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' Giridh; müdafaası 1 

tehlikede mi ? 
ı A tlantik harbi 
ı devam ediyor 

Yunan krah 
Giritten 

Yazan : ASI ~1 US itt• İngiliz filoıu ve deniz 
~ Mısıra g ı tayyareleri 

Alına.o parL5ütçülcri ta-

ıs lıfvtıa.n iUb&ren toplanacak ku· 

ponla:m ber 25 adedine mukabi' 

"\'AKIT OKUYUCVLAIU KOTt7P

BA~"'ESl,. aer.sinden ŞABtN REt~ 

L Romar.nıııı 3 bUyU:C formam hedıye edilecektir. 

8:BID llAllBI - ·-··················-· -·-····----
i Berlinin bir tekzibi 

Almanya etrafh bir 
tebliğ neşretti 

~~anAlm~nrubazu~kumbesfa.nn~ Kahire, 25 (A.A.) - KReıılmer: :~- eı·smark zırhhsını 
Ju.. • ~ dirilJ•ğine g~re, Yunan ra ı v · 

~.~efa ola.ra'k dün bir tcb- kQmctl al!ker1 harekA.b i§kA.1 etme· t k • d• ı 
.... ~~ Bu tebliğde şöyle de· mek i"ln Mısıra gelmek Uzere Girit. a ıp e ıyor ar ~, Çarpışma 

-.:..._ .. .w ~ şiddetle 

Alman va 
Türkiye 

veSo ıvet 
rusyadan 
Transit talebınde 

bu!unmaoı 

• "G~ritte 20 Ma..-ısUı.nberi .. dev ., ten P.yntmışlardır. 
PiL ~ ediyor. Aym 20 nci 1 Loııdıa, U (A.A.) - Amirallik 
ela l'a§iitr: Uerlmlz Glridin stra- daJresl tarafından neşredilen resmi bir 
et~eti olan bazı nokta- _ • ·------ ·-ı tebliğde §()yle denilmektedir: İngiliz 

erine geçirmişler ' 'e mü- 1 : bahri kuvvetleri bu sabah erkenden 
' devam ediyor 

bunıar ha\'a tariki ile ı= Al nyanın 
.e eıın~rek taarruza geçmiş· ! ma . 

s; G~rlduı garp kısmı ellmJz- f • h k ! 
'-yı~ gemilerine mulı~- ıgayelerı a -; 
' 8'a)a at verdirilerek bunlar Gı- : : 

S rından uzakla.)maga. 1e1ts.r : k d •t şaat i 
~~.:ıavada kati hikimiyct i 1 n a 1 i 
\ ~tenın tahliye.sinden ı;on· : Londra. 2~ (A.A.) - İngiltcrede 
~~ l'!:lUn _söylediği nutku hatır- bulunan hUr Fransız mtımeaııillerl, 
~ng.ıtz Baş\'ckili Girit 'e Almanya.Dm hakiki harp gayeleri 
~ ÖliiQ hıabsedcrken "Bu ada· bakkıncl" ifşaatta bulunmuşlar ve 
~ CCye kadar müdafaa ede- WiSbııden mütareke komLsyonunda 
~ deınişU, Ölünceye kadar Fransız heyeU reisi bulunan General 
~ 

1 
tabirinin ifade ettiği ku,- tıırafından vı1ı hUkQmcUnln 

' ~l'e lngilizlerin Glrldi he- Doyen azın General Huntzingere 
"- ~en Akdeniz hakimiyeti· harbi~ nşutıatta gönderilen bfr rapo· 
'-ııı... "'4ııboıtı d kl geçen 
~Ol'Qz manasına aı ı arını ru ncşrettnlşlerdlr. 
~ • Bunun i~in Adanm mil- 1 Doyen bu r:ıporunda, Al· 
"" ~ .. ~mdan ellerinden ge· Gencra ıu~riyle bUtUn harp 
~~..,_'::!._1 yaptıkları ve bundan manlsrın cts~ltere ile yapılan harbin 

•-ı'lll&ıı:... 1 kla ·· gayelerini ne .. 
I' ,,. .. t.a ışaca n 6-'Ul'· b ğladıklarını bildirmekte· 

)ı.;-•. neticesine a ö c Alman pro. St'"'t b · ı· - G ral Doyenc g r · lı..-.. 4.__u ün bu ga;\ rctlerc rag· dir. ene Alman cfkı\rı umumlyeııl· i 

Groer.tand açıklannda aralarında 

Bism.ı.rk zırhlısı da bulunan Alman 

(Devamı Sa. ! Sii. 5) 

~ ... ._... P&raşli~ülerinln Ma- pa.gan~ı. e Rhonc nehirleri 
L~ ;::e'kllnde yerleşmiL' olduk· ni S!lne. ı.oıre : ...... e ve AuvergtıP. Almanlar tarafından lxıt111Ia.n lluil ::ırhlı.aınm iki Ol'rı oörünü..~ 

"'" kaç günd ri 1 gllh ~ ve Bre.._ •• ...:.· 'l'I i enbe n havza takalarına inhisar edecek k k 1 •b• _....,.......,...~,,...._--." 
~-Jı:a tlrı\f ediyordu. Yuka- dağlık mm bnete tıazırıamak- .• ra ra naı 1 1 

, 
l.-,ı ~dettıI,inıJz resmi AlmSD bir Fransa talep e tabii §imal 1 
~~ ~ngUizlcrl Maleme'ye tacıır. Böyle bir Fr::-:ıc~se neblrleri Emı·r Abdullah 
~ leJ1 totunmanuı adanın hudUtıarı Eaeant ktır '-iııd~ kıAmma §UDil olduğu· ile tahdit edilmfı bulunaca . 
~ Iı.t ediyor. İhtimal ki haki- eral ooyenln ııarrt ettiğine gö· 
~ ~ lfa.dr.nio orta8ıdlr. Bör Gen ı Alman gazetel!l Voelk1anher 
~ Olsıa Glritteld ,-az1yotin İn- re. =~r'in buııulf muhabiri, son 
~~aleyhine dönmüıt olduğa• Be<> ALsaS ve J1anjçe11'da bir se_ 
I' ~ ~ bir hal vardlT. Nite- gnıııe~ arak bir makale ya:mııı ve 

le' diin l'a"lngtondan gelen yahat y ~aıarda hlc; bir zaman ken· 
~ta JngHlz a,·cı tay· mı mm...... r.ı bir J!lemlekette hlaaet· 

it b l .. dini ya .... n -ı.. --· 1LL.... _ u anmaması yu· _ __..JM.J ııil ı srılıb ~ .......,...._... 
--....,....,,. Qbiıill ... Hr --- s bir Alınat\ memUTU. ~r. 

etmeleri lhtlmaffndea ıerde yftk"ı!'akkmda bir kitap neı~t· 
~ l mana.lıdır. ki :f"r8.l13ll sa ~ de) 
~~'- beraber fikrimizce bi- (Dl'OOml S<J. ı · 
~ hnndan daha manalı bir 

~ ~ lq ho da ('...ôrçllin Bri· Habeaı·ıtanda mhim bir 
... ....,._ ._...tııa bir Alman ihraç ha- 'f 

~ ~ Yapıhnaın ihtfmaHndf',n mevki olan 

Yanında birçok Iraklı
larla memlekete döndü 

Muvakkat bir 
JıilkOmet ku~acak 

Laa4ra. ta (A.A.) - Röyterln I· 
raktatd hU8Ulll muhabiri bildiriyor: 
ırak ıa,lı naibi, F;mlr Abdullah ya· 

nında btrçok tanınmış Iraklılar oldu. 
ğu ba!de. memleketine d!mmtlşttlr. 

Gayem Irakı, lngOterenin dUJm&?L 
ıarmdan ıcurtartr'aktlr. İngiltere l1fı 
mntte!lk olduğumU7.dan onı.m dU,· 
manian, Irakm da dll§manlandır. 

IRAK n:BLlGt 
.. ,....: bftttn tugtıiz mJlleıtine d 
~-"Sıkı dunınoz!., diyen leni SOd U 
~Cila Glrittdd askeri vaziye· ..,.,.. ~ Br.yrut, 26 (AA-) - 'ZI numaralı 

'-."..°.lıf.. ~r aJeyhine dönmüş ol- z a pted ı• ıd_ı• Irak tebliıo.ı: ~ g\inde neşredilmi~ bolun· e.• 
.\~ Garp cephesinde: Kıtaaınmız Şeri&· 

"'-' · --•·•'ye ,7~ı.• "'•" gelen moUSrlll dllıman kıtalAı:m& 
"'-~ paraşut 'e D11AL1 (A.A ) - ~re ...... rd1 
.... ~~ Uc Giride yaptık1arl Kahir_e, ~~ç·ueri G e n e r a ı teaadnt ederek taarnO: eyıemiıle r. 
Ilı.~~ başladığı 7:am&D tn- asken ~aaul a m , ı n Halbe- Anudane bir muJıılrebeden 90

nra dOf. 
;:.!to.~'11ı Brltanya adasını is· C u n n ı ~ g h ettiği seferin, man çekllmeğe mecbur edllm!J ve mil 
~~ .rvıq ile a.likadar bir pro\'a şistanda ıdare rağmen teadıilt yaratı De buara uğramıt a· 
~ ~ tıöylemiıtlerdl Glridin· fena }lava • şa:tJ·~a.rüz ettir- rablan muharebe aaha.smda bıraknlll. 
~ ~bbtisü muvaffak olursa p<lTla.k ~:~:~merelerini ver ttr. Kıtaıanmız kaçmakta olan dOf" 
~ t.anya adasının fstllbı mektedır. ~· nıanı tAklP etmektedir· 

de nıutla'Jaı. tatbik olu- mektedir. •-·-"-vluı.m.. cenup cephesinde. Kıtatarmıız Bu-
ltı ~I anla.<ıılatSktr. Bo GeJleI'8.l cazzara .KUU~ ra mmtakasma hareketlerine de'ftm 

~eıneJie göre Çörçiltn dald iki ttaıyan fırkası m ...t çok etml§lerdir. ' ı..-;ıettne hitap ederek: edibniştir. ~d1:1'nun ıa~Übim Irak tayyareleri Habb8Diye meyda. 
"1.ı 1b adasına taarruz teh· ühiımdir. Çünki! SoddU. Jum mı uçarak yerde bulunan Glladlator 

1 k oıahakJ<aktn'. Hazır o- :ir yol iltiııa.k no~;;..t.I i.. :ipinde bet tngWz tayyareıılni mitral· 
• __ ..A .. !taly&n L. ... ,:ı._ yöze tutıDUflar ve ate§e verml§lerdir. 

o•-- - il ma cıvaru~ Un yollar DW ...._. > 
~ ~ -..smdan Glrldln m • in mevcut bUt Deva.mı Sa. ! ri. 6 ilıl 
~ieıaz:::r mana- ~çnıektedir. j 

Milli küme maçları . 
·&ara 0 . a 3•1, F. bahçe Gençlerbirliğine 4-2 galıp 
l y emırspor . Allınorduyu 5-2, 

A ~llıirde: Beşıklaş 5-0 mağ/Up etli 
"1./tag da /stanbulsporu • 

istilaya ·karşı 
Çörçil'in 
Bütün erkek ve 

kadınlaTa tavsiyesi 

SiKi DURMAK 
Halka vazifesini 
bildiren mesaj 

14 milyon 
Nüsha olarak basbnla

rak dağıtılacak 
LOIWlra, 25 (A. A.) - Bqvekli 

Çörçil, lngiıt~redeki biltUn eı4teık 
ve bUtlln kadınlara hitaben neş. 
rettiği bir şahsi meajmda, bir 
lstill ihtimalinde bütün erkek ve 
kad.nlara vazifelerini bi1dinnil ve 
huliaatan "sm durunuz. işleri~ 
le m91CUl olunuz,, demiftir. 
Başvekilin bu mesajı, 6nQmU,_ 

deki halta ı~ ml~'Olldan ful& 
~Sa ... al. 6 clo) 

--0-

1 İngiliz gazeteleri, bu 
harpten alınacak dersin 

ehemmiyetinden 
bahsediyorlar 

--<>--

Alman tayyareleri 
f asllasıi bombardı

manlara devam 
ediyor 

Londra, .ıs ( A. A.) - Girid 
lllUha.rebesı devam etmektedir. 
Alman ve İtalyanlar bu hususta 
h~men hemen hiçbir şey söyle
mıyorlar ve lngHizler de t:ıilnb.ii 
ha~rlere fa.zle. bir şey iblve 
etmıyorlanıa da 1Jluharehelerin 

r Devamı Sa. 4 aü. l de) 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman ha
riciye nezaretinde, Alman)a.nm 
Tilıooyeden ve Sovyetler Birllğin
dl'n bir transit talebinde bulundu· 
ğuna dr.lr Corrierc Dclh Sur 'nm 
ncşl"('ttl~ habı>rler·n V<:' ~adan 
gelen digcr haberle in tam..ı • ivle 
asılsız oldugu blldfr" lr.ıekt rlır. Ga 
zc>tte de Lnu annf '.ı. Bcrlln mu
habirinin vc-rdlM h ıbt'rkr de aynı 
tarzda tekzip cdilmGtcdır. 

-
Münakalat VekiH 

Antakyaoa 
Antakya, ~5 ( A.A.) - Dün. la 

kendenına gelmış olan Münaka
iit Vekıti Cevdet Kerim lnoeda.. 
yı ıgeccyi orad geçirmiş ve bugün 
şohrimizc gelmı. tir. Vekil şere. 
fine ~fne'de bir bğle ziyafeti 
verilmiştir. 

Muğlada zelzele 
Üç köyde evlerin yüzde on 
oturulamıyacak hale gidi 
Mu.ğlo, f5 (A.A.) -Dün gece 

de şehrimizde muhtelif fasıla -
larla yer aatsmt181 kaydedilntl~ 
tir. Bunlardan saat 24,24 de vu
kua gelen yer earsmbsı çok şid. 
detJi olmuştur. 

Yer sarsıntısmdan Muğlaya 
bağlı. Pisi. Kedıoca, Bayır köyle
rindeki evleMen yü2Xie onu otu. 
nılamıyaca.k derecede harap ol· 
m~ ve yüzde yirmi beşinin de 
baca.lan ve duvarlan yıkJlmıv • 

Raşit Alinin 
nazırları 

lrana aileleriyle 
birlikte gittiler 

L<mdra, !5 (A.A.) - Röyter 
ajansının öğrendiğine göre, Ra
şi t Alinin maliye nazırı Naci 
Suveydi giıya resmi işler için 
Irana giderken ailesini de bera -
ber götürmüştür. Yine Raşit A 
linin mUnaıkali.t ve nafıa nazın 
da ailesile birlikte Irana gelmiş. 
tir. 

İngiliz tayyareleri 
taarruzları 

Lonli1ra, BS (A.4.)_-:- lngitlz 
haVa ~ teGliği: 

(IJefJn&t &J. .... 3 de) 

tır. Bır çocuk olmuş ve bir kili 
~ yaralarunrştrr. Gerek Mutia 
,.e gerek bu köyler halkı dlin ge.. 
ceyi dışarda geçirmişlenrr. Zel 
?.ele fasılalarla devam eylemek • 
tedir. 

Ankarada zelzele 
Anknra, !5 (A.A.) - Bugün ..U 

11 ı iki dakika geçe Ankarada dlpta 
gelme kuvvetııce bir yer l&l'lllltmr 
hl1Bcdllml§tir. Hiç b r basar ve hto1* 
::a)'lat yoktur. 

Hindistanda 
kargaşahklar 
Bonıbır.:h 25 (A.A.) - Bir ee 

nelik aUkünetten eonra bugün ak
uem üzeri muhtelif cemaatlere 
ME'.DBUP kimselerin karı§ık olanlr 
oturdukları maht>Jlede üç ldttnla 
ağır hır surette bıçakla yara.Jan,. 
muı üzerine cemaatler ~ 
yeniden başlamıştır. Polisin .on~ 
le müdahalem bir mağazayı at.ete 
vermek teş<'bbUsUnü akim bırak 
mıştır. Şimdiye kada:r 500 kJol tev 
kif edilmiştir. 

