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1 Radyo Gazetesi 1 
Şark! Alrlll:aflakl. 
İtalyan e!lai!ları 
Şarkt A!r:lka.da. bugün İtalyan 

aili.hlan nğır bir ma~Hiblycto uğ
~- Ambaalagideki ltclyan 
kuvveleri tam sa:ı.t on ikide lngi
Uzlerc teslim olmuşlardır. Bunlıı.r _ 
]& birlikte earkt Afrlkndaki kral 
~kili de teslim olmuştur. 

Bundan: sonra Hnbcşistanda hn· 
nkit bir nevi ı;ete hnrbi şeklini 
alacaktır. lngil.i.zlerce ltalynnlann 
~e bir haıp yapabileceklerine 
ihtimal verllmemeıktedlr. Şimdiki 
h:ır;pıerde tayyare kullanılmıı.kta
drr. ~ayyare çete harplerine kar
eı nüo.c;sir .bir sil&htır. Bundan 
başka 'beş senedenberi Habeşli. 
ler ltal)anlard:ın intikam almayı 
bekliyorlardı. Böyle bir vaz.iyeL 
te çete harbinin de''alll edemiye
.eiı muhakkaktır. 

Ambaalagi mağlftbiyeti İtalyan_ 
lar Jçln a.gır olmuştur. Bu suretle 
e."l"lô .A:t'rtk:ı İtalyıın imparatorlu· 
fu İılgiltereye geçmiştir. 

Şlındl İngilizler buralardaki 
~tarını ba,.<\ka mmtakalara çe
kebileceklerdir. Son Irak Mdise
lerl dohyıslle ;:.a. ki Afrikndııki ha... 
reldLt tanı vaktinde nihayetlen
mlştir. ~r verildiğine gı5rc İn
gilizler Hal>e~ndnn çcknlPye 
başla.dxklan aciterlcrlni Filistiııe 
ntili!ctmektedirler. 
Ilıber verlldfğine göre h!la 

Sariyedcn Iraka as.keli Alınan 
myayrelerl geçmektedir. Surlye
do~ Rayak haYa Ussü tekrar 
bimbalanmış, bu hücuma Hür 
Fransı:z tıı.yyarelorl de iştirak et_ 
m.i§ll.r. 

Vişintn emri altrnde.ki Fransız 
dafi topları Rayak fu:erlndc uçan 
frllr Fra:nmz tayyarelerine at.eş aç
mışlardır. 

A '.ltBAL D,\P.LAN PARiSTE 

Amiral Darlıı.ı.ın tekr.ır Parise. 
gittiği hnher vE'rlllyor. D1ger ta
~tan Almıınynda anlaşma muci· 
bince uhdesine düşen vazifeyi 
ya.pmaya başlamDJtır. Bu cümle. 
den ol:ırak 100.000 Fransız esiri 
aerbcat b:ı:ra.kılınaktadır. İngilizler 
Suriyedeki vaziyeti va.hlm ~rmü· 
~~a:r. 

İngiltereye göre Almanlar SurL 

yeye as· ·r gönderc>miyC'cC'klcrdir. 
A.ııeak vaziyet, Surlyedc>ki Iı"'ran
tnz kıtnlnn Almanlara ilt.ihak et
tiği takdirde lngiltere için mlihim 
olacaktır. 

RO»A'Nl",\DA KITLlK 
Bil.kreşten gelen haberlere gö· 

re Romanynda yi~ rcek '\azı yeti 
giınden güne fenalaşmaktadrr. Ro 
manyanrn buğday ihracat memle_ 
keti olduğunu bilPnler lbu hahere 
şaşmaktadırlar. Şimdi Roıeanyada 
bUtUn yiyecekler vesika tısulUnc 
tabi tutulmuştur. Bu sıkıntı nere
den geliyor? P..oınanya bir çok a
razisini Soryctıere ve Macarista· 
na terketmiştir. Bir sebep de Al.. 
man krtalannm bu memlekette 
bulunnu:.landır. Bu kıtaların yiye· 
ceklcr ni Alrr.!1.nyadan getirmek 
ror olduğundan bu a.skerler için 
mübayaat Romanyadan yapılmak
tadır. Bundan başka geçen sene· 
denberi mütemadiycıı Almanyaya 
yiyecek gönderilmektedir. 

SULH PRE..."ll{StPLERi 
Amerika hariciye nazırı Hul 

söylediği bir nutukta sulh pren. 
siplerinden de bahsetmiştir. Hale 
göre, mfllctlcrarası ticaretinde 
aşın tahditler zararlıdır. Bu pren
sip 1914 harbinden &onra da söy· 
lcnmis.<ıc de tatbik edilmemişti. 

Çorçil bugün Avam Kamarasın. 
dn beyanatta bulunmuıı, Y<>ni Ze
landa elbi.seslnı giymiş Alman pa· 
raşUtçtileıinın tayyare ve planör. 
lerle Girldin Suda limanına indik· 
!erini bildirmiştfr. Ciddi müsade· ı 
melerin yapıldığını da ilft.,·e et. 
m~ti~ · 

İndirilen Alman aakNieri 1500 
dür. Bunlar bir askeri hasta.ıeyl 
ele gcçirmışlersc de bu hastane 
eonradan fngiliz kı:vvetleri tara
fından istirdr.t l'ıiilmf§lir. İngiliz
lerin vazlyPtn h!klm olduğu bil. 
diriliyor. Gırlt ilzerlnde son gOn- 1 
lerdc fazla Alman tayyareleri uc;
muştu. Şimdi bunların uçununun 
asker indirme teşebbüsüne bir hıı_ 
zırlık olduğu anlaşılıyor. 

l.lBYADA 
Libynda Sollum bölgesinde iki 

taraf motörlil kuvvetler iarasında 
muharebe deYa.m ediyor. Alınan
lar cenuptan motörlü kuvvetlerle 
taarruza teşebbüs etmişlerse de 
pUskürtülınlişledir. Mısır toprak
larmda artık yabancı asker kal. 
mamıştrr. 

Hava harbini başaran silah : 

Av tayyareciliği 
Hava. harplerinin ıbütün yükü

nü üzerine alan sila:b., ev tayya.. 
reciliğidir .. Ok gibi göklere fır. 
lar.. Çünkü gövdesi hafiftir .. 
KuI'§Wl gibi tepeden dalar, ça
tısının kuruluşu ince ve akıcı
dır. Haam.mı kovalar ve yetişir, 
lcanadı ufak, motörü kudretli. 
dir .. Muharebeyi büyük ibir ih.. 
timalle kazanır.. Sili.hı boldur •. 
Sag kanat üzerine aort, sol kA.
nat ürerine yine dört, hu da az. 
nuş gibi motörün çatısı içine bir 
de top yerleştirilmiştir. Sağlam.. 
lığına da sağlamdır. Btitün hı. 
ziyle uçarken birdenbire geri dö
nüşü, yukarıdan aşağı akarken 
sert tırmanışı gövde ve kana.tla
rm kırılmaz kuruluşuna işa:reL 
tir. 

Av tayyareleri; dostlarını ko • 
rur, topraklarını müdafaa eder 
ve hasım taarruzlarını önler. 
Yapacağı işler itibariyle olduk
ça yUklüdür. Pilotu tayyaresi i
çinde yalnız ibulunacağı içindir 
ki. vazifeperver ve sağlam ıra. 
rakterde olacaktır. 

Yazan: 

A. Ahıskal 

gözden geçirilirse göriilür ki; 
tahrip edilen bombardıman tay. 
yareleri düşen av tayyarelerinı 
nazaran bire iki fazla.drr. 

Eleman ihtisasının hava harp. 
}erinde ve av tayyareciliğinde 
kı)ımeti vardır. Toy bir uçucu
nun ürkek ve ~ekingen hareketi 
yanında ıbir pişkin pilotun emni
yetle ve soğuk :kanlılıkla harp 
edişinde bir lbaşkalık Yardır. Harp 
muayyen bir irtifadan uçuşu 
meneden tedı'birler ve manialarla 
doludur. Bazan lbir müdafaa fi. 
tosunun alça.hlarda devriye gezi. 
ııi taarruz edenleri yüksek irtifa
lardan ilerle:rniyc mecfüı.ır eder, 
hazan da yer rnüdafaasmm kesif 
baraj ateşlerine, müdafaa siste-

mine girmiş engel balonlara rast 
la.mr.. Vaziyet icaıbı eert da. 
lrşlar taarruzun icabı olur. Ve 
pilot muhtelif ha.va şartla11 i . 
9inde, soğuk, sıcak tahavvül}e
riyle, fazla değişecek taz
yikler altında çalışır. Bu hal bü. 
ylik işler başaran av tayyare pi. 
lotunun bünyevi kabiliyeti üze
ri!'~e müessir olur. Yorgun dü
şürllr .. 

Bir taraftan vazifesinin ağrr. 
lrğı öteden ihtisas ve sağlam 
karakter istiyen av tayyareciliği 
hava harplerinin gözdesidir. Bu 
gün için de bava meydan.muha.. 
rebelerinde boy ölçüşen birçok 
tipler arasında elle tutulur, göz
le göriilür bir varlık ~ös~renler 
üç, dört tipi geçmez. Ingilizlerin 
Epitfire, Hurricaue ve Alınan
ların! l\lesscrchmitlı avcı.arı cid. 
den muvaffak olan tayyareler. 
dir .. Spitfire'lenn cıva oynaklığı 
yanında Hurricaue'lerin ate§ 
kudreti ve Alman avcısı Meeser
chmith'lerin göz kamaş~ncı sU
ratleri vardır. Avrupa Jı:ırbinin 

Fransız aiti nlarl hava safhasında oynaklık, sürat 
Havadan gelecek tehlike çok ve ateş olçüşmektedirler.. Z3-

büyüktür. Toplu bir halde ta.ar. man •ı.,...,.,... 1\. •1n·nı·n üst" ün}" u· gu~·· 
Nıw~ oTk, 20 (A.A.) - Tas: ........ """'. ıu 

ruzlarla biı şe11ir üzerinden ya- kendı·nı· gos·· temıekte 1
A- de &.-m. Overeas Nlyuz ajansına göre Va- ııı:x:: 11..-u 

Jıilacnk tek ~cçiş zararlarının .ı...~-clıınancılara mukabelede Hur-§ln~tondakl diplomatik mahfillere, 'U<U. 

madili 'E' manevi tesirleri mu- rı·cat'\ö' lerı·n muv---·'··yeti, av "Beam.. Fransız tayyare gemisi ile .. ..., ö.U..cuu 
hakkak ki fazladır. Bwıa karşı • Emile Berten., kruvazörünün Marll- çarpışmalarında oynaklığın a-
yer müdafaa tcrtib:ı.tmm tam nlk adasını terketme>1oc hazırlandık. vantajı ihmal <'ililcrnez. 
faalivette buluru.msı icabedcr. Bugun·· 1·rı'n av ta'"-·are fı·t01• 
1 

· Janna dair haberler gc. U§tir. Aynı ~ J J 'la.-

şte burada da elle tutulur, göz.. mahfiller bu gemilerin Marttnlkten rınm hasımlarına karşı çarpış. 
le görülür hasılayı temin edecek mUhim miktarda aıtııı götUrmek IBU- malarında elde ettikleri netice-
müdafaa vasıtası yine av tayya. ycceğinden korkmaktadırlar. lere bakılırsa en çok muvaffak 
reciliği olur. oldukları hava hatibi bombardı-

Seri ateşli, otomatik nişa~oi.h- Amerika mlidahatc ederse mancılaı:a kaışıdır .. Bilhassa bu 
h ve çok namlulu havaya karşı cins ta'"-•arelcrin N>n} ~lerine ··d f +-,...,.} '-'"t·· b. IJOndra, 20 ( A.A.) - Alman J J v_,, mu a aa ""'!' an uu un ır mern- k"~ı ..... yıf a+=ıı· olm-·'a-, av 

da ı........ kontrolü altında bulwıan Paris •. .,.. ,.... ""'~ aJ •• 
leket kor~asm yer a .... ~ ta'"-'arccilerini oom'bardrmancı. 

B il · fazl ·· radyosu, Amerika Martinik ada. J J 
tır. u s ann en a gu.. lara. bu cepheden taarruz etıniye 

d . w• ıı.....1 lh<>~J ,:ı,,,;... --1•nAn., Sına el koymıya kalktığı takdir-ven ıgı ve ' IA: ·~ a'-Uf;. w:~-.&G.9 çekmektedı"r.. En az mu·-.,..fak 
uhakk k k . ta ı ·di de lbuna şiddetle muhalefet edL v«LL m .a. ı e.v yyare en r. olunan taraf da pike bombardı. 

Fak t · b ··dar rta leceşini söylemiştir. Spiker Fran · a vıne u mu aa vas - m.,.....,1ıara ı."......:ıır. Pı'kecı· tay-
ı · ek'.....J:kl · +n.,,...,... sa bankasına ait altmlarm mu- ....... 21. ..... 9, .... 
arının ç ·ıuuı en •.a.a.u ~ av yareler vHkseklerden dikine da-
ta ·ı· ~ · · haf"f 1\.--ıı..... ta haf aza edilmekte olduğu Fort J u 

yyarecı ıgmm ı uuu.AM - larak gı.ttikçe sür'at:leri --'-ak. 
·k ·ı "d" de Franko kalesinin, Amerika. uı '""' şıyan pı ecı en ır.. ' ta ve a""'lar ~--.ı.o-.l-- takibi 

B . t · ı ak ·· hlarm eline geçmemesi için ber. ·~ ·l.ö.l·uıuıu~u 
ır yyareyı av am • uzere . . gu··ç lbı·r hal almaktadır. Buna 

.. . l k "h t hava edıleoeğinı ilave etmişti!"' 
muessır oma ve nı aye uruş karşı da•avcılarm ya ~ daha 
sahasından -uzakla...cdmnak için ~ğıdan ve yatık lbir meyille 
onu görerek, ü7.erine nişan a. 1'8 d8mtll 1 l~ı durmalan veyahut pikecL 
larak ve ateş ..ederek -tahrip et. · ,. 1efden aa'.i&a 'aik \jit d8liijla 5fıC!en 
mek icabeder. Ağrr aksak Uç.al! :.Ara.blar kavga edene (mtlnnzr'), karşıla.malan ica.betmektedir, Tiryaki Hasan Paşa kinı'J~~? ~~r lbombar~an ta.yyaresi~.n aca.vga. edilene {mtln!wı') derler; 

