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Pazartesi 2 Haziran 1941 

Haıato düzen wren 6i' şeg 
fl•rtlır ki o tla, tutumlu 11aı11malc-
tır. • •• 

Kırşehiı• ı (A.A.) - Adliye Vekaleti tara· 
fından burada yaptınlm ış olan modern ceza ve 
reni bugün yapılmış vemcı-asim.i müteakip mah· 
kumlar yeni binaya nak ledilmlıtir. YEVlll GAZETE Telefon : 2 1 1 Z 1 

Te-. Tuririefkir, htanhal 
(Ş.W t MI salalfe mb .. ) 

Amlral Darlan 
yanıhyor, Klllkyayı 

biz kendi canımız 
ve kanımızla 

kurtardık 

A miral Darlan, İngilizleri hır· 
palamak maksadile bu. de: 

fa irad ettiği bir nutukta hıçbır 
mana ve münasebeti olmadığı 
halde Türkiyeyi de karı,tırmıt 

oe ısrlkJaI"\,\R ~.:._· ·"'"'· httrhimizden bahsede· 
tek o harpte bizim •Kilill~s~~dil/t'°Kt!a-!~ki 
Fransızlara İngiliz te,vikile hü· -· ..-Q? 

cum ettiğimizi söylemi,. ----= 
Bu sözler, bizim için iki cihet

ten çok dikkate pyandır. fran· 
•ız Arpirali f stiklil harbimizin en 
fa'taalı sahnelerinden birini t~· 
lriI eden Kilikya zaferimizin ma· 
lıiyetini ya ancezmen, veya an· 
lcasden tahrif ediyor. Sonra da 
tkilikya, bir anlatma ile Fransa· 
)'a bırakılmıfh. İngilizler burası· 
'-ın Fransızlardan alınmasını iste
ltıiftir.» demekle Fransanın bu. 
tiin bile Türkiyenin o muazzez 
~arçasında gözü olduğunu belki 
e istemiyerek ifta etmi1 bulu • 
yor. 

İstiklal harbimize taalluk eden 
~•hislerde biz Türkler son dere· 
~ hassasız. O cidal, tarihin belki 
de bir ikinci misalini gösteremi
>eceğj kadar muazzam bir kah· 
l\tnanlık eseridir. Biz onu Fran
~ı Amiralinin iddiası gibi fUDUD 

"llnun tetvikile yaplnıf veya fU· Ra "t Ar ·ı 
~bunun tetvikile kazanmlf de-

11 1 1 
• birlikte lrana aHtfti bildirilen lrakın küçük 

lngilizler 
Giritten 
çekiliyor 
Şimdiden 15,000 

1 kişi Mısıra geçirildi 

Almanlar to,ooo 
esir aldıklarını 

haber veriyorlar 
Londra, t (A.A) - H:ırbiyc 

Nezaretinin bir tebliğine naıa • 

~uv-'\• 1 
n ~ı 111iştir. 

Ayni teblicde bild' "tdı·. .. 
G . . k" h ırı gıne go 

re ıntte ·ı a""'ka"tt j .1 1 '"'" a ngı ız za-) ıatı o dukça a<>ırd 
ahi. d"I .. ır. 1 ıye e ı en ıs 000 ,._ ...• d 

· aışı ıçın e 
Yunan ••keri yok 

~ndra, 1 .. (A.A.) - v~rilcn 
111:ılumata gore, bu .. k" . 

G . gun u rcsmı 
ırıtten 

L ; 

Türk - Yunan hududu 
üzeriıdeki köprünün 
tamiri müıasebetile 

Resmi 
Alman 
beyanatı 

t - Münalcalôtın tekrar 

...•. 

ı İz. Hele Fransızlan Kilikyadan ve herıe1dea bihaber maıam Karalı Faysal 
~atmak için İngilizlerin bizi OJuncaklarlle baıbaıa 

: ;?~~~~~ A-M--E-R--1.-K--A--ı Irak t 
1'ilrk • Yaaan - Bulgar hudutları ile latanbul • Anapa 

demlryolaaan J'İizerriluaı ga.terlr harita 

dütman vardı, ki onlar da: 8; A 

tilizlerle Franıızla"1ı. O tarih· - !! 11.. ""J'Ü k U 0 et Gaflet eseri 
bir beyanat lnıiJiz siyasetini M. Lloyd F r a n~~ ~- .... ~-.... ~·ı. ~· ç. et il • 

orges idare ediyordu. M. ~· - .,. ~ d 
Oyd Georgeı iaed Türk dütman· ol ~·' , b .

1 
r n o t a l a V et ettJ ıru kendisine i eta fİar : - ... , •• tahaz 

• bir adamdı. p:.E· ;;~z ~ ·, ~yle bir ada· Amiral Darlan 
cidden saçmalıyor 

•• 
22 
20 
t72S 

995 

0175 
98 

-.--.--.--.--.-· -.--.--.-
-.-
12.45 -.--.-

" 

557 
um1 .,... 
19 

11 
S4 
S3 
15 

Kilik d "l> ·~! ~ .... , .... 
ya ar ,; .. Franaızlann çık- h ı Q 

pt~ - • • .:mesi imkan dahilinde a z 1 r 1 y r 
ııscı' ı1ızdı. Bilakis bizim bildiği

,· <'&&Ze göre o tarihte M. Uoyd 
Ceorges'un elinden gelseydi, 
leilikyada tutunabilmeleri için 
kendilerine yardım bile ederdi. 

lıtiklil harbinde Kilikyadan 
Frana12lann tard ve ihraç edil· 
llleleri münhasıran bizim eseri· 

Fransız ticaret 
fi 1 osu Almanların 

emrine verilmiş 

Musulda Alman 
tehlikesinin hala 

mevcut bulunduğu 
haber veriliyor 

Genç Kral Faysal da 
j ıran~ geçti 

trıiıdi/ ve yukarıda da dediğimiz 1na111 z aazatelerl 
tibi Fransızları oralda mağlup et· SU r 1Y8 y 8 kar' 1 
trıerni2, mücadelemizin en ~anb harekete geçllmesl 
safhalarından birini tetkil etmek· le hinde f:-r :ınuyor Londra, 1 (AA.) - Beyn.:ı 
tedir. rndyosu mütarekenin im1.alan-

Londrıdan verilen 
bir habere göre 

Amiral Böhm 
intihar etmiş 

ranaızlar mütareke aK.a ın e F ._ b' d masından sonra I3uğdutta nt!şre· Alman Amı·ralinin 
... • ' -Ld ·1 Kil'k Vacoingtoıı, 1 (AA.) - Sala- dilen tebliğ hakkında m ılurnat 

Amlralln , lnglllzlere 
allp tutması bizi 

allkadar etmez, fakat 

1 9 1 9 da Kililcgadakı 
Fransızlara lıiicum ~den 
Türk ordu•unun, /ngiliz 
ta h r iki ile harekete 
geçtiğini iddia etmek 
1 stiklô.l harbimiu karşı 
hürmetsizliktir -nıyane bir nakzı aıı ı e ı • " • t"h b 

y d hiyetli mnhfillerdcn alınan ha- vermektedir. Bu malumata göre ın 1 arına se ep -r":.Yık İ~gal ettikten sok~r~ orada berlere göre, Amerika, bir kaç tebliğde ezcümlc"şöyle denilmek Hess ı"le olan sıkı Parls 1 (A.A.) - (Ofi:) 
ur lüğü imha etme ıçın me c· tedir: Arnfral Darlan mntlıuııt nıfime • ili L• mili d "il b tt• h • güne kadar Mareşal Petain'e 
oır ete eg • a a va tı sıllcrinc yaphğı lıeyannh ı aunlnrı bir k b"I k k b' tebligatta bulunarak sö:ılcrden Sükunet yeniden avdet etıniş· dostlug .. u ı"mı"ş " avme ı e ya 1fmıyaca ır da soylentl~tir: 

tekilde mezalim yapmıya batla- ziyade Vichy hükumetinin mÜs· tir. İngil~re için bütün bahnncler r 
dalar. Bu mezalime de bilhassa takbel hareketlerine bakılarak Tebliğde mütarekenin millı Londra, I (A.A.) - Norveç meşru lıır itham st:bclıidk. Alman-
Yerli hıristiyanlan alet ederek on· Fransız • Alman işbirliği hakkın- birliği ve memleketin istik!alıııi ajansına gelen haberlere göre, yu ile İtalyuycı yiyecek, malzeme 
lan silüılandırdılar ve o güzel da bilahare bir hüküm '-'rilec.e- konımakta olduğu ilave edilerek Almanyanın Norveçteki bahriye \'eı·dlglmizi, onlar hcsahına slliih 
\'atan aahuanı, hakiki ıahipleri ğini bildirecektir. Notayı Hull herkesin derhal itıiylc mesgul ol- kumandanı Amiral Böhm, O lo- nuklettfğinıizi ileri sürmeleri hep 
o)a T 1 • • b' h hazırlamaktadır. Bu notada Al- mıya başlaması uıvsi,·e edilıı-ı• k- da Grand Hotelde intihar etmiş· böyle lınhan<'yc nıilstcnit itbaınlar· 

n ürk er ıçın ar ce ennem ~ " dı". llakı"k,..,ttc bı-ıtu··n bu hareketlc-haı· H • "bal• man taleplerine bilhassa .mriye tedir. tir. • ... 
lhe Retirdiler. atta mu a· f d Al h b 1 .. ı . rın bı"ı· l"k "'n""uı· vardır: J<'ı·ansız-ia d: dil L:ı• ki Kil:'- meselesinde Fransa tara ın an ş ınan a er ere gore oıı ın· ~ ......... sıt i ~ia e euuır, 1aya ehirde ışıkları karartma nıec· · 1 B""h .. H 1 !arın deniz kuvvetlı•ı·lni imha etmek, l>ıaf ,...:__.ız.ın asıl ba'aaı· Fra--ların gösterilen mutavaat hakkında b . k 1 tihar, Amıra 0 mun e s i e unn"ntanııııızı 1nıparntoılııktan n. 
-oan ...... 'k kt · nazan ve urıyeti a dırılmıştır. Fakat 0 • olan sıkı dostluğuna ve lnun· ... •• 

