da pek azdır. kalacagını tekrar etml§tır. gösteren bir sesle; 1 K E D ı• Hemen gel, beni bul... manların eline düşmek üzere iken dliyunun mecmuu yüz otuz milyon 
!!""-------~!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ıe!'!'!!!'!eL - Evet benim dostum! dedi. \ r- -"'\ _ Siz de benimle berabre ge- Ruslar hareke\e geçti. Fırsat tam lira borcu olduğu Liıtfi tarihinde 
~ -Ha, beni korkuttun! .. Janine l •• ·~ fırsattı. yazılıdır. 

r - iıt. A s 1( "' ~~ z • y ET bu akşam serbest misin? G O Z L U lirsiniz... Rusya hariciye nazırı Gorcakof 

1 

(M. 1869) da akdedilen istikra.2 .) E R 1 1 f - Aldanmadığımıza eminim ... 
.,...~ • .;:--<. " l - Maalese . .. . ı Muhakkak beklerim... bu sıralarda ecnebi devletler ka • ki muazzam bir borçtu. Mazinin 

~ \ - Dört duvar arasında ömrü- ADAM binelerine Rusyanın Sivastopol ve hesapları temizlenmeden ve istik • - Yarın yine görüşürüz ... 

İRAK VE GIRITIEKI HARP BİTTiKTEN 
SONRA ORTA ŞARKIN V AZIYqt 

H abeşiıtıın seferi lngilte • 
reni,. kat'i mferi!e ne • 

1icelenirken A!ma.nlar da Bal • 
kan seferini muva.ffakiyetle 80• 

na. e-rdirdiler. Irakta. Mihverin 
teşvikile fngiltereye kar§\ 4 • 

yaklanan Raşid Ali isyanı Al • 
nıanla.rın ha.va yardımına, İngi
liz kuvvetlerinin çok şiddetli 
hareket etmemelerine rağmen 
bu hareket İııgi!ıere lehinde bit 
miş oluyor. Di{jer ta.raftan Ak. 
denizde !ngiltereni:n elinde btı. 
tunan fakat havcı taarrruzlarına 
karşı iyi ha.zırla.'lllmtyan Girid 
adası Almanların yepyeni bir 
harp tekniği kullanarak yap • 
tık1arı taatruzla bir müddet 
korkunç boğazlaşmalara sahne 
olduktan sonra Mihver kuvvet
lerinin emrine geçen toprak 
rarçaları ara,sına katıılmış bu • 
hmuyor. Giri~ henüz 1ıarekiit 
devam emekte ise de miitema • 
diyen kuvvetli kıt'ala.rla ta.kvi • 
ye edilen Alman kuvvetlerinin 
sayısı ma.hdud olan mii.btefik 
k1ıvvetlerinin mukabil liamle • 
!erile bu adayı terk.etmesi miim 
kiin değildir .. 

B u vaziyete göre Alman • 
c::1 la.rın Avrupa kıyıların • 

yük bir adalfl aLmalarına mu • 
kabil, i ngilizıer lrakı tekrar e/,e 
geç\rmekle 1 mparatorlıuk yolla.. 
nnı tehdid edeıı MihveT hare -
ketini akamete ıı.ğratımış bulu -
nuyor. Bu neticelerden sonra 
Ortaşarktaki muharebe vııziye.. 

tinin alacağı veçhe bugünün 
merakla beklenen hadisesi /uı • 
!indedir. 

Ş imdi, Ortaşarkta vaziye -
tin sonbahara kadar Lib · 

ya ve Irak cephelerinde sükun 
içinde devamı etmesinin çok 
muhtemel olduğunu söyliyebi -
liriz. Çünkü, şiddetli sıcaklaı 
garp çölünde geniş mikyasta as
keri harekata. miisaid değildir 
Bu sebeplerle yazın son ayları 
na. kadar, muhariplerin bu böl -
gede, siyasi hareketlerle berıı •

1 
ber bazı deneme taarruzların da 
bulunabilecek/,erini de kabul et 
mek lazımdır.· Ancak muvaffa
kiyetlerini devam ettirmek mec 
bu.riyetinde ola.n Almanların 

Suriyeden istifade ederek Filis
tin ile Malta ve K ıbns adala.n -
na karşı şiddetli hava fa.oJiye • 
'tine istinad eden taarruzlarda. 
bu.lu.nmala.rı bu haftaların belli 
başlı askeri lı.areketleri olabi -

nü geçirmekle doğru bir iş yap- -
1 

_ Unutma Monako ... Mona- Kırım muharebelerinden sonra Pa ı bal temin olunmadan ulu orta sar-
ınıyorsun ... Biraz dolaş, gönlünü F riste akdolunan ve, Rusyaya bir folunuvordu. 
eğlendirmiye bak... Türkçesi M. eridun ko... çok şeyler tahmil eyleyip Devleti Memurin ve ordu maaşlarının 
-Eğlenecek halde değilim... Genç kızın iki muhatabı ayni Aliyyeyi Avrupa muazzam devlet. pek güçlüklerle alındığı görülü • 

h lr tamanda hiddetle telefonlarını - Canım sen de er şeye b !eri himayesine koyan meşhur mu yordu. Mal sandıklarında para bu 
facia rengi veriyorsun ... Bu ak· Allo? .. Temyiz... kapadılar. Fakat Janine kendisi- ahede mukarreratını tanımadığı - ltınmuyordu. 
şam benimle gelir misin? O aralık yabancl bir ses mu· ne lazım olan şeyi öğrenmişti. nı bildirdi. Bilhassa, Karadeniz - Hatta, mali müzayaka öyle bir 