(Baş tarafı 1 incide) 1 irfanına gene boş icalmış sahalar- bır buçuk, ıkı tonluk bomba yu- :ttavgası edilen bir §ey de kaide:si. Her iki halde de pikeclnin ta-
Mehmed beyle birlikte bulunarak da cilt cilt eserler verişine ,.n kiiyle sert hareketler ve kIV11lk ' ne göre (mUnazeunfih) olur. arnız edeceği :hedefi önceden ta-
yaralanınrntır. Ondan sonra tekrar zamnnlarmı doldurmuş olm:ısnın manevralar yapabilmesi ço1~ ı (Kavgalı), (lhtl!Aflı) gibi tabir- sarlamak, kestirmek ve pikeciye 
Kani~eye rnuh:ı.fız oimuş ve Me hamlct.mcmiz laZ'mdır. lıbnille.'llf.- güçütr. Bu c:eşit tayyarenin yer ler var ve !bunlardan daha. yerinde taarruz vaziyeti almak ica\>eder. 
bu tefrll· "'n hikaye ettiği kah. nln meçhulleri nura boğan yüksek müdafaa sistemleri tarafından iken bu ka'bil tabMeri yazmakta Bu da gü-s ür. Pikeye dalmadan 
ram ı ·u.rııtm~tır. bilgisindPn bu gibi mevzularda tahribi nisbetcn daha. kolay olur. nedense zevk duyan bir muharrir önce ha~be tutu~mak fırnatı ele 

r irt . kadar askerle Avus-- ken~i mesaisi ile mUstefit olamı· Fakaıt av tayyareciliği bu tehli- gene nedense (münaziünfih) de- geçirili!"'"~ elde cdilooek netice 
tur,,nı' ı-dan, P..oma, tapnnya, yorsak, gene onun >iiksek dlrek- keden de kendini ibUyü:k lbir şaı ~ mekte ısrar ediyor. Hem doğru daha müeesir olar. 
Fransa v<' llnc.'.".:iatnnd:ın gelen tlfl~rl ile çalışma imklinlan bul- la korur. Çünkü sür'ati kadar defil, hem türkçe 'baknnmdan Hava harplerini :hangi cephe. 
askerlerJrn :niireldtep kırk, elli rnıık mümltündUr kanaatlndc~·iz. oynak, afacanlığı kadar da küçük meş1'ıur bir galat değil. den incelersek karşımıza. av tay. 
bin kişilik ordunun mu1ıasnrasma Ferdi çal·~ıılarda Ustadın ne de. hedeftir. Yer müdafaası görün. Falan vcyn filan ı. uhıırri· yareciliğinin büyük yükler altın
yetmL5 gün dayanmış, nihayet ı·eee scmnhatli oırıur..ınu billyo· ciye kr.dar o saldırır. nişan alın- rln öyle bellemesi (galat-ı mrş- rla taarruz ve himaye vazifeleri 
kral Ferclinnnd:n ordusunu btl) ük ruz. İlmi bir tf'EJekküffin nazırlı- caya kadar uzakl~rr .. Denebilir bur} iddiasma da hak ''ermez. ı almış olduğunu görlirüz.. Kati
bir bozguna uğratarak bir ço1t mü- ğında ise İbnülemin Mahmut K<'- ki az düşer ve fakat çok dü.4?il- (MtinaziUnfih) dememeli, ma- yelle diyebiliriz ki: Hava har. 
himmat vc> r~yav1 y"ğrnnyn mu- malin göstereceği yol l'n kısa ve J riir .. B~ne kadar cereyan eden 1 dem ki söylenecek, (milna?.C'unfih) I bini h:ışaran siH\h, av tayyareci. 
vaffak olmuştu. Bu e§Slz zafer il· en faydalı yol olacaktır. tıı.arnızlar ve hava muharebeleri dmneli. liğidir .. 
zerine Tiryn.kl Hasan pnr:ıaya ls- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!ı.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~111!!~~~~~~~!!!~~!!!~!!!~~!"!~~~~~ 

-44-tan'ouldnn dördüncü vezlı lik rlit. 
besiyle Uç hil'at, murassa kılıç ve 
üç at gönderildi ve padişah da bir 
mektupla tebrik ve teşekkür etti. BPn de bir çok erkeklerin ıçın-

Koca Tiryaki 160l d e Bosna va· de, içki ve musiki alemlerinde bu· 
li8l, bfr sene sonra B:.:dln valisi ve lunmağa alışmışrm ..• 
yine o yıl içinde Rt.meli valisi ol- Şimdi ağlıyordu. Karşı karşıya, 
du. O sene Cel' Co.nbolad oğlu yolun ortrunnd:ı. durmu~tuk. A'ra
eşkiyll.!mdıın Canbulat oğluna gön sıra geçen bir iki kişi hayretle bi
d ze bakıyordu. Va.?.iyct, işi uzat• 
.erilen ordu;>a s rdar tayin e~IL mağa müsait değildi. dedim ki: 

di ve bu harpte de yurarlık gos· Anl d f d" Bi 
terdi. 1608 de tclrr:ır Budin vali- J 

0
- 1m:ı ~ cb en ıın8 .. : r·raz 

si oldu. Bir sene ııonra vc;:aretle g ç 0 .a era er .. , • ız, uzu· 
tekaUt edildi ise de 1611 de- ~ün.. mundan zıyade ilerlıyen. Y?11ut 
rii de! B din awr· ö d il geri kalan rabıtamızı kmnok ıste· 

t a u v gıne g n er • diniz; bu bahaneyi huldunuz ... pc-
dl ve )§tc sene sonunda Budinde ki 1::.ı .. _ k f k "! öldü .• ı=·ı.ıı ço ena. ço mu evves 

· bir bahane! 
Ha.san pac:a hnlt:kmda blz1m ta- Ved 1ft~ d Idık E · rihl ı lzd dalı • a""'>ma an an; . • ve gı· 

er 1,!1 e a fazla rııaı~.at demezdim· yUzllı:ndı> bu kirli gü_ 
olmadıgı nnla ılrvo:-. Burada gor_ . '. . 
dn.ı:.r.~n- r f • l ,,1 -~t. nün, bu JtidL hatıratın eserlen var-

6..,,...ıu. r sm n ns ı ' vana ...-.e- d Bil ··• d ..:itti 1sk ı 00 ri milzcsindedlr. Mün;klinJür ki r. yur:a aya 6 m. rı. e • 

h ._ hakl d d 1 rlh 11 şında doktoru buldum: benı ibek· aya... t:n a .ı ora I ta ç e- li 
rin 1 · d dah f z1 W Tt yorm~: 
b l 

eser erın e a n a 61 a - Havadisim var! dedi. 
u unsun. s·· 1 "''fi it 1 li - ' oy e. m. sa zaman ar ge ne Or&fi. n·· n·'ll~n- kad · 

........, b '-"·"ği t "'"i tm - un, ~ .. a ar sern ara· 
..,_. •.t' u CllUWUl' cuu c eye d l h d f k ti! di 
ı.--•- "'"'""k 1 . bo 1 ı ar; em e can , a ye .• 

çau;ı.u,...,. .uu geJlç erme rç o - Ki · ., 
malıd:r - mmı.ş o • •• 

· . - Mebruke! 
Fakat ıbu borcu ödemek içın bir MU 'n ·tu··· · ...ı;" tırsa • . • ze s emasrna gı gımız & .... , 

t 'bc;ı:lP.mekten zıyade 0 frr- Mefkureye refakat eden, arabaya 
•tlan eldı- etTl'IPnln yollar.nı da bizimi .._. b" ,_ 
ıı......1--1 • · lbö 1 bi c ~ınen ve sonra ıç .. onuş. 
t\AUUJ& 

1 ıçın v e r mıyan bl k l:1 T h ·ıı t ..... · me d ı, b" rB' r IZ ı... a Sl , eııulYC• 
v~ r. 

1 
i! • ıze ıyog· si. sc:-viyesl hakkında Mafküreden 

ı'&fl ııminde e.~,. :':;crıer yarat_ bfr çok i:>i şeyler işite işite ikendi· 
ll1lf o~~n üstat !bnülcmln Mahmut ni gıyaben tan·mıştnn. Fakat dok· 
Kemau hatırlatıyor. üstadın me· tora dedim ki: 
seli. Tiryaki HMan paşa üzerinde _ Nasıl Mebruke., 
t{'frikler :;apı::ruı.y1:;:nr, hiç şüphe- • - Tannnıyor mı~un "! Sabaha. 
IJfs o lbüyük i•m adıımmın Türk tin gayet sevgili bir muhibb ~i' 

VATAN 
K.ADllvLAR!JAN DA 

HIZ.'MET 
BEKLiYOR 

Mefkürc.nin de kiracısı lmiş! 
- Tanımıyorum • 
- Neme JAzım ?. o eeni çok iyi 

tanıyor. 

- Anlat rica ed~rlm. Bellrl, iki 
ftkayı birlblrine ekleriz. 

- M..;.;rukc, o "'ece S::ı!!::Jlıatln 
e'Vinde mlsıı.ftrmlş; r .Jıat kendt-
ahıi de bizim meclise getimıek ir 

temiıı; fakat o gelmemiş. HepslnJ 
duymuş ... Dün seni aradı; een ca
ni ~mi~in; bir gem; kızı harap edl 
yormuşsun. Evli olduğun lhalde bu 
hare.ketin alçakhkmış, 'katillikmiş .. 
Va.ilahi müthiş azizim Fıltret! Te
menni ed~im ki onunla yO:z yüze 
gelmiyealn! Giderken dedi ki: 
Mutlaka onları birihirinden a.yrra
cağım. 

Anl84rldı. Meftturenla bugtinktı 
hiddeti, onun e8erl ifsadı JdL Li.· 
kin ne mülevves bir .ilıııat! 

Pek fena b.i.r gece geçirdim. 1ki 
mektup yazdım. Biri Mefkureye 
idi. "Sr>vgfü .. çok sevgiH efkü. 
re.,. diye başlıyordum. Ufak bir 
tahkilr"ile aydınlanan hakikati ya
z.ıyordum. Mebruke, bizim irtiba• 
tımızı mtlnasip görmemiş; ıbizi a
yınnak istemiş; ıt>ö&·le bir aebep 
bulmuştu. Bu mektubu, o rabıta. 
n~ ycnilenınem için yamııyor
dum; oh, o kadar §eylerden 800-

ra bu kabil değildi. Yalnız, ebedi 
aYJlllıktan sonra bile Mefldirede 
kirli bir batıra tırralcı:nak istemi
yordum. Sonra mektubuma şu ni. 
hayeti verdim: 

" ... Onlar, ve herkes ibllsin; 
Jşlbrin --ki eent ..,..dlm, seviyorum, 
ve mnetl>eden seveceğim. •• En kir 
U iftiralarh bhl cl81Den aymitlar; 
fakat dent tınıak'lar, sem ve senin 
mUmtaz hayalini. .eni~ y11k .. ""' 
aşkmı kalbimden ~ağa muk
tedir olamıyncaklardrr. Batt:& 'bu-

-
na, sen bile muktedir değil.ı:ıin Met 
kQre. Sen blle iıayalinl benden ala.. 
maam... Hiç bir teminatunı din
lemedin... Bana. inanmadın.. de· 
mel:, artık bıktığın bir a§kl öldilr· 
mek için sen de '!.r vesileye mun_ 
taz:rdm ..• Peki Mefkurtı... Senin 
aczun, hnyatmıa kasdetse bile ben 
ce mukadestir.,, 

Ve ikinci mOktUbumta. M"ebru
keye hitap ediyordum: Beni ara· 
m)f;,.o gün bulunmadığıma ne ka
dar mliteessifüm! Çünkü, ben.tın 
de ona verecek tir cevabım olııbi.. 
lirdi... Bu münasebetle, velev mek 
tup1cışma yoluyla ola.uı, görüştü
ğümüze •eviniyordran. Vicdanını 
yiikset, ve muhakemesini doğru 
bulmqtum; lılefkill-e gi1:J! müates
na ibir kıza, benim gibi zamanı geç
miş lbir Aljık, münasip değildi .. Ay_ 
nlmamız, -.ıe bu muvazenesiz aşkı 
yıkmamız pek mantıkJ idi. Fakat 
intihap edilen vesile ne kadar Adt, 
ne kadar lekeliydi! .• Eğer Mebnı
ko, doğrudan. doğruya gelee, ve 
b:ı 8'jk ile MefkQre&ıin bedbaht ol
duğunu; onun, bu rabrtan31 kopa
nlmuı ile kurtulecağmı B<Syleaey. 
dl, Kei'kQrenin saadeti namma bu 
fedak6riıfa btlamrdJm. NJlıayet 
mealen diYordum Jd: 

.. "" eDndl. maıdem ki mattuba. 
nus ba8d olmuttur; ve 9'lntdl ne 
ben gördüğüm hakareti · tarzfye
Sbı lhamıederek ona ikoşabilfrlm: 
ne de o, vakannı çjğniyerek 

bir tnr. J eye tenezzül ede'Lilir: 
bu aı;k, himmetinizle mtlebbcden 
yıkılmıştır; o halde. eğe?' siz do 
bir kalp ve vicdan taşıyors&nız bri
diniz, ibenim o adiliği yapmadığı_ 
m·, ve bunun ancak Mefkurenin 
kurtulması içln tarafmızda.TJ tertip 
edilmL, lbir yalr.n; bayağı. l:okmue 
bir ynlan olduğunu itiraf ediniz. 
Bunu yapınız Mebruke hannn. 
Fikri se\iyenizi işittim vo, inan
dmı. Ric0 etti~im mertliği yapma.. 
nızla da ah1Ald seviyenizi göster
miş olacaksınız . ., 

İkinci mektubu birincinin zarfı 
içine koyarak Me~ıuılD adresi
ne postaya verdim. Ve o gUn ya
zrhaneınde çalIParak. akşam Bo. 
ğwrine gittim. Ertesi gün refi· 
kam ve k·mnla, Şişlide ev aradık; 
üç gUiı böyle geçti. Refikam, Har
biye mektebinin karş•uıda, di
rekli, heykelli, ihtişamlı bir bina... 
yı beğeniyordu. Ben. düz, basit, 
ve yalnız yaşamağa mUso.it lblr 
şey :istiyordum. O, tramvaylı, oto
mobılli bir caddeyi; kalalıalığı, 
medeniyeti, mua.şereU seviyordu. 
B<Uı, gürültüsüz. 1J8 1şa&SIZ, ibir kö
§'ede, yalnız tabie.tın pellikleri 
ansma &okulmuş tenha. ve içtı
mai hayııtw..rı uzak bir lıl.tivagiih 
bulmak emelinde idim. Bu ihtilif. 
la Uç günlük anımalardan l!IOnra 
hlç bir semere çıkmadı. Yuı da 
BUyilkada.da geçirdikten sonra, kı
şın inmeğe onu k~dırdım. O gUn 
adaya gidecek; bir ev bulup eonra 
birllltte görmek tisere onları da ati
tnrecektim. 

Yuıtıaııede:a çıkmama yvmı -... 
at bimıvtı. Telefon aeı MI ...._ 
eh. Bir heyecan ile m,tmn: 

- Bemm. Mmıendls ll'.lla'et. ct.
dim, siz kimatnls? 

