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8
1941 Man Bütçesi Suriye ,

1Meclisin dünkü tonlanıısı 
11 

Uyük Millet I' 

ıııeclisinde ~;~~~1~1: Cörcil'in Dahiliye, Jandarma Umum Komutanlığı, Sıhhat 
Yazan: ASIM US b t 

~~~~ .. ~·~::!'.:.~~ arasında evana ı ve içtimai Muavenet, Adliye ve Maarif 
~başladı. nc"ıoı hüt~csi bir taksim -o-

~~;:;.~::;;~~~~{~;! . edilecekmiş İngiliz başvekili Büf çeleri müzakere ve kabul edildi 
~I :ade cdilC'n rnubtf'lif irra.at 1 Londra. 27 (,\ • .ı\.) - Parlı\mento Girit ~ 
oı... e n bir Mm<'llk l!:.i planı demek N .. • 
"lllll:...-da t "-o•mdan Vcrnon Bl!rtıctl, M'S..,_ B • k 
~ l'ilUl n biit~e umumi_ b~y~ ın - k 1 1 s m a r . Ilı lett ile Of're~anmılal., ıstika· chrontclc gtız'-'tcsindc yazdığ"ı ma a "-

etini dr, gösterir. ele diyor ki: 
ttı.~tt:<'mb: .':~l'n SC'nt' olduğu Fransa Mıllctlcr Crın!yrtJnılc~. il~• su r , .. ve 
~ bq s"nc de nonnal "ısımdırn dığı mıında mudbinc~ Suriyeyi ~ ın c 
"' "8 bir de fe\ kalidc kısmı lhti- bulunduruyor. Hatbuk VLşi hu~uıncll 
~~1l or; yani A' nıım harbi k_·a r- .Mlletıer C"cıntyctlndm çekllınııtir, 1n. I 
-..ıı,.,d 1 Jrak'a ıııtıklfıl vcrrnl'Y<' kıı L_ a de\ Jetıç<' ihti~ ıtn zarun o- gltcrcn n • 
~ l'l'ıll)' · • u·.nrin<' Fransa da Sur!. ı.._ ı rniıtlafaa t.edbirlf>nnın rar vcrmesı ,,._ . , 
~ 'ttiği masmf"lar a' rım fe\ ka· ·c 0 Jstiklı\I vcrnıeyı \ dctmıştı. l' a. 
'eQe " ~ Y hu ,·aadınl tutmanıA"tır. ~ '."ridatla karsılanabllmek için !<al Fransa 
~ hu!çenın ;rnnında ikinı::_ı b!r .ı\Jtrn rr.ı kahıtındl' Almanların k·-;dl 

ltatad d 1 lehine C'ldc rtUkıcri bir ar ~I o hiit<,I(' f.an1im c ı mıı; davaları 
1 

2A. 111111l or, \di biıft:cnln ~ c--k~ı Jıı · .şay<'l İngilt<'re Surıyl'n " 
'""lt f - Suriy~ı;nılıntC'mln et.meyi taahhüt cd'-'r-ı._. •8 f'\ kaladc hiitçC'nin ;\ C'kunu ı.'ltıktaıu 

11 
maımvınu 

"-ttıı 5 ıniJ~ mdur • .Buna ~orf' dr\- S<' fngiltcrf'dC'n ayrıı sl"ııı 
fltıu .~di \ f': fe\ ka lide n>..a,..rafları tmtyrccklcri şiıphl"sir.dır. 
~!( lllıı;,.rlc>'ki fıaılrandnn ha,.lıya- ta~:;'gı~trrcnln Suriyryı Tlirl<l<'rll' Ya. 

) 1111 oları 19.t ı \ılı içinrlr 3!11 mil- 1 a·ı,.r nraR1nda Lqkııim •'tnıek 1"1
C• 

blJ bulacaktır. ili ı Gort>bdı. Ajanlarının 
au dık)f'rtnl yayan ' nlann bl'iy 

~l't> l"akatn 500 milvoııu hul:ın t rdikl('ri aııabıyct Alma 
hij;ıı Sl'neki adi ",' f('\kRliidc ~('o:~r ıııumııldl"n korktııkl11rınn drl~ 
~a.rıı" 'l'.künuna nisbctl(' a·t,, fakat lrl ctnırktrd :r. 
ıı_ d~l'rı f'\\ "' 2:>0 mil;:\ on t'I ra f~n
~tı 1~~n umumi masraflara nıs
ılht .hır hın li fazladır. Bu da pek 
"-- •r. (,~iinkü ha"' \azircti kar-.. "Uld • •. • • 
llıııd a alınmru;ı ıanıri olan ınilb 
~af.ıa tcdtıirlcri Jlc d<'\ Jet in u
'-t ı:a ha, atında hıhli olan lhti) aç 

Arnavutluk basvekiline 
suikas.tte b\ı)unan 

vasilaki 

V c diğer meseleler 
hakkında etraflı 

izahat verdi 
l..oııdra, 27 (.\.A.) - Bi vekil 

Çörçil bugün A rnm Kamarasında 
Bı mark Alman zırhlısının hatırı! 
dıgını vp . arki Akd<'nizdr 1ngiliz 
donanmnsrnm da za,> iata u~radı
frını bildinni tir. Ba.q\•C'kil rsruı 
~utkuna ba~ladı~ vakit :Rbmnrkm 
b:ıt111ldığına dair olan habC'r he
nüz kendi kulağına varmamı bu
lunurordu. 

Çörçil su b yanalla buluruııua
tur: 

(Devamı Sa. lı sii. S dr.) 

Giritte batan 
i ngiliz gemileri 

ııı lkınıı. olınu~or. Bil3kis ı.ulb 
a.ıılltılarında t.ısılma"ı mü nkiin 
ita ba;-ı mar.;raflar harp tehllkc-
1 tsısrnda 7,aruri ihtilaçlar şek· 

• J..ondra 27 (A.A.) - J<..nıln bir ld
. 

ıdam edı 1 mC'mbada~ öğrrnildığinc göl"C', Gi-

l"l~1~lor H' lmndan doln~ ı da 
ıfa11 1a<le miidafaa mll.'jraflann
~ ba!>ka adi biitç('nin masraf ye
' 

11 dahı bir df'reccdo yiiksf'l-
bıııunıı) or. G('çen ı;ene 268 

~ n olan adi hü~cnin lnı . ...srn.e 4, nıtı ona. çıkmıs olma!'ll '""!c sa
bu gibi :ııanırctlcrin bir ne· 

~'ııldtr. 
~'1h1tki hukcrıin ma. .. raf rakam· 
~ böyıe mütPmadİ)'f'n kabanr
'1\ ~ltıriiklcr ha,.ılatı gibi bun

A ) _ 2il Mayıı. saba. rit açrklannda yapılan har<'kilt Nı-
Tir.ıoa. 2 < \.' • 1 et hapishı:ınenln nasında İngiliz knıvazörlrrindl'n 

hı erkendrn vo~;u~mu,.tur. Gloucl'sler ve Fiji ile Jıın'>, Grcy 
a\•lusu'lda idam ' ta Ama\uthık Hound Kclly ve Ka.shmir torp do 

Vossilaci 
17 -~~Y;dllrm<'ıte ıcııcb- muhri~lerj hat.mrı;tır. İki zırhlı ile 

başvckll YcrJacı ~ Ft esnasmda baş- müteakip knıvazörlC'r rıddf olma.
blis etmlııllr. su.ak u kt n ayrı~ lf'!llrla beraı'beı" hasara uğramllflal'
vek,11 Verlaçi AnWVU Ul a Tjrana r dır ~niz yolu ile Giridc karşı y&· 
makta otan :rtatyan kra mat.kat el- prJ~n düşman jbracat trşc-bbü.<ilC'rl-

na kadar re a . t tayyare meydanı nin hepsine manı olunmuş ur. 
ıniştl. 

Ruzvelt'in 
nutku ' 1'arşılık f Pslril edf-n bir kı

t"-ı 'aridat biJild~ rnüt.('tt1adiyeu 
~t!ı f<>hliketıini gfüıterir. M~
t"ııtı 1' mü .. tabsil olan ('llenn 
~ l'l.-re gitmf'"i liizündcn iktı
~ le faaııl cUcrin f'kı;Umeı;i de 
~ t i~ln vergi me\ zuu olan bir • 
"'ffrı kaynaklan kilrlf>tlr. Onun 
ııı.,.~~ ... n sc•nc bu me\sJmdc 1940 
''' 

1tı biit~i hazırlanırken bii~e
~IJ 0ıınaı yıllara nl"betlc bir 
fıa.~ kabaran masraf raJwnlannı 
ltı 111

3 abilmt"" fsi hakikat.en de,·
l'iir~•ınıarmuzı cndi!jclcrc dii~ü-

BUtiln dunyanın bUyuk bir alaka 
'le beklediği RuzvclUn nutku, bu sa. 
~saat 5,30 da söylcnml§tir. \'AKIT 
bu saatte makineye verilmiş oldu. 
ğundan nutku almak lmkAnı hA.sıl ol
mamıştır. Uındra Radyosu sabah ne~ 
rlyatında nutkun muhteviyatından 

bahsedecektir. 

"'- il, 
~~illa beraber bu sene 1941 
S 'h8zırlanırkcn hu endiı;ıeler 
~t\ flUil atla bcr1araf olmuştur. 
~ Ret;en seneki haı.lne talısilitı 
~I Ye konmuı:; olan tahmini ra
~ ,atdan ~inni milyon lira ka
l~ •da tutmuı:-iur. Bu sureti.~ 
1~ l>entı.sinin adi bü~esi tallı~ 
I~ tıa ta.mamf'n kapandığı gibı 
1'tı Olarak f'lde edilen hasılatı 
1-.~ ~D(>.f;J bü~lnc ma.I etmek 
•~ bii dahiline girmiştir. J<'e,·kali· 
'l;ıe tf:e)·e gellnee bu da rcvka
~, '•lidat ile ka~ıtanacağı~ 
~li geçen senenin tecrübesi o
~ldt.'itJ yılm mali lhtJy~lanm 
~ bakİnımdan kalblcriınlzc 
>~tt etıı bir itimat 'erecek mahi· 

ect.ır 

~1l :ıa. lJi.\'C edelim ki fC\'St: e bütçeye konan m~raflar 
~de »ere sarfedilen paralar 
~ )( değildir. Bu ~raflarla 
~ lrıiUetı her . eyden en·cl S ~ek!Jlzin milli hudutla
,-,t llfılhu muhafau edebilmek
Ste Son glinlcrdc ha,·a yolu ile 
~~le \·e IJ'aka intikal eden harp 
~ ı..~lel'i gösterml!}tir td bugil· 
~ ~ .. TUl'kJye kendi hoduthr.
I~ btı "'1lhu muhafaza edcbllmi!ll 
~ • aocak fe\"kal&dc bütçe ile 
1~ (!tliJen ınlUi müdafaa hazır
~ b ""Yeısindedlr. Bununla bC· 
tt )'1.ı q hliUi müdafaa hazırhkla~ 
)' ~ bugün için de değildir. Bu 
)'-,. oı"'"'edlıen paralar , ·e lhti
ıı.; ~ UJlaıı emoılder yannkl nes
,._.~ tt111btaç olduğu bir müdafaa 
'"'1J:'1htl11 rrıemtcketlmizdc deS ~e ' 'Ücut bulması de· 
~ aııi 1Dt4 harbinden sonra ge· 
"'~~ .. -h )(Jııetıcr Cemiyeti gibi 
111~ ~h.•r.in garanttıerlnc rai
"- .. ~•I muhafaza editememitsc 

__, -- bir suUıla mıur.y.et 

Surivede Jao~nya 
Vaziyet 10 mıly_onluk 

• 
ger g~~n_. 

