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londraya giden 
heyetimiz dönüyor 
~ londra, 25 (A.A.) - Mebu~ 
~l~aı~.tecılerden mürekkep 16 ki· 
~':tk heyeti, Türl.:iye~·e avdet 
lıt- Uzere bugün lngılterede" 
~~e;. etmi~tir. tngilterede ika· 
lSt erı 9 gün ~üren gauteci!er. 
I~ tı1 \'e bahrt ü~leri, muhte it si· 
tın fabrikaları ,., bahrt tug!hlan 
~tmi~erdir. 

Buıony'da 
vaziyet 

vuzuhsuz! 
kambre civa
rında müthiş 
muharebeler 

oluyor 

KURUi 

............................. ~ 
Bir Alman motörlü müfrezesi, ~
man Fransada ileri hareketi smz
nnda Fransız tayyareleri tarafın· 

dan 1iddetle bombalanmış ve dalı· 
tılmı1tır. Resimde, ııurulan bir Al· 
man ne/eri parçalanmış motosikle
ti öniinde görülüyor. 

a-.~ ........................ .. 

EN SON DAKiKA 

Çörçil 
işçi birliklerine bir 

hitabe gönderdi 
Londra 25 (Radyo saat 18) -

Trade Union (i~ birlikleri)nin bu· 
günkü kongresinde, i~ nazın, baş
vekilin konferam:a gönderdiği bir 
hitabeyi okumuştur. Çörçil bu hi• 
tabesinde ezcümle ~yle demekt~ 
dir: 

"Giri~tiğimiz davanm kazanıl· 
ması uJ;.ırunda, işçi t~iliıtlarmm, 
bütün gayretleri!e çalı§acaklanna 
ve liıçbir fooakarlı~ı esırgemırecek 
lerine eminim. Vaziyeti vahameti
saatten saate fazlalaşmakta, bu· 
nun için, harbi ve nihai zaferi ka· 
zanrnak uğrunda sarfedeceğimiz 
gayret gittikçe artmaktadır. G:ıl~ 
mizi kazanmak için. bütün millet 
tek bir kütle halinde, her fedakılr
lığı yapacak1:ır.,, 

Konferans, harbin kazanılması 
için müttefik kuvvetlere tam bir 
müzaheret göstermek ve bu gaye
ni n tahakkuku için eldeki bütün 
vastıa ve kaynaklardan istifa~ 
etmek hm;usunda bir kararname 
kabul etmi;:ir. 

Reno, Peten ve Cumh~urreisimiz 

lıulony'a giden Alman 
kuvvetleri bombalandı 

ile mülakat 
"Müttefiklerle iqi anlaşma

Berlindeki bitaraf gazete mu!rnb~rlerinin 
A verdikleri bir habere göra : 

l\lınanlarnı cepheye bütün motorize 
kuvvetlerini sevketmişlerdir; 

Son kozları oynamaya çalışıyorlar 
: ~ "-lrrıan aıkeri mahafili bugün cereyan eden 
ı';. ~ l\eticesinin Almanyanın kazanmasını veya 
ııv 111 kaybetmesini tayin edeceii kanaatindedir 
J'' ~~ 
~· 'd, ~; %5 (a. •· sut 18) - Ber. Bunun ic:;"n bu harelLf.ti harbiyeyi 
~ ~•t, lllunaıt 1'ilaraf MeMleketler id:\re tdenler, motorin mal~em" ih 
el' ~u'~l'ttıllıluharrirleriu r.u•rıı.n 41- ti)-atlıı.ruu11 h@p~inl harp 8ahnesi. 

\ tıl~ ][ lll bugün garb ceph~inde 11e dökmektedir· 
-~ 4ı~ılanıu oynıunakta olduğu. l'ransanm ~imalinde Belı;ikadaki 
~ltt • resmt maka.matı kabul }ıar~klttn, Hitlerln hareket p!AnL 

\,.~ ~lr. arn ilk untuon te~il ettiği un 
_.. !:tt i ltıtll'lat lta!'bl• ~ihfteı<Jiıd• elunMJtktadır. Maamıı.l'!h burada A.l 
le!~~~ ~ lıu~•kU ka11ek!li lur1'L m.ıı.nl:ır, beklemedikleri mukave
~ e~ll.t., e.eltle eağh olduğunu metle.re ma.PUz kalmakUı.dır. 

".kle<iir. (Devamı 2 nci My(ada) 

Troçkiye 
suikast!· 

mız, Y.akınşa~k için 
mükemmel sulh şartıdır,, 

Otoinatik tüfek- ~ 
lerle sHahh 2 O ~ 

Bir Fransız gazetecsii, Ankarada Cum
hurreisimiz tarafmdan kabul olundu 

İnönü diyor ki : . .. .. . . 
-~ • 

kiş~u!vi:~ıi hü- l' r:~fi~i~r:;r::~~~:~~~E~ii~~~i=2~"l Bugu··nk~·~u_:-·m~a~ç·;~a~r·~, .. n 
: lunduğunu bildirmemiş olsaydı, ltalya ile Al· 1 :ı 

Meksika, 
2

5 (ı •. A.) - Troçkin·n f manya arasında ka/m .. -: olan Balkan devletleri- İ ı· · 2 · • 
evine tabanca ve otomotik tülek· '""$ ne ıcesı ıncı 
!erle !ilihlı olan yirmi kadar kim· nin bugünkü vaziyette ne olacaklarını bilir- İ 
se tecavüz etmi~tir. Bunlarla Troç· İ · d. · ? İ f d d 
kinin adamları arasında müsade- .... ~:~ ... ~~~.~:.~:............................................................................ say a a ır 
me olmuştur. Mütecavizler Troçki· 

(Devamı 2 ncl sayfada.). (Yazısı 2 lncl sa.yfadA) ı 



Taksim stadında bugün yapılan 

Milli Küme maçları 
F enerba.hçe: 9 - Altay: 2 
G.Sarag: 3-Altınordu: O 

Fenerbahçe Altaya 9 gol atar'ak bu seneki milli 
kümenin gol rekorunu tesia etti 

Galatasaray ve Fcnerbahçe 
muhtelit takunla.rınm Mmıra se. 
ya.halleri münasebetiyle iki hafta 
ıtehlro uğrayan Millf KUme maç
laıına bugUn tekrar Taksim ata.. 
dmda b:ı.alandı· 

Bu haftaki mn( : son İstanbul · 
deplasman maçmr yapn.n 1mıir ta. 
kmılarlyle Galatasaray ve Fencr
IJahçe arruımda leli· 

GünUn ilk karşıln.§IIUlSI Fener. 
bahçe.Altay arasında cereyan et. 
ti- Ve Fencrb:ılıçc bu müsabakada 
tam 9 gol atarak bu seneki Milli 
karemnda tesis etmiş oldu-

FENR.AL,... . Y: 9-Z 

Bu nıUeabakanm hemen baş1aıı
ğıcmdan itibaren ra.k.lblcrine naza.
ıran çok UstUn bir oyun tuturan 
~IAclverdlller· Ankarannı iki 
Jakımmr yendiği için Fenere hakiki 
:raklb olarak nddedilen Altayı :l1d 
lievrede yaptıkla.n 9 golle ve çok 
i\çık bir sayı fıırklyle yenerek bu 
aeneki Milll Kilmede gol rekorunu 
~csis ettiler. 

Altaylılar eFnerln bu sayıl.arma 
ancak 2 gol ynparnk mukabele ede 
J>lldller· 

Altaylıların 9 gol yemelerinde 
mUdafna baUarııun bozukluğu ka
f:inr, Fener haf ve hUcum hntlnrmm 
!}Ok gllzcl oyunu da mUe.ssir oı. 
lnu§tur. g gol ycınelerlne rnğmen 
!Altaylılar paniğe dil§medller. Ya
ll'm Galııtasnraym knıııısmda Alta. 
rrm alaca{;'l netice merakla bek. 
Jenmektcdfr· 

Bu mııçm birlncl devresi 6.1 
Fener lehine bitmiştir. 

G- S.. Altmordu: S.O 

Hakem Şaıl Tezcanm idare etü
gı oyuna takımlar §11 kadrolarla 
ilizilclil er : 

Q. S. : Osman; Faruk, Adnan; 
Musa. Enver, Eşfak; Salim, SaJA.. 
hadin, GUndllz, SUleyman, Bnlcnd 

Altmordu: Necati; HQ.sna, Ali; 
Nurullah, Adil. Mustafa; Namık 
Mazhar, Said, Salın. 
RUz~n lehine aln.n Altmordu gü. 

zel bir oyunla mUsabakaya başladı· 
MUtevıızin cereyan eden oyuna rağ 
men rnkib kale 8nUne tehlikeli l 
nişler yapıın Galatasaraylılar, ilk 
dakikalarda bir eok tII"Batıar k&.. 
çırdılar· 

Galatas:ırayın daha ziyade soldan 
inkl§a! eden akmlarmda SUley. 
mnnnı mUC3Slr olamaYl§I taı:mımm 
gol at.mamna mani oluyordu· 30un 
cu dakikaya. kadar bu oekllde de. 
vnm eden devre 0-0 beraberlikle 
biteceğe benzerken 1zmir kalccisJ. 
nin elinden kurtulan topıı Sağ mU
dafi falsolu bir vuruş yapınca 
Galatasaray ilk golu !ımirlllerin 
ayaltlanndan kazanm11 oldu· 

Ve devre 1.0 Galatasarayın le-
hine neticelendi· - • 

tıdnct c.!evre: 

Bu devre başlar ba.elamaz yine 
SUleyman iki tane muhakkak gol. 
luk fırsatı heba etti· Nihayet l6in 
cı dakikada bu hatalarmı örtmek is 
tlyorm~ gibi şahst bir gayretle gö.. 
tllrdUğU topu fı;mlr kalesine soka
rak Galata.saraya ildnci golU ka.. 
ıauıdırdI• 

Bu golden 4: dakika llOl1?'& da 
Sallnı gtUel bir ıntıe S Uncn Gala
tasaray golUnU yapmca h:ı:uıclller 
hiç olmazsa bir aeret sayw ya.]'mak 
peşinde .çok ç~tılıırsa da Gıı.lata
sarayın Majlno mUda!aa.sı buna 
meydan vermedi \'e bu ımhabak& 
dA San.KırmmJelıine netlcelendf. 