- Mebruke! 
- Peki, daha ne fırt1yot9üolD 

benden. ~endi? 
(.oeı.. 

iyi günle!',., 
BUyUk kötWUkler, çok~_. 

iyilikler doğurur. HattA ~ 
le •• AvrupRda kan der19" ~ 
Elbette duruır.cak ve 111 
çok iyi gtlnlor olacak. - ; 

Bunun gür.el ve eııte,...-
aallni Çin tarihinde bUIU~ J 

Kon."'Uçyus zamanmd• lf ,,- . 
JtUmdar Ç\ng • Tanı ırıGtll 
zull!m yapıyordu. ~ 

Bir gUn \•ezlri buzurıın• ~ 1 
- Gllnahlarımt, klıtıaJ!a ';,; 

zetmeğc geldim.. dlye ,,r,sı 1 

HllkUmdar ııordu: -·°"' 
- Buna niçin ınzurıı ~-' 

Seni cezalandmnak tııtıyeıılft ~ 
- Vaktıyte. Atlaha ıtarfl tt'.:J 

mm atfeder. belAlardaıı 'IJl t)lf'ff 
Soıı senelerde bl~ok !el~e ad'~ 
dık. Ben ya~lı bir hllkt\rıte;.,.. ~ 
Belki mlllete Te Allaha ~ 
g{lnahlamn, hataıanın ~1·111 ~ 
siz hUkllmdarmı& ar:zedeflll ,, 

emrini yerine getirıııil "' 
etml§ olurum .. 

HUkUmda.r llOt'du: 

- O vakit ne ol&CAlt~ -.1' 
- Bu çekUğimlz belAI J. 

lacatız. '-1: 
Çin hllldlından derin derili 

Sonra d d!\lrJcrmda rr.fJ.tl: J 
mıyan bir t beıısUm belir bil l'j 

- Doğnı. d .ı. sen!JI 1' ~ 
bUyllk, tec.-Ubell, 'e ııcıl ~ .; 
Ancak rivayet olduğunıı ~ ~ 
t'ibl nkıllt ve bUyUk 111 fi ' 
binde yedi delik buıur:u:!:ı':' j,,; 
f'yetl bizzat keş!,,. ıao--

tel'"lm~ I_ 
CellMı ÇRğırd•· ~ ' 
- Sevgfll ve Akn .-st ~ ~ s; 

kamını yaracakmı. Fakat · Jll'/ ' 
tıkla yaracak81n. kl l.al~"" 
nln ucu değmlyecek. 10.lb 

ortava çıkacak. ~......,. 
Sonra kendi kendine tt' ~ 
- Böyle bir vezire ına ~ f 

dan dolayı daima lftl~r -_, 
Kalbi yedi g6zlll ln8&D ço1' I_ 
lunul'. ~.-' 

lhtJyar vezir başına .,r;.. 
keti anlamıştı. Tltrcıııe~~ 
HUkthndarm ne kadat ,Seı ~ 
ğıuıu bildiği için ııöylefteC ~ ı 
katıy.an kA.r etınıyeeellJl1 ~9' 

cenld bitkin blr halde ., ti il 
zire yak18§tt. Ytıre ,-ıırdl -"' 
çerle kanımı yardı. J{ıstl ı 
yayılırken bUkllmdar: 61 .J1" 

- Gönlllm, dedi: kalblt' , 
ilk yokmuş. Şimdi lst('dlıtı' ~ 

Çinin her tarafında deruı,~ ~ 
uyanmıştı. HUkUmdal1' ~!el ,.r 
ondan kurtulmak tçtn gtsl /. 
dua ediliyordu. 61' P 

Bu e.swıda Çeo beyteril' 

taya tıktı: d•rı r., 
- Allah zalim hUkUtl\ 11'(JJ 

memfzl emrediyor: nınıeti / 
taralım .. diye atıldı ttt'1" ~ 

Binlerce ahali Fa"DJJl ~ ~ 
lanara\c zalim hUkUtn 1,r ,... ,.1. 
yf.h1ldlller. İsyanı duYI'~ ,~ 
geçen EilAhlarıe. ona utUı el~' 

HUkümdar ilk füıee ~rı~ 
biriktirmiş oldutu aef"'lti ~ 
yerin ~e sakladı. _...,etJ .J '1 

- Hlc olmazsa bU ff8' • ~ .ıJ 
bı:rakmıyacağnn: dıyord11~ , 
mamiylc ııan'ıdıktan "°~ı. I 
bulunrJuğu yere atet .,, ~,,;-/. 

HUkUmdar, saraytt'I y-11 b'ıl1' I_ 
retUktcn sonra kayııa'11'\: ~ 
tı. Kurtulu Umldi >-ol< "'' ~ 
mahvolm1J4tu. YarııJ'(ia ııerıct' 
başka kfı:NIC kalm&rı'lft udıı-' 
sini t'ldUrmek ıııuyenıete 
mlşU. I'_ 

C ~eye döndd: ed'~ f 
- Sana, dedi. 90!l bit_.,.., 

Dikkat et ve emr!11ll ı- ,1 
r\ne gdlrmeğe uğrat-- efO"' \ 

CUce yerlere kadar J. ~"" 
bekliyordu. HUldln:ıdar: .-!s I 11;;'.' 

- VakUmla :ıcaınıad!• pı"' .,1 ~~ 
şu atcışlertn içine !ırl•t·..,ıı ~ 
tam içine dUşmeli •e d .,.,,,,- • 

yıı.nmaltyım. Elt'er bU Wel'sıJ:' 1 
seni de oraya sürükUyt:C , -~' 

Ölllm korku ı etıct>ye ,~ 
kuvvet 'f'ertnl§tl. zaıttn ıı~-~ 
tete doğnı yak1aştrrd1 • 1-' .J 

kuvveti De onu ıt>elindeO ~ 
ateşin içine ttrıattı· • '-~ 

Ve bundan aonra çtıı4 flld- ftV ~ 
sulh ve stıkQn de.,aro '-'°;..-~ 
darlar da zaıımıerin ! '""" >""A 
almışlardı. ?llı' 



Şehir f)aberleri 

• 

1 - YAIEB 11 

o 
ılir ameleye 

kamyon earPb 
Temizlik ameleeinden Hüaeyin 

oğlu Nuri düıı vlll.,S &ı41nde 
caddeyi 8ftpttrUrken bir kamyo. 
nmı eadmeeine maruz kalmJe, 

ve yUreksi.z bır t.akmı bunakları. 
hudutlarla beraber ~uıJun ıçini 
ve şerefıru de teslıme kalkı u • 
lardı. 

Bu al.çalı .boyun egmıyen bü. 
yük :yara.dil lılar, .1L uldan 
birer bJıa.ne ıle a rılclılar. Ana
doluya g~til r· Alı.larmda n 
demır gemı, ne s:ı am tayyare, 
ne de lüks otcm ıl vardı. Çoğu 
keneli ayaklarına bine. yollar
la boğuşarak gidiyorlaı aı. Bu 
yollar, çok geçmooen .nilli ima. 
nm ışıjiyle aydın andı. "Ke. 
şiş" in arkasmda, göz kamaştı. 
ran nıh §efe.klan söküyor, ana
vatan ~riyor, gazilerin kılıç
lan parlıyordu. 

Bir gün, i ıttik, ki işte bu kah. 
ramaniarm kellelerini istiyen 
fetvalar veı ilmiş. Bunlan kendi 
ellerimizle tuttuk. k ndi gözleri.. 
mizle görllp okuduk. 

Rerkeain, hepım.ızın vıcdanı 
bulaDDllfb. Vatan ic;in dövüşen, 
tarih uinJ!ıda me~ dana a'dan 
kalıra.manlann, yok oJmaamı is
temenin, vatanın mezarını kaz. 
maktan başka manası yoktu. 

Bereket versin onlar, hiç tın
madılar: "Ferman padişahın, 
dağlar bmındir!" dediler ve ken. 
eli fermanlarmı blW1n dtlnyaya 
okuttular. Tilrkiye kurtuldu. 
TUrk tarihi eski şanına kavuştu. 

O ftldUer; Fran8tz murah
hUI olan Briyan, •"Mutafa Ke. 
mat" hakkında •'Bağı'" sıfatım 
tallanaıı Loyd Oorca: 

- Bilim memleke'amhıde bu 
ttlrltl adamlara bDy6k vatanper
wr derler· 

Oevlbml wrmJeti. BugQnld1 
J'ramlı1I acMJB kim. n:ml kurta
raoa]d 

Ba1olot ~ GBZGIN 

11..,.ım 

Avarya Sekerler 
OGnu1lk amlıarlarmda IDftCllt 11111-

lmaup Aftr'J& tabir edilen buumdıl 

-- atoklafı bllmGaJede tall1ılDe 
IJlale edilmek eureu,te pl1UQa cr-
llanlmlltD'· Bu JOJden .... ~
llllda haldld bir ten...m mnaattm. 

• .... ı _, 

c{ fp((rjJ -' 
21.5.1941 ......... .... -., ........ 

.... Opera ,_.._. 
Ul lllwlm ..... 

il.il~'· 
flUIDlar 

1UI AJua 
11.1111ad70 ...... 

orlleatrall 
11.11 Recllml• 

fU'kdar 
11.11~..ıoa 

orkeatrua 
il.Ol Beraber 

tarldUer 
a11 nnaı 

talmnd 
lLllK.....-

..... 77 

.. •• hd 
IUl(lıla*

lt.llAJlım 
11.llK ... IN .... •11 BIMIJ9 

s.-.. 
.M.&l l!lt>tllmlt 
~ 

n.oo Memldla 
pCl9tul 

tLtt Bir ... 

Blrad>•• 
ıuım,.-

1mr._.ı. 

n.ıo o,.. 
•Vlllan 

n.ao AJlım 

bapndan ve vtlcudunun mubte. .... ---.~------. lif yerlerinden ağır surette yara. 
lanmJlbr. 

Nmi, baygın bir halde Cerrah 
paea bntatumuine kaldırdnuf; 
kamJOD pörOniln taJıa.rri8ine 
girifilmfetlr. 

VATAN 
KADINLARDAN DA 

HiZMET 
BEKUYOR 

-> 
~ 
c ... 

, ...... .,..,....,.. 
Olle ..... 

• arpnba Peıqembel 
21Mayısj22 ._..,.. 
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T ... il.il ı.a n.11 ıa 

'-il ... 1.10 1.11 .,.., 
,.> 
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Amerika 
Çın - .Japon 

anlaşmazlığına 

Tavassut 
etmeyecek 

ı!ı~~~;~;~~n ;~~ka~~;;u~;:;0 lyen?ö~~~~~at; Cez~ kanunu . ~a. 
Beynıt,2-0<A.A.>-orıajan. - 'l!eyrut~ -~() .(~A.) .. -Bağ- ıarda~ubl(~~=-· lerinde degv ışıklı 

sı bildiriyor: Sw·iye tayyare mey- dad ~~ bildıııldigıne _gore.'. ~ ta.h.~i:! etmiş ve §imdi Glrid Uzerlne 
danlarmın İngiliz tayyareleri tara ı harıc.ıye na~ Nacı Su~eydı muazzam bir hlleuma kallmu§ oldu- s • •• k" ı 
fmdan bombardrmanlarr üzerine, S~udı, Arab~~~.m .. merkezı El- 1 ğunu hildirm~tir. Urgun cezası ım ere 
Fransrz hükılmcti, Suriye va Lüb- rı~ad dan donmuştur. Irak mOlt Ba.~vekil demiştir ki: •• ..ti 
nandaki bütlin İngiliz konsolosluk mu~afaa ~azn:; a.:: Ankadadan - Bu son bir kaç gün içinde, keşif Ankara, 20 (Vakıt) - Türk I nunda yazılı ınil~".': 
lar.ıırn faal.yetine ni:b,ayet verme. Ba~a donmu~r. . . . . ~. tayyarelerinrlz, cenubi Yunanı..tanda- ceza kanununun bazı maddeleri. evvelki ınahkıiıll1 

L:ondra. 20 (A.A.) Ofi ajan- yi karaılaştırmıştrr. Bu karar, 19 .~ıger taraftan .. bıldırıldıgıne ki tayyare meydanlarında bUttln cins_ ni tadil eden kanun layihası ala- olan suçu hiç işl 
sının Hongkongdaki muhabiri ın:a~·ın~a _İngiliz konsoloslarına ibll- gore, lrak:m. Ku~~ hı:-'-}konso. ten A'ınan tayyarelerinin çok bUyUk kadar en@ümenlerden geçerek u. ması tecil sa sının 
.bildiriyor: dmlmıştır. Konsoloslar, konsolos- !osu h~usı _bır. : azrfe ıle Tah- tahaşşi!tJerini mU~de etmişlerdir. mumi heyete sev.k.olunınıuştur. bakımmdun tabii 
Amerikanın Çinde büyük elçi ~~!arı kapı) ncaklar ve bu hafta rana gonderilmıştır. Bunla.r;ı ardı ardma her gece· htıcum Bu layiha ile on madde değişti. old~-una göı·e, . 

si Gos, birleşik Amerikanın Ja. ıçınde memurları i!c birlikte Su. ettik ve muazzam bıuıar ika eyledik. .rilmektedir. 18 inci madde sür- sasa göre deaiş 
pon talebi üzerine Çin-Japon ili rlye ve Lübnanı terkedeceklerdir. Fransız hava kuv- Fakat. şimdi şu clhtte sarfhtlr ki, bu gün cezasına teallOk etmektedir. görülmüştür.!::> 
tilafmda tavassutunu teklif e. tahşitıcr, Giride kar§ı bir hücum mu- Yeni şekle göre hükmiln icrası adedeld 
dece~ hakkında Moskovadan 1 K b f Al 1 k d kaddeme.sini teşkil ediyordu. Bu sa- sırasında sürgün cezasının ge. 482 ncı ma e~ 
Pravda gazetesi tarafından neş 1 rıs a man vet eri uman anı b1ıh, bflyük kuvvette 'bir hava hücumu çirileceği yerin iklim, ihava, ve- g.rııf. -~efon. ~ 
ı:edilen Nevyork haberini ha,r • .:!t başla.mı~ ve clddt bir muharebe §ek· sa.it. tabii ;haller dolayısiyle mah sım g~ıbı vasıtalıan 
le karşılamıştır. Gos, böyle bir tayyareleri Şimali Afrikadaki hava Un! almaktan Mti kalaıruyacıık Mr kfimun hayati için bir tehlike lere k~ı yapı~ 
tası:vvurdan katiyen haberi ol. üsleri tefticr. ediyor mllsademe ibtidar ederek inkipt yo_ teşkil ettiği emniyet ve asayiş :ezasız kalması 
madığını ve buna hiçbir kıymet ~ lunu tutmuştur. bakımından mahzurları göriil. gm?an mad~eye arl• 
vermediğini bildirmistir. Keza Lefkoşe, 20 (A.A.) - Resmen Tunus, 20 (A.A.) - Fransız Girittekl kuvvetlerimi%, tngnı.zıer, düğü takdirde tatbik olunmak ra ıle b~ ~~ yi 
Hongkongun çin mahfilleri de bildirildiğine göre bir düşman h ı B · · yeni zcıandalrlar ve Yunanlılar Gene· Ü ,;ıd · b. hüküm" ·· karet fııllerının k if t . d"" .. wlcd ava nazırı genera erJer şuna zere mau eye yem ır "ib• tel. kkİ 
böyle bir tasavvurdan katiyc>n eş ayyaresı un og en son li Afrikada teftiş sevahatine de ral Frcyber~·ın kumand&.cıı altındadır ilave olunmaktadır. mışedilmı~~~ı.r- a 
malumatları olmadığını söylü- ra Kıbria üzerinde görülmü~ " vam edeı.tek Tunusa gelmiş ve u. (allnşlar), dü'UJlana en azlmklr bir !:l'" 

yorJar. Esasen milşal1itler Japon elli dakika ada üzerinde uçmmı. mumi vali amiral Esteva Tunus mukavemette bulunuıaca~n itimadı- Buna göre sürgün cezasının Uyuşturucu nı 
yanın bu hususta A.merikava tur. Bomba atmamıştır. hava kuvvetleri kumandanı 2"~- mrz vardır. geçtiği yerde hükmü veren mah. denler, satanlar "!it 
yanaşmış olmasının ihtimal da. neral Pekin ve diğer sivil ve ;s_ Çörçil, h'l-rbin diğer safhaları hak· keme derecesindeki mruhkemeve hakkında küçük ": 
bilinde olmadığını, zira hariciy~ G" •d Al keri erkan tarafından karşılan. kmda beyanatta buJımduktsuı sonra, yerin tebdili hakkında karar v~- çektirilmek ü~fe 
nezaretinin kati bir r.in taraftan ırı e inen man mı<jtır. celsenin nihayetinde bir kere dana Oi_ mek salilıiyeti verilmektedir. konulmaktadır. 
siynset takip etmekte bulundu. General Bcrjere, Tunus ve Sev ritteki vaziyetten babsetmlş ve de- ~5 inci maddede tecil edilen 526 ncı maddeYf 
ğunu bildinnekedirler. paraşu·· ~cu·· ıerı· di Ahmet hava teşekküllerini tef r.ıtştir ki: m.a.hkU:miyetin kanunda tayin e. bir fıkra ile ~ 

l tiş etmif}tir. Bu yapacağ'Im beyanabn büyük bir dilen müddetler içinde mahkfün okuyanların. ~~ 
ehemmiyette olduğunu iddia edemem. olan şahıs yeni bir suç işlemedi- Türk harflerınıtlnf 