u -ezalunı' • olmuftur. rünkü o Amerı anın no aı b'IJ · 1 yırmnk v" lıiz"ı dfin'-'nnın dlgcr kı· ••• k ·· be tomo ı erın iş eme nıemnuiyeti ı· k'l"t · · H· mJ · ' " ~~liın nihayet Türk'ü canevİn· Fransız - Ameri an munase t· ya po 18 teş 1 a 1 teısı ım erJO sımlanndnn tccı·it etmek. Fı·an aya 
den Yarahyarak evveli Adana !erinin ıslahı için Fransanın takip el'an devam cdiyoı, geçenlerde Norveçe yapmış d. knrşı bu kndnr kin b<o.ılcnnıesinln ve 
~l~ının, ıonra da bütün ?'1emle- (Det1Gmı ıa1ıi/e 6, •ü.tun ! d•J (Deuamı sahifr 5, tütıtıt 4 dı) duğu ZJyarete atfolunmaktadır. Fransayı nç bırnkmnk j tl'nilme inin 
~~~~~n~d~l~bu~~ ~c~~~~~~~-~~~--~--~~~--~~~~-~~~~-~~-~~~--~e~Wn~lr? 
Y•n •e feveranla kalkınmuına zal'fındnkl İngiliz • Frnu ız ınuna-S P O R Bunu anlamak için son 20 sone 

&aik olmUfbır. scbctlerini gözden geçirmek lazım. 
kilikyada, Türkiyenin Fran· , .................................... '- dır. Filhakika daha sulh konfcran· 

•ııı.... karp yaptıil mücadele, 'a ' sındn İııgilterc bizi kısır bir munhe-

t~~:·~s=-:e~d:-:~~: alatasaran F enerbalıçeyı· ı~~ ~;:p~~y_ııı;l~~r~~i~tt~~~:.~krı~:::. 
dedir. Milletin feveranı bir ara, '.:I dn kııvvctın tcnıın etmış oldu~u 

menfaatlerle civanmertliğin seme. 
o dereceyi bulmQftu, ki Fransız· d •• 2 1 '-' l A t t e relerinden fcı-agat etmek ır.aruretin-l~r harp içinde cTürk pliyor» un m ag up e l 
~::::: r.:=· .!:; - ::.:'.~~:.::.~~':'.'. .. ~:.'.~'.:':: .. ~.:'.'.~ .. Y•1ruıJıia uiramif)anlı. 

itte Amiral Darlanın, lnrriliz 
t~~ikile yapıldığım id~ia .ettiii 
kılıkya zaferimizin hakikati bu· 
dur. Framazlu Kilikyadan 'Türk 
aiingüaiJe ve Türk tekmesile le· 
Pelene, tepelene tardedilnıitler· 
dir. 

T"ürk milleti, vatanını koru· 
inak için hiçbir vakit kimsenin 
tqvikine nıüftekir olmamıtlır ve 
olmaz. Biz f atiklil harbine, üç 
buçuk ailihla ve pek peri,an bir 
halde batlaınıttık. Öyle iken Ci· 
lıan .. har~i':'den galip çıkmış olan 
v_~ u~erım12e le, karguı gibi ü
·~~muf bulunan devletleri birer 
lurer mağlup ettik ve tarihin de, 
İnsaniyetin de, dünyalar durduk
Ça iftih\rla ya:dec:leceği bir zafer 
lc~zandık. Dün peritan ve bitap 
Lır haldeyken böyle bir zafer ka· 
zanllUf olan Türle milleti yann, 

T ASvtRl EFKAR 
(Devo""' •ahi/• ı. dtı&tt ı d•) 

Yukarıdaki reılmde, din yapılan milli kGme maçlarında G•lataıarayın kıymetli müdafill 
Adnaaıa pzel bir k•iti Ye aolda dilnktl maçıa iki mühim t•bılyetl biri oyuncu 

kıyafetinde hakem, diterl hakem kıyafetinde oyunca riizGküyor 

Beflkl•f latan bul sporu s ·t yendi. latan bul atletizm blrlnclllklerı 
Kolejde muvaffakıyetll hlr surette yaplldı 

(Yazuı 4 üncü suhi/emizde) 

'\ 
Yunanistan 
harbinde 

Yapılan bazı 
hatalar 

Yazan: Emekli general 
Ali Ihsan SABIS 

Eaki ordu kumandanlarından 

BugUn a Uncu 
sahifemizde 

okuyunuz 

Milli Şef 
Dün at yarışlannı 
takip buyurdular 

Ankara, 1 (Hususi muha· 
birimizden) - Rcisicümhur 
İsmet lnönü, bugün İpodro· 
mu teşrif ederek ilkbahar at 
yarışlannı takip buyurmu~· 
lardır. 

Galatasaraylılar 
pilivlarını yediler 

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

Galatasaray Lisesi, dün, 80Jik "gençler"le 
20 lik delikanlıların; eski yaramazlıklarına 

ve zarif nüktelerine tekrar sahne oldu 

Galatasaraylılar, •nrill mekteplerinden ayrıldıklarınoar beri 
ancak aenede bir kere ka•uımak imkanını oaldukları 

ollhlarana kaıık aallarken .. 
1 vnz1111 4 uncü sahifcınW!c) 
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- - iLK GUNLER/ I 
2 Haziran . ... 

SiYASi VAZİYET · 
lef,ika: 162 y . . 

azan: Kandemir Almanya ya ,,--ik;;:;-;::;~==========~~~~~ Sağdan s?ldan; açık söyle, açık konuş 30 iktisadi icmal . 
Refık Bey, sesleri geliyordu bin liralık / ................................ : ~ 

Konga nıebrısrı Re/ile Beg l~ok salahiyetler vardır; -mesela; İpek satılıyor t hal ti t l art t l r m ak ı·ç ı·n 

Bulgaristan 
Yunanistan ,;e 

Akdeniz 
G İrıi·t adaaının, Almanların e• ' 

nıalcsadını an l atıya / ephede ıfayı vazife eanuında fi d 
-:-----=.::.:..:..=.:.:='...:.:.' rar eden. efrat ve zabıtanı kuman ipek koza•ı neşre · ı k 

Bu itibarla bu kanunun birinci dan, dog~dan doğruya bifamu- plya•a•ı l en arar n a m e 
fıkrasında iatiblia, ist.iklali vatan h~keme ıdam ettirir. Firann ö- açıldı, •atıflar 
v~ hilafet için mücahede eden .:;~n~ geçmek üzere bu çqit bazı hararetll H •• k 
Buyuk Mıllet Meclisinin amal ve ' ahıyetler verılmi,tir. Öyledir Alman · U u"" met t • 1 • h J -
makasıdına munafi olarak dus- am.a'. ordu. kumandanlarının bu caret ani ya ile yapılan Yeni ti- ' acır ere ıt a at için her t •• ı •• 
man maksat ve menfaatini :emi~ ~aJahıyetlen zaten mahfuz oldu- nara.k h &fDJUI eaulanna daya- I k 1 1 k ur u 
yollu teşrifat ve ıfsadatta hulu- gandan ~unun zikrine lüzum var lık ipek uv:~mlklcd~~ .~O .. ?O.o. lira- 0 ay ı Ve imkanları h ı 
nanlar ve memleket.in k . mıdır~ Sır de {lstihlia ve iatildal· tı . . k ıpe . okuntusu ıhra· Hükumet harici ticaretimizin' azır amıştır 

kise cüret ve cesaret edenler bu f~kraoı k.i. bu fıkra zaten hiyane- kada:rın ık :rrtıs~ . bır ılci güne yeni bir karama•~. ı~ı::~.';:.ı,i;,~~ :~/e ayn bir karar kabuı"': bazı un~~~k~::~a E~- denizi ile d~ 
kanunun ıalihiyeti dairesinde Is- tı vatanıye kanununun ı,irinci O"" .aev e ı ece tır. Bu k11rarnan1c iJc, aranıızcia ı · ır. . nakJi at 1 ~gmen t1can 

me il • dair h ıreçtnes e Balkanlar- • 
1 ~· karada Ye denizde 

~ona ~nruf o luyor. F akat askeri 
arekatm nilıayetlenme•iJe son 

muharebelere aaJıne ol.ın y uııo1-
!iv~ ".ehY~anistanm aiyaıi va

y . en muz tame=ile ı- .. 
etmlf deiildir. J'YUD 

Haıilı&zıı.da nıiinlıaaıran Al
~":ı ::ıvvetlerinin İf&'al ve idare• 
11 t • bul- Yugoslavya. 
~m (~ırp) wuurunun ekseriyet
'~ ~akd ın buluduklan yerlerin mu· 
...., eratmuı ne obcağ. hakkm
da henüz bir karar alınmı d 

maddiye ve maneviycsjni h uvayı vatan ve hiJifet için Büyük Mil: ~.açın ontcnJa": vcrilm.i,tir. en mühim bir mevzuunu te,kil f vie _edevatının bfrJikler kanalı ha .. / olacaktır 
ıuretlc olursa olsun kesir vee~e~~ ı· let Meclisinin imaline muhalif) peki a~ya~k aevk.c~ıleıc:ck. bu İ- eden ithalıitın tt 1 r cınde htısuai surette getiril 11 B . 

tıklıil mahkemelerinde muhake maddesinde vardır. Binaenaleyh m1 ıge~ taraftan haber aldığı - catet anlaşması bulunan ~ b ı- 1 _Takas yolile yapılacak tirari İt.al :n :çı mak uzered.ir. Bazı 
re me olunurlar. Yinj Jstıklıil ma~h~ (buna da lüzum yoktur. Sadece m·za go~~ Hatay. Antalya, İz - lunmıyan meınleketleı·le : ıl~~ ınub!'d~JeJer memleketimiz itin ı geır!'ekte v:p~rlan liman1mıza 
t kemeleri yalnız firarilerle me•- J caıusluk ve ifşayi sır hakkındaki sa~: :el ıyarbakırda koza piya· cak ticari ntübadeJeJerde fth~J fi t ba~u~un. ahval ve şeraitine gı).;. maktadıl'Jar u~adan beb~k al-

iildir. ' e-

. Buraları birinci Balkan bar
~mden -;vvelki Sırbi.st&n Krallı. 

V\.·etıe gıd'lyl,..9!71ıvru::aklardır Teklı'f" . .,.- kanunla tecziye edilecek muc" r' tı Hçı ntJf ve satıflar başlamış- f i~kanJarının arttırılma ' 1çin ~ ·1a a ıstifadeli olacaktır. Gön- bu yoldan itaı u Fse P e yin.e 
. ımız- 1 . d 1 ım- r. atayd b k hı.zumlu görülen en müe ~ ı · d en ecek mallara mukabil ihttı.. ğer A ya, rama ve dı-

rar arz.f!'diyorum: fstıklal mtı.fi-f"ı ... _...-..ı., J..- :.....,.~f'! e stiı..-1~1 -., ı.• ... ..' - ' -. ,..a ı eyaz oza 100, birler ahnmıştır, ,..,, ı te. !yacımız ol~n maddE"ler 1tba1 edi- ınal get~rtrupaek dm~m1eAket1erinden~ 
ııını t.,.ıru eden yerlerdi• ~ • 
lan Çekı.. '1a .U.ı ıııbı Alman· ı işle 

yiının himayesi altında bir Sla• ÇcJik 
bükümeti mi olacak, yoksa bir de ae 
valli u.mmnilikle idare olunan or'" ttı:ae 
ta Lehistan eibi doğnıdan doi· l•rad 
naya. Almanyanm idaresine mi '~klar 
sokulacak? Şimdaik belli değil: 11•. Bu 
dir. Belli olan bir feY YaTSa eıJ<ı '>i fo 
Y uııoalavyanın Hırvatistan kısırı• dan 1 · 

Bosna • Heneiin ve Dalmaçya• "ıanisa 
nın büyük bir kısmı da kendisiııe 'İt. iş 
ilhak edilerek müstakil bir Kral• ''nde 

meainın bir "z.a•• ıfatil • · ...... c1... ·ı·"ı-•. ı.. ,...,, .. ı. •• .,ı • .,. v~ liseler r .-rnihavaa f D·· . . ecek ve dunyanın b k k . 1 nı e im.karı ~'. . 1 
... or a..• ........ _ .. - 0 · - lu şofur, eoluk anlutça gebyor ve ev. de çıkacaklarını bılmıyoruz. , ıe, OtllZ iJıtigatı ziyetlnde dövı l u . aneı •a- F•rmektedir. ..,.., ... ,,•:.ıatıilıne I 

r "i uz. . vel& şışlerl, ka1ıeıtlarından ı:;ıyı.n i- j halde bilh Cal f j u.:.a.... ..... • -- z ~ . yenıden mal Süveyı •·, ,~ 1 • 
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Yeni ~apıl•rla. su~lu geniş ıneyda- m~nlerın w.tü.ne diııvQr. ~ ç ,. ; ... : ' as~ .at.~~ray o~- dır. . "'t.q_.,berJ serbfft dö- :~ın almak ıcın ıartedile~k kend~.r,,_,- .... ıile Portsait ve İs.. 
., ... ~ ... :.,.':' ... ' .. " onü hınca- _ v ·- . ... ~ " ruouA.lnu.: u:~:1ıne sarı koza Yv l(Uruştd11 \':. :. .. .. - · .. __ b . . , I 1 Lot•nışlll\. _ uddet azaJtılaca.ktır. l\ı .. ,. un arasında yaptlmakta 
deki (kumandanların uıı. .. ıdL•"'' vermek doA:rudur. edilmektedir. _B .. ~ ~gd~ne ıçın eıem.an del\ ay (bizde) - Su. 4 -·frna1i- ı ' - ~- .ınİ:tcaret memleketimiz için 

d , . b t 1 k , d d .. ır mu " '" ' 
a•lteriye aTBsın a ıtaat ve ınz~ a Birbirimizden nasıl pe pıyasasın a a son gun- vizle yapılan küll iyetli ıniktard• ı /thatıi.t yolla" ietiCadeli bir surette devam elr 
teminine matuf hukuk ve talcıhı- lerde canlılık göze çarpmakta- ihracat aebebile dahilde bütün mektedir. Mısırda bulunan mal-
yetleri mahfuz kalmak üzere. ·) şüphe edebiliriz ki?. dır. Şimdiki halde ipek fiyatları ihtiyaçlarımızı karoılıyacak bir ithalatı arttırmak için bugün larımızın mühim bir k:ıaou Türk 

)\. .. l..rası da: c Acaba Kolordu ku- - 1 7 5 liTaya kadar yüksel mi~ hu- döviz ihtiyatı biriktir. Bu it i- nakliyat bakımından geni!J im- vapurlarfle İskenderuna getirlli-
"'"f ..,lığı saliiıhiyetlerine daya- Kangm mebusu Tevfik Efen ... lu~maktadır. barla hariçten mal ithali icin ki.nlar basıl olmaktadır. Son alı- miştir. Bunlar meyanında külll-

1""" diln L ı·emelere mlidaha· di de itiraz ediyordu: _ K oza k ooperatifler inde lüzum göri.ılen akieditifler deı-hal nan haberlerde Irakta bulunan y~tll miktarda kahve, çuval, ma-
man .VA-- h · · t d n Ordu kumandanlannın gön açılmakta ve mnl ithal etmek inı- Türk mallarının memlekete itha· nıfatııra bulunmaktadır. 
narak bu md.ıt ... ~eını 'J~ a ; 1"' -:-:- h t k konan ıtaj gör ecek talebe kantarı geni şlemektedir. li artık tamamen temin edilmiş Son vaziyetlerin inkip.fı .. lık yapılro,. olmaaıdır. "-~ısı 2 

Yunaniatana eelince, bunuıı '•kam 
siyasi mukadderab berıüz taay• "'n on 
yün etmemİftİr. Şu kadar var ki ~ 
geçen Umumi Harpten evve! ~r 
Bulgaristan& ait bulunan Garb1 k 

le ederler mi • ~ü~ıır.ı ~:re ı .e ,unu h hoşd'le me l"hı_çınt hf 'AldıO.ımız malümata göre Yalnız son zamanlarda Avru- ve Bağdatta bulunan bir kısım na göre hariçten mal getlrWme-
k ld k K · • J ' • , a şe ı en aa a ıye ma uz e · · · b' k ll tt a ıraca tır. avanını &.... t . ' :· ) k d f d·t 1.s Yüksek İktısat ve Ticaret Oku- panın birçok memleketlerinde ta.. mallar gelmiştir. Evvelce Bas- sı ıçın ırço yo ar mevcu ur. 
kumandanlara bahşedilen s~liihı- ·t~ ._ •7 ere ay .1• .e en .. 1 .~rd • l d 50 1 b 1 k Kozası kas yoll1e ticaret serbest dövize raya gelip de harp hali ıebebil• Hüknmet de bu yolda en ıtenlt 
yet malümdur. Binaenaleyh bura- olmalı,;.., L.W"nııı ;°'" lerını kok~n en un an ta e e pe tercih edilmektedir. İhracat ya- bu limanda kalan malların da lmkinlart temin etmietir. Bu se-

Trakyada, f&l'kta, timalden ce- O 
da zikrinde bir mahzur mut~sav- tiklil mahkerıı.M ' ~" vazıyette Kampanyasm~a, _Koza T~~. Sa pan memleket sattı''l mala kaı·şı devlet demiryollanna ait vagon- ~ple Başvekllimizin Me~liste 

d -·ıd· deviriyor. Çünkü u-:;rı~ı... ce .. tı.ş Kooperatıflcnnde ıtaJ. gore- döviz yerine bilhassa ihtiyacı ~ larla memleketimize nakledilmeei ıı,aret buyurdukları veçhJe ıtha,.. 
veK egı ır. b V hb' Efendi muhakemeleri onlar yapaci.,.İk .. ceklerdir. 50 talebeden bır kıs- lan malları almayı tercih etmek- takarrür etmlşt!.r. liit tacirlerinin en geniı m!kyas-

onya me usu e l zalan da onlar veyecektir İstik~ Bursa merkezinde kalacak, tedir. Bu itibarla hükUmet son Alınan haberlere göre, Irakta ta harekete ı.-eçmeleri icap et. 
sordu: • R f'k B lal mahkemelrine ne kalıyor} De mı : de Birliğin diğer tube- kararnamesind& takas yolile teknır sıılb halinin baılal!W!ı mektedir. 

- kHulasa olari: e 
1 

::.;· mek ki ud mücrırru ordu ku· diğerle~· o;öreceklerdir. hariçten mal ithal etmek im- yakın görülmektedir. Bu itibarla Bu meyanda memleket dahilin· 
bir no tayı tenvır uyurur ":'.. .. d k lenn' de ıtaı · • kanlarını genişletmiı va itha- Bura yoHJe Hindistan, Amerika de he nevi ihtiyat m.addelerin-

K S it t Hllafe mandan' muhakeme e ece ; teş- 1 

nuba uzanan dar bir mıntak• 
müstesna olarak Almanlar tar•• Ç 
fından Bulgarlann askeri ifg.J i/ tç 
ve mülki idaresine bırakdmıstır• A 

Garbi Trakyanın prkında~I ıı,·"'nkar nuz} anun; a ana ve : Jitç1'ara lüzumlu olan bütün Japonya ve diğer memleketlerle den ıtoklar vücode getirecek o an 
tin hukukunu millete vermedı vik, tahrik veya muhafaza etmiş- Poll•te ı - ... 'k.olaylıklan hazırlamıştır. ticari mübadeliit imkin dahiline Ticaret Ofisinin de hariçten mü-
mi} Şimdi vur kara ab•lıya mı}. tir, diye getirilecek tali derece· Bu meyanda fabrikalar için girecek ve bu meınleketlorden him miktarda mal celbedeceii 
Onların hukuku yok mudur}. Ne deki adamları da latiklal mahke- '<• ttbal edilecek olan makine aliit mal " eti1·tmek lnıkiinlnrı artmı, ünhesizdir. Atıf Sakar 

için onlara ayrıca kanun ic~t e· meleri dinliyecek... Bu cümle· Bir çocuk, kaynar 1··.~"~~:" .. ~. ====~===========-======~===============:=::::::::-
dilmi" değildir ve yalnız tasııh et nin konmaeından maksat, ordu d } ki .. • l f 
mİş .,"ıduğumuz kavanini ~air~ ile ile istiklal mahkemeleri arasında çay an ı a l •1mu.. • ~ onternasyona ua •ı 

serbest mıntaka DedeağaçtaO ı~~den) 
,imale uzanan bir hath mefnıl ~·~h•n 
ile Meriç nehri arasındadır. 8'I d•h· taç 
mıntakanın mesaban 2800 kilo- i •lınek 
metre murabbaıdır. tarım 

İhtimal buna mukabil bir t•· in netic 
viz olarak Almanlar, Tatoz ,,< 'ırkild 
Semendirek adalannı Bulgari•' ıq~ yılı 
nn askeri ifga] ve mülki id.ar ~ erinin 

ordu kumandanlarına verılmı• O· bir köprü kurmak ise, başka bir haşlanarak öldü zmı"r' . , I ' 
lan aalahiyetten bahsediyor}. tarik uaya\ım... e-1114 ;.. 11{ 1 -

_ Yeniden bir aaliıhiyet ve· - Tariki gösterinizi Beykozda Yalıköyünde 6 nu- ' - ---------------
rilmış dt-ğildirt Dağtlan fikirleri bir nokta üze· maralı evde otuYan Cemal oğlu 

_ Binaenaleyh bu kanun 18.- rinde toplamak vazifesi yine Re .. Necip, dün akşam. üzerine dök· sene daha 
başladı. 

- 1"' lr olması için 
sine bırakmlflardır. ıı,'. ve h 

Bu iki adanın mesahaları m t ılyon 
zım değildir. fik Şevket Beye düşmüştü. Kür· tüğü kaynar bir çaydanlıkla 

Ve sağdan soldan: -· aüye çıktı ve söze baı,tladı: muhtelif yerlerinden yanmış, 
_ Açık söyle Refik Sev 1. A· - 0Tdu kumandanlarının Is- kaldırıldığı Çocuk hastanesinde 

çık konuş Relik Bey 1 aesleri ge- t.iklal mahkemleri dolayısile, ken· ölm~tür. 

Fuarın bu 
hazırlıklar 

paı fO.u. ·"- •.ıe, .. 

tarihçesi"·· Fuarın 
muu 570 kilometre murabbaı ~ ~İı ~ugün 
lup niifııs yekllnu 16.000 k~d~ 1 . ın çi 
P-n"'•.,,.. kurfun madenlerinin l ~lif çe 

lia'.i -·vtinliklerinin iktıaad• 1 
lcöyJ · 

"yordu. • .. dilerinin gerek teamül ve ;:erek Kalayaız kaphn zehirlendiler zengin h. • i.,,d.ir. 'f"ratifc 
u k Jd h · ld ki İzmir, (Hususi muhablrlıuizJ l·n ) .. 

Refik Bey de biraz asabı, şoy- kanuni ,e i e aız 0 u an sa- Ortaköyde Dereboyunda 115 kıymet 1 eri mıin' "lcte Alman· 'leTİ 
k l Fuar hazıı-hkla rı hararetle devaın et. 

le- anlatıyordu: li.hiyetlere tecavüz vu u bu mı- numaralı evde oturan Esma ve 

k /
• • yacağına dair bir kanaat hMıl et- oğlu Muzaffer içi kalaylanmamı~ 

Yalnrz as er ,,arı· mek kadar tabii bir •ey yoktur. 
..,. bjr bakrr tencereden yedikleri 

d • · ı h Fakat rica edetim. bu vaziy~tte yemekten zehirlenerek hastane ... 
le r ini e g ı ı e' lstı'kla"I mahkemeleri kudsiyetini ye kaldırılmışlardır . 

haini takip edeceğiz! 

- Açık aöyliyecek bir fCY yok 
tur. lst.klal mahkemeleri (ordu
d.ı n firar eden ve firarla:ı teşvik 
eden) diye münha!ıran bir kısıın 
cıİTmÜ takip edecekti ..• Nçin as .. 
ker firarilerini İ&tikla.J m ı.hkeme· 
!erine veriyoruz da, d~erlerini 
vermekten çek:niyoruz} Niçin 
yalnız orduyu hedef ittihu edi· 
yoruz da vatan ve millet,_ istik:~ 
ve mücadele davasında ışlenmış 
diğer cürüm1eYe ve bun1ann müc 
rimlerine göz yum~yoruz? İ.tte 
maksadımız budur. istediğiniz gi· 
bi açık aöylemif olduğumu zan· 
nediyotum t. 

Şimdi Karahisar mebusu Şük
rü Bey konufUyOr: 

ilan ettikleri gayelerine ne ile va-
sıl olacaklardır}. l lerhalde yine Bir ev çöktü 
milletten doğan ordu ve hükumet Kasımpaşada Kulaksız mevki· 
çarkile değil mi} · istiklal mah · inde Resmiyeye a it 82 numaralı 
kemesi seyyar bulunacak. istik- ve üç katlı ahşap ev . aat 21 de 
lal mahkemuinin yanında top, ini olarak çökmüşse de o esna
tüfek bulunmıyacak. Bulunsa hi- da evde hiç kimsen in bu -
le, yine ordudan alınmış; olacak. lunmamast sayesinde nüfusça za

fD.,.nntt t,'CIT) 
====== ==========lyiat olmamtftır. 

O tomobil çarpb Şehirde yapılacak 
bUyUk pasif korunm a 

tecrUbelarl 
Yakında tehrimizde umumi 

bir pasif korunma tecrübesi ya-
pLlaııeak.t.Jr. Bu münasebetle, 
d eneme eınuından şehir 
8 • 1 O oaat kad ar bir zaman 

Şoför Hüaeyinin idaresindeki 
3844 numaralı otomobil, evvelki 
gün Fatihten eeçerlcerı 3 yaşın· 
da Arif'e çarparak tehlike)j su· 
rette yaralamıştır. 

Elini 1111aldııeye kaptırdı 

Uzun çarşıda 120 numaralı 

m~kted ir . Hiikıinıetin aldı ğı tedhl rlı? r
Je bu sene Fua ra daha gen iş ıni k yas.. 

ta i~tirak ten1in edilmi~tir. Il ırri~tf' n 
de birçok memleketler İzmlr F.ntcr- f 

nagyonal Fuaı·ına iştirak edccekl erinı 

fimdidı:n bildirınitl<:!rdir. Bu ınün~~ .. 
betle İzmir Enternaıııyonal 1-~ ua r ı n1 n 
kısa bir tarilıçeeini yazmayı ınuvafık 

buldum. 
1923 senesi şubat ayın ın l 7 nci gü. 

nü İznıirde Ebedi Şef Atatürküıı r i
yaseti altında bir l!Uli İkh ı:;at .Kon· 
g resi toplanmıştı. 

. .\.talilrkfin bu ille _!\.lilli İkt ı !o;a t 
Kongresindeki yüksek b·şatlarından 
alınan ilhamla meydana R"etirilen ik
tısadi e:,.erlerden en mühimmi bu~!in
kü İzmir Enternasyonal Fuarı oldu. 

B u Hn• daha parlak bi r ıurette açılacak oıan 

bnıiP enterauyonal fuarından b ip görünliı 

düşüncesile kurulan (İzmir Dokuz 
EylUI Panayırı); Cümhuriyet hükli
metinin yardımları sayesinde, lH14 
te beynelınilel bir mahiyet alnuş1 n1ü
teakıp seneler içinde de İzmir En· 
ternasyonal Fuarı namile memleket 
icinden Ye. dıtından geçtlkce artan 
bir alika ile .k:arıılaomıttır. 

difer taraftan Fuar için hazırlanan 
muhtelif tesisat ve eğlencelt>rden de 
Kültürpark şenlenmekte ve &'fizelieş
mektedlr. 

fzm1r Enternasyonal Fuarı bilhas
sa Killtürparka nakledildikten sonra 
memleket içinden ve dışından her yıl 
artan büyük bir alilka görmtı,tür. 

Hemen hemen bütün vili.yetler, Ti-

Bu iki ada ile b<rn:: .,. ve 
lar tarafından Bulgar i&..k. 
;,galine bırakdan Yunan lop. 
lan yekônu 14,570 kilometre 
murabbaıdır • • 

Dedeağaçla Meriç nehri aı·a· 
ıındaki ıesbest mıntaka gibi Stru 
manın garbında Kr"'8 dağına ka· 
dar 1300 kilometre murabbaın· 
daki arazi de Almanlar tarafın· 
dan Bulgarlann idare ve ifıalin· 
den hariç bırakıiuu!ltır. 

ikinci Balkan Harbinden son· 
ra Sırbistamn Osmanlı lmpara· 
torluğundan alm&f okluğu ıımali 
Makedonyadan 28.000 kı1omet· 
relik arazi, Almanlar tarafından 
Bulgarların idaresine bırakılmı~· 
tır. 

- Kanaatimce, Meclisi iliniz, 
istiklal mahkemelerini kurm akla 
kuvvei icraiyeyi fiilen eline almak 
azjm ve iradeıini göstermiş o lu .. 
yor. Bu ıuretle doğrudan doğru• 
ya kuvvei icraiyeye vaz'ıyed edil
miş demektir. Binaenaleyh hiya· 
neti vataniye kanununu da i2tik.· 
lal mahakimine vermek elbette 

için cereyanaız kalacaktır. A yni 
zamanda puif korunmanın d e -

vam ettiği müddetçe şehirde 24 
saat için ekmek çıkanlmıyacak -
tır. 

tornacı dükkanında çalışan Sab
ri aağ elini makineye kaptırmış 
ve ağır suTette yaralandlğından 
Cerrahpa,a hastaneıine kaldırıl-

Ml.fb1. 

Milli İktıut K<ınıo-eııinden bir ••
ne ıııonra, yiinl 1924 te, o zaınanki 

İzmir valisi, (şimdiki Trakya l imu
ml Müfettişi) bulunan General Kil
zım Dirlğin teşebbüıııile Karantinada 
SanaUar Mektebi binasında (Iımir fi 
Eylül Serg!ııl) namile bir ser<ri açıldı. 
Bu sergi, henüz yeni inkleaf ebnek .. 
te olan yerli mallarımızın hir met· 
heri idi. General Kiizım Dirlğln him
metile, İzmir Dokuz Eylıll Sergisi 
1926 sene5inde ikinci defa olarnk ve 
bu defa daha muvaffakiyetli bir şer 
kilde açıldı. Ancak, Sanatlar ?.f~kte
bi bu teşebbüsün daha Heri gütüri.il· 
mesine elverı,u değlldi. lşte bu yi.iz
den lzmi r Dokuz Ey!UI Sergisi rn2G 

senesinde açılamadı. Nihayet 1933 de 

193a te 16,000 metre murabb.ıı ti· 
zerinde kurulan Fuar sahası 1936 
te 32,000 metre murabbaına çıkarıl
dığı halde yine ihtiyacı <artılaya

mamıştır. İşte bunu nazarı dikkate 
alan Dr. Behçet Uz, 1936 sc.nE.ıunde 
Fuarı, şehrin daha merkezi biı· yeri
ne nak.letmiye karar verdi. Bu uha 
430,000 metre murabbaıdır. 

Bu suretle Bulgaristanın ,imdi 
ye kadar 110 .000 kilometre mu· 
rabbaı b uluna n arazisi, ,imdi 
Bulgar idare ve i11taline bırakı
lan arazi ile birlikte 160.000 ki· 
lometre m ura bbama baliğ olmu,. 
tur. M aabaza Bulpr idare ve i,
eali altındaki yerlerin bud utlan 

caret odaları, büyük devlet mtiesse- henüz kafi d eiilclir. ileride aiya• 
ıi vaziyetin icabına göre d epti
rilmek iht imali vardır. 

Yapılacak tecrübeler arasinda 
köprünün bir veya ilı:.i gün açık 
bulundurulması. sevahili müte • 
cavire vapurlanmn azaltılmaaı 
gibi hu11UOlar da vardır. 

Kamyonet çarptı 

Şoför Salihin idaresindeki 
4 198 numaralı kamyonet evvel

ki gün Köprü üzerinde 1 1 ya • 
fında Kenana çarparak muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. , 

seteri, resmt ve husust sanayi ve ti
caret firmalarile müteaddit ecnebi 
firma ve devletler, İzmir Fuarına 

her ııcne geniı miky.,ta iftırak et-

mektedirler. 

Bundan bafka, g..,k Bulga· 
riıtana, gerek diğer devletlerin 
İJgal ve idaresi altına bırakılan 
toprakların nihai ve kat'i ~ukad 

doğrudur. 

Bunu uzun boylu müzake· Francalau nu tevziatı Ahmet Hatim lhtlfall çok enerjik ve kıymetli Belediye Rei
si Dr. Behçet Uz, bu serelyl, Cümhu-

Kültürİ>ark ile İzmir En•t'maıry~ 
nal Fuannın böylece ayni 1aiuıda bir 
biri içinde kurulmuş olmaları, her i

kisinin de daha kısa bir zamanda te
rakki ve inkişafını mümkün kılmı;,trr. 

İzmiı' Fuarının 1940 yılında umu· deratı timdiki b üyük barbm, so· 
mJ hazırlık, dekorasyon, iştirak ve nund a vereceği neticelere bailı .. 
eğlence bakımından elde ettiği mu- dır. 

vaffakiyet, Jç ve dış turizmi, gPniı 

mikyasta harekete gctlrm.eoi bakı

mından, gelecek ferahlı yıllar tein 
çok ünıitli bir yol açmıetır. 

Bunun için Almanya, kendi 
ordusunun ,,.., hava ku.vetinin 

Muharrem Feyzi TOGAY 
(Deı•amt salttfe ~, ıütnn 1 d.e) 

re ve münakata etmiye lüzum 
yoktur. Ancak Refik Beyin tek)j.. 
findeki tahrir tarzı bizi endi.şeye 
düfürüyor. Zira bunda (kavani
ni saire ile ordu kumandanları
nın aalihiyeti mahfuz olmak üze. 
Te ... ) deniliyor. Bu kayda ne lü
zum vardır}. Bendeniz işte bunu 
anlamıyotum. Vakıi. seferberlik 
zamanında yapılrnlf olan birçok 
kanunlarla lcumandanlarda bir-

HükGmetin lıtanbula ayırmış 
olduğu francala unu 20 çuval

dan ibarettir. Bunun on çuvalı 
hastanelerin ihtiyacı için tevzi 
edilmektedir. 
Diğer on çuval, e)jnde doktor 

veıik.ası olan hastalara, hancala 
çıkaran fırınlara verilc<:.ektir. 

Bundan başka ekmeğin gluten 
miktarında da de~iklik yapıl -
maaı ıhtı.malı vardır. 

Eyüp Halkevi 
Kolundan: 

Dil, Edebiyat 

Ahmet Haşim merhumun ö
lümünün aekizinci yıldönümiıne 
tesadüf e den 4. 6/941 çar,am• 

ba günü saat c 1 h de mezarı 
başında hatırası taz.iz edilecek • 

tir. 
Arzu edenlerin mezkUr gÜnde 

saat c 14> den itibaren Evimize 
teş,rıflerı rıca olunu. 

riyet rtleydanındaki Gazi h1>ykrliııin 

arkuındakl yangın sahasına nakle
derek (İzmir Dokuz Eylül Pnnayiri) 
nan1ile ihya etti. E~er, bu -.uretle 1>nğ 

lam bir temel üzerine kurula1·'Lk bu· 
günkü, Avrupada bile eşine en<leı· te
sadüf edilen bir ıekle girdi. 

Kenıali !: t Türkiyenin kısa zanıanda 
bü)-·ük inkişaflar gösteren iktleadi 
varlı(ını toplu bir halde gö te•mek 

Bu itibarla, Kültürparkın tnüzcler, 1940 yılında dünya jktısadiyatı i-
çocuk oyun yerleri, paraşütle atlama çin gayritabii ve gayri müııait vazi
kule~i, kapalı atış poligonu, 'un'i göl, yetler hbıl olmuına rağmen, İzmir 
hayvanat ve nebatat babçeleı·i, tenis Enterna!iıyonal Fuarına Avrupanın 
ve atlı spor ıahaları, muhtelif eğlen- en llcri devletleri resmen iştirnk' et· 
ce yerleri gibi ınüesseselcrd:!n Fuar mittir. 
zamanında istifade edilmekle beraber Lfl.t/i~ı NUSRET 
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Sesini çıkarmadı. 1 Nejad bunu unutm~ştu. Vf":ıi~dın 1 So~ra bJrkaç İstanbul empresyonu, - Fazla liiibali değil mi? 

Milli roman: 46 Server BEDi _., ................. ~-·-··.._ 
Nejad gülmiye ~alıprak •usuyor· 

4o. 
Belkuı koltuğunu ona doğru çeke

rek ıarar etti : 
- Söylo ruhum, gelen kadın mı, 

nkek m11 
Nejad sessiz bir n•feole! 
- Kııdm i diyebildi. 
- Belli bir aey o ... Tabii Safiye 

Hanımefendi, değil mi! Eınlndlm 
bundan... Sen telefon etmeden de 
aklımdan geçiyordu. Bu karı mutıa... 
ka Ncjsdı arar, diyordum. Hiç İs -
tanbula gelir de 2.ehirli iğnesini sa .. 
na, bana akmadan Jçl rahat eder mi? 

Bak, ffte muvaffak ta olmaş. Ben 
ııenl hiç bn kadar .......uodı bir hal
de ~nnedim. Klrabilir neler söyledi. 
Fakat .•. Yazık una, Nejad! 

- Niçin! 
- Bu kadını kabul etmemeliydin 

demem; nihayet o lllna gelmış. Ko
vamazdın. Fakat ona inanmana ıa
ııyorum. 

- İnandığınıı n~ biliyorsun? 
- !nanmauan bu kadar keder 

eder miydin? 
Nejad durdu. Henıen mektubu 

çıkarmak ve keder etmekte haklı ol
duğunu anlatmak Jgtiyordu. 

BE.<lkı8 bir ııçrayııta onun oturdu- mektubu bukın çıkbgı için Safıye- aelam, sabah... . - Niçin liühali oJoyormoı? c:Ve-
ğu koltuğun kenarına Hişti ve onu nin Cavide göıterdlği mektup n1e~ - Fak.at bana bundan hıç balı- dadcıflm>, cCanımıo içi,, cGözi1muu 
yarım kuctık1adı: les i gölgede kalıyordu: ıetmedin! bebeği> dememişim ya. 

- Söylo bakayım, dedi, neler yu.. - O da var ya ... dedi, fakat bını- - Hangisinden! _ - Fakat ıenli benli oldu{:unuz 
murtladı'! Bı>nim korkum yok. A- kalım onu... - Vedada mektup yazdıgından. anlaı:ıtlıyor. 
çıkça konuşalım. Konuşalım da onun - Başka nedir! Belkıs hayretle gözlerini açtı: - Hayır. Biz \'edadla senli benll 
ne yılan olduğ"anu aen de anla. - Güya aen Vedada bir mrktup - Yavrucuğum, dedi, ben, terbiye değiliz. Fakat Avrupalılarda ide~ 

Hc•lkıs koltutun koluna oturm\l:t ı yazmıpın. icab:, Londrada ne ~adar_ yakı~. ıa .. tir, biliyorsun. Pek resmi konuşmn.-
olduitu i~in biraz daha yiiks(>kteydi Bu cgüya> iyi ka('rnıttı. Belk111n nıdıgım varsa hepsıne bırer ıkışer dıkları in5an1ara doğrudan doğru
ve göğsü Ncjndın kulağına değiyor- lnkir etmesi için açık kapı bıralu- satır ya7.dım. İstersen bundan aonra, ya isimJeyini aöyif'rler, yine de esiz• 
du. Bu t.Pmas, Nejada, Relkısın Jcal .. yordu. Nejad bütün dikkatile ona sana, hat~rlarını M>rduğum insanla .. derler. Mesel&., İngiliz dostlarım ba--
binde bir çarpıntı olduğunu hisset-- bakb. rın listeaınl vereyim. na hep: cBelkı.s, na.sılaınız!> derler. 
tlrdl Belkıs eski yerine otu?"artık: Nejad utandı. Evet, Be1kunn Lon- Anlıyorsun değ-il mi! Btz de buna 
Kadın tekrar ediyordu: __.. Ne mektubu? diye sordu. dradaki dostlarına birer kart ve mck- alıştık. Ilcın birlbirimize isiınlerimi-
- Sôyle, nonoşum, }ıaydi. Neye _ Bilmem... Sen söyle. Vedada tup göndermesinden daha tabii ne zi beysiz, hanın1s1z 1 söylüyoruz, hem 

tizü1d6n hakRyım! hlç mektup ı·azdın mı sen? vardı? Bütün bu adl'ff1erin listesini de senli benli konuımuyorua. 
- Neja~ karma karışık hiı:cleorin _ Yazdım tıı.blt ... Londrada.ki ta- Nejada verme~i de eart değildi. Bu izah da mükemnıeldi. Nejad 

boğduğu bır eesle: nıdıklarıma buradan kartlar, mek~ Artık nlektubu cebinden ('1karm1 .. büyük bir sevinç, fakat o derecetle 
- Hiç ..• dedJ, bir mektup uıese- loplar gönderdim. Vedada da yaz- ya hiç CHaret edemedi; yalnız dedi de bilytik bir utanç hiui i('inde, kı· 

d k" • r.armıı yüzünde ferah bir tebessünıle le~i var a... dım. Bu mu seni kederlendiren ıey? 1• 

Belkıs yine sıçradı Ye ayağa kalk· - Fakat... Ne yazdın mektupta 1 - Safi}'e mektubu bana gösterdi. giilüyor: 
b N' mi ··' T K H · k C kıl d de" ·1 " 1 · O - Fakat, diyordu, bı~nimle evle-: - e y ..... ını .•• • meııı e- a:nım 11 ma ı gı . • ..... a ... 

- Ne mektubu? dedi, ıenJn nıek- limeslne hatırlamıyorum... Fakat ... cVedad> diye hitap edtş. neceğini bir ihtimal olarak yaıınıe-
tubun mu? j Seninle evlcnecetinıi yazdını tabii... - Ne var bunda? sın. (Deva.un var) 

r-"'"'"' .. ,,,........, •• ,"'""''tftfUUlllttlı 

r i Vecizelerin Şerhi ; 
........ 11ı...-...•MllMl ... llllUltol"lllllllMlhlll'9Jr 

Hayata dü:u11 ııeren 

bir f"Y 001'drr ki o da, tu 
tumlu yaıomaktrr. ••• 

Çalııon her insan bir g<>llr •a· 
hibi<lir. İnsan bu gcllre g1.c ro ha .. 
yatına daz.en vernıe?.sc, hayatı al t 
ü!ıt olur. Hayata dftzen verebilmek 
ıçin, her ıeyden önce tutumlu ol~ 
mak lazımdır. Tutummzluk ve 
intiumsızlık beraber Yilr!ir. Tu
tuınsuz adam, ancak f1rtınay11 tu
tulduktan sonra gcnıiılntn nelere 
muhtaç olduğunu d~ünen bir ge
mki)'e beru:er. Gemisi fırtınayı pe· 
ıinJcn düıünnıediği Jçin ;bmali
nln cezasını Ç(!ker. Tutunaııı a
dam da adım baıında hayat fırtı
na.larile kar§llaşır ve baş1nı mü .. 
tenı.adiyen yere tarpar. Tntumlu 
adam, belki bir takım mahrum!· 
yelle-re daya.nır, fakat: bayatı in .. 
tlzam lçbıde ~ ve hayat fır· 
tınalan onu rı.k:amaı:. 

Diiı<nli bir bayat biraz dar
lık içinde de geçu bahtiyar bir 
hayattır, 

Düzenli hayatın temeli İf!:e tu
tumluluktur. 

.. 
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P rojeyi Pııdişalra ne en ıe-

B 2500 Bu münasebetle Anka r ada yapılan dilcr,. kcndilerllc bernber nd-
unların sayısı 1 b h t A 1 dctt1k1erı ırıcııl, neden kendi 

kişiyi geçti merasimde ilk bayrağı Beden Terbiyesi yapı an azı a a ar ~:mbı:Ctm:i~i?~ı~c bu tı 
Ankara, 1 (Hususi muhabiri - Umum Müdürü verdi ınlyor. iz, ibu ibtiliı.1 arkadaŞ" 

nıizdcn telefonla) - Cümhuri· A:vnı adn'ki .!~-etlerine alt 
yet dliycşjnin memlekette i~ c- - 1 - matı sütunumuzun nıüsandc.~i 
sasına milıtenit .ceza evleri kur- Ankara, 1 (A.A.) - Dün 191 dolayı memnuniyet ve takdirle- tinde yaznlım. 
m k hususundaki giri~tiği teşeb- mayıs stadyumunda Beden T er- rini izhar buyurduklanm ~öyle - /ngiliz -..yardımının en aşağı girmi /ırka k adar piyade, motörla CM İnkılapçılar Parise gidince l\fus-
büs rnuvaffnk~etli neticeler ver- biyesi Genel Direktörü General miş ve gençleri bu mazhadyet - zırhlı kuvvetten mürekkep olması ue beş güz taggcrelik bir Jıafltl wa Fnzıl Paşn ile görüşüyorlar. Pa-
mi~tir. Cemil Tancrin ve Genel Direk- ten dolayı tebrik ederek gençlik d B A d şn onlara iki yüz elli hln frnııkhk 

ilk olarak lmralı adasında ya- törlük crkanilc bölge başkanı ve klüp lcrinin bayraklarının ne de - kutn1etini ihtiva etmesi lazım gelir i. fr iman taarruzu lc.arşısın a bir ndık te is cdi>or. Hep ıne de-
pılan tecrubeden sonra bugün Ankara Merkez Gençlik Klübü mek olduğunu ve beden mükel- bulunacak bir küçük derJlete, banda• daha «şagı kuVfletle garilımın recelerine göre mııaşlar bnğ1ı)cır. :Bır 
yurdda bu şekilde faaliyette bu- Gcnçlcrbirliği reis ve idare he - lefiyetinin mana ve şümulünü te- hiçbir manası ue kıymeti olamazdı ırazete çıkarılması \'C bunlun dal. I.on-
l'unan 6 cezaevi mevcuttur. yeti üyelerinin huzurile bir nıe- barüz ettirdikten sonra ilk bay- dradn neşri ~nrnrlaştırı ıyor. stan-

lı B 1 A k d z Jd k · 1 b d t b' v G ) b" l'ğ" b k İçel . . . . . . \ · . buldnn cTercumıını Ahval> in lmrf-• un ar . n :ıra a, .d'hgu a - J?ı1m. yapı mı~ ~e e .. en eı ıy~- ragı cç er. ır ı ı._ a~- anı B ır mayısta, Alnınn lntaJnrı '.:\lo- tarlık edeceğıne ıht.imnl. ve1·ılemezdı: razıslne çıkarılmış ve dığer bir fırka leri TC müretti etirtiliyoı-. Sua\"i, 
. .() ta f!.'':'J.ı"n ıtlerınde lspartada ha- ıı talımatnamesınc gore Gençlık mebusu Fcrıt Celal Guvene tev· rt>nin işgalini t.amaınl:ımı~laı· liı.kin :\lihver t:mıfınn ıltıhnln veya daha scvkoluııarak bunların üstüne . P .1( ,_ d' 

1 
. t 1 ışl · d K 1

" •. • ' ' . Ki" 1 · ·1 k b ı 1 d" · · ' ' . b . İ . . tecrübe lçın evvelu .. en ıs nın stıın· "' erın e, aıabuı. ... ~ ,· 't~1 O,.rwr ve up etınt! ven ece · ayra.t ar- ı etmıştır. ve artık Yunaııistandn lılçlılr 1ngilı;ı: Alınanyanın kendi topraklurından aşka hır ngilız Gcncrnlı kumandan 
11 

k d _ l\I hbi t 
11

. 
\.el'lc f b ·L- • - .... onıat ıga ge,.__ , . . k M k G l"k B v ı· 1 F · C .. . 1 • . . , • , bu ı açı ·ar ıgı c ıı r:t gaze eı; ı ın 
d ı a nıuıforı ışlerinde . . • ··- - · _ .. '? ıl kı An ara er ez eı1ç ı ayragı tes ım a an crıt e- kalmamıştır. şu holde yirmi doı t aı;ker vesaıre gcçirnıı's nt• ısteınıyc- tayın olunmuştu. \\ ellrııgton, I ı·ansız . . kl"f di. ı·ıh k'k b 
e 1 ve oı r a t" - -·· ·ı . . lA l G" b b k l d . k 1 • il . ı· ı.;ı t l G ı· J k d l k' neşı·ını te ı e ~or ve ıı a ı a n seyyar o arak İn•aat .. • • ... _ • ınıştır. a uven u ayra a tın a top- ~ünde tekmil Yunanistanın zapt1, ıs- ı·e razı o acıı.gı me ıuır, 1C ı .• ,.11 ıa - encra ı uııot ·uman asrııl a ı zn-

867 
y 

31 
. 

1 Ce • • .. Yan• Kl"b.. • • .ua " "'"· •Y. • h 0 1 . • _ . gazete 1 agustosunun . ınc gu-
L 
2acvıdır. Bu inşaat ru u une vel°'.t!I ....... t.n ' 'l>"tıvum- !anacak Ankara gençlıgının bu- tilüsı ve nihayet Yunonlstnndn harp de Alman taarruzunun cm u gar yıf Fransız kuv\•etlnı maglup (ttık- .. k 

.._rada, Kalabada ma~k .Pu ~n- Merasime saat 1 O da ııtdu -~ •cfti-
1 
günkü mesailerine daha üstün bir tamam ile bitmiştir. Jngiltcrt'!nin do~- 'l!I' '• .,, R K . . 'or\'t.~ \t: .-uı;)a.)~· ·• • ,....ıA,-ımdıın nu ~ ıy.o~. ,_ ~ ,. ":' rıt ol-

Cıılc.lar için bir c• .. ft • um ço • da toplanan mükelleflerin MARe1ı; ·- l.ızla devam edeceklerini ve bu tu ve müttefik! Yıınn.~· k t -f .1":'t ı • • tüp snhillerinin hariçle mu'l.·asnlusını nıJ2 uzerc tevziatı yapılmıştır. 
tı ........ evı }apmı ·ı b 1 ' ~cı·,ı_ • uııto :ı " 1 n - k k · · esi 1 b ddl 1 • • 1 .. J r. Bundan ba~a K h· ~ - şı e a;; anmı~tır. ' @ · ' · ··• .. ' l ltan ıki Alman saff hiı.,,.. .,.n.,...ı . , C'sme ıçın t s o unıın u sc n zmıre aıt o an goztaş an l•ken-
t\'j foııatını da b"t' ır~ . 1

r ceza- Evvela General Tan .. • Nusaybın --·--\~" engin ..ı •• • ...:. .... ı.enı ı ugosla:v toprnklaıından gc~ t • bıi>uk ~h<.>mmh·eti vardır. dcrundan doğrudan doğru}a jz. 
darı ~n D . I~ ırmıştır. Bun- lefleri teftiş etti A ek rnukel- bayra~ın hıç egıımeot:n ıı - • G,' ·~~kİn;i bugün 'ti.,. '"t.istanın top-ı leceğini beklemek daha doğru idi ~~ sonra, Koloı:Cii""'l~"atrht!m.w .dflv:ındı'iı uslerın a- mire gr"~,ii - ~ 1 
~ilni.sa ra erız. ı •. Balıke3İr ve band osu nun ref~kat'I n a.ragüciı 1 yiibeklerde tutacak l arını \ e.~etinı bl tutulmuştur ~~iliz abluka ına ta- nu müliıhazaya ı?Öre İngiliz vardımı. ~ ığ~ ~mir fizerine Frıınsızlnrla m·u. Ju sı~tlaıl?'ıi 1 arkadaşların hepsi t 
1 r fs cezaev e~ı ınş.a edilcc ~k- zerinde yaptıkları ı ~ pıst Ü - dikten sonra bayrağı tnükoyle. bin Yunan ask~r· ttı_anlann eline 218 nın en aşağı yirmi fırka k~dar pl- Fare e ere fasıla verilmiş ·ıe ıııhııyet bir köşede idi. Namık Kemııl Fran a 
tı~de. esaif~ına ~ustenit cezacvle- Genci Direktöru" eeçıt resmi!,. lcrin genç bayraktarına cl!ef- ııır, Almıırrl~r taıresıf ı· düşmilş ve bun 1 yade, motörlü ve zırhlı kuv~·ettc~ k:tıımns,ızl~rın .Portekiz arazisini ter- sahilinde Diy<.>b kasabasındıı :\leh- ~ ı 

vaz c gore hk~ 1 - ve m· f' I erna t a ınd h b " e erı ve Ingilız ·1 ·ı t N . ' ,..,., •• -l;ı}'ısı 2 500 .. n ma um arın selamlıyan mükellcfl ısa n erı/ etmiştir. Bunu bandonun ne rnkılmıştır. Alınan an ser est ı- mfil'ekkep olması ve beş yüz tayyare- saya nakille gemı erı e Frnn- n1e, • urı ve Reşat Pariste, Agiı.h Ef. 
tak u geçmek tedir. Bu yerlerini ald 1 er sahadaki İstiklal mar,ııı takip etm. çnld ığıl son nutkuna göre 'i Devlet nelslnin . ı l uzerlndc uyu.jul muştu. Brüksel de oturuyor ve haftada bir O 1 1 

am umumi m hkA ı ar. . ., ış, so . ugoslnvya Y nu çeşit uyuşm giln Pn :l t t 1 . " sman ı nnn 