Yarm DO olaeakf 

BugUnktı netice ve oyunlan fli1'1 
retikten ııonra 1mıir t.akmılarmm 
Gnlntasaray Fener kareısmda ya. 
rmda farklı m:ığlQbiyeUere uğra
yacaklarını tahmin ediyoruz. 

Ruzveltin istediği tahsisat kabul edildi 
Vaşin~on, 25 (a. a.) - Meclis Amerika hnva kuvvetlerinin 

tevsii için ıstcnen bır milyar 152 milyon dolar tahsisatı 1 reye 
k&r§l 391 reyle kabul etmiştir. 

Daha evvel Ruzvelt, matbuata yapbğı beyanatta 50 bin pllot 
):etiştirmek niyetinde olduğunu bildirmişti. .-

Türkiye • lsviçre ticaret anlaşması 
Bern, 25 (a. a.) - Royter: Isvlçre federal konseyi, mayıs 

bidayetinde Ttlrkiycdeki Isviçre heyeti tnrafından parafe edilen 
~caret anlaşmıı.sını tasvip eyleml§tir. Anlaşma 1-6 tnrihinde me.. 
nyete girecek ve bir sene muteber olacaktır. Anlaşma iki mem· 
~eket arasında tediyelerln mUnhasıran klirlng esasına dayanaca. 
yıııı bildirmektedir. _ 4.:ıko 

lrlandada bir casus yakalandı 
..,. L:ondra. 25 (a. a.) - Devlet emniyetini mUdafa.a kanunmıa 
tııuhalif ağır bir suç işlemekten maznun Stefen Held isiınll bir 
:JWnse Dublin askcrl mahkemesine verilmiştlr. 
j Heldin evinde verici bir telsiz cihazı, asker! ehemmiyeti ha.iz 
~vrak, bir paraşüt, külliyetli mikdarda Amerikan dol~ alman 
bava oldusuna aid mUteaddid ni§an ve madaly~ ve bir migfer bu· 
tunmu§tur. 

1 Ele geçirilen evrak, ezeUmle limanlara, yollnra, Irlnnda köprü. 
ferine, müdafaa kuvvetlerinin vaziyetine dair malnmatı ihtiva 
~tmektedir. 

Edirnede kadastro Bir çocuk tram-
konf er ansı vaydan düştü 

f'" F.4imc 25 (A.A.) - Dün Edir
,ıe halkevinde general Kazım Di
lik, vali Ferit ve parti reisi Fcri
tJin de hazır bıılundutru. kadastro 
ltonf eransı enteresan ve ~k fayda
lı olmuştur. Birgün önceden plan 
~ paftalar yerı~;ne konmu~ ve 

Bugün saat 16 da Sehzadebasm· 
da Saraçhanede bir kaza olmu~. 
11 yaşiarrnda gazete satıcısı bir 

· çocu'>, Edimekaprya gilme!'t~ obn 
80 numaralı tramvay arabasma 
atlama.1( istemiş, muvaffak o~ama
mzş ve yere dü~rek ağır surette ya 
r~anrnıştır. Yara!ı çocuk sıhht im 
dat ctomobilile hastaneye kaldr
nlm:. tır. 

--~------~~--~---

1 ,9 0a ka a o~eıen 
a ~ haberle n 

(ll<ı§tarnfı 1 İnci sayfada) 
IIifür pl~ının ikinci safhasını 

da, doğrudan do~ruya lngiltereye 
yapılacak bir hUeum olduğıı zan
nediliyor-
SEN OMERIN CENUBUNDA 

ÇARPIŞMALAR 

Paris, 25 (A.A.) - Bu 5.ıbah 
Flandresdeki muharebeler. müte
ka'.:>il mevkilerde tebeddülat olmak 
sızın büyü.'< bir şiddetle devam ~ 
diyordu. Bulonyada 'aziyet vüzuh 
suzdur. Sen Omcrin c:mubunda çar 
prşmalar oluyor. 

E~ ÇETiN ~1UHAREBELER 
KAMERE Cl VARINDA 

Paris, 25 ( A.A.) - Hartkdt 
bülteni: 

Flandresdc muharebeler gittikçe 
vüsat kesbedıyor. Muharebeler oon 
derece çetin ve hatt~ anudanedir. 
Alman zayiatı §imdiden müthış 
gibi görünmektedir. Maa."llafih 
harp sahnesinde mahsüs hir;bir te
beddüU\t müşahede edilmemekte
dir. Muharebelerin en anudane ol
duğu mmtaka Cambrenin etrafı 
ve ~rin şimal ve garbıdır. Picardi 
dahilinde Abbeville ve Bulonya is
tikametine doğru Almanlar zırhlı 
kıtalar ileri sürmüşlerdir. Bu böl· 
gede bu sabah vaıiyet vüruhsuz· 
dur. Sağ cenah üzerine Oıner is
tikametinde Alınanlar Setir müfre
zeleri göndermişlerse de çarpışma
lardan sonra krtaatımıı Almanla· 
nn motorize müfrezelerini durdur· 
muştur. Somda sol sahilin tathir 
ameliyesi devam ediyor ve Fran
sızlar bir kaç yüz esir almışlardır. 

Sedanın cenubunda ve üst Ar-

İnönü ile 

gonnede Alman hücumlan durdu
rulmuştur. 
ŞARKI INGtLTEREYE YAPI· 
LAN ALMAN HAVA AKINI 

Londra, 25 ( A.A.) - Şarkt ln
gilterenin köylerine Alman tan-a· 
re1erinin atmış oldukları bomba· 
lann bir tesir yapmadığı ve az 
maddi zarar verdiği teyit edilmek
tedir. Şimdiye kadar o?an resmi 
raporlar yalnız iki küçük evin ha· 
rap edildiğini bildirmektedir. 

SO. ~HAFTA lÇINDE 500 AL· 
MAN TA YYARESt 
DüŞORüLDü 

Londra 25 ( A.A.) - İngiliz ha
va nezareti, Aras ve Bulonya böl
gelerinde düşman kollan üzerine 
tevali eden birçok bomba hücum· 
lan yapıldığını bildirmektedir. 

Fransanm şimali ~arktsinde ,or
ta De!çikada ve Rhenanide ge~ 
r.arf ındcf. düşman muvasala kuv
vetleri üzerine ~iddetli hücumlar 
yapılmıştır. 

Fransanm eimallndo e.ğlr bom
bardmııı.n tayyarelerimiz t.Anı.!m
dan yapılan isabetli endalıtlar, as.. 
kert hedefler üzerlno va.ki olmuş. 
tur· Bir çok ya.ngmla.r huııulo geL 
ml§tir. Ls. Şapcldeld demlryolu il
t!Mk noktasında da. isabetler mU
§a.hede edilmiştir· Givctte yük \."a

gonlarma mahsua bir istasyonla 
k~lt bir dllşmA.n nakliye kolu cfd 
dt surette tahrip tdilm~· Bo
montta.kl deml.ryolu lltfsakma isa
betler va.ki olmuo ve mllteharrik 
malzemede yangm ~ıktığt görül.. 
mUetllr· ~blu hattı iltisak nok. 
turna da isabetler olmtl§ ve el. 

mülakat 
Fraımzea Parlnftr pr.eteelnlıı Anbıaya c8n~rmlş etdntıı muhabiri 

ıeran Tare (Jmuıe Th&rau4) Beb1cumbaramus hmet lnllnll 11• Mr mtul• 
kat 79pmıtf,ır. Ba cllrUtıneyt naklecll7orm.. 

~----~------------------ Ankara, mayıs 1940 - rafından aamJ.mt bl.r oekl.lde k&bul 

ğ olunduğum aqam, benim ha.kkxm· 
Bu ma.yıa gUnU, ö leden eon.. da k1n bealemem.lf olduklannı hla. 

na, TU.rklye rel51.cumhuru İsmet aetttm. 
İnönü lle Çankaya ikametılhmd& Ankara.da gördUğUm hfumU ka.bul. 
randevum Vat• den reislcilmhura bwettJğim za.. 