H lk harbe suruklen· 
~ekten korkuyor • 

Alman tayyar~lerı 
Suriyeden ge~ı~~r 

(Ya=ısı 4 unciUlc!_ 

~ ınc de,ıunmı te
bll)nıll§ olsa bile ı!ııeı bir garanti 
oıın için befD~ oJacaktTr. İstik· 
baımak çok ~ ...ınett keneli hu
belde dahi '!!ıyctini anMk !ine 

datla1'1JU!!..tt edcbilooekf.Ü'· kendlel e---

Amerıkan 
mah 

müsadere etti 
--<>

Japon askerleri, 
depoları kırarak 
mallan almışlar 

Ne,·york, 27 (A.A.) - ~la· 
ted Pres'e göne, Fransız Hındl
çini hükflmeti, Haikhong antrepo
larında bulunan 10 milyon dolar 

(l)m)(J,mı Sa. 4 sil.! de) 

Maarif Vekili Ilasan Ali l'uccl Da1ıiliuc il' c7~ı?i Fail~ ():;frak 
geniş beyanatta bulundular. 

Sı1ı1ıat Vckıli lllt/ıi.sı Akıta.~ 

zunu olmıyanJarm dahi ancak na 
.zari :bilgilere sahip bulunduğu. 
bu büyük noksanı tciflfi için 
kurslar a<'Tlma~ J8.zını geldiğıni 
söyledi. 

Ankara, 21 (Vakti) - B. M. 
.l\foclısi bugün saat l4 de Şem. 
scttin Günaltayın rı:'isliğındc top
landı. Dahiliye, jandarma umum 
kumandanlıgı, hariciye, sıhhat 
ve içlınıai m uaveoot, adliye 'c 
maarif •bütcelcrini müzakere \'C 
kabul elli. ~ 

Birçok hatipler butçelerın mü
zakeresi sırasmd3. söz aldtlar ve 

Bismark'ın varalan11uıaına amil 

Giride yeni 
Alman kuv
vetleri geldi 

-<>--

Harp 
Siddetle 
devam 
ediyar 

İngiliz avcı tayyareleri 
faaliyete başladı 

24 Alman 
tayyaresi 
düşürüldü 

Kahire, 27 (A.A.) - (JUS.(}.) 

Kahlre a.skerl mahfiline gelen ha. 
bcrlere göre Giriddc Maleme ve Han
ya civ:ı.rmda ı;lddcUi muhnrcbelcr de. 
vam ediyor. Almanlar 24 saat zarfın
da yen! kıtalar gctirmlglerdlr. lkl ta. 
raf da nnudane harp etmektedir. 

Kllhlrt', 26, (AA.) - Hanyadan 

(Devamı Sa. ! mı. 1 de) 

Dahiliye bütçesinin müzakere
si sırasında söz ıalan hatiplerden 
Avni Doğan, nahiye müdürle. 
riniıı mesleki ıbi1gilerlnıin nok. 
s~nlığı dola)JSiyJc vazifelerini 
yapmaktan aciz lbulunduklarmı, 
kiilturlerinin ve hayat görgüle
rinin bu işi yapmrya müsait lbu
lunmadığım, siyasal bilgiler me-

Mazhar Mufit.. Kansu, nahiye 
mlidürlcrinin istikıbalinin karan
lık olduğuna i<;arct ederek bun
ların idare seviyelerinin bu se. 

(Devamı .sa. 4 sü. 5 de) 

tnın1arderine verlcştinlirken ••• 

Alman kruvazörü 
Bismark 
batırıldı 

-0--

1 tngiliz tayyare gemiai 

Lav al 
Amerikaya 

Bir hitabede 
bulundu 

· Ark Rvayal'dan kalkan -
tayyareler büyük mu
vaffakiyet kazandılar 

·Alman ve İn 
giliz tebliğleri 
Lo,,dıa, 21 (A.A.) - Alınaı: 

zırhlısı Bismark'rn tahribi am 
rallık makamı tarafından neşre 
dilen bir tebliğ ile resmen bildi. 
rilmektedir. Tebliğde şöyle de 
nilmektedir: 

.. Alman zırkl1sı Bismark ~ 
1.·ıwvtclcrimiz tarafında.n batı 
rılnuştır. llarcklit hakkında 

-<>- 11ıiimlcii11 olur olmaz tafsila.t ııe 
M 1 P t f rileccktir." areşa eten ara ın- Bl MARK KUMANDANININ 
dan vazifesinden çıkarı· 1 

MESA.JI 

lan eski nazır Borlln. 27 (A.A.) - Büımark zırhlı 

D k • ı mnm batmadan evvel Alman bqku. emo rası e- tnand:ınlığına gönderml§ olduğu ~ 
• saj, §Udur: "Gemi, manevra kabilfye. re h ÜCU m ettı Unl kaybetmiştir. Son obUsUmllııe ka i d&r çarpışaca~. Yaşasın l'Ohıw ... 

(Ytı.Z1.8t :! incide) (Devamı Sa. 4 sü. 2 de) 



~----..,;._~---------.. - VAKiT 28 MAYIS 1941 __ 

----.~' Laval Amerikaya 
Radyo Gazetesı ı:bir hitabede bulundu 

1 ...... t • aab! Londra, :n (A..A.) - Mareşal Pe. 
& - ten tarafından vazU'eslnden nkanldı-

fı g1.lndenberl ilk de!a clıı.rak radyo<!a 

Girit a ası 
havacılar 

e ~ 
Harbin sürprizl~ri 

ve tarihten bir mısal ra:n bir hatta ı:a. n h_yec .. nıı hn... nuluk Aöyliyen L~vaı P.zcUmle §Öyle 
dl8eleJ"den BOnra Almanlar Glrfdln 

1 

deml.ştır: 

prp kısmına hiklm oldular. Şark Amerika hirlcşlk de'f'1etlert FraıMıa. 
lmmmda. lngl iz hAldmlyetı devam yr, HIUerln, tarihte mı.ıı görlllmemi§ 

tedir. Z;ım'lrı tn~l'zlerden ziya,. bir jeııtle uzattığı cll redıl tmeğe te:-
de Almanhra ynrdım ediyor vik eylemekle memleketlml.ZI par!:ala 

tnglılz d ınan 'a. ı <.1r'te mUhimma- mağa ve mahvolma a ııevltcdeblllr. 
tm gel:n .. ne mani oımakla b-raber Amerikalılara hllap eden Laval fUn 
.Almanlar blrta'kım t nklar geUrme-ğe 

uv ti!lk olmu 1:ırılrr. 
tnglllzı .. r, .ı\Jman tnarnızlarmı defet 

,,.,..,. de tnsyl'k altmda olduk'armı 
tlra! c>dfyorlar. tn'!iı!zl"rin 2'. .yfatı 

d ıkf'a ... :;:r.:·r. t 1 kruv~zör dl5rt 
torr tlo kaybt'tmfıılerdtr. Almanların 

vt tı da çok mtltıhn olsn gerek. tıı. 
Uzl •. bir 1 'ılc(!e c!Brt bin Alman 
kert blltırdtklarmı aövltlyorlar. Tay 

1&J'elercten atılarak açılmavan para. 
ti r ~rllııd n ,.e yere llldlkten aon-

lan soylcmlştlr· 
Si;: Okyanusun Utesinde bclkı pek 

farkında değilsiniz, fakat bu harp 
diğer blifPlerc benzemiyor. Bu öyle 
bir lhtl18.1 ve inkılllpdır ki, Avrupa 
bundan gençelınlş, yeniden teşkUAt 

lanmq Ye mUreffeh olarak tıkacakbr. 
müreffeh olarak ctkacaktır HUrri 
yeUerin b~iği olan bir memleket 
tebu hUrriyetlerln tehtide maruz 
kalınası ba.hia mevzuu olamaz. De. 
mokrui eğer bizim tanrdrğmıız ve 

1Dıha edllenler de mllh!m blr yekan bugiln]ril su.kutumuzun kısmen mu 
tutmaıdadrr fngf11% kanaatine g8"e scbblbl olan §eyae bizden bunu 
Glrite hücum AlmanlarıL 0 kadar ağn' · için mücadele etmekliğlınlz talep 
Ba71ata mal olmuştur, ki Kıbnııı ln'al edilmemelidir. 
edeeeklerf eilphell gilrtılmektedh'. Fraııaa batmak istemiyor ve bat 

IRAK VE 8UR.lYE mayacaktır. Fransa avrupanm btl 

!ngmzler, Irak harblnlll yakmda 
tunye edfleceğtni blldtrfyortar. Bu. 
nanla beraber IraklrJar hAIA. Batdat. 
t.dır1ar. 

llarl:ıre. tııgmzter lçtn bir e~r. 
8mtye nzertne yapılacak bir teşebbtıa 
ım.ntereyt vı,ı ile harbe .OrOkllyebl
llr. ~ tngtllzler Suriyeyi bom bar.. 
danan ediyor "Ve V!şt btrnn aeı çıkar.. 
mama1rtadrr. Jl'akat ırruııtm taralm

,aptlacak bir hareket diler ..ııa_ 
&l tngflterey\ 1l'rana tıe brp 

getirecektir. 

Alman _ Fraı1Slz an?av"m&81 bakkm,. 
da yenl VN!kaL'U' elde edllmf.etlr. Ren 
llebrfnln denize yakm lmımlarmdan 
Alma'\ hQcumbotlarmm Akdenlze geç 
mul l'ran8a tnralmdan k&bul ecm. 

r. ll'ran.!adald makine '#e elelttrtk 
hnm cmrtte tıh1 Almanya bea. 

lıma tank ve deniz IJetleri ti.mir et
mektedir. 'Oç btlytlk otomobil w mo. 
tar fabrfkasr, Almanlarla l§blrllfl ya. 
Jarak top .,. tank tmal etmektedlr
ler. tfgal edtlmemlf olan ırran..- aa 
Almanya besabma catıpn mtlHH ... 
1111' mevcuttur. Karm1l7&ya pim maJ,. 

rm ytızde eek8enl .ı\lmanyaya ihraç 
edllmelrtedir. 

İJll'f ıtere de bu Alman - rnmım lf 
tıll'lfltn~ karp mukabil tedbl!'ter aı. 

a\rtadır. 
Ha'* &lmdıfma ~re ll'ran .. "9 

puıtanna ııeyrtlsefer hakla ftrllml'8-
aıttır. YabuZ daha ne gibi tecSblrler 
mne•ıt old1JIU flmdlden tümbı edD. 
ınemutedlr. 

yük devletıerile beraber iki i!t 
bapnnak mecburiyetindedir. Sul_ 
hu korumak ve ondan BOllra i1JSlz. 
Jikle eefaleti ve kargaşalığı orta. 
dan taldıraralc sosyallzml teala et. 
mek. 

Şahst tecrllbeme istinaden size 
verebileceğim t<Wlnat, :ift,e bun. 
lanbn ibarettir. 

Amerika bizi bu mllll dlrilme 
yohında bu suretle tahlil etmeğe 
muvatta.k olacak mıdır? Yoksa 
gaddarca ve kanlı tegebbllslerle, 
Fransanm 18tfkbaline doğru ser. 
bestçe Uerlıemefe başlayacağı sa. 
ati gec&tirecek midir! Avnıpanm 
yeniden Jrnnılmıuunda, siz Ameri. 
kalılar, çok yUksek bir rol oynı_ 
yabiHrslnlz. Fakat bunu ancak 
sulh için sulh yoluyla çalışarak 
ve kendi müteyakkız ve müttehit 
kalarak yapabillrshılz. Sizin lata. 
mzla Jatamız arumda mllbadele. 