- Nereye? ha vereye karıştı: Birbirine karışan cümlelerin a- deki hukuku hükümranisinden is- hale geldi ki, hazine tahvilatı bile 
-Dansetmiye ... Bu akşam ye- _ Allo? .. Janine sen misin? rasından Çlkan mana şu idi: Tem- tifade etmeğe karar verdiğini bil- ödenemedi. Bu hal hülru.ıneti iila. 

ni bir salon açılıyor ... Sahibi _Rica ederim, konuşuyoruz... yiz mahkemesi kararı tasdik et- dirdi. sa doğru sürüklüyordu. 
b d t tt. G 1 mişti. Diğer ebetten Loiseau ma- M ı- 'd ı il ah ahım ... Beni ave e ı. .. e , Müsaade edin... Rusların bu itirazı Avrupada a ı ı are i e verg erin tarhı ve 

beraber gidelim... Haydi bir _ Kiminle müşerref oluyo- Vi gözlüklü adamı bulduğunu (M. 1870) heyecan uyandırdı. Rus. toplanması usulünün ıslilıı düşü -
zannediyordu. ·· ı · d gayret et... rum? lar zamanını ve fırsatını bulmuş • nu emıyor u. Düşünülen cihet Ka 

Loiseau'nun genç kızı kandtr- Tesadüf sanki genç kızın sa- Janine vakit kaY'betmedi. Yan tu. Almanların Fransızları ezme ra ve deniz kuvvetlerinin mikta -
ınak için sarfettiği bütün gay- hırsızlıkla ))eklediği haberi (iğ- soyunmuş bir halde idi. Fakat si ve üçüncü Napolyonu esir alma- rını azaltmaktL 
retler boşa gidiyordu. Janine renınesine mani olmak istiyordu. birkaç dakika sonra alelacele sile harekete geçmişlerdi. Rusla - (H. 1286) senesinde silah altında 
kat'i bir sesle reddediyordu. Loi· Janine evvela avukatla görüş- giydiği esvabın üstüne mantosu- rın Almanlara mümaşatkar olup bulunan askerin miktarı yüz alt • 
seau telefonu kaparken içini mesine engel olan münaseebtsizi nun düğmelerini ilikliyerek rr,er- bitaraf kalmaları bu fırsatı kendi. mış bin kişi idi. 
Çekti: uıaklas.tırmak istedi. Fakat mu- di M • !erine vermişti. Şimdi, Devleti Ali Bunlar hassa askerleri ile bera.. "venden iniyordu. onako nun 

_Peki, öyle ise ben yalnız gi- hatabı ısrar ediyordu, Genç kız yye üzerine yüklenmek ve, Frans~ ber altı orduya taksim olunmuştu. 
bu akşam açılacağını hatırla- ı d ı 

derim, dedi. Kimbilir sıkıntıdan nihayet mücadeleden vazgeçerek nın inhidamile yalnız kalan İngil. Bu, a tı or u otuz a tı piyade ve 
ne kadar esniyeceğim! kadere boyun eğmekten 'başka mıştı. Şimdi bir an evvel orada tereye meydan okumak fırsatı nizamiye alayını havi idi. 

Janine yine beklemiye başladı. çare bulamadı. Şimdi cümleler bulunmak istiyordu. meydana gelmiş bulunuyordu. Beher alay dört taburdan, beher 
Avukatın telefon etmesi her an garip bir şekilde birbirine karı- cMONAKO..ıJA Osmanlı İmparatorluğunu yal • tabur da sekiz bölükten ibaret 
muhtemeldi. Romer'in şimdi şıyordu. nız basına Ruslara veyahud Alman idi. Ki, bu hesapça piyade yüz yir-
dönınliş olması lazımdı. Bunun- _Temyiz kararı tasdik etti... Parlak bir şekilde açılan yeni !ara karşı İngilizler müdafaa ede - mi bin raddesinde bulunuyordu. 
la beraber dakikalar, saatler kor· _ Demin burada idi... Gözle- müessesenin dekorları güneşi, mezlerdi. Fransa devleti gibi or - Beher ordunun altı alay piyade-
kunç bir ag'ırlıkla geçiyordu. d" çiçeklen ve Akdenizi temsil edi- dusu muntazam bir devlet ortada si, dört alay süvarisi, bir alay top. rimle gör um ... 
Genç kız bir aralık okumak is- yordu. Birtakım boyalı perdeler- bulunmadıkça İngilizler diğer dev çusu, beş batarya topu mevcud o • 