Ankaraya t1d O~ kilometre mo. man, yumupk sesi ve dalına mil
ae!ade bulunan Cankaya, Ata.-
tUrkUn bahçeler arasında bir ika.. tebeJSlllm ~resi Ue bana oöyle ee-
metglh inıa ettirmJş olduğu te.. vap verdi: 
pedlr. Bu ba.h~cler, t\façlar bilyU· - Evet, phralar tanmmadıklan 
dllğU zaman, emselsia bir ~ zaman onlar hakkında yanltt fi. 
mra arzedecekler- Buraya gel. kirler edinllebflir. Baı1 mahalll ha
mek i..t" 

1 
....... asfalt cadde takip talar oldu, fakat eeaa, iki hUkfune. 

,,,..... ~ tin, sWn ve bi%im hUkCtmetlerimirln 
olunuyor. bug{ln meyvalarnu aldığımız bir 
~c\lmhurun evi yen! ve eski siyaset üzerinde anlaımalan idi· 

A.nkaraya hl1dm bir taraa Uzerin. Bu Sancak meeeleal hallonduk. 
dels~k ka.Uı penbe ve uzun bir ev· dan sonra hlı; bir oey biı:i ayıramu 

et İnlSnUnUn yazrhancsine :!. ve bizim iyi anlaşmanıız Yakm 
den JŞik dolu r.ııtreye almdığım Şark iı;ln en mtlkenunel sulh ~ar
aman, ilk hlsıdni kendimi bir kıo tıdır· 
bahçesinde aa.nmak oldu· B ·-• Emir zabiti bir ka~ daldka. son- - u a,, .... zamanda eenubi ıar. 
ra beni relslcUmhu:uıı ya.ztlıa.ne ~d!_ vrupıw için de en emin pran 

sine götürecekti· dedim • 
Bu antrenin her tnrafmd& yap. 

rak, y-ııuı: \'O ,.i,.ek bollu~· var· - Buna,şllphe edilmeein. Eğer 
""' 111" &.. TQ.rldye Şark BtatUkosunu muha.. 

varda. bulunan bir kamyon kolu u. i~tir. Yeg~ne ıorluk onu tatbik et" 
zerinde intilülar mUşahede edil- mektedir.,. 
miştir· Şarlörullda yapılan bombar- Populaire gaıetesi harp, h~ 
dmıandan sonra da bir infilak husu daki fikirlerimizin tadilini isteınel' 
le gelmiştir. Renanlde a!;"Il' bombar- te ve mühim olan şeyin kaıanılıı' 
dmuın tayyarelerlmlı: Emerih, Ko- veya kaydedilen arazide değil, has' 
lon, Kobenı: veeair mahallerde dUı mı bitkin hale getirerek mağltlP 
m.an muvaula kollarını bombardL etmek o!d~unu bildirmektedir. 
man etmiştir· Altı tayy:ı.re:nlz av. Oeuvre gazetesinde bayan ~s: 
det etmemiştir· bouis i~ meseleyi diğer veçhesın. 

Bugilne kadar gelen r.lporlara den yani Romanya petrol ku~a. 
nazaran, !!on iki gün urfınd~ avcı n evllemirc!e işgal edilırumi~ old~. 
tayyarelerimiz asgari 80 dU§man ğuna göre, benzin cephesinden mu 
t&yyarulnl dU~llrmUl} veya hasara talea etmektedir. 
uğra.tmt§t.ır· 10 avcı tayynremlı: av. Almanyanm bir taraftan euııf 
det etmeml§se de bru:ı pilotların av. benzin il!ltlhaallne ayni tempo ı.ıo 
det etmek iht.lnıall mevcuddur • devnm etmesi, bilhassa İtalya yo 

Son hafta zarfında dU11rnıın lu ile yapılan benzin lthalA.tınll! 
Fransa ve Bclc;lkadıs. askeri 500 idame edilmesi ve benzinin ıaıns· 
tayyare kaybetm~Ur· men ordu ihtlyacma tahs.b için ~~ 
FRANSIZ DA,VEICtLtNtN nu vamlı il!ltihlAkl.ıı tamamen tahtı>. 

Gt)NKU GÖRtiŞMELEr.t dl l!mndır. 
Parls. ı:s (nulyo, Mat 17) - Eksebiyor, Petl Jurnal, ordt 

Bqvekll Reno bu er.hah clonımma ve Maten gazeteleri ınuharebe.rıfl' 
baş kumandanı Amiral Darlant, bugilnkU ve muhtemel tn.k1Pflsı' 
&§vekil mUAvinl mare;ıal Petcn1 baklanda uı:un yuılar ne,reune•• 
~kumandan general Vcygandı te ve hepsi de Jilatls putesl fi~ 
ve dahiliye nazın Mandcll kabul "ltimadl& bekleyelim" netJ.cesiJl8 

etmiştir. varmaktadırl.ar-
/NGILTEREl'E YEN/ BiR Ordr gazetesinde PerthıakS ., 

HAVA HOCUMU DAIIA Ovr guetc."linde de Tabuaz, l~?~ 
Londra, 25 ( A.A.) - Yorkslfr Ue Sovyetlcrbirllğtnlıı vaztyetıP' 

rein §imal bölgelerine dün g~ tetkik ve bu va.ziyeti "harb d1fS 
düşman tayyarelerinin bombalar veyahut "barb y~mı'' olarak ta<1• 
attığı hava nezareti tarafından bil· e!t etmoktcdirler-
diriliyor. Sek~ sivil y41raJanmış Ordr gıır.~te3inde Bilr, SovYetıet 
ve baıı maddt zayiat kaydedilmi$· blrli~'Illn her 3eyden evvel Atnısı" 
tir. Şarkt lngilterenin köylerine de lnrm &afmda harb etmekten ~~~ 
bombalar atrlmı~sa da ehemmiyet- eliğini ve Tabua de tck.%ib eaw-" 
siz hasarat husule gelmi!tir. olm!.kla beraber Almanyanm sud" 

l'RANSIZ UATBUATINA Göm:: p~~teye bir ~teri a.nl&§ma eınpo•8 
HARP HAREKATI etUği \'t- Rusyada mlltte!Jklerin ~ 

Paris, 25 (A.A.) _ Hav~s: ziyetinden istifade ererek Rom~ 
Matbuat hill~sası: t.arıUmda ayantajlar temin eyl 
Bütan gazeteler askerl \'3Zİ'l1eti ğ1 t:ı.kdJ:rde İt.Alyanm Tuna A"~ 

bed 
. J · p:ı..smdan bertaraf edilmJo vaJ!fyet l• 

bın görünmeksiıin fakat tam k:ı.lacağmı bildiriyorlar· Buna .. ~. 
objektif bir tarzda tefsir ediyorlar. naen Romanın menfaati kerı<ıJP' 

Gazeteler, müttefiklerin Alman nJn de hayatt menfaatler ta~· 
usul1erine k~ı mukavemetinin da olduğu bö1gede statilkonwı ıııtı.ı 
hergiln daha iyi organiıe edilmekte hıı.f&l:."t!mdadır. 
olduğunu ve ezcümle Almanların Populer pı:etesinde Leon sır~ 
ilk muvaffakiyetlerindeki inkişaf l!ilahlanma gayretini takdirle :,~ 
durduğu için bundan böyle do!>tla- etmekte ve hayranlığa değer tJır· :· 
rnnız İngiliz ve Belçil•ahlann yaı- liı: kalknunasuu tetldk ederek l:• 
dımile hiçbir ıaafa uğramadan !ıO" nu bilh~sa ~çi psrtlısinln hUkQJ!\"' 
nuna kadar dayanacak o!dut'tlllluz te girme:ıine atfcy!eme\çt~-1 1 

1 

Flandre muharebesinin nihat neti· 1/AREJ(AT HAKKINDll 
~nde artık hiçbir ~üphe mevcut KAT'I SVKVT . 
o..madığmı kaydetmektedirler. Londra, 25 (A.A.) - ı.cnÖ''· 

Petit Pari~ien gazetesinde CJı~r- n!n eemıiyettar mahfili, ask~ 
les Morice diyor J:i: vaziyetin ciddiyet ve mUblıeff 

''Dil~manm maksat ve tasavvur yetini muhaf a::a ettifini f~~< 
lan \~rsa bizim kumandan!ığmıı- it:madı ae!!ndecek hiç tıı 
rm da maksat ve tasavvurları var seb:.p mevcut olmadıgtııJlfl 
dır. Kimin muaıffer olacağını bil- beya:-ı etmektedir. Garp ceplıeıl e 
mek mev%Uubahstir. Silali sormak. de cereyan etmekte olan mulı•'; 
cıevabmı vermek demektir. Gen~al belerde muvaffakiyet elde et.ıı1 . 
Veygand ordu eeflerinin mftzahere için en rr.ühim unsurlardan bi~; 
tile buna muvaffak olacaktır.,. nin harekAt hakkı.,da kad. "ti 

Le Journ::l gazetesinde general sükut muhafazası mecburıfee, 
Duval kendilerini eevk-ulcey§! mü· katiye~i olduğu illve editnteltt,... 
tehassı5ı kumandan zannedenlere dir: Bu sükQt bir mUddet ınuJı~ 
Napolyon~? ~ 8Ö~nü .hatırlat: faza edilmelidir. Londrad:" );i 
~aktadı:. ~afi? hır tatbik ~:matı- logne vo Ca.lais bölgelcrın<ie 
dır. Harıta uzcrıade manevralar i- harckAt hakkınd;ı, verilebiteet! 
da.ı:csi haraesin yapabileceği bir • hiç bir maltlınat mcycut deyilo>"' 

dı· Burada. bir idare saraymm a.- faza etmek itin katı surette müt- Fransız tebliği 
bua eldcliyetinden eser yok· Bura tefik.ler ya.ru:nda bulunduğunu bil- \ 
dA ancak kalbimde hassasiyet ve dirmeml§ olsaydı, İtalya. ile Al
llir olan bir ea}uıiyet oturabilir· manya araamda kalm~ olan BaL 

Kapı açıldığı zaman. elli yaş. kan devletlerinin .Romanyanm, 
la.rmda kadar, znyıf n asab!, k:ı8a Yugoslavyanm, Yuna.nislannl ve 
boylu, mUtobessim ~reli bir za.. hattl Bulgaristanm. Bugilnkil va. 
tin b:ına doğru geldiğini g<5rdllm· liyette ne olaeaklarmr bilir miydi- / 
iki zaferiyle Yunanlıların Anado. nlıl ! 