!ere yenJden ba§lanmıdlr. Senet. 
lerlnbden pek çotuııa muhtacız. 
Sizin de bizim aervP.tlerimJzden 
bir Jnwnmı ihtiyaçcmız vardır. 
l'üat IUDU kabul etmelisiıı1z ki 
IPrama y.enl d1lnya ile yeni Avnı. 
pa &l'Ullldakl dDDme dolap vasi. 
feıdııl aneftk, her tt1rlll gizli dtı. 
güncelerdeıı azade .olarak Alman. 
ya ile tam btr :f§blrlfğf seyaaeti 
takip edeMJcUlf takdirde yapabi_ 
lir. 

BBf)'Ol'UDl: Bu J§birllği sizi ha. 
retete dtltilrllyor. Fakat bunun 
hadlaelerhı tM>U seyrine dahil ve 
Fransa için 7.&l'Url olduğu kadar 
Almanya jçin de faydalı olduğunu 
Jaba.t ettim Dil ediyorum. :-------. -----ı Lava! 86deriııl flSyle bltfımı. 

imali lrlanda tir• impantorlufumuzdaıı he~ 
Mecburi askerlik 

karannı 

Protesto ettiler 

hangi bir parçayı kopanp almak 
i8t.enenJs bbdm etimiırıden bir par 
ça top&l'IDJI gibi ol1C1Jmmız. Ha' • 
yır ••• En bG}'Uk fellketimiz anında 
um tapraJdarmm ber.lnde sizin 

-50-
O, lıir sermestt içinde pterlnl 

lrapem!ftI: 
- Sor ... diyordu, çoık ••• P,.1:. .çok 

sor .. Hepai:ni söyllyec ~'llll ••• 
Ve ben, o aevgU1 bqm her ye

rJni, klrp11derint ve saçlarmı yh. 
lene, binlerle aperken: 

Girit adam üzerinde bir haftadanbe-ı 
ri devam etmekte oıan hareki.tın bel· 
llba~lı alll.hı, 80n Avrupa harbinde ol· 
duğu gibi. tayyarecillktlr. Alman pa· 
ra.şUtll\ ktta!Jlrmm büyllk bir ctıretkı 
indirilerek Suda Umanı .lllalemt tay
~e meydanının mlbvercller eıtne 

geçmiş oımuı müteakip nakliye tar 
yareıerlnin bu tayyare meydanına ko· 
ıaylıkJa tndlrllmelerlnl temin ve hlr.ta 
ye etmJşUr. 

Her taarruz hareketinden önce pa· 
raşutçU!erin emniyetleri, geniş mllr 
yaatakt bombardıman h.areketlerile 
ve bllba8811 Alman kumandanlıklan -
nm bUyül~ b T' inanla gUvcndlklcrl pi· 
ko boınbaJ"dımancılarla himaye etmiş 
olmalan nazan dikkati cetbed~r 

Almlll'! parqütçüleri Girit adası U· 
v.erlnde ne derece mı;vaf!akryetıt bir 
ini§ vaptılaraa, tnglllz mukavemeti 
de o kader •lddetlf ve temizleyici oldu. 
Fakat adada, taarruz •den mlb\'er 
h'\Vactlarmı önleyecek ve yeni y~ .ı 
nakliye akmlarmı durduracak sayıda 
ve klfc'lyede Brttanyalı avcı ve ~ • 
baJ"dtmancı tayyaresi bulunmadığmr 

da ka~ııl etmek llzmı gelecektir. 
Bug!ln için mihver hava piyadeleri 

Sucla llmanma ve Matemi tayy&!'E' 
meydanına yerleşmişler ve her tUrll\ 
mukab<!lelere karşı müdafaa ederek 
bulunduk~an yerlerde tutunmakta 
drrlar. 

Deniz Jnıvvetıertnln yine denlzleT' 
den ~lecek Alman yardımlanm kar
§llıyarak Glrlde yeni bir !hracm ya· 
pılmaıma mAnf olacaklarmr ve bu 
gibi JıarekeUere t.efebbllır edildikçe a· 
ıman neticeleri ajana haberlerlnden 
6ğrenmekteybı. Fakat muhakkak o • 
lan blr ııey var ki: o da, mlhverctıerln 

denlzden çok havadan Glride akmak· 
ta devam edec11kleri ve battA buraya. 
enerfnd~ bulunan tayyare meydanın· 
dan lstUade ederek bllytlk nakliye 
tayyaret.rlle btlytlk mlkyaııta malze· 
me get!receklertdlr. 

1987 aenoelllde Sovyet Ru.yamn 
yaptığt mMeVl'&larda almınlf ıdnema 
tumlerlnde ufak çaplı tankl&rm tar 
yareıerden ıı.tddlkıan ve ba itte mu • 
ftffak olduktan bayNtı• !Grmmtıetu. 
acn,.t RUQ& .,.ı ıaueutt Belun • 
yadan ke dts1ne verllen araziyi i§gal 
de de tekrarladı. Son Libya ıharekA • 
tında ille Kmr hudutıarma kadar İ· 
terUyen mihver kunetlert arumda 
orta çaplı tankların balunuau, bunla • 
ftll pare& haHDde tanareterıe D&kle· 
dlldlklerlni ve Trablwıp.rb &derinde 
monta:tıan yapdar&k ahrekl.ta lftlrAk 
ett!rfl&klerl.n1 g&ttermektedlr. 

Girit Oserbıde olan mDıftl' naldlya· 
tı durduracak av tanaree!lllt hare· 
kAta yakından .. el~Ue ifttftk 
ve himaye etmlyecek olur1ana, gittik· 
ce artan baftdan ncmaı lflnde ufak 

Yazan: 
A. ŞARKLI 

Girit harbinde en bUyalc rol bava· 
cilarm, Ddacl derecede mOdüaıe do' 
nanmanm .,. en 80Dl'8 da netice kara· 
eılann elindedir. Ha.va nakli7&tma 
karp duracak b&n mO.,.._ Glrlt 
ll.zerlnde ihmal edlllnıe ve ajanslarm 
bildird;ıl gtbl Britan.,..ıı ta,.,arecller 

çaptı. tankla.nn, atrr piyade .Ulhla • Glritten ayrdacak oturlal'Ba donanma· 
nnm nıı.:tledllece!derl umulablllr. nm ve bllbalBa kara ordulannm mü· 
Kıaa bir zaman 81lreceğ! tahmin e· dafaası Ye dld!nmetıl nettceats kalabt· 

dflere!c Glrtt adası Oserlne yapılan ve lir. Devamı• surette havadan yardım 
buglln clddt bir muharef>e karpmrıda ve ikmal gGrecek olan mihver kuv • 
mevlnlerlnl muhafaza etmek gayretin vetıeri, bu yaJ"dımm devamınca Us • 
de bulunan Alman havacı piyadelerin tUnlQkleriııi bırakmıyac.ıklardır. An • 
·alrıız b•rnkrlmıyacaklıı.n ve nitekim cak 'bu yardnnm ve ikmalin köreltlle· 

mUtt-arl'tlt k11rtleterln y•.ne havadan rok ada üzerindeki birliklerin her el· 
ıı.kmal •.a devam edecoklerl mutlaktır. hctçe mUşktll \'azlyete dU..trllrOlmelek 

.\ima ı pike bombardımMcılarmm lı\zımd•r. Bu da bir yandan avcılarla 
1 ırup cı ıenmeden bu harekt.tt him hıı.vad<t:ı ~elecek nakllye kn.fi'elerlnl 
ye etm"lttc bulunduktan ve İngiliz do avlam.ı.k, "iğer taraftan da bombardı 
nıınınınını Girit sularında gördUkı;e man tayyerel"rlle ada tızerindeld b!ı
taarruz ederek yrpr.-trnakta bulun - llklcrl ve ihtiyaçlarını tahrip etmekle 
dukhırr da gele-n ajana lıtaberlerl ara· kabil olablllr. 
ımılia ı:röze ('arpmaktadır. 1 Deniz kuvvetlerinin ,Ada etratmda· 

lngillz m tbuatı: Glf'lt çılnnıı.zının ki devriyesi, kanı ordusunun devam • 
\ e bunıdak~ teknik muvııffakryetln Jı tazyıkı, havac:•ann iki tanı.~ı ta· 
m~n:ıımu bllyUk Britanya adalarına arruzlarlle kıymet knzanrr ... Ada üze· 
doğ'ru olacak bir istil~ teşet Uslle 1· rinde mu,•&f!$kıyet roltıntl havacılar 

zah ct.meıte çalışmaktadil'lar. Bunun oynıyacaklardır. 

fçlnd!" kt, gerek donanmaya ve ge- T. A. 
reluıf' havacılara dll!'!en vazife bUvilk 
Brltnnvadan l5nce Glrlde kar ı yapı

l'ln hu hareketin muvatfn't olamrya· 
caıtm: ve bir benzerinin le Bt\ytlk 
Br!tanya adalan 117.erlnde daha §ld • 
detle mukabele göreceğini. umulan 
ndlcenin almmasmda bir katiyct bu· 
lunmadı~mı nnlatacak tarzda vo mu· 
''1lft'a1uyettc mukabelede bulwunala· 

rıdır. 

Nasıl 1'azmab? 
Türle Dil Kurumunun son imla 

kılavuzunu görmüşsünüzdUr. Ku
rum bu ki ta:bı fL'tra yazan muhar
rirlere göndermUıtir. (Ha.her) f&
zeUst de olduğu gibi bastı. Ku· 
rm:nda yabancı adlarmı umuma 
hrtab cdM yerlerde blr Türkün o
kuduğu gibi yazmak kararmdadir. 
Buna rağmen g6ya yud!klan ilmi 
tetkik eserleri tmış de uıllann1 
teı!ıl>ite ilmi bir zaruret varmllJ gl
bl pscte haberlerinde hAJi <C&"
ç.il) i (Churclıill) yazma tavsiye
slnde bulunanlar var. ÇOrçll ki 
Tllrldyede illr huawd ~ gue.. 
te çıkarmııı bir a.damm adı... Bu 
körkarüne taklld tavsiyeleri a&

yeafndedir ki ajana bile (Resmo) 
yu (Reti.mo) yupıaya kadar var
dt. Ya şu Irakm, (FeDuja!ı) sma 
ne buyunmrunuz? Bir kere aral>
cede j harfi yot. İngiHzler (j' yi 
(c) okurlar. Yine kendl lmlAlnn 
ica.br 80lluna bir de (h) eldemls
ler. 

Ben Iraklmm blr yeT adını ln
gills hnlAaiyle yazıyonmı ! 

Naaıl yumalr? Her hald<' (FeL. 
lujllı) yamıema.h, lkdlı usu. aöy
lenmeel lAmm · aeldill gibi (Fellü· 
ce) yazmalı, 

J\merikada 
750 vapur 
yapılıyor 

-<>
Bunların ç<'ğu fngilt~re

ye verilecek 
Net"1}0Tk, 27 (A.A.) - B.B . ..:!: 
Ameri1·a ba.'ırf komisyonu ye. 

niden 123 gemi inşası için kont. 
rat imzalamış, bu suretle yeni 
yaprlacak gemilerin adedini 750 
ye çıka.muşbr. 

Bu gemilerin ilç yüzden fazla.. 
sı İngiltere ye fevkalade yardım 
olarak inşa edilmektedir. Altını_ 
şı da doinıdan doğruya İngilte. 
re h~1119 yaprlmaktadJr. 