- Karar tasdik edildi... ı "k· f k tedi. Fakat zihni mevzuu kavrı- [etleri de etrafına toplıyamazdı. up ı ı ır adan müteşekkil idi 
B Lo. t ·t· le ışık oyunları insana etrafı 

yamıyor, telefonun sesine karışı- - en ıseau... Şl ıyor mu- Çünkü, Rusya Almanya ile an • Bu, altı ordudan başka üç fırka 
• hurma ataçlarile çevrilmio bir A d dalı dı k' b. · b' C d yordu. Janine yerinden fırladı: sun. .., !aşmış. ve Almanyanın vrupa a a var ı ırı on ın ne er en 

_ Bu sefer odur! - Yapılacak şey... pli'ıjda bulunduğu hissini veri- galebesine ve Fransanın inhida • mlirekkep olduğu halde Gıridde, 
Diyerek hemen telefonu açtı. - Mavi gözlüklü adam... yordu. İpekli kumaşlarla taklit mına müsaid bir vaziyet almış, beş bin kışilik diğer fırka Trablus-

Avukatın sesini işitti: - Kesmeyiniz rica ederim... edilen denlı: ince kumlu bir pla- Almanlar da Rusvanın bu bitaraf- garpta, d', er beş bin kişilık f rka 
_ AIIG!.. Ben Roıner ... Mat- - Burada dansingde dalaşı.- ja kadar uzanıyordu. lığına karşı onu Osmanlı İmpara- da T~ il<ame\ etmekte "di, 

... (Daha var) torluiu üzerindeki siyasetinde ser (Daha var) 
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DAGARCIK Darlan yalan 

•• •• soyuyor 
(Baş tarafı 1 mci sayfadli) 

eıretı mücadelede dama taşı gibi 
bir vazife mi gördü? ... Hayır! ... Dar 
lan cenapları hayır! .. Genç Türki
ye, asil Türk milleti, kahraman 
Türk ordusu senin ve vatandaşla -
rının da bildiği, bir zamanlar met. 
hü sena eylediğiniz gibi tam ma
nasi~ erkek, açık sözlü, açık poli
tikalı ve her hareketini kendi ihti
yarile yapan yekpare bir varlık -
tır. 

Çör çilden 
R uzvelte 

(B&§ tanfı 1 inci aayfada) 
malı bayrağın Mısırı sıkıştiraca
ğında tereddiit edilemez. Suriyede 
sızmalar şimdiden başlanıışbr. Bir 
İngiliz gazetesinin dediği gibi Irak
ta İngiliz zaferi ne olursa olsun, 
Suriyede Almanlar bulundukça bu 
taraflarda emniyet teessüs edemez. 
Zeytinyağı lekesi gibi Alman isti
lası Giritten uzaklara yayılacaktır. 
Muhakkak bir cihet varsa o da Şar
ki Akdenizde elde edilecek Alman 

Darlan'ın vatandaşı, amirali, balı galebeleri ve Süveyşte bir muvaf
riye nazırı ve nihayet başvekil mu fakıyet İspanyayı ve Frankoyu la
avini bulunduğu Fransa çok iyi kayt bulamaz, Hatta şimdiden bazı 
bilir ki Türkiye kararlarını kendi siyasi faaliyetler göriilmiye başla
verir, kendi tatbik eder. Vasiye mıştır. Unutmamalıdır ki General 
ihtiyacı yoktur. Franko ne kadar mutedil olursa 

Bugün dürüst siyasetile kendi olsun, nihayet İtalyan ve Alman 
istiklal, hürriyet ve menfaatlerini dostluğıına ve bilhassa tarihi gaye
korumağa azmettiğini ilan eden ]erinin tahakkuku hususlarına 
Türkiye, Amiral Darlan'ın asker _ bağlıdır. Cebeliittarık İspanyanın 
likte henüz ğenç olduğu 1920 de, bağrında bir diken gibi telakki 
1921 de, 1922 de illi.. gene ayni edilmektedir. Kodiyonun şimdiye 
programı tatbike azmetmiş bulu _ kadar tereddiidü Akdeuizin öbür 
nuyordu. Bu gayelerimiz; her za _ mahrecinin, Süveyşin ve Mısırın 
man, her yerde ve herkese karşı henüz tıkanmamış olmasındandır. 
müdafaa etmeğe dün olduğumuz O kısunda bir galebe bu tarafta 
kadar bugün de yarın da, hazır ve şiipbesiz tatsız birtakım aksüla-
muktediriz. meller hasıl edecektir. 

Ancak Darlan cenapları şunu 'bil , Aıner~auı.n biisbiitiin ~o~ulmt'.ş 
~ahmini gibi şu veya bu devletin olan vazıyetı, kurtarmak ~.çın m~
eylediği gibi şu veya bu devletin daha!~ e~me.k~ens~ he?uz liilit 
kuklası, gayeleri uğrıında kullana. me~1?1er ~ll'.lız ~Jı.~de iken kuv-
bileceği bir kuvvet değildir. vetinı terazının gozune atması da-

s .. . . ha uygun gibi görünür. Fakat 
on soz olarak şunu da ılave e- •.• ts k d'" tclır h' t k 

d 1. ki D 1 T'' k d ma uo a un ar ır nıı u c ım ; ar an ur or usu, .. . Ü .. 
'I' .. • Kiliky hakk d .. 1 d' - · soylıyerek Japonyanm çlu Pakta 
urıc a ın a soy e ıgı d k . d t dd'"d d.. 1 
l l k k b . ·ıı t· ·ııı sa a atın e ere u e uşen er ya an ara er c ~ ır mı e ın mı . k ı·· 

h · ı· · · •t k k d t varsa onları ıkaz etme uzummıu 
aysıye mı ınc1 ece a ar sun ur- . • . . 