l1J onda b .. d a ( um .sayısı - GCJ!el Direktör 19 gençler beden hareketleri .. nra nıınıstann karşı Yapıla .k. ~c U· Y A Z A N ynn Lond h "k ~yı muvafık l:ıulmı- rd r: s c op aşıp ıçtimn ffi:~z Pnrls sevah:ıtıni 

k rrın en a:dadır. lilderıne yüksek h rnayıs şen- rileri yapmışlardır. goste- cenınn Almnn zayiatı l ~5 ı ~ .. ıırpte ve kolor rn u umeti Wellington'u yo u. ve h;'stafa Fazıl ·Paşanın 
r d • t veren Mili . uzurlarile şerd Günün bu hareketi in yarıılı ve 525 kayıp i . ı. ol~ı'. 375:? E kf • G -, . du kumandanını fngiltereye A.bdüliizlzln, }';rnciislle uyuşarak Peşteyc kadar te e 1 arım Ankara rnük:ı:c/ıs~e~ lnönünün okulu talebesile mükelle~7:: Usta yJatın,a geli~ce; Denj~ı~.eı~~;.ı~ıı~n~: me 1 e~eral ~:i:~:,;:~:ısı~l~~;~enyc .~evb~etlıti; ve ~lll'ı.:_:~ir1';i.' yi edişi ihtiliilcileri kızdırmıştı. Dl~ )_ •fi 1 · d erının harek t ı · . v .. seç- •npıır ara bııımiye •• ' AI• İh SA B J ,, rncıp ır areket l anJ .. ~. ı-h t ta b 1 k d 'd' 1 1 ll:OOperafJ eri erın e gösterdikleri İn . e - mesının yaptıgı guzel bir el to \,' n ingili7.ler esir ~tıvaffak olamı· ı San s l.ııılunnıa<lı. Fnknt Wellington .. ondeı·ılen be- ~. nr.e .. s ? u a a ~r gı ış, on nrı 

tızamdan oyunile sona crmistir PU )ll 1 .: t . duşıniişlerclir· Al ncıek 1~08 kışında 1· tı~ ~Jm.sız kuııınnıbnların husbbtun ınlrlend!rdı. Mustafa Fn-- -----.=~· ' ııan aı-a gore ngıliz · · • rıv: d h b • •· · zıl P 1 •A b ld kl Ç• B • -~~ 1 
S''OO . esıı·leriniıı ıııik- . rfı; ve kentli Üı;I),., nı tın a nr etmıyccegını ı,oyle- aşa s .... n u an me up yazı-

ıftçinin güzde 6.5 .. lStnark't tarı "1 '!en fazla ınıiş .. , Ni':lan ayı l~k bir hııvn kuvvetini ihtiva <.>tnıesı cerikslz ·ı -ı di. Bu esnada Portekızde b.ılunnn yor ve cMuhbin in neşriyatını ten-
kooperat'/l i· gu an sonra I Nevyork Belediye Reis· z:ıırf1 "'. n ) unan su~nrırıcıa Almanlar lazım gelirdi. Bir Atman t:ıatruzıı ernı·· 1

" ~vetle İngiliz kuvvctle1·! mütemadiyen İs- kit ederek, düşünülen cHün·iyeh ad-
.<\ k J l eş l p e 1 450 bın ton hac.mınde nakliye ge knrşısındu bulunacak lılr küçuk dt::'I: <,ı\tle kıymet! panyol isyanını körukliyerek \•e isi- 1ı gazetenin çıkarılmasını isti.}ol'dU. 

ltıj?.d:n ar~ ·' H.u~usi m.uh~biri- r in z E u gen - - nıisi ~atıı:ıııış.lar .. lngiljz nohriye Xe~ Jete, bundan .dalın aşağı l:ı.ı.."'- -:'~~~ıık bir kuvwt,, IC'.1'~ .top .• tüfek, pnrn vererek 180 bin ~aten ötekllı>r de c.Muhbin in neş-
4lıtf ) ÇıftçıyJ tefecılerın e- La Guardı•a zaretı ~e ık! Ingıliz ~e:troyeriniıı Al- ynıdımın hiçbır manası ı::,,• ...:~ın kışi hesabill', uç kışılık bır İspanyol ordusu .ıcudc rıne tnrnftar olmadıklanndan Lon-
""ıtıh~n kurtarmak ve devlete k man pıke ~~7a~·elerı~ı? hücurnlıırile J olamıızdı. Yirmi fı.t~J :. v ,1ye bnliğ olur. Duıılıırın getirmişler ve İspanyadaki J•',ansız drada bulunıın Suaviye mektup ynz:a 
dcb·ıaç olmadan kredi temin e- ruvazo··ru·· de bı·r nut k battıgıııı bılcıırdı. !n~Jız tcbllğleı·in-ı b~her fırkn 15 ı) .. rek tertiplerile beraber mevcu- ordularına karşı mubaı'f:'beleri onlıı- ra~. gıızeteden cYeni Osmanlılar• 
1 ı mek maksadile kurulan kr U de muharebelerde uç bın kadar vaınl yuzbin ~ 

0
Ndu beş yüz bin kişi tutar. Bu kuvvet rn yaptırarak Fıansızları Portekiz kelıme!tinin kaldınlmrunnı tale1ı ettl-

ta k e- ktul . ·ıd·r.· ] 9 b .. ı . n.. v ' h 1 ~ rım ooperatifleriııden n] • .. 1 d• J ve nııı ~erı ıhı• - in kişid<.>n ha mü':_t'" .k. aROO nncak küçuk Yunnnistıının çıknrdığı sa !ilerinden uzak tutma)'! gnye itti- er. 
neticeler memnuniyet ve .1_. aranıyor soy e 1 her ol~adıgı ne~rolumfu. Bunu ~"u yv u.ıl ı 1· en büyük hnrp kuvvetine mu dıldlr. hıız etmişlerdi. Nihayet 29 '---iran l 68 dn Hur-t ş k·ld . . rı ... ı ( - esır kahul d ek • " şmuş oması n- • . • .ıuu. "' 

h c 
1 

e ınkışaf etmektc;dir !"~ 1 ı. e e,:sl .. :rlr. Belki bir kısmı kendile- :'\eşıolunnn hnberlcıd('n dnlıvoruı Artık lspanyadakı ışleı·den canı riyct, in ilk nüshası çıktı. Gazete 
OlJ 1 b d --- unun t e mn"tııı .ı ,_, h ki • - . . k 1 ,. 1 • - • 
t'f yı ın aşın a kredi koop a· s "A . . t.l'l.~d uııuen nbeı· alınnııyan firnrilndıı· . en aşagl beş yuz bııı kışı olması 1 Sl ı un .,apo eon, Avrupanın ıııerke- Babuıli siyasetini ve Ali Pn!-a •ı d-
~(/erinin. elinde bulunan İİı!İy:; ır ovveı gazetesı~ tnCrJka, 1917 ,1 f!'n z~~ l[ .. b )"'tı~~n sahillcriıııle takriben tiç bi~ liızı~n g~len :-:ardını kuvv<.>tlerıne mu. zinôc ve !a:kın~nkl devletlerle mü· detlc te.nkit ediyordu. l'llustııfıı Fazıl 

. Ve hıssedarların ·d d h . . ~ - ~ .ıar e lng-ılızin vnpıırlaru hindiriluıılvf>rek l:ahıl, ) unanrstnndo ancak llO hin İn- nasehetlerını duzclterek, orıılardnn 1 Pnşn, Ali Paşanın tevecculıün 1 1 a-
~ltıılyon 300 bin lirayı"!:", uatı Al a a ıyı ;:.~: ır bul terkcJilıncleriıı(' zaruret lıfı ıl 1lmuş giliz a<;kcri varmış. Bunlaı·ın dn ev. ta ıırruf ettiği kuvvetleı·ın başına geç znnmak için bu neşriyatın tadi i ı \C 

o Bugün mc:mlekett ı u :ıuş- ma~larınGroenlanddaki 1 J..._a • ., :.AL. unu yor" tur. Duııkeıque'te olduğu gibi lıüllin vclcc Tohnığa nnkh'rlllcn bir Avu- tı ve 1808 senesi lkıncitC'Şlm nyrııda haltli bir müddet tatilini ısted. Fr-
J bin çiftçi oca ~ e d m;zon denız Üs/ r..in~ .. -•• --.r • ı · .,,. ,'t' -ılifi.rıp Nevyork, 1 (A.A) _ BP.le· toplar, tanklar, knnıyonlar ·• ııir a- tralya fıı·knsınrfan l.ıaşkn, ıll~cr lııı· 1 p:ıııya hududunu ır<.>çerek i\ladride kiin toplandı, münakaşalar )ap ldJ ve 
iltif çevresin gı v.ar ır. oo· ' • • d'ld'~· • b .ld' • diye reisi La Cuardia. «Hürri- ğır malzeme t.rkolunrnuştu'. Bı. k Avu;:;tıalya ve Lir Yenı Z hııda fıı- yüıudü ve birincıkiınunun iiçlind Nnmık Kemnl O eylül 1RG9 da 1 tf-
t~ köylu" .... e .. sdıren 4 - •• • ~ • ı e 1 ıgını l ırıgor yeti kurtar> nlı'tı·ng'nd 12.0(lO dnr maddi V<.' mar.evi zayiata \e ni· knsıııdnn İn,ı:!iliz zırhlı kıtalaı ıle fngi- l\ladridi zaptetti. Bunun uz:eı'lne in- 1.ıareıı •az teclen çekildi. Artık wıze-

sunun Yuz "' ı.L ... , 5 w 1 e ı· h k ı · ·ı · · ld ~ h · z· ~r~ı·f k , .ttl.l , ~w • • gu kişi karsı<>ı ld h b" hnyet Yuııanistnnın rna •lüp ve ııeri- ız nva U\vel erınden ıbıı et oldu gı trrc \•azıyetın n ı,:"ı ı: en•ınıvetl teyJ ,ı)a Bly çıknııyordu. Adlı hir 
" ı e orta - "E"'' ·z . V' • .. w ı a arpcuyane ır - 1 1 1 . d k k 1· • · ı h - . 
o • ı v ·~ 1 ~.,.,olmuştur. "{)· Londıa 1 (A.A.) _ Ingillz bahri- nut k .. 1 · .. I . .. şan olıırnk tekmil Yunan topıııklnrı- ~u an aşı ıyor. şte bırincı hr.ta, bu ı ra eder k ı:rC'ı spnnyol ustl<>rinı neşr yat nta ı, gazet n n Lond ada 
-ıerın .. ki u soy emış ve soz erme "OY· ı 1 k ı f d k d k P t ki d ki k tl . k 1 - . ld 
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• 1ougun ?~ta arın- 1 yesi Alınanyonın Priıız J<:ugcn kru- 1 le başlamıştır: ' mn A manlnra terkcdiime i ıc rb p acka~_,z·ı:, ı yar ımcı uv' t r; n <>r- vNe gc
1
rc• k or: dz e 

1 
uv

1
ve kerını çı nı ı k~lai ın1 a manı o u 'c I v ~ • 

~dgı o an meblug 11,400 \•ıızorünü nrnmıya devam etmekte- !\üh ~ . . olan bu harp n<' muk atin ~ pıl(lı? mc. t<-.... ır. .ı. np on. arşıwın n ~anız •ıra ma ~ na J c.rk orada tnş ham le 
1 ' bulmuştur. Bu da Ziraat dir. Bu kruvazor 10 bin tonluk olup k « I ver .. eger ılerlcrscn, scnı Yunani tan tekmil kuvvdleı ile 1 ikinci hatiı: Yunanı tana gond<.>rİ· yı munnsıp görmedi: ve yenlrl n Ge- devam edildi. Zıya Paşanın, o 

,· •tnkasının köylüden olacağı a- 8 pusluk toplnrla mlicchhczdır. arşı am~ya hazırız.:. talyanlnra karşı Aı na'liutlukıa nü- len hava kuvvetlerınin çok nz olmıı ııeral l\roore kıımandMında bir ko- lordıı devletle M1ı;1r Hidl'l;i nı 
tncağının dörtte bir' d · Prinz Eugen kruvazörü Hism:ırk Amerıkanın 1917 den ~ ı:1a dafaa <.>di)ordu Bu hıııp için fngil· stdır Karadaki tahkimat ne kııdnr !orduyu İspnnyollarln i bıılıgı yııp- bildi olan bazı mesdelerdc Al t'a-
dedir. 

1 
crecesın - zıl'lılısilc berab rdi ve bu z.ırhlının iyi hnrbe hnzırlanmış bulundu_ teı dm yalnız tank \ie tnyy re kuv- meti~ ve müdafaa edec k kuvvet ne mnk üzere yola çıkntdı. • ş yn inat olıırak neşri~nUie H d v 

Mernlek tt k' k d' k tahrıbi üzerine bundan 8 1:,-ün evvel ğunu söyliycn La Guardia söyle \etleri, nakliye lrnm)onlaı ı : t • ıı ·. kndnr çok vem ee ur , lur ıı ol un, O znmım İngilt ıeııln Port klz ve lsmııil Paşa tarafını tutma ı t ı kit 
Operatifl .e. e 

1 
re 

1 tarım o- tek başına dolaşnııya bn,lıımıştır. devam etmistir: · fnkııt işe biı başka de\lctin, '!ıu u düşman tayynrt>lrri müılafan ıne:vıi- İspanyaıfo Fran ayn ve Nnpol on'a edllıyordu. Niha: et 21 hazmın i iO 
~arfınd - 43 ·· b 1 Illsnıark ı ynknlı)•an pllotlurın azan ır mı let hurbe knrnr ~· ınnn)' ınııı .ırışmnsı nllnnc ) u- lulni tcp<.>dcn inme bombn vıığmuru- karın takip ettiği ıılyıı.,et ve yaptığı rı . numnra ı n ı ı ı e erının sayısı son sene . 1 B b' ·ı •ı k h • • ta 'h ve 100 1 l 1 

Orı ~ :> d d~ d u l~~ı;~OO . idaresi .nıtındnki tayyareler \'e harp vcrmiyc mecbur olur. Ru le kn- n~ııistanın mukavemet etme :ıe ıın- ı na tuttukça uzun boylu nı.ı 1:.ıtnyan hnrp il<' bugün Balkanlarda ve Şar- cHurrıyct> ı kapamı~a mecbur oldu. 
rniştir a a .e ı .. c . •. . 

1 
ge_ç geınll~ı:ı diişmnn. kruvazörünü bul- dar erken olursa 0 nisbettc ivi kan yoktu. iıııkiin l oktur. Düşnınn hav:ı tnnrruz ki Akclenızdı> Almnnynya ve Fühı e· Namık Kemal, gnzeteden ıy Idık· 

nin :. Buna go!e çıftçı aıl~lerı- mıık ıçın Atlantıkte lıinlerce kilo- olur. Amerikalılar Hitlerle :._ Almaıılıırın, başka lıir cı>phedc meş lnrına karşı cıı mühim mtidofoa va- r'e karşı takip etmek İ!ıt<>diği sıyaset tan sonrn Vi)•nna tarikilc i t.ınbula 
rn· ?u2de 6,5 gu koopcratıfleş- metre gezmektedir. Prinz Eugen'in zakerc t kt ' İ T l l m~ ınıl olnıaınalaıınn g-ılı e f>n çok bir uy- sıtası k ndi hava kuvvetlt•ı·lınizdlr ve yapmıya teşebbüs c:vkrliği hnrıı 1 gclınistl Ziya Pnşa ile Aga 1 l"f •neli 
~ hnrp bıışında Bremen'in yaptığı gi- ı·ab ke me ense ng'ıhız edr el e da bitmesi nıııhtcnıel böyle• hir sefer Tank azlığını tclllfi imkiını vnrdıı: arasında p~k çok l•enzcr noktalnr bu. ve dweı:le;i de Ali Pa~anın vcfnlt;n. 

b' :.\1 · ıan~k' g't k h - er aznnmayı tercı c er er · · "} · k 1 • . • "' • ~· 

J Ç • ı • uın . 0 1 me yn ut garlıı B 1 d' . . . f' I • ıçın, mu ınn •ıvv<>t er ııı:tınııelerı fakat tayyare azlığı güç trliifi cdi- luncluğundnn bugünkü hataları tak- dıııı sonra 1871 de \"e onu takıp ut 
11 apon - ın FrnnsabiA~~ıkasındnğ Dnkkara veya v z 7·~ı ıy.eh reısı, drn ırkatçı nlrı ge- miimkiin lıli: fakat l'll aş:ıil'ı :yirmi liı'. Bunu İngiliz kumunclanlnn ge- dir edelıilmek içlrı o zamanki harp Rencleıde kısım kısım fstıınbu n d n-

diğer r ?1ana sı ı~ma · ish•mc.~i e e ı · c. ıt. am e ere 'jÖy c r
1e- heş fırka ile Bulgarlstnnı ı .. ~al l t- ı <.>k Belçika ve Frnnsndnki ımıhnre- vakolarını ve muvaffak olan \Vel- dulcr. 111 U h asama tı muhtemel görülmektedır. 1 vam. etmı.ştır: . .. tiklerini İnı,oiliz Başvekili cıo~ lenıl, bclerdC>n, gerek Norveç hnrbind, n og- llngton'un nasıl lm ınuvaffakiycti te-

Kru:vazörün merkezi AUnntiktc Bı~ Mı~w~t 11.n. dunyaya tanıt - olduğun~nn Bulgar ku.'·vetlerinden ı·enmişlerdl; ve öğrendiklerini Lıb- min etmiş ve bu ımkiinın kendisine Yeni Üı;manlılnrın Avnıpııd'I "'01 • 
m1 il b 1 mak ıst d b ) k ) b b k h 1 ı Al dukleri en guzel i~, Nıımık h. nınl ııy-blr iıışe ge s e u uşınak istemesi . e ıgı gı ı ayrı ı o an ir aş ·a ıç o mazsa Y rmı nıan fır- yadaki taarruzda kullnndıldıu ı va"ı- nasıl verılmiş olduğunu hultisa ola· 

Çin li 1 er, Japon 
taarruzunun akim 
kaldığını söylüyorlar 
k Çunking, 1 (A.A.) - Çun-
ıııg h"L • • . ol u.-umetıııın resmi e:azetesi 

ki~n Central Daily Ncws divor 

r Jnponların Çindeki yaz taar -
tı~u f · b' d lır ecı ır tarz a akim k.ılmış-

. Yaı s · ·ıA .. bu nız ·.ansı vı ayetımn .:enu-
J.' tıda Japonlar 40 bin ölü ve 
<ıralı . 1 d' Ç . Sur vermış er ır. ckıang ve 

bir ıen kıyılarında biz ay süren 
tiki ~uharebeden sonra 1:lde et _ 
!Jo ~rı yegane şey Ningpo ve F u
V \'k ~ tutunabilmek olmuştur. 
ı_,a, ıa Çinliler bidayette Vensu 
rısırn ' • 
l'tıi I en: Şuki ve Fuşingi kaybet-
ra ~ erdır. Fakat bu yerleri tek
~ almışlardır. 

S;9 a.. • 
........ ~' vazıgel 

8 ~·i'~··;·~·i s t a n, 
Yuna nistan ve 

Akdeniz 

de mümkündür. mıllct .. de .. ğiliz. kn,.ının Yunanis.ta.nn. tnarruz Ptnı .... ı talarln lsbat ctmişl<.>rdlr. Şu haldi! rak zikredip mukayese eylemeyi fay nlıııcnya kadıır c:Hürriy, t te ~ap-
R h lht ıi k ti d Al tıklıın uyandırıcı ve tenkitk, r nC' n-« &iımarku ın bahşı hakkında ·-~ısıcum ur diinyaya hitap ~~a uvve ı ı 1· .mn? Devlet Yunanistana iiOO tnyyared"n a u~ı dnh nddedıyorum. 

ettıgı zaman Amerikan milleti Reısı de son nutkunda yınnı lıir Al- hava kuvveti göndermek, bile bile bu Bu bahsP devam edeceğiz. yattır. Fnknt, hllnlann hır 1,"ah ın, 
Ruı r oktai nazarı onun arkasındadır. man fırkasının harbe ıtirdl~'rıi söy- günkü neticeye razı olnııık demcktı. hem de bir Prensin vadle1ine ı; ~e-

l\Ioskova ı (A.A.) - (Unitcd): 1nsanı yerinden sıçratac~k de- le~işt.ır.. Üçüncü haüi: Yunnnistnnd:ı \'U- Eski O rdu Kumandanlarından nerek ideallerinin tahakkuku hulya-
" ı ı G lk Emekli G eneral sını onun parasına bnğlamalaıı dik-Sovyet donanmasının organı olan recede te:rnhürata vesile olnn ay- ngı ız •ene urmn.yının veyn yük- kun gelecek yeni harp, lı<'r hitlu mô· 

k k ı h ti d ALİ tHSAN SABIS knt.c şa;.,nndı. Bunda bir un'11 k çü-cKrasny Flob gazetesinde IHsmar- ni nıitingdc söz. alan Am~rikanın !C: .... ·~milan.< a eyer nkrııtne 0,~lhıüdü. na,.ile bir nıüdnfna harbı sevkulceyş- rüklük vardı. Nitekim, Mu ta n l"n-
Fransadaki esk· o·· .. k El .. ~unu ı mıyoruz: a ·a ne c u,ilnnıe- I çe tedafüi blr harµ olacııktı. ı.:v ne-

kın batmnsıııclan b:ılısedrn Yernıa. Bullı"tt d d . 1. kı~yu . ç;sı si Hizım geldiğini kestirebiliriz. l\tut vi harplerde, ilk muharcbclenn d~il. Staıı· n zıl Paşanın Padişahla ve Sndrüznm-
f b b. ı ti f G 1 d e cmıştır ı · · ı d .._. 1 t . ., la aıılnşarıık bunlara karşı aldıgı la-ŞP , u ııy H aye nı e l'oen nn - R · . .. h b' '.. . ıptıı asın a • unnıı s nnn yardım kil· son müdafaa hattına knclnr hrrQeyin 

1 eıs ıcum ur ıze hurr ., ti · ·ı - . . " vır iizerlno Agiıh Efendı <:tı ız1 ri daki Alman radyo ve meteol'o oji is· · · k . . ı,e rrı- rarı veı·ı ec·<'ı.,"I znmıın, 't ugo<ıl:t\·ynyn düşünülüp ev:velılen hıızırlanmnsı lii- -
mızı urtarmak ıçın ,. ı ·· h' b. 1 .. k F soyl<.>nıiştl: cBcn 1.ıunu çoktıın blli-

tıısyonlarıııın tahrJhl neticesinde Al- mistir. Memleketimi". o ~1 
.. ~?ste~· .~ç ~~: su~~t e g~\ :nnıe ralz degıldi; zınıılır. Bu !'iiıct, CVVl'lkl hnrnlt?ı·dc in lindi ya Elçisi yordum. Çünkü dünyanın hiı;blı tn-

n deniz istihbarat servisi fııalive- y . w •. 1 I' 1 b' zı uşurtm ı- çuıı u o ııtnra ıg"ıı~ı n lldufna niye- olduğundan daha büyük lıir kıvmct rnfında bir Pr<!nsin ihflillcf l<lugu 
ma _ lı' l be . l I ~ . eckeg~z: ıt er 17e harp ılnn et- tinde göı Onüyıırdu. lngilt rrıe taraf. ve ehemmiyetle bugün düşün(ılC'Cek ı·ıe go"" ru••ştu•• tlnln agır ıı· ı nr vemış o< ugunu me ıçın Jng'I' d ı:rürülmcmi"'tır. Olsa olsa fııkni ihtfü1 

· 1 • ı ız onanması sa- k kk Ali ve üzerinde son dı>rece ılikknt Vl' ihtl- ıı i k d lı"d' 1 F k t 
kaydetmektedir. j\Janmafih Yernııı- yesind.e ~ize ulaşamadığı bir z.a- me. şı. ını s~?crse:. .. .ıhın ha~- mnmlıı durulacak bir m<'scl dir. Moskova, 1 (A.A.) - Halk lCY ma ·sn ına u ıın e< ı·. • a 
şef, bu istasyonların kimler tarafın-1 manı ıntıhap ederse, harp ş'mJi kını gasb~tı:nı) c but un teşel.>bus Buna yine İngiliz hnrpkrinden iki Komiserleri Heyeti Reisi Sta!in, ~~~~~fam;~as~~;>~o~r:ek h a~uı; < ~~; 
dan tahrip edilmiş olduğunu bildir- geld~ demektir. :ıdenl~~ ~.ı.bı 0 d~. ~a?volncak - misal gösterelim: 1808 sen inde Gt'- Finlnndiyanın Moskova El isi hatve bıle atılmamıştır. 
meıncktedir. Hıtler, Amerika ile ha r.kÇhunkkku beşcrkı)etı ıdnr~ et • I neral Wellington on bh- bin rişilık Paasavikiyi kabul etmı t I\"~' bunda da galip ç:ktı., Ali Pa~a 

rp et - me . a ı anca Allaha 'tt• f ti f k il p ki ır. •ıu ---- ····· ..... ···-··· ..... --····-· •••••·•••• .. ••••••••• .. ••••• aı ır znyı mevcu u ır as e orte · z a- laAkat yarım sa t ·· ... ... . . .... .. •••• ••••••••· a surmu~tur r; ·········································· y • ································-··-............... ._.._ ........................ __ _ r ·-............. ..._. 
11 Hikaye - p E R D E - Mlc~ee~ır~:~ndan Nuri AKGÜN ~. 
Artık ormanların rengi sapsa- J çocuk ..• Genç kadın h ( . .. :::: İ f 

rıdır. hayatta güzel olan he ayat! bve Bır muddet so~.ra Yohann, , kocasının ahırda kendi kendine jTabii yalnız onu .. 
Genç kadın, pencereden ağaç- • bez parçası üzerinde cran~:~ıd u J't orgund al rgınEckvc dondü. Çok o- söylenip durduğunu duyuyodu. y ohann kova~r:ç:ldu• w u 

. • d' k d ı r - urma ı ar .• r ence yaıtılar F 1 B' "dd h k . b' h ld d , g ycr-ların donuk rengını seyre ıyor. ma arzusun adır. k k d < • a- ır mu et are etsız ır a e e bırakıp İçeriye koştu 
. . .. • p d . at genç a ın uyumadı. Gece- yatağın kenarında t d S M · · 

Denzden serın hır ruzgar esmek- . er. enın yalnız alı sol köşe- leyin kalktı. Gürültü a mamak at k f 1 o ur ~· onrn - . arıc 1 Perde nerede ? 
tcdir. Güncf, yavaş ynva\I ufukta sındc 1şlcnecek küçük bir kısım ıçın çok dikkat edere~ P d . Y •. a 1 tank ıl addı, ıt~rdeyı. ı;ık•uıp Haydı onu asalım. Ben aana 

. • rasırsa d . • crcye ta tı. a yer C{itır ı. Sandıgın kapagı· j G k d . . kud (~lrı f<ırafı !! ııci flahifemizde) 
ın retıle de geçirdiği b ütün 
... ~rnleketlerin nihai akıbetini he-
·•U:ı: kat•• • ' 
tir B 1 surette tayın etmemı -

kayboluyor. Göklere doğru uza-ı kalmıştı. Yıırın Lir saat daha ugw - vavaşça küçük penc, pcr keyı gğuze ce) ~tda. ı. oşewdckı san~ı- yardım ederim. 

yan dağlar, sankı artık uyJ\.uya ' per eyı tamamlıyabilirdi. Sonra c;abueıık yatağına girdi nı tekrar ka .,,d S k" .. k d enç .a ın, sesını çık·nma-
k .. d' B d ki . p .. ı. onra uçu an aandıga d v .. "d" A 

.>atma uzerc ır. u ~ıra a .. a ına yeni bir fikir Gülümsiyerek gözlerini kapadı. esmer ellerini hırçın bir hareket- sonra e d to~ru yuru. u. z 
Avluda bağlı duran köpeğin dgelydı. Bugun Yohann, araba ile Tatlı bır uykuya daldı R" le yüzüne götürdü t p T e, e rar yenne asıl -

Filhakika, Mustafa Fazıl Pu anın 
onları yanına çağırışı ve ınn nf edi
şi hır s b be mlhni idi. Ali P ı , lll
dh in ısran üzerine l\1ı ır H ıı da
nındaki vrraııet usulunu d<.>g!s i m ş
ti. llidlvi~c:t. artık hımedon kınde 
en büyüğüne d<>ğil, H ıdl\ in en b , ık 
evlüdınn kalacaktı. Bu vaziyet, ıu .. 
tııfa Fuzıl Pnşıının Hıdıvlik !in ldıne 
m:wi oluyordu. Alacağı c phe H bu 
kuvvetli knleml<.>ı·lr yaptırncağı n<.>ş
ı b nttan ılmlt bekliyordu. Fak t ş
lcı i çnpraştı ve yine h kum<>tl an
in mıya mecbur oldugund n Yeni 
Osmoıılıları dn yakadan ılktı. nu ıu 
nıılayıp cHürrı~cb f ırf k dı f kır
lerınln n riııe !ilet ittihaz e tı 
;onrn, Paşanın ahsi emeller 

olmndnn i i tadında bırakan 

tn~h f unlann siyasi serbestisini 
aiy a ~z~ etmektedir. Umumi 

asctının ı·.... ı .. ·ı . de h .... p anna gore ı erı-

d a.reket etme'- =·ted·-· • 'k • ır. " ... ıgı aşı ar-

Bilhassa ·ı 'd 
si, lehinde ı erı e harbin netice · 
rantil • . çık~rsa sevkulceyş ga

crını daırna I' 
fİyeceLt• n e inde tutmak 

1( ır. u arad c· . 'b. 
gayet mühim b. a, mt gı ı 
lünü h f ır adanın kontro 
rtıak ~tu a a~ altında bulundur-

ıs emeıı ınelhuzdw-

!! Muharrem Fevzi TOGA y 

lTfZAR _ (H 
)ıtzıı ıızı mil d nftnnın dcıiikodusu) 
mından , ıı crecatın11zın çoklu
Ok yarına tehire mecbur olduk 
- Ul uculnrınıızdan özCir dl! . . 
- ~L -

zincir şakırtısı duyulur. Genç aga gitmişti. Ormandan (bıçkı) da kapı ve pencere! .• uyasın- Yoh"'nn el'nd '.k. k ld mıyı.h 
.. I" k d h · . .. ya od t k B . • erı snrsan .. • ı e ı ı ·ova o u- o ann: 
ko~ ~ El'ın~ k'a~~f hır u~pt'me saate ~:da:ş~v:c~.~ı. d' elkı lir bu sonbahar fırtınasının meçhul ğu halde avludaki kuyuya gitti. - Üst tarafa bir İp tak;ılınıl 
kgeçırırt. ın cG·~. ıg,·n~ a~tı. ı~re- 1 perdeyi "imdikı' h ol?ler ı. Acadba 1 bir yerden kulağına kadar ulaş- Tulumbayı çekerek kovaları dol- dedi. Bu suretle perdeyi gündüz 

et c mez. oz crı agrımaKta- ,. a ı e assa a tırdığı g··z 1 bir " k ki d d S · k J • L -
d A k d h f 1 •. • kocasına bir sü . 1 u e var ·ıyı zev e ur u. onra pıposunu ya ıp dü- erı Kenara çekmek tc mümkün 

ır. rtı • a a az a orcmıyor. I d , rprız yapsa nası dinledi. Beyaz perde üzerindeki şünmiye başladı. olur. 
~e~a~. bir kumaş par?.nsını dizle-

0 
ur u. .. •. çobanlar, yanık yanık kaval çal- .. Şimdi perdeyi, üstündeki bü- Şimdi k 

rı ustune yayar. Bu, ormekte ol- Genç kadın, butun bunları mıya başlad ılar. tun resimleri ve bütün ıefcrrun- artı perdedeki her şey 
f · · gözönüne serilmişti ve (tenç n duğu perdcrir. Genç kadın, da- sı.~ onun ıçın ynpıyordu. Evınin Ertesi sabah kocasının k 1 tile canlı olarak gözünün .'.;nünde da b"t" b 1 d'kk l -

h · · .. b'I k · · d 1 guzcl olma ın · t' d B ' a ın .. . m u un un arı ı ate sey-
a ıyı gore ı mc ıçın san aya- de w 

5 1 ıs ıyor u. u per- sesi genç kadını uykusundan u- goruyordu. Bir tek bakış sanki rediyordu. Kelebekler, çobanlar, 
sını pencere kenarına yaklaştırır I asıldıgı zaman kışın da kuş- yandırdı. Yohann, homurdana _ 1 kafasına perdenin fotoğrafını /ağaçlar ve çocukla 
ve perdeyi tetkika başlar. .a.r, çocuklar ve kelebekler evin rak soruyordu: nakşetmişti. İşte şimdi bu fotoğ- yapıyordu, r geçit resmi 

Aylardanberi devam eden ça- JÇınde olacaktı. - Ne oldu böyle? Pcnc y raf üzerinde her şeyi bütiin ay- Kan koca elele tut h' 
l ışmasının bu beyaz zemin üze- Acaba perdeyi ynrİn sabah mi ne oldu? Oda, mezar gib. e~c ~ dınl ığile görüyordu: Çiçekler, konuşmadan' perden· mu~, •. dç 
rinde viicude getirdiklerini 7evk- assa? Herhalde yarına kadar karanlık! l\farie, çıkar şu •

1 
ap _ kuşlar ve çocuklar... ı duruyorlardı. Bu 

51 
~n o~un e 

le doya doya seyreder: Dalları sabretmek daha doğru olutdu. redeki bezil ;>ence Bu, haltikaten güzel bir l\uluş- cereden esen bir ~~ : açı· pden: 
il k .. "k v 1 Y h d • tu B k' d.. .. ·· k' ruzgur ,ler eyı çata ar yapan uçu agaç ar, az o ann, uyan ıgı zaman perde- y ohann .rnbuc k . 1 . . · unu ım uşunmuş, ım ynp havalandırdı. Büt" k·ıı 

·ı .d k 1 1 b' b . .. .. b "k ' ,,,.. a çızmc erını m t ? O d b 1 d • un şe ı er can-ı erı e ava mı ça an ır ço an, ı y ı gorur, u, mu emme) bir sür-ı giydi Bir defa dah d'k d'k ış ı nun ev e u unma ı~ı landı. Ağaçlar ç' ki 
çeşit çeşit çiçekler, kelebekler, priz olurdu Genç kadın t ti d , b k k t a ıh ı pcr- zamanlar kansı küçücük ellerilc banlar hareke;e gıçeeçt· erpved ç~. 
k .ı ~ d 'k· k" .. k · a ı eye a tı an sonra ırsla çık gü ı 1 b ı. er cnın u.-r ve en orta a ı ı uçu tatlı güllimsedi t . • A • n erce ça ışmış ve unu mey- ortasındaki ik. k" "k k I I 

• ı, gıtU. z sonra genç kadın, dana getirmişti Pek' kim' .. ? d ı. uçu çoeu e e e 
. ı ın ıçın tutup ansetmıye başladılar .••• 

Kemal oldu. 
cHürrıyeb memlekete l'o ı tll-

nu~ or ve f,k•rleı i uynndırı;,. ord ı. a
mık Kemalin sonralan m 11 k •t 
ynptığı ne ıiyatile de n:ı~ıı buy!:k in
kıl:iplnra temeller nttıi'.:'I ınnl Jmu lUZ 
dur. K malin bu som nki ne ıI ntı
mn dahn mueı;sir bir hnl alma~ırd:ı 
Avrupa seynhntinde yuptıgı tetkik ve 
temnslnrın tesiri büyüktür. 

Yeni Osmanlıların 1865 te b lnvıp 
sürüp giden ve yayılan nhrııı ne hn-
1 cket \'C fıklrlcri, nihayet 1876 M • 
rutiyetlnin ilanına sebep olınustur. 

1nkılip tarihimizde <Yeni O 'llnn
lıloı-. hamlesi çok ehemnıiyc clir. 
Üzerinde uzun uzun tetkikler ~ pıl
mı~ a Iayıktır. 

SERVER iSKlT 



2 Haziran c_ 

l •/rilca: 162 y 
" azan : Kandemir AJ 

Sagdan soldan; açık söyle k k manyaya lk Bulgaristan 
R fk B , açı onuş 30 bin liralık ..... ~~di icmal : Yunanistan ,;e 

!Congo meb:.: Re;:·B::~~:::h~:~:.~:~.: .. -m--ı·. İpek satılıyor l t h·;·ı;f t '. art t l r m ak ı·ç ı·n G ~~~~.!!~il~!~Jarın e~-·-
,,, k d ceph d "f • ~ a, dalrı" h f'eÇmea e Balkanlar- ·, 

a sa ını an la t 1g 0 , ~ e 1 ayı va:ıif e e naaında fi d 
1 

arp, karada d • d 

. 

rar .. e en efrat ve zabıtanı kum ipek koz ı neşre l en kara rn a h•oanre•,_:tnn.ıın.,niho.luayyoertl.!.~~·-!lt_ easn!~en~ 
Bu itibarin bu kanunun birinci dan, doğrudan doğruya bifam': ası p yasası a.i ._:_ • 

fıkrasında istihlia, .istiklali vatan hakeme idam ettirir. Firann ö- açıldı, •atıflar m e muharebelere aahııe ol. y IOD 

v~. ~ılafet için mücahede eden n~n: geçmek üzere bu çe3it bazı hararetll H •• J~v::~-~e Yunanistanın s~yasf'::: 
Buyuk Millet Meclisinin amal v salahıyetler verilmi{ıtir. Oyfcc:Jir Al ukuA t t • 1 • - zıycucri henüz la.naamile .. 
nıakasıdına münafi olarak düş~ 8.ıım:'•. ordu. kumandanlarının bu caret ::ıya ile yapılan Yeni ti- me , ·acır ere ıthaJat ı•çı•n h t •• ı •• etmif değildir. taayyun 
man mnk~t ve menfaatini :emin ~ ahıyetlen zaten mahfuz oldu- n.arak b a.,maıı esaslanna daya- I k ı ı k • er Ur Q HaJihUu.da müAbaaıran Al· 
yollu teşnfat ve Hsadatta hulu- gnndan bunun zi.lcrine lüzum var 1 k . u m~mlekete .30,000 lira- o ay 1 ve ımkaA J h 1 man kuvvetlerinin i al .d 
nanla~ ve memleketin kuvayj mıdır~ Bir de <lstihlis ve istiklali :a_tııp_e~ vk ipek .döküntüsü ihra- Hükıl t luı . D an azır amıştır si altında bulunan·~ ve 1 are-

I 
. "' 

SiYASi VAZİYET. 

maddıye ve mancviycainj her ne vatan ve hilafet için Büyük Mil- Al Jçm ontenıan verilmiştir. en miih~~ bl rıct tfcut>t1miz1n// ve ede\·atının bJrlikl bin (Sırp) ucoslavya. 

tise cüret ve cesaret edenler bu :~kram k.i. bu fıkra zaten hiyane- kada:r:~~k cf.jrtis~ . bir iki güne Yeni bir kararname l~ı~~~·~l!Jı{in f~!~ _de ayn bir karar kabul~ 1ıa:u~:~k~şka Ege deniz.i ile de kadderatmuı ne :.r:~ıe~ mu· .,._ 
ııuretle olursa olsun kesir ve ten- let Medisinin amaline muhalif) pe::Ja~ya!a acvkedilecek bu i- eden ithalatın r :r~zurnu t~kıl ıicinde hususi sure;:= ha-ıı olacaktır. le sakin buJ=nun ekseriyet· 

anunun salahiyeti dairesinde Is ı vatanıye kanununun ';)İrinci o•v e ı ece tır. Bu kararname ile arammf ~~· ı._tır. n ki" ı e ere rağmen ticari da henüz bir kar aluıını km· 
tiklal mahkemelerinde muhake - maddesinde vardır. Binaena1e h ıger taraftan haber aldığı caret anlıışması b~Junan vea b ı- Takas yolile ynpılacak ticari ı::.1 ıyat a~ılmak üzeredir. Bazı iiJdir. v 11 de-
nıe olunurlar. Yunj lstiklGI m~·h· buna da lüzum yoktur Sad y m~za göre Hatay, Antalya, lz - lunmıyan ınemJekctlerle yapıl~·/ mübadeleler meınleketfmlz irin geıı!:~ vapurları Umanımıza . Buraları birinci Balkan har. 
kemeleri yalnız firariler le m: - , casusluk ve ifşayi sır ha.kkınd:k~ mır ve Diyarbakırda koza piya· ~ak. ticari mfibaıfolelerde ıthali'ı; / ~g:nfin. ah1ıaJ ve şeraitine g~ maktatfırlavr: ba~uda~be:~~k yi~ı; ~mden ~vve.lki Sırbistan Krallı-

' d-:"'l ol71't;aficnklardır T ekrfi . ,._ kanunla tecziye edilecek m .. • sası açılmış ve .satışlar başlamış- :~kanlarının arttırılması için le ·ı8hak ıstlfadeU olacı1ktır. Gön- bu yoldan lbı.lya, Fransa ve di- guu tetlQJ .eden yerJ.,...,fj,. ~ 
n~ ıyorum: stı 1<1! nın,; 1 ı mı~: leri de fsti!ı'.}RI ~ ~rı.m- tır. Hatayda beyaz koza IOO 1 buzl umlu görülen en nıüessfr tcd·ı ;.a~: ece lmanara mukabil 1htl- ğcr Av_rupa m•mlcketlcn"nd- ları. ç~ı. .... . ".ıISe ı· ,n,.ıldır;., zalll 
in bir ·.. fM~I... ~ ...... _ .,--:;01 j · ~ 11-:r ... ftr. - ı:t_..,,,_., ,::,,. • ı .. • I der nlınmıştır, ınız o an maddeler 1Uıal edi- 1 .. ~.. • ..... .,. 
oruz. u eoför, soluk soluga gclıyor ve ev- de çıkacaklannı bilmf)~~üfl' -P»hAv;ın Döv• . , lccek ve dünyanın ibu kan k ~a getirtmek de iınki~ f. · Lıf· ı edlbi şehir Tamik Kemal mcrhUJ1lul 
Yeııi yapılarla silslti geuiş melda- velal ş~le~, ~agıtl~~ından sıyırıp çi. halde, bilhassa Calatasara .. : f •e:J ıu ...... - .. • _ ız ılıtıgafı ziyctlnde dövizle yenfdenşı vaj gırmektedir. "'"°"·-.r ~İ:Uamalila hu mektebin kü fiil garbe bir Jl" 

. • • , .. men cruı üst.üne dw.ı:.or ~ ,; • • •• "' or dır • satın al k i 1 ma Süveyş •· • " b~·ııer:ln gelip ....,. fnn p"nc-csı a"ıldı d- ,,p: bu nıek' 
6 .. • ,,"h,. • '°'11 OUU hınca• v ·- - "" 11Iucul lOIC!eııne t.11.ın·ı """'fü U•l İ<tır••al,.,, ';ll. • • f"'lbf'rf Serbe t dÖ- nd ma Ç n Earfedı1ccek k ,. •• u~ı .,~,.,- " ""'". " ""

1
...,. ıer, Otıu• ·~ ··! -'•nın .......... = v,.p_: ı. • , • ... - .. · _ .... ., .l'" .. - • ·• ....:•· ~ • - ... • • ::.:.:-'='l.v bu ün i ·n I l""""~- Tu det nzaltı1acaktır. :ndı;, görmüş olan (Kör Hasan) TO· tep luiklanda ne büyük tnkdir ff 

denler, ilfikis gcnçlıı,'llll ıerı Slıruıı· uaı:u~u c\-:etki zamandan bug(ine kal- ise Galatasaray Fenerbahçeyi 2- 1 rd~ .......... .., ..,.g ~•Çl c ,em.an des ay (bizde) .. Su. 4 _:·Tm::.ı· , • • .. il '7~'r1 olmıyanlara rozet dağıtıyor- mcthil senaihr. • 
ler çoktur. laliim olnn şudur ki; iç- mış, battil bizden sonra yııpılmı~ c- mağlup etmişlerdir. ır. ._. ...... ., · ' <JU. Yetmiş ba kadar sene evvel n&Y 
yüzunil %enüz Jayı"kilc bilmediğimiz ser pek azdır. Setpikta, • lsL Spor R. B. Haf tay.mm ortalanna doğru, Sınıf sınır, grup grup TCsimler ('I· lıp birçok safahat geçirdiği hıı1Jt 
wman1ardanberi buraaan geçmiyen lıleııcltı bir Emev1ye ,camii vnrdır. 'F le lA d k G Sar F b h Galatasaray kalesi önünde hir fi· lmnlıror ve bir sencdenberi blribir- kcndislnd!!n ıronrn açılım askeri ~ 

•eı:·· <ıerdar :ımlmamıştır. Evet, hep gelip Kilise imiş, sonra yansı kilise, rar1· ·ev a a e sıca bir havada • ay. ener B Ç8 !erini görnıiyenler tekrnr g&rüşcrek tiyderi ·e Sultan :Mahmut tütrP' 
"'lleroir. İrıın1ılar aa ge1miş; s1 cami .olmu_ş ... Nihayet bizim clı- erken oynanan bu maç sıcağın Dünkü tahminimizde yanılma rikik cezası verildi, bunu da Kü- hnsnıtlerini dindiriyorlardı. arkas:nınaukl llc:zmiiılcm Tüşti) tıl 

fı.,, ~ı.. ..ı-Jmlş, Araplar ela gel- miule bugilnkil hallnl u1mış, yanı tesirinden lazla hakem Feridun dığımız Galatasatay _ Fenc.rbab- çük Fikret fevk.altı.de bir sütle Saat on bir bu~nkta konfCTans sn- bnzı ilavntta bulunulnrak açtl~ 
rıdamlJP "':'" . Saliilıaddinl Ey- mnazzam bir cami olmuş. 1 Kılıçın pek fena idaresi niı:Ün· çe maçı .iİı!bat etti ve Gnlatasarny ve kale direğinin içine nişan ala- lonunıı çıkıldı, Ankaradun pllliv için (Mektebi lılülklye) ki clyevm 1-..,. 

geçm.°' '' mafüJl. eu gih-müşler Oradan çıkınız: 'üstü mükemmelen 

1 

<len hiç de zevkli olmnmıştır. bir buçuk saatlik yorucu bir mü- tak gole tahvil etti. ~elen kc_şşnf Saim, .Mıınrif Vekili liscsicllr, birçok tnlcbeler yetfştird 
R?maTlı~ar ~a .,, "aiıİ>11.'iın·'" lh -. örtülü, geni", Icroh, serin Wr ""r"ı : lstanbulsporun farklı mnr.Jubi- d l d İkinci haftaymda Calatasarny llasan Ali Yücelin :ve Pcşt~C!.firi- hnlde .mekteb1mizin .Frnns1zcıı 1 

•ıeıı« e ._,.. " ,..... ,- 0 ca e e en sonra neticeyi 2 • 1 · dıJ m.ıbşl, dımuıH • 
1
• ~şıini &~. _ TH'lmldiyc .cııı ... ısı. Onun '\.•anınua ııy· yetine ba .. lı ba"ma sebep ve ayni k f yine ahenkli oyununa dt:vam et- miz Ruşen Eşref llııa_ydını tebrik sanının tedris ve tahsilinde mcY 

.,., e ~p e mı c.r ı-h ~-- "' 1 "' ... a;ı:anmıya muvaI ak oldu. k ıı ıı ı ,.,.. d b ., - •·• ' • • a '" I '°k ııiY':r.: \.!it çarşı daha· M"lh t d · hl 1 • · b" tiği sırada .Mustnfadan "'erinde telgrafları alkışlar nrasındıı okun- o ·uınası 'Y z ne en •' ransa a 
ve gitmişler ... Bütün bunlunn tı .. .. 1 a~,,_:rılnf . ı a paşa zan:ıan a sarı sıya ! a.rın :yı ır Oyun zevkli oldu. Bir buçuk bir pas alan Salabattin ylne de- du ve ondan sonra da Galatasaraylı- işbu mektep .mezunlarını bila tnıi 
sında en çok kalan iuletn yerleşen ı 1!'- hk ~ netıoe almalarına manı olan Fe- saatın bir saati zarfında C lata- ların en kıdcmUsi 1883 mczun1nrın- ban istedikleri mt'ktcplcrc knbul e 

b·ı· olmu.,uz. Tom <"o:.rt nsır buralnr· ni şekllcfc eıı'.<:'.,'.~. vb:W!ı!rl de bu rjdun Kılıcı, bu sütunlardn haklı saray h"''-.ım oyn~dı v '-· 
8
d . . mir gıbi bir şütle ikinci golü ata· t" .ııT.: "b. 1 A k d b'. ,, ,, " d J aK .. e Ken ı o k k il:ııı 330 11umara1ı Ahmet Muhtnr ır~, cı ı <' ycvm n ara :ı 

da bfiküm sürmuşüz. çarşısı. '' 1.1ı..~c ııı ."'"ve olarak tenkit etmek istiyen bir 1 yun unu F cnerbahre" k· b 1 t- ıa tn ın11nı muzaffer etti ( 2). 1sfendiyar ('Skİ'-'C ait "ll hatırasını kaç sene evvel açılan (Siyasn1 Bt1 
Ş b- t h ... .-.ııcı:ı\...,ı. k ı · ık - .h ld d '" ".,e ü u <: llalce Şa · T "' '" Bir sabah 'Filozof :Rıza Tediklc amm u un ususıyc . l •''!;t ...... ~'> ta ıp ç tıLrı a e onun u· tirmiye muvaffak oldu. h ın ki zdı ezel~~· oyunu, okudu: ler) mektebine kabulde <le Gnlatn 

bır yürüyü!lo ,.ıkmıctık. Yolda Suri- çar ılnrda toplanır: O !lleş ınr C' 1 ;;.ünden emin olduğum ka- F b h d ,_. . er zaman ürüst Ü~ ve vuku· Say,n nrkadnşlar; ray rnczunlnnnın dil:-cr lise mc1:11 
• • " tüyil hele bir zamanlar lstanhul <Sav.-n1 - •sizl·-· d · d - 1 ener a çe e on ~ışı oyna - file idare -taı. l h kk -" h k k 1l ycyi istllii~n gelen orduların en mü· ' · ... . ı ıgıne e man ıgım 1 • ( 1) G l " .-. Bugün kıymetli irfan yuvnmızm ~~na a 1 

__ .-uç nn az:ınara 
hım geçit yeri olan Nehrilkc.lb'in Ak- !iyelerind hanımefendılcrln brlli baş rüstrJ~..., "'cıeye vermedim. ma~na~g~:n ~ atnsaray TAKIMLAR: (74) üncü senei devriyesini kutlu- rıcıye meale •ınc :ılınması meld 
denize doküldiiğil ncıKtadnki boğazda lı ziyneti olan ° incecik, pınl pınl, dar liy~Etı.=s '1a uzun uza- ~u ac eyzlmkın.llan~ndevı go~f çı - G a l. tnsaray - Osman: ra- yoruz. Galntasnrovlı arkadaşlar miz için n_ynca bir şereftir. 
kayalara yn,Pıştırılmış boy boy mer- zorif ip<'kli me lahlaj, top top ipt>k- için, kalemi kıı .. : .J- 5adece -~ra::kama ~ i et;" ~n istı ude ruk, Adnan; Musa, Enver, Sa - b:ıyrnmınız kutlu ol~un. l\lektcbimi- lIC!r lisanın kendisine mah us 
mer lcvhaltır önünae durduk. Hu- 1

1
1ler VC! ~~~n z.anuı~clstanbu~~o~a~· Ben onun hakkın ... ~ıu·.ı:~. ~ ~ • nn:

1
A· -ld gıbi .ız oir linı: Salıihattin, Muzaffer, Cemil, zln en eski mezunu olmak hnsebilc şive v~ tdiıffuzu oldugu gibi Tu 

kumdarlar ve .,erdarlnr (ben !ilan ar.ılnı ~dıyC: ıf~ er, ııe 1 \- dıya ya7.acak değiHm. • .• ar,.."\ mag up o ku. Bülend, Mehmet Ali. onu-umun en kıynıettar günlerini çenln lstnnbulda, Arapçanın ll 
tarihte buradan geçrrek Snriley1 al- ma ı na e o u ar, masn ar, ra • H kk .d ı--· t ı · ı. • •• atasnray tn nmında Arif, F b b c·b . M hatırlıyarak ben de sevinç duymnk- dn, Farislnin Tahranda, Fralll! 

leler, tavlalar, pıinç taslar, vazolar. <. a 1,nın 1 are et ıgı maça .., .... . .,.1. L- .J:'cıfnk yoktu. s~ı,·m. ener n ç. e - ı nt. 4 U'lm· ' A"tm. nm Pnristr, Jngilzccnin Londra 
dım) dıyc taşlnuı iı1U ufaklı satır- d K 1 .. ff k olmuştur> ı ~ ~ .. "'1 t Ö Z 1 1 "''"' 
l
ar hukkctmi•ler. Bunların en tazesi sııksıklnr; ageller; krfiycl~r. Şark rı un ı ı~ muvl.. ak • d L.d......._:;müzae .. ~ •·•. '!.ti tarafı mi ebr, yn ura , mer, eyne • - C· Beş senedeııberl şu makamda en <!irnrındn, Almancanın Ilrrlinde :ı:: 

'" musikisinin bac:tacı ııdlar defler ve demek dogtu o ur anaatm e • Gündüz ve · ·-. ~ ll • aşar, Ali Rıza, ' iyazi, "anın Mo kovada, Rucmanm At.1 
l!mnmı Harp sonunda Frnnııız kuv· · " ' - ı ...,._ • • '••t- · s >-Şam diyince akla gelen llk l<'SDI' : yım. I Fenerbnhçenin en tetiıı~~}!J _.:,_ :'\brJ. dn ve İtnlyancamn Ronuıda en f 
veUeı1ııhı başında gelen General Gn- o• ~ . . , ,.. ı 11 4 20 2 2) V ı· D · 4 24 7 ro'nunki idi. ı~nl,at kitnbc mıizcsi Yine sedef kakmalı, yükı!l'k ökçeli, • . . . olan sağ açık küçük fikre ti 1J.:'.il ," t:n 2 atasaray ı arın meşhur · · • e ı emır · . , olıırnk tckclliım edildiği malüm 
haline gelmiş olım bu da~ eteğinde, üstü ponponlu kadife tokalı nnlınlnr.. Oyunun ılk dakıkalanndan ıtı· ması için sol hnf oynatılmıştı. · .. 0 .. 1 l ;.: ::11teriydi. Ank:ıra· 3) Galip 4.25. l. Jlundan mruıda her llsıının .1' 

k 
1 

bl hc:p burada teşhir edilir, lıurara sn- Lnıen sıkı bir oyun oynaınıya ı Dünkü oyundıı Calalasarnyın ~n ~ _ -.vlılar pılu- 200 Metre: l) Muzaffer 23.3, disinc mnhsu., bir tnkım üıb 
~~ o~:a·s::ı:.:;-ta y:~!~ ·ı~c~f~ tılır. buşlıyan lstanbulsporlulnr ilk iki beki ve bilhassa Ad~nn fev - senelık pı a\• gu. - ,.. •• - ;; 2} Cezmi 23.5, 3) :Ferit 24~7. olup, ıbunlar kendi lisanımızdan 

du 
raJlikte 
rnütJU, 
•ersem) 
lanJann 
deiitm• 

··········· 
Gafl 

Am 

sa 

k Şam evleri, hep bunlarla bezenl_ r, mühim fırsatı, ü_çüncü d_ııkiknda kala· de b·ır oyun çı._ararak, tn - da bulunan ~alatasar .. J :-Z t'] .:: • . 1) Yavru 3 7. 76, cilmlo Frnnsııcnyn nnklolunuP 
r,ubcğine kadar inen bembeyaz sn il• h b 1 l l k.a d 1 K d k t ~ t 1 il; va gelememışler. 'Yerlerıne Eta ...... I. D- ~k <>lter flet.:- • P,. 1 -;· wı hnrliycn tercilme edilm<'si pek a 
lmı ııvuçladı d , uznn uzun dilşün- Şam kadınlun ep un ar n sus e· · ç.ır 1 ar. a ır ·ap ıgı op a ikımlarının galibiyeti üzerinde mend Ekrem'i pilav yemeğe gön ıs . aın.... ..._,.., ....... :.?B u ve gülünç bir hnl kesbedcr. ~i . 