ı•am: %5 {a· a.) - 25 mayıs sabah tebliği: 
DünkU gijnün nihayetinde Som ilzerinde mev!lieıinüzi ta.k,oi)-e 

ettik ve hareklt etmamnd& bir çok esir aldık· Cephenin heyeti UJS11Y 
miyeetnde eayant ~ar bir oeyyoktur. ~ 

EN SON DAKiKA 
luya ilerleyişini ~ntt surette dur- Retsıcumhu~ ne bil!hanı. Bal
duran general, Lozan konferansın kan ve Şark palrt.lanndan baluıet. 
da Kemalist Türkiyeyi nıllstakll tik +- tn F ı f1 
devlet olarak kabul ettiren diplo. ~ı:ı:;;.!.n ::~~::~:l~~~ ransız ar maJ·inodan Alma . 
mat, eski Tllrldyeyi Avrupa dev- rmdan "Uphe etm!yordu· 

!etlerinin :malikdnosi ıekllne ao- - Müttefik devletler 1rnvvf!tle. yaya ateş açtılar 
kan kapitüliisyonlarm llga.smı ve rinin Akdruılzdc toplanı:naımıdan 
bllltıharn da Montrö Boğazlar hlki- sonn1. bu devletlerin ftimadl:ırmm _...J 
mlyetinin Türkiycye geçmesini te- bir kat daha. arthğma kanilm· Şu. Londra., %:S (radyo, saAt 18) - Harp vuiyeti lıülanda teP"'" 
mln eden lsmct lnöni~ idi. nu da ilive edeyim kl va.Uyet dö. tebliğlerden b~1!a hl~ bir yeni malfunat almamam~tır· Gerelt ~: 
Kadirşinas memleketi, Ata.tür. nünce bunlar Tilrk kuvvetlerinde drndaki. gerek Pari3lekl siyasi maJıafll, harekU hıı.kkmda ket~, 

ktln ölümünde. ona on ytlkısek nll. sanıılmar: bir fstinadglh bulacak- yet muhafuagını ıurumıu bulmakta, Alman menbal&n bunıda!l ~ ... 
tU%U ve devletin ldarcmni ittifakla lannr biliyorlar. fade ederek aleyhte oaylalıı.r çtlumnakt&dırlr· 
tevdi etli· _ Ya Bulgarlarm vaziyeti? Diğer tra!tıı.n, Bfıldıı.n blldirildlğine g~re., lfajino hatt:mm ~c; 

Böyle bir vazi!enin, diplomat ve _ Bulgıı.rlar bize muttasıl hüs re hududuna. yakın noktlwndan Fraruıız ağrr toplan Alman mevzile~ 
general olarak vatan uğurunda bir nil niyet ve sulhperverlik tem.ina. at~ atmışlar, Almanların ZJgfrid hatttndl\11 da mukıtbele edil~ 
~ok himıetlerde bulunmuş olan bu tmda bulunuyorlar. Ruslara gelin- ,--:---__:. ______ _.:;. _______ .:........:.:.:.:.:.:.:.=~-

adnmm değcru ellerinden başka ce onlar da ,ımdllik tamamôn Mkln T 1 . N k Al " 
ellere levcli oluna.bllcceğini kimse bir haldedir. Dirim kendileriyle bir r .JÇ (1 orveçte i ınaı• 
dilı:ıünmcyordu· c;ok mlinMcbctlcri~ var. 

Beni, pencerenin önilno oturttu. ~Ba;tnrafı 1 inci snyrn'1'a) kumandanı 
Burad:m, demin lıayr:ınlıkl3. sey- • • • ni:ı es.~i kAtibi Chelden Herdi kal· 
rott.lğim Anka.re. cıehrlnin bUlUn 1smct lnönU ile kısa gürüsmotniı: dırmı~!&rdır. Troçkinin küçük oğ- _ ~.tr 

mnnı:arr.:ıı görUIUyordu. bundan ibaret kııldı· Fe.kat bura.da lu y<ıralıuımr~ ve biı:ı:il ker.disi de lsvcç ordusu L- • ıcuııı--
Göril~meğc başladık· • anlataml'lyacağmı, bcnlmlo konn•a- ··-1:-d ı..~ı ı tır UAt .. )1.1z.w1 en ı.ıcı~ er e mı~ . d .1 .. .. tu" 
1 iraf ederim ki mlllı\katımızın ne nr:ı kı\lbden ve muhakkak olan Troç!ci bu "llik8 ttın G!~ anı e aorut 

,eı:n ~laeıığmı bilmiyordum- samimiyetidir· l t tmak~ d ~ 
1 

m~~ u .,a ır. ··-~ ............ - - c. ., ?-t~4i 
Gegen ecne Hatay meselesinde D<>.!tu::nut 'l'ilrkler ıınla~malarr. .,...,,._..,.., "'" .n...- - pr 

Sur:ye ve Fra.n~n rn vaziyetini ko. nıl. sadıic ve har.ır bulunuyorlllr· Bu Mtbiko, ZS (A.A.) - Poli! kl AJmu ku~ ı.:u:;;;ı V 

aaat 16 da biltün d:ı\'etlilcr Ye 
mekteplerin son sınıfları ha!kevine 
l:elnıi$lerdi. Konferansı umuini 
müfettiş açmıs ve sözü müteJıassıs 
Hirektör ve fen ümirine \'~rmiştir. 
Bir saat süren bu değerli konfe.'1l"b 
tlinliyenler üzerinde derin bir a'fı.· 
ka uyandırmış ,.e modern de\'let 
~steminin çok sağlam ve ha'k ıçi~ 
faydalı va tmniyet verici clduğ ı 
la Wlliknl~ w kneklP.rlt ~i
miştir. Ço~ İ}•i Iı:ız:r!J.runıc; o'an 
konferans ronuna kadar a:: ~<1 ıi 
takip olunmu~tur. 

B~r. tramvay 
yoldan çı dı 

rumak iCin bir çok makaleler yaz- ts.oıet 1r.önUne ya.ptJğnn zlyaretteıı Tro;kiye yapılan guika~t hakkm· flllleral Falkm:ıhom'Uı1 -11 ~ 
1;::;9 num:ral ı \'atman Ahmcdin mıııtun. Bu ya:ılnr TUrklyedo pek edinmiş olduğum intibadır. dn _tahkikata ba,lar.rnı~tlr. Troçki "~ • Not"Tet lıududUDd&. 1-:~ 

i l, · r.dek; ": Y · Sırkcci trnm,:ar Caı:: la tnhlil ~örmü:J ve t abit ki ho- Şunu da ilfl,·e edeyim ki, diplo. aclhy~ nazmnt ziyaret etmiştir. ıu ba.,k\r.ı:ıand&nı general~ l1"' 

:ı · ' i 1 h" · ~ ~. t n tc Sırkecıdc şa ı;it.memişti· . matlar için scvimllllk vcı tebe:ı!ı.im Çalınan otomobil bulunmuııtur. n. btr mWa.lm.t ,aptl~ dUD 
~. 11: .w ç :-rın '.'· t" 'Ti\ .. , . l :-ıt'a~!n 

1 

.. Ihnunl:ı beraber, J.nndolu klü- lı\7.ıınsa. hl~ ldm.sc bunun tıımet ln- ı '·e oolis müdürü Troçkinin kAtibi 41rll~T. ~I' 
'! ... ~·~ rt"e ~r nu .\ .. Lckn bar rnud lıundo . gıızetect .. v.e e~clcblyatçılar önUnd~kt k~da~ yillnek derecesi- S~lildovun ela bulunaca!l:ı ümidinde. Bu mUWcat e.ma.smda prat!Jl tU'' 
(..( . rlu~m ••• ur dan mUrckkcp kl.l<:ilk bır ~rup ta- ne ııahıb degl1dır. dır. "e" ait ba.zı Ml!!JA11 ı:a~ulJllUI 