İngiliz radyosunda 
Türkiye için neçriyat 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz 

radyosu 26 mayıs paza.rtAlRi günün
den itibaren Türidye aaatile 13.30 
dan 13,45 e kadar 19 metre Qıe
rindc bir dördüncü Timkee haber 
bfilteııi ne.,retrneğe blılbYacaktır 



ahasara ve ahlu
anın eşsiz misali 

Açlıktan at, köpek ve kedi 
eti yedikten sonra teslim· 

olan bir şehir 
Venedik senatosunun kuman.. ettiği ruuahedcnameyi imza etti. 

taJin ettiği Fran~o Kon- ği halde sonradan Ağribozun 
· i, dört bi beş yüz kişilik zaph ti.zerine arası açıldı ve 14 70 
kuvvetle hıo, ayı muhas ... ra yılı 4 eylül tarılıini taşıyan bir 

Tilrk ordusu ı..zc.rine yiirü.. mektup yazdı: 
"Osmanlıların padişaJıı hüda.. 

vendieıneed ve Ekrem Mebm~ 
Bünayetillah Sicilya, Kudüs, Ma
caristan kralı Ferdinand' dan se
li.m olsun; Ağrıbozun zaptını i. 
18.m ile muzafferiyetin kendileri. 
ne ilka eyJediği me.serrettm his
sedar olma:klığnnız için sefirleri 
vasıta.siyle göndermiş olduklan 
nam.ela"! aldık. Geçen senelerde 
himayeye mazhar oldukları ve 
iyi muameleden başka bir şey 
görmediklerini bildiğimi2lden bi\' 
sefir göndermekte ve haysiyet 
ve dinimizle mütenasip o18bile
cek ve dostluk rabrtalannc de. 
vam. ettirmekte m~ gös. 
termemişti:k. Gelen zat saadet
maaplannm hıristiycmlara. ve 
bilhassa dostlanmız ve miltte
fiklerimiz olan Venediklilcre 
karşI icra ettikleri mlimane har. 
bi haıber alınca zatı şevketleriy. 
le aramızda cayiiir olan hüsm 
muaeereti muWaza etmek için 
imk8mız olm'Uftur. Binaenaleyh 
tam bir luriatiyamn vazifesi ol
mak üzere, büttln kuvvetimizle 
atı aadetmaaplarma karşı ha.r
betmiye karar verdik. VenedL 
ğin hnistiyanlığı ve mukaddes 
dinimizi müdafaa etmesine yar. 
dJm etmek Uzere donanmaları.. 
mm oıuı donamnalarma ilhak 
edeoeğiz. Zatı şevketleri - ke
mali sam•iyetle aaliık olduğu
mm - :tal dininin bmı amey
ledifi vameleri unutrak - bü
ttın muhaH>etimize lAY* olan -
Venediklilere karii hiyanet ede. 
ceiimim amecti,orlarm hata 
etmıl oluyorlar. Bunun igindir 
ki ~ saptmduıı dllaıı 
bizim ile birlikte neşvedar olmak 
iılteme1eriııe mütehayyir kaldık. 
Ba. ilim tıı;in ancak ... illbnıp. 
tıır.• 

ingiliı iayyareleri 
Suriyeye 

beyanname 
attılar 

Hayfa, !5 (LA.) - Jııgills 
tayyareleri Suriye berinde uça. 
rc:tk bütün namualu ll'ranamlan 
Hür Franım davana iltihaka 
davet eden beyamtameler auıu.
lardır. Beyannameler, mır l'ran 
SIZ kuvvetlerine iltihak etmek 
üzere Filistin huduclımu geçen 
AR>ay Cullet'nin imnmm tqı • 
makta.dır. 

25 yıl önce Atailh :.~r. • '»&. •• " 

gelişlerinin y!ldönumu kutlandı 
B~f IS (A.A..) - Atatür. metini t.ebarUz ettiren nutuklar, 

klln · mücadele başlangıçla - asker mektepliler,~ t.eşek-
nnda Havzaya gelitlerinin 25 külleri yaya w atlı töylWerin 
inci yıldönilmtl olan. bugOn bU • pçit re.mi takip etmiftir. 
tOn Ha.va halkınm CCllkmı t.e • 
zaıhilratile kuUanmJlbr. Mensi- Ojlecleın mll'a da wmıhuri,et 
me atılan bir topla bqlaımuf meydanında muhit ft civvm 
rn1lteaki>en Atatürldln realmle • töhret kazanm11 Ddıliwnlarmm 
ri belediyedeki Ata.ttırk oda8ma • iltirakile mftlahebıv yapıhmo · 
kom11m\altUI'. Bumı i.stiıkW mar. tır. Gece Halkevindıe bir mU8a. 
il ve gllri1n efıemmiJet ft ]ay. mere wrileoek ve bir da ftmeı" 

alayı yapılacaktır. 

Fas sultanı 
A Alevi hinedamnm lmanyanın gaye- merkezine giderken 

Atlanlik harbi 
(Baf taNJ/t 1 incide) 

dııınlz Jnmııetlertnl önJemlflerdir. Da,. 
W 'apdan taarrm MIUI ....... Vla 
amiral Holcmd'm b&)'l'1Ll1DJ tapmakta 
alan Hud muharebe lı:ıuTUltrODtln ı.. 
nıt mabzeatne tallalzllkle bir tabet 
vaki olmuş Ye lnfUAk etmlftlr. BS.. 
mark aırhlıemda haarlar wkubul.. 
muşta". Dll§tnanm takibi deYam et. 
mektedlr. Hud mtırettebatmdım an
cak .1>9k azmm kurtanlalıllmif olma. 
ırmdan korkulmaktadır. 

leri hakkında ifşaat General Veygand 
(Baf taraft 1 incide) 

mlf ve haUa Fraum olan bu mmta. 
kalar için Almanca isimler kullanarak 
tarld l"raıl8&yı .Alman topraklarına 

b&twmft.ır. Fnt.n8Iz l'enerall, Alman· 
lamı memnu mmtakaya nud g&s dik. 
tıklerlnl bl14lrmlf '"' memnu mmta· 
kad&kl Jl'ran8IS aııaumn teb'ld edile
rek oradaki topraklan iflelmek be· 
re blr Alman ziraat tlrketl u.18 edU
dittnJ Almanların mütareke komllyo
nunda Franmz delegem mfat1:yle Jum. 
dlaine resmen tefhim ettiklerini yas· 
mştır. 

General D,oJen raporunda General 
Runtzlnger'e '67'• demektedir: 

··ŞtmaD Jl'ramada P'rılD8ıs ifollerl. 
ilin namı ııeterber edlldllfnl '"' blnler 
ce Franaızm Almanyaya nud 88fte
dlldfthd iliz de g&wydlDls batırmım 
gelecek sual Fi olacaktı: 
Alınan htlkibnet1 ahaJlmlzt ai.ltenıa· 

tik blr tar.sa naklederek .Alau - Lo
rende yaplıfl gibi topraklarımızı mı 
l.ııtismar etmek latl:yor. 

General Buntdnpr'tn Jcarwmnda 
ııilkatu ihtiyar ettiği bu rapor lfts e
dDdlkten 80DJ'& Alman:yamn LIDe, Ar 
ru, Retina, N11DC7, lDpl Nal w Be
ançcın da daJıJ1 olmak tblere • an. 
gbl J'raDm Ylll.,.uerlne p diktllt 
'" bara halkım daYILI' gtbl ~ 
w:ya Mir glbt •tm•la bam' oldalu 
aetloMIDe "ll'&ftblUlbr. 

ile görUştU 
Babat. sa (A.A.) - Seyahat• çı

kan '"' Alm haaedanmm mekant o. 
lan Tamalete gitmekte olan B'u Sul· 
tam db •bah Jıılekn ... dell hareket 
etımttır. Bqvestr Prem Mevlayı Ha· 
•an. mgatakaya kumanda eden Gene
ral '"' Arab muteberam suıtua re. 
takat ~JOrlardL suıtan Rlb'de bir 
mQddet durmut Ye civar kabilelerden 
olup oraya geleıa 20 blD atlı General 
Veypnd De General Nqrue .. de .utta· 
m beklemek bere B'utan tanare De 
Karelmk'a ....ı 1T de ftl1Dll '"' 
J'raUa ll'ul maJreımlan tan:tmdaD 
karp!anmlftlr. 

V1f1, 26 (AA.) - D.N.B. bildiri,...: 
Dtln Faa .-me p1m J"raNa ti" 

mali Atrlka tnkallde mGm...W Ge

neral V.,..nd 1'N 8ultaıd1te '"' B'u 
papatyte usun mOJthtlarda bulull.. 

mUfbır. 
General Veygand. :l'ranlmı W l'u 

muteberam &itinde llJ'edlll 1ılr nu
tukta, Marepl Peten1n brar ftl'd1ll 
ifblrll#l lllyuetlnln ..ulannl anlat· 
1Dll w 1"ranaa ne tmpU'ate>ıtupuD 
Jstlk~'\linl dU§Uıı.en bQtlln Fraııms!a· 

rm ln1 lf bl:rllll 9lyUetlnt turip et. 
meıerl 1bn1l getd!lfld 1ra)'debdftlr. 

General Venazıd De General No
IU99 blı toplalltıdan 80llJ'& ~ 
bqvem Km&71 BaJl8ll oldala 11&161 
garbi ha teftll ..,ahat1 :yapmakta 
cıl8n ııuttana 'hmalet'de ele lllDWd 
~'"orada da nttanıa 1ılr .. 
.. , diııM& lis ı•'l_.. .. 

Loadn, %5 (A.A.) - 1D8iös 
amiralHğinin tebliği: 
Şimali AUantikte dünkü muha

rebeden sonra d:llpnan kuvvetleri 
takibeden kuvvetlerimizden kur
tulmağa çalı§mqlal'dır. ~ il
zeri bahriye tayyarelerimlz tara
fmdan yapıJa.ıı taarruzda hiç değil
se bir torpil dilşmaııa isabet et
migtir. Dtişm.anı harbi kabule mec
bur etmeğt l8tihdaf eden hareklt 
devam etmektedir. 

Vqhıgt.cm, 25 (A.A.) - Mlleta-
kil Franmz ajans bildiriyor: • 

Had'un zlyamdan hayret içinde 
kalaıı Btrleşiık Amerlb. bu denb 
muharebesi. hakkında ve BiaDarok 
zmıımnm takil>Jne dair iNıl>lıwar 
bkla yeni lıal>erler beklemekt~ 
c:Ur. 

En modern Alman mtıııJarmm 
Am.ertb. krt88ma ne kadar yakm
larmda hareket edeblleklert cihe
tini Amerib1ı1ar anlamağa bqla
JIUl)a.rdır. Vlllaa henk bu bapta 
remıl biç bir mtıtaıea ytlriltWmtl
~ da pzeteler, Bıilıımam'm 
UmOndm bık 11&&tltk mee&fede 
ve kuvvet& lncills donanrnaemm 

~ıuıra 
...... ----~----"l"".tkay<iediyorla.r. 

l'f~ Ta1J119'ia v ......... 

Yeni Es .... 7ler : 

Gazeteler Vı 
mecmualar 

- ·---- ------ ------ - -------- -- - -- - - - ---------- ------ -·- ---

-49-
. 

"" :lalı;• ... tat.il ... ..... 
..,,... lım& ...... .. .. . 
WElp eCltik. SoDra dit ......... 
1ıbtne llıpt*. Bu,,.,,...,. ... .. 
~ ............... -. 
,.... J .. .-.111a ... ,._ 
........... ..... ..... hll '*.., .., • ""• ... 1 1 lıAe 
Mıil*tala ......... t ... 

bDJleıalıt ~ ~ 
m11&•' -..-...~lıt: 

- O* •11zud 
- .A.rtlk pse,tm .... 
-Bentde!llMh llJM• 
~---bil ıu•ataM. . ,..,..... ......... -., 
ile u'uıterlle gtlldll: 

- Ondır., lllDW .... ~·· ıde *1 
buJmabpn. 

Dedi. ll'alr.at ba, bir lDtaaardl ••• - Q*P:--. dedim. Ye Pt 
~! Belrwmı ._.,.. •rpa 

mil~-~-'"';"'" C*win. ... ~ g'9I 1 ,s 
nls;a•,_•mıf Slae..mılllLI*' 
teY 16ylfyeeeğlm. 

KeyUBIJ'8t)e: 
-Pml.. 
Dedim. 
Ondan aynlcbkta.n eonra llıoda. 

da '* otel temin .... ..... 
IAlıı ftJat ~; tıfıdll> seHDce. 
ye bdar .. ı cıaa P'JMelı:tl -O 
........ yemelı: ,.......,, ..,_ 
ladmı. Albyol ağama doiru ytlrtL 
dftm. Bir yer baJdam; ytlhMlr bir 
yekba. mukabil hemen hiQblr ,ey 
yemedim 

Onda, sinemanm önünde idim. 
Elektrik ayaları içinde dD4Ul• ıf. 
bl avd b~ olan bu aaha4I. bUvtık 
hır kadm ka! bıt vard . OnOm. 
den •IY1Lb c:a..ılı kalıp .sec;eu iki 
hannn geçU• pi " tttkfp ttlm. 

yrn o dan ytlrtl r Ye 
UDMIDld ~.arı: 

-flllt.mtw• L _. ..... ..,ır ....... . 
- ftıllılll• ..... I 
Dedim.. • ., ..,. o - te. 

bı ._....., 
.,,.,,,.... ~ •rtn"e. 

1enh ~ -- ePolı 
~ ~ .... blıllmalara 
t-.dllf ediyorduk. lleılktft, ya. 
nmclaö lwmnla ara ma 1IW8eca 
~Sorcbnti: 

- Nere19 gidlyoras! 
- .... ....,_. ya. •• Sdal '11• 

mı! 

- EN8ll nwl psaıbllcftnfs ! 
- • poe, .,. h ............ 

lacağadldlm. 
eom.. lııd '* ....... etti: 
- yeti&. .. ı,. IJlr im... Blse 

lkrala oi1Qıor. Beni at bet ., 
evvel'* diljhe .. _. ille 
.ay~e ~e o aman 8'h .. 
nea lıu Dmllll<1I. 
-Ptktue~. 
- tldmiıı de amıelerlmilıln. ~-

eafaa 8iJdtk. Ba'rqa peceled. 
nrlze! 

- lfaııml&nn 891 Derede? 
Mefktre beDi tıir dalpıhkla: 
- Koda MbWıHle ! 
Dedi. Bu. bir meıemma lı:tl. Yek.. 

ta Hana 81Yl..tyle Kodadaa Ka. 
chköyilne mll&flr pu,w; orada 
yatacak... VoclMlkl nleri bot. •. 
Sama, ı-,ı ıeıaç bdm, gece •alsU 
il~ evde •••k Usere an. 
aele~ m6ailde ~! 

-•:Mllalf·Mw..-
- Jfe ..... ,.,._ P'tkret -? - ReHıJIC,, .... e ...,.. 

lleftalre! .. 
- Klımlıılllr ....... 
Ve lbuaa Jlldlıltr. Gefelllaı ka-n='....... J")llarm ......... ._.il)CIC' llbfvdl. Adm yaptıfr 

Pbl kalama girdi. Ve eeıt>eıst ka. 
lan eUal adlMından ~ eı_ 
lılsemh .1Jlı. 'farafsnı --.ı tuttu: 
bıı. gadp bir Jnı~ Y~a 
llwım, ,.., ., ----"' 
• edim geriden gell)u6l w ba.. 
- llJ!eab..ta: 

- Dlıba Plecek mt,m!.,. 
- Ü. titte pllyorm. •• 
Malla ba U.. lt•dl ..w •. ._...,.,_. 
...... t ' 2..,.,1 .... ld IMt ,... .... ,DM'~:-,..._ 

... dollllt* w llo-IJI - ...... 
Une pla. .. D8Dlıilll ~ ,.... 
lere 1lmHılı: *.., T9 ... ,...... 
..-..~ ..... , 

- llitlllal mi ...... ? 
y~ Clll& ..... .-il: 
-BeatnllllllD.llncllBdm! 
J'üat o .... lılnlmalJW; belli 

uçanmlua çıtdJ-*. ~ 
altmd& dertnUil ... 8""' 1IOU• 
raıalara' Ve bir .._ atılbeel clbl 
cla..untD mellalletbldea ~ 
k-"" el ~ elim ell1ad• 
datma 9elı:i)'Wda. Bir kuna • 
rö'fdn,fnm alUncla. ffJrlt ~ 1n. 
.oe ~ ~- •.,S~ ... .-ev. 

cudiyet.ial suJmetıere ._...._: 
- Sen, lltemen IJanıda bl 

Yekta.., dedi. 
0Jaa. WrgOk ldbdt ft dpla .er 

dlL ,,..... .... , dut.in ....... 
)'elleN ...... 8ahWn .._..., b. 
.. _, .... d ......... .... ..... .............. ... .. 
.uı,w • ....., .......... .. ... ._ ... --·· ,,.._ 
lll&Ja ld. ..,. ...... t 1 

•• "'le ..... ...,.. ,... 111. 
.... bdar _.... ........ * ı 1 1 ıma ilk lllıltllr ~ ..... ....._.. ..... , .... 
met 88tti .......... Jle&GN, • 
80ll t..- Gatilne otmdu; bEa de 
~idim. ._.... ..,. Ilı' • -...: ~ ..... --.. __ ...,... ___ ......,...,,, 
DU1tr. •• Balk iN ~e 
bMti)'alllli... 

- fttıe -- l* l'eQe --. ..... 
ret.. .• 

Deci. &ılldıa lı:l: 
-Ytlrıt,.•mt 

-fıaıt.e--! 