dü ıve bu işe bir mümı vcrc:ıni;vcrck, nlr. Beşiktaş kalesine kadar gidip 1 müessit oldular. dermişlerdi. Bununla da iktifa 2) Mclık .33.1 O, 3) !"-ur ... !r-...,nn ,.. .. vilzündo en ziyade tcl:ellı.: tetfoncu gı 

dece: Fakat Ş:ım haaınının en sevdiği M:hmet Ali ile karşı k~r~ıya. kal: I Musa, Enver ve Salimden m~: -ederniyen Ank.ara Galatasaraylı- 132. 3~. . i ~~f'"c lisnm olduğu halde Z:ri~:n:a~ 
- Garip şey ..• dedi, unutmuşlar slls nalındır. ?ıgı halde topu kalecının kuca 1 rekkep olan hnf hattı icap ettıgı ları namımı Külbııstı Raif, Lir 1 Yuksek atlama: 1 ) .. Jerfı 1.80, cdi!C!n İnı;.: ·~: resmi olması içın hiltıın 

1111 :acnba!. Nalının, Şam kızının ııya~ıniia bul .t,>'lna attı. . . gibi seçilmişti. fakat fotvette Eağ telgraf çekmiş ve iki !,ley istemiş· 2) Jeba L70, .3) Guner J.70. lşbu lisanın lısılrı'cltc~ fınd:ın e- • 
_ Jla~,r .. dedim, göuerinin önün- doğu şiiri, belki ornyı görmemiş o- Heme? bır dakıka _sonr~ Tan~ iç Mustafanın ve sol iç Bülendin . . ı Uzun atlama: 1) Çaroğlu 6.18 İngiltere hükümcti tnı4 • mu\"lı1-

tlcld bu kitabeler, onları unutkanlık- hmlar, :inkiir edebilirler. ayni pozısyonda, aynı şekılde bır icap eden cevvaliyeti göstereme· tı. l A k b. t . 2) Necdet 5.66.5, 3) Kamaryoti nelercc ısrar .cdlldiı;.ri halde fi 
tan her lühza kurtarabilirdi. Amma, görmüş o1an1ar, o mermer g.ol daha .kaçırdıl"ian so_n_ r.~· ~e - meleri, hem haf hattının çaİı~ı-ıa- "' -.-. n. aral'.a ır encere pı-

1
. 5.64. fok olunamama ı üzerine kcmilb-

d- ı · avlularila bl liıhza bile din k b 1 1 L lav gonderılmesı. . . c··ıı . 1) J b 1 1 74 bık Fran81::ıca lisanı ibka edllı O hnlde? oşc ı • r - Ş1 taşta ıraz can ı ı"' ı:;osunmıye !arını müessir kılmadı hem de 2 F l b t u e atma e a . • 1 
- • meden ~nrıl r:nrı1 taşan mermer hn- b , d e k t 1 t b 1 n • - ener maçmın ga ı ıye . 2) Ş •f 11 6.7 3) v 1 • l;lndcn, Hariciye Nezaretine ngiliz 
- Belki "'·ckllerc lıenzememek is- aşıa 1• ".•. 8 1 an u. po~ e - fırsatçılıg-ile meşhur olan santra- 1 b" • ·ı · en · • ""arama en ~ r • ı ·· d ı·- · k · "" vnzlarm etrafında glll, yasemin ve _t l h e ıtırı mesı. suaretın n gon Cl'< lgı cvrn · ı rcsmı· 

•-ını"R!Ürdı"r. annsının guze oyunu &ıya oeyaz lor Cemilı"n muvaffak bir oyun C ) 1 I \ k d 1
-· ga 1 O 80 t ı· ·ı· k n· mc "" .., ~ limon, porbıknl fidanlarının arasın· · d a atasaray ı ar, ı n ·ara aKı Ü · yey ngı ızce yazara ve ny 1 

• 

- Yani!. da çırılçıplak nnrln bacaklv.Tmın U· ıfor_vctlere fırsat _verm.'.yor u. çıkaramamasına sebep oldu. kardeslerinin arzularını yerine ç adım: 1) Yavru 13.61. 2) a1de Frnmnzca ııilsh:ısını Tnptcyllyc-
- Buralara bir ·ynbımcı gı1ıi gir· cunila, o mini mini nyaklarooki ıın- Istanbulspor yıne hucumn r,eç- Salabattin sağaçıkta verini bul getirdiler. Bir tencete dolusu pi· Tur~n. 12.80, 3) A~pınar 12.30 xek İngiliz metini nrntebcr olup 

nredıklerinl, baralan bir yud n say- 1ın ..• ve o mevzun, uhcnkli yürüyü· ti ve güzel pnsla~la Beşiktaş ka· muştu. Eline geçen iki fırsatı kıı· )"' F .. d Fk emin koltu- Cırıt atma: 1) Kenıal 54.02, Fransızca tercümesinden dolu~'! 1n-

mftdıklarını ıınlat.mak 1A1n. .. şün mermerlerde çıkardı,.. ses ... :nu, le_sin_i .tazyik. etm .. ıye başladı. Bu çırmıyarak takımına iki gol kıı· _avı ~rkcumen k .Ar '-- · · 2) Varan 50.86 3) Şerif 47.23. gillz h!ikilmeti mcsuli~et 1.'llhul ctme2l 
.. .... ı;• _ b dd d t guna sı ıstıraru n..:ura}n gon- '. 3 O l) B . . .1• 1 d 

H 
L d b d ·1 mld 'I Şamdn bir "Üncük "a IU'lll" - amma, hakımıyel ır mu ~-t evaın e _. znndırması, aeçen devrede göt- ·ı .F b h . de 2 1 Sırık: 1 ) Halıt . 1 • n- ıbnrcııı ı uve o unur u. aki .. at e u eğı ır.. ., ., .. . F k a - ~!L -d ,..;; .. detdı er, ener a çeyı • f"l 3 00 .Bu EClle mnyısm on d;:ıkuzuncu . . n· 

1 
ş h d b F hakikntcn yaşamış - olnnın, ömrilnün tı. a at eşuı;laş aag an yap._ı düğümüz yorgun halini atlatmış - 1. tt"I tar ı t . . . B zım ıvıınyo u, r Z."l e aşı, •a- b . k 1 H kk d ns alan mng up e ı er. Ç ki. • 1) İ et 31 09 ?) Gençiik bayramında 'l'aksım mey-

tilı kahv leri gibi Şnmnı da ınüte- sonuna kndar uııutnmıyncııgı sestir. ır a. ı~ a aw· ·ı an • p .• .. olduğunu isbat etti. Sol açık Ankara Galatnsaraylıları bu , e ç. zz • . - dnmndn libid önünde yapılan resmi 

kal.lerln dolu kahveleri vnröır. Bun- Şamdıı, erkek de nalını sever ve İbrahımın ayagından .ılk golunu Mehmet Ali vazifesini yar.>lı -ve "k" ·1 · • h l.. d KTotzer. 1 h ' · k d B ld b f t ı ı temennı erının U!IU un en geçitte Galatasaray ılnrm :'" sa-
ln-rdan birinde ş ylc yıınnı aatçlk okalct.a da tıpkı kundnrn, pnpuç tribl ı ·azan 1• u &'0 e ırnz 0 say birinci golü tnkımınn kazandır· sonra pilavlannı daha lezzetle Ankara milli kUme hadıı. akran ve emsaline iaık gel-
oturunuz: İşte Bursad:ı Deftcı·dnr· kullanır. aramak doğru olurdu. . makta fınıil oldu. yiyeceklerdir. 1 dikleri &lbi denizcllık ve kayakçılık 
hk, Sıvnstn m ktupçuluk, I~on~·ada Lokantada gaıson nalınhdn·. Saka- Vaziyet 1 ·O olunca, lstnnbul- Daima tac çizgisini takip et • b k I maç arı dn da meydan okumaları umumun 
polıs muduılügu, Yozgatta, k~nuın- lımzı tıraş eden berber, nnrs nen::r.i spor yine sıkı temposile oyuna mek illetinden kurtulup, topı.: n Ko eı mUsa a a arı Aııknra 1 (A.A.) - Bugün .. c bılha n !',arın Vnlınıtz d kl-Or 
rnn ık, Erzurumda hi'ıkiınlık, I tnn- l gttirrn knhvecl, bakkal, 'im ııp, attar, devam ediyordu. Fakat Beşik - gelmesini beklemeden, topa clı>~- Dün mevsimin en iyi atletiw1 l\layıs stadında yapılan milli kllm Lu fi Kırdaı ın takd ı ın mazhar 
~ul la. s tab pi k, Vanda m~:ıll~m- h:1'kes nahnhclı~. Ben, bl. ık! .. ~~ hat· taşlıların, İstanbulspor forvetle- ! ru gidecek olursa. son seneler müsabakal arından biri Kolejde maçlarında Altınordu - la k spoı ln.ı nk (1 a ın Gulnuı r:ıylı lar) 
lık, ] a .. de 11:' ıftülu~·· · .lula a U. ata nalınla bınenlcrl bıl~ go:du~. rini durdurmnk için her çareye zarfında Galntasarnyın sol uı;ı"-· mümtaz bir seyirci önünde ya - knışıluşma!ll 3 3 beraberlikle, Al di\ rck el çırp'lıa ı ve Galata ıır ~ 
her ytrd her T~ı k gıbı h r hrl.kı . Canı~1, dedim ya, suyn t' mulmuş başvurmaları ( 1) her nedense j tn ördüğü en i . bir oyuncu o- pılmıştır. tuy . Hnrbiye İdman yut·du nıaçı a·ncn •ının dalgn nn:unk ı:r~m i 
luı z olaıak h r ışln b::ı ında lıulun- bır ı,ıclur ... Orada ııalı~ısız, na ıl ~·a· hakemin göziinden knrmıs. ola . lab~ı1ec~kt"ır. yı 3/ 2 hmirlılerln •galıbiyctile sonn er- ki hlı· Galata ın\lı olmak h e-

ş 
1 

lhtl 
1 

D h r A/ı. DEU}Tl .,. ~ Saat 14.30 da yapılan mera- mıştir. le- b nda ha ıl c.tığ l s ,1nçlrn do· 
muş am ı yaı· ar... 8 tısı var: ıınnır. \ l 

1 cak ki. siyah beyaz defansta kas- Fenerbahçe takımına gelince. simden sonra müsabakalara ge- Tenis maçları uyı göz ~n l:lnını zaptcd medlnı \C ........................................................... u•••••••............................ di hareketler fılenen ve sık sık belki d e zayıf bir tnkımln saha- çilmiş tir UU iht ynr y .. knıudn '\'C kall ln1in 

Petrol kumpanyslarının Edebiyat müsabakası gözükmiye başlıyordu. Nıhayet ya çıkmış olmanın ve birinci ta- IOO Metre: I) Cezmi 11 ,4, 2) Ankarn 1 
(A.A) - ı9 l\1ayı u - u:ı:l·dnd daima tn unakta oldu um 

yine 4stnnbulspor kalesinin sıkış· kımdn ilk defa yer aldı.;ı hal·fo Muzaffer 1 1 .4, 3) dı tenis kordlarındn devam edllmrk· \ ' € muı ı sa bh· nlşandarı zi ndc 
merkezleri Kon yaya Üsku""dnr HnlL:e"ı"nden .. B "k ki . ., Sami 1 1 ,6. te olun tenıs tc .. vlk mü~bnkalaunda blld" · G 1 t ·ı ~ 1 ny • tıg• ı bir anda eşı ·taş i · ncı go- bu talı"e mazhat olnmadiln oyun· " kıymettar ıgım 

1 
' " nakleôiliyor 800 metre: 1) Rıza Maksut ulınnn teknik neticelrr şunlardır: · ö t ~- m "b· 

Evimiz Dil, Edebiyat .,ubesi- lünü ''aptı. Hemen birnz sonra dan çıkmıya mecbur olan Muam- Bt'mbolu olan rozetı P u u ı:-ı 1 

1 
T J 2.03.6. 2) Kemal 2.04, 3) Ca- Tek bayanlar: l b ü d h nuzda tekrar 

stanbulda bulunnn Benzin ve nin Türk KnhramanlıSı mevzuu da hakemin ikram ettiği penaltı merin yokluğu yüzünden, bozuk Bayan Pnrkan, Dayan Eni e bük· ştc ug n c nzuru 
petrol kumpanyaları merkezleri- üzerinde açtığı mükafatlı edebi- Hakkının nynğile knçtıktnn son· bir maneviyntla oynndılnr, TtıKı- !ip 1 ~-gs;~tre manialı: 1) Vasfi men galip gelmistir. ediyorum. 
nin Konyaya kaldınlması nıuvn- yat müsabakası alakadarların ra üçüncü gol, hıtanbulspor 'ka· mm daha büyük bir mrığlübiye· Dayan Paguct • Bayan Bıhny 6/1 Sayın nrknclnşlnr; 

k k 
d" Ö 1 7. 3. 2) Sudi 18. 3) Merih 18,2 

610 
İlk d fa olarak grnp halınde mu-

fık görülmüştür. Bu suretle pet· teklifi üzerine 1 Ağustos 194 l lesine girme te geci me ı. te uğramamasında Zeynel ve • 3000 metre: 1) E<>ref 9.24.4. ulllmlcrı"mizle bırlikle TCSim çıkart-
D 

· la d v j b J A ·ı ld 1 F t r Tel; Bayla>·: Fehmi • Phillips G/l 
ro1 tevziatı daha sühuletle yapı- cuma günu·· ak..,.mına kadar 'U"'•· evrenın .son nna ogru s· mer aş ıca amı o u ar. orve • 2) ı·brahim 9.44, 3) Sabahattin mn''I 1683 senesi mezunları bizler .- .... d l d b k f · d ·1 G/8, Şefik - Semih G/S, 6/1, Ahmet ~ 
labilecektir. tılmıştır. tanbulspor kazan ığı pena tı an şahsi ir ·aç ve mün erıt enı e- 9.46. Taniloğ'an • Marffy 210 _ 614 • 716, ihdas cttlğimi1.den ıncktckblmlzin 

Bu karar üzerine Standart Yazı sahipleTinin gönderecek- yegane golünü atarak ilk dcv~yi bilecek hücumdan batka bir IJCY 400 Metre: l) Aneus 5 3. 7' Vedat Abut • Kerim Bükey 6/3 - mfizcsiıı bir yadikilr olma ÜU!1'C 

kumpanyaSlnın umum müdürlük leri şür, hikaye, piyes ve Türk 3 • 1 mağlup bitirdi. yapamadı. Sağ açıkta Küçük 2) Ahmet 53.6, 3) Nuri 53.9. '1/5. iki ndedıni takdim ediyorum. 
ikinci devre tamamen Desik- FikTet, takımı ııürüklemek için J 500 Metre: ) ) Rıza Maksut Çift bıı_ylarda: '\7cdat Abut - 'Maı'f- Sayın yeni .ve eski arkndnolar; 

merkezi Konyaya na'ldedilmis.fü. kahramanlı~gmı bclirtcn her nevi ' k v - h ld b. t ft fv A onsk Sulzh"~gcr 11/2 mektebimizi hiçbir vakit batı ını7r ta'm h&k-imiyeti altında geçmiş· ço ugraştıgı a e 1T ara an . , gr y - .... ' • 
Steaua Romana ve Şcll _kumpan yazılann me:lkUı tarihe 1.:.adar (•) Bu sııı-ııtle 89 mtt'U karşılcış· 6/2, Celil Tnrman - <Kerim Bükey, dan çıkarmayıp, her sene ym'lll! 

tir. (1) Takmıifo, ·m· cltfa ver alan mada Galataso.-011 Fcrıerhahçeyi 89 Semih - Orhan G/2 • 6/1 Fehmi • mnluuısuııda mck~p arkndaşlarmız-
yalannın 

lecektir. 

merkezleri de nakledi· O.il, IEdebiya1 "ube.i başkanlırn- B "it b d d k b l " · t 1 ı ·· l tmck ·· '" •· eşı taf u evre e ra i inin Mıı(ımmcı- nyuııım hcme'!I baırnda ~iııcii defo 11eııerek san ucıı•cr ıc ıı· Ahmet Tandoğan, R. Zorlu • Şndi la ınusafnhn ve nıunyec e c u:ı:.e-
na gönderilmesi. ~aşkınhğından istifade ederek i- hakem tarafından çıkrıTıldı. be 14.& iiııMt goW hediye ı:tti. Kavur G/3 • G/1 re burada toplanmanızı ve vlll

rİTAl VANLAR 
.Beft. ölmedim 

Büyük casus romanı: 48 •.... .. . .... .......... ............... ........ .. . 
caba Semira biliyor mu~ Yaptığım ihbardan, 
(Trcmler) i ele verdiğimden haberdar mı.~ diye 
düşünüp duruyordu. Ku maz adamdı. Son cüm
l~m, ona birçok şeyler anlattı. T ereddüt)erini giz· 
lemek istedi. Hiç anlamamış gibi: 

- Çok naziksin, Semira, dedi ••• 
- Yalnız, dedim. görüyorsun çok muzta· 

ribim. Seninle allikadar olacak hiç hfılim yok. 
Sana karşı nazik hareket edemiyorsam, tee surü
mün büyüklüğüne ver... Bırak beni, bimz :>al· 
nız ya ytıyım, dbet hiçbir keder uzun •Ürmez. En 
buyük şüa yine zamandan gelir. Kendımi tedavi 
cdC'}' ·m, eeninle o zaman görüfiirüz. 

H eker, hiçbir şcy söylemedi, arka atknya 3•Ü· 
riıdü \ie odamdan çıku, gitti. On dakika sonra 
OrıPli kapıyı vım:ha. Elin de bİT kağıt vardı. Bıma 

Nakleden : Cim • Mim . .............................................. . 
uzattı: 

Oku bunları! decU. 
Birinci kağıt. kendisi tarafından merkeze hi· 

taben kaleme alınmıştı. 
. «Hacker 'İsminde ve (X. 47.4) aicil numara

lı nrlc~aşm son -zamımlar z.anındaki harekatın· 
dan şüphe elm kte idim. Bu arkada" üç ay ev· 
velisine kadar fevkalade faaliyet gösterdiği ve 
Büyük Britanya İmparatorluğunun menfaatleri 
u ·~runda cesur.ane ve fedakirane çalıstıgı bal de 
üç ayd.anberi hiçbir İf görmez oluıuftU. 

Ahiren Sertinde Semira'yı kıskanma yüzün
den Semira"'ya lcaılı beslediği büyük aısk dolayı
sile kendisinden büyüle istifadeler temin ettiğimiz 
Trem1er isminde bir Gestapo ajanım, ihbar ede· 

rek balta ile idam edilmesine sebep oldu. Hacker 
birço"k gizli iflerimise vakıftır. Gerek Almanya· 
da ve gerek }talyadaki tefkilatlarda çalıftığl ci
hetle arkadtlann hemen hepsini tanıdığı gibi fa· 
aliyet sahamızın tümulünü de bilir. Bizler bak· 
kulda bir ihbarda bu1unup bulunmadığını henüz 
tesbit edemedim. Kendisinin imha edilmesi, ımem 
tekelin büyük menfaati iktizasındandır. Hadiseyi 
ııİz.İn de tahkik ederek kat'i ıbir karar vermenizi 

rica ederim. 
ORA'l..:İ» 

intikamımı ıesnıi mesnetlere dayayarak al· 
mak yolunda bir adım atan Ornli'nin yüzüne min· 
nettar nazarlarla baktım ve hemen bu müzekke
reye ge)en cevaba göz attlm . 

«Viya.nada bulunan arkadaşımız (F. 41. Lm.) 
Berline gelerek hadiseyi tahkik edecektir. İddia
nız onun tnhkikan1e de sübut buldui'!u takdirde 
Huekcr':in imhaSl için lazımgelen emirler kendi

sine verilmiştir. 
••.• .. > 

Ornli memnun bir tavırla bann baktı. 

- (F. 41. Lm. ) geldi, dt>di. Benim odamda 
bekliyor ve seni isticvap etmek istiyor. Ho.lydi 
beraber gidelim. 

yntta bulunanların dn bu lr:timn& 
tertip eden heyete telgı"nfla tebrik 
ctm lerini rica ederim. (F. 41. Lm.) Hncker'in mes'uliyetine karar 

verdi, ve Hacker'in derhal imha edilmesini em· 

retti. Ve bana: 
Sozl rime ııihayet vermezd n ev

~ el h ş 6cnedcmberi ve şu makam
infnz du iıvledıgıın <>tizlere bugiln nihayet - İsterseniz. dedi, bu hükmü bizzat 

edin, isterseniz başkasına infaz euirin. vere~k. bundan boyle mcktchlmlzin 
teslt cdll c k senei dcvriyelcrınde Ben hiç tereddüt etmeden: 

- Ben infaz edeceğim, dedim. 

O akşam Hncker'i dave tcttim. Beraber ye· 
ıneğe çıktık. Trcmler'in yerini doldurduğunu zan
nederek memnun ve mesuttu. Gece benim oda· 
ma döndük. Ben kuvvetli bir striknin şırıngası 
hazfrlamıştım. O uykuya vanT vnrmaz ona iğne· 
yi yapacak ve öldürecektim. 

Bana kavuştuğundan mütevellit büyük bir haz 
içinde karyolama uzandı. iki saat sonra, mışıl mı
şıl uyudu, Ben kalktım... Dolabın gözüne gizle· 
dığim iğneyi aldım. Enjektöre bir gram strıknin 
doldurmustum. Köpekleri bır santigram öldürür
dü. Bır gram striknın bunu kaskatı ederdi. Sağ 
kolu açıkta idi. iğneyi hızla batırdım ve derhal 
sıktım, o uyandı: 

- Ne oluyor, Semi ra, dedi. Ne oluyor? ••• 
Ben zchiri onun vucu düne boşalttıktan sonra 

iğneyi çekerken bir kahkaha nttım: 
[Devamı ,,ar) 

ıl hn ·m m nlt oldukça dinleyici 
olarak ~el c gimi ıırttd r \"e hakkı 
kelamı dı r ym nrk dn 1arıma 
terke~ li er k cumknizl ııanıimiyetle 
ayı"! j 11 liunl:ır ve cümlenize af1-
y tıcr ve uzun ömürler dilerim . 

Uzun uzun alkışlanan bu sözlerden 
soma yinl' pilav içın Ankaradan İs· 
tn'ııbula g len Ercument Ekrem Ta
l ·1 kur üye gcldı ve Gnlnta arny
lınm manasını, te :ınüdilnü, teb:ıniz 
ettiren çok güZC!l sozler söj•ledi, bir 
de Ankaradal:i Galata araylılardan 
nl n n Külba tı Haifin hır tclgt:nfını 
okudu. Külbn tı Ankarnya da pilüv 

nd rllm "ni ı ı ordu. 

Yurdun nıuhte1if köşelerine dağı
lnn G.-lata arnylılann birer kn ık 
puav i :; tn t ~graflan buyuk hır 
t mar t kil ediyordu. 

1 

Ercunıcnt Ekr mi Gnlatasarıı:;'la
ların en gencı Nüvid tak.ip etti. 

(Davamı ıahif e S, ritun 5 <Ü) 
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Cezaevlerinde 
vazife gören 
mahkumlar 

Bunların sayısı 2500 
kişiyi geçti 

Ankara, 1 (Hususi muhabiri • 
mizden telefonla) - Cümhuri
yct adliyesinin memlekette iş, e· 
•asına müıtenit ceza e1'1erj kur· 
mak huauaundaki girı~tiği let1eb
hüs muvaffakıyetli neticeler ver· 
mİftir. 

ilk olarak İmralı adasında ya
pılan tecrübeden sonra bugün 
yurdda bu şekilde faaliyette bu
lunan 6 cezaevi mevcuttur. 

Gençlik klüplerine 
bayrak veriliyor 

Bu münasebetle Ankarada yapılan 
merasimde ilk bayrağı Beden Terbiyesi 

Umum Müdürü verdi 

,.. 
TASVİRİ EFKAR 

ASKER GÔZILE 

YUNANİST ANDA -- --- -
yapıla bazı hatalar 

Sahife : 3 

~----------------....... 
KAH dUn«ten 

bugünden 

Yeni Os anlılar 
cemiyeti 

- 2 -
Server l•klt ·················-····-··· 

P >ojoyi Padlpba ne<len ,..,.,,..._ 
diler, kendBorll. beraber ...ı

dettikleri .rical, neden ııe 
yardım etm(•di'!. Tarih bu h \1. a 
henüz bize bir haber ve · Vf'.J'· 

miyor. Blı, bu ibtilil arkadoıılarıwn 
A vrupadaki faaliyetlerine ait alü· 

- 1 - matı sütunumuzun .müsaade~! 1ı:i~be-
Ankara, 1 (AA.) - Dün 19 dolayı memnuniyet ve takdirle- ünde yazalım. 

mayıs stadyumunda Beden Ter- rini izhar buyurduklarını •öyle - /ngiliz gardımının en aıağı yirmi fırka kadar piyade, rnotörlıi cıe İnkılapçılar Pariııe gidiıı<e lfu•-
biyesi Genel Direktörü General mi' ve gençleri bu mazhariyet - zırhlı kuvvetl• n mürekkep olması ve beş güz tagguelik bir lıawıı ta!a Fazıl Paşa ile ııörüşüy·.>rh.,.. Pa-
Cemil Tanerin ve Genel Direk- ten dolayı ıebrjk ederek gençlik .J şa onlara iki yüz elli bin franklık 
törlük erkanile bölge ba,kanı ve klüplerinin bayraklarının ne de - kuvvetini ihtiva etmesi lazım gelirdi. Bir Alman taarruzu karıısınua bir 8"Jld•k ... si• ediyor. !Iep ine de-
Ankara Merkez Gençlik Klübü mek olduğunu ve beden mükel- bulunacak bir küçük devlete, bundan dalıa •ıajı kuvvetle prdımın re<elerine ~l'e maaşlar bai(hyot". l!ir 
Gençlerbir]iği reis ve idare he· lefiyetinin mina ve şümulünü te- h" h k . l d 2'nzcte cıkarılması Vt! hunun da Lon· 

ıç ir manası ve ıymetı o amaz ı ı yeti üyelerinin huzurile bir nıe· barüz ettirdikten sonra ilk bay· drada neşri kararlaştırılıyor. ~tan-

k · 1 b d ı b" 1 - G 1 b" ı·ğ· b lr. 1 1 B . . . . . \ . 1 k . buldan cTercümanı Ahvalı in harf~ Bunlar Ankarada. Zdhgulda - rasım yapı mış ve e en c7 ıye- ragı eç er ır 1 1 · aş anı çe ır may1sta, Alnıan kıtaJarı M0- ı tarlık edeceğıne ıhtımal "\'er11emezdı: razıı:: ne çı arıJmış ve dığer bir fırlca . ., . !rt!I" S . 
d 1 . ,. . .. G r)"k b • F "t Ceı·ı G"" t . . . . ı · . . . d h k 1 k .. .. ler: Y(' murcttıp .-et ıyor. uavı, .w:du Ja m .. ..J,. i•Ierinde Jsparta a 1a- ıı ta ımatnamesıne gore en...,. 1 me u u erı a uvene ev- renın ışgalını tamaınlnmışlar lakin i\Iıhver tarafına ıltıhnkl \'eya a a sev o unara bunların ustune , be . . 

1
_ k d" 

1 
l 1 ta 

'"" -,,.~ n ,. ' · ·ı k b • 1 d. · · . . j . . tecri.1 ıcın evve u en ı~ n n s n-rallikte11 dip,,-.tr-, • 1 ·---~·t"' n,.mır ve Klüplerine verı ece · ayra;c ar- ı etmıştır. ve artık Yunanistanda hiçbir 1nı;dhı. Almanyanın kendi topı·akhırından başka hır n~llız Generah kunıandan k , ,
1 

hb. t 1 . 
-r~ • 1onıatllgk g~ • , lk A k M k G ı·1c B • 1 ı· ı F · C . 1 . . . . ~ . bulda çı ardıgı cıı· u ır> gaıe es nın ınü•L:- bir rn..at;G'ibıy'· -~--...- d'-' .... .a-··-e.-. i i n ara er ez eı1ç ı ayragı es ım a an erıt e· kahnamıştır. Şu halde yirınt dört asker vesaıre geç rmesıne ıstpmıye- tayın olunmuştu. ''ellıngton, rransız . . k !f dl f"lh k.k b 

..._.. .._ euu ver ıgı 1(. -·· :1 )"J G·· b b k J d .. . . J . !h .d. ~ h 1 . k • neıcınnı te J e yor ve ı a ı a O ıenem)ik) •- d' • • _; ·a aıı--. ~mistir. a uven u ayra atın a top· gunde teknıtl Yunan11;;tanın zaptı, ıs- rek razı o ncagı me uı. ı ı. ·~·u a - Genera!ı Junot ·umanda~ınd:ıkı za- ~ .. '}l . 
1 

.. 
e 11:en aını •ll•ııtrnuf o- rCJC:e mJ · " ''- · 11 k A k , ... · . b . . . . 1 h B 1 . . ~ . . gaz.ete 1867 agustosunun .1 ınl' gu-lanlann tahrifat t . . '- ıcc ta}. 1 b"tıvum- anaca n ara genç ıgının u- tılası ve nıhayct Yunanıstanda harp\ de A ınan taarruzunun em u gar yıf Fransız kuvvetını maglup <:ttık- .. 

dejipnekten -ı... ~~~vıkatile farının kontrolünün» • • " ~efti~ günkü mesailerine daha üstün bir tamamile bitıniştir. İn~ilterenin dos· \!0 '·" .,,. n. h.. ı tüp ı;ahillerının hiıııÇic.. "' .ı .. ..,uıchtn nunçıkıy.or: ..ı ""'. ıln11ştır. 
'!r...._ ~.eydanlarırun harp • MAR.F ~01;nz1a devam edeceklerini ve bu tu ve müttefiki Yunı1.,..:-- .. aı.._.,,K,· I .. -· - ke~ml'k için tc81ıi olunan bu sedılin ıJzmıre aıt olan göztaşları hke:n-

TASVJRJ EPICAR ıçuı kullanılab"l ... d • •. "j ' • ~-·· ..... ····""'•• ·~ .. ,,. ı._ mJştı. Evet Fran~a 1Jyuk1adı, çoban - "' . - .... h nııniyet" vardır deru..nrl~r p .. d ı • "'h !. .. iz~ 
• d • d .. 1 ecegı em.... ..... ... gm& 11.15!:!ıuDıu • ..-\.. ' ruı::,11» .. · I sürüsüne nezaret etmekten vazgeç- ları olacak. e · 1 

• •· • 1" " 1 en u.ı 
....................... - ...................... ma ıg1 a notada bildiıilece.ktir. Kta ... "' t::~; -·"·· "-'cı1 evvel • • • ı 1 z 8 r tı· Fr ...... • .. nın Lo d - ·ıı ta . 1 tareke, taraiımıı.dan kabul edilmit-

Çünkü b'" 1 b" . aıaagaç JStasyonu d G" "it ... . -- n ra mumesaı yın . t 
Gaflet Heri bir beyanat . .' '.'Ye ır tefaır garp ya- b" • to rakl . .n a tekrar iri en ırek"I" Şimdi Amerika, Franaanın tereke- edilen Pau! Morand, \'!chy ile fikir tor. _ • . .. 

f~m ku.resın~eki Fra~z n:''.1.ıtem- s~~: !idenaray~tıkal ede~, _aı (1 T . 1 1yor sini top1~yo.r, filbaki~, llk ırün~en· teatis.inde bulunmak üz.ere eyliılde . Şehirde ~ukun hukUm !fİrmekte .,,. "•• 
Amiral D a 1 kelermdeki hava uslerının de . { c . M nan •razısın• göre G.i "t lıtct lllhı/'4n dn<ım) beri yem nozama lnt>bak edem>ye- Londradan aynlnuş ve İngiltere pa- dır. ...,. "· kerl tebllg r an Almanlar tarafından lı:ullanılabi- ~ere ezn U•tafap"fa (Sivİ· m ' y n •daaında, cenup kıa- ceklerini anlıyanlar ve uyma), dene- yıtahtına bir daha avdet etmerniıtir. Alman tebllAI . cenup kısmın Yu 

c i d d e n leceği demek olur, lıngrad) da Bulgar 8?aziaine da· rU:~:. t un~n Ve lngiliz kıtala - dikleri lıalde alı.şamıyanlar bugün Vicby hükiimeUnin başında bolunan- . Berlin 1 (A.A.) - • ~~liz lutalarından tem ı 

1 1 ,S. ınilyon tonluk Franauı ticaret hil olur. etle d emızlenmesi muvaffakı _ Amerikaya teveccüh etmiş bulunu- !ara İngıltcre hükümetlnin nokta! I Girit adaaı9&,•f ~.;.{..:.( muvaffakiyeUe devam et 
s a ç m a 1 y o r filosu Aimanlann emrinde Bu demiryolunu Meriç:~ •. • y • _ev"?' •trnektedir Şarka yorlar. nazarını anlatmoya muvaffak olama- nan ve İP'"' -- mektedir Şarka doğru ilerlemek 

(Birinci lllh.i/ıdn dntutı) Londrı, 1 (AA.) - Sfax rinde bir taraftan bir taraf ~':i- ~ogru ilerliyen ltalyan kuv~etl Halen Amerika Biri.etik devletle- dığı anlafllıyor. Halboki 1913 den l.ı- .ş olan olan İtalyan kıtaatile mu .. sala dü 
hi.disesi hakkında müta1ea •erd- kal ettiren köprüler Yuna:- !n - rıle.. He_rope~t• ci\l'arı.oda e: rinde bulun11;11 muharrırlerden hırka- 19~6. ya h~~-Framanın Landr!t-.. a\ .. nazır fenalıkları- Heraperta civarında tesi~ edfimiş-

Kilikyanın istirdadı ed. en. cSunday Tırneu aaze~ı·- b' d b • dü • - ııa• sala teaıı eclilrn;şr ş· cİ; muva çını l!kredelım: çllıği kitipligınde bulUIP'"~-.ıevaaını Fransı• - İngi- tir Şimdiye kadar 10,000 Yıınanlı 
hakkındaki saçmalar e ~ ın e ta rıp e mış. münakalat dar 10.000 Yun "j" ~-!e lı:a- Jean Giraudoux, Jules Romains, Paul Morand, h• 1 "~::m°T-ıımasmda gören ve sayıları v .. !na-iliz esir edilmiştir. 

~~ ·tyasi muhaniri Vicby"nin, d~1mud~tul • Hk ;ildi~ bu iöpriiJer ta· sir edilmiştir. Al anı ve uıgiliz ~- Georgeıı Bemanos, Henri Bernate!n, nın !..°J!İi.1!~ ,;;. her_ gün biraz daha artanl~mı ~en Adanın eenubunda Alman muho-
Ayni devirde İogDtere evvelce bi- . rı .a~a aalı:er çıkarılmasını te- mır e ı me te r. Adanın cenup ı..:-n tayyar.elen, Renrl Foeıllon, J. M. Can"- llz, >;ıı> yük- eylule k~dar ·~ ilm.!Uerınl lı<ıiia- rebe tayyarelerinden mürekkep ı,. • 

.. hukukan tam~ oldutu ıey; kur- mın _ıçın, mümkün olan her ko- Di1:er taraftan da Bulgar .
1 

a• 1·ı·ız Ü • tnında hafif in- Borkaç oene evvel htaabulda ... r Jv,. kadar de- dıklan bor ıahsıyettl. ..ı.ı.wı· ~ hafif lngiliz gemilerin• 
b•-'-•ı b b !aylı~ k M h - •g g gern erıne h·· d""' üteaddlt k f 1 1 • ,..,.... " . -... .. • ve ce ren izden koparmak ... ~·. yapara İ vere yard1m li · mil d'I · b • b" t . h ucum ederelı: Jgı m on erans ar o>iduğonu iabat cOuvert la Nint> mubarriri:rinin bu. hücum ederek blr torpido muhnDını ~ T .. rlı: ord K"''-- ett•aını kayd im k d" nın t°' e ı memış ulundug"u ır orpıto mu rib" . h • sek b" tayyarecı· oldu· . • • . . ' h" • t 

u asunıı -••l'A •aldır- - e • le u. 1.5 mil- Dedeağaç • Cezri Mustafap .., tın 1 h" ıru asara ug- ır ,,.·u• muharrin Salnt - gunkü va.ılyeti maznliyetl andırmak-ilıaııara uğratmış ve ıç zayıa rr-
l>ronlu. Yf.?ln toAlnluk Fran.sız ticaret filosu (Sivilingrad) arasında kalan da. :t- '' H v': ıç zayiat vermeden ğerll bir edib de • :~;;ubİ Amerikaya ıı!tmek tadır. Lion Fencht Wagner aahte ı meden dört tan• Hnrricane avcı taı-
. Jngilterenln 1920 Ye 1921 sene1e- JI en manlann emrinde bulu~ e- ~~ « .. Urnc~ne> a.y-cı tayyaresi eden cGece UÇ).lr , 0.:""'Lisbonne'da bulunmaktadır. pasaı;><>rtlar]a blnbiY miişkülib. )"ene· lyareai düşürmüşlerdir , 

t·ınde çevirdiği manevralar bizi !tal. nuyor. miryolunun da Devlet Demiryo( .. ~ıışunnuflerd.ır. 3000 tonluk. l•ır ~xupery ~... ı •t;enubt Amertkada hava. yollannın rek ispanya hududunu ~Yi! ve 
1 

Ayni havaUde, A1man tayyarele~ı 
hdan ayırdı ve lıu LiUn müttefiki- ;Almanya tarafından kontrol lan idaremiz tarafından i~letil • tıcaret vapurüe tnühirn t ki uze~tl". · "' - pilotu sıfatile ikameti esnasında oradan da Porteklze aıjimmıya mu-, 3000 tonlak bir ticaret ... purDe mu
ıııizıe aramıza ihh11if tohumlan edılen Casablanca lirn d mesi hus ... unda iki taraf rnurah- den bir motör batınlınm~ n~ e •···;.ur vapur edindiği dostlarından başka hiçbir vaffalt olmuştur. Filhokika ves!kala- bimmat nakleden bir motör babnm<-
~rI?tl. Büyük BrJtanya, doğurduğu sevkedilecelt mallar Cebe~~~~ ank haslan arasında müzakereler ce- ta.at nakleden k.üç .. k, ~ ır ... ,.~1~""iratılmıshr. şeyi yoktur. Louis Rougier de Por· rı tahrip edilen ve bir meydanda Iardır. JCıtaRt nakleden daha köçUk 
b Q ıhWifı zehirliyerek idame etmek, t · ·ı nn reya~ ebnek.tedir. Köprülerin ta· da ağır hasa!,,..· ......... _~···· ........................ :............ tekizdedir. eae.rl y~k_ılan c.Yab.udilerin harbi> bir vapur a~~ hasara. uğrablm.1ft1T. 
lıausunda büyük bir ihtimam gllo- Can geçın memek için karadan mırı ıle Avrupa münalr:ala"h t ............ " ....... 11. Birçok gazeteciler de Fran!ayı muharrırı Gestapo taraf1ndan aran· Atlas denızınrie sahıll keşif vaıi· 

lerd" Al k ezaı.·re gönderilmekte ve oradau e .. __ ..... ........ J kt '' k A t 1 d.. bir 
t ı. manyaya arşı olan vaziye.. Marsıfyaya •evkedı"lınektedı"r min edilecek. demiryolun~ ~"'C -c.dirne ile ra a su une terketmi~lerdir. cL'~uipage:> ve makta ve takip edilmekteydi. Heı:ı- fesile müke}le! ta):'Yal"e er un 
" gelince: İng-ıltere mu~ededen remizıe geçm ·ı d \t..ri · . .,-:..,...- · t"b t ld d • cFortune Caree> muharriri J°"eph rich ?.1ann da hudadu aşmı, ve bır İngı1lz denızalt1~• bat1nnıtlardır •. 
~litevelllt bütiln askeri vecibeleri Vicby, De Gaulle'cülerl~ doğ ud d ~·..:.. ,. C!J.;.- .ya tr 

1 a e e e· av et ettı Kesael; kardeıi Voli• mecmuasının ecnebi memlekete ulaşmıJhr. Dün gece, muharebe tayyarelerm-
~ıe bıra~ar~k kendisi Almanyayı ça~lfDHya nu hazırlanıyor? dile~e~~~ .".F:/' ~:::.·.: •••• ::.................................... (.1 ffıoi -.li/•dn dıvGm) müeuis.l Georges Kes~eı; . cP~ris • cHiticr bana dedi ki .. > muharriri d~n mürekkep teşekkiH_ler İngiltcre-
•I tısaden. ı.stiımara çah~b. Biz, hoş Vıehy hükU.meti De Gaullc ••• ...... 1 tluaulda Alman tehlikeai Soir> gazetesi muhanrrlerlnden Hermann Brauschnigg'in de Ameri· nın bRtı Te ceııuu u~Dı boyunda as: 
~•uyan _Janda~rna rolünü oynuyor- taraftarlannın f . ;; - .• , l!liru Fran~- B u d a p e c t e d e hail mevcut P!erre Lazareff Amerikada bulun· ka Birleşik devletlerinin bir şehrin· keri ehemmiyeti ?a" • mtı .. sesel.rı 
~k. İngiltere ıse namu~kıir bir ko-- da .. ·--- , ustemlekelerde felce ug- T maktadlrlar. Henri de Kerıllfs a~s. d lması muhtemeldir. bombard1man etmışlerdlr. Ezcümle 

.. ~oncu gibi ııürünfiyordu. B •• ., ' -·- ratmalı: içi.n. her ~i yapı?'or. E- 1 ' 1 e n e n Londra, 1 (AA.) - Irakta too ayında Nevyorka muvasalat et- ·.;emp<> in sab>k Roma muhabirl M~r ey llmanlarınd~ (l.'t'niş yangını.ar 
1d etıe dünya bize aevim~i"' -_.. insanlar ğer Vichy nın De Gaulle ıle Çad • mütareke yapılması Raşit Ali is- mi.,,U. Birl_~ik .. devletl~rde ~eneYal Paul Gentizon, !aşiM. hük\ımetintn müşahede _ edUmı!tiT.. Pete:-h<"ad ın 
içi~ •arilc bakarken • ı<ltl.L • - ote tarafta !nı:-il- mıntakasında da çaroısmıya ha- korkunç Cinayet yanının sona ermek üzere olduğu de Gau!le'un mu~esS>lı .••fable ika- talebi üzerine - herhalde İtalyamn şarkında _buyfik bor tıraret 'apuru 

hütOn .,, DEN•Z~nfaatleri topluyordu. zırlandığı doğru ise bu, Ame~i- ve lngiliz itibarının Şarkta çok met etmekte oldugu ,aı-1ası dola~mı- müstemleke metsllbatı hakkındaki ha.<ıo."' n~t.•lmıfbr. 
- ı~ı9 dan 1939 a kadar İn· kalıların harekete geçm•,.inden fanBt. ~dapeşte, I (AA.) - Ste- canlı bulunduğu hakkındaki m- ya başlamışT•aboda lıteedyyü_d e\m::ıt~r mnkalelerinl affedemediği için ola- i ~· I<~:~~ ~:.~~1;,. ~~YY~;~~-
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:Ereden ne uman yardım 1 tediy· önce Dakan Almanyaya v..?rme\ tıbaı teyit etmiştir. Bununla be- Genevieve 8 u 9 ~ ~ga 11admış cak- mecburi ikamete memur edil- r -'~~; tahriı •-'··le ~ -
.oek o, her aefer bizi yalnıa horaktı. d k" 1- 1 1 Budap .. tede i,lenen korkunç b L d hf 1 Fransada bannamıyaca •• nı an ı- • . . ~ ~· .. -~ P •~uo r ,r. 
Halbuki İngiltere kendi menfaaUe- hususun a ı p an ara uygun o a- v ra er on ranın siyasi ına i - ğı için Henrl Geraud (Fertinax) ile mı~tır. Düşnıan ne gündüz, ne Je gece A!· 
rini ne zaman müdafaa etmek iste· rak yapılacak demektir. • cinayetin f'Srarı, tahkikatı idare leri, Musul mıntakasında bulu • birlikt.e ka(nnya muvaffak olmuştul'. Esasen 1939 bidayetinde Paul man topraklarına hiçbir akın )&J')

rnl~e Fransayı daima yanında bul- lngilia matbm.b, Suriyeye kar•ı eden iki polis hafiyesi tarafından nan Almanlonn tşkil ettiği tehli· LoııJrada Andree Simonne iım:asile Gentlzona İtalya topraklarını terket. mamşt!r. 
mu11nr. har.,kete ıeçilmesini istiyor meydana çıkarılmıştır. Öldür;ilen keyi küçüle görmekten ictinap et· intişar eden cltham ediynrum• !""'!- meı<I boldirDınlşti. ltalyan lebllöl 

• Londra, 1 (A.A.) - Suriye kadının cesedinin parçaldrı kıs - mektedjrler. Sunday Time..s ga - ni ta~ıyan er.erin bu iki ~azeteci ta- Bugün Fran~ada, Am~kaya. ~~ Ronıa 1 (A.A.) - (Stefan~): 
İngilterenin siyaseti hakkında yazı yazan gazeteler, men şehrin mezarlığında, kısmen zetesinin diplomatik muha:rlrinin rafından yaı.ıldığı söylenm~\ctf!dir • mek &t"Zllsuno. ız~a!' e~ıt: A.merl İtal,an orduları umumi karazg.3, .. 

İngiltere bugün bize bu kadal' İngilizlerin bu memlekette ıür'at- de şehre 20 kilometre mesafede bu sabah işaret ettiği gibi meı:- F.ve Turie ve Gerville Renrhe gibi makamlarını.n ~u~a?eşını .. ı~tlhs~l : hınm 86l numaralı tebllgı: 
fİddet ve ıs::.arla hücum ederken her le asker"' bir harekete geçmeleri bir ormanda bulunmuttur. Cese· kUr mıntakada çok Alman bulun Andre l\faurols ile Philippf" Rarres eylemiı -.e bır turl~ \ichy hukumetı- ı $imali Alnkada Tobrukun cen p 
Zamanki siyRsetlne sadık kalmaktan f"lı: · ı ··ı kt d" l din diğer parçalan bulunama - maktadır. Ayni mahfiller Irakta de Londraya iltica f'tmişlerdir. nin hareket v1zel'linı alamamış (2000) cephesinde diişman1n tanklarla yape 
b ı rıne tcmayu etme e ır er. • I . d. A d e Gi b" d 1 
aşka bir şey yapmıyor. Bu siyaset Bu auretle Sıniyerün Almanya mıştır. meşruti. idarenin Naibin otoritesi ~ndrehaMbea rauxk eıur YıuJr.. nRr d . ecne ı var ır. . ~ ol_doğu bir t.a:arrus trdedllmf~ 

do İrıgiltercnin hüküm sürebilme- fı d Y k k b" b Katil, Mandlin i&minde bir şa- altında ve halkın fngiliz muhib· de den r yo tur. • oen en a- Viehy hli~meti, bn eeııebllerın t>r. Düşnıan, zayıata uğram>ştır. 
Si için Avrupa>, parçalam11.k ve son· btarad n an a lı:ı~r 1ta _,~r k 

0

1rn1 • .. d B . , le bi olan büyu .. k bir L._mının -. ,,za.. nın da ne olduğu, nerede bulundağu içinde nazizme aleyhtar müneonerler Tayyattlerimi~ .Tobı-uka d(ı~'TU eıL-
ta istediği gibi ticaret yrıpmaktır. ar ıman m .. er. ezı 0 ·~~ u a· tap tüccan ır. u cınayetı 13- ~ "' bHinmiyor. de bulnndoğıı i~, AJm.an makamb.- mekte olan bir lngilis plupaaını ha. ... 

Ancak yeniden doi:an A1man kttd· nılmasına manı olunabıhr: Ca.!e- kançlık yüzünden irtik.i.p ett!ğ,ni heretile yeniden teessüs etmiş, ol.. Birkaç haftadanberi, Fransız hükll· rının tazyiki tahtında müaaade ver- tırmışbr. Bu şal_~panı~ mü ette.bata 
reti Avrupada bir ittihat unsura teler Almanların .lspa~ya ile Por. itiraf etmiştir. masından dolayı memnuniyet iz.. metinin. merkezi Vichy'de ikamet et- mekten imtina etmiş, fakat Wqing- kurtanlmışhr. Dıger. bır takını tay-
olarak gOründüliJ. gündOr ki İngil· tek.ize ve Atlantiktekı İspanyol bar etmektedir. mek, Fr&nsıı.lar için olsun, ec.nebne.r ton hükümetinden, Almanya tarafın. yareler, Tobrukt~ ı.unan tesisatını 
tere bizi harbe liiriiklemek için ai- ve Portekiz adalanaa karşı, A - A 1 m an va - ç 1 n Petro l m erkeslel emniyette için ol•un müsaadeye tlbidir. Vicby- dan Fransaya oiirülmelerl emredilen müstahkem mevsıl~n. bom.bardııınn 
Y,...t adamlanınısın budalalıldarın- merilı:anın lagilıereye yaptığı " Bağdat 1 (A.A.) _ Ofi Fransıs de otunnayı istı1zam oden zarnretlm Belçika, Holanda ~• Almanya yahu- etmitler. ve bir muhımnı~t d•posnn-
daıı istifade etti. Şimdi Fransa Ma- ardıma mini olmak ve Atlan- arasında hava p OStası ajansı bildiriyor: alakadar makamlara kabnl ettirme- clilmnln kabul edllmtmelerinl iste- da ln!olak ~ukua _getlmuşlerd!'° 31 
l"eşP.l Petainin şahsında uzağ1 gör~ ;ik meydan muharebesini sıenit- Berlin. 1 (A.A.) - Stefani: Petrol merkezlerinin halelden ma- den hükUmet ınerkestne yakla1Mak mırtfr. Ha.ziran mütarekenamesinin ı mayıs rec.esı, l!'ııhz tayyarelen J)ın· 
•e mazinin yalan•ılıkları ile allka _ L A "k fk" · y d b olduğu bildirilmektedir. lmklnsı>dır bugüne kadar gizli kalmıı maddele- pzl üzerıne bırkaç bomba atmıtlar-
ke--~ ı"."t!yen bo"r _ _. buld""" ı·ç,·n- letereı; merı an e an (IMUtru· ann an iti aren Çine tay - ıun . ..:.. Pol ttıı·• Al dır 
-·~ ·· ..,. -- · · la le le il G K al f 1 d H ı d p ı b rinin biri de B--, a -. • · dil' ki İngiltere bız" e kin ve a·da·vet yeıinin ccsaretını rma ma •a- yare - e mektup ve k.2 -+-ostal e nç r a yaa • c ote u are> ın c van mu ar- -"'ndll · · · tle i1 ali- Giridin t~g-ali fe'in yapılan ltaıw-

L. le iht" Jj • - d il b - .,.. 1 "t 1 . tecll l d 1 ııııtur Hep man ,_ trınm vuıye r e beız.Hyor. dile hareo:te geçme ıma m gon er' e ilecektir. rana 1'1 m ' ~T ve ~- .. ~r 8 .. 
0

.:-. 
1 

• k • kadar olmayı Franaanın kabul etaiı kat muvaffakıyetle de-.am eb"Mkte. 

Diğer taraftan İngiltere, kt"ndisl de gözönünde tutuyorlar. .. Londra. 1 (A.A.) - Ofl ajansına 81 -~e Y~~::J~:Un,::;c;:1~:eı;8 ~ bulunmasuhr. Bo. 7abudller Alı -en- dir... . 
i~in ilttimal dahninde buln:nmıyan Darlanın nutkundan bahseden ciye Nezareti bu kavuava rılida· gelen biı habere göre, Bağdat em-- ye.! lnpef h k b h iri Pterre Provenc.e yakın1nda iki tecrit kaın- Dun Alman kn...-vetlenle_ tem~ 
ı.· · ald lı:i İn iliz" d"" hal d ııiyet komitesi tarafından n-red!letı tes n •a ı aşııın arr -'· k..ı. nnı tenılıı eden İtalyan mufrad•rı t~ a.feı:e erişecek ola blle münha- gazeteler, Amir e g uf: e e emiyeccği..ni durmadan -,, Dominique, un..-.nı haiz olmadan :~ pında ~lanmıı, . a, ...... rı 0 r adanın cenup lomıma dothu rb~ 
••ran kendi nıenfaatltrinden mülhem manlığının hemen hemen marazı teyit edebilmektedir. bir tebliğde, genç Kral Faysalın, tihbarat komiserliği nziftlerlnl gor- çoktur ki ?ofonpelhtt clftnııcla :veni ~-•~- -•-n •-~'i>ıler! takip etmek-
olarak hareket edeeeğln! ııayet iyi ld • k d t B İrana girmek üzere hududu geÇlllİf el b kl Bel hir kam daha teşkil etmek mechn- .....,..., .,... ._., 
h bir bal almıt o ugunu ay. e • . ~ Fransız - Alman barıJının olan Raşit Alinin yanında bulundu- mektedir. Daha"°' u ~ c . - . . P ted!r. 
iliyotıl%. Fnın.a an<ak ikinci dere- melı:le iktifa ediyorlar. Aynı ga- l..ıı_ilız davası üzerinde yapacağı ğu bild!rilmelded!r. la> muharriri tarafından ıJgııl edil- nyetınde lı:alm~ştı~. . Şark! A1rikada saıı günlerde Am-
~~~ :~ ~ou~~~:a~~·eai~r~n na:; zetıeler herhangi bir Fransız top- tesır Londrada he.saba katılma~ Mütarekenin • • t•I miş.ti Amerika bilkumetı _bu on bin u.- lara mıntakuında bir nıuhaı-ebe ·~ 
Zarfında. 500 milyun nllfu!!lıı bir im· rağında Mihver kuvvetlerine lıdır. Bu banş cebren, fakat ayni Mu.maflh matbuat, umumiyet iti- vallıyı da kabul ~re muvafakat - eelmi4lir. DÜJlllAD büyük :zayi-