Irak 
harbi 
(Baş tarafı 1 incide) 

giinfi İngiliz kıtalan tarafmda.n 
zaptcdildiği !bildirilmektedir· Bu
I'88I kara ve hava kuvvetlerinin 
müşterek ve muvaffkıyetli bir 
hücumu neticesinde işgal edil. 
:rnişt.ir. Haıaka.tm başlamasmı 
müteakip Falluja.h'un teıı!lim. ol
ması için tayyarel:!rden beyan
nameler atılmıştır. İngiliz kara 
kuvvetleri dün öğleden sonra 
Fallujah'a girmiştir. İngiliz ka.. 
ra ve hava kuvvetleri hiçbir .za
yiata uğramamıştır. 

Fallujah Fırla nehri üzerinde 
mühim bir köprü ba§ıdır. Bura
daki köprünün t&hrip edilip e. 
dilmediği henüz öğrenilmemiftir 

Londm, 20 ( AıA.) - Röyter: 
Maverayı Erdün'Un Iraklılar 

tarafından istila edildiği hak
kında düşmain menbamda.n veri. 
len haberleri teyid eder mahi
yette hiçbir haıber alınmamıştır. 

30 tank tahrip edildl 

Beynıt, 20 (A.A.) - 21 mı. 
maralı Irak asker! tebliği: 

GWJ> cephesinde, piştarlarımız 
düşmanla temas halinde kalmak
tad!'.r. Dilşman kel";if kollan ile bir 
çarpışma olmuş, bunun neticesin· 
de -ki ke§if ko ~rr. zayiat verdiri
lerek piştarlannnz tarafından ge., 
ri ptielttirtiilmUştür. 

Conup cephesinde, kuvvetleri
miz, yerli kabilelerin müza.her.e · 
ile, 17 - ıs mayıs gecesi, düşman 
teşekküllerine hUcum ederek bu 
tG§ekkUllere ine.ansa ve ma.lzeme
ce zayiat verdirmiştir. tki eerl bil.. 
cum botu, bir Irak taraıısu.t me.v
kilne hücum etmiştilr. Irak kuv
vetleri düşmanı geri çek:ilmeğe 
meôbur etmişlerdir. Sa.vaş tayya. 
relerimiz keşif uçusla.rı yapmışlar 
"Ve bır düşman zrrlılı te§ekkilllhıe 
ve aekeri nakltyc kollarına hUcum 
etmişlerdir. 30 tank ve otomobil 
tahrip 00ilmi.1fu, Dilf;ınan kolunun 
geri kalan kwmr ka.c;m"Şt!r. 

Düşman tayyareleri, Bağdat 
üzerinde uçmuşlar ve Raşit üev"li
ne bir kaç bosxııi>a. atııruşlardrr. Bu 
bombalar az 'hasarı mucip olmuş
tur. Bundan başka, düşman Irakm. 
mulıtelif mmtakala.rı Uzerinde bir 
çok keşif 'Uçuşları yapmıştır. 

Polis tcşekkiı1lerim.iz d:ıhna va
ziyete ha:ıdın bulunmaktadır. 
Düşman tayynrele'rl, Fıra.tın gar 

bındn. kfiln 'bir tayyare meydanı 

üızcrlııde uçmuşlar, fakat Irak 
hava da.ft bctnryaları taraf'mdan 
geri pllitcllrt:ilmüşlerclir. 

Lonı!nı. 20 (A.A.) - Röyter Ajan
amm Habb:ınlyedeki husust muhabiri 
bildiriyor: 

İn-gillz krtalıı.rı tarafından işgal e
dilen P'allujah, Habbaniye tayyare 
meydanma M.kim olan yayladan tar
dedlldU;;ten sonra gerJ çekilmeğe mec 
bur kalan Imk ktteııırı tarafından 

mUda.faa ediliyordu. HalJbaniye ile 
Fallu;lah o.rasmdakl bUyük sa.ha ricat 
eden Irak kuvvetlert taratmdan ına 

111ltmda bıraktlm1§8& da Jatalarnmz 
dolambaçlı bir yoldan buraya varm&_ 
fa. muvaf'falt olmu~ardlT. Aynt za
manda İngiliz hava kuvvetlerine men
ısup n:ık11yıe tayyarelerl De getlrllep 
df#er kıtaısr tinde Fallujalı•m prkm
.. ,e:oe inerek bu mevkil l1ç t.a.raftan 
8al'DUŞ'la.rdrr. Deh& evvel beyamı&me_ 
ler &'1darak buradaki askerler teslim 
obY'!ı.dil!T t.'\ltdl~ phre h11ctım edll&
~ hallr.a bildirilmiştir. Beyannaıne-

(Baş tarafı 1 incide) Al Bu beyanatı sırt toplanmış bulundu- ğj. takdirde cezanın infaz e.dilmiş hakkındaki kanu 
Almanların Giride ayak bas- manya ğumuzdan ve Avam kamarasının ken- ola.cağını göstermekte, yeni şe. lere aykırı ha.rek~ 

mak içın paraşUt~iller ve hava disini tamamiyle haberdar t·•t.mamı kil ile mahkfımiyeti tecil edilen cezalandırılması 
yolu de naklooılen kıtalar gön.. Irakla diplomasi çok hararetli surette arzu ettiğini dü_ kimse yeni bir suç işlemeden ka. tadır. 
dermek suretiyle yapt~lan te- münasebet tesis etti §Undilğliroden dolayı yapıyorum. 
§etbbüs, muhakkak ki cok cüreL Berlin, 20 (A.A.) _İtalyan _ Hır- Suda koyuna ve civardaki muhtellf Afyon ticaretinin serb.est o 

hakkında yeni kararlar 
karane ve çok teıhlikelfdir. Mu. vnt muahedesi hakl,mda mUtruerı yn_ tayyare meydanlarına kar,:;ı bir !;Ok 
vaffakıyet şaooları çok azdır. rliten siyasi mahfiller Almanynnrn ş!ddetll hava bombardrmanlanndan 
Teşehbüs, bir şans meselesi gibi Hrrv.:ı.listanıa 'huna benzM bir mua- ı sonra, 1500 kadar düşman askeri, ye
tela.kki edilebilir. hede in:zalamıımrş olduğunu teyid et· ı nl Zcıanda muharebe Uniformaımn Hl.-

Fakat Almanların, İngiltere miı;ler!ltr. bts olarak (nefret ve istikrah teza· Ankara 20 (Va kıt) - Toprak 
haıkkında. başka istila projeleri Tr::ıkla Almanya arasındaki tllplo- hürlerll para§Utlarl:ı. ve askeı1 nRkıt_ ma:hsulleri ofisi kanummun bazı 
için bir "umumi prova" yapmak masi mUnasebetlerl meseıes!n!n hnlle_ r ye tayyareleri ile, Hanyıı. be maleml maddelepnin tadili hakkındaki 
niyetinde olmaları muhtemeldır. dllmL-ı olduğu fakat bu hususta hiçbir mmtnkasmda yere inmişlerdir. Bu ha· layiıhayı hükfunet meclise gön. 
Malüm bulunanpcl< az unsurlar resmı tebligatta bulunulamıyacuğı ber, bugün saat 12 de gllnderllmtıı ve dermiştir. Ham afyon ticareti-
~ine dayanarak Alman p!fuu 25J1enıımekted1r. askeri makamlar, vaziyete blklm bu- nin memleket içinde serbest ol. 
hakkında da tahminlerde bulun- ıunduğunu kaydeylem!Şlerdir. masmrn ameli bir faydası görül-
mak mümkün ise, Almanların S::ıat 15 de gönderilen muahhir bir memesi, ofisin doğrudan doğru. 

AJman tayyareleri şiddetli ha. ai•k Oaos"a rapor. fastl&lı hava bombardmıanlan ya müstahsilin malını a.kbilecek 
va hlicumları ile İngiliz harp n.ıı a ve bil~assa hava da!! bataryalanna teşkilatı meı.-cut olduğundan Jıı. 
gemilerini bir tarafta tutmıya Roma, fO ( A.A.) _ Stefani kar~ı mitralyöz ateşi Ue mUterattk c h -----------
ç.alışırken, abluka yarıcı gemile- ajansı bildiriyor: devamlı keşif uçuşlan olduğunu bil- u··m urreis·ın1ı"zı·n 1 
rin Yunanisatndan bu araziye Dük D'Aosta, Mı.• ·oliniy.e a- dirmektedir. Hanya ile Maleml ara_ 1 
gönderilmesi için, sahilde bir a.. şağıdaki mesajı göndermi~tir: smd& dlişman tarafından ele geçirilen fotog""' rafl::...ra. !. 
razi §eridi ele geçirnıiye tcşeb. Miktarı fazla olan yaralıları bir askeri hastahane, §lmd1 yeni~n _ 
büs edeookleri muhtemeldir, de- yerlaştirmek ve tedavi etmek geri almnuştır. Haııya.. - Mal~ ;volu
nilebilir· Pa.raşiltçülerin tayyare imkansızlığı ve vaziyetin glttik- nun cenu!>unda o1dukça kuvvetn bir .ttnkora, !O ( A·A.) - Bitlis 
meydanlarımele geçirmiye veya çe güçleşmesi üzerine en ağır dUııman grupnnun henüz temizlenme- Elazığ, Sar:ııka.m.ış, Küllük. Ala. 
halk üzerine gelişi güzel ateş a.. ef clakarlıkları yapmak bahasına miş oldttt.~ bildirilmektedir. Falrn.t, çam, Amasra, Mesudiye, İsken
çaı ak ahali arasında ıbir panik bile ~tın müddet mukavemete eanıldrğm& gQre, başka gruplara hA._ derun, Fatsa, Salihli, Nizif, Ur. 
yaratmıya toşe!bblls etmeleri de devam edilenıiyeceğinden düş.. klm olunmu'iaiV' tnyyaM mey lı;. Zara. Siliflke, Kaı;, Ce}'iıan, 
mümkündür. man şerefli bir teslim şartı iste- danım iı§gal - 4imdiye lutdar Sandıklı;, Siverek'den aldığımız 

Giritlileri dalına. Yunan a..c;ker- me.Je karar verdim. Düşman ta- akim kalmı.~• telgraflar Reisicumhur ve Milli 
!erinin en iyileri arasında bulun. lehimi kabul etti. Har~kctin s'mdi~'C kadar nasıl ce- Şef Ismet tf:nönü'nün imzalariy
mu.<ılardır ve Alınanların bunlar Bu hazin saatte beni teselli reyan ettiğini bilmek tstiycceğlnizi le hediye etmiş oldukları fotoğ. 
ara.Sında 1 Beşinci kol'' bulunma. eden şey insanlarca yapılması tlUşUndUğüm için bu beyanatı yaptım. rafların bu vilayet ve kaza mer. 
ları ta.mamiyle gayri muhtemel- imkfuı dahilinde olan her şeyin (Alkışlar). kezlerindeki parti merkezlerinde 
dir. yapılmış olmasıdır. Çörçil, harbl>ı diğer safbaınn hak· ve halkevlcrinde merasimle şe- 1 

Giritteki Britanya, Yeni Ze. Haiz olduğum kumandayı eli. kmde. demiştir ki: ref mevkilerine konulduğq bil. 
landa ve Yunan kıtalarmın mil~- nize tevdi ederken. bir ~nelik -Amba. · Alagi zaferi. DUk D'Aos __ di_·r_i_lm_e_k_t_ed_ır_· -·--------
tan bilirunemeltlc beraber, bun. çetin mücadele esnasında bana ta ve Dliküu elinde kalıı.n kuvvetlerin askerleri için en büyük ~refin 
larm, hava yolu ile gelecek ve a.. ts.svipleriniz ve itimadınızla mü- l heyeti umumiyes!.nln teslim olmo.sı. makesl olmuştur. 
dedi medbuıi surette mahdut o- zaheret ettiğinizden dolayı size ile nettceıcnmL~tır. Amba • Ala~i :r,"\· Bundan evvelki toplantıdan son 
l::ı.cak k.Ita.lara karşı ko,ym::ı.k bah- te"'ckkür ediyorum. fert, Ho.'befjistv.nda. ttalynnlarm her ra V""...kua gelmiş •a.n Hrtnci hadi
sinde lüzumundan fazla kfı.fi ge- \'atımın şan ve şerefi uğruna tnrıu bUytik organize mukavemeti.ne se, Sollumda çox ~ikemmel bk
leceğinden şüphe etmek için hiç bir defa. daıha İtalyan kanıyla su- nihayet vermiş olan bir har<'ltet ola._ tarzda yapılmış olan harekl"\ttir. 
bir sebep mevcut değildir. Şwı. ! lanan bu mıntakaya yakında rak teıa.kkl edllmclldir. < Alk•,t") · Bunun ehemmiyeti vardır, çünkü 
dan emin olunaıbilir ki İngiliz tekr:1r döneceğiz. (ŞUpbesiz, cenupta çarpr::,ma bir ' 'd· çarpışma, yalnız Bri.tanya ve Al-
hava kuvvetleri büyük miktar. ?\Iu.-rolini ı:ıu cevabı ''ermiştir: det daha devam edecektir. Fak&t Am· man kıtalrrı arasında vukua gel-