Holandada 
1 s .. 2s y-aı araaında 

bütün kadın ve erkekler 
çalııbnlacak 

Amsterdam, 2'7 (AA.) - D.N.B. 
ajanu blldlrlyor: 

DUn nej?'edflen bir em1rDame De 
Holandada mecbuı1 lf 1dmıet1 lhdu 
edllml§ttr. 18 den 2& 19f!D& kadar er
kek kadm btlt1ln gençler aıb ay de. 
vam edecek otan ba hizmete alınl. 

caklardır. 

Aynı zamanda terbi.il ve imar le,. 
kllA.tı es np edilmektedir. 

idi. Onwı ükWıet bulmumı bek
lediın: 

- Nereye gidecetbni annem 
anladı. Yollamadı ... Kendimi öldll· 
receittJm Fikret! Sonra çıktım, 
sana geldim Fik.. t .. Zaten .entn. 
le beraber değilken de, hep sen· 
de değil miyim Fikret?,4 

Ha.--tJID sürpıUlerf. ~ .,.ıtpllllll;. 
vattn.klyeUere &mil alan ~ 
catlaJ"dır. Bu 1cal1arl da .,,
lar doğurur. htaDllUI .oıtal'llll 
top gibi.. ~ 

Parq(ltle tep, tank illdl"De, )fi 

zırhlan delen mermi ta~ "' 
verme ve Latlab baddbd ~ ffJlıt 
bunla!'dandır. YalıuS ...... 
mevcut vuıtalar ve m~ 
de daha emniyetle çalıP1ıdlıat~ 

Eakioen yeni bir kat. blfll 
bir k~tittl. 

Tarihten bir misal aıatım~ 
14 78 yılı 22 bazlraD sQDO ctlf/IJ 

almaıt h;in hareket edeıı ordU .. rıt' 
t.ırbı..-ıe glrl,.ml§ bulunuJO"dll-.......,. 
dafınm etejiııe kaDID fOPIAI' 
dovilyorlardr. ~ 

Bu hı;.rp, Tilrklerln top ~ .., 
terinde bir dönüm no~ • .-ı ı.-. 
meKtedft. Toplan ve hareke"""'" 
mer f!Syle anla yor: Od,,,,-

''Dr1nos nebriDfD auJadllı f//fl" 
et.eflne 1200 Jibrelfk gfllle ~ 
lar kuruldu. TU,.kler, bU ID ~ 
-bl:'incl deta olsraJt- :ıe~ fi 
batmltnl§ yOn, balmUJDU, -
dahs l!lltT' bazı patlayıcı m:::,. ti' 
mQrel·kP'O bir nevi mermi I"' 
ledller: Bunlar geı;:tlklerl yertetd'; 
celerl bıyruklu yııdızm tdnl 
yen P~"lak bir iz brralayOrdd-~ 

inıın•ımaz bir sflratle at 1 ~ 
havayr yaraTken ince bb' _. ı» 
yor, her neye dokun&<t ya~ ,,. 
tQğtl membam, kuyunun su1--
rutuyor"'1. , 

Mahsurlar, ynguım 3ntlftt1 "' 1" 
için evlerin damlarmı yıkbtaı' ~ 
ruz at<'~ bastırma""a m mur -9" 
lılarda., mUrtk1,ep bö!Ukltr :ı -"" 
tller. Türkleı topların nuu _. 

uzerıoe ... ,... ledıkl rl vakit, kalelerin ;.,...,;. 
mur edll n nöbetçiler, çan ça~ 
Bu işaret ı du nca !lerke~'"'ıe _,, 
bulu. _.yordu. Ahali ve aakerı---rf*' 
kclld olmıvaıılar yer altla-~ 
ederel< bu sureUe tehllk de11 tJI "1 
bulunurlardı. On ikl ka tarııl' --:J#. 
Sen Btez kliseai kal'fısma vert.*".;,. 
Bu gülleler geçtiu.lerl yerde )111' j/116 
ı.adtlf ederSene pgrça ~ ,,ili 
ve yere dUttükleri vakit oO i~ 
kadar· dertnlite aaJ<lamrıard'- ,- ... 
.rln patlaması o kadar ,ıcldetJI _,, 
çok maklard& bUe ıertlır ~ 
titrerdi. ~ 

Bir &r8hk TOrkler yedi ,tuı ~ 
gtllle atan 19111 bir topıa -~ 
bqta4dar. 'l'Drkler, bu ~~.le "'
nebrinln dl~ ahlltM pc'..,.-~ 
mı, fa.kat -ldSprtl topun •'11'

1 

,,,, 

kıhlat:a#t için- bu mUltı't SIJtJı' 9' 
rfn içladen .UrUklemi§lerdl. ~ P 
topla""' iki tane daha ntve ~ -
biri topçulult tarihinde .slkrl ,...-
bOyOk efllhlardandrr. ~ 

Bu alet, on tıc; kantaı1Jk ~ 
atardı. SAydıA"tmrz kocamtıJI ~ 
hepat dr Papdağtnm garbiJ1de 

mQşttı. ~ 
On bır btlyük top, btr gtııı "" 

yüz yetmiş sekJz (tane) atJjrdı ~ 
miktar TOrklerin e\"VelJd rn~
rmm biçblrlnde gilrUlmemffd-•• ~ 

BorJGtJıos tarllıJ bu m~ 
Ttlrk'Min Hufran aymcta 1111• /' 
muıı aynıda 929, ~ ı5'9 
attıklarnu yumaktadrr. ~ 

NtYAZ~ 
- Kebnıteyi kovdum! diye 

bqladı: çUn;ktl 'bizi ayırmak iste 
mlftl .. Fatat ayırahildl nı1 T Myle • kat onu ben de p aeriyonım 
J'laıet, ne annem, ne K~ruke, ne Fikret. .. o, aenin dlr değft mi? . 
senm bltme;en fllııphelenn blzl L sen de onun8U1l! •• Art.ık beni unut 
yırablllr mi · muşsun dediler... Dotru mu File • 

Simdi ciddiyetle doğrulmuştu.... ret?. Bcol unuttun mu?_ Ah, bi-
- O zaman aranırsa Glrlzan zlm af!knnızm ona ne ziyanı var?. 

girdi. •• Bizi çekeml)"Ol'du?.. Görtlş- Değil mi? .. Hiç hana gelmeaen dcı, 
tUfOmUsll :hltemlyordu... Anneme hiç bana yaana.."8.11 cıa, hep Adadıı. 
dayıma her şeyi söyledi... Bizi kalsan da sew ~ ğim .•. Bir ka'l'. 
herkes duydu ... Fa;ıat ne ehemmi. bir kere sever ... Sen de öyle mis'rı 
yeti var,

1 
değil mi ... Biz, fena ola. 1'"'i!i:ret '!., Bugiin birinci vapnrdan 

c~. Sen beı1 se:mıyorm111 • heri köprüde l".,ekJedim: mutl:ık L 
.smı .. öyle mf ~t ··· Sen beni neceğitij Umlt cttiın: öğle vapuru_ 

Yızan: HAYDAll ·,11ıt111'-••
kurtuıaea1ı: 1DJ1RD. O saman, bigü
nah olan Hd kifl daha kurtulacak
~··· Öyle mi Fikret? BacUn, 00-
hafta, lıılr ay, bir yıl benden bir 
haber alllD1e•ıuı: b<ml unutur mu
sun Fikret? .. Hut oJdulumu, va
zamadığmu. ha.b l' \: ollayama<l ığl
mı, bu ilıtimallı>r' ılU.ştlnmtz mi
sin? ..• 

Sonra, sıcaık ellerlle atlJyan 
gösleriml 11Udl. Ybll, yllidlmde 
bl1ttın gösleri ne tebeaetım etti. 

- Artik yoruldum, dedi. .. Fa.
kat bbd mum ayn'lbtlir._ 

Bu alkm. bllttbı gtkıalır benim 
kuruya dudaJdanmda Ye onun 
gWen g&JerlndE.' idi ... Bu gece, e
bediyethı önünde, Allabm kapm· 
nm eılfinde de öyle oldu ..• Sonra, 
o~a d" :Um ki: 

Murakabe burosunl 
Daktilo sata!' 
tevkif ~ı~ .. ~ 

Fiyat murakabe ~~~...-. 
lira.ya daktilo malrjndt 
Jak adında. birisi adliJe08 
edilmişti 

c~·rük muha~· 
başmüdürü utif• ~ 

••• 
.....,_, 2'7 (A A.) - Şlmaıl trlan 

da 'ba.1"e'kfll Andrevııfn Londradııki 

ecıın ~rl1şmeleri h:ıl.l•mda ~ lrmda 1rtr 
tle,ranst r=:pmuı beklenmektedir Bu 

AM-.111t muhtemel olarak ÇlSrçtlln par 
toda ycpııcağı beyn.ııatla aynı 

ııamaııda yapılacaktır. 

Şlm'-1t trlandada m cbu• i hizm t 
yhinde btr., ... l prote3to JçUmnları 
lmış \o buı;iln lrlandıı lfrçl partı.. 

parlln nto grupu ln Ur. işçi 
buııııırma bir trl..,.raf çekere\{ l:ıtı 

dblrden t~· 1 M cdı-Mlrl"c k nıilcadc. 
kayd tmı~r. t~ı partl-t ımrpu 
Is iKI m buıılarmdnn \ U:ı: 
k Une, 

-ıevmıyor musun · ·· na kadar bekledim 
Selcit ve gayri müteharrik din- · ·• 

llyordum. Göklerin karanlrgı akse. Kalbimde milthiş bir sızı ile: 
den s.fya.lı bir deniz, aya.klarmuz - Mı... dedim, dött Mat bek. 
dan yıhnya dofru ~layordu... ledin .•• 
l{:ırdd -.hflı!e uzak, belirsiz nıtk. - Nihayet seni 8'Srdiim. Bı>ni 
lar vardı ••• O, yüziln\l ylizilme yak- tahkir edecek. kovacaksm %3D.Det.. 
llJ§t.mnış; ncfeslerile bClni oqıya. tim ... Korkn korka söyledim ... No 
rak söyliıyordu: kadar ciddi, r.e kadar 18.kayd idin 

- Ah. neler yapmadılar! .. Ncı_ Flkl'et!.. Ve gelmedin; ikide {je 
ler it'~t Elıtmedirer ••• Arkllm1l adam gelmooı.ıı ... 
koydular: mektuplarımı çaldılar... Şimdi g6zleıimde, yalnız karan. 
Fakat onlar~ nf'.' olu~ or Fikret . .. hklarm r:ördUğU yaşlarla, o zaman 
Rtzd"rt ne isti\'Orlal''!.. Gilya sPn neler OO§tindüğiimU hatırlıyor 
beni aldatıyor muşsun: benden bir dum ..• 
beklPdiğin • varnış ... Öyle mi Fık. - Hiç gelmlyecek dedim. Te-
ret. sen beni a1Jııtı)or musun? lefon ettim, geldin Fil ret... Sanki 

A Tk, yan oda 1*n de :,ok g bı\· h3ş' a bir fı.lemden g. ı ... , gtbl 
dlm; k n<ii kendi!1 "\I h·ordu: ıdin. Yüz' nd" lıJSl, ı:m•tsız hir 

- Körrüdf'. o m 1 <l ;ı tıon E' vardı. S n de hnsta F uı n Fik-
ra. !'llDft b .. mPkh'p ,·aıdırı' r ı. ret'! .. Ne o1ur? .. ÖIC'Um. Ren ö· 
kat post \"3 h<ı • ,. r.ı• -:. SC'nı'l sevC'nln. 