t le h le te geçmek hususun- zama d d İn il" Londra 1 (A.A.) - Londranm u,.. bar"ıle, Parisi terclh etmi•tir. Cori- eylemittir. Fakat once daha enel ata uğramıştır. Galla ve Saldamo 
Paratorluk olan n~iltere <ephe~ aroı are • n • a g ız maharetsizlı·- ıa·hi eti· membalannd ·h ·ıd·· • k b ı ed ·ın· b"Jdl-"= ·~ b" k" 

"' J"' ·: j ·ı· · • sarsılmaz •· - d Y 1 an o.,,renı ıgı. b b bl k evvel a u ereg 1 1 ''".u5ı ıın ın l• mıntakasında kıtaa.tımız bi-ok .. a,... •ncak 200 bin asker göndermJttlr. dakı ngı ız azınının gı. yuzün_ en meydana gelmeK;te- ne go .. re, Iraklı i.silerle dün 0 .. ö-Jeden me'in a ası ve r aç !Clenc · · · ti inin b lledi'----= · ta · • ' ti · b •• t · kt dirler d B !in • Franıus .. Alman komitesi azasından oınm vazıye er a uu~m ~ pışmatarda bulanmo.ş -.e brrn?arın 
alhuki ayni devlet senelerce süre- vasfını te aFruz e tJrm.~ e bab • ır. er diplomatik mahfilleri aonra mütareke imza edilmiştir. llü· olan Jean Luchaire işpl edenlerin lep etmiştir. hepsi de lehimize netiePlenm'IJtfr. 