-----·" •? -Sodal -M• ftlatllcln n • '? -· ---! _ ............... , _...,.! 
- l'llıat Tetta ,._ ....... , rr-------~!: 
- o, -· .......... , 
- a... r -- .... ,. ______ ._ .... .,.. 

lyl. •• 

~ ttillatm --- la' " .............. eım •• , ..... 
n.ıeı., tnltrle lpeaell-IQOI'. 
clıaa: 

- MetUN ••• 11Ulllltl8S Jleat. 
N ... Miat bua. -1 alda!....... iM .... , 

.. '*tel' ftl' W....; ... .-. • _. - ... 
leml7onuDT. 01ı. .,._ lrdılDI .. J ~ llla.Jd lıl ... IM!ı .. 1111.1, " 
ll•Mre- Blc .... ..,.. o'wv mae1lllt t ... .... 

....... 811& , ........ ) 
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1Gençllk bayramır .... , ...... o,.= Şehir Haberleri 
• llADB 11a. 

b rt. r· · d. Kaysarida coşkun Nasıl nefret ~~~1t; 
lk ar 8 IS IDIR UD tezahoraHa etmesinler? ~ ..::::.ın ~ 

• ' moğ!Op cı.vıetiıı baaına --
~ :f':!.!::&w:; geceki man etleri x.!~~~~-- ~~€ ~~= 

• Bu vC8lkala.r bil- N ı • • 180 d 1 lıazırlanan ~ mucibince eöylenen. bu amiralin, Fransız kir hudutlan içinde kalaJdı. 
, Ye ... ildi..... Bir orveç ının o arı, ~~ ~~ tarihinde ~ bir ro1 oyna- sadece omuz allkecek pçJp ci _ 
ilerde tıerJdp J'Aımü dıfr, artık gizlenmez bir hal aldı. decektik. Fakat Darlan. blm-
hl&ınet edecek dıllll otelden nastl kayboldu ? mt:°ir baftanbqa -bayraklarla Frwaya az zamanda "La. darla doymadı ve: 

;-ı-salödlr. Son ....- dıoaatllml§, • cadde ve duvarlara val" i -unutturduğunu sa.nıyo.. - Unutmayınız, ki Almanlar 
"""'lclidı ._tı..t..m tut- vemeJer asıJm--·. ~·. LavaJ, halüs Fransız değil.. efer iate.elerdi, Fransayı tarilliD 

.;' az ~ vardı. B k • • k l d Cumlıurt,yet ~danmdald A.. dı. Bır yerde okuduğuma göre, aahneainden silip ÇJkanMJ. 

..:a~-=:.:: eş ışı ga a an ı. 5'.E:!nt~ E:;~ı==: =;..~:= 
•ünumeıeat, ~ Evvelki gece yarramdUI .onra. raa Bara gümlfler, bir mQddet ken· br. Bunu müteakip sayın vali unun hareketlerinde, böyle ced. bu &özler, bir bmlvekil muavini-

...._._ - hti lalaJAbr, de- f81ırlm!Sde w genç bar artYtJ Jıa· dl llal1ertDde oturmUflardır. ııııteaıct_ ve beden teıt>i-yeei ~ ıbqka. katdanJ ~ düşilnWebilir. Fa. nin ağzında, tilyler ürpertici l>ir 

.._. eı.a llll&jı 80 eene- dlDD1 aJAkadar oldutu. PJ&ll! dikkat ben damıetmeıe kalkan bu ,.nçıerden JUIDl:I Halit Aksoy tarafından ~r Gaskon için, böyle bir acflık bağlıyor. Bu, eğer dıot}ıu 
ı.a)'atnnnı hakkında JımrJSlık ve fuhUI bAdiM8i TUkua biri, arttstlerden Kaeya, ötekiat Ka· !bua'UnDn ~ anlatan veciz k.an .ıcaıbı da yoktur. Şu halde da olaydı, eöyleneımes hele bn 
·~ Banlua bir Jmif, bet kffi yakalaDlldltD'· tut ue tanıpuf. beraberce bir bayU bir eöylev verilmit ve sik 8lk al. Zl'hfıı, da.ha batka ıhtimaJlere kadar iğrenç bir trzda. milletin 
loa senelerde, Mat- ge Yakalanan bet klflclen ild8I. Turan OJD&YIP 8IÇl'&dıktan mnra, onıan da kJtlanmlfbr. 'Bedsna vali, mm • saplatıp kalıyor. Darlan, Franaıs yüsüne fD"latıiama'llI. 

\ııı; lllidtlrltiğtbıtın hlm· _ _.._..•erinden Katin ve Katilt· 'll&l&larm& çatırnufJarclır. taka k<Jlllutam, C. H. P., Halke. donanınaııruun kumandanıydı. Bu Öz Fransa. yenilmiş olalJiür. 
~r cı.ı.. orta,. ban ......... Jl'akat barlar, gece y&l'l8IDda ka· vi ve maarif müdOri1 buhındtJlu donanma, "Oran" da şu veya- Fakat kuvvetinin IJüytık bir ıa-;. 

ite Sen er bldt1n 
laııert adlı milcceeem 

Agih F..lendi 1Mı1c.. 

ı. .. ~.nıe~ dabM. 
~ vesika,. 

dır. h .-ntt· -"'·""" ,...... ba -ıence pelr mun sar- halde --ı..ı.-ıu 1 hut bu )'ÜF.den, J,,,..,.;ıizıerden bil.. mı. Afrikada sa,_alam dur HAdiae çok meraklıdır: e,,- ..--· ._., " 9 JllÇ&ı.ql er ve sporcu ar öl< b' .,... ...___ 
dır· ıçertable tUrlU unaurtar k&nf!. meml" kapanma samanı punlft1r. eeli.mlayıp tarendeki yerlerine Y ır darbe yedi. ''Taaı:ısub" maktadır. Milyonluk. orduları. 
~.İçki, eııeıace. otoJDObtl pslDU.l. O va"9.A! kadar berabel'ce bir h&JU de ~·Bunu mUteakfp bir : ;::id?:~ yüreklerde "kin" bUtl1n techizatile tııbiikte el del-

aetaıır neticede b,JnlSlık "" _.,. IOkl IÇmff olaD Norveolt .-ol• '" ka talebe tarafmdarı he,yeıcanlı Bana memit bir halde ibo, tWr ile. 
sece • bltanm pea· Dd arUat, ettenceYI tamamlamak -. bir nutuk irat. edildikten a..:ıA.ı.- .. öyle geliyor, ki "Dar. mi, Mnat dünyam tberinde illi· 
tt1n bunle.rm BODUDda sa vucaaa- lan. 1 Almanlara. yakl .. _.__ del kunn: ı..-......_ -
~, .. ,... ...-ı.rtnı açarak tatlı bir rQ· otomobll pstnuat )'&pm&y& karar re alfabe 8llWIÜe geçit reımıine ortak _. .... cu. er QO, ---...a uu deld. 
\ı----- r;~- ftl'llllfler, ve 1ı1r tabi ldrala)'&l'Ü batJ&IUDJ§tlr. duygu, işte bu h~ AbJdelerinUı g~ balb 
yadan uyanma... alCUn ta nuaran Bal&U dcJlrU açdm'flardlr. Fakat işin fecl tarafı şu, ki emÇ mKletleri ba.rmdmmıt taca llir 
OğrendiğlmiZ m a ' Qec9nlD ferahlatıcı baft.lllll teDd. Bundan eoııra hOk met ala • g&ltte lw.gm buğulardarı per. Frama, tarihten nud silinir? 

f8briıııiZde iki yat>aDcı gencin de tsm1 -- ...... ede. Yenik._ kacbr seıea • I mnclan. aynlan. okullar ve genç- deler gerer. Jnaan bu --~ .. 'erin Bunu cH'-=an bile üUa fde 
,,,,,..._D bU vaka .. , ,ekilde cereyan et. .._.....,. .. ,,.. ı:.ı.. •-•-ı..ıuı--: acı.....-- --'·-smda kal ı~....,. ,.... • 
.,-,.- r P'UP orada otomobld dunldtlD11f 'N UA --r-AAWA'ID ~ «admd& ~ ine&, hakki, gerç&- Jnemitken, J:i'ramanm '-1111& ... 
m:~lunda TokatUyan oteltn::; == P&IU,, admdald otele P ~ ='::z 1:: ty~:niyi, çirkin W :'na~~ :u~ huıgi 'fic. 
turan aeuıat ve Ren• adm .. kteD Fatut ·pomln lranpk -"' .,. _. il fll'klSIDI ~. MU • Nitekim İŞIX), yine bu Darlan, Darlandan Fransa ~-
N rveçll de 1k81ll• dDn ıec yem fuı aramıda Selratad admdald Nar teakiben talebe ve gençller f!V • uzun, ~rarlr aU8UllJ]ardan sonra, a, ha.imla mı? aJgOn çok u.lrı
.;ra :eeyotıu eğlence yerl rtncten Tu· veçUnta cebinde lıahmaD 180 dolar ftlce tA!rtip edilen mösal>akalara bir nutuk eöyleme:k zahmetine la:rdaad yabancı1arm bite, bu. ada. 
• · ualar Tttrld7ede para dP kaybobmftm'. baclamışlv ve -* 8* aUaıılan • katlandJ. Geçmiljten, ~işteki ma .kareı duygusu budur. 
olarak ba meGD kaDldlr- ' &eutad 90llNda1l bama taıbıt1DM. DIJllfanbr. idare bozukluklarmdan şiık&yet HAKKI BORA GEZQIN papacla 7a&'Ull)aruaa d ...... UruDet .J61al Tobt. Gece felrir baft,aııbuJa tenvir _______ __;,_::_ ___ ..::.;:::::::..;:.;:,:==..:::=::.:::,; 
proıı;n;.... TUrldyede pronagsn- yeti. e.-..- -~ da edifmil ft ]!J)edl Şet Atatürkün 1 
=·~ ... ~-==~:.:.::; ~ ::;.1:r~ amtı etratmc1a met'aleler 88ba · G o· N O E N G CJ N E --- •-ıı-. Mllcltr ....-- ha kadar yanın ..... 
• ..- .......- umaın Polis......,_ e1 m,aıü. ''Yeni· 2W'DNalbawt 
--ı --• -.. P•••• . ote:tDde ....,mma ,apma· 950 --u· ........ - De8ri, ..... - ...,., - o ram ı ekm ___ .., ,a tıaflamqtır. Neticede 1IO dolana. e 
aı _.. ..... aittir: sw+.ad'm yattıtı odada. beraberlndr Şirket vapuri,.Je bir -?8.:::=.= :=:~~ı::.:=:= m~~rçarpqtı dolavısile hasbıhal 

1 

::r ...:= ....... -:.-:.·= ~ iade Moto~ hasara 8 lRyodımaklde. -~~ı-~-_ rad.hal-etarmete ~-l•rlar • .,.... edllmlftSr. Jf&tllt ... &rJradafl KarJa - ~......ıı..c .... ~ ""' -

t.anttaa ldlltlr .-allan .. ... a1ı1rom••n:Qll&rdlr· ugradı den anlar insanların dilinde ta-
rik Mr daiP+hlr ...... kır. Diler br&ftan, otıe1 mlılt&hdemJerl sarrufta.n bahsediliyor. idare. 

Sı L.Uu.&&• meem_. apiı Jllb• anamdan ~f pnon YCJl'l'O ve Au. "--~ ...., ... 111 ,.,,,aaaııl'•n,,,._ li, tutwnlu olmanın meziyetleri 
aw..- ~..,..~~~~~~-~-~-~·~· ~ • . .- ~··~~ n al IWS1 M• •mı~ eda aflıt.eı'IDek ._.,.., JaaldarlDd& ...... bJRlı ...._ •• Ali .... IDeebiı't" ·~ ğltli'llCll. 

aa Wr __.., ... J°'adc -- a-.. - _..... aın;,w mtldllel- tanın Jdanllndeki Jçt ,ak dola Etmek• bin _ _...,. .a.-1.._ 
rm. sı kUHlr JDEdii••= .....-.;: ~== hllbD ec11Jm1119rdlr. mıotılr, llaUce gitmekte ••• lir- ....... m •• ..: :-aJ~-:---.. M-w:.:= 

....__e talıl ~ --- ket« ~tema G6 numaralı.- ,,_ -....,,.. uug-uw. ..,.,,_ .. 
bir Uımera- ...... .__ mQddelumamlll K&mD Bo- da O nflıbette tamil edilerek, 
Jıa lnn'Veı&ll. cı.- _..., ........... .._. . .,- ........... ----il- parile çarplllDllltlr. ~ne- -•-•--- ..a-s.-t;alar'.ıl 1ı1r lıdvenılte - n. tab>Qretm ___,__ ticelllDde n.pur udem.ıne manuı •uu__..aqqa _. ldlçDk lata. 
ten RaDııUI _.. .. W -- - 5fllmQftel, 1111 :la 1edm ol&Nlr. blan mot.6r huara uira)'U'llk. 80l 4a ekmekler llUl1Uldu. 
~-- talrid••I, ..... lılr "TGld'7 Pald,, oteli .ald1ıl TeYftlE .. ....,. Janlmltbr. Bundan mıbat, ı.rata l>ilflil 
._. GO-, lllfU' adımda lılıtal ele aıumaktadll'· .,. mlni olmaktır. Hallmnmn bu 
Jmlcledlrler. ...._. .. f9ıl!IE- .....,,._ omraa 1ııll adam ll&Jrlı:mde y ........ L-.. •---- tedbiri memnuniyetle kartıla-

,,,..-a.a- )l'as)mDI _,_ 1 ... ...__ ----lıctedlr --~ ..... .._. -- ...ı .. -~ • ..n~ ... ,_ 1.anı' 
.... -- Mer -=· e.llJdbt& -·- - • --. v~u- ,,.~ 3 ,,... a • 

le ........ it bll ec)eD _ _. ,.. Tüldkat maanee mtkldet dabDID. TahWrılede Telefon rialmda im. ÇUnldl ananelerimbe gok 
boyanca de\'alll _.. Wr ,... dil ttmam edlJdlll bd&dlıde malalar, cııturu BtlM,m oila s.JlalD DDI· uygun bir tedbirdir. 
aliyetinln 1sttble bir earmbaefbut aJaHmm& sen olnDD- Dlnlbldeld yufka l1111HtJııneetnde Bakın nud: Eeki tan ör.ere 
Jeldör t.tav~ memle- ..put me"1re_,.. 'Nl'IJeoelder, u- 1Ullll c;*mlitır. Yengm tetııBihm yetişmiş ailelerimizi gösönUne 

Ba pıo~ cWla IJI pirlrr .. .orer- un ..,.Jremelerdell lılrl. altmda balunan mlDPldan ~ getirelim. Sofrada ekmek nasıl 
ketımlda hallDl .,. JııkZeClltt1ea .. w.dl edlJeC)eklerdll. ,.. kmlclmJanlan lıun1e .-ı.. tevzi olunurdu? .Artık ekmek 
ruz. Arkad......-wdfelllr. Jımddelumuml Klmll Bon tabldb- ltfaf7e taralmdaa llllratle 811ndll· bırakmak, ne kadar ayıptı! O. 
dolaJI tebrKı lılr • ta .,. ••. - •• ,..._ deftlD .emeıı:tedh'· rQllıınlW'b'. nllmLlze konulan bir dilimi, "b&-

sADRt llBTDI 

2 

TORK T ARIHININ ' 
BiR KAHRAMANUK 

DESTANI 

vend) adı ile orduya kat:dmllludl, ld 
en büyUk marifetleri dftomanla mab&.. 
rebeye ""'•mr baelamnu: 

- Yoldqlv, Alman dQpanmm .. 
teline dayandmu. Bepmn çal'eliae 
halrahm, Bu, dti dınqddı daitJll 

Gibi bU' tMmı eaçmaıvıa geri dlJne. 
rek ordumm alırlJimı ,...._ emıeW. 
s.tevı devletinin boaak kafumca il.. 

1'm hilifetini bat.ırmak için Anadola. 
nua her yerine nıuaallat ettiii ,,._. 
BUZ eaaulann feaadmdan arta kalan 
bu ceWI rtil&lylana onhmmı hemen 
Yal'lllD& yalandı. nn-- V--: ' .-IPI '":'....,._ W,)eye ;r-.apnc&, AUP 

ducu ordunun etrafına. eski hubler 
fenninde ~ olduğu Ur.ere, hmdekler 
kazarak w meterialer yaparak • o wt. 
tin tabiri ile - ''ta.bur bağ)Nh" 

(ArAıul_.). 

(U) a.ımww N&mılc Kemllln (V&talı )la• 

b:ıt 8ıbltre) adlı J11ı1111ur wrt Jd, mmhh,. 

tlmıFde JU!':l ~ Ok tanlr -- tl 
yatroclm. 