1 · ·· k .,.. ba _ Ala.'!'l zaferi, muhakknk ki, 1n. ! larda Junıkers' er diıJureoe ve Eı:et, ruı:ıletnıeal\ siz ve as- · rnigtir. talyan kıtalarmı bu dere-
Suda koyunda yatan !nı-zillz bclı- kerlcnniz her zaman kahraman- giliz veya impar~t~rlıık kıt&ları tara- ce uzun ve zayıf münakale hatt
riyesi de, ablukayı müessir bir ca harbettiniz ve iıı..sanlarca ya- tından şimdiye kadar yapılmış olan run uzunda idame e1ınıenln değmi· 
'h ld ·d ed 1 Yunan · l 1 · safcrlar!n en şayanı kavrtıanndan b!- yecc~i fikrinde bulunmu'} olduğu-a. e ı ame ece t ve pılması mümkün o an şey erın rlnln zirvesini teşkil etmektedir. Al. -
sahılin<len veyahut Oniki ad&. hududunu a§tmxz. Italyan mille- nu zannediyorum. (Giilüşmele:r). 
dan düşman cüzütamlannın yak- ti size hayrandır ve istikbal kıŞlar) • Mücadele şiddetli olmuş, fakat çok 
laşmasına mani olacaktır. hakkındaki kanaatinize iştirak Zihnen K&nunuaanlye doğru geri bilyük bir mikyas Uzerlnden cere· 

İhtiyat mühimmaıt ve yiye. etmektedir. döne1im. O zaman görüyoruz ki, en yan etmezılli}ti. 
oek taşıyabilen paarşütçillerin iyi mu~ı d~Uncelcrine göre, Motörlil Livalarmuzda.n bir ço-
pınnı veya çete harbi yapa.bilme. 1 Mayıs ortalan vey&hut Mayıs nihaye- ğu, zırhlı livalarm ve kuvvetli blr 
si mümlrlindi\r, fakat ıbtltün &"UlS 11 Qi!!~ r!!atta vaı S ti, Kismayıı üzerine yürUveblleceğimlz topçu müzahereti ile, bir !kaç ha.f· 
lar, mütecavizlerin aleylhinde- Londra, 20 (A.A.) - Müs. en y$Jn tarihdei teb~lıtlll~idiyorde .. ~· cı~erti~ ta.danıberi harekatta bulunduemlklan 

dir. 
tavı tetkik e n r ~ mıı ~-- .... mevziden e111 ıkilometre ilerl ş-

temleke n~tıti, General Vil- · k -ft• _. www kabul eyıtyeceıcur ki, bu çora arııu.ı- ler ve Sollum'u, cehennem ate!J[ 
l.iam Ge.?rge Stedden Do~ ">ie'nin h n 

Jcrde vertlen mü'hlet bittiği halde hiç- l l" v • • de, cüretkA.r bir ha.reketi ve &r'P - ge<;idini ve Gapuzzo kaleelni za.p· 
Maltı. U1lluml va İ ıgıne tayın e. minde tevkaIAde bir bilgi saycs!ndc tederek .M'•manı g.eri. atm-lardır. 

bir cevap aIJnmaymca hUcuma geçil_ d:ı_ · ld ~ r-ıid· ektedir """!l ..., 
ıılill} O llt,,oUllU ıuı ırm · her tUrnı ümidin fevkinde muazzam Zı+lı krtalarr, 17 ma""" saat 13 

m~tir. Habbanlyeden 25 kilometre ııu J -

kadar bir mesafede bulunan bu n:.U- bir iş b:ı.şarıltnl§tır. de dUşmanm iyice cenalhı etrafın-
~ köprU be.fIDDl lfgali, l<"'allujah'dan H ES Cenubi AfrHta Birliği. ordusu, da ve iyi bir vaziyette bulunuyor. 
~ı tariki ne a.ııcak 50 kilometre u· bunda., çok mükemmel bir rol oy- lard.ı. Müteakiben blk:wna geçmiş-
zalı:t& bulunan Bağdada giden yolu namLc:rtır. Bu ~u. general Smuta ler ve zırillr kuvvetLerlmizi var -
açmaktadır. traklılnrm mukavemeti (B~ taraf• t incide) dan lleri emrini almış va şimdi bu Dlll!J olduğu avannte.jh vaziyetten 
~ddetıı olmamış ve kıtaıarımızm ha- esnasında sıılrr lbir tetkike taıbi harp sahnesinde sefer nihayetine geri &tmışlardır. Harekit, binne
nketıerıne takaddilm eden ağır hava tutulmakta-dır. Bu ktiçvapla.rm ermiş olduğund&n, ıtimale doğru tice, gayri ka.ti mahiyette kalzn~ 
bombardmıaııları mu\·a!!akiyeUmlzi :neti~inden hallan haıberdar e- Akdeni.z iimeıııine gidecektir. (Al. tır . .Almanlar, yüz Britnnyalı eeir 
genif mlkyaata kolaylaııtırml§br. I-IU_ dilmiıyece.!i aşikardır. Fa:kaıt bu kışlar). ettiklerini iddia eyl€mişJ.erdir. 

., 1ki Hint - Brit&ıırya fırkası da Biz bet yüz Ahnan esir aldık. 
cum eıma::ı.ımla. bir Alman Meaeersclı- hususta. büyük :bir ketümiyet mu Kassala' da ve 1'ae.9alada.u Kerene Almanların tank ve lıı9an k&ybı, 
mitt tayyaresi görülmtışse de, avcıla· hafaz::ı. eden saınlı.iyet:li İngiliz ka<lar bütün yÔl boyunca, son bs.- bizim kayı;plarım?Zdan daiha fazla 
rımısm hUcumu karşısında sUratıe u· m::ı..lı.filleri İngiliz mnkrunlannm relalt:a kadar şa.n ve ıteref kazan- değilae m\lhak·k&k ki aynı derece
za.kla7'11ıştır. elde ettikleri malfunattan mcı:n.. ınışla.r.dır. Bu Hint • Brlta.nya. fır- de ağm:lır. Fakat ıbu hareket, Al· 

Londra, 20 (A.A.) -Orta.şark mm olduklarını gizleme:medtte. ka.lan, altı Hintli ve u~ Britanya manla.nn altı haftadan daıba fa.zla 
İngiliz hava kuvvetleri unıumt dlı-lex. Almanca n~iyat yapan ta.burwıdan :ınllrekkeptir. lllut kı- bir zamandanberi yakında Süveyş 
karar.gihııµn flon tebliğinde bil. 1noailiz radyosu neşredilelbilecek talarmm pteroiği fevkal&le u- ta olooakwoo iddia etmekte ol
dirilen ve Surl~ede R:ıyak t3YV'lt aza.mi malUm.a.tı vermekte ve el- kerl hasletler '.l(aJWJSmda en btiy<ik dukları ve bu gibi beyanatlar ya_ 
re meydanına karşı yapılan ha. de edilen lhaıberlerin meıbınıl ve hayranlı:k mssedildiğinden eımi.. yarak bitaraf memleketlerde ibli
va hücumuna hür Fransız pilot- memnuniyet verici olduğunu a... nim. Hintlilerin gayreti ve camıi- yük bir kredi araştırdıkları nazarı 
lan da iştirak etmişlerdir. çıkça tebarüz ettirmektedir. perane hareketleri, Britanyalı ar- dikkate alme.rak mütalea edilme-

Kudiisten mfuı+..e.kil Fransız Alına.zıya ibu mesele hakkında. ka.daşlannm tellklirlnl celbetml§,. ildir. BinnetiGe, kuvvetli bir taar-
ajansına gönderilen bir telg.r&ft~ hAla end:işe i2ı1ıar eyle.mek"tcdir. tir. Hatta. ha.zan öyle vaka.lar duy ruz kudreti muhafaza etııniş oldu_ 
bildirildiğine göre yerde bulu. Ecn~bi rady~laı'I dinlemek cür-

1 

duk ki bir tek BritanyalI subay 

1 

ğUllmZıl ve Mr.ııırm ileri mmtaka
nan bir miktar Alman tayyaresi münü irtikap ettikleri hakkında kalmadığı halde bile tabur, yine larmda mücadelenin herhalde mü
tahrip edilnış ve çıkan yıu•r:ın- kanaat hasıl olan bazı Alnıania... I en "1ıi.iıessit- !bir tar3da idare olun- 8IWi var.:lyet:te idame edildiğini 
1er han~ h~ra ~ ..:.t.:.ı • rın idama mslhl"Um edildijine .DlllJ§te. Bu sefer bun& ~ r ~ l>izB iQia m.am lllell!lıH-
tır. dair raıporlar gelmistir. <fen '!Mtr sm ıt"hm ve ~ Jl1!Mt Tı1tvemr. 



S - \'AKIT 21 MAYi lHT 

............... ~__.._...._...__;.,o;;~----~~-Mera k l ı ba h isi er : 

Giı.nster hilesi 
-----o .. ı ' r • ._a .ta. .-bip pnp- lluUa pl&Dt lııQtüıı bir titizlikle 

:;::==a::landıklRn ~ır:7:N9İ==I~= Ankar• ı·lkbahar ~t yarışları 
Yazan: Afif mı!!~:~ :!~~::\:;;:~~ı~!a:o;:. :a~ı=~:~::a.8ç a~~~: • a 

~ - 66 - O bilmek ıdn ganpterler mUtcmaUi ım. kam,oa Jdrala~ pceleyin Kototı Ankara illrbahar yat'.l§lannın bi· . .-.. .. .--~ .::Uüt lliDıllP& '*' ıı. tlıla. Çocuk gti ağladım.·· rette yeni hileler keşfetmek mecburi_ koytlne döndUler. ı:noi lıRfta nctlcc>lerini vermi,<Jtik. 
-Hu -- devaDı vetlnılı-.llrlcr. çunkil. diğer vurgun Derlıa: iki arkada§ elektrik haUıı· BugUn de ikinci hafta netice VC' 

L._ •. XVIl - L1. FU • ŞANG'IN -ıardıı. l.•ıllanılan hileler polWı otorlteaı rını kon\rola ba§ladllar. Elektrik ı ta!eıilı\tını k()fjU meraklıları aRağı-
~ ~ot da bulacaklardır: aekaf fal t-ıtaları DUt" .ı..ı:Jn tnra!ı:ıdan verilen b:&hal uzertne ge.• hatl:ı hanyi pllotııırma tırmf\adt. Çok 

Bi 
t' '· 1 bl k ili Blrint.f k<><;U: • nayı y~a.ca.klar; utelerJc sılt sık zıetrlyat yapılma ... ta. geçmeden etrafı her ,ey lıne c. 

~ aranabilir. Zatea Sevgili oıcu:ruculanm. Çinli aır Hnlk, bu ıruretıe kendilerini dahıı. tıne muptelA olan insanlar tarnfın- My-Star ko usu idi, t'c: \llşındı. 
• ~ .ı..: • L' Fu ~ .. ng'ı Bordo ·'·Udlr aan ,..,.vrildl. kl y(lrU yarm kan İngiliz C'rk<'k 

~
~ u.ır ınsan olsa ba.. dostum ı · - ...- ha ıvı koruyabllmf'... · "w ve dflJ( taylara mahsu.<Jtu. lkramı-

tnk
• 8es verır. '·eledivl! parkmm havuzu - ·Son zamandA Macariatanın Kol'OI! 1kl jandar ile kolcu da &eyirdleıin u J b """"' bı ye.on 225 lira, mesafesi 1200 met-

az cevap vcrmiyOt', şmda üzi,intüleriyJc w l~~ bizi lı:ö)1l g(l.llgııterlerin gayet tuhaf bh araauıda bUlunuyorlardı. Fekct L'<tc re idi. 
·.... nerede olduğunu r::ıkacağız. Daha dogrus~ı o, __ ..ı nıı~ı ı;e.yeslnde tamamen aoyulm~· bir gayr; tAbliUk ı;l>nmediler. ÇUnKU. Koşu bütiln tahminlerm hılafınn 
.rul'(iu_ l)" bırakrvc;r· çünkü defterı buraua ıur. Valıa şt;yle olnıuıtur: reaıni memurlar tarahndan hat muıı B. Sıınt 

Ok-.:':':."' U§ilndükçc Peıı. ~ J • k t . ıcr havatını, ki bir 0 ·••Uyordu Karaosmanın Hl"V<'S is. 
.::.·~den kendimı mesul bıt:yor. Fa • fi z. · • r tc:ınde ikl yolcu taııyan es ,·ene .,.,.. · ınlndoki tayının gallbişeti lir 

ile "" ·Ben !burada olsay. nıaccralarmı. hat.t:~ ruhunu pa. • tomo~il köyleri dolaşıyordu. Otomo Aruı çok gt.-çmedeu tel:C-ıd ·n blı bitU, 
• .rG""r r"'' o"1>1 cn-1ıoın•z bu garıp , 1 ıar Jılc; te ltlmatbfı"• in ...-ı·arc intişar elti. Ve bi:tıı.kıııı ı~lık· So . ~ ne eder Perihnnı <.'a pn • ~ t> u ,., k bil dek. Y0 cu - • v- n s rılardıı F!Jıanm a) agının 

lndirirdim. Dün gece .. 'ahın akıbetini elbette mera. ~ıa:a benzemlyordular. YUksek 8e8· Je.r itJitildl. Kablolıır kesllınlştı. Eleık_ fÜrçmf'.tılndcn istif-ıdC' eden H ._,('. 
. )~na gönderen Alfonso- :C~e.r.sıniz. Sonra esrarlı bll' ·ı~- ıc munııka§8 ederek bUyUk çltulklerı trıkçi pilottan merek bır kfl.znya mey- ı.1n cokeyi Mustafa kuvvetli rnlcL 

t'ı!r..:_~tler ediyordum. O kilde ortadan ka~ .. ol<~n pl <:~~a. \'e köylcrl bUytlk bir Ut...tılkle tetkl~ dazı \'crilmemel< üzere herkf'!do )'l'rııı· bini flk defa olnrıık bir boy nrn iJC' 
b~ı bir ümit belirdi. nın ne olduğunu da bılm; .' ı~ .... r· 'l<llvoılardı. Kol"09 köyüne geldlklerı den ıumrldaınaması için iki jıı.ııdar: mağlflp f'tmeğc muvaffak oldu. B. 