1 
l b . ·tt· d bul tu Am" hıssetmı~tır. Bu ımalar ve kapa ı u ır ı ıra a unmuş r. ı- . .. . 
~ ı kt · t b' d . t tcbdıtler Anıerıkayı yolundan alı-
.ı.a şu no ayı ıs er ır ıta, ıs er k d 1 · t 
b . ih t ·b· 24 t .. .. .. koyacak u rette savı amaz.l\Iıs er 
ır nas a gı ı saa gozunun . , ' . . 

.. - d tuta b" dah b' · Ruzvclt ancak fılı hır hal ıhdas 
onun e rsa ır a ızı en ed k An "ka fk' edd"t 
h kt d k ak 

. ·t ere ıerı e arının ter u 
assas no amıza o unar ıncı - 11 t ·· ı· b'I. ve sa an ısını on ıye ı ır. mez: 
•Türk; istiklal, hürriyet ve milli 

toprak tamamlığmı muhafaza hu
susunda olduğu kadar, milli hay
siyasetine tecavüzü de affetmez. 

Türk ordusu dün olduğu gibi 
lıugün de, yarın da bu yekpare 
milletin milli umdelerini ve hay
siyetini loorumıya hazırdır ve muk
tedirdir.• 

Bağdatta 
sükunet 

(Ba' tarafı 1 iud sayfada) 
vuşınas1 için kendisine yard1m e • 
dileceği kaydedilmektedir. 

İNGİLİZ TEBLİCi 

Kahire 1 (A.A.) - İngiliz tebli. 
ği: Irakta Raşid Alinin ve avene • 
sinin firarından sonra Bağdatta i
dareyi temin etmek üzere kurul -
muş olan komite tarafından talep 
edilen mütareke, tarafımızdan ka
bul edihnişiir. 
Şehirde sükıin hüküm sürmek • 

tedir. 

Londra 1 (AA.) - Beyrut rad -
yosu mütarekenin imzalanmasın -
dan sonra Bağdatta neşredilen teb 

liğ hakkında malfunat vermekte • 
dir. Bu malumata göre tebliğde 
ezcümle şöyle denilmektedir: 

Sükıinet yeniden avdet etmiştir. 
Şehirde ışıkları karartma mec • 

buriyeti kaldırılmıştır. Fakat oto
mobillerin işleme memnuiyeti el -
an devam ediyor. 

KRAL FAYSAL DA İRANDA 

Hüseyin Şükrü BABAN 
--<>---

Avrupa ile 
münakale 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

nu bildirmiştir. Ayni sözcü, gerek 
Türkiyenin gerek Almanyanın mü 
nakalatın yeniden tesisinde men -
faattar bulunduklarını ilave et -
.mekle beraber, bunun Meriç ile De 
deağaç arasında elyevm Bulgarlar 
tarafından. işgal edilmemiş olan a
razinin Türkiyeye terkedilmiş ol -
ması manasına gelmiyeceğini 1··y. 
detmiştir. Yapılan köprünün, şiın
diki halde muallakta bulunan bu 
mıntakanın kime aid olacağı me -
selesi lle hiç bir alakası yoktur. 

Darlan 
(bı.ş tarafı 1 inci sayfada) 

Bunu anlamak için son 20 sene zar
fındaki İngiliz - Fransız münasebetle
rini gözden geçirmek lazundır. Filha
kika daha sulh konferansından İngil
tere bizi kısır bir n1uahede yapmağa 

mecbur etti. Bu muahede ile ve İngil1-e
renin tazylki altında kuvvetin temi.n 
etmiş olduğu menfaatlerle civanmertli
ğin semerelerinden feragat ebnek za
ruretlııde kaldık. 

Aynı devinle İngiltere evvelce bize 
hUkuk:ııı tanımış C>lduğu şeyi lrurna.z
hkla ve cebren bi!ulen koparmak için 
Türlr: orduswıu KHikyaya sa!dırlıyordu. 

İngilterenin 1920 vel921 senelerinde 
CC\.'irdlği manevreler bizi İtalyadan ayır 
dı ve bu lfttin müttefikimizle aramıza 
ihtilaf tohumları serpti. Büyük Britan
ya, doğurduğu bu ihtiltıfı zehirliyerek 
idame etmek hususunda büyük bir ih-

Londra 1 (A.A.) - Ofi ajansına · timam gösterdi. A,lmanyaya karşı olan 
gelen bir habere göre, Bağdat em- ~aıiyete .geliııce: Ingıltere muaheded_er 

· t k · . . mlitevellıt butun ukerl vecıbeleri bıze 
nıye . omıt.:sı tarafından neşredı. bırakarak kendisi Almanyayı iktisader 
len bır tebligde, genç kral Faysa - istismare çalı•tı. Hülôsa, 1919 dan 1939 
lm, İrana girmek üzere hududu h kadar İngiltereden ne zaman yardım 
geçmiş olan Raşid Alinin yanında istedisek ?• her seler bizi yalnız bıraktı. 
bulunduğu bildirilmektedir 1 Halbuki Ingiltere kendi menfaatlerini 

. · ne zaman müdafaa etmek istemişs€' 
CEV AFSIZ KALAN BIR SUAL Fransayı daima yanında bulmuştur. 
Berlin 1 (A.A.) - Hususi muha. İngiltere bugün bize bu kadar şiddet 

bir bildiriyor: ve israrla hücum ederken her zamank 

Almanya hariciye nezareti, ec _ 
nebi gazeteciler tarafından Tür -
kiyenin Iraka muhtemel bir yar -

dımma veyahud Irak askerlerine 
bir melce vermesine dair sorulan 
suallere cevap vermekten istinkaf 
etmiştir. 