(H) ÇQDkll Awatur,a devleti, <lluım 

peygamberUtu mtn°ma ( pc.atoUk) lhı'ra· 

n1yle KatoWl mellbeblDde bulunan AYl'UJ)& 
tıUki•metlerinln en sör.e çarpanı oldutu lllıl 
AYUlltı.l'J& l:Dparatorlarma dab1 (Roma ~ 
paratona) adı verWrdL Bwıun için PmotıW 
taDlardaD bqka AYl'Upıuma bUttın kun-.'l· 
De -.. olmak bakla Jd1. - ~ Tedls. 
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GiRiD 
HAR • 

1 

ba~an, kampları ve kıtaat ta.bfl· 
dalını muvaftakiyetle bombıı.rctıman 

etmıı}l'!r ve müteaddit hıgiUz tayyare 
dafi batarya mevzUni ve telsiz teslsa· 
tını, }'t!rde bulunan tki tayyıı.reyi tah. 
rip ctm~ler ve GiriUn cenubunda 1000 

(B ~ tQ,Tafı 1 incide) t.onUAtoluk b1r dllşnan Ucaret vapu· 
devam ettiği ve Almanların tu· runu b&tınnl§lardır. 

, 

"tcıyy re erü 
Ha D~Janiyeyi 
in;:Jitiz tayytir~ 3ri 
de Şa~nı bo ınuar

dıman ettiler 

tumnağa muvaffak oldukları ı' Yine huauei bir tebliğle blldirtldiği 
mevzileri , takviye i~in r:e\~İ~a- Uzere .filo Jtume.Dd!uu Amiral LUtjcns· 
ne g.ıyret.er sarfettikl-erı aşıkaı· ın kumandnın altında buiunnn b!r Al· 
ciır. Almanlar usullerine sadık 1 mıı.n filosu htanda nçıklannda ağır 
kala~ .. fe?.a edilen binlet•ce in- lngillz deniz kuvvetlerine rastlamış_ 
sanın ~-~m~~e bakn a} arak kuv· t.Jr. Şlddetll, falaıt kL'ltı. btr mubtırebe 
vetle .. ını huruma. kaldırmakta- esnasında. nı9mark zırhlısı İngiliz snf· Nevyork, 25 (A.A.) - Unlted 
dırlar. 30 gemilık Alman kafile· tıharp knıvru:örU Hood'u bııt.ırmıştır. Press'e Beyruttıın blldirildlğlne göre, 
sine karşı yapılan hü~um esna- Bu zrrhlı tngtllz don:ınmıısının en bU· İngiliz toyyarclcrl 22 Mayısta, Şam 
smda Almanların A,000 kişi lm· ytık saf!ı1ınrp gemisidir. En son hı· ı hava m ydanmı bombardıman etmlf· 
dar zav>t verdikleri tahmin edil· gtlu nıodPllnde ve Klng Gcorgo tipin_ ıcrdlr. Irnk }lava kuvvetleri HabbanJ· 
ill~d!r· . . de d!ğer bir aaffıhıırp gemisi de hasa· yedek! İ%ı"'illz hııva meydanını bom. 
Gırıd ın filti.b~tı donanmanın ra uğrnblmt~ ve muharebeyi terket· bnrdl'llan etmı11 ve mısrada İngiliz 

yapabilecekler~nc. bağlıdır. Mil· mego mec:nır klll:ıu~tır. topçckcrlerlne. taarruz etmişlerdir. 
tehas:sısların fıkn de bu~u;. Alman deniz kuvvetleri zaylııta uğ· AS30Sietcd Prcss'e göre, Ktıhlre as· 

. Daily H7r::ıJd. gazı;tesırun de- ramadan hnrek1ta devam etml§lerdir. kert mahfilleri, tn<r!ılz kumandanlığı· 
lllZ muhabırı dıyor ki: hıgiliz anavatanmn karşı hareket. nm FellQceden Irnlın doğru makineli 
• Gi:i~ mu.barebe.s]!1in anahtn.n terine devam eden Alman muharebe ı mtıztczclcr sevketmekte oldugmtu zan 

şı_mdılık adada degıl, n.dayı ~c- j tayyareleri dUn gündUz ve dUn gece netmektedirler. 
vıren sulardadır-. Donanma clü.s- I lngtıtcr nın cenup ve cenut• ~nrld sa· neynıt, 25 (A.A.) - 27 numa.-
man ta:~ından !hraç yapılın~· hillerlrıdeki tayyare fabrlknlarmı ve ralı lraJ, tebliği: 
~ma manı olmaga deva;ın ed~~·· 1 um tesisatını bomb:ırdmınn etrnl§· Garp ceph<'sir.Jc : Kıtnlar:nuı Şe· 
lirse Almanl~ adayı ~~ ıçın ıer, ce•naıı S.500 tonila.totuk iki Uca· riadan gelen motBrlU dü~an kı
yaptıklan _bu 1,!k ~ ... b~~ .~· ret vapuru batırmı!Jlar ve ild bUyUk tcılanna tesadüf el! rck taarruz 
kam7te ug:cadı~ soylı~ebılınz. !Jllepi n~r hasara uğratmı~lardır. eylemü,Jl &r. Anuda.ne bir muha-
~ıly ~koress ın askcrı muha· ~imali Atrikada Alman dcvrl:,eleri rebeden sonra dl1§1Ilnn çe:ti1mcğe 
bın de §oyle yazıyor: . .. ezc'lmle Tobrult civnrmda iki hıgillz mecbur C'dilmiş ve mUtE'nddit ya· 

General Freyberg't .. ~ı~·kaçilgun t:ınkıoı tahrı,t) etml;ılerdlr. ralı ile bnı::ara uğramış arabaları 
daha ~ayam~ ve ......gilız f C:SU on~m:ın tayyareleri dUn ne gUndUz muharebe saha tıdn bırakmı:şt.rr. 
da ~en zde~ ıhraç hareketlerı:e n de gece Almnnyn Uzertnde akın Kıtaları.ınız kaçnakt!l olan düş.-
manı olmaga. d~v:ınl; cde:se I'flY·· 3• "~m 1ardır. maru tal.ipetmcktcdir. 
zaffer olr.:ı::mız c1-.-pış edılle';>ılır. HoUn.nda ve Norveç sn.blllcri Uzerl. Cenup ceph~de: Kıtalar:mız 

A.f..Mı\Nl.~RIN PT.A1'"LARI ne d~,mnn tarafından yapılan akm 1 Bası-a mmtnkasında hereketıeıine 
nı:: mı t ta d +-~ ı rdi teş"bbüstl esnasmdıı. Alman avcı Y- evam c......,,ş e r. 

Vll§lııgtoo, 25 (A.A.) - SnlAhlyct- yarelerl 1ki dU§Jllan sa~ tayyaresi Irak tayynreleri Ha.bbaniye 
tar bir mcn":ıdrı.n öğrenildiğine göre dtışünnll§lerdlr. meydanını uc;arak yerde bulunan 
Amerika aake?1 mahfilleri Almanla· tNGtLtZ GAZETELı:Rllıı'lN Gladiatör tiplndc beıı İngiliz tay-
rm iki gUn içinde Giritm znptec!llece- NEŞRiYATI yaresini mitralyöze tubnuşlar ve 
ğtnt tahmin edere~ bu adaya hUcum Londra ıs (A.A.) _ Sunday ateşe vermişlerdir. Hnva da.fi b:ı· 
ettıkıerlnl haber a.lmıııtır. Chroniclc' yazıyor: ta.ryalnnmız asker nakline mahsu.s 

tngıllzlerln anudane mukavemeti, Hoo.1 zırhlıaı ht\dlsem AUant:kte dört dtl§man tayyaresini hasara 
Alman prognımmı nltOat etmıştll'. tchllkcınln aznld1ıtmı zannedenlcıre bir uğratml)ardtr. Dil.şma.n mevz k.>ıi 
Maa.m'.lf!h, Girlttc. lngtllz avcı tay- ihtar l!:e, Girit muhıırebesi ondan da üzerinde bir çok keşif uçuşları 
yaresJ bulunmaması yüzünden birçok k dalın vahim bir ihtardır. ÇU~kU ı yaptık. 
asker! mU~hiUer Almanların Glrite ~ 1 Yunan nd3.Slllda ender gG· İngUlz tayyareleri Bağdat ve 
ağır techlzat Uırcıı; etmeleri ihtlınall n:ı:b;r U cUe ve aynı zamnndn bU· dlğcr arazi üzerinde uçoıuşlardtr. 
üzerinde durmaktadırlar. 1:1ı/~ ti tnıırruz ctml'k su Çölde vaziyet değişmemiştir. 

Kahire, %a (&.A.) _ AJıkert .az_ yUk re c • 
be t ha retlyle bir adaya taarruz için deniz 

clln1ln dOn yaptığı kısa yana • M.ldmivetlne ıazum olmadığını !Bbat 
rtcinde, Glrlt harckAtı hakkında Ka· ebnl,ıe~. Girit yert:ıe BUyUk Brl· 
hlrede pek az haber mevcuttur. Ha· t&Dya Suda k~rfezi yerine Canterbu· 
rekA.t·n en mlllıtm nolrtaımn Mateme- ry 1~ d$ yerine Douvns okuyunuz 
nJn te§kU ettiği qtkD.rdır. Burada. .,,. ;lfte Glritt.e.n aldığımız ders bu o
mftttı?fik krtaı .. rı, topçu ve mf~y!Sz: lur. Gı.r!t tecrUbesinc!:m, muvatrak ol. 
terle t:ı.yya'"C meydanına btıcum et lm n almacnk umumt derıı 
mekte, Almanlar ise m• kabelcdc bu· = ~ım::z 'budur. Tcl<nlk netice ise 
ıunarı.ı.k knzruırlan mcvzllerl muhafa· _._, d .ıı-ııdır 

bundan daha az v ...... m e6" . 
za ft nakliye tayyarelerlnin daha faz SuııdaJ Tiınes ve Observe.r gazete· 
la kı+.a ve mllblmmat getirebnmest ri Girit muharebelerinden bahsede· 
ıgtn tayyare meydanını serbest oıarak le da..nl da daha faz 
tutmağa çalı~aktadır. ClriUn diğer rck tayyare meıay daıırınha fazla tayya. 

la dafl tatnrya n, • 
kmım ınna ka'lt hUcumlarda tayya_ de bul m!'.81 ııızumunu kaydc· 
relerle çekfien plAnllrler kullanıl.mi§· re el un 

dcrek diyorlar ki: 
tir. ALMAN TımUOt - Eğer .Alma.'llar tayyare ve plA.· 

nörlerl'! binlerce aske.r göndcrcbllı.r· 
Bertin 25 (A.A.) - Resmt Tebllg: 

ıerne bunun sebebi Uç giln mUdclpUe 
Busuııt blr tebliğle bllC1':ildif,i Qze· hava t:ııkimlyetln elde tutmuı ve ln. 

re pc.!11FUtçü1er ve tayyare lle lndlri· 
len kıtalar Girit ndasmilı 20 :Mayıs gUtz av tayyarel .. rlni Girit tnyynre 
ııabah.nrn ilk saatlerlnd n beri tngt. meydanıannı terke mecb\lr etmiş ol· 

malandır. NetlCC$i ağ'rr otan bu ter· 
Us ordusunun bir lusmlyle · lııırbcdl· 

kin h'-1dkt eebebl bazııarmm iddin et
J'C)riar. Hava :."Oluyla cUrctıi bir htl· 
eumda bulunan bu kuvvetler, avcı, ıulş o1dukl:ın gibi tayyare meyd:uıı 

oıma:na.sı değJI, malzeme yoklutudur. 
taluip, savaş ve pike tayyarelerinin Ve Sunday Tiıncs gazetesi, b ndnn 
m9zıLlıe tıyle tabi e baknnmdan e
bemmlyeti haiz o'.an athnm mUhim dolayı hava kurmayını dcğıi harp 

maızemesl nezaretini tenkit etmekte 
nokt&larmı zaptet.ınr'",)erdlr. Orduya 

'"' bur.dan mezk1).r nezaretin mcsul 

Çin ordusunun 
mühim 

m v ff a. İ'•etleri 
Çwı7:ing, f5 ( A.A.) - Cephe

den gelen haberler Çin krtala.n -
nm Kuvantung ve Şekiangda 
muvaffakıyetler elde ettiklerini 
'bi!ciirmektedir. 

Çinliler 21 mayıs tarihinde 
J{uvan.tungda Vaiyang ile Polo. 
yu baponlardan geri clmışlardır. 
Şekiungda Çin kuYvetleri Şu.. 

kiyi zaptcttikten sonra Ningpo -
nun garbında bu mühim limana 
dojru ilerl~ektedir. . 

Saruıinin ooı:rul>unda Sungtiro
san d "'larnııdaki Çin ku:vvetlcri 
yeni mevzi erine v~lardır. 
.Burada bir mukaıbil taarruza hu. 
zırlar. yorlar. Şuki ve gaı oi Şang 
hayda.ri Çin Y.uvvetleri ~i 
Şar 'de Çin kuvvetlerin e?a.ha 
§İmdiden müzaharct gösterıypr. 
lar. 

~------------------mensup teşekkUllerle takviye edilm.i§ 
'balunau Alman kıtaları karada btl. olduğunu yazmaktadır. V ~ l 

Gaz~teler ber ne olursa olı!lD, hü. Jl.'l -cuma ~işlerdir. Adanm garp kır 
._._ k1Urıet.iıı yeni to.arruzıarı önlUyooek ~ mı ffınd'den ııağlam bir surette ........ 
taA- •-dbirteri almı~ olduğu Um!dlnl lshıı.r ~{;f;.. &y ın.rmıı:z ta'Ufmdan tutulmak au. .,.; - "' 

1 kl d' cdlyoriar ve eğer Alml'lnlar Glrlti ala· i ... " ParaıUt~Uler ve tayynreler " n:ı e " 
len krtalarm orduya mensup teşek_ blllrle,.se mahallelerinde durm:ıyacak· B"kr ,, (A R snU 

tar ve taarruzlanna derhal Klbns u • Co§, ..,5 .A.) - e · 
lrtlllerl'! iş birliği temin ed1ımı~ ola· ' gazetede in~c:ar eden bir karar • 
rn'k ıaı:ıu ~de ha.TekAl:ı deTIUD F.1118""..in ve Si.iven tızerlne devam ede· name mucibince ahclj ve miles -
cdil~ktedir. ce~=diıı tıa.:ra.cılık muha.rrlrt di_ seseler clindki buğday, çavdar 

Alman bava kuvveUcri, Glrtt mu· ve yulaf unlarına. el konacaktır. 
ban.be'lertne mtldaba!e etm..,k ve Al· -yor ld: ~ 
mnn muvaffakiyetlcrlne mani olmak G!rit lıtıdlseıd ihmal ediline netice- l.,,ondra, !5 ( A.A) - Norveç a 
Uzere lr1gtll.z filosu tıı.ra!mdnn yapılan iri lellllutll olabil~ck elim bir tecril· jansı bildlriyor: 
teşebbUs'lerln önllM geçerek lnglllz bedir. Askerlerimizin Ye dcnlzcUerl· Himler bir Norveç nazi mu -
harp ge,mllerlnl G!rlt1n ~maltndeki mlz'n kııhra'Qlanlığı ne övUnmek sıra_ hafız miifrezeııi ~kiline matuf 
denlZ lmnnmda.n tnrdc+..mbtPrdir. Ha. ırı değ ldir. Mücadeleyi bu kadar güç olan esas gayesini b:ı.şardıktan 
va kuvvetlerlmlZ aynı umıındn bir- ve çetin kılan &hnı ve şeraiti nıfüıa· sonra Almanya.ya dönmüştür. 

ll _._. bo.t ve ha· -hasıı: muhakeme etmek zamanı 
çok barp ı;cm Crn.u mr.~ ... ~ 1$0/yo, 135 ( A.A.) - Maliye 
sara uıtrotmr~ vo but11n ?lnrcMt mm· gclnılştır. nazırı, mebusan meclisinin tas • 
takasmda. hava Ustüntuğl.lnU kaz:ı.n_ Kabl:'(', 2~ {AA.) - Alman tayya· dikine lüzum kalmaı,,.,..'"° .. hü.k1l. 

releri cumartesi güntl saat H ten 18 . ~., 
mıştır. 

Alman kuvvcUeriyle sıkı bir işbir
liği. yapan lta1yan deniz ve hava kuv 
veUe:i 20 Mayıstan bert Girit muha· 
rebesin" lştlrAk ctml2l!'r ve şimdiye 
kadar kazanılan muva.ffnklyct:lerde 
mtnı\m bir h1eıro almıı:':ırdır. 

Aımıı.."l bava kuvvetleri dtın yeni· 
den parlak muvattnklycUer temin et. 
mek suretiyle Girit aaası muharebe· 
lerine mUdahale etmişlerdir. 