""-' llın k 1 . '"'nzımın bacıında . '.ıfu~~ \_k.ll liu yolcudan Stefan lıımlndek: mays. rtcada. bulundu. Halim tnlt'in Elhanı ikincı', B. TC'v 
.. nı-- . onso orhaııeyc sınız. ı. 1 ""'ırd•vıını " d et ı özden ....... kinle ln1n bllylık bir krıınıı ·ı ~I ihtimalini dilşlin- ddterini nasıl C e ~~"'. s· adam. cebinden not e trın g nvY ı;a r flk l\.ll Çınarın Delikanlısı Uçllncil 

1 
~ft""'vımı vnad~tmıst•rı1; .. _ım ..-eclrdlll:ten 11<>nra: böyleoe ıtıertam! edilm!ıU. So1guncu. oldu. Zaman 1,18 dakikadır. 

an 3.IA'V<"h • • getircce- .. ö &lın\zl •• " 1 k dU--'ftl ~kli-n nrka.dafları M ııı.~- <>t.ı.ya koştum. l{on~o. di bu vaadimi ycnne • . , -- Burada iyi it g rect,; ._, ar, en .,..... ,,~ • üsterek bahis ganyan 570 ku-
~'lp fı 

1 
_. Aynı ,·csı'le ile bu hıidısc.e. ııAdlyorum. dedi. BOyOk çiftlikler var na D1W6ld olabilmek için ortadan yok nış, pl!.st> s ı"Rsi'-'lc 105 ve ıoO ku. 

11e tı· <'. l a.rı arasır.da mu. gım t " " carı :ı. • ·!·ah nın, .... larına tt"'crar ras • •ıııhsul "•ledyle uAT&tanlann ek.9erl81 oldular. Ve aten onlar, eeyahatte bu· ruş \'enli. 
· ·uır münakaşaJa rın ' ra •W• d h " .,. ri l " o k ı \.:. _ w 

0 
amana ka ar ep de ,,ayet zengin l.nBaJllar .•. 1..a ten. es ıunanlann evle n n un ne amyon o ikinci ko u: 

'Yl _ lıyacn "iZ. 7. · • • k · " <lliyo p · birlikt~ vekayiin silsılesını ta ıp ki bııpillhe.ne arkııd3.§ırn an bU köyde " haz.ırlanufblar. Perihan koousu idi. Üç yaşında-
~ lİanıerihanı tanıyor. w• oturuyor Sezaltosuıı bize muhakkak Ba.ııkrn yapıldı. 1.Mcrde kıymetli ki saf knn Arap erkek V(\ disi tay. 
.J__k~ dün b2raber gel- e<l~lZ. hükümetinin l<"'ransarı. tte vaıdrm edip iıılmizi kolııyltl.§. eııyaya alt ne varsa kamyonlara ytık. lara mahsustu. İkramiyesi 260 li-
.... vet h ını arıyordu. .. ışı . 1ngiltereden ayırarak ~~:c:ı.~ıı~dıın cnılnlm. Gidip keııdJJıtnı lendi. Halbuki, köy halkı kontag-ın ne- ı .. mesafesi 1200 m<>tre idi. 

' ' atırladrm· Ne yar muttL ;o 1 ış olduğu mü. ourelir•. Veyahut gece oınuıııını bekli· reden !:Iktıtmt anlamak için bllyOk Startta gerllrrde bulunan B. Su 
~ düşmanla ımza am ·.. ·.,u li ka- ., blr sabmmlıkla elektrlkçllerirt zuhur at Karaosmanın Sahra ismindeki 

b.u. ra. ya geldi mi o? tareke artlarına goıc. 11 ,.,a Al- \'clinl... ·- bil ctmcl!!rlni bektlvnrdular. l hl k d' · · rl d 
l'!:.L. b bul .~ilen bUtiin top •. t ııra k iki ıı>~·guncu. bir mUddet o ....... o · - ,,- ayı ç en ısını zo ama an ra 
~~il)j, k ~ıe ~a<;'ma bir su· orduları temnwz baŞına a. ıe dolaştıktan sonra gecenin karanlr Gııı:ı.gsterıer Budapcfteye doğru yo kiplerini bfr('T birer ynkalıyarnk 

. . ayıoettirdiğim içill man . . bulunuyordu. Bu su. ğmdan istifade ederek otomobili ten. la ~ıkular. başta giden Tnruınn yetişti, Koşu-
~ b. ~.ert.çe ibir sesle: dar gırınış 'kiye bölünüyordu: ı e. bir yere bırakUktan eonl$ yavq· nun neticesine elli metre kala 

llı'' Ugun hiç bir Türk retle Frarısa ı 1 Fra.n. ~acık Koros köyO!le geldiler. Sezalto· Zavallı koylWer de vazlyeU anlat muntn7.am fuleleri sayesinde Tar-
att.a.':a_acaat Ctmedi, dedi. Serbest FJ'afl.Sa \"C meşgll sun otıırdU~U yeri öA"ttnettk kP.Ddfıd• m&k için telefondan da i.IWade edO_ zanl da bir 00j' nm l)C gC'çmeğC 
~ ba.Ş şlarınıuı randevu sa·... t:ım ortasındaki nl siye.ret etuıer. sze.ıt09 ttki höcre medller. ÇUnkll bUtön h&Uann telleri muvaffak olarak birine\ oldu. B . 

. \lı' k~ bir yer bulamıyor Frll.DSanm • ek üzere d görünce pek -.vtnmedl. keallml§U. Fehmi Vura.l'rn Tarzanı ikinci, B. 
'1~ 81~ her işimizi bıra. şaturu şehrınden ge~ den tA :;:t~Aa.;;;;11k bir enerji ne kendltnnl Gaııgaterler, iyi bir l§ yapmışule.r Fahri Atlının Gillgeçf üçüncli oldu. 
b rrtı \lğraşacaVt7.? lsviçrenin Lozall tichdrın uzanan mn·•e.fn• edr.rck gayri rn<'!lru bir lfle. Bilytlk mlkyuta para aar!etmeğe baı· Zaman 1,24 daki.kııdrr. Mllıjter<'k 
~l'ı ., . .,.. 'k sahiline ka ar · " .. ~ dlğl 1 11 !adılar. Bu hal pek tabii olarak pnll l ııltls gnnvan 190, plfıse sıraaiyle 
~eJhll'tösyö, randevumuz Atlantı • · · Bu hattın simalı el kı•yn1ağr asıl 8~ etme n "rı aın gözünden kaçmadı. Ve çete yaka ıı:; ve 115 kuru~ VC'rdi. 

~:1 <lün geceki bom. bir ha~ ~ız~~~aıılarm elinde ka- stırdU. ıandı. LAkilll Koroe k!SytlnUn soygun. Oç.üncii k~u: 
tN...,.k Oldu"• tamamı) e nd 1 b::ıc:ka hattın Ha~:ıtını çalışarak kazıınıy9rdu. Bir "1"8ku·.,. kO""au idi., Dört vn ..ı-. 
::"'ııı:,. be ııvordu. Bu aı :ı.u"t'u:ıı Atlan- ti rdu Stcfe.n ırlllhe.ne culan elde etUklerl paranın yansm· ., '" ..,...., ~ ,,... 

ni te d trrn " b ıunan '" .. uthanc !§le yo · • ' tazı rr t ı b ı hn yukarr vl\fitakf halis kan Amp 
. tıı.ı.~Ü?.dUler. ~n~ biribi~ ct~nu~~a-u t.a,.kriben elli ~ilo. kelimesini i§ltlr !§itmez l\U~bOtOn se_ ~::ıı. aaını ııa e m' u unuyor at w~ kısraklara mahsus handl-

ı 20, J _'I 'P 115 kuruıı verdi . 
Hurd.inrU lmı.u: 
Lı11C' ko 

/ 
usu idi. Üç V<' d~n 

'ukorı 'n taki sııf kan lngiliz at 
\'<' kısı :ıkl m mnh.sustu. lkraml) c 
di 500 1 ra ol n bu ko.<ıunun m<'ıın. 
f Psi 2000 mı:tre idi. f.:tartln bero
b r ön du cn B. S 1.ih Tt mt lln 
8ubut:ı i miııdeki iıç )a 1ı kır atı 
ta ıdığı 40 kı oJ n istüadC' <>dr -
r • rakıı IC"ı ının yanıra sokulmas.ı 
na mC) d n v nn u .,,.c dort bov 
gib: mil'ıım tır nra ile koşu, u ka·

m1..1va k oldu. 74 kı o 
t • n 1:1. H cıaıı Alclm un Dan
a~ 'sı ıKuıc.ı ) k o ılc B • .Aaıır t 
Atm nın KnrlUlfıl lsnıind .ki al atı 

' ın !'!\ n ' ıiçUncil oldu. Zn._ 
mnn 2 (Jf:i el klıtııdır. Müşterflk b 1-

hie kıınyan 2:.:;,, pl{ı.sp s.rnsn l• 
150 vf' 200 kurufi verdi, 

Ht•<;lnci koı;u: 

Rar le> Duk koşusu ıdi. üc: ) ı 
ş•ııdakf yerli saf k:ın lngıliz C'rit<''k 

w• dişi tnyJam mahsustu. İkram ı_ 
y!'.sı 300 lirn. meeafc>sl 1600 met· 
rr idi. 

Bir fodC'ııardan aoora başlıyan 
ko uya B. Fikret Atlrnm Umacı 11!
minde>kı tayı kola.ylrklıı. kazandı. 
Umacının hu galibiyeti altıncı haf_· 
la ynprnlcnk Gazi koşu'lunda ken· 
dl.sinin ihımı.1 edilemiyecek lbir km 
\'l:'t olduğunu göstermiştir, B. Ve
li Kıvandrk'm Yetişi ikinci, B. Ah_ 
m<'t Atmanın Yosması üıçlincll ol
dular. Z!Unan 1,40 dakldır. Müşte
rek bahis gnnynn 3n0, plase sıra.. 
siyle 200 ve 280 kuruş vormi§tir. 

ÜçUncü ile dördlincü koşular a· 
rasmda.ld çifte bahiste Bora - Su. 
butay çiftini bulabilenler 100 ku 
ru..~ mukabil 875 kuruş aldılar. 

Polis mektebi 
mezunları ~ar. Daha sonra kon IK . rw·nde bir arazı şe. \indi. Eski arkad~mın köydeki in· Koros eoyguncutuğU Macar poliB! kaptı. Startla beraber Önf' dUşen 