••k bir harp hazırlamakta olduğunu Alman - ransız mwıaoe İşi.•. bunun İçin Fransız • ı·ngı"lız" tareken!n metni, İngiliz hükümetinln 
Ilı ı T be · iklil. tarafını istı1zam etmi~Ur. Ve daha ••••••••••• .. ••••• 00 • .. • 00 •••••• •• .. •••••• ...... . ................................................ .. 

Y öyordu. Beme, 1 ( A.A.)- Ofi: ti- munase tlerinde vu.kua mahte- !rakın ı>t ıne müdaheleden içti-
Fransa yeni nizamın bune de Geneve gazetesi, Sur'ye mel meıı"um bir ilcıbete hayret nap hususundaki mnlüm siyaseti esa- Deri ıtiderek onlarla birlikte Viehy- G. Saraylılar pı"la" vlarını y-dı"ler 

d h • t kt f k b ıına istinaden tanzim edilmiş olup ye karşı da .. pbe almıştır. "" 
kurulmasına iştirak ve Tunusta cerev~n e en son a- e me e, a at u i.kıbet tabak· meşru bük\imeti yeniden kurmak Son makalelerinden birinde Vichy 

edecek <liseleri auf objektif bir lbak1ım ıan kuk İttiği takdirde iae Almanya- için naibe ber türlü yardım yapıla· hükumetini Fransız - Alman i,birli
tahlil ederek Fransız· ngi iz ger nın a acağı vaziyeti gizlememek- cai?ını tasrih etmektedir. ğlnl akim bırakm•k için entrikalar 
ginliği hakkınd~ mühim bir '.'!a- tedirler. izam etmeden denebilir Bundan başka mütarekennmede çevirmekle itham etmi,lir. Şanghay
kale neşretmiştJr. Gazete dı.cer ki, Fransız müstemlekelerini İn- Irak n1i1letinin tabii ve müreffeh ha- da Havas ajansının, nıüdilril olma
taraftan Vtehy ve Berlindeki mu giliz imparator-luğundan kurtar.. yata tekrar kavuşmM1 i~in kendisi- dan evvel UzakşarKta münteşir bir 
bahirlerinin telgraflarını ne,ret - mak bahis mevzuu olursa, Al .. ne yaı·dı medileeetı kaydedilmekte- gazetenin. müdürlüğünde bulunarı 

İngiltere bize bir kıta Irlandası 
'Ve hatta bir mü~temleke m11amclesi 
l'apmak istiyebilir. Bu bizim umuru· 
>n11?.da değildir. Ben Fı-ansaya Av
l'Upada ve dilnyada e~ki mevktlnJ 
t.;>nin edorek feklld• hattket ed...,. 

'""· Bu tanda harekot Fraıısanm, 
r~i nbam1n kurulmas1na. iştirakini 
stilzam tmektt>dlr. Bunun için sulbü 

lst!Jzam etmektedir. 
Bunun itin Fransa sulhü tAcil 

ed,..eJr yolda hnrekt-t ttm•k uru
~;""-dlr. inııifu emperyalizmi 
~~~rip cıtınek için harbe muhtaç olR-
ılır. Fakat Fransa bekasını temin 

etrnf>lc ve bu .t\vı·upanın ha~lıC'a bir 
nıomJ,,ketlni te.kil edenk it!UI. e<lc
h"J k • 1 me ir'n e:uJhe muhtaı;hr. 

~fA~ hl.Uı.eılnin ferdasında şunu 
ı..,an etntek istM-lm. ki Fnnsantn lj.. 
•anlarını ve 11ınn.nkale vollann1 se:r--
1:,..tçe kullanabilıneR! hakkında ri
ayet ettirnıek hususunda hu .. man
dan ıi;'ada kati karar vermiş bulu-
nu:vorum. 

.Mareşal Petalnlf' yekvücut bir 
k~tle teşkil eden ma.ı:tlap vntanımız, 
toprağı üzerinde zorbalıklara nıey
dan vermiyecek e bayrağına haka
l"et etti1"11l.iveeek kad r ref aahi
bfdir, 

mekte ve Fransız - Alman n,_ı.h- manya F ransaya mütareke hü _ dir. Jean Fouteuoy da yeni nizama. dahil 
fillerinin münasebetlerini hulisa- kümlerinin çerçevesinden büvük olmu!JWr. 
tan bildirmektedir. mikyasta ta'8n tavizler yapmıya Kayseri Halkelnln Jonn Fautenoy'ım ııarip bir mes-

Muhabire göre Vichy moh!il· hazırdır, faaliyeti Jek hayatı vardır. lookovada otur-
leri lngilterenin Fransaya karşı Fransa, Sfa.x hidis-inı" Kayseri, (Husuai) - Şeh1·im>Z Hal muş; Şang - K.ay - Şek hükumetinin 

b . 1 ~· k h menıurluğunda bulunınuıtor. Frnn-yaphğı nümayişlerin 11 p~ro a protesto etti ·evi so11~uz bir i tlmamla çah,m~k- I hh 
netK:.esi olduğu kanaatindedırler. tadır. Şubattan bu zamana kadar snya avdetinde Foumier !'ti arat 
Bu parola hem iktosadi sahaya. Londra, 1 (AA.) - Öğrenıl. çalıtmaJara bir göz gezdirecek olar- ajan•mm mOdftrlü~ne ,,.,ıiT!lmiş. 
hem de harp çerçevesine aittir. diğine göre Fıansanın ~'1<.ı.drid - sak şu nelicelcri elde etmiş oluruz: b118hare istifa ederek So\.")'P.tlerin 
Londıa ehemmiyetsiz neticeler u deki Büyük Elçisi, Madriddeki Dil ve Edebiyat kolu tarafından Finlıindtyaya tecavüzü üzerine Fin 
ğurunda Fran~ız vll='1)rlannı çe- İngiliz Büyük Elçisi Sir Samuel Agih Sım Levendin tim.diye kada!' kıtalarına gc..uüllü yazılnnşt1r. 
virerek yalnız Fran.sız .ın,.-.ata- Hoare'a bir nota vererek. Tunus~ Kayseri Halkevinde söylWikleri nu· Fouteuoy'un birçok Fransa burju
n1n1n müstemlekelerinden tecrit taki Sfax limanında Rabe}ajs va- tuklar, bir araya toplanarak cAkls· vası gibi komünizm. korkusunu uurl-
etmek dcg" il, ,ayni zamuıd• da len adlı başhk altında 17 nd lll\yı ile 

puronun bombardımanını ve 8 11-•n-~-:r Liae ta ·h • f nıi bir !lurette hissetfği gör6lm~kt&-
Fransızların hayatını korumak. - .::vI~ JIU;;>"' • n ' cogra ya 
tan da imtina etmektedir. Fransızın yaralanmasını ;:>rotesto mnalJimltrinden Şefik Türkerln dlr. Ayni korkuyu Fnmm ,-enel 

etmittir. cTakvim ve Tarih• adlı eseri de 18 kurmayı da benimsemif buluouyor-
Almaııya, icabında mühim inci sayı sırasilc tabedilnılye ba~lan-

tavizlerde bulunacak İki Amerika Konoolosu, Fransu nııştır. Gençler ara01nda açılan kü- du. 
Diğer taraftan gazetenin Ber- Fuma aittiler çük hikaye müsabakası da nihayete Dij!er birtoklan da onun vulye-

Jin muhabirj de eliyor ki: Vafington. ermiş ve tetkikine başlanmıştır. tindedir: (Orlord et Margarit) mu· 
Almanya, Vichy'yi tazyik et -

1 
(AA.) - J\. Kayser i Valis inin harriri ve (Candide) müdiiril Jean 

merika Birlefik Devlıetleri Vis 
memel..te ve hadiselerin bundan lı:onsoloolanndan H teftlşlarl Faynrd; komünist aleyhtarı ve kra-
bo··yıe brr" Fransız - lngiliz yakın- any Wood- ı· t ta ft Pi G tte n-"rt 

ruff V F nlı:l . Ca 1· ld b Kay,.,ri, (Hususi) - Snyın vali- ıyc rn an erre axo ' """"' 
l ,üını ı"htı"mal dı•ıaa çıkardıaını e ra ın n ıe ir d B ı uı - ' ~ C mlz Bay Halit Akooy, dün berayl e eaup an. Raymond Reco Y ve 
görmektedir. lipper tayyareaile Fran•ız Faai- teftlıı, Develiye gidlp ayni gllnde şeb bütüıı cJedula Pastout> mecmu.., 

Bunun içindir ki Alm~n 1-lari- na hareket etmişlerdir. • • rlmize avdet buyurmuşlardır. muha1·rirleri. 

(BtlfUIN1' ~ iblri ıaJuf ........ ) j KıYtDl"Ui ,.Pb<yler. Yenmlıı rnt 
Genç G. Sarayhnın kardeşlere buakıp, &rtık uzun 1ıı1r 

Ö 1 1 
yola çıkıyoruz. 

• z er Artık, bnclilerln.i Wlıı çeyrenız.ı. 
Çok sevgfli ağabeyler; --...- duyan bu genç Galatasaraylılar 
Sizler!, burada birçok ııeııe geriye ıiıı kardqliğlniıe liyıkbrlar. 

yı•niden getiren bu anlarda, en ~ Bu yolda. adımlarıDDln iz.inde firr .. 
Golata~arayhlar nesli aranıza karıt- lerk<'n s;aı·sılmaz a.zmimlzin ba 
mış bnhınııyor. IRteller!nden hiri de al:abeylern=in 

İn~anlık tarihinin geçirdiği şu bize olan inançları olacaktır. 
bnhronh anlarda, vaktinden tvvel Nu id Tekül 
terfi eden bir asker gibi, -wıları- Blll>dan ııoara .. ı.i toplantılara a t 
ınwla yaşlarımızın baden kıskandığı filmler gösterildi ve ı-c nete inildi. 
bazı vaillelerln, o hayata bedel ağır- Vali Lütfi Kırdar cb bn davete 
bktarıoı duyuyoru7... · be 

Amirin kapıaında, hazırol vaz~ ıca 1 etmiş bulmıuyordu. 
t.ınde beltlerken yerinıhden 11tran1ak O da hiltb Galatasa:raylılar l'!lbi 
lcin o tarihi sesten hafif bir fısıltı bu nefiıt yemeği )"edi. 
çok bile ~ecek .•• O kadar ki, biz Kl1%11 pilinndan lıqka 
biraz daha durursak, çağrılına.d.an zeytinyağlı enginar, marul 

liahde 
ulat:w 

gelnıek için, izin istiyeceğiz. ve tnlumba tatlısı vardı. 
Bunlardan dopn sevinci de sizle- Gençler bennutat yemek aradılu 

re anlatabilmek ne imkimız ,ey. ,,.., oabahtaıilıeıi a; tııttuklan mldc-
Bu gençler nMıl kelime balsnnlar !erini erte<İ sabaha kadar dolu tul> 

ve onlar!~ kalblerlndclci heyecanları 'cak tarzda doya doya yedller. 
aiabeylen~e nasıl ifade et.inler? j Abideye çelenk 

Bizler !çın anlatmak çok sorsa da 
ahlerin bıınları anlamanu: çok kO: 
lay. 

Mazinin aynamıa, kendi --ı
•et y1hnızdaki benliiinizi ak&ettir

tneniz ye.t.Lşir. 

Şa andaki gonç Gala.taaaraylılan 
aynen o ald::ılerda be!acahmızdtr. 

Saat bir buçukta önde izcı1e:r, mır
aaam bir çelenkle. il ricadan da ura 
lıalinde genç, iht.iyar bütiirı Galatao
aaraylılar Takahn ıibidcslne gittller, 
hep bir ağızdan fstlklıll ıuAJ1ınl 
olrllduktan ııonro -rulııı nlhnye• 
Yenöler. 
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r - ••• - d~n 2 -1 nıag" J AP ett• re~·~birıe!tr kilünsine eğlene-lc•ki bir ıra 
Sı_ •nı Çarşılarını .J /'.J D J ••kl hatıralal'lnı ta.:;;". ıyarak, ve hini esi•::.'de daiınwn . bimızln 
oI.--1· 110 o:ıcran de~ ., Dıeş •'kt l Pilavı rım buı·ilk bir " rt~ .•n•n•·vi hatlMmda ı.Jberı .~rnıee olduğu 

":t'C' l, Üsta~ Se J /caknıa/ı ::ı. k f {JŞ st h l diler ve h p '-- neşe ıçınde ye. '--h•c . ıuı biJ:;Ok -rt.atınd pomponla kaıi: J/cucse • , an u s:noru5 1 . r et . ."""'ber Tuksiııı c· h ~· • tmıı ve izlere d _,D an 
ger/i lcadlfUn en İfe fo/caJı /uı/, ,... d 1 koYdula~U) ıne giderek çelen~~rj;:; ;.:ı ~>akknıda tatlı ;;,,~a!Jk ha. .. ---.ı KA •evdiii •üstür "" 

11
' af /efızm hirı·ncı· ı,· ı_ 1 • - gen. l. sfanhu/ iıan .~b•h k b 1 11: dı~m. ge-DE l j /ıC le rı K I . J mektebe kotan ~hl· ~~·~ı etmeden mlle aç~:n ~l'1lk 'll'iırkiY<:da li na-