Para"Utçll takviye kuvvetleri yem· 
den parqi.ltıe atlamışlar ve avcı tRy· 
yare teşekkUllerimtzln himaye3i altm_ 
da ad:da karaya inmişlerdir. 

Sava!J tayyarcıcrlmlz dftııman ba· 
taryals.ruu 'Ye mitralyöz yuvalarmı, 

d;ği U'\'Sİyc d" ayP:dır. ın;,>ar 
sofralara hükmeden t~mye. 
nezaket ve zarafet lmnunu r • 
..... Hm' fki wdleyi birden 
tutan h mükemme1 ~ri ne
den ~tm? 

llll!M'Br MV'NIB 

e kad'lr kUUe hallnde ve fasılasız o-1 metın Yı;b~ı memlek~r~ 
H R Umo ve Kandlyayı yapılan ıtha1atı menedobilmesı 

lar1lk .. ~z:!a, .':.'•lerdlr Buraların 1 husu .. unda meclisten tam sall -
bombarı.uuı!ln ew;.ug • h ' et · ...._ · ....t.. 
imhası Rotte.rdn.r'dald vtıs'alte oı __ 1.;...Y __ ı_.:"_ .. emı __ .,_~~_ır_. ______ _ 
muştur. 

1.~01L1Z ASKERİ IIEYE'l'l 
nı:tst:NtN BEl!i\NAT.I 

ltılhlre, 25 (A.A..} - Yunnnistanda· 
kl lnı;iliz askeı1 'hcyetinln relsi Ge· 
neml Hcyvood Glrltten avdetinde şu 
beyan"ltta bulunmıışbır: 

İngiliz tayyareleri 
taarruz~arı 

(Baş tarafı 1 incide) 

- Glrlti tutabtleceğimtze kaniim. DUnKü cumartesi günü, lboım • 
~unarı.tstandan çeklJi~ ve Gh1.tte ce- !b:ırdıman te:;kilatma mensup 
re yan eden mubarebeleT" blr hareketin ' tay:} are1.erim iz Hol anda sahille • 
'lmmnlarmı teşkil etmektedir. Artrlt ' ri nçıklorında düşman tfoa.ret 
aon saf"nnyıı. girdi~mlzi, Almanlarm ge=ıilerine karşı gündüz taarruz 
çıkaralJ~ldlklerl kuvvetler tçın takviye lnrrna devam etmicz~roir. Takri· 
lataat1 alınıı.k d& kıı.rfillıı.§Ukl&rı mil§ iben 2.500 t nili\ to'uk bir gemi 
ktı!M ve muharebelerl.n ımalılyeti yü. at~e ıverilnıiıJt,ir. Tayyarelerimiz: 
%u.nClen Gtrıu t•tablleeeğlmlZ1 ümit uzakl~ken ibu gemi ya.na yat -
ec!tyonım. Dombı;ııonla.r ile Drltanya mış buhmuyordu. Yine 2500 to -
'kıtaa!.ı ve baluiye .UUılandazıan bu nilatoluk diğer bir geminin de 
stlıt ~ gısp. m ....... rlM 9l ~ battıfı ıannolunmakta.dir. Bal • 
aT&fll1U'. b gemiler bomb:ıhmmı., ~c mit 

İngiliz hava kuvvet
leri karargahının 

tebliği 
lfahlre, 25 (A.:ı\.) -- 1ngllia bava. 

lrnvvetierl umumt karars-llbı.nıo t.e°lt' 
llğl : 

Glrıt;,e, hıglllz bo.va kuvvetlerine 
mensup tayyareler dUtma.ıı ıııevzUe· 

rtne ve t.ayyVeJerino r.ıl.rldeW hUcu~ 
larda bulunmuıılardır. 23.24 ma~ ge· 
CC41, ağır' bomb&l'd.ulUuı ~elerl 

Maleme tayyare meydanma taarnıa 

ederek bUyük bir tayya.reyt tahrip et
mi~er ve bir mikda.r bttytlk yangın 

çıkarmI§lard.tr. 
Ayol tayyare meydıuıma gtlııdllzlln 

yapılıuı bir htlcum esnamıda bombar
dmı'l.U tayyarellrlınls en u bir dlJI. 
lllM. tıı.yyareslD! tahrip et;nıl§ler ..,. dl· 

ter mUt.eaddlt tayyareleri baaara ut
ratmıelardır. 

DUn lngUJ.a a'Y tayyareleri Kaleme 
mu~takıı.sına asker çıkam:ıakta olan 
asker nakliye tayyarelerine h6cum 
etm~-=rdir. Meııaenclunlt tayyareleri· 
le cereyan eden bir mubarebe esnum_ 
da bir ta,yyarem!:z dli§ınllştür. 

Surlyede, hıgtltz bııva kuvvetıel'.lne 
meMUp bomba tayyareleri Halep tAı.r 
yare meydanında bulurum mUte&ddlt 
Alman tayyarelerine bUcunı et:Jnl§ler
dlr. Bir d1l3man tayyarut tabrlp edil· 
mtf!, bir çok ta}'7&re do h8"r8 utna.. 
tıımı:ıtır. Bir bomba bir ba.Jllar& isa· 
bet et.ır.!ş ve ln.fil!klar olmU1tur. 

tngll!z hava kuvveUerine meJURIP 
tayyareler Kermet Allde'lr! ut mn
zllerini bomba.rdnnan ederek yollara 
~ siperlere tam llabetlel' kayde~ 
lerdlr. Asilerin :motarlll nakliye kol.. 
lan Habbanlye m.mt&kaımıdaJd ,.al• 
tnrdn hUcuma utraınlftlr. 
Dtlfmaıı tayyareleri dün HabbAI• 

yadaki tayyare meydaıı.uıı iki defa 
mitraly!Sz atettne tutmuşludrr. Yaıır 
ıan h'ı!!lllr ehcmmlyetal.zdir. 

Habeşist&Dda., bUr FransıZ tayyare_ 
feri Gondıır mmtakasıııda Goanta bir 
dU:.cmıan kaleslnl ve dllpan kuvvet
lerini bombardıman etınl§lerdlr. 

Bundan bir gün evvel de ceınıbl M • 
rika botva kU\"VeUerlne men.sup av ft 
bom'b:ı tayyareleri müteadd\t yerler 
de dUşınan mevzileri Ye otomobil nak. 
1Jye kollarını muvattakkietıe mitral• 
yöz llt~ine tutmuolardır. 

Omo ırmağı kenarlarında buluna• 
dü§maıı hava datl bat&rya.Janna ta.m 
1aabetl~ kay<ledilml§tfr, 

Bütiln bu hareketlere iştir~ eden 
tayyat"ClerimlZden ancak bir tanesi, 
yukarda da blldirlldttf. 1lzere, tls.sttne 
dönmemi§tlr. 

Amerikanın mevcut 
askeri 1,642,000 

Vqingtoa, 25 (A..A.) - Birle. 
şilt Amerikanm mili! mUda.faa gay 
'retleri hakkındaki resnt iatatistik 
IC'l' §11 rakamları vermektedir: 

1625 endüstri mUetıııeee&i Fa· 
allyete ge~ir. Bu mtleaee
ıseleıin i5letilıncsi iki ımlyar 840 
milyon dolara mal 01mU41tur. Hilldl 
met 15 milyar 200 milyon dolarlık 
sipar1şler yapmıştır. Ordunun mev 
cııdu 264.128 den 1.4-00,000 e ve 
bahriyenin mevcudu da 178.694 
den 242.000 e ~tk.anlm~. Tay. 
ya.re bnalAtı takıiben yüzde 400 
artmıftır. Resaı.t ırnakamla.r şimdi
ki tayyare meveudunu bild.inniyor 
lar. Fakat nisan ayındııY.l imalAtm 
1376 tayyare ve O r..aınallki mevcu
dun da 5200 tayyare olduğu bilin
mektedir. 

Lord Halifaks' ın 
Amerikadaki 
temasları 

Q&_yoğlu ~ncı a.ı.erlilt cıube

allı.deo: 

Bl'yoğlu ve Beşiktaş kazaları mın 
taltasm<ıa buıunan ve şubede kayıt. 
lı olan ve olmıyan tekmll yabnncı 

sakatların snlte.tları incelemek ve 
kayıtlan yrpıJ:mı ' Uvre nUfus cUz. 
dr nt'lrı ve cl!e,.ı:ı ' l•l rapor ve veaı 
lt.ruar'le ı15.U'l JnU ubeyı.ı mUıı:ı-

cnatı<!rı mm olur.uı:. 

smıtma 

mensup subaylar. 
-& - 7.6.941 gQnft int!hkAm, muhıl

bere ve demiryolu smıflllA mensup su
baylar. 

1:1 - 8.6.ı>•t gllnQ nakliye sınıfına 
mensup subaylar. 

6 - J0.6.941 günQ veteriner smıfı
na mensup subaylar. 

7 - ll,l!l.6.941 gUnlerl Jovazım ın. 
rufma mensup subaylar. 

8 - 13.6.DU gtlnU tablb, dl3 tabi
bi, ecsacı ve kimyager suuflarma men 
lfUP subaylar. 

9 - 14.6.941 gUnQ jandarma smı
l'lna metıBup subaylar. 

10 - 16.6.941 günU deniz BIDıfm& 
mensup suba~lar. 

11 - 17.6.941 hıı.rlta sı11ıfnıa men. 
eup subaylar. 

12 - 18.6.9'1 gtlnll sanayi smıtma 
m-.up subaylar. 

U - 19.20.6.941 glln'crt toptu ıımı
tma mmaup subaylarla aııker1 adll hl 
kim hesap memurları, muamele me. 
murtan ve esnafab askeri ırnuflarma 
mellft.P olanlar. 

H - Yoklama~a gelen her emek. 
n sub:ıy ve memurun yoklamaya gc. 
Urken nU.fus hUvtyet cUzdnnlle askeri 
blzmet veslltala.rı ve §Ube yedek su
ba,. defterindeki kayıUnrında fotoğ. 
ratı bulunmıyıı.nlş.rm bir kıta veJlika 
tototraflle gelmeleri IAzım4rr. 

15 - Yoklama.ya gelen bir y"d<:t 
jltlbay ve memunın yokla.maya gelir
ko nlllu. .bCb·lyet cU:ııda.ııUe ukeı1 

terhis veailtalan ve eube4eki 1«\ydtııda 
bulwı.mıyımlar da aynca bir kıta ve. 
lika foto~rmı getirmeye meç.. 
bardul'la r. 
ıe - Tabib, dif tabibi ve ~ 

kimya,ıer •mıtlanna mensup subay. 
ıarm yoklamaya gelirken nut\18 bU.. 
vlyet cllzd&nlarlle 'blrllkte, emekli lae 
llSkcd hizmet veırlkalan ve yedek ise 
ukorl terbı. vwkaJan ve aynca dip.. 
lomal"rı ve ihtlaaaı olanlar ise aynca 
vesııuıJarmı birlikte getirmcğe mec
burdurlar. 

17 - Yoklama mtlddetl zarfında 

fU'be mıntıkasında bulunmıyacak olan 
lar buJundukJan yerden gonderecekle 
ri ta.ahhUtlU mektuplarda §Ubedekl 

• :,. * 
Fatl!I Askerlik Şubet!lnden: 
1 - Yedek subay yoklaması 1 ıta· 

ziran 941 den 20 Haziran 941 gllnUne 
kadar devam edecektir. 

Her yedek subay yoklamııya bizzat 
gelmek ınecburiyeUııdedlr. 

A - Rabat.aız olup gclmiyccek hal. 
de olanlar (Mahalli hUkOmct tabi· 

Jıi~ork. U (.A..A.J - D. N. B.: ~den muaaddak rapora bcıl'l-layac.'l.k· 
'VqiDgtcılldaD blldlrüdlfine göre, lıırı taabhUtıU mektuba ııube defterin· 

!Lonl l:Iautaka :tıarıetye na.zm muarl. de kayıtlı olduJ1,ı •ıra kayıt numn.rası 
ııı Velleıı ile c6rfllm~. Gfü1lpı.a ve .rOtbe ile ıraufmı blld~rmek şıırtlyle 
Frıuımz _ Alman anı.,,.,uı ile aa • tubeye gönderecektir. Mcs"lA 6/10 

kadar olar.ak fbnal n lıatı Afrika - P\>l.) 
m.ndald nzb'et !ba.kkmd& cereyan et. 8 - Hllkilmet meınunı olup ta be. 
:ml§tlr. rayı vr.Ufe ttıbe mıntakasl haricinde 

Nevyork Herald Tribüne gaı;•t.e.1. olanlar {ta.\"ZI! edildikleri eınrin surc
nlıı a\dı#ı malOıı:tata söre. Lord H&ll. ü>, serbest metılck olup ta Haziran 
falc.I, llaref&l ~ten ı11e Amiral l:>a.r- ayrı zarfında ba.rJc;:te bulunmaları 
tama beyan,a.t.lan lıakkmda Birleşik mecbut1 olanlar (bu mecburiyeti bu· 
Amerlka ~etb:Ua aoktai n- lwduklan mahnl.lln emnJyct .mUdUrlU· 

• ttı veya &.rairlikelrl.Dekm a1ac:aklo.rı 
wı8lke.lar) yoklamıılar:ıJlı kcrre daJU. 

ını:u~. 

==============:=::J JtnMld vesaiki mektupla göndermek 

VAKJT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

mreu,.ıe yoklamalal'JDJ yaptıracak-
Jıu'dn'. V~ gönderilen mektup
lar JD&khul değildir "Ye yoltlamaya gel· 
memif addedlle_cek'er(ilr. 

• - Mektupla yoklamalarını yap_ 
'!!!!l_!!...!L!'!''!!!!!!I!!!!!!!!!!~!!!!~!!!!!'!!!!!!!!'] t.IN.c&klar ob1z1.a1 yoklnmaıarmı ynp

ralyöz a~'iue tutulmuştur. 
Bu hareketlerde tele !bir taıY -

yaremiz .k.a}'bolmuetur~ 
Bu sabah bir ~iliz a.v tay .. 

ya.resi 'Manş üzerinde bir dtif .. 
IJJIW av tayyareaini dtt~ .. 
tftr. 

bracıı.t nlıayl.arm ;getlreccklerJ aş:ığı· 

df.k! v.euik ile ta.ıı.hbtUJU mPlttupla 
cöudareceklerdlr • 

J - Ş.u.lıe ınmtalta.sı lln'l'lclnde olup 
u yttklamaJ.ıın»J '11\ptıracü.lar tcteni· 
:ı.ı w....ı.ki bl.r dlldf,çe Ue şu.be J;ıe.ş_ 

Jnmlarma müracaat etmek prtlyle 
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Kruvazörler t~· ~ TAYYARECiLER 
26.5.1941 

'UI 1111111 ..... 
....... .19.U~ 

'JAI A.jılna Jue AJıua 
.. ....,..,_ Je.M C1M Deniz harplerinde k~ mrh-

aJdıl:tan. 9GDI'& ,.a Jradlll' bir~ 8Mfoal •ıı ~ hlud•n 80llJ'll DdnCt ~ cl!n· 
Zırla kaliJı ve topları ağır olan bu 

ilk lmnu!Srler f&YUU cHkkatUr. Çlln_ 
k9 ba ilk IDpat bertn<ıen pek as sa· 
man geçmlftl ki, dllnyaıım bOttırı bil· 
ytlk meJlllekeUerl on dört, on be§ bin 
tonlakta batı& d&ha atır kl'UTUÖlier 
ın,a.na başladılar. KruvazörJerde 
:zırll ve .ut.h lnıvwıti arttınb,.or, dr
aU dtlşOrDlQyor ve bu tekDde zu!ıb. 
lan yaklapb}'Ol'du. 