1 _I ]lf~m~ınlıı~rl!Hlm?nl 
Alr11arilar gülünç 
iddialara ·başladılar! 
t!!m!WM ingilf ere, f r ansayla ittifakı f r ..... ··~ ... : ................................ ! 
~a!?_ı~ae: bozmayı düşünüyormuş ı ngılı.z Kra!m "' 
~.~~?~~~:-?';:~:~ Alın ın zır'ılı kuvvstler·niiı Manşl f hıtabesı 
~~~~~ ~~"':.r.o:::~,::: sahiline . geç\igy i gedik daraltıldı 'Allahın yardı~ile1 
•Alt.mm dUıµncst bu sab:ı.!ı da deYam f f f 1 - f 
~~~~ ~;~~~~~"ı.:~~;~70 ~ı~:rı~ pa~:;, :;r~:~ım:ıı~~~~aAl~raot ~s: cc;::::~d:: ~~~O=~=~: ımuva a. {o acagız,i 
t;ılrtatıar 23 llrnclnn &§ağı satı~ mua- muv:ı!lııklyctllll tab1ııtlylc Jııtlsnuıra • lonya mıntaltnlarına lta:inr yayılan ,. Londra: !5 _ Büyü.it 3rit.ı.nya 
0,;h.st yapmamalttıı.dır. Satıcı fazla ç.ılıom:ı.!tUıdır. DUc ı:ıb:ı.!ı, Frıı.nktur .ıı:ıdatll muharebeler ~i'bf'ml?.ln hey• tmra:-atoru dUn rr.dyo n~ millete 
lı~ ~~'IL"ldan bu.,"ilnlercle tiyaUum dn· radyosu framı:z:c:a nc;r.yatında, A. ti umunılye:rtnde fcıUaıı. ıa entd~n bir bltab~e bulunmu;;tur. Kral 
, ti.Yad, dUrme.ııl beldenlyor. 1 ma 1lar:.n Buıonya glrı:ıcri, bUytı e-.: ne bu ana kadn.r lmktı.n vPrmE>· e.:ctl la de~tlr ld : 

rııı ~ıı.itl gccoyarısı E'maJıda Yt\11· Brl..a.nynda umumi bir p ·~ y&?t·"" mt~.ır. ' 'K ,. li d • • 
ht ç:knu~. 54 dUkktı.n, b!r cemi, b.r nı ı .. ::ı :ı. ve Ir_ztlterc.1ck1 lllt a ı1 be ... ~ ce:ı..ıbunch bu ııtibt-h b!l in- nt ı .r muca eleye gırmı§ 
l' llla.nı, ha.va kurumu oub~ ve ad!l- ı melin, Fr:ı.n:a' 11e ıttl !o.I:ı tcrl.et::ı<"l. ·!l h.lm:ın t t.m• ı kuV\< tll v113 ta. bulunuyoruz. Sizinle açıl.:ıa ko. 
• ~. eıolctrilt şirketi binası ile olduğunu 1!:1.ve e11!.}ordu. ı:ırla ::r:ıp .. m~tır. lluk:ı.t!l ta rrU%1:· nuşac2€ım. Çün !:ü, ~imdiki imti. 
bıabUıaı yanmı;+..ır. S!.}aaı mtı:Ah1Ucr, Lcndrada fkame m~ pıık brl&. muv&t!ak.)eUere mlm· han d~vre!indc ba~ka tU{lU kı:>-
• 't't.kai.ın cuinoaunu ~letec:clt ol:ı.n 1 eden bltaraı klm:ıelcr1n, tngmr: rr.ll!f'- cer olmu,tur, nu~maklığımı arzu etmı:di~inizi 
~nıa:ıy~ı mlltclıusıa BUl•re~tc::ı tinin muhıı.!4%3 cttlg-1 mutlak aU~tl· Ke;tı ve bombardımu tayyar-ele· biliyorum. Hiç kimse aldanma.. 
hlırtına dö U tU Gt.Un tıız!ra- ı nete şaMdct edecl!ğln1 110ylenıektedir rlmlz bUytlk bir t aallyet ı;llstcrcrek malıdır. DU§manlarnnu artık a. 
lı:ıı on e nm § r, 

0 
ler. 1ngtl!.z mllleUnl.:ı oon hll.dl.seleı d~manm ıerllerlnl lz'ac:a devam et- • f thi d -·ı b · 

• lht bc;lne doğru açıl~c:ıktır. kar~Il!mda gö:sterdlğl ycgtı.ne ak--UIA· ~lcrdlr. . razı e ne cgı , u ımparator. 
htıerdlkAn O:ıle:ne:< !çln bUtUn vUA· mel, mt::ıterck dU~r.:anla mUcad"le Avcı tayyarelerfml& ıseUr hıu-eket: luğu, bizim imparatorluğumuzu 
'l c Uye.t murakabe kom!Byonları hutusunda kuv\'etll bir aı.:lmdlr. Bun· lerloe devam etmel<le beraber dU~m•· ve onu te~kil eden her ~eyi kat'i 
1ttıı ın:uıı hakl:mdald kararnııme v~- dan b~ka lngt'lıı mllleU harp malr:e· nın zırhlı ve motörlU kılalanna mu· surette ve tatl".amen tahrip ve bi. 
~er hcye~de::ı çıkmıotır. Bu humııı- mcat lııtl'ııalltmı telnıUe, .. be;:ıtııCJ vQf!aldycU• taarnJJı •derek toplarııua l!hare dünyayı fethetmeye · kal· 
~ <lıtn ~ehrlmlzdekl al4kad!!.rlıı.ra kol,, ile mUc:!!.de!cyo ,in:::ı.n a r:ı:ııre ate~ albr.& almırtardır.,, kt~t.Jar. Dil§ır.anlanmızm iradesi 
lı1tıalllaJ~ın3t gclml) ve he:nen huıl"· me menb:ililnnı t.t..-nr. mcn se.erbcr et· Ak~am tebllğıı:ıln ne rlnden sonra t aba tkuk etti~i t"k dirde bu im. 

•·ta 'ba.ıa.nmı~trr. me'!'c ı :ar:ı.r verml•wtlr. HaYas e:ınt 24 de tulterl va:z;Jyet hak· denı'n '-"erine r-eti'n'lm ı' · 'ın ha q 'Y':ıhrtznıZde valinin re1sll,i'lnde ihU· ~ J L> es ı ç • 
.. ~ k •• oını-·onu adıyla .,.al,.,an komi.?· CUyUk D•J~ny&nın Fran-a Ue ltU· 1 kmdıı a;.ağıd&kl WısllAtı vermektedir: ııımlanmu: izhar ettikleri bü tün 
~-oı -ı .,, ..., taktan ayr.lmaı:tı dU. Und:l')il hnkl:m· ~llmalde lns;1lls ve Belçika kıtaıat7 k' l dd lı~ id 

8 d~ ·lYa.t murakabe komisyonu .. a· dal:! Alman t ..!:Hl'llan ııadece gli!:lr.c;: bir rl::at bıı.ı-ekeU ynpm~ardır. Yeht · ın ve ga ar .. ı yen · en 1 s. 
1, bı &lacak ka"'r"'•una bir a&naylcl 1· 1 Ca b ., tereceklerdir. " "" telt\.kkl edllmektedlr. mev:z;ller ve \'alenc enes, • m r-
ı....-,~ tacir llAve edllec:ekUr, Yeni tc§"' A tak d d d bU Bu kadar menfur tasavvurla. 
'11;1"'41 AIUNP'ERlT BULH ~A rıAL.Anı rru mm um a evanı • en • 
t\lt rcnl~ b1r memur k:ı.drcru ola- >1lk Fl&ndere muharebeıdnln teterrlla. nn insan fikrinden doğabileceği· 
~t:n"e bunlar vaıııtaıılle bUtun piyasa Parls, ~ - ~imali Franııada hıı.rp tı hakkmd& Parı.te pek ketum davra- ne inanmak için mil~külAt çektik: 
k-. ı bir ııezs.~t altına alınacaktır. ~lddetıe devam ederkon Alman propa- nılma.ktadır. fakat 1Uphe etmek samanı rok. 
t -"ll'Yona 111 h.,., ı ... 'raU• s-andası da laaUyete g-eçml~Ur. Alman • :s 'llc"· ve en ....,ı;c er au " Arru 11• Somme arumda Alman tan germi•tir. "'\ Ve rn .. tekiri d hal Uddetu propagandasının yaydığı Daylalıı.ra gti ~ .:ı 
lııılıııuı u,. er m • re Almıı.nya, lnı;1ltere ile harbe de\'an: r.rhlı kıt.alan ıen• J'IKlikten !çeri gl• Bu imparatorlukta bi.z, İngiliz. ~ 1

h verilecektir. rerek uhll taUk&meUnd• Uerlemtıle1'· ı h 'm1 biltU ha • li e •• "~lnbyon buglmlerde lııt.anbul mOd etmek ı~ Fransa lle teretı1 b1r aulh er, epı .ı n sıret ve 
... ._..u aktcdec:elmı!•. Fransa Ue mllnterlt bir dJr. B1lhaaııa Bolonyanm MDUbwıdlt bil U ' t]' • ••nlar kendi göz ıc.ını nıtaınııı \"e bUtUn kaza kayma· .. §iddeW takat dagınık muharebeler sn nıye ı ın- • . 

\ı,;ıı. a.rının da ı~Uraklle mUhlm bir ırulh akdetmek,Almanyanm hiçbir va- olmu~tur. ı:ıopheU bir menbedan vert- leriyle meseleyi ~örUp anlayor. 