ıı:_ metre de:ın ıAlgı nlara terkedil. ı hakkında tam bir n'llllOmata A k k bl Udd t .. d gU ""& d d' vıne nıa ssn ar 1 _ _. ya ıçtn btlytlk bir hatıra te§kll ctmckt~- ş ·n oşu\ u r m e on e - 54 . . 1 'd • ,._ 
e)iJn· · ri 1 - J rbeSt Fransa sahip olduğunu; hattA kim""'" ae . dlr. ve bundan böyle elektrik hatla. türdü ise dC' düzlükte Se\im ve uncu ~ 1 mı 1 :~ eden .us-

~~~:r.de1~ı:t~u~~ !D~~ mi~li. ~~v~;~ld~c~z olanık yal- h lte otduklannı bile bildl~nı dllfUn' rını tAmlre gelen gangsterler Macar Mlhricnnın kuvvetli hücumlnnna 1 tan bul pohs .:ıncktebının bu ~i 
~ıl il' hdın bu sabah bu- denı end . li'manlarını ve kara d~ Ste!e.n SeJ;&lt09Un yaıcumr bırak. köylerini eoymağ& muvattak olamı- davanamıynrnk geri kaldı. Bu a.. mezu.nları ~iun sab~ m~ıml<' 

geJ~bilir? nız ~ ;ı~::ıhsettiğimiz şimal m~dı. w bir saauııc bir münakaşa~ yacaklardrr. o. T. F. .rada arkadan Jıruvvetle hücum e- Taksımdekı Cumhunyet al?idc~ı-
~ ola': r hatlarının ortaf!ında sonra Szaltofl k!Sydekl zeııg~~~~ı~- f den B. Rlfat Baysal'ın Bom ismin- ne ç~cnk koymus ve and ıçmı. -

~~le ' §trap ticareti ve na ~ l·"c:eli toprak parça- t İllDI yaptı ve ]dntlerfn M.T- • deki kır atı öndekileri yakeJıyar&Jc }erdır. 
:"l'Ye U~u"nıuş kafası be. kalan dort ~oı; cdfyordtt. d:kıarını ve ne saman döneceklerini Bir öğretmen öldü gec;U. Mihrican ve Sevim vm. in Merasime, 10,30 da bandomü. 

ca.n<ıan d" .. I" w"nli sını muhafaza ta.fal\AUyle anlattı. çok kUVVP.Ui hilcumlan" fayda ver. zikanrn çaldığı ve yeni mezunla.. 
tc, ~ İfa?ernı k~~~ıya. 

1 1 
işi bittikten sonra ~~· Koroıı, zengin bir köydU. Ve mn· lsantbul öğretmenleri yanlDD • medi. Nctkedü Bom 6i kilo taşı· rm hep bir ağızdan söyledıği İs-

. ç c .r şey söylemeden ~~a . yerlerine dön-!'!1eelrı. ı. J·rouncl mı.rette elektrikle tenvir edil.. ('!flllllyetJ :relsliğtndeıa: 1 ma.sma rağmen a.şağt yuk:ırı rahat tiklal marşiyle ba.şlanmışt.Jr • 
..... , lı.ncır er~3n atıldı. H,J"P fııle.~ ~ı~ f rnı..tı. l'albukl. ııoyguncuıutun behe· Cemiyetimiz azasından Sanye.r denecek bir koşu yaparak birinci, ' ~"'Ilı ~ orta) . k yünu ur IAzrmdl i ok ö~ . Seh • Marşı müteakıp abideye em • ..,~lnı b 

1 
.71. lduğu halde ovını, ·o ali mcbal knranlıkta yapılme.81 • • H Uncü lk uı ,.,.,tmenı er B. Salt Akıııon'un Mihrica.nı ikinci nıyet mlidlirlüguw .. namına ..... ıenk 

-•\'ı>lı •• U .~~k. y:ıhut ta bir mış 0. urbetP dökillen .h < 8 erait dıı.hilnde çaıışmağa tmkAD · 1zgfyj aramızdan maaleaef ebedi- B. Mu8tafa Turgudun Sc\•lm VJII.i 's'-' 
:-1\l l'ü k 1 ~hı . terl•edıp. g "Urduna dönemıyor. . uktı.ıu. so.,....•nculardan biri mUkem- yen ka·.&.6ttJ.k. Kederli &lleelııe ve n ... n-u oldu. konmuştur. Bundan sonra mik-~~ el . r . ta e·L}\j erıne • ı~ erınc \ vo J.,- - :t.,.,.. 1 ~ ... "" rofon onUne gelen mektobln bu 
~ ı:ı~ı' , ~midiyle saatler- ha <ı Y , ı~tırap içinde yaı:ıyor- ~el surette elektrikçilik bfUyordu ve ııaym arkadaşlara taziyeUerimw Zaman 2,10 dakikadır. Milşterek ıj~··aı< arını do' .ştım. fcfo1et 'e 

1 111 
ıc,ıbına ookllcal<tı. sunarız. bahis ganyan 440, plase sıra.siyle devre birincisi Cahit Akhan, bir 

~?ına&r·ı, ilfıhi bir ilham du... (Dcııanıı var) nutuk söylemiş, arkadaşlarının 
h""'>a . ~elf'diye p:ırkı r<cl- -----::-=::;;:;;:==:~-~-~::~~~;J~r~t K h hissiyatına tercliman olarak va. llic- .... ,.. 1' ı fı. tan ve memleket hizmetinde ü 

atıı h;1 di.işünmemiş.im? · :P I~~~ 118 · başla ve tam bir fcrağatla yapa~ 
gjlıtı ·.1n şimdiye Jrndar -ı , ll1m mit{ a az ç o an l zerlerine düşen vazifeyi ~a-

~lelinı \Uz•m başında, su- ,-~-;~~/J~~;~~~~==~=~:;:'~~;; cldarını bildirmiştir. ' daı claldırmış, kuihılarn ~ • Havdi oğıum. Yolun açık oı.sun. kızlıırm hoşuna gıdecek tara!lanm tmda merhamet yil%Uycrdu. Böyle 
b. a :~<:tıklar yollark:n bu. • - Ed'rnr. hnpiBhaneslnln du Hc::i!e tcacltkilr ec!erek çlt'U!gin yük bulunduğunu o kadıır unutmUflum ki, bir kızın bana acımııeı doğrusu canı. Nutku müteakıp geçit resmi 
~ lı~ C a imanım Yar.. :Mo·ı~m • 1 ışıennde çaiışıyorctuın. arabrı.eınıı bindim... çıttl'ğe ta!lınan genç kızın be.Da bakbtm• inanama· nu sıktı. yapılmıştır. 

'<lfilUe Pa k wır '.'C sıva nda iş bitU. Hiç tanı· .... yn Ilı• tıklım tıklım doldurulmU§ o. don ve etrafımda bakmak ihtimali Yusuf Ağa: İstanbul polis mektebinin bu 
~-: " a. koştum. Ha· 1Utbııuar sonları k tte vine ellcrıın ...,. t nnu•tum oldu"'" hAel<a blrlatnl beyhude aradım. - Alx' GUlçu'buk, nasıl gUdUlll~ bu elli do"rdu"ncu" devre mezunları 
l.:"l<l.f Inda ı. mlc c " lan ıırııbanın tt-peıılnde o u ,. ... :;u ,,_. 

' ~ .. r, ltal>~ t(IInEc'er yoktu. madığ .ıı bir m~c yatacak yerim. ne Ara"'ft ıırr iki yıı.na sallandıkça :r.cl Arabacı, benim kaz çobanı olarak harwnle.r, anlat Hasan 1''!endly<>' dl 232 kLcıidir. Devre !birincisi ea_ 
~"'<IQar d "':ndan öteki ka.· boşta i>ıtldım. ; ırnıa ekmeğim vardı. 

1 
.,.. tutulrıwı bir me.ğaradııymııım buraya gcldığlmi derhal etrafa yay_ ycrek uzakl&§tı. hit Akhan, devre ikincisi Safer 

C'l'lol-'a İl~ a,::tım. Periha- de yiy~ek blr·~ı beş kurı..ş:ı çıılıştı. z~b~,.ı<'lnl UrP<'rlyordu. Ovadıı Uerll • mıştı. Bunun lc;:ln l§Çller ve ırge.Uar GUlçubuk. babası old~u anlıışıl:ın Düır.el, devre üçüncüsü de Fe9zi 
~ aa~ı geldii:'i akflRM znt<'ll ı;UndC' yı. t amııınışum. ~ord•ık. Araba yolunun her iki yanı garip garip, ytizllme, kılık luyateU Yusuf '-ğanm uzaklatmaslle mahcup Aytaç'tır. 
1-ı.."ltrı. n·~.dığı Stğ'mağı bi. ğtrn tÇJ.., :metelik ~t:n akşama kadıır \,.eki örttllll idi. ı:;chırden kurtulu • me. bazan acıyarak, bazan neden ol. ln§3C'lğ°l yerde fıkır fıkır kaymyarak 

1 
~~-~ Crk~lun bu ara.5tırma. BlrkııC: gt\n sa rıık en Adi neviden ç.. - . d•kl ı;e,incl pek Oylll<tll. dugunu anhyauıadığlm gizli blr me. gUlmeğe bnıılıımıştı. l<:ahkahnlar atı Öqlcdcıı sonraki n~ 

I, bUtiln 9ehrl dotaş.ı dım ).'ta sır:ı şumun lçun """'""'m Oıı \'inçle gUIUmslyerek bakıp geçiyordu. yor, gülmenin §lddellndcn lkı kat o_ Ög"lcden sonra da yı1.:ı-..ıı- ibu-
lt}(t.a d m suıe.ına . O KflkUllü tarla ku~lannrn .,........ Ulııu4 

~ li n bacaklarım tit. bir iş nr" 1 k ıAhn 
1 

kökleri sök - . ıı:nıarak n~şe ile öttllk. Kaz c;:obanhğnım bu kadar ehemmi lup kanıma bastırıyor, yerlere ye.tıp lunan mektepte merasim yapıl· 
avuz bac.-ır.dakİ ve· t>ııh<;elerc daJarn l scbr.clcr ıışırtJ> tUnde ha~aytı. OT de.11 kalkan yetil bır §CY olduğunu bilmiyordum YU\'llrlllDarak gUIUyor: Çıplak baldır. mıs, mezunlara dı'p}omaJan .---:ı an i})" • • ebi'CCe ( terini gö:rfiyordum. 8 • Vım-11 ırınin üstün"' çök- yor, çiy yen • gocuıı:uıne. sarınıp ..nnccte hlr ho~ Pdlci teıılrlc · Birkaç datınl i§çinin yattığı bir oda • tannı gün~e gösteren harekellerl miştir. Merasimde vali, örfi ida. 

5.24 
JS:?.20 

JO.-

O.OOif> 

12.98~ 

Sl.JS73 

8-0.745 

k -cclerl 'hnh• kokular, e.~ .. k t •-k ..x.•-rdll Goc k tııunara e· örckicnl)Or . .sn ..... · ıı<>mletlyordu. ı.1.u\·e.k a da b8na bir ya.... &-""' er. u· bilmemezll ten geliyordu. re komutanı namına kurmay baş 
bir neııdek içine ç Gocuğumun ka rlle tıenanl 111"':ın oıırun açlığı yendiğimi ğUmu çıkanp onun ttırtüne atarak dı. ömrümde de.ha böyle bir mahlfık kam, 1 nbul komutanı, ........ H, 

ı.31yorduın. u hlr zam " "' ı l . .-... etınet'• en ' ııımlığr!Ul rngm~n • d~ün:lUkc;c ove.nm gUzellit\i içime de._ şnrı çıkt11Tl. Her şeye rn,,men ç m • görm dl~im için hiçbir şey anlamıya vilayet ıdarc heyeti reisi Reşat 
ııntığın:ı ve sağ d Geceıcr ayıızdr. ha k iıllyordu. Ben, çocul<hığumdan de bUyOk bir ferahlık duyuyordum. rak 0">llkn kalmııtım. tc;lmdekl tek Muammeroğlu vali muavini Ah
vumak ıınttrınsız ı. karıı ı.:urtwA'nla be: tabiata hiç dikkat etmiş dcıtil • Çiftliğin bekçl.81 c_.'i.Dgene Yusuf Ağn, kanaa•, bu pek tauı ve şirin kızm met l\ınık, polis müdür vekilı 
;~+rafın!da sıçray.ı:l baykutırrın. Fakat ilkbaharda her içine gl çıplak ayaklarUe önll.me dllferek ba· allke.ya değer bir ,ey olduğUydu . Selfihattin, kaymakamlar ve po. 
r:n, oııt~ın;~ b!ı~~ için yanı~~ ~~de tıe:ıi sersemlet n. be.na bahtı. na çobanlık vazlfcnıl ifa edeceğim ye_ Ayağa kalktığı 7.e.man sUkflnet bul. Jıs şube müdürleri bulunmuş-
ylyecel! bır kal• köpeklerlII .:rlık duygulan a,ıuyan bir bUyUllı re kadıır arkada.ftrk etti: muotu. Entarisine ta.kılmış otlan çer lnrdır. • 
ma kıu:ar sokulıı.tnp:°rçaıorının Mpstn•· o~ld",.,'"u sezı.-ordum. lştc. bu sefer - Abe, yandım aenln bu haline, de çöpü <JüpUrerek, ylnr gUIOnıslyen. !n Mektep mUdUrü Ahmet De. 

• ··" bulu d'VOr V" .. l'ı-· " dl h k •• hem de i~ bir k t Ol kt 1 1 d 1 'lldlZ•ar.... dil<kat e 1 n taU151 ve gllU11Y ... dl: ~n em 0 umuy-, ,,.. a g me en yaı ara 0 muş ~ mir, polis kadromuza iltihak e • 
. yarı rnyıı halinde adan geceyi IW ki bifuUnli:~bUe bahtı-r duygular tçin_ QOCUA'a tıenzlyonun. Bul&madm mt gözlerile yUztıme bakıyordu. den yeni polislerimize hitaben 

)aka.lanın H r ııe Ç ,,., .r- bl l ,. ' d-"l F k !>!"' .çııerf' tıakıyordum. d 'rdlm ilk gözUmt ilişen ,ey, çltt. daha yakışıklı r ~ • - Ayıbett!m, ''" . a at ne yapa_ bir nutuk vermiş, kendilerine 
,......,eııltı çaresine c gı " k iki - Hulamadnn! diye cevap verdim. ynn, tutamadım kendimi. Hiç senin a· 

ç .. - c;eıını ıııt-ın "nünden prka cloğrU a an ıkkat edecekleri prensipleri, 
..aJaJ'I ge · aatıanıın &' v d ın da Kazlaruı otla.ya oUaya kel 'bıraktı. ~bl efendiden kaz çobanı olur mu' b · ıse bU•P sız kaldım nı ııö~Uerle çevrıımtş eren • "'' üytiklere itaatı hrtırlatmL<; ve 

En sonra çare . beın§erlıniır: vardı ya kl9flt'ken yaygarn ve çı~. ğl çayırda yürllyonluk. SöğüUerdekl Ziyanı yok. ben de z, tl'n kın \ .,ifc)erindC' b ')nnlar dilemıs. 

k·d~n tanıdığı bır duın· ha oraya yıı, k ta • --eler, aka kUfl&n ka&lann kötu dım. Bir çocu~un gülmcs ı• " h • 
('S l ba§\'Ur • d ltklarUU l§lttığlm yüzlerce az ra .,...,, tir 3una mektebi bırinctlikJc bİ-
bU şeb!rde. on:. nıaaıeııe! iş yok. e· fından ışgal edllmi.§ otduğUydu. arıuımda. aeıılerini duyuramaz balr kı:r.aoUlrlm. lırmiş Cahit Akhan cevap ver-

- Yok oğlU • oita.kta kaldUl· Sa"kl dbreden bembeyaz bir ıru a. geiml,Jtl. GOlçubuk, b'Jrda içi kın dolu k rn mi~, bilviiklerine t"sekkür ederek 
c'Arnki 5 

" dere .. ' · 1 i 1 K'"'"'-'"- "' " ..,.. di "ıılu•t nıa l.ftUğlne gvn • Sö"'Utlerin ıııtında dinle • Her tnraf ke.zta do u d . ..._........,.. gözlerlnı iki temel çlvlai gibi a.:ı.pın • vazifelerinde kendilerinin tensıı> 
· • ıuınun ç •~ belki ı·ıyordu... · ı mde k 1

• bl k Sen! bir do& t bir zaın.-n lçu• • ~enlPr, çayırda hırsla yayıl:ınlar da malıuleden geçip cvım ze &• r en naca.. r yer arayara yl\zUmd do_ edecekleri hattı hareketi tnkilx'. 
yim. ı.ıuvak}{a ıar' arkalanndaki sım11ın yavrularını kııı· la§tı':"dı. Sonra hl(! bir şey aöyl<>me dec klerini temin etmiştir· 
~ana bir iş buıur O ·da bPna göre bir ~~~dan ın~rken: "Eyvah, deme!< kıınıtrak de.i:nn çıplak txıcaklarıma den ko:,.e.rak yanımdan uznklll§tı ... Milteakıben diplomalar vali, 

,Adnrıtt buldU1'dan. fa.kat ortada;: kaz çobanı da olduk .. '' dedim. Fakat saldıran ve beni ku~ bir köpek ka_ Söğüt ağaçlannın altmda dola~nralc parti reisi ve İstanbul komutanı 
iş bulunınaıtıgıtı untıııl olduım'dıın bu kederim uzun ırtınnedl. On dört dar korkutan kazlar hatırım& geldi. kazların gidebileceği bUtUn meaa!ele· lslıak Avni tarafından mezun 
kaz ı;obanlıfl rn elikanl" on bet Y8§larmda üstll ba§ı berbe.d Beni dalma tıalayarak kovala!.~ ev ri tayin etmeğe çalı11tnn .. ötede beri- polislere dağıtılmıştır. 