1-' •lıl ~"aptl T8 haılkm &&ehi- .... J:Yln..... pzetaıl ceıdD1 Jtlal etmeJlt.ec1lder. 
leoefl f8kilde cıa Jdbaetrellk bir .d.11 ftrldHer 11.45 llaltallm Bundan evvelki ,............a zıı'-h1a_ 
meut'e tls8rlDde )'&ftl 1Snıt tay- .d.&I .&Jam Mrlrti9ll rm ~ı unsurıarmm bu gemilerin 

)'8l'Minl yana ~ ve srt- il.il ._.. ......., taarruz ve kelldilertnl mDdafaa -· 
U8t8 ft2lfyete .,eçhmefe lıef'adt,. I prosNlll llııaJdam lan göılönt.ınde tııtularak ta.mdm edll-
Bumı o kadar )'&1'81 tatME ~ .1&.H OJ'an tL.'!l'ede mit otctutunu g&ma,ttlk- 2latllılar 
da !d. yerdfllıi eeyircller, ta,,.. llaftlan 11.eo MemJMf.t meydana getlrlllrken gtt4IUen ubı1 
?'8D1D her an içıiD mJlimetre 8* 11.M KaftJllr ,..._ mllWsaza p cemDerte 8'D' tunu 
lerle yatıp denm ettiğin= Pl'Dl"W 11•10 'hlMmler yapmak n netice almaktır. llalbold 
yarmfn dOz OÇUIUnu aksa ıa.11 ....ı - .il.ti 11°"'91 lmnuörler lçlD "IUlyet lllG de blt7le 
nı ~' g6rOyor!ardı. .. Bu .l&IO zıı-t tU:S 8Nafolll defOdlr. KrinuDrlere wrOea ftlllre 
vaziyette mtı yere d6ndG, tat- f.ablml .n.11 Ajmn9 taarruz veya dolrUdllD dotra1& mil· 
rar dfbebnefe befladt.. Bu Jıare- ııuo ~ .n.u l>aftll dala& olmadJll iPl ba pmi1er' dl cıaa 
.ket biter bltmes de c:Rmerek mey- , 11.0o ••"DNlm mtbltf göre d!lf1ıDWmGf " 1nlllamlılC8fr ifa 

cıa;;:ı-bdar jtlri heyeU de te- :::::::;::::::::;:::::::~ ~e~~. veya dQfmaa tt_ 
:reddfttte jdf. .Bunlarm hepsine ~ Pazar t-1• Sah r.aret11ıı takip ft78lnıt da lrellf lflerf -:1.Joı ... 1.~-.. ha-nm' teb- .,a:::; -genç.....-- •U!flW- mDh _ tçtn .nAJı JaınoeUnclen myade .orate 
rlk etmeei ceftP verdi ve en. > 26 Mayıs 27 Mayıs ibtlyac; oldulUDdan bu tlltlyaca cwap 

ditl pilot tAyyareslne = ~ verecek pmfJel' mtuı dllfbCUmQf " 
bu hareketin ~~ mQklfa.- C Be.Alur: J9 Be.Alur: il ba ihtiyaçtan zutabl&rdan 90k daha 
iki eene 91lren akla kirik et- 1- &mr: ıı llmll"I 21 hallf, ook daha .oram. fakat all&ll '" 
tını bu yan!fl kua""' zırb mkımmd&D dOn oıu ,..n.r m· 
DUŞ oklu.. _.___...tıeziıl ve ça- w....._ v.-• - "... __, 8UI mllftfdt sGrWmtll .,. 1111 fÜllde 

BUtibı ba ~ --- k---- e=ı,ur. Kna-__ , __ netü:t8 bava muauwe- ~ ............. ~-~ ....,,_ -
ı....--- .. _. __ , tızerinde Uf t.N ş_ss ı.os vuDrlertn YUlt..r a.rtıetmH detll· 
helerinin zafer ,,_ .. - 86 ıenıem '"' .,., dlr. BD&Jrta !larp Jauw..ıtrı.r tçln an11 
mileaıılr oldukhrml ~te otıe ~!! ::: :!! f.il bir ltal, bir te.dW, ı.ttA Jael' caN1'8 
hayret etmeyin •• BtlyU.kf .. __ ıı.. anı.- .bdndl ı!! bat 'Nf9luü 'bertaraf ........, •-

eaniyede tıç menn a~ Allfılm •• 11.to M.11 
on ---s.1.m ateşi, stıratf ve v.uı ~ 1.18 r.?.rı l.11 ı:ım pim bir 9ıtlmaldtr. 
mıcfa o;y-., sUAh!a 00 dald- 'J.ll 11111 uı KnıftSÖrlerlD ~eli ~ 
ldareSi ıtıçlt:ıtm oJanlık lıOyOk blr 1.-.k uz dognıya 11arp olmadıfr için bayOk 
bda ~ tıasmı toplara 'fe kaim Zırtıa da at~an 
muvatfalayetdr.. 1eriDd bO- Yoktur, blnaenaleJb aCırlıklarmm 

Hava mahare~e Bir Beyoğlu Halk sı ... ,,,.. zırhlılardan çok clftflk olmal mGm· 

~_rolretıo=ımal oJarak .m- --- ...a ıı 4le. ....... 1 .. ldlndtır. 
~ .__1~ Bu mtld- -- llk knıvuıöner bundan elli sene ev-
yenbı sekisde v • va.da has· yBs mm lılı*ıa: Yet 7&J>d!IU§tı. 1891 IM!IDMlnde 7&P•lan 
det ne bıdar abani&, --.. ala '* 1 1 - A.tıef Krallfe& ( ....... ). nıc sırfılı knNUilrlerdm eYYel de ab· 
mr ][--•--·"' ve battA Y--..: ~ .. ;.. .ı _ .... -. .. "loıj .....," •••• ~ Saııfyede ~ ,,_ ı; ·-·- pp knıvu!Srler vardi. Bu ab.,ap knı_ 
o kadar~ olur.. bir tayya- a - 8Ullllk' ~. 'fUllrler -.atte 1ıs, 1e mil .Uratle eey-
]tilometre sUr&t yapan olan sa- O redelter ve tabii ki. aatte llS mil .U· 
re n rnuıl rctlelal ~:11 kn met- azı,ıuAş a'CRZL stıınıllA• rate malik olan ınrbldarm kat kat 
niyeııiıl 118)dsde ektir Muharebe 1111 aı.- M1'* -r...-. fevkine çıkartardı. 
re Jı:ac;acak dem t.. ile bir P1Jm BeJltılrG Vedlıd Om Altpp Jmın.zarlerden mnra de· 
mesafesi iki ~ :1;.e hasmm - g A Jf - mlrden Jauvullrler bap. etuıer 'fe 

metre arası~ çeôucak sıy- 1 P!JuiDbı bJa&t 1-1 rc&ODde taımi- bantarm gftftrtelerl De 'bordalarmı 
bu at:Jt meal dilşilnil - u eeJd .DarlllbedaJ'f. ı.t&nbal ..., lıalk Jcapl~ nrtı ,eklinde bir srrb ile 
nJw kaçmaSI her zaman --' bir ' t1 Halk tiyatron .an'atklıi&· .1ca ..... - .... Bu -kilde meJdU& pıen · -t•te refleJad DOnua& opere ' t1r1k - ..-
leh lir .• .l'9 tJcI1Jktall önce güvene· rmdan mttteaeJddl bir ıuruP il Uk iptidai su111ı Jmnulk\er dart bbı, 

BucitnkO ~ altı bin ton 
De on btn tıon arumdadn1ar. Altı - •· 
Jds 'bba tmhlk Jmmu.arterin eta1'I 
fadm': 

Boy 181, en 17,1 metre, w Juııııtml 
bet :metre on anlim. maldne lm9"ti: 
JGs ilin beJ11r ... 

Xamt o. m1Jteharrik oıan bu se· 
mJler dlJrt •lnırhıdurlar. lDOO ton 
batJct madde alır Ye bu babcı madde 
De tam IGraU olan llS mil {takriben 

81 Jdlcımetre) IGratle eeyretmek pr_ 
tl"8 800 deDls mnt. yani HSO Jdlo· 
metre bteder. Eter ıı mn .aratıe 
~ &)'Dl mDrtar 7akıal madde 
ne 1IOO dlllls mnt. J&D1 2408 lıUomet· 
.... .. u. 11 mn llOratle 98)'1'edene 
4000 denls mlU Jaa1 7400 ldlometre 
m....ıııt Irat.der. 

Bu JmmuıGriertn alWı1an t.klferl\ 
cmrt kule berinde •ktJı tane ııu 1u11: 
top, d&t tane 7,15 luk tanare daf' 
'bataryumdan ibarettir. Aynca birin· 
el gilvertui berinde Dçer tanen teli_ 
attan \"e d1'rt parçadan ibaret olmak 
t1zere OD 1ki ta.ne torpll k0\'8111 '\'ili'" 

dır. .lfltral,e.lert mUteaddlttlr. :ea 
kro'\'U&rler ketff itinde kuJlamlma.1t 
ftzere bir nya iki deniz ta~ ta· 
§ll'lar. 

On bin tonluk kruvazörJere gelince: 
Bunlar birkaç amlf& aynlr .. 1Cn P· 

yam dikkat olanlar( Almanlann cep 
kruv&zöril dedikleri Dögl.and tipi harp 
geml.llldir ki, Alman)'!) harpten evvel 
bunlard!ln tı~ tan~ye mallkt1 .. Btr ta_ 
nesi Jılantmdeo'da intihar ettlll 1çtıı 
bugOn Alman cep lmnadrlerlnden 
lld tane kalnnı~tır. 

yeUe WibUdir. ÇOııkU bu deNee ~ 
bir &'eminlD torpil Jmnrrn zw ...... 
Ye rabat !mklıa 10ktar. 
Sekt~ bin tona kadar olan JEraa. 

zörlerde oldutu c1bl GD 1ıiR tcııDJak 

kravazörlerde de Dd time 1ı11f1t llır. 
Yareııııi vardır. 

CEP KRVV A.2"N&•t 
Bir Alman icadı oJan cep lırutUlb 

lerlnln lıa&1lD dltw ~ 
farklı ohJşlarma ......, llU eep mwa 
z&iertnln oa bin tıııa atırbllllda lıılr 
J'.lliılı vaatma maUk olmaJuordlr. 

Ceıp Jı:nmaa6rıert .Almaa ~ 

'9 denls tnpat mlllı9ldlllllrllda -· 
tatı'ak oldukJan bir tip pmldlr. 

Bu tip gemiler )'alldırtlm alabk. 
tan kazanç tçln JDe9el& mtıldara • 
anabvemeUl.lllni )'aPJD.lllardlr. mde 
ettDd.S annu.r halltalar 'fUdulJle 
kalm zırhlar muk&'f'elDetlDde IBee 
mhlar elda ebniflmltr. 'l'apluda da ....,.t aynidir. 

Cep kruTU&1erlnln - toplan •· 
ter memlebtlerln Clll 1ılD tcınlalı am.-
vu&iwt tıoplarmd&n dalla ala*'. 
ÇOnk8 cep lmıft8Dr'lerl ~ ........ 
de taaıruz etmek VUlfeaı,le dl •I. 
keDett:rler. Fakat Ollp ~ 
ud ftZltelert mnııtald)'1e ftlllte _... 
ınek, blUaw koranJlk ,.,....kbr. 

Cep 1a'avalıOrlert ama mDdıllıt _. 

redecelr fClkllcle ~- Ala' 
toplan GcerH kulelerde olmak ..... 
altı tanedir. Aynea ikinci -.... :D 
toplan - ta)")"&l'll dıaft -...,._. ...... 

BuJOD Odııt ba,Jatta •hmu bu ... 
lmlvu&tu1nla h~ haJrlraı 
da katı maıamat vermek hatalı oı... 
ÇUnk!I cep kruvazörleri A1maa ..... 
l.nflı•bmn bir 8llTI b•J!Ddedlr ... A. 

- • ... ı-ı Twz'hlll' -

ingiHereye Ameri
kadan 13,000 

tayyare gelecek 
11ÇUC-=~ alı:!d>ıusi ve bunun .:•:dec:ce:lrtk:::.:..· --------- bet bin ton afrrlıtmda olup, ytnnJ mD 
eeli h takf lnJdretıidİI'. Bir atıratıe 11e)'l'8den n on ne m dert 
beflDda <!!I. p kadar yabıdan ııanttmelre çap arumda değlfen top_ 
avcı hamımI ne edm!lirae onun Araba çarptı ıar!a mllCelıbez Wltlil&n gemilerdi. 
ve dikkatle tatipt thtimili 'o b- Elmadağmd& oturaıı Hasibe a- ı.., ............ lda• .._. 
i<'in muvaffalcYe ......,...... 1 · 1 IMo ~ fula •Jıemmlyet vertıdl ve 1ıunJarm 
dar fala olar·· _,ıı.ııetdndmı geçmekte iken, Kl1'- _ _,._, _ _,_de lnlllaml .. ___ ,eriıdn av tayyaıele.. .--.....w.. Barıılkin idaresiııdeld yol k8'1f ,,. takip y__.. .. ,_... • 

Av~,:~...:;:_. hem he,.,.U, Jı:or "6'.. BBdmeelne llW"llS bJ- muı muvafık gör1lld8 n bu 11ıu,ac_ 
rile muau- Jttir !ki pil- aral>dmDl lardan da zırhlı, kruvazörler dotdu. 
bem de ı.ntasl tıiı' trln1 ·~ ll1Dt. yaralaımnııtll'. ~ 1908 aenealnde te~a konulan 
Jı:f:ı uçucanmı.::;. çıl••'•n Yarah ~8_._ ' 3600 WJıluk Dupuy ·de_ Lame i8iınlf 
atet .battmı& bir 6leaıdir'. lngllte- IDrirm' da. 3--· kruvazöı1ln ilk modem kruvulk' ot· 

Cep zırtııııarmm evsafını aNJd& 
ıörecetiS. ı,1md1 unuıml,etle Clll bla 
tonluk olan lcnıvaz.örlerln enafml 
gözden geçirelim. 

On bin tonluk knıvuörlerln boJla • 
n llJS metre, genlşll.klerl 19 JMtre. 
ıru kee!mlerl alb metn llS santimdir. 

xuot lnatu•••lııUlllll& ...... .an umr fte m1l~bafrnc&Ma. A9ilııl ... 
ratlert aatte il mildir . 

Bu lmıvasörlel'bı ... .oMllan .. 
kis tane 20,IS autlmetndk tıaptur. 

Bunlar lktferll oluıaJc o.re dM b1e 
lbrıertndedirler. Tanue taarrllllanD& 
k&rp llafıt kravuöderdmı. dalsa l)'I 
mGdalfaa edlbldflerdlr. 'f.11 ııanömet. 
reJlk UJ)'&N daft tıopl&l'r 8lldz UDr 
dlr. ~ dDrt mntsmetreılk •lı:ls 
tane otomRttlL tanare d&ft tıopa ne 

V&flactoa. » (AA.) - ~ 
guete.lnin Nevyork mubablrbdD ~ 
grafla Terdifl bir habere sen, .6-t 
rUca hariJl1e neı.aretl ıa.oeo ..._... 
._.._,..... zs,.......sr~ 

.. lrıaapeden U0.000.000 ı..-. .... 

.bJl tallıllat ~Ur. amı.r .... 
onlallmı Jll'08ftlDIDd& lıuJmMe .... 
t.naredm llaıtotlr. U.000 ~ 
mu ta7JllftlllDba mtDılm 1ılr -.. 
6dDDç n Jdralama --- wc A' ı 

beflı baflD& dul )Java maha-- =============ı ctugımu eoylemek bat& tefkD etmez •• 
re UzeriDde yap Jaa*Dl km- ;: Bu modern knı~rlbı her tarafı 11 
rebelerfnde:: :-heyecanlı ve VA TA N ıamttmetre k&lmlJlmda bir mrll Ue 

dinden~ h&'ft barPlerlni KADINLARDAN DA kaplı ldt. Bunlarm Ur\ tane bJelerde 
cidden JlJ,,_ JmrkulUDa H'*'Z'a6ET 19 .l&ftt1metre11ıc .,. aıtr tane de 11 
ııeyre dıJmılıd, .,._ g6ll1- ı. IQ anUmetrt!Wl llerl ateııJl toplan ftr• 

~ erifmek .. Koca ok- ecek bir Jn1VYSth1 lm8ll olank BEKUYOR dı. Bu gemi saatte yirmi mit .nn.tse 
11ıı...:-- taa ve Jltlanmadan 1:'1 ~ ilmek malikti, n.. Ulkur ile çaIJprdı. .. --.ıı ve mesafe mef- n eWDr. -

11 atır :mltralyı&i ba ~ 
tanen daft llllMdarm• tılfldl eder. 
Bu atn' ~ 7abmo& Dd 
- tıarpll konm ftl'dlr. Bu da ... 

tnso-.,.e "'°9oe1dlr. 