İNGILİZLER 
(Devamı 3 üncü sayfada) 

ritten çekilerek Mısıra muvasalatı 
bildirilen 15.000 asker iınparator -
luk ve İngiliz kuvvetlerine men -
sup askerlerdir. Giritin tahliye e
dilen Yunan askerleri ·bunlara da
hil değildir. Çekilen askerlerin için 
de dominyon askerlerinin nisbeti 
henüz malıinı değildir. Keza İngi
lizlerin Giritteki kuvvetlerinin ye. 
kıinunu bildirmek de halen müm • 
kün olmadığı gibi tahliye ışının 

1amamlarup tamamlanmadığı da 
söylenemez;. 

siyasetine sadık kalnıaktan başka biı 

şey yapmıyor. Bu siyaset de İngiltere
rıin hüküm sürebilmesi için Avrupay1 
parçalmik ve sonra istediği gibi tica
ret yapmak. 

Diğer taraftan İngiltere, kendisi için 
ihtimal dahilJnde bulunmıyan bir zafer< 
eri§ecek ol5a münhasıran kendi menfa
atlerinden mülhem olarak hareket e· 
deceğini gayet iyi biliyoruz. Fransa an
cak ikinci derecede bir dominyon ola
caktır. 

İngiltere bize bir kıta İrlandası v12 
hatta bir müstemleke muamelesi yap
hıak istiyebilir. Bu bizim umurumuzd: 
değildir. Ben Fransaya Avrupada vt: 
dünyada eski mevkilni temin edecek 
şekilde hareket edeceğim. Bu tarzda ha 
reket Fransanın, yeni nizamın kurulma
sına iştirakini istilzam etmektedir. Bu
nun için Fransa sulhu tacil edecek yolda 
hareket etmek zaruretindedir. İngihz 
emperyalizmi tahrip etmek için harbe 
muhtaç olabilir. Fakat Fransa beka.5nJ 
temin etmek ve bu Avrupanın ba~lıca 
bir memleketini teş,kil ederek itila ede
bilmek için sulha muhtaçtır. 

Sfaks hadisesinin ferdasında şunu be 
yan etmek isterim ki Fransanın liman
larını ve rnünakaJe yollarını ser'bestçc 
kullanabibnesi hakkında riayet elliı'-

Emlak ve Eytam Bankasından: 
(Baş tarafı 2 nci sayfada) 

Esas No. Yeri ltıynıeü Nev'i Mesahası Teminatı da kendisini oraya çağırmış olan 
___________ L_ir_a_K_;uruş_:::..._ ________ _;:Lira:..':....:..K:..u_n1$_:__ . zatın kulağına usulca: 

,1"9 Kasımpaı;a, Eyytihüın 289.,... HO'l1enin 28.90 - Ben der, bu zatın İzmirden 
Ahmet mahallesi Ca- 3/4 his- gelmiş Bay Salih isminde ibiri ol-
llll>şerif wkal< No. eski •esi. duğuna pek inanamıyorum, çünkü 
38, yeni u 

150 Kasım- Eyyühüm 167.- Hanenin ıs.?o bu bay, bana pek yabancı ~lmi-
Ahmet mahallesi Ca- 3/4 his- Y<ll"! 
ınii.ıerif sokak No. es- sesi. Bundan sonra utçu bir taksime 
ki 38, yen; 4J başlar, bu sefer de kemancı, onu 

310 Kocamustafapaşa ma- ll!3,-o Arsa 614 M2 12.30 gayet dikkatle dinledikten sorıra, 
haJJesi Sazende ve Ra... tahminen 
mazan Et. sokak No. o da ayni zatın kulağına eğilir, şu-
esk.i 2,44, y1'ni 7,36 nu söyler: 

675 Beyoğlu, Katipmusta- 133,- Arsa 132.50 M2 13.30 - Bu adam 'I'rabzondan gelmiş 1 
taçelebi mahallesi Bal- Bay Kiizun filan olmasa gerek, 
tacı çıkmazı sokağı No, çünkü onun mızrı>bı bana pek ya-
eski 25, yeni 31 pafta 
22, ada 465. parsel 46 bancı gelmiyor. 