rin var. ~ n \a 
Oll dl oıl, ki, f'n 
gıL. <lu uı 

Sesi, ""ecen;n karanhğı ı<:inde 
tltd~ ert>k sönii , du. Ve kdlm -
ler. kendi l"Uhı na 1: ,to,p e<lıl r . 
muş gibi yavaş, kesik ve t>U ı ,., 
bir rehavetle k Jb'nı<' damla d. 
la dö'Jcü lü) ordu · 

- Korku: orum Fil<ret... Ç k 
korlruyorum... B1z feralık ed • 
cekler Fikret .. Bir gcj lt'r dUfünü. 
yorlar, bir ~e)l..,r ~apryorlar .. Bil· 
miyorum, öğrenemiyorum... Mek-
tebim var.kon, her gUn lstanbufa 
inebllirdinı. Şimdi, l".ir sebep b\tl
mak limn geli)"Or ..• O zaman de, 
yanma birini ka:t:yorlar .. Bugün, 
ö gördüğünUz hanımla indim. O. 
her şeyi biliyor.. Zaten herkes 
biliyor Fikret... Eve ('Ok geç git. 
tlr.ı; ımlıı.~ılar. Girlzan bf'nimlc 
c • 1cndi. Bf'n onu da kovdum; ba • 
h'1:sınn gitti .. Gc::: • müs:ıaifC' et
mediler. Sinl'maya gidı>n,, ı;anıa -
la mı g·c:er dl'diler ... Yl'ktayr al· 
dını. çıkt•m ••• Alı, z:.ıvn.1h anneci
gı:n. 

~ ti •. - kh r. ' • • '••. Bu da A. 
dıı akl bu hı anın b ka lıır nevi 

- Yek ta hanım acaba U.) udu 
l'l 'l? 

- BeDrl ... Gidelim mı? 

Sahah o u ·or ... Güneş doğ
r.nd:rn eTe gidenen iyi olur zanne 
dNim ..• 

Bir derin uykudan uyanır .sribl 
kalktr ... 

- Zannetmiftim ki .. 

Dedi; devam etmedi. Yukanvn 
çrktıfmuz vakit YektaY? mllthUJ 
bir hiddetle gesiniyor bulduk. Fa· 
kat yalım: 

- Aferin MPfkfıre. 

Sekiz senedenberi ~ 
gümrük mubafua befllluıl~ 
ğilnü yapan Hasan ~·ıJ,; 
etm.Jştir. trt;feya. llebeP: ..... )'~ 
Koperln sıhhi vazi~dOJ.M •. 
ditıi ça.IUJkan, vazif,._. ":';#' 
maiyetini korur bir ~ 
dil. Yerine, vekllet ~'.-'411 
rinden Zeki tayin ediJıl1f ~...-. 
den itblrıen vazifelline .,.......- · 
Ur. ~ .. 
Belediye Reis lll~. 

nin eanafı teftiJ1 ~ 
&>ledtye rela muavtnl &.O _, 

lflbrln mabtel..C aemueriJldeıd 
Dedi, balka bir şey IKSy!emedl. tetuı etmlfUr. Telt.1t ııe~.,,,.,. 

Kestirme yollardan döndük, her- Tal!:nhanede iki manav. ava• 
J.Psin en tatlı uykuda bulunduğu d6rt ~ı. eealaıldlnlJnlf*d° 
bt• saattl' evlerhrin kapısma ka- «> --- _JI 
dar beraber gittir Onlar girdik· il h ,I~ 
tE>n sonra bir müd..iet. daha bekle- ı Kaynar AU e ,:!ıat ,r~ 
dlm. Dikkat! çeken ıbir §l'Y yok- Kasr.npıışada ot-ı~ alflO 
tu... Sonra. ilk apura k&da'l" va· hlrlılntn bır bu-:tık yqmdald ~ 
)dt geçirmek için, K dıkö. UnUn kU dUn muttakt"\ d0Jaffl'1'e:~ C1" 
r ·eıermdc dolac:mağa bMla- u ka"al'ma dUf111Qf hıı "~ t#1' 
dım... uk !ıaygm bir haldi' ı:1 1 

( Dcva,nı var) tahaııe.sine vatırıım11tır 



~ka: ,, 

Biz onlan 
nas il 

görüyoruz? 

. Şehir 1-Jaber-ıeri 
S - VAKiT 28 MA 1'IS J.9.ll 

I Diyarbakırda I ıırı11 111,1ü1m111ça : 

açılacak üniversite fğrendirici · 
haftası kuvvet! 

Heyet bugiin şehrimiz
den hareket edecek 

türlü sebepler uydururlar. Hi 
bir 5-eY bulama..zl3.rSa, kendileri 
run ü.stiln Yarad.ılı§lı oldukJa 
ellerinde cihan beylığinin f 
niylc doğduklramı öne surup yu 
riirler. 

En büyük dehfilarm yaratbk
laı ı tunç heykellere, bir bo 
malremesınden daha fazla kıy 
met verme.zler. ' Onlar bizi nasıl 

• görüyorlar? 
"edi 

1
) <'<len, Diclodeu, .io'rattaJı 

tt>ıı Relen; lıonnıı. t.,\>igelerbd, 
~ «'": giinc,Sinl aıml1lnnds ta. 
...ı ta !!pres A1lk11ra garına glr
~an lmmparbmanlano pen
~ ıJc-n 117.aD&D ~ gözlit. 
~ '"nrdr. Kara gözlü, C8mcr 
~- l nbancı ~larla etrafı 

lbtlllAr yapan 
llasmacılar 

Yakalanacaklarını anlayınca, polise 
rüşvet teklif ettiler 

Bu yxl üniversite haftasııun 
Diyarba.kırda açılacağını cvveL 
ce yazmıştık. üniversite hafta.. 
sma iştirak edecek olan profe
sör ve doçentler bugün Cemil 
Bilsclin başkanlığı altında şeh
rimizden hareket edeceklerdir. 

Kaba ve hain kuvvetin karşı
sında, ancak küçük yarndıl ş. lar 
hayranlık duyarlar. Her kabili. 
yetin ooyle ~'-l sı, kiı ıısı, kı.uı~ı 
ve büyüğü vardır. Zeka, şeytan. 
da, !<~ant.oma.da, Mefisto, Marki 
de &cı'da ve dalm binlerce cani· 
de de görlilür. J{uvvet d öyie. 
Fakat bunları ~vmesiz. '.fakdir 
ctmeyız. Hele asta hayranı ol
mayız. 

Putperest Romanın mermer a
bidelerini yakarak, kiliselcrin.ı 
badanalıyan kara cübbeli zahid
ler giıbı, bunlar da lv,.ımgeJirse 
bı.itiın zeka es.:rlerini kuvvetı; 
blr yumrukla tuz buz ederler. 
Fen, .cchennmn makineleri çıka. 
ran bır varlık oldukça, onlara gö
re ibır kıymet sayılır. nim, on
ların ellerine yeni bir ölüm vasr. 
tası verdiği gün alkışlamr. 

)ı[almıutpqada manifaturacılık ya. 
pan Hoeep Karakaş ile ortağı .Ar§evir 
Papazyan dQkkAnma ~elen bnzr mflş
terilere nihayet 60 - 70 kunışa satıl
muı I&zmı gelen basmayı 110 kunı§a 
•tarken cQrmUmCJbut halinde yaka. 

nelik kıra tutan olan 312 lira para ce.. 
za.mıa mabk1lm etmiştir. 

Suçlu bu parayı naktl!Jl vermediği 
takdirde hapis yatacaktır. 

Bundan başka Galatada, Stand&rd 

Heyet evvelfi Ankaraya gide. 
oek, orada bir gün kaldıktan 
sonra Diyarbakıra gidecekler. 
diT. 

~&ardı. 
l~ idi ı.ı J"al-.ncı idiler. Fa
~ .. ~, rahan BBlni bir 
~ ""'Praklarmda olda.ldannı S Otlardı. Hazar ve 8ükiin:m 
" ~ l~do gUlömsUyor-

~ 1dncıe yere indiler. Kar
~ .ı bir vatan bıralmuş olm&
"'- Otnek olduğuna anlıyaıı 
to)ıı' &rdı. Onlar, puaportla.

ıanm!Şlarda'· 
Suçl'llar kapana dllşttlklerlnl anla. 

J'UlCa zabıta memurlarına. 50 §er ıım 
rOfvet vermek Lstemlşlerse de bu bit
tabi kabul edllmlyerek haklarında bir 
de rüşvet zaptı tanzim olunarak adli. 
yeye verllmlşleruır. 

yazı makineleri §1.rkeU ı;ahlbl Salaha o ı ı k 
ile oğlu da 160 lira. değerindeki ma. / gu n u 
Jdnelerl 350 Jlraya satmak .tru~.ından • • ,. 

yakalanmış, aynt mahkeme taratın- ımtıhanıarının 
dan sorgularınrmQteakip tevkif olUD-

ne ti Ce Sİ 
muştur. 

KUNDURA ~IUBTEKRt 

:Menfi ?.eku, şerre harca.nan 
delıa, fenalığın motöril o!:ın 
kuvvet ) d..lancı saıbahlar gi:bıdir. 
Gerçek gün doğusuna kadar par. 
larla, bıraz zamau yanıp sôner. 
ler. Ama !.epsınin mezarı, uçsuz 
:bucaksız bir karanlıktır. Meşum 
zekanın kaynatarak taşırdığı, 
beyni ~}an J{afa, balta altında 
govdesinden ayrılır. 

tn~nn, zinciri keşfettiren de, 

Bindikleri "Şar'' m altın teker
lekleri kan bataklarına saplana 
saplana gıaçcr. Bu zafer araba
sını sürilkliyenler, nefesleri tü. 
ke tip de düşer erse, tekerlekler 
onları da çiğner. ' 

Hosep ile .Arııevır geç vakit ııorgu. 
ya çekildikleri ikinci sulh ce7.a mah
kemesince hemen tevki! olunmuşlar. 

Yorgl adında bir kunduracı harcı_ 
Alem sayılan bir nevi ayakkaplan ıo,:; 
Urayıı satmı_ş, ayni mahkeme taratın.. 
dan dlln tevkif olunmuştur. 

n1a.rnıa. kt>yup vatandan 
' en esmer adam1arm ne

l "!klerinı, pc'k ala sezi-

dır. 

HTfKAR DA \'ALABI 

Galat...=:ı Perşembe pauınnda zira. 
at tı.ıetıerl satan Memduh ôzlnan a. 
dında bfrlsl de dQkkAnma geıcn bazı 
mtışterllere 50 kunl.§luk polluk uc de
mlrlnl 100 Jnınışa .satarken yakalan
mış, bu ııyni mahkeme tara!mdan tev. 

Jd! olunmuştur. 

Liselerin olgunluk imtihanları bu azgın mahluklardır. Yeryü
neticelenm.iştir. Edebiyat kolun-

1 
zünde, ne vakit böyle e:saletsiz 

dan imtihana 1001 ikişi girmiş, bir kuvvet türediyse, arkasından 
bunun 685 i, fen kolundan da 517 mutlaka korl·aınç bir adalet kıh
kişi iştirak etmiş bunun da 317 cı parladı. 
si .muvaffak olmuştur. Tarıh, hiç bir zulıniın ceza.sız 

1~ ndileri için çalışnlarm kan 
döküp can verenlerin, d~ğeri 
ancak bu işi yapııuya kadir ol~ 
du lan mUddeUe ölçülür. Ölün. 
cc, unutulurlar. 

Eski cihangirlerden hiç biri 
~ttıkları diişma.'1 ka e in~ 
mancınıkla sa,aşçı atmadı. Akıl. 
lanna gelmediği için değil vi~ 
danlarma. sığdıramadık.lan ' için 
bunu yapmadılar. 