Cenubi Amerilcadalt 

Nazi şefi 
Bir akıl haatahaneüne 

yabnldı 

Kanatlı hançer 
~doğru kıymetlen- gösteril " (1)fJOfmtl f1tlf") 

~::§1 l-1f HiK4TI ft1ttl 
11 ga.~ıt olarak bayre- ~- -JMt. enser iki brdefl mmtlftllrr 

.......... il (.LL) - IJIU .... 
)'e Mmı tanımdan Omaar&llll .... 
IMlfl'8dDeD 1111' emlnlame .... -
putia Ud9ri Ocee• ftD Mı ... 1ılr 

lcba eP&i, genç ve uçan ooıctor :soyne bir gaa 1111' daldb Mlilbddu _. 
bir~r hayal değil mi- ~ JleJdJDI Jlll&er BrOfll'J ~ BoyDe deftlD em: 

1ı1.... . JIUlllıur baıl19 lllstlDe aoktuı da. 
~~den tlatilJı ~rU- ŞöJ'le dedi: beJd 9(Yall 9Yd11 '- - )(_.ı•ID - =.o. dair 
~ leket1n bava camba- - SU c!~ pmdl uf8llDJ pdlır- lıudar. ~-. l'alıat l'&1" mam_ 
iç , karşı karşıya, bin turan bir adam mcsorme1' ~ 1ılr ~ dtı: Ba brdlfleıtD m 
iııde görm.e1' ne zezk· dl. ~ kaldlts Jı;ID ,ardml kDD de c1elll • üar ald1ıl 1ıa11man 
~ taklbatm& JDAl'Ull .-.......,_: ,..ım olan ... .._ s0Ja IDtlbar MmSJ. 
~ lıiu Y&ıılJDda idim.. tsti10I'· V&Jra11 ~ bir flıcDI• --. ~ falıdlaatlll'dtl. Pa1ırlb 
S yQz <lll bir takla .Aytııtter ~· PldJlp. at.ıaa " °"--:" maJdDe ..,,.,.. utra,arak 

kıraiı meşhur Jupl.ng sin IO ollG ba. adalll dıl3la M'fen. mada .,.. 1ııuDJaı1D laer PdlfnJ 
~ Yetittirmil olduP ArJ1otcL :raırat dl8IDe bir 9arit 1ıul· lllntljtllr. mdllrllltlf -. w halde fev· 

fllclen, hdıD tayyaredle- medeD ~~..ıu:ttaıce DUDJlld& seki ~~ muDer Jmllan•lf olmabdJr. 
öte memleket u- JDak tctD J- a1JDJllı. BU çocu· - llJl8rbl ~ m81tenlt 

~~alttı.. lldsl de bir oocutu ~ JD&IO!ll delJldlı'i bir BGtDll lııD ... ıeldlll ... ....,.... 
l'aı.._ lllvenWr ~ta pi- '1JD anası b&_. cıldalaDD iddia lılr tıMldlftea _..._ Bir pollıı memu 
~ birinin mahareti- ~ w 11attA ~--'hl - -.. ı.teeQl9 fll7 -;-· kul bir adamın 
.::.~ milhendia olu- b1Je var. ~- - eıtad& rmnm defll faka ma 

... __ ..ır.... 1 edeıılet" ecchDler ve fal gitme-' ve AfttOJd Aytmer'Je 
~1 ta~ mantarda ırıOD ası evJldhlJDD' ÇID" Oft'8 .,. oau tıu11mU1dır. Haki. 

:Lı. larnış bulundugu ok rnqı..orrul oıın ' kuvveUendir- JumuflDUI ..n.-den belli o· 
'\::'- ç ıcıutu tdcli&lllftl kati 8'!ytlyen adam ı--
~ ~ar gününün gene 

0 ı>ııer oıuııan• ,,...ıarmm. 1111'. Biz bu m.-181l eJlmJSe almudan 
alt-..a_ k T'••tıla mektedi1'· ..... ..ırt attmda bU gibi f8Y- t bıze plfd&rlık ,apmn:! .• ~--- arş._ r.. lAdlı#lllDl _.. dla ebllekte· eYft . 

la.; !.~8!' gösterdiler, evrte aıefPI ol~~-~."' strake'tD IOllta Brcma=._.._.:...,.__ flm-
...._ ~ de alJatlryor. ıe BaJdbteD. --· cıJalUI'" - Pelıl. dedL - -
.:'!_~ ful& kazanı. dlrler. oJdUtu sneJd&U .,. dl pseytm. 
~iri puvmı ileri ge. blr ~,alan.,....-~: . . • • __ _:_._L • • • 
~ IOll devreleri tır. 0 poll'l8ri 1ıOe tullla Dqanıır oc* llCJSU&... ..., lılll8D te-
~ rekortmeni- htrdl ki. bu ~ .,. ,ald•l*'kP 1111 -tak da_ 

,_. bir hala hir da.ha JOl"dU· ~ blltUll _...~ ba ziyade tiddetıl oluyol'du JD\'tD Gır 
'l'a1'nır81ıini aırt.Uetil :bıttyaı' tnıJIU. )'akat dtteı' tGDI buJatlar JrapJamlftı. Brovll keDdl 

e ~ llleydan etrafm· plee terketnam'Y• ttiras etmlfler.;:. kendine: 
' bu ters vazivette bu vaııf~ tıeıılri altında IUJaD Galiba kar ya#&C&k, diyordu. 

tekrarlamağa· ba.IJ- evlld
1JIJDID bybetmlt oıctuğUJIU 8 91 bir k!Sfk kadar kOçOk bir 

le Pilot takdirkar ba- tıaıarı!Ull ~ahkem ye mUr•C-: evdi. Bırçok girl§ ~ri oldu~ l~n ora· 
~ -- inceliğini takip iddia t:oere NOsa:vet bO turazJarlD ya nasıl gireCeğlDe karar verememf§U 
;-tQıt bunlara karşı bir ebllifl~ oımUfl&r ve JllklıD~: Nllaa:Vf't a91k bir eam bpld&D bir o-
~ ezse, saatlerce dl- muvatf ıauımıo oım&Atfr d&1'& girdi. Bu oda eakl U8UI yastık· 
~tl •Ylarca hazırlan· siyetnaaıenin suna karii ıcucturan ıarta ve kanapelerle döfeliydf. Bir ta· 
~ l'01lrUnluktannı bir m a~ )Eal'dell de arka ark&Yll ntnıda yukarı7& dcJlru OJkan bir mer _ 

L....:.... .• Jüri heyeti strake. tıç ve JllO bir tedbirin baD& dlftD ftl'dı. Bandım bafka Dd kapı 
~ bir hareket ya- öld~ ,.mlD eumı;· cl&ba bulunuyorda. Bmd&nn lıh'iııtn!n 
~ --ıaat edemiyordu.. mani ıcardeflD en kUc;illG po • ortuma bir cam pQlrllmlttL Sal ta· 
~~ bitireli, indi, tay- şımdl :e!~ edf1'1' " yardml s.tl10"· rafta dur&D lılr mı•nm llltlDde bir 
~elte1'eit bummm 118 mtl atddl: cam kannOSUD içinde balıklar ytlsO-

blt........ ao:-:..,. mil dı1d19taT. Mr ,...... Tw a 5 nla 11.- lliaCI 
~~eat-

~llllıııııl-lııillstnifa--. 

eimllldell bir kaÇ dal llakmya 7WJel· 
tfrDm1fU. BOtQn bu en& toslUJda. ft 
P9ID &il'& alt rtbl ~ 
Bu 8111ıepbm bir lrA5fede ıtJrGnea tele_ 
fon 11&7ntlnl mucip ollllUfbL 

cam Jr&pmm arkumdan ,.ı. keıı· 
kin wı otıpbell bir see: "Klm.dlr oT .. 
diye bfllU'dL 
_.,..,. ~ sOnbWr ml,JbD ! 

K&l'I ---. .,. tlml8Jaııla ...at. 
ğtnde 'lV poeUk ıt1'mJf olan merüll 
bir cebnU 1ılr adalll me)'daa tdaml
tl. Bulkl flmdl ,atakta bllrnnl &1111 
ll&QIUI dDlqlktı. J'abt stıısıert 7allm 
uyuık clel'IL &1111 amada menJdı 
ve batta lıorJm folDde ~. 
VeSYee tçlnde 18flY&ll bir ad•mda 
bu tabft bir teJdL Yandan 1ıaJa1ll'8a 
bir kartala benziyordu. F&Jcat 11U • 
rede bir ya banlllk. ııakalmda bir tntl · 
zamr.zlık ftrdL 

- Aylmer benim. ll'akat artdl mı_ 
ıiaftr bekl..,a ., .. adnn da. 

- Hlç bir m1aflr beldanldftbds 
dolnl mudur 

- Haklmm 'tV. ıı:vet bir mlaflr 

beldt)>otdum. Bamm - m.tlr 
obllUI ıJatilUJI .... 

- Ben b8Jle 1ıtr ff1Y d8§8nnlll)ıo
nım. Fakat her pye rağmen ben o 
beldedllbdS mlaftl' dellllm-

111ırt.er Aylmer gilldO: 

- Her halde detnalnlz. dedl. 
Bu ceMretlml affedt'rslnlt: Mfs

tt"r Av m<'r. Bazı docıUarım, stzfn de-rt· 
lerinlzı baııa anlattılar, ve ııl11e yar_ 
dan etmemi rtca. ettiler. I>oğrı1.auıu 

söylcrat'm, bu gibi iflerde bllyOk bir 
mtımaresem var. 

AY1mer: 
- Fakat, hlc; bir 1fe bensemeE. dedi. 
- AUenfllde ~ 81Gmler, normal 

ö1tlmter cletlldl, mi demek lllU;rorını· 

na? 
Hatta normal cbıayet bile detu· 

..... ~ llterim. Bllleri .... 

... 1uıc1m adam, hor .. ,.. kadir bir ce. 
heDD8lll kapelldlr. 

- Her feııalrtm bir .ebebi vardır. 
ll"Uat bun1arm DOl'Qlal bir cinayet ol• 
madllmı nereden bDiyonuını.sT 

...,lmer el17Je bir koıtuta 11Jret et
U Ye ııoma lradlııl bqka blrUlne o
tmdu. IDJerlnl dlslerinln UııtUDe Jtoaııa. 
raJl tal2ı n aamlml bir ...ıe: 

- Ben aJdmı Jcaçıımq bir adam 
deltllm- Bu Slbl fCIJlerdeD GOk ollu
dam. l"abt ... .ısıtecllllm fCIJlerlD 
...... oJtudutum Jdtaplaıdaa detu. 
göldOIQın tecrtıbela'den &ll;roram.. 
CBravn~ .. ) 

- Blyllk lıardef1m1D mueleslDde, 
o kadKr lllllD dllDdlm. ÖldOIQ ,... 
lllg blr a)'M tat )'Oktu .,. tab&Dca tam 
~da duruyordu. J'alıat blraa ... 
veJ bir tehdit melltubu &lmlfb. Bu 
melrtupta. Jwaatıı Jıanoer ~vardı. 
HlmnetçOerdeD biri de, karanlıkta. 

b&JIOemn duvarında. bir teYin .lumıl. 
dandJlmı ıtmnQfttl. Bu bir kedi19 
~u. D9ba fula .ıı,ıemek 

·~ Fakat IUfUI bir haki
kattir ki. katil hSıı; bir Is lıa'&kma· 

&lal ha* ........ ~ • 

Bu mdmamede deldllJ• lt 
Amme .. ,. lhl&I eder ... 

yette fa&Uyette bul•llWI bir .......,. 
ııer'btwt lmakmak umum IOID 1ılr .... 
Wuı tefkD eder. 'Dl DUl t'lf'd'lbnm 
bQttln balan 20 yqmdaJl llfaktlr. Ve 
bQDJarı daJaktu 1nm Sdlb_,. 
Jradar 'bOtDa moJan ifUJ'Ol'lar. 

Bu gençlerin ha11 ,.n.bıln ..... 
maı olan •JUi &lddeJerbd s&termek 
tedlr. NUI pOerl paclerlla ftJaot lca· 
bltt1etbd malmıdereJt .ıtJtecllkl.S llU 

tuklaı1a onlan etııayeUer iflemet• 
lwıırlıyorJar. NUI ,.ılerbıtn DUtulı ve 
harekeUerf matad normal ııl)'UI fala 
slyetıerln nutuk ve barekeUerlnln ta· 
mamlyle zıddıdır. Batu1ud&cbr k1 
bazı maltımata nuaran VOD Kenea. 
bir Umartwıede dolmutlv •• bir de 
llnln oğludur. 

Süveyş 
Bombardıman edileli flUlb. J'akat kardeftm Stetan G1dDltl 

zaman vaziyet bambapa idi.. Ve o Kalllre, t5 (AA.) - llımr ~ 
zam&~ benim için _. teY ati· nearellDID teblttt: 
klrdı. Bir maldDe, f&brllwmı aQlk 2S/2f llayıa gecer. yapdaD bir lla· 
bir gablll OııtOnde Calıfı)'Ol'da. Bu ..._ I n llOcumu esnumda Btlven a.ıı 
klnentn demir çekici karcleflml adDr· mmtakaaı üzerine bir kaç bomı. a 
ten blru ısoara ben aa'bplıtm a.taDe tdmıftır. Huar ve zayiat ,&tur. 
çıkmlftım. Benimle baca arumda 
fabtik-ı dumanı ortahltt kaplamıtb. 

1''akat lıır yarıktan tnaana benzel' ka· 
raıılılc bir ba)'&l görmllftlbn. Bu ha
yal ıılyah bir m&11to)'a bGrtlnmllf ıtb1 
141. Sonra dum&D ortadan ka,.tıolur 

olmu 'baca.,a dolru tekrar baktım. 

K1nwe )'Olıtu. - pndl IOl'U)'Ol'Um. 
ba adam 1la lra4llr )'ttkııekUte kadar 
n..ı çdanıfb. (8oma JWDI) 

'I'-: G. .. alS8i'&lflOll' 
ftıto;wl ..... ,... 

Birinci aınıl 
mütehassıs doktor 

NURi BELLER 
81NIB ve RUH llASTAl.IP'f..QJ 

Allkara C&dde9! ... T1 
llua,eııe ııaaUert: 111 dllll tubaNt 
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~~1-ıt/66-~~mıe 
Milli küme maçları 

G. saray Demirspora 3-1, F. bahçe Gençlerbirliğine 4-2 galip 
l zmirqe: Beşiktaş Altın orduyu 5 .. 2, 

Alta 7 da lstanhulsporu 5-0 mağlup etti 
Milli küme deplasman maçla

rına dün Fene!1baılıçe stadında 
altı bini aşan bir seyirci önü.rı • 
de devam edildi. Günün bimı -
ci müsabakasında Gulata.s<ıray 
Esk~hir Demirsporu 3-1, Fe
nerbahçe de Gençlerbirliğini 4 -
2 mağlup etmiştir. 

lzm.irde de Beşiktaş Altınor
duya 5-3 galip gelmiş, 1stan.. 
buspor da Altaya 5-0 mağlfıp 
olmuştur. 

Dün Ankara şampiyonu Fe
nerbahçeye 4-2 mağlilp olma.sı
na. rağmen oynadığı oyunla 1s -
tanbul takımlarına her zaman 
için kuvvetli bir rakiı' olduğunu 
göstermiştir. Gelelim maçların 
tafailatına 
GALATASARAY - DEMlSPOR 

Günün ilk maçı Galatasaray 
ile Demirspor ta.kımlan arasın. 
da. yapıldı. Saat 15,30 da taraf
tarlarının sürekli al.kışları ar:ı • 
smda sa.haya çıkan ta.lamlar şu 
şekilde dizildiler: 
GALATASARAY: 

Osman. Faruk. Adnan • Mu
aa. Enver. Salinı _ Mustafa. Bü
ü:mt, Turhan. Eşfak. Mehmet 
Ali. 
DEMlRSPOR: 

Abdülkadir. Mennan, Ahmet. 
N aoi, Fahriı lbrahim - Rifat. 

Hakem Samih Dıınmsoy, 
Hakem Samih Durıt.soıı. 
OyW1a Galatasaraylılar orta-

dan oldukça süratli başladılar. 
Yukarı.da. da görilldüğü g1bi Ga. 
latasarayltlar bUco:rtin ta:k.nnların.. 
da oldukça mühim değişiklikler 
yapmışlar. Birkaç haftadır &kat 
olan &ı.lim sol hafa, Turhan 
merkez mühacime, Bülent de 
sağiçe konmuş. 

Sarı kırmızılılar, mütema
diyen soldan akıyorlar. Demir • 
spor müdafarun sıkışıyor. Fakat 
;.>artı k1rn1ızılılarm üç ortaları 
.:>eceri.ksizlih-te rekor kırıyorlar. 
.Nihayet 18 inci dakikada sağdan 
Mehmet Aliyi ıbulan topu sarı 
kırmızı solaçığı güzel bir şütle 
uza!da.n Demirspor ağlarına tak. 
tı. Bu gol Demirsporluları yıl • 
drrmadL Onları da" ara sıra hü· 
cumlarda görüyoruz. Fakat iyi 
çalışan Galatasaray müda.!aası 
karşısında bu hücumlar erıyor. 
Dakika 30. Turhan Demi.rspor 
kale.si önünde daha müsait bulu
nan Eşfaka topu geçirdi. E.jfa • 
kın iki metreden çektiği şüt yer
de yatan kaleciye çarparak mu -
hakkak bir gol kurtuldu. Gah.
tasarayltlar mütemadiyen hü. 
cumdalar. Fakat Demirspor ka -
lecisinin fedaıkir ve güzel oyunu 
gol olro.ruıma m~ni oluyo_r. Dev
re sonlarına dognı Demırspor -
!ular oyunu Galatasa.ray nısı:f 
sabasına intikal ettirmeh-te güç. 
liiık çekmediler. Şimdi. Galatas~ 
ray müdafaasile Demırspor mu
hacimleri daimi bir çekişme ha· 
linde. Bu arada Demirsporlular 
muhakkak bir iki gol fırsatı k'.1-
~ırdılar ve birinci·devre bu şekil
de 1-0 Glatasarayın üstünlüğü 
ile neticelendi. 

lKlNOJ DEVRE: 

;,'~;"9 

1 

Galatasarau • DemirS1>0T maçında Osmanın qü.zel bir kurtarısı ... 