'
ııtı .., 1 -•·u-•- kit tahakkuk <demlyeeek kuru bir Y ı ı h • f i • b'r ha ~np:ıcak ve ça ı~ma D= uuı len habere ra.ıtmeıı Calala mmtakum- ar, mese e epım ı: çın ı · 
l'lıa.tn dili 1 1 1 hUlya.smdan baoka bir ~ değildir. • üc d 1 ind "~r" eye rröre ta ve ş er ı:ı da muharebe olmamıotlr, yat veya memat m a e ea en 

~Ut~e lntıı.cı O::er1nde rörU!illlecektlr. • • • TAYYARE FAALIYl:TI ibarettir.'' 
ltlkık k:ıuıarda k!lym&ltamlarııı ıııkı l'arls. %3 - Belçlkada bulunan !n- Londra, :o - MUttetlk ta;r;al"elerl Maitltıblyelimlı bizim Jmıa bir 
lQı.'!!ı .. !;fUve tett!Dler yapmatan ve ta- glU:: ve Belçika kıtn.'\tı ıle Bom neıı- · dtin de bUyllk bir fa.&llyet "'Östermi•· ıaman için ortadan ılllnlp, millea. 
.. ""tın ı.n.nı 11 t• lnd k r"utln sol İsıihllltıl t tan Fra11Sı:z: kıtala· • • 
·•rlıtr "'IU yo an .zer • a- lerdJr. lngill.s tayyareleri Almanyada klben yeni hir kuvvelle meydana .,,...rtltcek ' lr n yani B&pııume • Som araomda 

t ' "< L • Gobleıu: ve Köin de ukert hedefleri çıkmamızı intaç elml'-·ecektlr. Mı"· 
'h. l' k k t k l mevcı.:t o1up Almın zırhlı 'lcuvvctto- ,, e "'a•,, a ı n = a r a flddeUe bombardıman '•tmlflerdlr. lt\bl'-·•timlı tanıdı"ımıı dOnyanın d 'efik d danl ı Pinin ?danı ııahlllerine akmak için ,, "' e 
eı J:l or a kuman nnna ~- &'eçtt yeri olarak kulla.ndıklan to mil ~pbelcrde de Alm&ıı kıtaıan, mUn&· tahribine sebep olacak ve harekete. 

e.,..,,l Yarct m:ı.ksnrillP. btrk~~ gUn gcnl§llğlndekJ gedik mUttetlklc kıla· kale vaaıtaıan " yollan bombalan- rlmlı Oıerfne karanlık çökecektir: 
lcıı~ lleruta gl~ olıı.n Genci ıı.tmın olır.alden ve cenuptan yaptıkla· mıctrr. Birçok Alman t&yyarut.dO,U. tmperatorlutun bOUln halkına. et. 
t1 ç,~ ~kar.anıs Mart!!&l 1''ev- ,.. harekll.t neUc:ea1nd• on beo mlle 1n· rülmliftUr. D11nkQ muh&Nbelerde İll• banm her kö§e.sinde lngllla erkek ve 
~t'\ '411&k dUn husust trenle An- dlrllmı,ur, Jillzl•rtn tayyan a&J'lab ondur. kadmlarma hitap edlyonım: Her ne 
'Jerı:ı' lVdet etm~ ve istasyonda eomds muharebeler, mllttetiltler Almanlanıı fimdlye kadar iki btn oluraa olaun vullenlzf mulctedJr oL 
eı-~ Kurmay ve Milli MUda.faa için en mCbatt prtlıır altmda cereyan tayy&l'9 kaybetUkleri tahmin olunu- dutuDua· bUtUn cesaret ve hUllnOnl. 
eıı. 11 taratmd•.. meraalmle kar- edJyor. Bapaume etvanndaki l'edJk· ~ ;yetıe itaya çabomız. Gurur ve aaraıL 

" ?tı -· P.ROPAOAll-'DA lLB 
Q 1'tır. ten ~eçen Alman motosikletli vlı oto BATIRILAN or.~ıtLER maz azm1n!.zl muhafaza eyleytnlıı. Du· 

h..._ 
6
1lcl l{urmııy ikinci reisi Qr. mltralyöaltı kuvvetleri .Boulope Ue daklannda tebeutımUnU muhatau •-

:'"'1~1 Lon4nı. :U (A.A.)- Röyter bildi· d bl ...ıbl t t-,.o~-ı Asını GUr.clUz. dJn at~nm Abbevnıa ara:nnda bOtUn yerleri dola,· rtyor: en r adam e• vutıemUl 1 a e 
1'11..,... tk.~nroafle Beruta mUtevec- mı:ıınrdır. Boulogne civarında Alman 1 mek (l:z;ere llerllyellm. Alla.hm yardı. _-.q_" \._ •• A.lmanlarm ngllilı nıosun~ karşı • 
I•, lı ~teket etmi•lir· Orgenera- Uerleyi§l durduruımuotur. Muharebe mı ıle mu\'atfak olacağız. .. 
• q .,, kazandığı aör:de taallyeUer hakkında- -----------·---l?ı1t. arıctye v ck•ıcti Umumi KAtib dlm Sen Omer · mıntakasına alrayct Be b 
\' ""\'lııt Cc u etml§tlr. Alman aırhlı kolları mUtte- ki rlln ba erleri, ıttUkçe daha z1. 

!!lttı Un Vad A~ıkalın, llnrlclye tıkl:ı tayyarelerinin devamlı hUcumla yade mUabIAtalı bir mahiyet almak· 11•. aı~ den Turgud Menemenci- n yU::Unden geriden mahrukAt ve la.dır, 
"' ı. l(ert b1

- h t efak t t Almaıs haberlerine -Are O n•--"'e11;t ..- eye r a e - rnUhlmınat nlmak hu.maunda ı:nn ı:eı: · "" • ...,..,.. 
bırı.:a edir. Orgeneral A81IX1 GUndilr; Wtçc mu::cUıa.ta uğrıı.makU.dır. dan 22 mayısa kadar Alma.nlar, etto 

)._~ J6 gt}n Suriyede knlacakttr· Clmbrals etratmda, ınubarcba oıcı. man onbe~ rırhlı, Oo t&yyal'e ge.ınfst 
~lhı!'ele kau,,muı Kumyah ma detıe devam etmekte, iki gilııdenberl 46 kruvazör, 44 torpido muhribi " 29 
t...~-~deld su yollan belediye taarruzlar \•e muknbil taarru:z:lar bf denl:z:altı gomla1 batırnn~trr. 
~ ... da Fakat, hakikatte, bu mUdde.t ııu·· e ...... ı_ n taınlr etilrllmektevken rlbirfnl takip etmektedJr. Eae4ut'da 

~•·~~""~ ,, fmda, evvelce blld1rllmı, oldutu gibt. ~ ınevklinde hUk"-et ı:0• znllttetJkler, repheyl kısaltmak ve btı 15 wu yalnız f'.onovn n Rodney uıhWarı 
tlt koıc O met.re m~ede kesif aurcUe bo§ kalan blrllklerl daha fyl hakikaten hasara uğramııı. otınıhas 
tı.ı_ ..... an bir ""'mur• t•• .. düf edil- bir ~eklldc kullanmıtlt lçtn. lleri mev· knı --· ha .-.... ,., ~ .. ....,.. v,._,r11 rlta llzertnd• u-ıııt olun 
\'e j .. hd kıı.ynıakam, bel--'lue _ ,.... zilerlnl blrkıı.ı; kllometl"• ~·ri cekmfı· bul ... k 
~ -· arma '-'".r z=m lerd1r. mamı~ unan uır ayıı.ya ~rpmtı 
il ~tiri kumandanı mMallhı- P'RA..~SIZ TEF.LIOJ ve Hunter, Glovorm, Gunıhl\., Hardy, 
l'~ al kler :Vapm~lardtr· Bir ka.- Otr.dJ, Vlhtıey ve Valeat.1ne adlarm-
~l 'tıın tında ~Ula.rla knrıeık pet- DUnkU P'rııııııız tebliği O"Udur: dakl J'edl ~rpldo muhribi Ue dört de-
~~il.ıırn ~ta olduğu görlllmU~ ve ''Blrl:aç gUndenbe.rl oı palde ve bil· nlzattıst batırmıılardrr. 