~; e öyle his6cdfyorlardı 
e bir sızr \'ardır. Öyle 

YotlaJ"ıh ki kalpleri Irak 

t)l in itln ~ktadrr. 
en insanlarla, onları 

llo n lnsanıann politik kana
OQJ lcadar biriblrlnln aynı oL 
btrı&tr bir nokta insan hls
teıa ~tiren bir mantık, bir 

".. tcJd.-;i Yardı. 
'Yat t.eli.kklsı önünde tren
li 4«1aınıar "Vatan" daw.· 
e Olduğunu bilen adamlar 

. J'ahat ve huzurla geç-

' °"'6-~"':1 lnsaniığm, hukukun, 
lıis_.,inJn ~cl"!.'e,·esı ~.inde 

~~ ed.iyonız. Ve hayatı böy
ltı ea ettiğimizi bildikleri 
~ ailelerini emin yenllr 
• ~ fopfll.klanna gönderi
• onları bizim görilşil-

~ * * * ~atı bir Türk bu mcmle-
\~ birinin mücadeleB bir 
~i, sehinfe buhuunakta-
~~ e Yerden göğe, gökten 
"il .' \e ölüm yaidınhyor. 
~~ lıC'rkes ı.rğnıa.Jdara. ... 
ı ~bin yegane kurtuluş 
~b '~an sipc-rl sığmaktrr, 

• llıa i bir Türk de oraya ko
~siyaki bir harekettir. 
ile rrı<Ia. sllahsız canlılar 

Yaf>ablU rlcr? Saklanmak, 
• ~ ölilmden kurtulmak 
' e11 budur 
~ 1'encıin.i bzaaan kurtar
"'~ fllla.ıısız tnsanla.nn ara
~ ~ giren Türk utan

'11 Silih!irz insanlar ta-
'ı; ~.Yabancıdır diye müt-

~'tize t:gru~ "'Or 
lı .... ·' • 
:-e lt 1lna bakıyorlar. Kt•nıli-
~Olıtışuyorlar, pasaportu 

:l>ortudu.r. Konuştuğu <lil 
>- ~~anıu o bütün bu leli· 
"'"-•· U Cbbihi lir. 

~"41. l 
'~· 11san 1anarc bombah

dıı lcoya.mıyanlann hücum 
~llramıyanlarm )'UM· 

~lt da <'an 'eriyor. üze-
~ bile buluıınuyan bu 

Yle bir i.kıbctc uğru-

~llfi Manyas 
~---karaya gitti 
ifi'~r Umum Müdürü 
lıllıltttıYas, Ankarara gitmiş

Müdttrtin buradan 
geçmesi muhtemel. 

Milli korunma da vaıarma bakan 
a.sliye !kinci Ct'!ZS maJıkemesl. dlln 

kullu"'"ndakl 33 numaralı kalyoncu 6W 

evini 20 lira yerine 26 liraya kiraya 
verdiği anlaşılan Hrlsiyi evinin bir sc-

Baş öğretmenlerin 
dünkü toplantısı 

kalmadığını söyler. Her damla 
!kanın, ıslattığı topraktan keskin 
bir siıngü namlısı fışkırır. Dim. 
dik zalim b:u:lar, birer birer bu 
sügülerl' hiçi ir. 

Mısır çarşısı 

yüzünden 
Belediye ile müze 

arasmdeki 

Randevucu 
Atinanın 

muhakemesi 

.Ba§öğretmenler dün bir top. 
lantı yaparak öğretmen ve tale. 
belerin yaz tatili aylarında çalış
ma. ve dinlenme progranıım tes
bit etmişlerdir. 

Talebelerden muhtaç olanlar, 
provant.oryom ve sanatoryomda 
tedavi edileceklerdir. Aynca şeb. 
rin muhtelif semtlerinde acıta. 
cak çocuk kamplarına talebe kay 
dedilecektir. Talebeden ikmale 
kalanlan yetiştirmek üzere her 
kazada bir hazırlama kursu te
sis edilecektir. öğretmenler. ta
lebeyi burada yaz aylarında ye. 
tiştireoeklerdir. 

Dlinyada ~n fena şey, böyle 
soysuz, necabctsiz kuvvetler, 
merhametsiz cilretler karşmmda 
hayranlık duymaktır. 

''Dil.,.cıınan'' sözünün geıış çaplı 
mana ını anlamryanlar. onu, 
..kendi hudutlanna saldıran, 
kendi lıaklannd:ı. fena niye' ler. 
bcsliyen kişi" diye tarif ederler. 
Halbuki düşman sadece bu de
ğilrlir. 

BugÜn binleroo metre yüksek. 
Jerde, pilot bir düğmeye ba.. 
sryor, tayyarenin karnı deşilerek 
içindekileri boşl14,""a fırlatıyor. 
Şaşırmayıp paraşütünü açan, e.. 
ğer yerden gel~ bir kurşunla 
olnıazse !la, fakat açamayanlar 
kayalıklar ilstünde paramparça. 
oluyorlar. 

ihtila halledildi 
:Mısır çarşısının im~ işi et. 

rafında belediye ile ınuuler a~-
çıka.n ihtil8.fI görilşmek U· 

smdadiin müzelerde bir toplantı 
zere toplantıda 

Atina ve arkadaş'lan 
mahkiim oldular 

Meşhur randevucu .AUna lle arka. 
dıışlarmm gizil nuıdevuculuk etmek 
ve henQz %1 Y8f1DI doldurmamı~ 3a.. 
net, Granit, D1nıh1 ve .Açuya adm. 
dakl lnzlan ıtuh§a tefvlk etmek ıru. 
çu.nda.n uliye nçOııcU ceza mahkeme. 
.ıncıe gllrOlen clurqma1an dnn biti. 

rilmlştir. • 

Aynca talebe ve öğretmenler 
muhtelif geziler de tertip ede. 
ceklerdir. · 

Fertlerın, milJctlenn ayrı ayn 
düşmanları olduğu gibi, zaman, 
zc.man iLsarlığm da düşmanla
riyle .karşdnştrız. Bunlar, dün
yanın b~ına bela olmak için bin 

Başlarken de söyledim; kuv
vet ancak necabetin e!indc güzel 
bü~ ve ~uhteşenı bir şeydir: 
Ayas;.ı dlişünoe adama korku 
hayret değil, sadece nefret ve.: 
riyor. 

Hak1..-ı Süha Ge:;gitı 
yapılmıştır • Bu - .. 
Müzeler Uınwn M fi .d. uru 
Aziz. belediye reis muavım _Ne. 
cati Ç'IDer, imar müdilril Husnü 

bol~ ilıtili.f hall~~ 
• -.-nnnm ii7.ennde ı-

tir. Mısı: ~ı.-tlacaıc, fakat 
caıbe:len ımar yap . ,.. : bır" arekWistik Itıymetine .ı..uÇ 
k .. ·.-'lrtjr zarar ven.mı,...,.,_- • 

latifa eden birlikler 

)ı(alıkeme, Atin& De arkadaşı KatJ-
nanm .suçunu sa.bit g6rm~. her ikisi
ni de ilçer sene 6 pr ay hapse ve !?33 
er Ura 20 §Cr kunış ağır paracezam. 
nıı mabkOm etmiştir. Kendilerine yar. 
cSım ettiğ'i anJqıJan Amelya fle Vut
Japuloda birer .sene 9 ar ay hapse ııe 
pr ııra para cezasına çarpıınuıtır. 
Suçu olmadığı anlqıla?ı Ett.erpl 18e 

beraet ıtazanmI§tir. 

Maarif VekAletinin 
yeni neşrıyatı 

Maarif Vekileti köy enstitü
leri mevzuu etrafında bir kitap 
hazırlamıya karar vermiş, bu 
hıdnılita materyal ~-

Bundan başka ayrıca bu yd 
okullann imtihan neticele..-in.i gös 
teren broşür tanzim edilecektir. 

1 GONDEN GONE 1 

Edebi şöhretlere, terzilik 
modası mı karşı koyacak? 

umumi katibi Ankara.ya 
S onposta refikimizin "Mat. şı koyması giıbi bir mana anla-. 

şılryor. 

"tt" gı ı ·~., et. 
G"""n Jıa,fta içinde ı.ı..ua .h. 

"Y" 1 bul itbalit ve ı 
miş o!f:1 rı<l1:'rl1 umumi kttibi Sa
r.acat ıı.ur ı wlu tekrar ,A:nkara.ya 
lih ~~ ~isine, borSa Jro.. 
gitmıştır. Ket ekilet etmek· 
miseri Mabmu ~ 

.Attııa Jle arkada§lan karan mOte. 
aldp Jı5ngllr Mng(lr ağlamağa ba§la. 
JDI§l&nıa da hemen dl§&M çıkanlml§
Jardir. 

incili camisi ti.mir 
edilecek 

Sulta.nahmetteki Inciliça vuş 
camisi etrafmm temizlerunesine 
karar verilmiş, belediye bu hu
susta alakadarlara tebligat yap. 
mışt:Er. 

buat alemimi:ıde bir ha.. 
disd' diyerek, yeni çıkan Gün 
gazete.sinin, eski kalemlere kar. 
§1 hücumundan bahseden yazı
sı, gerçekten bir •'hadise" ye 
temas ediyor: Yeni, ateşli, gir. 
gin ve atılgan bir hadiseye ... 

Edebiyata, edebiyatla mı kar. 
§J çı.kılacaık, yoksa terzilik mo
dasiylc mi? 

Bunu 'böyl ce kydedip geç. 
t.i.ktıen ve .,Giin'' gazetes· 
J •• ı,..,.. • ıgenç.. 

tedir. f l t 
Belediyeye a•. a ~ sa • 

Konyaya nakledilecek 
benzin acentası 

----o.----
Dnkü ihracabmız 

Ancak bu yazının bir tarafı 
hoşa gitmiyor: Gazeteyi çıka
ran gençlere ".Bo'bstil" denilme. 
si!... Bu noktada o kadar ilcrı 
gidilmiş ki, adeta, Türkiycnin 
§(>hret kazammş kalemlerinin 
kurmuş olduğu bir nevi edebi
yata, ''Bobstil" hareketinin kar. 

erını ... ~,.afctlerının acaih tal'. 
zın.dan ziyade, manevi cevher: 
lerıyle öleme c lüzumuna İşaret 
ctt kten sonra, bu kanaatimizi 
birnz daha ileri götürerek diye 
ceğim ki, yeni çıka her gu.eu_:; 
veya mecmuayla birlikte Heri 

k • t" en bır finna ma IS I~ belediyeye mil. 
Bir noıncn iınnası - -'altı 

k l.iDde buluııan ,.... 
racaat edere e Ur Belediye 
belediyeye satmak ısteıni§ • 

Ticaret Vekaleti, şehrimi74leki 
Stuana Romana lbemiıı acente. 
sinin J{onyaya nakline müsaade 
etmiştir. Nakil işine yakında. baş 

Dünkü ihra.catm yekfunı 100 
bin liradır. Dün, Ameıikaya av 
derisi, Almanyaya acıbadem çe
kirdeği, Kıbnea kenevir satıl
mıştır. 