700 Burga.zadası Gökdemir 112.50 .Ah.jap 58.50 M2 11.25 Bu defa o adam ikisine birden 
sokak ve Gökdemir a... evjn sorar: 
ralığı No. eski 26, ye- 6/24 - Pekiil5, ,birinize birinizin yayı 
nı 4, taj 4,4/1, pafta hissesi. ve birinize de birinizin mızrabı 
1, ada 12, parsel ı. k b 1 d "' ·· } 

1100 Beyoğlu, Kalyoncukul- 1143.- Kftrgir 49 M2 114.30 pe ya ancı o ma :gına gore ça ış 
luğu mahallesi Kalyon- evin tarzınızla siz birbirinizi tanıyabil-
cukulluğu caddesi No. 2/7 hissesi diniz mi bari? 
eski 99, yeni 107, taj İksi birden gülüşürler: 
107, pafta 17, ada 436 - Elbette, birimiz kemani Re- j 
parsel 25 

il 75 Beyoglu, Pangaltı ma- 418.- Arsa 209 M2 41.80 cep .. birimiz udi Hırant! 
hanesinin Dolapdcre Buna ne buyurulur bakalım? 
cadde.si eski 256, 258, Kör diyip de geçmiyelim, onların 
260, 262, pafta 56, ada bazısındaki zeka ve his biz açık 1 
632, parsel 8. gözlerden çok kuvvetlidir. 

13!16 Beyoğlu (Hüseyinağa) 138.- AJ-sa 69.50 ll>I2 13.80 Osman Cemal KAYGILI 
Bülbül mahallesinin 
Kaşkaval (Mangasar) 
sokağında eski yeni 6, 
pafta 43, ada 561 par-
sel ıtı. 

1701 Beyoğlu, ~'eriköy, Bi- 7183~ 
rinci kısım) mahalle-
nin Çoban sokagında 
eski 34, 36, 7 numara-

2242 Eminönü1 Rüstemp:lşa 282-
mahallesi l\.1:ahkeme so-
J1;.c.ı.g1 Büyük Çukur Han 
alt kat han nunnırası 
~ki yeni 5, deponwı 

num ası 3, pafta 126, 
adu 4:::0, parsel 75. 

2250 Em:..nunU, Tahtakale 540.-... 
Balkapanı Han, üst 
kat eski yeni 17, pafta 
125, ada 285, (86 par-
seldeki gayrimel1kulde 
i,şlirik daimi tasarruf 
hakkı vardır.) 

2254 Emlnönü, Beyazıt es- 855.
ki Kavukçu Han, ye-
ni Kalpakçılar cadde-
si eski 2, yeni 4, paf-
ta 133, ada 648, par-

sel 2. 

2695 Beyoğlu, İnönü ma- 1553.-
hallesi Satırcı ve Har

biye çayırı, yeni Satır
Ci sokak, eski 61 mü
kerrer, yeni 4, pafta 
55, ada, 621, parsel 1. 

2696 Beyoğlu, Bülbül ma- 1298.
.hallesi Serdar Ömer-
paşa caddesi eskl 26-
26-28 mükerre, yeni 
22, 20, 15, pafta 44, 
ada 556, parsel 3. 

2699 Beyoğlu, Şehitmuhtar 1600-
mahal1esi Dob-amacı 
Şakir sokak eski yeni 
24, pafta 8, ada 390, 
parsel 13. 

2702 Beyoğlu Kocatepe ma- 1219.-
hallesi Ferid.iye cadde 

des.i, eski 109, yeni 125 
pafta 46, ada 531, par-
sel 45. 

2723 Beyoğlu, Kemankeş 1091-
Yenicam.i mahallesi 
Yüksekka1dırım sokağı 

eski 112-114, yeni 102-
104, tai 102, 104, 106. 

2774 Beyoğlu, İnönü mahal- 301.
lesi Haclbiyeçayırı .so-
kak eski 5, yeni 11, 
pafta 53, ada 601, par-
sel 17. 

2785 Beyoğlu, Billbill ma 113-
hallesi Büyük Kırlan-
IPÇ sokak eski 15, yeni 
19, pafta 42, ada 579 
parsel 28. 

2958 Eminönü, Tahtakale 200-
mahaJlesl Balkaparu 
Han, ilst kat eski yeni 
83, pafta 125, ada 285, 
( 86 par.;elde iştir&ki 

daimi hakkı vardır.) 

2963 Eminönü, Tahtakale 900~ 
mahallesi, Balkapanı 

Han, üst kat, eski yeni 
82, pafta ı25, ada 285 
zeminden itibaren 5 
metre iı1jfatndan yn-
karı kadimen müesses 
zemin tasarruru 80 
parsel numaralı han 
kapısına aittir.) 

Üç kıta H36.50 M2 
arsa tahminen 

Kfu-gir 127 M2 
deponun 
4/108 
hissesi. 

K.Argir 27 M2 
oda 

Oü.kldn 19 M2 

Kdrgir 58 M2 
evin 1/2 
hissesi. 

İki dWt- )35.25 M2 
kfuılı kAr· 
gir evin 
1 /2 hisseııl 

Kfu-gir 37 .50 M2 
ev 

K!rgir 13 M2 
ev 

Dllkk~ 
46250 

2160000 
hissesi 

Ah~ap Bl M2 
evin 4/18 
hissesı 

KArgir '9.75 M2 
evin 
5/64 
ltlssest 

KArilr 22 M2 
kamara 

xargir 45 M2 
f>da (içlçe 
iki oda) 

718.30 

28.20 

54 . ..,.-

85.50 

155.30 

129.80 

180.-

121,90 

109.10 

30.10 

11,30 

20.-

so_ 

SPOR 
(Baş tarafı 3 iincü sayfada) 

ile başlanmış V(! İstiklal marşın -
dan sonra müsabakalara geçilmiş. 
tir. Müsabakalardan sonra kaza -
nanlara madalyalar tevzi edilmiş -
tir. 