l~ttruc varı 30 santim kadar de
~tJr. dlfl Z&mq amntı art-
t aıır,d 
~~~ ~~lakı 1'ol lnoaatı tatil edile. 
~l'l 'l'e~e •luıan nUmuneler Ma-

~~eril:rrıf. ve Arama En.stitU!Une 
t l..trıı~Ur. 
'4~Ur llnu:a altı 1taı,yu vapu:-u 

f DAHİLDE l 
Bu sabah bir otobüsçü öldürüldü 

Ruzveltin Vatıkan
daki m~m3ssHi 

-Papayla, harbin genişle
tilmesi ve umumi 
vaziyet etrafında 

gÖrÜf Üyor 
Roma, %5 (A· A·) - Havasa

jansı bildiriyor: 
Ru.zveltin Vat!kandaki hususi 

mUmcsslll Myron Taylor, Papa ta
rafından kabul edilml§tır. Bu ziya
ret papaya iki gUn zarfında yaptı
ğı ikinci ziyarettir. 

Ziyarete bUyUk blr ebemm!yet 
atfedilmektedir. Taylor ve papo 
harbin genişletilmesi meselesi ve 
umumt va.z.iyet UT.erinde uzun mUd
det göril§Jnll§lerıfü. 

ltalyanm mtltteflklerln yanıb:ı-

No. 119 Yaran:· Orhan Rahmı Gök~e 

- Sizi çok müteessir ve müte. 
heyyiç görüyorum .. 

- Evet, evet .. Beni de teh. 
dit etti o nuskara !. 

Düka, yalancı bir hiddetle: 
- Alçak 1. Ona göstereceğim .. 

Demek nihayet seni de .. 
- Fakat Düka hazretleri; siz 

ldeta onun benimle milnasebetl 
varını~ gi'oi konuşuyorsunuz. 

Dilka, ona yakla§ll. İrininin el
lerini tuttu: 

- Titriyorsunuz:. 
- ŞUphesiz, gilpheaiz .• O ka. 

cbr asabiyim ki. Kendisine itidal 
tavsiye eder gibi oldum. Şiddet
le muka·bcle etti. Ben de yaptıfı. 
nın bir kabalık oldufWlu uöylc
yince : 

- Alç&k Yunanl• 1 
Diye ba~ırm::ıstn mı?. Den de 

" N an''Ör Türk,, diye l'ar!!•ladım. 
Dü~ , bıı~ınt ıı31lıyor ve b'r tr.. 

rafta., da İt'ininin ellerin! opmel. 
isin eğiliyordu. 

- Sevgili Prensesim diyor du 
bundan aonra sizi ben mildafaa 
edeceğim. Tacım, tahtım, lcılıcım. 
la ben mildafaa edeceğim. 

Ve, İrininin ellerine ilk buseleri 
kondurdu .. İrini, hafif bir iğren. 
me ile titredi. Fakat belli etme
di. Çünkil görülecek it vardı: 

-Te§okkilr ederim muhterem 
Düka_, Siz, sevimli oldufunuz Jca 
dar kiban.ınız. 

Bu cüm!e, 1.ıltim Dükanın se. 
nclerdenbcri için de yatan biltUn 
U.-nitgizliğinl birdenbire siliverdi. 
Sanki önilnde mesut ufuklar açt· 
lryordu. Hayat, ihtiyar çağında 
ona bahar getiriyordu. 

İrininin ellerini tekrar Sptü: 
- Bana saadet, bana hayat ve 

limid · veriyorsunus.. Demek ki 
1evgilim~ 

trlni hafifçe gözlerini kapadı: 
- Aman Allahım • diye mırıl· 

dandı • hını pid ne kadar gülünç 
oluyor?. • • 

DUka, yan sarh09Juk geçiriyor 
ıibi idi: 

- Demek ki sevgilim artık, be. 
nim olaca.Dm. Ellini rcddetmiyo
yecekain •• 
• trini, gtllllmsedl ve ayafa blk.. 

tı. Pencereye doğru ıitti. 
Sonra Dlikaya baktı: 

- V enedikten hiç aynlmıya
catım artık.. BUtUn malik!nele. 
rimi sattnn. 

Düka da yarubqına kadar gel-
mi§tl: • 

- Ne aaadet, ne bilyilk mUj. 
de:.. Sev~ili Prcnseaim, alzden 
bir §ey rica etsem. 

- Emredin ha~etpenah f. 
- Emir mi?.. Srze, tapındrğım 

kadına emir öyle mi?. Hayır, ha· 
yır 1. Siz bana emredebilirsiniz, 
ben size değil... Ricam ~udur: 

Eugiln öğle yeme~i beraber 
yiyelim .. Hatta, isteneniz. Kiya. 
rayı da beraberimize alalım .. 

İhtiyar kurt, §Öyle dil§Unilyor
du: 

J:rini arhk Doğana müıaharet 
etmiyecek olduktan sonra, Kiya. 
rayı da yumuşabr ve koc:Umı 
aramaktan uzakla§tırabilirdl. • • 

- Ne dersiniz, muvafık mı? 
- Bilmem .• Onunla aranız na· 

ııl?. 
- Fena!. Hem de ~ok fena!. 

Diln ak§am ona kartı çok ağır 
davran dun. 

Herif, yalan aöylilyordu. 
- Şimdi ben de öbüril iledan! 

mıı oldu&uma göre, mesele daha 
çatallapr .• 

- Hayır, hayır!. Sis isterse
niz, gidini.ı ve onunla bir müddet 
kalmu. Ben, bir it için çtlcaca. 

ğım .. Hatta, bu sarayda ilelebed 
kalacağınızı da söylcyinis. 

İrini, nazlı bir tavu&kuau gibi 
boynunu geriye büktü: 

- Yok, onu eöyliyemem da
lia 1.. Maamafih, gidip bir kere 
konuçmak isterim .. 

- Haydi sevgilim, .peki, haydi. 
Ve zili çaldı: 
Giren u~flna: 
- Prens~ hazretlerini Sinori. 

nanın dnircsine götlir ve çabuk 
gel, ben de çıkacağım. 

Emrini verdi. İrini, aevinclni 
belli etmemek için kendialnl sor 
tutuyordu. 

lrini girer girmez, Mehlika bir 
çığlık attı ve onun boynuna sa· 
n?dı. İrini: 

- S us ·dedi sus, dinle .. Ve o 
ak~'ll..ld kuturları anlatt. Mebli• 
kn, D anın tuz;ığa dil~ilrülerek 
~ir e ilıI'esi pUnını çok mUthit 
bir~cy b uluyordu. Fa!ut kocaaı· 
nın, kafasına koyduğu her JeY de 
muvııffok olaca~ından da emindi. 

- Sonra? 
- Mecbur olacak seni aabvere• 

cek. 
tki kadın uzun milddet beraber 

kaldılar. Mehlika, hep kocasından 
bahaedilmcsini istiyordu. trini'ye 
kalbinin bütün fcda.klrlığiyle o· 
nun herıorduğuna cevap veriyo~ 
du. Yalnız, Do~anla geçen eon 
aşk dn' .ıkalarını h2!tır1ayınca sar· 
eılmaktan kendini kurtaramıyor· 
du. 

• • • 
Tam geceyımtır .. ı Bir rondoJ, 

bir saray ıondolu a~ır afu aa· 
ray rıhtımından ayrılrnı§tt. Gon· 
doku, kayığın ba§tarafma yalan· 
dı. Ve haşhaşa olan Duka ile ae-t" 
gilisini, kendi hücrelerinde gör
müyordu. Emir almııtı, açıla· 
caktr. 

İrini, plAnı ıon haddine kadar 
yllrütmüştü. A§ağt yukan, hiçbir 
fedakarlık yapmamışll. Emsalsiz 
bir i§ve ve §uhlukla ihtiyar tııtn 
çıldırtıyor, fakat sadece kollarını. 
eUerini öpmesine milsaade ediyor, 
daha ileri bir hareketine imkln 
bırakmıyordu. Umitler1e ihtiras 
ve çılgınca ı:evk terle muvuene· 
ıini kaybeden Duka: 

- Ah, İrini; beni mahvediyor· 
sun .• Seni cehennemlere kadar ta· 
kip etmeğe huırım. 
· Diye aöyleniyor, İrini de pk· 

rak, ten kahkahalarla gülüyordu. 
tıte, timdi, gondolun içinde de 
aynı yalvarmalar ve aynı kahb· 
halar duyuluyordu. Duka, yaııı
baıındaki dilber bir 'rilcudun Jıo· 
kusiyle yan mest: 

- Ne iyi ettin de denizlere a • 
çıldık -diyordu· aşkımın, roceınin 
karanlıklarına veriyoru.r. 

Gondolcu, uzaktan gelen bir 
gondol gördü. Sahilden epeyce 
uzaklaşmı,ıardt. Sol taraftan d.<t 
yine bir gondol g~iyordu. İçin• 
den tarkı ıesleri geliyordu ı 

(Denan ft1') 

KIZ Ali'Yi 
VURDVLA·R ! 

Tat1hi roman 
Yazan: MUZAFFER ESE" 

Pazartesi . gunu 
Bu sütuniarda 

~tn,;_1;kı ırtındeııberl !talyaya 
ıtı\ lia~ llrtnıJ§tll". 
~ ~pu::dan lUba.ren but vergl
lı-,~ resııı~ Z&ııılar araamda &1ekere 
lııı .._t bu de T kul'Uf artacılktır. 
'ıı1t>e~lt oeker nyauarma teııtr et-

Eu a&bah aaat Sl,80 da Beyoflunda blr eiıı&,-et l§lenml§, Galataaray po.. 
lls merkezi a!v11 m·emurlanndan NeCa,t namlle mal'}lf Arap Hayri isminde 