ti tetkik etmektedir· mUracaa 
!anacaktır-

-5-· 
. paşa düşma.nm ka· 

Rah..~etli tbrahmı ni etini anla. 
le üzerıne saldırı~ cıa:~ğı olan 
yıp lslaının .he~ . 1 alarak ve 
yeniçeri gazilertnı ~ hüeumunda 
ba .. ır .. askeri gene m~usunu , ___ .1._..,1-s--:_.., d;ı..man Oıv NW~· 
brrakıu an ~·-· 

ya koşaI°· .. türebildiği ~çeriler on 
Beraber go . e etiren düşman 

bin, ve ka~eY;. ~: iba~t olduğu halde 
ise kırk bın ış !tında bulunanlar -
kalede m~asara a a vardığını yukarıda 
ki altm.ış ?ın adaı;;.re getirenlere imdat 
söylem1~ik - Z2 

1

1 
çrktıklanndan, 

· ·n kaleden dışar ya.~ ··..:ı....- fira 
ıçı . b kalal>allf'i& go~ ............ -
yeniçerıler. u gür!ili gürü.."ı sercla. 
ra yü~uttular ':~up bir halde geçmiye 
rın öııünde=etli serdar, her geçen 
ba.c:lad1la:: .. durur: 
fırkanın onune ldaşlar' Niçin böyle e-

- Behey Y'? b ild saat yardmıcı 
diyorsunuz? Sız a113 e7SeDl vücudumu 
olun. Eğer ~li~ ~e :adar az mı serdar 
paralayın. Şımdi~. etmeyin! Sarfet
paral:ıdmız? ... ~ ~~ gı"derirsiııiz. diye. 

• w• ·z emcklerı uvs- lmadr 
tıgırı~. . türlil faydası o · . 
g-ördu. Bır . k a bu yolda nası. 

Serdar ~?kı f ~d:~ı ki içlerin~en 
hatlcr cttigı sıJıı bfı. nefer, üzerınc 
AbdurrsJınıail a: 
hiicum ederek: n. Müslüman mı-

- z~ten .J3:'>Ş;1~::Uyoruz. Bu bir a
sın. degtl m~~1t~dar diL;.cqnanın karşrsı. 
vuç as)c~~· . ., ıstersen git de sen kav. 
na getırı!ırpadm1 Işah kullarJYIZ. murtad 
ga et. ~~z. ' 
esiri degı!IZ··· len hezeyanı eder. 

Diye ağZIIl3 ge. :tbrahim paşa bu ka-

Serdar ~ameleye kar91: 
dar edebSiZre mu )ı{üıslüman 

Oğlum. sen gerçekten..,_;... a.w;..?le 
- • 0I"St1Jl. ~ VVJ 

bir çocuğa ~~kadar düşmanın kar
bir avuç askerı Alla.hm yardmıpla. 
sısına çıkaJ1§II!l• · nanışımdandL İşte 
istamm gayreti™: ! .A,ıbmdaı1 
düşn>8"3 ka1"fl ~-

gel. Müslüman mıyım, murtad mıynn? 
O zaman anlarsın! .. 

Diyerek dairesi ~ı ve y~mda 
bulunan birkaç yüz sıpalı ve sılihtar 
ile düşman alaylarına karşı gitmiye 
başlar. . . 

Abdurrahman ise evtıamlı_ lbır. d~lı. 
kanh olduğundan, paşa bu sozlen soy. 
lcrken: w 

Geliyorum; şimdi kavgada doğru-
luk meydana çıkar! . . . . 

Diyerek, ve paşa ata bımnce ebru 
atının sağrısına koyarak, muharebe 
meycJanmda bir dakika yanmdan ay. 
nJınaz. • 

Rahmetli Faizi der ki: 
"Erkek kardeşimin oğiu o m~arebe

de bulunuyordu. Ben. Tiryaki Hasan 
paşa rahmetlisinin !311~ bulundu. 
ğumdan. beraber d~Jdim; ~ karde
~imin oğluna kendimden ~ .~· 
Allahm binbir adına and ~ ~1 ya
lan söylemez. Bundan 80!11"8' rıvayet 
tetiğim sözler ondandır. İçinde Y31~anı 

karsa günahı boynuna. Kendısıyle fuhse girmiştim; 0 da günalhı :kabul-

lendi. • ... 1 ... - Aıbd Hasılı Serdar Ekrem "J~ ur. 
raıunanı yanına alıp ~leri orad~ 
bırakt.I· Naima.'nın .~e ~ '!'aı. 
zinin onu kuvvetlendirdi~ne gorc, . ~a-
nında. olan üç dört yüz ~ ~ .'!1•1~
tarla" düşmana :t:~ .etti:. Eri.ştıgı gı. 
bi düşman, tüfegıyle, ıç oğlanl~aıı 
~ ki eski tş.bir ii1.ere paşanm kendi a. 
damları demektir - ~ si~ ve silah
tardan bir QOğıınu şehit etti. . 

o sırada yeniçeri ağası - ki serdar 
maiyetindeydi - meğer elinden kılrcı 
düşürmüş; çıi.lıklarla lfJ!n1arırı huzuru
na geldi: 

' TURK T ARIHINJN 1 
BiR KAHRAMANLIK 

DESTANI 

"' - Halimıs nereye varacak ı sıam. 
ehli ayak altmda kalıyor! 

Diye ağladı, yalvradr. Serdar ona 
baktı. Rmneli ve Anadolu beylerbey. 
!erine ve yeniçeri kethudası Mehmet 
ağaya ve topçu ~a. gelip kendisiyle 
birleşmeleri için dört buyunıltu gön
derdi. 

(Osmanlı devletinin eski harp fenni 
böyle imiş, imza veya mühriyle, serdar 
tarafından buyunıltu gelme}ince bir 
komutanı bulunduğu yerden aynla
mazmış. 

Buyw-ultumm istediği, metris hücu
munu bırakıp kendi yanma gelmeden 
ibaretti; çünkü yanında bulunan a...c:ker. 
ler, dairesi halkiyle beraber, topu bir. 
kaç bin kişiden ibaret olduğu halde üre
rine gerek kaleden, gerek pusulardan 
saldıran asker yüz bin kişiye yakındı. 

Bu kavga arasında buyunıltularm 
dördünü de Abdurrahman götürdü ve 
her birini göt:Urünceye kadar bir ye
rinden, ve yeniçeri kethüdası Mehmet 
ağanın buyunıltusunu götürlirken ik" 
verinden yaralarunrştı. 
· Serdarm imdada çağ'Jrdıft askerin 
hepsi gelen fermana uydular. Düşman 
ise tüf etle hepsine karşı koydu. 

Hatta Mehmet kethuda.mn yedi atı 
vuruldu. Y enlçeriler son dereceye ka. 
dar dayandılar. Başlarında zabit olma. 
dığmda.n - Neima'run dediğine göre -
kırk, elli erden ötesi çadırlanndan ç.rk
madılar. 

Topçular bel (darbzıen) le kalenıbor
ne (kalembor) getirdiler, serdar önün. 
de birkaç defa attılar. 
Düşman, tx>dardan ve hele rahmetli 

Gazi İbrahim paşanın usta.lığından 
korktuğu iı;iıı ~ döndü. 

(Utfcn sayfayı çeviriniz) 
HiKMET MVNIR 

~i ~ 1~lfun askerleri gene düş. 
man. iUerınc hücwn ~ttiler, galip de 
ge!dilc.r; fakat bu galıp gelmenin sebebi 
rahmetli };.,aizi'nin: 

Htt biri bir rüaem.i ı;alub kıria: 
1.ngı yalın, kendi koçak pebllvıuı! 

Beyti ile ovdiiğü i.!d yU.z kadar Ta
tarla yetmiş, seksen kadar yeniçerinin 
- serdardan ve subaylarından emir al
nıaks~ --;- .nşıri 1!ir gayretle düşma. 
nın ~ıresını k~ıye himmetleriydi. 

Duşman, asl:enn bu ayretini ve 
bu gayret üzerine kaleye, zahire 
ve barut ile imdat gelınesinlıı 
güçl~~ipni goı:unce - yukarıda söy. 
lcndıgı u1.erc. bırkaç defa serdar ordu
suna galip gelmişken, rahmetli lhrahim 
P?Şan!n. 1;1staıığ-mdarı yılgınlık getir
dıklerı ıçın kaleyi kurtarmaktan u.. 
n:ıu~~ ~estiler, geldiklerinin yirmi birin
cı gunu gece yarısı ka mıya başladılar. 

Rahmetli serdar ise son derece uya
nık bir z:ıt olduğundan artlarına düş
mek içm kimc:cyc izrn vermedi; yalnız 
di"şmanm döl~i~ lt}'lc, bır.ız siliih ve 
ganimet mal ele geçebildi. 

Asker bundan dolayı ra.hnıetli ser • 
dara bir kat daha küstüler; hatta -
Faizi'nin dcdii{ine ve Naimll.'nın onu 
kuvvetlendirdiğine göre - rahmetli 
serdarın kendilerini bıraktığı muhare
be yerlerinden birer birer Qekilip iste
dikleri yere gitmiye başladılar. 
Şu kadar var ki Al'ahın inayetiyle 

düşman "tabur" unun (15) bmQ:unluğ< 
uğraması ve yukarıda anlatıldığı üzere 
!ıalıim erinin ccph:ınevi yah"lnakta gös
terdiği yiğitlik yüzünden muhasara al
tındakilere bütün bütün yılğmhk gele. 
rek - ünü şimdi bile yeryüzünün her 
varunı titreten - Türk kılıcı altrnda 
doğranmak korkusuyla, kalenin ~ 
ile teslimine komutanları arasmıla ka
rar verildi. 

(A.rkaatmr) 
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Giride yeniden Ai
man kuvveti geldi 

(Baş tarafı 1 incide) 
bagUn öğleden sonra az değişmiş olan 
Girit vaziyeti hakkında alınan en aon 
haberlere göre, bombardıman.sız Uç 

aat geçmıştlr. Almanların paraşUtçU 
krtaıar.nm tUkenmcğe başladığma a. 
llı:netler de var, 

K.&blre, 27 (A.A.) -
İng'illz ha.va kuvvetler! 
dtınkll tebliği: 

Glntte: 

Ottaşark 

karargAhınm 

Dün gündüz ve evvelki gtln bUUln 
gece lngtıtz bombardrman ve avcı 

tayyareleri Glrltteki dU.,man mevzile_ 
riDi ve tayyarelerin! ~fddetıe bom
bardıman etmlı;olerdlr. Çok iyi netice
ler alınmıştır. Her modelden en az 
2' dQşman tayyaresi tahrip edllmiş 

n di~er bazı tayyarelerle asker nak
.ıtye tayyareleri için 1nif meydanı o.. 
larak kullanılan arazi başııca hedefle 
rl te§kD etml§Ur. Bombaların Yun. 
ker-: ı;ı asker nakliye tayyar'J!lerlnin 
toplu bfr halde bulunduklan yerlere 
dDferek ağır hasarlara ve blr9(>k tali. 
rlbata 1ebeb olduğu g!SrWmtıtıtllr. Blr 
Yunkers 152 tayyaresine yere inerken 
isabet kaydedilmiı,, bir diğeri de yer
de gtdl'rken ynkılmıştır. Avcılar da 
dffer birçok tayyareleri ateşe vt>rml.,"
lerd'r. Avcı tayyareleri de dahil oldu.. 
ta halde yer&> tahrip edilen tayya~. 
terden bqka bir Yunkers 52 bombar
dmıan tayyareertmlz tarafnıdan dilşO
rtbnll.lftnr. Bir a.crnnz Suda koyu 11ze. 
dilde bir Yunkerıı asker naklye tayya 
"81 ~rm~ ve bir dtğertnl de hasa 
n uğftıtmıştır. Bu son tayyare en 
8CIB deta arkaıımdan dumanlar ~ıkanr 
Jren görftmtl§ttlr. 
.Alnnl~r eenamıd& alman fototratlar 

birçok ıttışman tayyarelerinin •#Jr 
lwıara uğ'ratıdığnu teyit etmektedir. 

••• 
Kalllre, n (AA.) - Orta Şark İn. 