Müsabaka neticelerini yazıya • 
ruz: 

100 metre: Birinci Cezmi 11,4. İ
kinci Muzaffer . 
. 800 metre: Birinci Maksud 2.3.4. ı 
Ikinci Kemal. 

110 metre :manialı: Birinci Vas
fi 17.3. İkinci Sudi. 

3000 metre: Birinci Eşref 9.24.4. 
İkinci İbrahim. 

400 metre: Birinci Ancus 53.7. İ
kinci Ahmed. 

1500 metre: Birinci Rıza Maksud 
4.20.4. İkinci Veli Demir. 

200 metre: Birinci Muzaffer 23.3. 
İkinci Cezmi. 

Disk atma: Birinci Yavru 37.76 
metre, İkinci Melih. 

Yüksek atlama: Birinci Jerfi 
(Ankara) 1,80 metre, ikinci J epa . 

Uzun atlama: Birinci Çaroğlu 
6.18 metre. İkinci Necd<:t. 

Üç adım atlama: Birinci Yavru 
13.61 metre. İkinci Tulan. 

Cirid atma: Birinci Kemal 54.02 
metre. İkinci Varak. 

Buz satı§ı 
Şehrimizdeki buz satışının dai

mi encümen tarafından ,bir müte
ahhide ihale edildiğini yazmıştık. 
Müteahhit henüz işe başlamadı

ğından bazı semtlerin buzsuz kal
dıkları görülmüştür. Buz müteah
hidi Belediyeye çağırılarak işe baş 

laması kendisine tebliğ edilmiştir. 
'I'eminat akçesini yatıran müteah
hit, pazartesi gününden itibaren 
tevziata başlıyacaktır. Müteahhit. 
bugün de işe başlamadığı takdirde 
hakkında kanuni takibat yapıla 
caktır. 

I 

~~PARA 
\ \ RAY .&.T YARIŞININ 
~D?'- DİREKSİYONUDUR 

---

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
dişleri niçin temizlemek lazımdır ? 

Çünkü; unutmayınız ki: 
Bakımsızlıktan çürüyen dişle- fir:::::S1ii0".":~~;:::::---'"1 

rin difteri, bademcik, kızamık, 

enfloenza, ve hatta zatürrieye 

yol açtıkları, iltihap yapan diş 
etlerile köklerinde mide hum
ması, apandisit, nevrasteni, sıt
ma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız ve sağ
lam dişler umumi vücut sağlığı
nın en birinci şartı olmuştur. Bi
naenaleyh dişlerinizi hergün ka
bil olduğu kadar fazla - liiakal 3 
defa - •SAN İN, diş macunile fır
çalıyarak sıhhatinizi garanti e
debilirsiniz ve etmelisiniz. Bu . 
suretle mikropları imha ederek : 
dişlerinizi korumuş olursunuz. 

Bütün tehJikelere karşı sıhhatinizi korur. 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten son• 

ra 3 defa dişlerinizi fırçalayınız . 

D. Deniz Yollan işletme U. M. iianları 
2 Hazirandan 9 Hazirana kadar muhtelif hat 
Jara kalkacak vapurların isimleri, kalkış 
gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

Mudanya hattına -

Bandırma hattına -

Karabiga hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattına -

İzmir2.süratpostası~ 

Çanakkale ll!ve 
posta 

Salı 18 de (Karadeniz), Perşeınbe 12 
de (Güneysu) ve Pazar 16 da (Cüm 
huriyet). Galata rıhtımından. 
Salı 12 de (Çanakkale), Cumcı.rtcsi 

18 de (Anafarta). Sirkeci rıhtımın
dan. 
Pazar, Pazarte;;i, Salı 9.50 de, Çar
$amba, Perşembe, 

1
Cuma 16 da (Ma

ra.kaz), Cumrtesj 14 de (SLıs), 
Tekınil Mudanya postaları Galata 
rıhtımının Kavaköy cihetine yanaşır 
ve aynı mahalden kalkarlar. 
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 8.00 de 
(Sus). Galata rıhtımından. Ayrıca 

Çarşamba ve Cumartesi 20 de (Kon
ya). Tophane rıhtımından. 

Salı ve Cuma 19 da (Mersin). Top
hane rıhtınundan. 
Pazar 9 da (Antalya). Tophane rıh ... 
tımından. 

Çarşamba 15 de (Bursa), Cumarte .. 
si 15 de (Saadet), Sirkeci rıhtımın
dan. 
Pazar il de (İzmir). Galata rıMı
mından. 

Perşembe 13 de (Kadeş). Galata 
rıhtımından. 

Perşembe 9 da (Seyyar). Tophane 
rıbbmından. 