biri, ~ yqlarmda otobUaç11 E1'9nköyttı Ş&hlnotlu H&Wl tabanca ne öldtır. 

omda umumi harbe girdiğinin yıl. ı;ı.-----------------------• dönUmil sUkdnetle ve müttefikler 

' 'tın' ,teeenıerde yapılan 10 kuru§ 
'1 iter çtnden aınul(:aktrr, 

le 111.ıı lle:ıe kurulmakta olan Ay. "'1 •Ytn Y&nn açılaeaktrr. 

~tıcta: 
~ !111~ 
~~tcı. hl1lc1nııettnc. ne,redtıen blr 
ı ~Ilı 4 hnan heyeti murahbaea81• 

~ ııı,~a, her iki memleket 
ı...~ lttJt."ııa unt;yetbah§ neticeler veren 
~· lr nıe lınaa etUfl bild1r!lmek 

Ilı. ~1ll ~lc•rat altı hatta etırmuıtor. 
n~tı ~1Jl"at J'Ueteeln1n deuıı 

~cı. ~· .4Uaııttldn eeııubu prk1-
~ c~unan A.lnts.n konıc ıeml-
4.t 111:-, !lu r.@pun oidutuJıu ııöylemek 

ı-. ı: 7 ge.ını 19,250 too haemtnde-
~"'~o a&ııUmetreUk 1e topla. mü· 
;·~ıtlllt I', 78 tayyare tafl!', Konı&D 

''"ıı.1t n,Aınertıtada.n 1110ttetllcler. ya 
lt~t ti'Y•rdırrıı cUçteıUrmek f:tJe 

Ulldua-u D&ve "111,J9r 
~ . 

nıO~Wr. 

Öğrendlğtnme ı5re, hldise ~u 
suretle olmuatur: 

Halil dört otobUs eahlbl ıengin 
blr adamdır· Tarlab~ı caddesinin 
Taksim meydanma çıkan tarafm
da bllyUk eeameye yakrn 20 numa
ralr ev, kendl.eine alt Ur. 

Ha.IU, bu evde oturan kiracısı 
Nebahat adlı genç kadmı al"altra 
'Ziyaret etmekte ve eok kııkanrnak
tadır. 

Buabah da ıaa.t dokuz vapuru 
De Erenköyde.n köprllye gelm~ ve 
do!nıca Tarlabqmdakt .,.. . .. ' git
mietır. Kapıy:ı aemea da · Ara.b 
Hayri ile kaT1ıl~11t:ır. Hayri, ne 
maksatla evde bulunduğÜnu soran 
o~obU.sçUye, kiralık yer aradığmı 
aoylemietır. Bu eevab Uzerine pelı: 
uabtleoeıı Ham Hayrlnln UstUne 
•tılilllf ve rırtlafnu ıtkmağa bq
l&mı.,tır. 

Memur. lrıu bir botuf.. 
:madu. aoıu-a xeıullainda. kuvvetli 

gardilğll otobuSçnyıe bqa çıka.mı
yacafını anhyarak tabancasını 
eekml3 ve hasm.mm laerine Uç el 
ateı etmlşUr· 

KUf1Unlarm biri otobUs~Q Hatl
lln beynine, diğerleri g6ğsUne lsa· 
bet etmıe. eonuneu kurşun kalbini 
delmiştir. OtopUsçU Halil sednJ bi
le c;rJı:armadan lilmU!7, bqı evin ka 
rınmıd&, ayaklan kaldmrıı tarafrn 
da olmalı: nzere eeeed! rere yı
kılmtetll"· 

KaUI, ev haitmdan lllllh 91!8le. 
rfnl işiterek feryada baelıyan ve: 
"Ye~ adam öldUrUyorlar!" diye 
befrran Duhter adlı seno bir Jma 
da tabaneasmı ıdmt11ı bir kul'IUD· 
la kuıim.dan yaralıyarak yere yu
varladılı:tan 80nra. e elvardan ge. 
cen bir talcst otomobiline atlanue, 
doğnıca Galatasaray pollı! merke
Blne giderek au~unu itiraf etınit 
ve teslim •lnnııtur. 

için ne lehte ne de aleyhte teu.
hllrat yapılmakıımn tes'it edilmi!J, 
takat biltUn 1Wyada !;inler ya
pılmııtJl'. 

Seçn1e fıkraıar 
İKTiSADi ABJ,UJ{A J 

lfÜZAKERELERt ıığı gören Bir daha 1- deyince eU ayatı bt1% 

P ri 411 İ · Yahudlnht hl.tinin h!mlle olan keallen Yahudi pllf deyince llmba.. 
& s, ~ - J'ranaayla tatya a- yı &andUrcrek: 

lrMmda, lktr.sadf abluka meseleleri b.nsmm rece yarısı lllllleuıı tut-
ilurinde cereyan eden mUzakere- muı. komıu olan doktonı çağır- - E kuzuL dokt .... r, demiş, JJ!ğl 
ler neticelenmek üzeredir. Alman- mışlar. KilçUk bir idare llmbuı :~;en yellyor... ~ığı yoren yeli
ya fçin tııkı tedbirler muhafaza o- altmda ~ gliren doktor: 
!un.malda. beraber İtalyan lktıaadf. - L&mbayı yaklqtır, ~uk N aıııl ölmek iaterain? 
yatmm zarar görmemesi için U&· do#uyor. Eakl derebeylerinden blrf, a· 
mt gayret sarfolunuyor. Yahudi dofan çocuğun kıs oldu- damlarından birine ın""' .. ÖldU-
• nı."Jer ta-.ıı.-- İngiltere hQJı:iı "-·na -rnnee tftrlyerek llmbe"' - -r 

...... "'5 C&l\411 - au •" ,,. rWmesini emrCtmif. Ona eoc bir 
metl taratmdan Romaya ganderl- eekmil. doktor: - · 'lik 

1 
kil 

len bir marahbu Romada mOza- ...: Ne yapryonnm, &ıamon, blr ıyı 0 ma ı:ere: 
kerelere batlamştır. Bu mllzalı:e- tane daha •ar! Yaklqtrr iti llm- - Bana bak, demit. sana yal· 
relerin de mQ.apet netice ftTeCefı bayı!- nu: ıunu ;apablllrim; nasıl oı· 
tahmin olunuyor- İklnd doğanın da Jm olduğunu mCk istiyorsan, söyle ... 
Maltım olduğu Ozere İtalyan ga. ~ren Yahudi1• ptalı: atmıv, ho- Suçlu adoun akılhymı9: 

setelerl bllha.sa lktıaadl abluka murd&narak ıeriYe ~eJdllrken, dok. - İhtiyar 81mek i•tiyoruıa t 
meseJesl dol&ynıne mUttetlklf':e tor: Cevabını vermlı. Derebeyt. iMi 
blleum ediyorlardı. Bu le halled.l- - lalamoll mtıjde. bir daha!.. cevabı befenmiı ve onu affetmlf. lince hlleum mevzuu ortadaa b.Jk • ._ _________________ ... ______ _. 

mü icalt edlffktir. 
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1 . -~~ahat Notl~HJ 
Yazan: ROBERT FORON 

Bahtiqarlar 
Çeviren: H1-Ke 

adası 
....................................... 

1 ristan Da /( unha 
Adaları 

(Ba$ tarafı dünkü sayımızda) 
Falmot körfezine yaklaştığı

mu: zaman dalgaların kayalara çar 
parak husule getirdikleri ses 
mübalağasız kırk ikilik topta~ 
aşağı !:almıyordu. 

Tristan sönmüş bir yanardağ· 
dır ve krateri bugün buz gibi so· 
fuk su ile dolmuş bir göldür. 

Ada, deniz seviyesinden 330 
~ctre yüksektir; en yüksek tepe-
11 2546 metre irtilaındadır. Ada· 
nın dairevi uzunluğu 43 buçuk 
kilometredir; yağmur fazla mik" 
tarda yağdığı için yüksek tepe · 
lerden dökülen ufak şelaleler 
vardır. 

• • • 
Bu macerayı dinliycn bir arkadaşı: 

- Ya kadm? diye sordu. 
-:- Ne yapabilirdim? Ona yardım ct-

seydım evrak tehlikeye dil§ecckti. Vatan 
haini olmamak için başka türlü hareket 
c~emerdim. Hatt! bunun için, aşkımı ona 
soylemek fırsat ve vaktini bile bulama" 
mıştım. 
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Soldan uta: , 
1 - Kitapeı dW<klnr. 2 - -rtJı""" 

me, Kafkuyada gaz kuyularil• ~ 
bir ~hir, 3 ...,... tktıza.u yok. ' - scP 
nanlatanda bir dağ, Beyırtr, 6 - f / 
ha.zrr, 6 - Ekal, bOyUk ııan•• I'. 
Mısırda bir nehir, yüce, 1 - ı.JI. f" 
arzwı, 9 - Bir lzama, ellD fGI, 
mekten emir, 10 - Dev1-t ._..-, 
• Yukardan aptı: tP" 
ı .,.... 1000 metre, 2 - xuztarll' ~ 

iptida, ı - Kırb&c, 4ı - !Jbllld~ 
bip, TahaMtlr, edatı, 1 - Sif~ 
Bulgar paruı, e - Sonuna <1'> f "" 
• nefu olur, Hlka bir .,,,,,,.,,,.. ,. 
Sonuna (H) gellne uık .uıatıı J1' 
1 - btıtna, llOl'gU, 9 - T~ 
l\thane, 10 - SWDdlr. 
%8No.lı ................... 
Soldan uta: t. r 
1 - .A.nıavutlulc 2 - 81JU'll' f'/ • 1'1'• 

ba, 3 - Reınnen, e - SamJa. • ,,,, 
Tu, Ay, Pata, A - Ra!UD•tll• at. 
Arte, Urka7, 10 - ıce.t&D•• 'S'Aı 