~~~~:;::=~ I Ote}ue gap•l'J. ıo.so ı1a mekıe a sarw:vııı.r. harı v. _ 1'rlrJı•kiiri 1cyıı ne-. Ş am kuç yaşındadır? Fakat öl. ._ı Mill i Küm e maçla • Uı lanu,lardı. ıı .. 1r: ~~~",:;.mıya beo- il esi o~m:,';:,kf Om;ktep Ga!atıı'aa,.ay 
luının 1:n:~eıl~~ü ::;':;.ki, ba:ı.. !~;:~. k~:::d:;~k!annda, natırlık. =~~:%:~~e Şa'.•f.aktabdm~:adev:: ~!z:oidıdaha attı ve maçı 5 • - ;:r,:;;~~;e2"adılar, e.ki h:'tı~:~~ {:d":{; .:~~~a gi;1tiğj ;::ulli~:~ni; koca bır ~h '-ld ki, koıı- lunm uzamlıklard b t f . uyu ir k l b 1 k n • 1 , Salimin d • B " i'·· o an .. uhulet . ~ r.,. bilinain?. u~ Araplar da az a U·ı ara ından takip d' / a a a ı TAKIMLAR ' Jger taraft A l ay ''uıhtar, en eski Gal tasa '""'"' resnıi olarak t' Yeauıda 

1.ri!ittan fiç dört Bunlan ka,·ıtta mıdır?. Jar havanın k e ı en bu maç- Be "k : akıllıca &yunları k an dnanın o nuık vasfını taşıt"arak o a ~ rayJı cf.hnle rnuhaherat ve R ımaJe , .. e bil ... ..._,~ ,_... 
k ler tarafından kuruı:"'; evvel Asurı- bilinmiyen ş~"mın n ~ah.adım, Y•u;µ iımit eclı ldiğtk cl•ıcak oluşundan vuz : ta~ : Mehmet Ali. y bır muvaffakıyet ı::':t~~:!::~zla ~· veriyordu. Eski Gal~tartal~ n&- cok bu lisanda ""zıl rn::•dat an. 

rar arz•cıyÔruni ıl!\f.iY'l!' ld u unu •ôylıyen.. de yeniden doğn," a ı Llzim olimız.. mıstır a ar zevk/ı olma . , S •Y2ı; Rıfat, Halil H. a· Ma ... a.-La..lnda ı . _an B, Yusuf Razi Dr O •~ray ılar- dan Ilaticln N~zar~ıa oWuğıın-
mesınin bir .. . ı t o uğunu iddıa e. rniş olduğu u~ ve kendine g l llk .k .. yın ; abTj, Hakkı lb ' use· T •SGan sın, Ercument Ek , . r an Tah- lere menıur 'Y ti . ne ve sefaret-

r., oruz. "' •· ;ııilA -~-.- .,.~1ıu "fı>ı,,c lıJnlıc ı nu anlatmaktıı:. Saro~· " ' • arşılaşmada Beşikt 1 I ref, Şükrü. • rahım, Şe- fafsff'"f ••raylı matbuat er;m Thahi, Galıttıı. mektebin ""-~uştı~ek üıore i1bu 
. . • 80 Utca gelıyıJr ve j de k kı -""-o:o-., 'i l . . aş, s- J h a orada to 1 aın, <!tnen hep J YM-Pn;.. • -"'91t ıa .uaflıca beb·. 

""icr, iJJ,.:. _:.Ln v~nio ınc)da- =~:ı .. ş:~!e•:· ku.gıtlarınd~n rnr.ı.ı' ~~ lıl' .. ldç; a~~~.:rını ~ılmıyöruz. ~~ınci u~a-:ta Far:~a:ı ul~por: .. ~ikrct i .5efeı Bi r~cj ha.ftaym bir . Bchçf.!t ~N:~~şl~rdı. l't!Udür B ~ -(;·~~=tir. ılJet 
~enle~ bHikis 1?enç1jgruı ~İf'r~ s'~t'~ıı-ı .,.~ui11 evveİkİ·ı.a:~~~a~ ~~";;~1!'~,!~-ı'.-.ı'-·uı.::'t..ı~·t'..:~!!c!"'~Y .. ,!0~-1 d ı r~···-· ' ~ı· •• ~~. ~~ş~ c;1aı. Fah:~~cl~~f'· ~~golü Galata~::..Yn:t:: ~;~\.mektep 1;a";,;_,. ~'t~'Y:~d~ • •('./bhi:ı~lQ; hlı f 
er ço t ur. Malfrm ol~n oıudur ki; ic- mı~, battü bizdC'n sonra va~ J': ... al- ıse .. 9'-alatasaray Fenerba.hçeyi 2- İJ - - ' r ' a.nk. Ka- sını sçıJ!!L chmet Aünin bir tiğja 7§r •• bı.r,.nt- ·nıerf•· /nında y • 

7an1nda. ,_·l.- hih ... o-1..-.,.,,. ~er npf•lr .. • S it h' •• .'d 1~ .. :SO t'rogram ' .::u . ıo ı\.uu,v ..,.... ı· .-~.~ ... _ .... '·""'J -... ;,n jçin eleman/ d• ;;.ı' a.
1 
w:ıattin kurıııun ujb· Pb~- zci.J~ r~um dıp,"mamı kay· 

Fethiye Kibarer: lzmır l}uzelya'ı • z..aıp Oflacı: ? an ısar - ~ ın. 12.33 ~füzik 20.45 Oı·k~!1.tra J ..... ~ ,_,,. / '"rif') ~%~ ~h.vjf f' tt:i · 0 J .... ı r .- ~ - 'enisini alacağımdan es-
N 1/1 Ha•an Attık: htanbul: !\smaaltı 12 45 Ha'·rleı· ?] 00 K 12 45 Habeıler R I '~' k J d ıo. o. • . · uc ... . onuşma · R ... ·~ - - · · J ou. ıli mü o ma ığını ıl&n e-

u 
Necati Ba,-rak, (' cınkın: Ortaoku- Kızıl }lan o. No. 5 Kahveci lsmaıl 13.00 ~Iüzik 21.10 l\Itizik r 13.00 J\.Iüzik 21.10 Ten1~n l!::=-- l-fuftRvmı~ ....... ~ ı .. -- ·1 j aerım. 72 Mahmut Uğurlu 

'ıı Riyaziye nıuallimi. elile İzınirli. 13.16 ~lüztk 21 . .')0 Konuşma 13.15 1'ürküler 22.00 l\1üzlk 
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lun ... ~:::t,~:: Çankırı: Dadt:'}Oğ- ka~iv:ıi_ı: tatanbul: Kızıl so. No. 6 13.30 M;ik ~!:~~ ~~~~leı- 13.!]0 1U:.ik 22.30 Habedcı· p o K E R• 
Fehm~"' uTimurletık°": Tab~kları Kemal Pamnkı:u: İstanbul: Kunı · 18.00 Program 22.45 ~Iüzik 18·00 Progranı 22

·
45 ?tfıizik 

lu ~Iustafa elile. Hep -g~ kapı Talebe Yurdu. 18.03 Fasıl tıazı 23.25 Kapanl~ lS.o3 Fasıl sazı 23.25 Kapanış. 
Taip Sıkç.: Ü<küollütün bııı'iro/,' Moiz Koze.: Galata: Kul•dibl Ya. CC.:.U.ARTESA 718/1941 

Nal~•<l Ha•an ao. No. ı\ı . "deta yerleş' ~o. A•eyo Han. D. 7. ÇARŞAMBA 4/ 81941 
h D iz A d y 1 1 7.30 Program 18.40 Oı·kestu A ml't fi'O : Y ın: enıpa .... · ... ,.t1lar· ni ~:.:ı_,ı,..~nu: fıtanbu!: y·eni 7.30 Progoram 118.15 Konu ,qına 

D · · E · oğlu ı.ıc 7.3!! ~lüzik 19.00 Konu•ma 
emırcı mın · • carşısı. - 7.33 Müzik 18.25 Konuşnıa v 

Enıin Pekacar: İzmir: Htr·1av'lt- Fikret Guı. ... ı..tttun husu.. 7.45 Haberlet· 18.45 Çocuk r-aatl 7.45 Haberler 19.15 Orkes tı·a 
2 N 1 

8.00 Müzik 19.30 Hab•l'leı · 
ç1lar. No. \"alde Han. o. lU. , 0 " ı. 8.00 ?tlüzik 19.30 Haberler 

Rüştfi Dinçer: Kadıköy· l'vloda Nuri Yanık: Sult~nhisar ;ı1f!Ohu.. o 30 Evin saati 19.46 I\.fü.tik 8.30 Evin !11aati 19.45 Çifte fa sıl 
d F ld k N 2 '•nl•ul •• * 20.15 Radyo ga.z. 

t'& · ırı. a so. o .. · .. ~fuzaffer Pamukçu: lstanbu .. .. . 1 • / * 20.15 Radyo gaz. 3 30 p ş 
Halit Ünal: Deveh: Tahrirat ka- Kumkapı Talebe Yurdu. 'A'. rüst ... ~m 20.45 ?ılüzik 1 . rogram 20.45 arkılar 

ıb . ı·ı • I 13.33 Müzik 2J.00 Konuınıa 
t ı e 1 e. Atıf Köymen: Mt:rzifon: Top. A. '"· iya... 21.00 Konuşn1n 

İlhan ç9şkun:. Çankırı: Bab~ ı e- Veterineri tekmen. 12.30 Progı ... ıemi i.JO lt-Iüzik 13.45 Haberleı 21.10 Dinleyici 
ıuekli öirretmen Tsmal Hakkı elıle. . . 

1
. \!'il' R 12.33 Şarkılal' _ h k 14.00 Bando istekler! 

Mualla Harun: Beyazıt: İstıuııbul~ ?ihat V11ruru. lsbt.~bu . l ı e· 12.45 J-Iaberler 2ı~ .. ~'.:~~o 14.45 ~füzik 21.40 Konuşma 
Takvim hane cad. No. 25. a üı·an• T:. A. Ş . -~okso[" . \I 13.00 Orke•tra 21 •s "§~Lm. 15.00 Müzik 21.55 Orkestra 
Erdoğan )'ağdıç: Aydın: Posta ko-ı Nihat Onderog u: zmır: ı san- 13.15 Şarkılar .... '' ""açta ı * 22.30 Haberler 1 
Ahm~t Atlı: Aydın: Fevzıpaşa Yunu! Sf*vlngel: Sultanhiitar. · * 22.30 Haberler u.a · 23.15 ?\.Iüzlk 

Traş bıçaklarile Traş 
olmak bir zevktir 
Traıtan aonra cilde 
yanıkbk vermez. 
Yiizii yumuıabr. 

Her yerde urarla Poker 

bıçak l arını İ•t' yinls. 

Kullanıyor! 
lu memuru Hamdi Sağdıç oğlu. caı.. 1460 so. No. 2t. 13.30 Orkrstl'a 22.10 Şarkılar ... , ~ ~-oı<ram 22.45 Orkcstı·n 1 Devlet DemiryolJarı İlanları 
oulvan No. ~8. Berber Ahmet Toker Ahmet Yen~i: lımir 82~ •o. No. 18.00 Pro~ram 22.45 Müzik 1188.00!f'3 Şt,.Jki;zl ve ~·• Kapanıo. iıı••••••••••••••••••••••••••ııııll 

t'> , ar ı U.ı. ... i .. l\ l.z-o------------"'11ı ~anında. 90 18.03 Müzik 23.25 Kapanıe 18.30 Konuşma 11.ı.e!'. t_enıo..-.";" '"' Iuhammen bedel! (750) lira ol an 1000 kilo katranlı kenevir (9/6/ 
Talit Dodn.r: ÇanlHrı: Dodur oğlu Talı Kurar p,ndlk: Ka1·nn!il F:O. r.,~r~tı ·- 1) pazartesı gunil uat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar bi· 

Ahmet elile, No. 6. r• :ı·ndeki komisyon tarafJndan açık eksiltmu usulile ıatın alına~ 
.. d Gb k 1 N . MUAMELE ..... .,._()iin Jı.t ünip Ut')'!:fr: Kıış.a ası: mrü Halim Soyka!: Çoru: tlsretıye 1 t L A . ı·v· H . r ~ nası aaıu~-... f 1 1 . ( . 

Muhafua takım komutanı liı!tcğ. ma. KüçUkçavue •ok•k IS'o. 1. S • V. mır IQI arlC , caktı r. . .. ~u-~n erın 56) !ıra (25) kuruşluk munkkat temi-

men. .. Mehmet Yegcn: Çorlu: Oıtaokul Askeri kıtaatı ilanları vergisine Bu işe girmek ·asar~·,~~ birlikte ek•iltme günü aaatine Jca. 
Çineli Kimli Oztürk: Aydın Ceza.. S. lll. A. N. 208 nat ve kanunun lay;n ettig'ı ? E'faı. f • • ~ d ., hl kt d 

t't'"İ.nde 30 .-eneye mahküm. Tabi müesscse1erJnin tutacakları dar komis)TODa müracaatları Jizımaıı. 'l;ocır <>'f"f''\i\.... 8• 1 ma a ır. 
(D-·amı vartxki niiakamızda.) JC atnıa.. , •'\nı;ı 

Ti.irkin Öztilre: Erzurum: Kor. As ..... • Polatlıda inşaat yaptırılacak- Bu işe ait şartnameler komhJyondan para ız oıu........ 't \ ~" 
Adli Hıi.kim kızı . .1 tır. Keşif bedeli 232-238 lira. ilk Nümune İ M A L A T ı •~!a, ~. 

Nermin Dadur: Çankırı: Hayrı 1 ASKERLİK ı teminatı 12,860 lira 90 kuruştur. 1 D E F T E R İ 
Dodur •111•· 1 Kapalı zarf la eksiltmesi 5/6/ ı Faruk Ya,ar: i taııbu1 Erkek li- ptidai maddelerinin nev'i 
• 1 4 1c \401. 941 perşembe günü s3at 15 te çok olan sınai Türkiye Cumhuriyeti 

Reyh•n Tolu""" Me<'ln • }'azar ŞUBEYE DAVET An.karad a M. M. V. Satınalma Nüınune müesseselerin 
cad. 15 el so. 'o. 16. Doktor tlayrı Yd. s. 5. Hs. Me. A hmet Oğ. Komisyonunda yapılacaktır Şart 2 İ M A L A T ZIRAA T BANKASI 
oflu. H. Kamil (320-59) Laleli Mc· name ve planları 1162 kuruşa 

Ekrem Bant. Malatya: P. T. T. ·h p h il · Ak d K · d al T ] 
1rt aJ nıe n\uru. 

Kimran ~!. nıd: Antalya: 
ma. Kocatcpc so. No. 15. 

., asa ma n csı saray ca • omısyon an ınır. a iplerin 
Bubaros desi N~. ( 2 3) de. Çok acele şu· kanuni vesikalarile teklif mek-

lsıuail Ö•denız.· İz.mir: Karş1y&.kn 
Do anma ı ma. 1727 ci 1'0. No. 7, 

Gun lz Sungu : El&zığ: Tüccar 
Ca:•ur Sun u oğl:.ı. 

Goııul; Ant alya Di tahibi Muh-
1i:3 Kunt kf.r nıe!L 

Necli Çuhadaro,f'lu: Toµkapı: Ça· 
pa ~ilet rad. lıkolc:o1 kor,ıın No. 
:ııo. ust k:lt. 

beye müracaau tuplarını ihale saatinden bir sa· ı 
DAVET at evvel Komisyona vermelerı. 

(3290 - 3761) 
lıtanbul Cümhuriyet 

wnumili.ğiııden: 

Müddei· 

İstanbulda olduğu anla,ılan 
Edremit h8kim muavini Demir 
Dainin men1uriyetlmize müraca
atı ilan o lunur. 

••• 
2500 ton odun alınacaktır. 

Ekrem f)n oy Izn1it: Dem1ryolu = 

:: :~.~~10F.ıgu: Eıazıg: Ambar ma. ' ............. J: :~ ~.........__.:~ ~~: ............... :~~:ı: ............... ~:~?~--.-...,:~ı:] 

Kapalı zarfla ebiltmesi 25 6 / 
94 1 çarşamba günü saat 1 O da 
Siirtte Askeri Sahnalma Komi~
yonunda yapılacaktır. Tutan 
32, 150 lira , ilk teminatı 2344 
liradır. Taliplerin kanuni vesi ... 
kalarile tel.lif mektuplarını iha
le ıaa.tinden bir saat evvel Ko -
misyo na vermeleri. 

Niyazi Atacan: Eskişehir: Işıklar 
ma. Kiııer ıo, No. 23. 

Y'ılmaz Öıba;·· Çorum: '\l1ntaka 
K. mU1hakı binbaşı Ha,im Özbny oğ
lu. Ortaokulu S. I. 406 

Siıheyla Aturan: Kırşehir: Ava· 
nos 1'.falmiidürii kızı. 

!ual!ıl Özı;un: Kadıköy: Kmltop
rak: Ri\ttiye '"o. No. 47. 

Haluk Birol: Tokat: Doktor Şina .. 
111 oğlu. 

Nevres Se1·teı: Erıuruın: D. D. Y. 
f tlf"tme men1urlarından. 

Nacilre: Denizli: Atalar ma. Okul 
geçidi, No. 22 • 24. 
Naıım' Cağaloj;lu: E. O. ekol tale

lıe•I lll • B .•• o. 113. 
F ethi Atılgan: Sarıkamt•: Askeri 

Po•ta kutuRu No. 2030. htanbull• 
Gedikli '(}.<çavu~. 

Bekir Berct: İstı'.lnb.ıl: Beyazıt: 
Yüksek Öğretnıen Okulu III üncü sı
nıf tnlebe~inden. 

Mehmet Akı..~ : Ankara: Cebeci: 
Hukwt Fakültesi inşaatı. 

Nermin HaU~rnan : Ank~rn: Jia
nıamönü asfaltı. tnönü Bulvarı Öz 
IO. No. 26. 

Semiha 8t"Çk:in : Ankara : Yenişe
hır Kaz ıoıözalp cad. Ylfltkotu ao. 
OOzelsı. ap. N'>. 3. 

Nuriye Akyol: Ankara: Dikmen 
cad. Ycşihrmak so. Yaz ap. No. 17. 
D. 6 

Safa Gürell i: Ankara: Bahçeliev
ler No 151. 

Sadık: Balıkesir: HacıismaJJ ma. 
Tatovndan so. N o. 23. 

O man Kartel: Ankara: Gaz Ge
nel l{. evrak müdürü. 

Hilmi Kayan. KaralTlan Ortaokul 
S 1. B. No. 275. 

Izzet Güngör: Karaman: 
kul S. ı. B. No. 276. 

Ortao· 

Aykuı Sııylan: Balıkulr : L11e 6/ 
B. l:debi at kolu 

A bd urrahman Aba<'t" Karaman: 

7 8 9 10 

il 

• • 
• • • 

( 2432-3963) 
••• 

50 ila 60 ton 91ğır eti alınacak
t.r. Pazarlıkla eksil tmesi 4 6/ 
941 çarşamba günü saat 1 5 d e 
Hadımköyde istasyon caddesin • 
de 232 No. lu dairede yapılacak· 
tır. Cvsaf ve ~artnamesi Komis .. 

-~+-+-1--1 y onda görülür. Beher kilosunun 
tahmin fiyatı 42 kuruş, teminatı 

~ı--ı--ı--+-<11 
3750 liradır. (2460-4158) 

Sold°"' ""1111 v• vukartdaa aııafiı: 

1 - Paraşüt ile ..-var. 2 - Ca· 
nım (öyle değil böyle n ""ken) • Ağır, 
düıüncrek bar<ket etmek, 3 -- ilk 
Romn Krah, Roma Jmpaı-atorıurcunu 
tesis eden, 4 - Fransızca (gidi,) , 
(yürüyüı) • Rod, ademi kabul (Mec
lislerde, mahkemelerde olu r ) 5 -
İsyan eden."6 - Otüliyen. Himaye. 

••• 
Beher kilosu 40 kuruştan 40 

b in kilo aığır eti pazarlıkla aatın 

alınacaktır. Taliplerin 2400 lira• 

lık kat'! teminatlarile 7 / 6/ 941 
cumartesi günü ıaat 16 da Ça
nakkalede A skeri Satınalma Ko

m isyonunda bulunmaları. (2464-
4198) 

7 - Düzcltilmemlı (Yapı işl erinde 
geçer) 8 - Harf. Elbise, 9 - Vahi· 
~ya,ı • Sadaka 10 - Zihinde tut- 1 Doğrun ve kadın 

hastalıklan 
mütehassısı 

O,,eratör Dr. SA IP A LI 
ll ÖL B A K 

Beyoğlu Tünelbaşı Tünel 

Dllnkll lıaUedllmlt 

apartıman No. 2 

Pazardan uıo.flda her gün öğle

Un sonı·a. ha.a talarını kabul ı 
ed<r. Telefon: 411U 

ı:Jureba Hastanesi Sinir H ekimi I , 
RIFAT ÇAGIL . 

Beltdlyc evi nmc m muru Ahmet A- 10.ı...:+~~ ~acı o~lu. l A N A 
Galip l,el:cr: !{ lra.LtAn: Knııya: 

~luayenehanesini Beyoğlu , İs
Ukl.lil Cad. Elhamra Apartı
ma n (Sakarya sineması) ! nu~ 

maralı daire~ine naklctmio tlr . 

Nün1une 

3 

~ümune 

4 

Nümune 

5 

Nün1une 

6 
Nümune 

7 

DEFTERİ 

MUAMELE 
DEFTERİ 

ticrct üzerinden mua
mele veı-gi~ine tabi 1;1nai 

müeH!;eHc1crin 

MUAMELE 
DEFTERİ 

EMTİA 
İthaliit ve İhrarat 
DEFTERİ 

Nim man1ut maddeleri 
ima1ettiren ınücs!icseleı·in 

EMTİA 
İthalfıt ve fhral'at 
DEFTERİ 

SAT 1 Ş 
DEFTERİ 

Defterlerimizin 25 - 60 - 100 ve 
daha fazla sayfalıları mevcuttuT. 

Yukarıdaki defterlerin nasıl kul
lan ılacağına dair İZAHNAME 

fiatı 25 kuruş _;, ____ . 
Umunıt satı~ Yeri: 

INKILAP KİTABEVi 
İstanbul • Ankara Cad. No. 155 

TAŞRA SİPARİŞLER! 
SÜRATI.E GÖNDERİLİR. 

Kurulut tarihi 1888. - Sermayeal : 100,000,IOO T1ırlr: ıı .... 

1 
Şubı: " " ajan' odeıll: 265. 

ZİRAİ ve TİCARİ HER NEVİ BANKA MUAMELELIBL 
Para birlktlrenlıın 28,800 lira ·~• nriJOI, 

--
Zir .. t Bankasında kumbaralı " llıbarıns ta .. rnıf huaplannda 

en az 50 liruı bulunanlara aenedo 4 defa çekilecek kar'& ile •1&*1· 
daki plina cöre ikramiye dafıtılacaktır : 

4 adet 1,000 liralık 
4 • 600 • 
4 • 250 • 

40 • 100 • 

4,000 lira 
2,000 ) 
1,000 • 
4,000 • 

100 ..ıet 
120 • 
180 • 

50 liralık 
40 • 
20 • 

6,000 lira 
4,800 • 
8,200 • 

DİKKAT : H .. oplanndalı:l paralar bir sene içinde 60 liradan 

l 
aıafı düşmiyenlere ikramiye çıktı[r ı takdirde %20 fazlasile nrilecektir 

Kur'alar •enede : ' defa, ı eyhll, ı blrlncikinun, 1 mart: •• 
1 haziran tarlhlerlnde çekilecektir. 

MÜLKIŞ 

I
F' Bugün Faaliyete 6aşlaJı 

Galata Bankalar eaddeıl - Bereket Han No. 7. 8 Tat ı 4'138 
fAÜLKIŞ K. ŞiRKETi 

1 

B. TOVEN 
NOKTALAMA 

YAZIDA KULLANILAN iŞARETLER 

Maarif Vekiletl tarafından bütün 
m.ekteplere tavsiye edllmiıtir. 

ÜÇÜNCÜ TABI 1 YEN 1 1 il Haziran ı Pazarteıl 
Herkese lizım 10 kuruı N EŞ R Y AT r-:"='-

IS T ANBUL-IKBAL KIT ABEV l .,...,__________ 1360 H. 13S7 
- Cemazlel 2 Rum! 

1 ÜROLOG-OPERATÖR 

Dr. Sedad Kumbaracılar 
B~vlive Jl ütehassun 

Muayenebanes;ni Si RKECİ 
ANKARA CADDESi, TAN 
GAZETESi KARŞISI , SE
. Jİ II LÜTFİ APARTJMANI· 

NA nakletınlştil'. 
Böbrek, mesane, pro:-ıtat, idrar 

yolu ve tena ili has.talıkları 

müteha:;ısısı 

Gece •,eyen ~ocukların tedavisi 

G Ü N ··:·· M~~ıo 
S iyasi v e ed ebi haftalık GÜN 

gaze tesinin ikinc i sayısı Niz.ımct
tin Nazif, V ecdi Bürün, Edip A · 

1 

yel, A hmet M uhip, Şakir Sırmalı 
Cavit Yamaç, A saf H a let Çeleb i, 
Sabahattin K ud re t, Cahit Küleb i, 
Salah Birsel, Lutfi Ö zkök, Samim 
Kocagöz. Bedri Rahmı, Baha 
Dürder, Doğan Şenay v.s. njn 

1 \iİİr, m akale ve tcnkitlerile çık
mıştır. Matbuatımıı:~a bir hadüıe 

teşkil etmiş olan G ÜN' ü ok ayu· 
l cu la rım ıza tavsiye ederiz. 

GU•: 153 iızır 28 

Volcitld Eı:an. . Vuatl 
i. D;, D. 

54 05 29 
37 Ol 12 
36 17 11 

Aat"• 12 00 20 3S 
3t 
14 

'\'.a,.. Ol 59 22 
laulıı (Y annkl) oı; 39 OJ 

Sa iıibl : Z. T. EBÜZZlYA 
Neer iyat Müdürü : C. BABAN 

llaaıldııtı yer : MatM.ıl EBÜZZIYA 

Çocuklarınızı 

SANİN diş 
kullanmıyıa, 

küçükten 
macununu 
SANİN di~ 

macunu ile günde üç de
fa dişlerini fırçalamıy• 

alıştınnız . Gürbüz yetiş· 

1
- ri i temin etmi o
mele~· .. ı 

lursunuz. 

Beş haziran perşenbe 
•kşamı Taksim 

sinemasında fleriligor 

~------.J 

r~~ .. ~~~ 
1 

Leadra 1 Sterile 1, 22 
Ne..,.IOR 111 Dolar 152. 20 
Ceaen• Hl ı.,.. Pr. 30 l 72S 
Atlao llO Dralııml O, 995 

lh<lrft '" , ... ,a 12. 8' 
Yokoba. 
Stokhol. 