NOT: Vapur seferleri hakkında ber türlü malUmat aşağıda telefon nu
maraları yatılı Acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata Baş Acenteliğl - Galata rılıtımı, Limanlar Umum Mü-
dürlüğü binası altında. 42362 

Galata Şube c Galata rıhtımı, Mıntaka Liman Re- 1 
isliği binası altında. 4013:1 

Sirkeci • c Sirkeci, Yolcu Salonu. 227•10 
(3893) 

. 
2968 Beyoğlu, Kalyoncukul- 707.

luğu mahallesi Kir-
man ve Kalyoncuk:ullu-

DilkkAnlı 
evin 1/2 
hissesi 

30 M2 70.70 

~-
İDA~ÜINI BİIEN 
1KRAMiYEl..İ 

IS BAHl<ASl~!l)A 
HESAP AÇ.A.R 

ğu sokak eski 143, yeni 
1,147, pafta 18 ada 
449, parsel 26. 

2975 Eminönü, Şeyh Meh- 4499-
met Gey l§ni maballe-
sfuin İzmirli sokağın-
da (yeni Eminönü mey-
danı) eski yeni 2, paf-
ta 19, ada ~05, parsel 8 

Kargir 
dilkUnın 
420/2160 
hissesi 

26 M2 440.90 

Yukarıda adresi ve tafsil§tı yazılı fayıi menkuller peiin para ile V< 
açık ar.rtırma suretile satılacaklır. 

İhale 9/6/941 pazartesi günü saat ondadır. Arttırma esnasında veriler 
bedel mukadder kıymeti geçtiği takdirde teminat akçesi derhal arttırlnııya
cak ihale kmin uhdesine icra edilirse tem.inat akcesi ona ikmal ettirilecektir. 

İsteklilern pey akçesi, niltus tezkeresi ve üç luta fotoğrafla birlikte bil
dirilen gün ve saate kadar :;;ubemiz eınlcik servisine gelmeleri. (879 - 3970) 

mek hususunda her zamandan ziyade türlü tefsirden imtina ediyorlar. 
kat'! karar vermiş bulunuyorum. Resmi mahfillerin bu slikiitundan şt 
Mareşal Petain'le yekvücud bir küt- netice çıkarılabilir ki İngiliz hükCımeti

le teşkil eden mağlt1p vatanımız, top- nin siyaseti Amiral Darlan'ın Büyük 
rağı üzerinde zorbalıklara meydan ver Britanya aleyhindeki iİddetli hücum
miyecek ve bayrağına hakaret ettirmi- larile kat'iyen müteessir olmıyacaktır. 
yecek kadar şeref sahibidir. Bu siyaset son zamanlarda müteaddi. 

LONDRANL"l CEVABI defalar açıkça beyan ve tespit olun-
LJ:>ndra, 1 (A.A.) - Fransa Başve- muştur. Bu sjyaseb şudur: İngilizler 

kil muavini. Amiral Darlan'ın nutku düşmanı her nerede bulurlarsa oraCla 
hakkında İn.giliz a.i1asi mah.filleri her taaı·ı·uz edeceklerdir. 

r T. iŞ BANKASI ..., . 
Küçük tasarruf ' lp;;;;;;;;;;:;;~==iiiiiiiiiiiiiiiiii-mimiaallİlı,! 

hesapları O. Demir Yollan isletme U. M. ilanları.· 
1941 ikramiye planı 
KEŞİDELER : 4 Şubat, 2 MaYu, 

1 Agustos, 3 İk.inciteşrln 
tarihlerinde yapılır. 

1941 İkramiyeleri 

ı adet 2000 Liralık 
3 " 1000 "' 
2 u 750 n 

4 ,, 500 r9 

8 1J 250 H 

l5 u 100 H 

0 11 50u 
OOu 20 11 

\ 

= 2000.- Lira 
= 3000- ~ 
= 1500- IJ 

= 2000.- .. = 2000,- n 

= 3500.- u 

= 4000- ,. 
= 1)000.- ,, 

J 

Sahibi: J:. i Z Z E T, Neşriyaı 
Direktörü: Cevdet Karabilgin 
Basıldıiı yer: •Son Telpaf. 

Matbaası 

Muhammen bedeli 4750 dört bin yedi yüz elli lira olan 5 ton kayırnmı' 
bezir 16/6/1941 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ank 
İdare binasında satın alınacaktır. 

' 

ıncc 

ada 

Bu işe girmek isteyenlerin 356125 (üç yüz elli altı lira yirmi beş kuru~) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayiİ-ı ettiği vesikaları ve tekli!l ınl 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lSzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpa• 

sada Tesellüm ve Sevk Şe.fliğinden, dağıtılacaktır. (4122) 

~·~~~~~~-~~~------~~~~~~-~-~-! 
Askeri Fabrikalar Satınalma Komisyonu İlanları .____ _____ _ 

5 ton vazalin alınacak 

Yukarıda yazılı 5 ton vazalin askeri fabrikalar umum müdürlüğü meı·kez 
satınalma komisyonunca satın alınHr.a"'tır. Satm01k istryen taliplerin eY a ve 
fiatlaı·ıru bavt tPklitlerınt 10/01941 sah günün• kadar komisyon.-. venJ"I•~lcri.. 

(4167) 