- - -
Milli Küme Puvan Cedveli 

Takım M. G. B. 
Beşik ta.., 13 11 2 
Fner ıı 8 2 
G. Saray 11 7 2 
1stanbulspor 13 5 2 
A. Ordu 13 5 
Demirspor 15 4 
Altay 13 5 
Gençler 15 3 
Harbiye 9 3 
Ma.skespor 9 

da oynandı. Bu müsabakaya ta
knnlar aşağıda.ki kadrolarla çık 
nuşlardl: 
FENER.BAHÇE: 

Cihat • Cemal. Murat - Ömer, 
Zeynel. Aydın _ K. FiJ..-ret. Naci, 
Ali Rıza. Ni11azi. Lebib. 
GENÇLERBIRLIGI: 

Rahim • Rıza, Ahmet - Selim • 
Halit, Keşfi _ Saltiha.ttin, Adnan, 
Ali, Mustafa. Fahri. 

Her iki taknn da derhal netice 
almak hrzile ve çok süratli biir 
oyuna başladılar. ilk dakikalarda 
Gençlerin enerjisi Fenerin mua. 
vin hattı ile sağ müdafaasını bo
calamaya mecbur etti. Daha o -
yunun başlangıcında. kendi saha
larında oynıyan Fenerlilerin pa. 
niğe uğrar vaziyeti taraftarları
nı bir hayli sukutu hayale uğ , 
rattı. Nitekim 7 nci dakikada 
Gençler merkez mi.i:haciminin go. 
lü Fenerlileri büsbütün allak bul 
lak etti. Bu gol şöyle olmuştu: 
Gençlerin merkez muavini Fe • 
ner müdafaasını aşan bir ileri 
pa.c:ı verdi. Top Cihadın müdahale 
edebileceği bir yere düştü. Bu a
rada Cihadın hatalı bir çıkışın • 
dan istifade eden Ali topa yeti -
şerek golü çıkardı. 

Fenerlilertle bir kmnçı tesiri 
yapan bu golden sonra ayım büs 
bütüı. ·hızlandL Derhal mukabil 
hücuma geçtiler. Dokuzuncu da 
kik.ada Fikretin attığı bir korner 
de Naci güzel bir kafa vuruşile 
Fenerin beraberlik golünü çıkar 
dı. lki daldka sonra da Ali Rıza 
aldığı bir ara pasile önündeki 
müdafii atlattıktan sonra Fene. 
rin i,kinci golünü attı. Bu golden 
sonra oyun Fenerlilerin hakimi
yetine girdiyse de beş dakika 
sonra Gençler bu tazyıktan kur 
tularak hakimiyeti tesis ettiler. 
Bu arada Cemalin ve Aydının 
kötü oyunları Cihada tehlikeli 
anlar yaşatıyor. Bu sırada yine 
Aydın bıir frikike . S?bep ?ldu, 
Gençlerin sol muavını Ke.:;fı ]:>u.. 
nu gü.zel bir vuruşla Fener agla.. 
rına takarak ta.1mnmı 2-2 be
raber vaziyete geçirdi. Ve biraz 
sonra da birinci devre bu şekil -
de 2-2 berabere bitti. 

II!JNCI DEVRE: 

2 
2 
1 
1 
2 
4 

M. A. Y. P. 
37 H 37 

1 28 14 29 
2 28 15 27 
6 28 30 25 
6 25 35 25 
8 23 32 25 
7 21 24 24 

11 19 30 32 
4 12 16 17 
5 14 25 13 

cikmedi. 34 üncü dakikada. Alı 
Rızadan güzel bir kaf pası alan 
Niyazi plase bir şütle topu dör _ 
düncü defa olarak Gençler kale • 
sine soktu. Bu golden sonra ar
tık Gençler mağlubiyeti k<JJbul 
etmiş bir oyun tutturdular. Son 
dakikalarda enerin tazyıkr altın 
da geçti ve bu müsabaka da 
4-2 san • lacivertlilerin gal:bi. 
yetile neticelendi 

İzmirde yapılan 

maçlar 
lzmir, ~5 (A.A.) - Bugün İz· 

mirde yapılan milli kiline maçla
rında Altay tstanbulsporu ı>--0, 
Beşiktaş da Altmorduyu 5-3 
mağlup etmişlerdir. 

Türkiye maraton 
birinciliği 

Beden Terıbiyesi Genel Direk. 
törlüğü tarafından tertip edilen 
Türkiye Maraton Lirinciliği dün 
Bursa • Mudanya ~i üz.erin
de 42.195 metre mesafede ya -
pılmıştır. 

23 atletin iştirak ettiği bu mü. 
sabaka çok heyecanlı ve o nis -
bette de çetin olmuştur. Müsa .. 
bakayı atletlerden ancak sekizi 
muayyen vaktinde bitirmişler ve 
Türkiye maraton rekordmeni 
Şevki yar~r yarıda terketmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Alı _ 
nan neticeler şunlardır: 

1 - Ali Fara.duman (!stan~ 
bul 2.58.42. 9 /10. 

2 - Mustafa Kaplan (Anka.. 
ra) 3.03.1 , 6/ 10. 

3 - Kostantin (Jstanbul). 
4 - Orhan (!stanbul) 
5 - Mehmet (Elazığ) 

Yarışın sonunda atletlere me
rasimle mükafatları verilmiştir. ı 

-

Amerikanın 
Bitaraflık kanununu 

ilga etmesi 

Muhakkak 
görülüyor 

Vaşington, 21i (A.A.) - Vaşlng

tonda bildirildiğine göre, Amerika 

Blrleidk devletleri hariciye nezareti, 

bit.;ıraflık kanununun ilg881 hakknı

da kongreden gelecek her türltl fikir 

ve dü~Uneeleri kayda hazır bulunmak· 

tadır. Resmt mahfiller, Ruzveltin pek 

muhtemel olarak Salı günü yapacağı 

"Oeakbaşr Musahabesl,. nde bu mese· 

le hakkında fikrini bildireceğini tah
min etmektedir. 

Çöp fırınlarının 
sagısı artıyor . 

Yeniden Üsküdar, Edirnekapı, BekJO 
lunda üç çöp fırını inşa edilece 

Ayan meclisinin t.ariciye encüme· 
ninde, bitaraflık kanununun ilgası ta· 

raftarlarr, 10 na karşı 13 ile ekseri
yette bulunmaktadır. 

---»o«:---

Amerikayı korkul
mak için yapılan 

propaganda 
Lotıdra, 25 (A.A.) - Sunday 

Ti.mes'in diplomatik muharriri 
yazıyor: 

Alman propaıgandası !ngiliz 
ve Amerikan efk:an umumiyesi
ni yakında Almanya. Italya, 
Fransa, Rusya, ve Japonyadan 
mürek!;;:ep kuvvetL. bir blokla 
karşılaşacaklarıııa inandırmak 

istiyor. öyle muazzam bir blok 
ki Birleşik Amerika harbe gir
mekten sakınmalıdır. 

Almanya ile Rusya arasında 
gf1ya müzakereler yapılmakta 

olduğu hakkmdaki haberler 
müphemdir. Ve biribirini na.kze
decek mahiyettedir. Maamafilı ı 
gerek Londrada gerek M.oskova- 1 

da Sovyet mahfilleri bu müzake· ı 
relere dair çıkarılan haberleri 
tekzip ediyorlarsa da muhakkak 
olan bir şey vars3 o da Alman
ların müzakerelerin ehemmiyeti 
üzerine israr etmeleridir. 

ıJa.zetede çLKao otıttın YBZl ve 
resı.mıerlD t:ıuıı:ııku mahfw:dw 

&.BON'E l'AKIFESJ 

'ıdemıeket Merıııeke• 

ıı:tnde dışına.a 

~ylıJI lfô lôe &ı 
s o.ylık tfflJ l~ 
B aylık ntı iıtı 
l ytllııı ~()() lffOO • 
rartteden ~8.1.ka.n Bı r tlgı IÇ1J:ı 

&yda otU2 ır.uruş dU.şWUr t->osts 
birligt.ne ~iyen yerlere ayoe 
>-etmiş oeşer l<uruı,ı zamınedill1 

Abone kaydmı oildlren m~l<tuı 

1 .re teıgraJ Ucretinl atıooe parası 
aın posta veya banka ı.ıe yollama "ı 
tlcrettru tdart aend1 tlzerine alır 

l'örk.tyen.ID beı pn"t.a ml'rkninclt 1 

v A.Jill"a abone ya:1.ııu 

A.dres aeğışurme ucretı ı~ Kro 
CLAN V<'ltt;TLEIU 

rtcaret ua.oJarınu:ı sa:ıtı.m • 98 
tın aooda.ıı itibaren Lı.a.n saytaıa 

Şehrimizin çöplerinin denize dö· muştur. edi~e, 
külm.1yerek modern çöp fırınla- Bunların planları bel ~ 
rxnda yakılması hususunda Ed.ir- yeti fennlyesince hazır ııı.';I 
nekapıda yapılan bir tecrübenin 1 haziranda. inşalarına ~ 
muvaffakıyetli netice verdiğini kararla.j'tırılmıştır. ti~ 
ve yeniden muhtelif semtlerde Osküdardaki çöp !rrınla]ıİ ';/ 
çöp fırınları inşa olunmasının ka- ye köyünde, Beyoglun ~ 
rarlaştrrıldığrnı yazmıştık. de, EdirnokapıdaJti de t tıt·' 

İstanbulun çöp derdinin bu su- hrrları arkasında yapıla~~ 
retle hallinde ve modern çöp fı- her fırında günde iki ) rb8 
rmlarmın yapılmasmda Ali Çorba- çöp yakılael'Jclır. Ali ~ f 
cı isminde bir göçmen vatanda..5m ucuza mal olan bu fırınl da } 
belediyeye ve şehre büyük ya:rdı- rareti ile sulan ısı:tnıalt pı. 
mı olmuştur; bulunduğundan Edirııe1'rı.er 

Aslen Bosnalı olan ve Taşlıca \·e Umraniyc köyünde b 
göç.menlerinden bulunan Ali Çor- hamamı da yapılaca:ktn'· 
bacı Viyana.da iken Tuna nehrine d& 
~.öp dökiilnrnsinin menedilmesi ü- Çöp frnotarının civurJJl 
zerine orada yapılan çöp fı rınla· nacak olan bu ba.m.aın~.~ 
rmr sathi bir şekilde tetkik etmiş başka ateş yakılmadan ~ ~ 
ve lstanbula gelince de bu mo- Bu suretle hem şehrimfıi11Jı~ 
dern çöp fırınlarının şehrimizde dini halled€n ve heın ~&JJ I 
de yapılabileceğini düşünerek be- mamlan suyunun ma.S . Çd':J 
tediye reisliğine müracaatta bu- masrnı temin eyllyen ,ı\ll ııJP"" 
!unmuştur. nın belediyeye ve ş-?re / 

Vali ve Belediye reisi Dr. Lütfi takdirle karşıla.nmışt~,.., . 
Kırdar göçmen vatandaşın teklifi- --,....-----~ ./ 

--~ ni şayanı dikkaıt görerr>k kendisi-
ne malzeme vermiş ve Edirneka
pıda tecrübe olarak hir çöp frrnu 
yapılmasmı söylemiştir. 

Ali Çorbacının yaptığı bu tecrü
be fırını bir heyet tnrafından tet
kik olunarak çok muvafık görül
müştfrr. Bunun üzerine belediye 
reisliği Edirnekapıda R, Üskiidar
da 3, Beyoğlunda 3 çöp fırını inşa 
olunması için 1941 mali yılı büt
çesin o 50 bin lira tahı:-ic:ıat koy-

KAYIPL~ 
oflı_A 

Dcv1311u Nüfus roemurıuğıl ,;ı:., 
dığıın lıliviyet cUzdanrtıd11 ıll' 
kuyud.ltlyle birlıkte her 11~.o ...i 
eylt'dl;u. Yenisini aıaea~A.11 ı'.ı 
sinin hUkmU ltalmadrğını il ~ 

0 3,:ellinln C.azh ı<öfllJI ~ 
oğlu Hamdi Orha~ 

............................. ımw ..... ~ 
'l'iirkiye ~aaıaıarıyeti 

ZiRAA T BANKA Si (iP 
K.wuıu~ tan.hı. l~. - :>emıayesı. ıuu.uuu.uuc rur~ i) 

~ube ve A1ans adedi: 265. 
Zirai ve tıcari '•e? nevı banka muameiele-ri. 
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p19.n8 ~öre ı.kra..ıruye 
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100 
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160 • 

nnda 40. ıc; saytaıarda ~ ıı.u~ ••••lllTWID:ı.ı~•m;•azm••••••••m•m::m11mllll :lördUDctl saytliC18 ı: lktncı ve 
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1 

ııc;tıncllde ı: oırıııctde 4; 08.§lık -!-;.-;.~~-;.-.-;.-;.-; ________________ ,.,,,,,,.. 
Y&OJ l<esmece 1i liradır 

1 O el yapılmaya eıverışıı 
BtlyüK; çok devıunıı kilşeJJ 

·enk.lJ UAn verenıere ayn ayn ID' 
1trmeıer yapu.ır. ttesmı lllnıarm 
i&ntlm 'J&tırı 50 Kuruştur 

rlcarl ~tabl}·eu" otnuyao 
Küçül& Ua.nlıu 

Bir defa ~O; lk.1 defaaJ .w. llc: 
letaın ~ . ı:ıört defası 71S ve oo 
1etası 150 ımruştur. 

Göz Hekimi 

Dr. Murat R. Aydın 
tleyoğlu Parmakkapı, tman sokaJ, 
No. 2, Tel: UIS5S 

kırahk bına 
.\nkara caddc·6lniı. er n.l!teber yerinde fe\·kalide 
\'adar ve aydınlık bir blnil lütaldrtır, 

Vakit gazetesi lda.rchi'--ıe~ioc müracaat. 

Demirsporlular başladı. Bu 
ilk akında kazandıkları bir fri -
kikten istüade edemediler. Mu
kabil akmdan sonra sarı • kırmı.. 
zılılar Demirspor rusrf sahasına 
yerleştiler. Üç orta .Mehmet Ali
nin seyyal akışlarında aldıkları 
paslardan istifade edemiyorlar. 
Fakat beşinci dakikada Turhan -
dan bir ileri pas alan Eşfak ö _ 
nündeki müdafii de atlattıktan 
sonra takın'ırun ikinci golünü 
atmakla güçliik çekmedi. Bu gol. 
den sonra oyun artık Galatasa -
raylıların hakimiyetine girmiş, 
müteı.1a.Jiyan Dcmimpcr kalesi 
önünde fıılrat neticedz bir ovun 
oynuyorlar. ŞLl.t bir türlü atİla -
mıyor ve muhakkak gollük fır _ 
satlar ölüp gidiyor. Bu arada iyi 
marke .a.ilıneycn Demirspor sağ 
açığı Adnanı da atlattıktan son. 
ra uz.aktan bir şütle Osmanın 
çıkmasına bile meydan vermeden 
Demirsporun tirinci, biraz son
ra da E.'.;'fak uzaktan bir şiltle 
Galata.:;araym ü~üncii golünii 
attı ve b:t müs::ı.bcl::ı dn bu cekil 
de 3-1 Galata.sarayın galibiyeti 
ile bitti. 

Fer.erliler bu devre daha ener
jik ve daha muvaffakıyetli bir 
oyun oynamağa ·haşladilar. Dör. 
düncü dakikada mühim bir gol 
fırsatı kaçrran Ali Rrza, 11 inci 1 

da:rikada bu hatasını tamir ede
rek Fenerin üçüncü sayısını da 
yaptı. 

VA K 1 T matbaası 

Günün ikinci maçı yine hakem 
Samih Du.ransıoy idaresinde Fe. 
nerbe.bçe. Gençleri.liriği a.rasm-

Bu golden sonra Gen~leri be -
raıberliği temin için çabalıyor 
göriiyonız. Fa!mt Fenerliler bu
na imkan vrrmiyen bir faaliyet 
gösteriyorlar. Biraz sonra Fe • 
nerlileri yine hakimiyeti almış l 
bir vaziyette görüyoruz. Bu üs
ttlıılük semeresini vermekte ge -

Kitap kısmz,ıı 
edip 

qeniden 
açınıştıı 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namınsıı tli?.iH ;ıııJeri alır. 

Liste 
No.sı MJkdan ctNst 

1 6418,250M3 Çam dilme 
2 2522,400 M3 Çam kalas 
3 3037,725M3 Çam tahta 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 

l.\<luhammı>n 

lx>!dell 
Lira Krıt. 
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