100 v •• 31 0 17S 

.ıo. " 100 f•veç kr 

IS TAM VE TAHViLAT 

ikramiyeli yU.do s 1938Ercanl - .
Erııaul yllsdeS lkramlyellt93J - .-
Sı..-u • Ersu.n• ı - .-

" • • 
• 
• 

" • 
• • 
• .. .. 

2 - .-
ı -.-' - .-s - . . ' -.-' -.-

Aaadoh1: ı•. Yolu Mlı . Hn•t - . 
Anadolu 0.mlryolıa 1, il ts.25 
Tllrk borcıa 1, il, ili -··-
lataaJıı..I Rıhh• Şirketi 12.45 
T, C Marke• Ba11ı.:u, -.-
Tllrklye it Bankuı ha•lllH - .-

Rqadly• 
Kalın Beelblrllk 
Klllçe eltua gramı 

26 Lira 7S K .. 

115 " 
J. 

• 
" ................................................. 

Tasviri Efkir 

Nlialıan (5) Kuruştur 

Ş · 1 ı Tllrld ye Harlt Abone eraıt içi• lqio -
Se.uelik .... M .. . ... 1400 Kr. 2700 Kr, 
.Altı aylık - ......... 750 > 1460 • 
tto aylık .... ........ 400 • 800 • 
81r aylık ... .... ... .. lllO • 10ktv, 

DİKKAT: 

Dercolucmıyan evrak i9'de olunma1.ı 

• 
C"' .h a ı Necati Ecz"ha esi Hatıcekapıda Yakıfbao karsısında şekerci Hacı ekir sokağı basın J~ır. Başkı yerde su~esi yıktor 



2 Haziran 

Güniln va~uı ......................... 
Amlral Darlan 

yanıhyor; KlllkyaJI 
biz kendi canımız 

Sahife : S ~~ 

Fransız münevverleri ve !Dünya harbi 

1 Vı·ıhelm I' 'IH 1 h muharrirlerinin akıbetlerı· ''1
•ci ... Irak hadiseleri a ep ava 1 ve kanımızla "/ d • b o m e ı ve Türkiye meydanları E ınanız te 1111 

kurtardık Bedin 1 (A.A.) - Hususi bir cnebi memleketlere giden- Londra 1 (A.A.) - İngilb Harbi-

(B.,,,..ıcaHürl ..,..,.) Maamaflh Kayzerln m~~~~~:~·dt~::;iye Nc7Au·eti, lngi_lizler tarafından ler T;Yransada kalanlar ycB~e:~~~e!~!~~iz en şiddct-
İcap edene ve vatan topraklan Umltelz vaziyette ecnebi gazeteciler tarafından 'Ve r ı 1i ~11maıarmı teşkil eden 12 cün-

ıiDe tehlikeye diifene, bu defa Türkiyenin Iraka muhtemel bir yenıden bombalandı Jük bir muharebeden sonrn Girittcn 
. olduğu blldlrlllyor yardımına veyahut ırak askerle- kıtalanmızın çekilmesine knrar ve-

atildil harbine de cıpta ettire · rinc bir melce vermesin" dair ao-

1 
,• H ar.iran hadiseleri Fransız mü- cComedie-Francaise> de Abel Ban- n1mictir. Düpı.aııa insanca v .• tay-

-•- • --ıt. 1 kazarunıya t an Berlin, 1 (A.A.) - Sabık ~ J ·ı · t l • B t eri .,. d J-4-
Ce& yem :.uuer er ' rulan suallere cevap ffrmekten nıı ız aggare erı t1gra neTV erini dünyanın dört nard da ]>erde açıhrkC!ll konferansı r yarece eok bllyiik zayiat ver ın 11~ · 
ve ,erefle dolu olan tarihine ye- Kayzer Vilhelm'in öldüğü hak- tstinJulf etmiştir. iizerİltd• de görünüyor bucağına datıtmıo bulunuyor. cFran- vermektedir. Henri Bordcaux Mare- olmasına rağmen askeri ve ~hrl 
ni kahnunan.hk aahtfeleri ila ve- kında evvelk..i gün verilen lıaoer- sız münevverleri> derken asıl Fran- ·0aı Pctain hakkında bir eser nefret- kUVfttlerimisin Afrikad:ikl üsler.ımi-
IİDe bulrdll'. ler teeyyüt etmemiştir. Maamafih 

1 
sızlan olduğu kadar, usaklardan ge- m.iştir. Henri Bidon da haz.iran ayı zln temin edeceği hava yardımından 

Amiral Darlan, d ünün hadise- Kayzer ümitsiz b ir haldedir. Resmi A man Vichy, 1 (A.A.) - 3evrut- lerek bu fevkalade memlekette yap- hidiııeleri hakkında bir eser yuınış- baıkn bir müzaheret görmeden ~i-
lerini tahrif ed erek bugiinkü tan bildirildiğine göre, dün öğle- mak, ve hfir olarak fikirlerini ifade tır. Britanya hfikümdarlarile ayni ritte ve civarmda ilinlhayo harek .tr 
d tlanmala k .-:1..· Amer·ıka b t den sonn bir İngiliz tayyaresi, etmek hakkını kazanmış olanlan da masada yemek yemli olan lll. Loui ta buhınabileceklerini beklemenı~ 
o. aramm açma .... ı eyana 1 Hal kascledı~orın: Gillct'in eseri de İngiltere aleyhin- doğru olmadığı anlqılmıetır. Takri-

bir p ye takip ec:liyona beylaude b• ep civarındaki Neirab hava Jean Gfraudoux'u düştinfirken dedir. ben 16 000 asker şimdiden Mmrn 
yere nefes tüketiyor. Biz, dün ol- Fransaya ır (1 üuri •a1ı.if«ln cltt''""' meydanını bombardıman etmiş- ayni zamanra Henricb Hnun'u ve Kral Jorj ile kraliçe Ellzabetin donmü~ bulwıuyor. Zayiabınızm dıf. 
duğu gibi bugün de nereye gitti- ftOt8 h8ZlrhyOr yolu l8C Bulgariatana girinciye tir. Lio1: F~uchtwagner'i hatırlı~·oruz: Fransa seyahati münasebctile t ok di olduf,'11nu kabul etmek lazımdır. 
iimizi, bayati menfaatlerimizin kadar Meriçin sol ve ~ğ sahili~ Beyrut lserinde lngtll.ı Çunku, Fransaııııı büyüklü{.runCi güzel bir eses kaleme almış olan Kahire 1 (A.A.} - Ortaprlı:_ ?n-
aerede olduğunu berlıuten İyi (J i1l.Oi •a.Ai/•dm dnam) rini takip eder. Meriçin sağ 88 _ tayyareleri teşkil eden tesamüh es~nı . terke:- Sacha Gtıltry de bugün Alınan sc- giliz umumt karargahının teblıgl. 

Lı b~" · ·~eriz. Siyasetimiz A mi- etmesi lazımgelen siyaset izah e• bili Yunan arazisinde olmak do- Beyrut, ) (A.A.) _ Bir fn- mek de hezimet derecesındc bır facuı yircileri önünde temsil vermekte ve Libya v<' Habeşistanda kayde dc-
~nf. ... r "-1" ı'omatlığa geçen ve d ilecektir. İyi haber alan :nahfil- layısile b u kısımda kalan demir- giliz tayyaresi bugün saat 1 f .15 olmuştur. 1 konuşmaktadır. ğer bir değişiklik olmamıştır. . 

" - • ,..::.r::.," r ada\., - ·· - · -~ 1 .. r.fen öğrenil.aine göre -ımüta- d n..___ •• • d Geçen Hn:r.il'anın 27 ! inde, Peter , . Irakta Raşit Allnin ve nve~esınln 
..., , ·_._ .. b:" -k yolu, Yunan idaresinde bulunu- e ~yrut uzenn e uçmuş, hava .~ln;;lowski Nevyorkta cDünyn Fran- Sacha Gultry yı i~cr ara.sına firannd~n ııonra Bağdatta ıdnı: cyl 

"-~a ır .a,
1
za .. I J ... · ~ihı._- •yare meydan- Ed l dafı" bat 1 f l" t · ... k t 1 n d tm h bald .. l • ~ yordu. irne demiryo u, Uzun· arya an aa ıye e ;ıeı;nuş- sasız kaldı> baelıklı bir ynzı nC"şret.- ~ ı ?'ıya musaa e e ıycn er . c temin etmek üze.re lt.·urulm •• u.! o an O,. -'u 9 . b ' bu t.:ıyyare köprüyü geçtikten aonra, K '-1"- tir - , • •!_'r'.f!'J va.,ında olan karısının ihtiyaç- f ~ • -

Uı sun. a ay, ekıe·k . MAR-'maksatları burgaz . . Uı-1 ga ı R K .ı Ol"Vt.>Ç .. e .rnsya.) .. . - ,.,,,.,,lt.e t~rn,ı" ":. • " -;";jı ol-
ı~oı..... _ (Pitton) da Yunan tor>: 1 .,._ n r. •uı~çok tn"';~lliıt: • • t up sahillerinin haıiçle muvasalıuunı mak üzere tevziatı yapılmıştır. 

~ a ıh u ki Anadolu da /,/,;··An ~~;vb; ;;~'S,:·=:~-~~~~~~=-~f ;~, ı ( Lü~;;m ~~nım) ,~··~:!~~~;~~~~-hu•••· iij ~ö~c~~ ::ı:: 
!:.!'!~~ .. !.~~~~~ ~':'l';;ın '!!illetine mensup kumandıın/arı o.~:e~·:;.:.,~id~:~:A·> - "Y · d ..., 'it fi in~\ -· 0 

ı l Jc Brennerde bir .kaç saat .. :gb_n -~ Japonvanln k r mudafaası Önünde hag,.all Hitler ve Muasolini. h .. aşa ıgımız asır ~~-..v.:itla ~ ~ 
tehdidi Ame lk ~ara 40 kişinin binlerce düşnı,.nı mülakat yaparak siya .suren I~ • • d 1 ,_., ~ I 'j /1 

durdurab:lr :: ? ~~~~nıası karşısında, Gazi Ante~ ~::·~~:::;~··N·~ıak~,;;,··:~'. Şiir 8SrJ eg""' İ , kJ f.,t" l ~ ,... ~ 1. o!t~~· 1 
J YICUu.aJ aası bir (Tür,_ 1' 'er dün) u·· -'-u--,. bent ropla ltalyan Harici on N 1 - :1-aıyor ! ,._ ·~c;;~~':;. :=:r~:'tu-~· " y t "

4 ~u~:~t c::ano da. .hazı~ehul:~ı~ asrıd~._....... .ırı:ıı !r.mc 1.yff U Şalrlisaa Abdllhak Hl mlt 
._,kidd . 'bi de m i ş l e r J i ··ıh . 1 n aanurnı dostluktan "" ... tı · ef111ış ~· cörünüyordu. A lmanıara ynrnnmak . . h nıu enı o an görüşrne iki •. j ,.,. ..... 
L .. hii• •••• Japonyanın Mihverd•n Jed·~· . b ıçın ne soy. ~ --. fik mernlek t• h""k• rnutte- ~ ' . ~ .,.~ , , 
"IQ• tün "" ıhını llnıiyer~k, Tu"ı,'· 1-tı"k ' e ın u uınet 1 . -L _.,d _ a vn.1-- '- :ı.t:...•lı' L--. Jt.J a. • -.... d reuı erı - • ,11' 2t> ~ _ " qıww; 411 ... _ uu " tarihinin en fl1 . h • "'F"' V • arasın 11 tam bir görü b' .•. f9 • -ıllln t1'11'eSf/SI '1. '1i , 
~~:unu bile ıöyJiyenler ol· dil uzatı aktan ::~nıni~~n sa~fc~in~ '~' J arın ~, ıneGv~~!. olduğunu göste~ışt:;~ıgı 1Şairi4ZtJ"' ) .6ında te/cenün eden \. t~:;l ~~ 

J Da lanın ınünasebot!Jz sö 1 ri mır_? 4.., orutme hakkında tat ·ı • 
1 

J lı k le lale ' .. ı. 5 
~ . aponya H ariciye Nazın M Jcap edeı cevapları vermiz t~k ne dun Gazı· Berlin, 2 (A.A.) - y" a t ar.nııl ıı: _.ıt! ııa•a u u illa eme• ... 
.. ._lıuoka M R 1 ,. • ş • Antep . b" k lltı res- • J .. I J•ı • 
'-tıtk •. '. • ooıeve tın aon J lil:l ıı mildafııa!ı Türk •• 

1 
mı ır .. aynakt-an bildir,iliy.s~ .. ;,. .'U~u.a ~-e~~n ı •ınue ruge .. al ıgor oe 

't°" u uz~e harekete geçerek de lllağlıip ve satılmış ~~Ih:~- mudafaası I Bugun ~rennerde ;{t(rı~· • · . Mus~o.lın~-~or~ş- şairin •••rl•rıne kıgm•t 
~I >'od.~ bır takım askeri hazır· ha' nlasının nlmıyacağı kadar ır~~n onuncu Hıtlcr 

1 
• ~- uakkındakı tafsılat ogrenıl· kd' 

İat~ o~ayak .olduğu cibi ken- s~k ve P~rlak bir mefharet iibJ%es.t~ 111,..ai~ııf.~\a,."#"I mistir, ta il' ediliaor 
~ e bızzat beyanatta buluna. dır. Ve.~ıne bu mildafaa imanından 4 UncU eahlteml::rd~ , ..... dnlz 1 Beş saattan fazla !ürmüş olan \.. ___ ,_.. 
· .. .Japonyanın, foabında Arne· baıka sılahı olmayan Türk vatanper- takip 9!1• ""~.n J görüşmelere, iki Hariciye Nazı -

'"Ya karfı h be • ( D Jl «!ı. d Edebi snfhaclan hukuki safha· ... ar ııreceğini ıvamı ıahife 4 ıUtun e d ) ..,. nn nn ba~ka zaman zama n, Al-·••rJen olsun ı ............. ' 111 ..... • • ..................................... . ..... , yn intikal ctm.iş bulunan davala• lltie· a n attı. J aponya ··--· · ....... ........................ __.._ • .. _ mnn orduları Başkumanrlanlığı 
··r . ıye .Nazın M. Matsuoka, IL'.I ı• T I ' ~ şefi Mareşal Keitel ve ltolyan nn en şayanı dikkati, üç !iene-

lıl' ~~ ?tılliyetperverliğile me - 1 1 n e· Al . . Genelkurmay Başknnı c ... neral denberi İstanbul Üçüncü Hukuk 
''1 rr a<lamdır. K endisi .. ·:, i za- ı ır man gazefesmın Caballero da iştirak etmiştir. Öğ- mahkemesinde oeereyarı etmekte• 

d~ Avrup: .. ın=1'KTZIL ....ıııillerine, ya- Muharebesı· çok dostane ne~riyall leye doğru yemek için görlişme• dir. 
m garp !>ENİZ;r."'alemi dediğimizi· T - !ere fasıla verilmiş ve altı zat Bu davanın meraklı tarafı, 

,. - ·f• d a büyük b ir adavet yalnız olarak öğle yemeğ:n i 'e- Tanzimat edebiyatının niri aza· 
emekle tanınmlfhr. Onun sona erdı· T Ürk iye d e miştir. mı addedilen merhum Abdülhak 

...aflıca gayesi, eline fırsat geçer · h (Deva. , ı<ıl. f 5, Bii!ı ,1 6 de) Hamidin eserlerinin, kıymeti o - ( 
se, Uzak~tan, bütün Avrupa· Ü r yaşama Jup olmadığı noktası üzerinde du ı 
lıları silip üpürmek, (Sark Şark- ı · ı· 1 • - ı· d e l k Tulmakta bulunulmn.sıdır. 
Jılanndır) düsturunu harfi harfi- ngı iZ erın e ın e 8m81 İ b İ r ı ı renner mu J atı l •kkın.., Mesele şudur: Lü.yea ( Hamm )ın Vekili, tek ••=ini olmıyaa dan~.a 
ne ve kat'i surette ta tbik etmek- bulunan SOn liman d • 

1 
daki inütaleaları, sigas'i Merhum Abdülhak Hamit, merhum fairin e11r lerlnln b u,-ün kıymeti olmadı§ıaı • Öylüyor 

.-.-.-.-.-... 
.-.-. -
.-
45 .-.--
.. 
n 

······· 

-
r. 

ırıoo 1'r. 
.1450 • 
800 :t 

_ ,. 

ur 

tir. Bu zatta garba ve garp me- da jcga) edildi 1 n 0 muştur icmal sütunumu~da bundan tanı on bir sene evvel ha- .,.. a1rımız, tlir aarı değtl, kıtal a•rıdır, d iyor. 
dcniyetinc karııı husumet o dere- Y _ okuqunuz ! zırladığı ve noteıe tescil ettirdi-
cede imio, ki kendi memleketin- ı ği bir senetle. bütün eşyalarite Eğer Lüsyen(Hanım)şaire maddi yardımda 
de bulunduğu zamanlar, ancak Yunan hUkOmetl A lman milleti, meşhur henüz neşredilmiy~n eserlerinin 
mecbur olunca A vruoa kıyafe- krala istifasını bir muharip millet olan f R AN s A telif hakkını Lüsyen (hanım) a 
tinde gezer, fakat vazifesinden T devretmi"tir. Senette bunların 
•Yrılıp ta mesela evine gelir gel- takdim etti Ü ' k le r i n 9 Ü k s ek Lüsyen (hanım) dan alınmış bu 
lllez, caket ve pantalonu atıp mertlik va s ıf I arın ı y • b• lunnn 1500 lira mukabilinde kcn 
( kimono) sunu giyer, hususi ha- Berlin. 2 (A.A.) - Alman he,, zaman takdir v• eni lr disine bırakıldığı tnsrih edilmiş· 
Y.atında Japon adet ve a n'anele• resmi tebliğinde bildirildiğine gö h b • tir. 
rınden bir tanesini bile fed l et· re, Girit muharebesi sona <"rmiş tebcil etmiştir 8 r J 0 Abdülhak Hamidin kızı Emi-
tnezmif. Bu itibarla J apon Hari- ve bütün ada lngilizlerden kur- Berlın, 2 (A .A.) Yun ne Hamide ise, üç sene evvel 
Ctye Nazınnın hem ('ok tavanı tarılmıştır • .f\lman kıtaları, mağ- ı~smt ve haftalık «Da .. Rcich> e ş i gv i n d e mahkeme}•e müracaat ederek bu 
dikkat, hem de çok pyanı tak· lüp edilen lngilizlerin s'>n ussu gazetesJ, bugünkü nüshasın- ııenedin bir muvazaa olduğunu, 
dir biı- İnsan olduğuna k -a'.Jul ve olan Sfakia limanını dün zaptet· dn maruf gnzetecilerd<'n .Ku- binaenaleyh iptalini ve kendi mi-
tasdik ebnek lizımdır. mişlerdir. Alman dağ klt .. ları dolf .Piııchel"'in cDört yol a;:;run· General Wegıand Vichg'g• ras hakkının tanınmasını :stemiş-

8 1 d k da Türkiye> başlığı altınd " uzıın / L aı l D E · H• d h • u akidede ve bu kuvvette bir Sfakianın "ima in e i dağlık mın • ge ere"' .mareca retain tir. mıne ami e, mer umun a-
T bir muknlesini neşretmişti!". Bu " 1 

' •t J apon haricı• . ;yase..:..10 mu· takada İngil izlerin son mukave- k ı 'l .. .. l .. r sarının 1 5 00 liradan çok faz a - ,... ma a e. siyasi mahfillerde Tür ki- ı fJ goruı u • r ran~ız lcadderabnı eline alına ne yol metin i kırmışlar ve yeniden 3000 ye hakkındaki dostane lisanile bir değeri olduğunu ileri sürmek-
tutacağını ve bu yüzden Uzak· eıir almışlardır. hayret uyandınnıştır. hükumeti buıün mühim tedir. 
,.rkta yerlqmİf Avrupa millet- (D•vamı .ahi/ • S, •Utun il dtıJ (D.-vamı ıuıhife 5, .atım 1 M} bir toplantı yapacak • Üç senedir muhtelif celsclerin 
!erinin mütemadiyen ne gibi iz'a· .......... ..................... ....... .......... akdine rağmen h olledilemiyen bu 
e..t ve mü,küli.tla kar•ılapcakla- J R AKTA Fransanın Afrilcad• davada, Abdülhak H amidin e-
t'ını tahmin etmek ciiç deiiJdir. Türk - Alman lı•rekete geçmek üzere serlerinin kıymetini lesLit etmek 

Bununla beraber bu müfrit VA z ı• y E T bulunduiu söyleniyor üzere bir ehlivukuf tayin edilmiş 
lllilJiyetperver ve müfrit gıtrp münasebatı ve üç kişiden ibaret buluncrn he-

bulunmasaymış şair, şairi izam olamaz 
- -

ve yirmi sene daha evvel ölürmüş 

maktadır. Geçen celsede eserle
rin kıymeti üzerinde münııknşa o 
!urken a\•ukat Nurullah Kornl bır 
aralık: 

c- Şimdi şiir asri değil, kıtal 
11.srıdır. Bunların hiç.bir kıymetı 
yokturb iddiasında bulunmuş ve 
bu sözler, hakimin sadede dave 
tini icap e ttirecek kadar uzun bir 
münakaşanın açılmaıına sebep ol 
muftur. 

nin kıymeti olup olmadığı esası
na dayanmak ta bulunmasıdır. 
Lüsyen (hanım) ve avukan Nu· 
rullah Koral, bunlann bugün i
çin artık bir kıymetleri olmadığı 
noktası üzerinde ısrar ~tmektc 
ve verilmi~ olan 1500 lira ile e
serleri satın almış bulundukları
nı ileri aürmektedirler. Diğer ta
raf, Emine Hamide ve avukatı 
Ahmet Nur ise, tairi azamın c -
serlerinin 15 00 lira gibi az bir 
para ile satın alınması imkanı bu. Dinlenilen bir kıaım şahitler 
lunmadığı noktllstnda ısrar et • Lüsyen (hanım) ın merhuma da 
mektedirler. ima paraca yardımda bulundu • 

Biribirini nakzeden bu iki id-j ğuuu ve eğer kendisi olmasaydı 
dia mahkemede tarafeyn arasın· Abdülhak Hamidin şairi azam 
da şiddetli münakaşalar doğur • (Dıvıımı .alı.il• ı, .ıltıut I 44) dütrnanı olan M. Matı-ıokarun Dakara yeni takviye yetteki azadan, Üniversite Ede-

bilhassa bu zamanlarda Uıak· biyat Fakültesi profC!lörlerinden 

"'1-kta yeni ve büyük bir eaiJe ÇI• K r •. • Fa Y.• a 1 ! 1 e Alman Hariciyesı· kuvvetleri gönderildi Ali Nihat Tarlan ve Ahmet ======~============~~==~ 
~acağmı Ye meseli Almanya dÜ 1 - S k"' S • d .. f" Hamdi Tanpınar, Maarif Vel:ale-
Ve İtalyanın batın için memleke- Naıp Ab 1- ·~h bu hususta beyanatı . ar 1 urıye e or ' tinin tesbit etnıii bulunduğu esas J Bakışlar! 
tini Amerikaya kUfl bir harbe B ğd da ld 1 idare ilan edildi ü:rerinden, gayri münteşir Ul'Drın 
*ÜriikJiyecej'İni hiç zannetmiyo- • a ge 1 er mevsimsiz addediyor beher sahifesine 3 lira kıymet 
"'12. takdir etmişlerdir. Üçüncü aza . 

Japonyanın ti 1894 de, yani Jrakın ldlçOk iZralı Fnysnlın Rnşit Beri in, 2 (A.A.) - D.N B. : Vichy, 2 (A.A.) - Ofi: Maarif Vektıleti Derleme Ml.dü· 
4'7 ıene evvel Çine kartı ıiriftiii Ali tarnfındnn İraııa götfüüldüğü Dün Hariciye Ne:r..aretinde ya· Hükumetin Afrika Umumi de- rü Selim Nüzhet ise bu fikri ka-
llluharebedenberi ta.kio ettiği •İ- hakkındaki haberin doğru ohııadıı;ı hancı gazeteciler tarafından 80 • !egesi General \\feygand, hugün bul etmemi~ ve eserlere muhtelif 
Y•aeti tetkik etmİf olanlar bu ze· unlaoılnu:;tır. (A'1kara radyosu) rulan muhtelif suallere cevaben öğleden sonra Vichy"ye rclmiş kıymetler takdir etmitıtir. 
ki ınilletin ayni za~da büyük Kabileler, sonuna kadar Türkiye ile A lmanya arasındaki ve saat 17,30 da Mareşal Petnin Meselenin bu vaziyete dökül-
l>ir aabır ve sebat, büyük bir te· müctıdele etmek azmind• münasebetlerin bugünkü vaziyeti ile bir görü~mede bulunmu tur. mesine sebep, iki taraf tezlerinin, 
eıuti ve ihtiyat •ahibi olduiunu nin, bu hususta her türlü müna- (Dımımı .ah.ile 6, ritun .ı el• ) Tanzimat şairi azamının eserleri-
d bilir" 1 Haber verildiğine giirc, Bğdadın ı l. 

• er. Kaşa ve ma umatı mevsimsiz kıl- •••• •••••••••••••••••••••• •••••• •••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J d ç· · ~ şimalinde, muharebeler devam et- d ~ b 
apon)ar t894 e ını mac- mektedlr. Yel'li kabileler, sonuııa kn- ıgı eyan edilmiştir .. 

lup ettikten .anra ( Pur Arthur) dar mücadeleye devam etmek azmin· r - ._._. 
limanına almı,Jardı. O zaman Av- dedirler. (Ankara radyosu) 8 ' 
l"\&pa d e vletleri batta Rusya ol· 1 esıav panayu~ı 

Çocnlc Kral merHlmle B il 
rtıak üzere ayaklandılar ve Ja- Batdatta karııl•ndı er n Elçl mlzln 
Ponyanın Pur Artburda yerlef- huzurlle açıldı 
~esine, Çinin (tamamiyeti mül- Bağdat 2 (A.A.) - (Ofi): 
kıye) r namına mini oldular. Genç Kral Faysal, bu sabah saat (Yazısı 5 incia• • 
Ruayanın bu itde maksadı Pur (Devamı .a.hi/e 6, rituıı 8 dO 1 'J 

A rthur'u Japonyamn elinden alıp ~~~~~~~~~~~~~ 
lc~n<!iıi oraya yerlepnekti. Nite- - L-

lcrtn bir kaç sene sonra Çarlık 

1 
~~· 

Rusya n siyasi bir iki m anevra ile • 1 ~ · 
( P ur Artbur) a el ko:du. Ja- ~ ~ 
Ponya b una bidayette ıeı çıkar
rna~ı; senel~rle sab retti, f akat 
aynı zamanda büyük faaliyetler 

ARKADAŞIMIZ, güzel ve yeşil Bursanın intıbalanni 
memleket okuyucularına nakletmek için bir müddettenberi 
Bursada bulunuyor. Uludağ dan yazdığı ilk mektubu bugün 

ve fedakarlıklarla hll%lrlandı. Ni· 
h~?'~t 1904 d e merhun vakti gel-

~:;b~. h'tÇi~RiJk:~ 4 üncü sahifemizde okuyu 
(Devamı aalıi/e s. ıı"ittu. ı t1'1) 1 

ız 

Su projesi 
1,5 milyon tonluk büyük 
Niğde barajı ikmal edildi 

Niğde, 2 (Huausi muhabirimizden) - Büyük su programı · 
nın tatbikatının muvaffakıyetle başarılmakta olduğu malumdur. 
Nafia V ekiJetinin b ir müddettenberi üzerinde ehemmiyetle çalı • 
makta olduğu büyük Niğde barajının inşaatı ikmal edilmiş ve ba· 
raja su verilrniye başlanmıfhr. S u seviyesi şimdiden 1 O metreyi 
bulm UJtur. Baraj dolunca su seviye&i 19 metreyi bulacak ve 1,5 
milyon ton su toplanabilecektir. 

Bu büyük baraj sayesinde Nü:dcnin bütün b ğ, bnhce \: e 
tarlaları sulanabilecektir. 

Hayır, Mösyö Darlan! 

Amiral Darlan Cenaplnrinin 
son nutkuna göre tarihi yeni
baştan yazmak lazım geliyor: 
Meğerse geçen Büyük Harbin 
mütarekesinde lngiltere, F ran· 
sanın değil , Türkiyenin mütte· 
fiki imiş; Kilik>ayı gasbeden 
Fransızlara karşı Türk ordusu· 
nu İngiltere harekete getirmi~. 
Amiral söylemiyor ama, id
diasının mantıki neticesi ola
rak, Jngilterenin bize bu hare
keti yaptırmak için silah, cep
hane ve para vermiş olmasını 
da kabul etmek lazım geliyor ; 
yine bu iddianın mantıki nctı
cesi olarak, itilaf devletlcrile 
Tiırkiye arasındaki mütareke
nin açık hükümlerine rağ:nr.:ı, 
Yunanlıları lzmirc çıkaran \.e 
Anadol~nun göbeğine kadar 
sokan, lstanbulu işgal altına a 
lan yalnız F ransızlurdır da ln
gilizler bilukis bi.zi onlara karşı 
yürümiye teşvik etmişlerdir. 

Mustnfn Kemali, Llo) d 
G eorge'un adeta müttefıki gi· 
hi gösteren bu deli saçması, 

Peıaml SAPA 

kumda başını örtmiye kalkar
ken kıçını havaya kaldıran de· 
vekuşunu gözönüne getiri.Yor. 
lngilterenin ihanetini iabata kal
karken, Kilikyndaki o cana
varca istilanin mesuliyetini tek 
başına F ransaya yükUycu A
mirale m~hur Türk :nı:!n'l'ıu 
öğretmenin günüdür: 
Şecaat arzederken merd i kıpti 

sirkatin söyler • 
Hayır, Mösyö Darlan 1 Ta 

rih, "l"ejisörün önünde provası 
yapılan bir sinema filmi delrıl 
dir: Onun İstediğiniz parçala 
rını, hatalı bulduğunuz sahn" 
lcrini kesip yerine yenilerini <'k
liycmezsiniz. Tanhin objektı 
f ınden geçen hadiseler , e 
manzaralar, bir daha hiçb"r A 
miralin boş laftan ibaret s 1 
volarile tahrip edilemez. Ko 
rü könine bombardıman ettı 
ğiniz hakikat şudur: Rugtin ı
~in turaf ınızdan kısmen temsil 
edilen Fransanın o zamnnkı 
Baş\: ekili Clemançenu. Bı uk 

(L-Q.tfen sphıfeıfl f •) 

1 