setti: kuıı:ıuş bir d bir kızcağıZill tatlı bir ateşle pa.rlayBD ııayvantannm hatıra.ısı. pmdi .,.y ce. de gözüme ilişen iri yumurtaların kaz· Bundan sonra Perapalas'daki 

_ senin gibi 0ğll ayl!ğı d pek az. öüerW üzerimde blYettint. Birkaç ğim bU yüzlerce hemcinslerinin k&rfl' lar tarafından ·yumurtıe.nmı§ oıduğU_ bomba hfı.diSPSinde ölen polis 
ya göre bir iŞ de ~ Fakat. ııçlıktan !szm· ötedeki çite kayıaıuca yaslan • amda benl acı acı gUIUauıettı. nu dUfUnerek tople.drm. Elimdeki sö· memurlarından Mahmut Ardic
Beş liraıcadal' bir tO ~ tş tutınak 11• u emıer yilztlDU ve çıplak bacak. - Bunlar hep ııu ~e ml kalır. ğilt daliyle çtzmetertml döverek söğüt ile Re.~t Hutlunun isimleri ~
mnıek~ t.yi ~ulll ! Sana bU ifi ::n: )'!kayan >cuşluk güneşinde pek lar! BuDlan n&Bll güdeceğtm ! diye atac;lan altında dolqtun.. Açlıktan ref sütununa yazılmış VC !bu es-

~ -, zım de!il ınl ctdden nıntceJISlrltn; • <e' imli 'c ııamiml blr görünilfU vardı. sordum. gklertm karanyordu. Uç gündür ağ- nada da bando matem hava.ı;ı 
2·uo 1 tekli"• ett·ı·ğt· _ırı. (' 1 • !""nn •• ,..,n, Bu e-ada d-'- gördll- •e11c; arma bir iki ktıo llUdan ba§k& bir -y 1 • . ., <'I bllyllk bir ne§e ne gU· o3ü ........ o- .. ..- ça mıştır. 

. ı ıunwUyor gibiydi. Bu yqa kadar kır. k ~. cl!ndckl taze bir söği}t dallle &ti koym"'( M"'" nımqnw•tt YllT.t\koyun Nilıavet davetlilere büfede ÇS) 
~ '.>'.: 3,r 1 ....ıındUr bU lf 1- Mit, a &açı· .... ""' ıçinden çılcu. Hlp ı, . 1 1 t 

1

1 r " birakc; &-· Çi !arla hiçbir itlm olmadığı için .leV1- ow - -- U' qn S"'nra meras 
19.lô ı .Askere gıttı .. ayorduk. çıttıikte n· JecelC iıir Jnl8D olduğUIDU. ıı.lm de gWerek bana bakQOldU. Faut ı.Ju. M. A. ·•u\l. \ ınc 1. ıUj L \~rı' ,· tir. 

in bi• ad&!D ar --""'ını eQeJ'J.er• _______ ı ç • .saııa ;r--

genelet' yar. 
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·An karada 19 mayıs 

Resimlerimiz 

görüyorsunuz ... 
i _____ ................................ ..... 

MiLLi ŞEF VE BAŞVEKIL/MlZ STADDA 

Reisicumhurumuz "Atatürkten, lt!illi Şefe'' sembolünii ta§tyan 
·~--~-.b __ a ___ ::yrağı Türk atletin den ttslinı alıyorlar 

lnönü, kendilerini karşılıyanlar arasında 

-=;;;;;;:;;ı=------=--=---=--=-~~---~~~r"""""" 
KAYIPL_AR_)t BİR PUDRA, a; il ~ 

Tlrldye ta•barlyetl 
( 

' 
Cumhuriyet Merkez Bankasına ib

raz edilmek Uzerc İstanbul ihra.cat 
gümrüğünden almış olduğum 1727 

No. l 9.12.1941 tarihli ihracat beyan
name suretini zayi ettim. Yenisini çı_ 
karacağnndan eskisinin hUkmU yok· 

Tordan Yorda.nldi Velesiyos 
{35882) 

• * :f: 

Umumı harpte Yağkapanı 386, 44 
sayılı mavnalarlıı. a:ıkert hizmetinde 
bulunduğumdan 459 sayılı vesaiti nak 
Eye kanununa tevfikan eski Kılmçall 
aııkerl şubesinden almış olduğum as 
kert tecil ve.<ıikamı zayi ettim. Yeni 
sini alacağımdan eskisinin bUkmU ol 
:nadı~ nan olunur. 1 

Unkapanı Hacl}cadın M. Tavıuıh- 1 

:~me No. 1'7 Numen o~1o Mch-
lllt't Gttneş lnf'bo1u. lSUI 

(35884) 

··~ Umıımi Harpte Sebzehane iskelesi 
97 No.ıı Salapurya ile aekerl hlzme_ 
tinde bulunduğumdan 459 No.lı veııa· 
iti kanun!ye mucibince SUleyınanlye 

askerl eubesinden almış olr.·ı~m as· 
kerllk ,·esike.mı zayi ettim. Yenisini 
alacaıtımdan eskisinin hUkmU yoktur 

Unkapa.nmda ZeyrPk cadde!Jlnd~ 
N o. 26 lı:ahvede Büst>yin ojtlu t'l
mail Hakkt Akın. tıns lnebola. 

(35885) 

Tecrübesi karşısında 

Daha 

10,000. 
KADININ 

Hayreti 

1932 ı>E"nesinde Fatih askerlik şube_ genç ve 
sinden aldığım terhis tezkeremi kay- daha. sevimli 
bettlm. Yenisini çtkaracağımdan htik- görünmenize , tıııılt 
mti olmadıjtını il!n ederim. yarayan kat't T 

Rlze: Ynlılı:öyünden, lmam oğul- BtR TECRÜBE Uugün ba 
ıarmdan 820 do~lu Tomel oğlu Pudra !leminde TECR11BE 
AH Doğnryo1. yeni, c:ı.zip ve son yi yapmrt.:. 

• :f. * bir kesi!. CİLDİ GÜZELLEŞTİREN 
Bahriyenin Kasımpaşa Efradı ce_ şayanı hayı-et ve yeni bir unsur, şimdi 

dide nıektebinde 1332/161 tertip nu· ipekli elekten geçirilmiş en ince bir 
marah Bi>1Uk 1 Sancak vardiyasında pudra ile mUdckklkane bir tarzda ka-

Kara::ıUrsel ahzıasker şubesinden ge
lerek askerliğimi ifa ettim. Vesikamı 
zayi r·t!.iğimden evrak mahzeninden 
çıkarmak Uzere müracaat edeceğim. 
Kayrl:ı:n htikmU olmadığını bildiririm. 

Kııın!(apt Fabrika mf'~·danı Ka.
burıta M>kak No. 2 ~lt'hmet San. 

(35881) 

• * JJ. 

Sef!!rberllk içinde İnebolu askerlik 
şubesinden almış olduğum çUrUk ra_ 
porumu zayi ettim. Yenisini alaca -
ğrmdan esklmnin hükmü yoktur. 

•n l tevellütUi'< Kestan~l o~ıl· 
l:ırmdan Ha~n oğlu llul1afa. 
Beşfktaf: Yıldiz pollıi melffi'bfndıı 
hadt'!ıne Mu"ltafa. (3588) 

• • • 
Kars 29 uncu piyade alayından al

dığını aakerllk tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hUk. 
mü yoktur. 

829 tevellütm H\\!teyln o~lu Yusuf 
(35881) 

• * • 
Kars 29 uncu alaydan aldığım as· 

lterlik tezl:eremt zayi ettim. Yenisini 
a1acağmıdan eskls!nln bUkmtl yoktur. 

S25 doğumlu Büse~in o~lu Da"l.'Ud 
(35381) 

*•• İstanbul Deniz kumandanlığından 
aldığı:m askerlik tezkeremi zayi ettim. 
Yenisini alacağnndan eskisinin bUk· 
mü yoktur. 

311) doğumlu lnebolula Mehmet 
oğlu KAm.11 Aktan. (8~80) 

··~ Dev~et Denizyolları kara. işçiler 

grupuna mensup tatbik mUhUrUmU 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es_ 
kisinin hUkmU yoktur. 

3ı29 tııJeUll Hali Doğan. (S:S878) 

•*:f. 
Erzincan askerl hastahane.<ılnden 

aldtğı'"'l askerlik tezkeremi zayi ettim. 

FatL'l yabancı askerlik şubesinden 

aldığııı.t askerlik tezkeremi zayi ettim. ı 
Yenisınl alacağımdan eskisinin bUk-
mU yoktur. ' 

320 teve111itlü İbrahim o~iu Deh. 
ıfı1 Akpma.r. (SIS871S) 

**"' 
Fa:i.'ı. askerlik şubesinden aldı~m 

askerl!lt tezkeremi zayi ettim. Yeni· 
sini r.1acağımdan eskisinin bUkmU 
yoktur. 

32 ı tevellütlü Demir oğ-lu AU 
T:ınrık CS5816) 

• * :ı,-. 

Rlz·~. Pazar kazası Hamsin nahiye
si Teprın köyünden 321 tevetlUtıU 

Mahmut oğullarından Yakup oğlu 

Musa Kazım. 
Pazar askerlik şubesinden aldığım 

asker~ik tezkeremi kaybettim. Yeni· 

1 &ini blacağTmdan eskisinin hUkmü 
ı yokt'l!'. Yakup oğlu Mmıa KAzım. 

(35877) 

••• 
Trabzon askerlik şubesinden aldı

tı'ım nskert terhis teıkerem ile nil!us 
k.a.ğıdom zayt ettim, Y~nilllnl alaca.· 

rıştırıl.nıştll" kl, bu sayede cilde bir 
parlaklık ve yeni bir hayat verir. Es
mer ve çirkin bir ten, gençliğin tabi! 
renkleriyle gifzellcşlr. Fazla olarak 
terki~lndekt ,a:·anı hayret bir unsur 
olan "Krema köptiltU,. imtiyazlı usuIU 
sayııe,inde iki mitıli fazla zaman sabit 
dunır. 

HAKİKATEN FEVKALADE BİR 
TEKLİF yüzünden bir tarafını "Kre_ 
ma köpll.ğü .• havi. Tokalon pudrasile 
ve dlğE-r taratmı da herhangi. bir pud
ra ile pudralaymız. Şayet "Krema 
köpUğ{l havi puılre. ile P,Udraladığ_mız 
tara! dlğer ta.rafıı. naz.aran daha taze. 
daha genç ve daha cazip görünmü
yorsa aldığınız Tokalon pudrasının pa· 
rasını iade ederiz. TOKALON pudra
smm tevltalft.de rağbet bulan yeni 10 

rengi vardır. 

Beyoğlu Halk Sineması 

Bu gün saat 11 de, gece 8 de: S BU-
yüz film blrd~: 

1 - Ate, Kra1lçe<ıL {Türl<çe). 
2 - Tayfun "Jorj Rankrof., avnntur 
S - SllAbşör Kovbo~·lar. 

Tıbbi l\Aüsa ere 
Haydarpaşa Askeri hastahanesi ye-

dinci Tıbbi Müsameresi 20.5.941 Salı 
gUnU Ba§tabip Albay Dr. Znhit To. 
lun'un reisliğinde toplannll§tır. 

1 - I:eş gün humması. 
(Daiımye mütehassısı Dr. Hamdi 

Ergene). 
2 - Ree absesi tedavisinde sUlfa-

mltler. 
(Dr. Ziya Göğem). 
3 - Bir hemotorak.<ı vak'ası. 
(D

0

r, Ziya Göğem). 
4 - Bir Amlbli dizanler1 vıık'ası. 
(B!!.l<teri-::ılryg Dr. Razı Haner) 

traınvay cad. Erip 
Apartımnn 

Evi: Suadlye 
İstasyon yanı. 

C.ımd=t'l eskisinin hUkmU yoktur. 
Trab'lon: Eksothıı. mnhallNıind<'n 

Knrablna oğullaıtndan 314 tevt'I.., 
JiitlU Osmıı.nlr oğlu Gençağa Ka.-

rablna. (35883) 

··~ 1 461 numaralı Binek arabasının pi- 1 
lt\k:>..arm zayi etUm. Yenisini alaca· 
~1mdırn eııklsinin hUkmU yoktur. 

E~nköy: Suadt~·c mf'ktRp ııoka. 

~ı No. 1!? Arabacı Osman o~lu 

~fl>hm<>t Uuıuta.<:ı. {85886) 

Daday askerlik şubesinden al~ğım il 
ıskerl'it tezkeremi zayi ettim. Yeni· 
sini alncağnndan eskisinin hUkmU 
yoktur. 

Kantarcılar 6 numaralı fırında 

D~day Azdavay nahiyf.ıfli Gil· 
mürt1er kö;rtmdeın Durmuııı pıı.,a 

oğlu 81'7 t evellüt lü Ahmet oğlu 
Omıan Nm1. (35887) 

Zi~AA 1: BANKA~IJoiıl'" 
~ tarihi; 1888. - :::ıermayesı: 100.000.000 

SUbe ve Ajans adedi: 265. . 
ın-aı vı tıcm1 lın nevı banka muameıeım. 

Para blrtkUrmlere ı&.800 Ura llD'aml19 ~ 

"' ., ·-~ d8 ..,..,., ~nuımıc1a ırumbara.b qe lhtı&m tasarrm iMi...," · __ ...., 
l50 ııruı tıuıunanıara eenede ' defa c:~kllecek nr'& De .,.._. 

plA.na ~ tltrandy• CS&ğıtılaCSJrtJr. OOo ott 
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:ıtıomıyeı:ıJen ı.kramJye çıktığı takdirde .,;, 20 ta:ıasiY1t ~ ~e
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Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Umum idaresi i lanları ~ 

~.,ı· 
Mu.'ıaıf tnen bedel' (1500) Ura olan 2000 Kğ. Conta ve d& Gs! 

grafit (26.5.19-11) l'azartesi giln:i Pruı.t (11) on bi?'de Haydarpa§ll ~Cl)tl"ı 
nası dahWnde!d komisyon tara!•nc!a.n açık ekSiıtme usullyle sı>tıil t t~ 

Bu işe glrmclc 1stiyenlerin (112) lira (50) kuruşluk u:ı• ıı!t!CS pd'l' 
ve kan•ıcun tayın ettiği vesaikle l::!.rllkte eksiltme güntl sJ rtııe 
uıisyona mUr11caatlan H\zımdir. ~· 

Bu işe alt ~artn:mıtler kom~syondan parasız olarak dağıtıl cs&5'1 

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

1 Otel yapılmaya elveri şli 
kirahk bina 0-~aretJI ... · ı 

Anka.ra caddesiniJ, e!" n.uteber yerinde fevkalide .--
n.aa.r \ 'C aydınlık bir bina lıtiraldrtır. 

Vakit gazetesJ lıla.rehı-.nef'-ioe müracaat. ......... ,;~;.,.,,,., 
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Mlkdan Ek. ŞC,.. > ,, 

P
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Uzun konçlu lAstik çizme 80 Çift u-· , 6 
hçt elbisesi 120 takım ,. :ı&.'° 
!şçi elbisesi şayak 16 Adet ,. 

İşçi postalı 186 Çift ,. -~ 
,.u!l)-ıo 

1 - Yukard::. cins ve mik1an vıs.z.ılt 4 kaıem eşya pazsr1:1' u:ı ~r,6· 
alınacaktır. ı.ıerde rııt· 

~ - Pazarlık 23Ji 941 Cıı:nııı. {;l1nll hizalarında ya.zııı 833 ııaı:S1' ,at 
ta'ta Ltvazım ve müba~aat şulıeslLctı>ki alıcıı komlsyonu::ıdıı. ya~e te!C1~-' 

3 - İsteld!lcrın paz.arlık lç•:ı tayin olunan gün ve saatıert1r ııoııV'~) 
cck~erl numuneleri ve o/. 7,IS gilvenme paralarile b!rllkte u:ıe:ı:lt (~ 
mUra~atıarı. 

A khisar B elediyesinden: ~~ 
llr ev'I 

Mo~oı-in 

Kurıı buhar silindir yağı 
Lokomobil yağlama yağı 
Dizel ııllindir yağı 

Diul yağlama yağı 

Mlktan 
Kg. 

65700 
1277 
1277 
1725 

1100 

n. 
Lira Kunıı 

13 
60 
40 
35 

35 

J'fub• J)r' 1'~ 
TUtarı s5'ı tJ 

766 '° 
510 1~ 
6°" ~ ;;:: 

l " 
)!Ot~ 

1 - Akbil'n:" elt.kh ik fabrlk.ısınm bir yııltk ihUyacı olall rı uıe 
nir yağlar yukarda olduğu gibi !atkt.an ve muhammen rıyat18 _,..; 
kapalı zar! usulıyle <.:ks..'ltmeye çıkanlmI§ttr. re P 

ııeısdi> 
2 - Ekslıtme 5.6.9U Pe~embc gUnU saat JS te Afdıiıısı' ,,{11 

meninde yapılacaktır. redi ~"' 
~· ""' ) ~ııı 11"" •• t 

3 -· E)<slltmeyt' rfrmek .istlyı:rôerl.n muhammen tıede ı.n ' 18~ ~' 
n'sbctlncie muv:ıkknt tcminatla-ı i!e esas teklif kapa.lı ıneıttUP\f\'elııı' ,J 
nı tarif veçhile ta1ızim ve muayytn ihale saatinden bir ~t e ( 
belediye <m:Umen! riya~tine venlmesi IIA.n olunur. (1Sll) 
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