ıwz umumi kararglhm.m teblll'l: 
Glrltte, AJman krtal&n yeni ve ke

sif btr hava bombardımanmm mtıza. 
heretlyle Hanyanm garp mmtakasm
da dUn akfam tekrar bir hücum yap.. 
mışlar ve mtldataa hatıarmm& olan 
girlşiertnı genişletmişlerdir. Bu, krtıı. 
ıanmızm gerilerdeki mevzilere çeldl. 
mesinl tcabettirmlştlr. Alman takvL. 
yelen hava yoluyla Gırtde gelmekte 
ve muharebe de ff.ddeUe dıeftlll et. 
mektedir. 

Suriyede vaziyet 
Bayta, :n (A.A.) - Myter ajan. 

mndan: 
Sıırlyede vazl:vetfn prglDlllbd mu. 

hataza ettiği Beynıttan alman haber. 
lerde bildirilmektedir. Bununla bere. 
ber hUkftmet hatla teaklne mufttfak 
olmu§tur. Halk ukeı1 hareki.ta lltlrük 
lenmekten korkmaktadır. BllkGmet 
Peten ile Darlanm halkın mentaaUe. 
rt için çalıııtığma ahallyi fnandırma.. 
ta çalışmaktadır. 

Bilhsııaa Halep mmtakasmda Al. 
man nUfuzu azalmadan deftm etmek.o 
t.edlr. 

Mldlrlyor: 
Bir lLglll.z tayyaresi dlln aat U,10 

ela TlldmQr hava medanmı on daJdb 
kadar mltrolyölı at.e§fne tutm111 w 
bombalamıştır. UÇU§ eabuma isabet. 
ler valtl olmupa da tnaanca zayiat 
almadılJ gtbt be.§ka maddi haııar da 
yoktur. 

Londra, s (AA.) - KaJdredeD a'tr. 
mn haberlere g!Sre, Alman tayyareı._ 
l'l Suriyeden geçmeğe devam ediyor
lar. l'akat Almanlar Glritte fazla 11181 
gul olduklarmdan eekt8ine Dlabeten 
pıoen. tayyareler daha azdır. Burlye, 
den .Alm1n tayyarelerlnln geçmeat 
8mtys efkln umum1yes1nde Vl§iye 
brp bumane bir tesir yapmıştır. 

Hava Kurumuna 
yardım edenler 

üzakşarkta 
İngiltere iktııadi 
harbe girişecek 

Singapm, 11 (AA.) - Singapur. 
da lktlsad! harp nezaretinin bir §Ube. 
sinin le§k111 ile beraber lngUterenin 
Uzakşarkta lktlsadl bar".>e bUyllk bir 
şiddetle gtr\§Ueeeğl tahmin orunmak.. 
tadır. BüyQk Brttanyanm bilhassa 
Alınanyaya 111zım olan maizementn 
Vilt!.di%stok yolu ile Avrupaya sevke. 
dilmesine mani olmağa çalışacağı 

zannedilmektedir. 
Mali.Un olduğu veçhile İngiliz tica. 

ret ajanları ile Japonlarclan yardım 

görmekti' olan Alınan ticaret o.jan~ 
rı. Uzakşarkta mtıtemadiyen mUcade 
lelerde tutunmaktadırlar. Harbiye ne. 
zaretfnln Slngapurdakl §Ubesi bu ııu.. 

retle ııarkm diğer ,r,erkezleri ile lrti. 
bat tP.ais edecektir. Bu merkezlertie 
de bllroıar bulunmaktadır. 

beyanatı 
(Baş tarafı 1 incide) 

Girittcki rr.ulıarf" bc b' r hı:.fla· 
daı:ı.beri devnm etrucktcdiı. Bü
tün bu müddet za.rfınC!;ı ora.<l:ı bu
lunan krtaatmuz çok z ' ı ve fası· 
lıısu surette düşman t.ı · c hU
cumlanna maruz kalmış v ' coğra
fi vaziyet dolaymile tayyare kuv
vetlerimiz bu hlicum.lara. ancak 
mahdut fakat çok cesurane bir 
tarzda mukabelelerde bulunabil
miştir. Pek şiddetli '9'e pek kan 
dökücll olan bu muharebelPr esna
sında düşman zayiatı bize naza· 
ran çok ağrrdır. Maamafih dilşman 
kuvvetlerinin Yeniçadan hava yo
luyla gelerek Giritte-kl Alınan kı
taatmı takviye etmesine mani o
lamadığıımz için d Uşman tarafın
dan yapılan h ücumlarm ağrrliğ:ı 
gün geçtikçe artmıştır. 

B!smark batırıldı 
Kanlı harpler 

Muharebe Hanyada tasavvur e
cillemiyecek derecede hunrizane 
bir şekilde ha.zan bir tarafa, ba· 

(Baş tarafı 1 incide) zan diğer tarafa temayUl ederek 

Btaınark zırhluıı UııtUn tngU1z kuv- devam etmi§, Resmo ile Kandiye
vetıer!ne karşı yapblJ Uk muharebe de ise yiııe aynı EJiddeUe fakat da· 
de Hudu batırmış ve Kink George'u ha kUçllk bir mikyasta olarak ce
baaara uğratml§tır. Fakat düşmanın reyan eylemlştir. General Frey
bir obllsü geminin b8.§ tarafma laabet berg'in kumandası altında bulu -
etmıı ve Blıımarkm aUratı azaımııtır nan kuvvetlere gerek erzak ve 
Bundan bqka 24 mayus geceıdndekl gerek insanca yaıJım kuvvetleri 
bava taarruzu eanaamda gemiye bir yetişmiş olduğu için size söyLedi-
torpil daha isabet etml!! ve .nn.tı ğim şu dakikada bu harikulide 
daha rtyade azalmIJtır. 26 mayısta parlak mukavemet muvazeneli 
Breaıtln fOO mu garbmd& alqıamm do. bir §ekil a.lmıttır. 
1nuıuna dofnı Btamarka İn&'iliz tayya Bahriye kuvvetlerimiz dilfmaıı 
releri lkt torpil daha atml§lardır. Bu tarafından karaya ihraç hareketi 

yapilma.smı ıimdi.yıe kadar men'e 
yüzden gemhılD dümeni ırnııanıımaz muvaffa.k olmuşlardır. Yalnu a&. 

bir h3le gebnı,ttr. kerle dolu bazı Yuuan .kayıklan-
Oç aat soma amiral Laetmna. Al. nın Giride va.rmağa muvaffak ol

man başkumand&DlıA"ma yukardakl duklarmı kabul etmemiz ica.p e
yamb olan telgntı gön~. MO. der. Denlzalıtr gemilerim.iz tarafın· 
temad!yen tue kuYYeUer alan dUfma dan düşman kruvazörlerine, des
nm gemileri.ne karp harp eden m. troyıerlerine, nakliye gemilerine 
mark mtıcadelutne 80Dmıa kadar de. ve bu küçük Yunan kay:tklarma 
nm etmt§'" t'7 mayıa aababı UatOn verdirilen zayiat ço kağır ise de 
lmnetler önllnde batmqtır. bu hücumlarmıız esnasında boğu.. 

• • • lan dü§Dlaıı askerlerinin milktarnıı 
e9aSlı bir aurette teabit etmek 

Loaclra, 11 (A.A.) - Almanla1'm imkanı yoktur. Yalnız umum! bir 
Blamark atfı harp gemtstntn lngDiz surette diyebilirz ki düşman çok 
kuneUeri tarafmd&n )'Olunun kesil. ağır zayiata uğre.mıştır. 
meal, parlak bir eevkulcent manev. Deniz kuvvetlerinin hizmetleri 
ranm neticesidir. Fakat bahriyemiz tarafından 

Londrada !Sğnmlldlğine göre Bls- Glridln mlldafaası hUSW5unda gö
ııprk, bir Norveo llıı:ıanma glzlen. rlllen hizmetler kendi.sine de aiır 
mı,tt. Peqembe gtbı11 bl1 geminin de,. sayiata -.ı olm.qıtur. 9lk*tl do
nlze açıJJmJ olduğu k!!§fedflm~tir. nanmamız da.ima., hava muhafaza 
Halli tcıa.p eden muele, B!Jsmarkm ta.. kuvvetlerinin himayesinden malı.
kip etmesi muhtemel olan bUttın ,-oı. nım olarak, dilp>a.n tayyare m8Y"' 
ıan tatma1ıı:tan ibaretti. Tapılan cuu dan1armm hakild menzlli dah:l.liıı
nne w maJılraDe tatııqat1ar, C111Da de harekA.tta bukmmeğa mecbur 
gtmtı gemtntn nerede balundutumı kalmıştır. 
taytn etmete medar olmuttur. Alman ve İtalyan radyoları, her 

Alman zırblısmm ne sebebten dola. vaJdt1d müba.lAğalarnu da geçe -

11 den!Ze aç'llmJf olc!uğu h&lA bUln. rek blzim bahri zayiatmuzm mik· 
memektedlr. Maamafth Blamark, Al. tanru çok yWcsek rakamlarla her 
manyanm en seri ve aynı zamanda taratfa iJA.n etmişlerdir. Biz etm
en kuvvetll ll&ffı harp gemtl!ll oldu!tıJD diye kadar bu miibalAğalı propa
d&D ehemmiyetl tali bir hareket tçtn gandala.n tashful muvafık görme-

tehllkeye atııımf olman çok ftlphell.. ~imdi diyıebllirfm ki, zayJa.tımız 
d!r. Bununla beraber bu babta malO.. GJucester ve Flji kruvazörlerile 
mat mevcut olma4Jtmdan ıı6ylenlle- 4: destroyerdeu yani Juno, Grey
celc adzler tarazt19 hududunu geç. hound, Kelly ve Kaahmir gemile-

_m_ez. _____________ 1 rlıı,dıen ibarettir. Bu gemtlerf.n mtı· 

rett&batmdan en mtlhhn ikıaııı kur 
tanımıştır. İki Z!l'hlı ile diğer mü
teaddit kruvazörler de bu hücum
lardan zarar görmiıflerse de ha
sar ehemmiyıetli değildir. Bunlar 
ya;kmda yeniden llareıkete geçe
ceklerdir. Bir lkmmI da.ha ş:imcU.. 
den faaliyetiDıe 'başlıı.mıştır. 

Japonya 
(BtJf taro/11 incide) 

deferlnde1d Amerikan m.allarm:m 
Japonya tarafından mUeaderesinin. 
protestoeunu Fnuı8lz hOkOmetlıt
den talep edecektir. Amerika.ıı a.
j&Mma göre ~ini bilıkimlett 
bu mallan kendi heea.bma mn.a.. 
dere etmeğe tetebbüs et::mJşee de 
Japonlar mf1111ana,.t et.mitler ve 
aııtrepo1a.ra asJr.erl mnhafntlar i
kame etmlfleMir. Japonlar bu 
malların J apoıı askeri mals:amlan
na teallmini bir b.ç kere Jatemı.
lerae de Ame.rilı:an kumpanyal&
rmm !leddetmeei Uzerlne Japon 
ukerleri kapılan Jmmışia.r ve 
malı Haphon:g'da bir Ja.poıı şilebi
ne ytındemiflerdir. 

Akdeniz filosu 
Akdeniz filomuz Mataban burnu 

muharebesinden evvelıki vaziyete 
nazaran bogiln İtalya fı1oeundan 
dalla kuvvetlidir. He,:- halde şarki 
Akdeııi7.delrl bahri vaziyetimizin 
haleldar olması mevzuu bahis da
hi değildir. 

Muharebenin neticesi her ne o
lurBa 018U11, Mısıra naza.ran ileri 
mevzilerimizden birini teŞkil eden 
Girit adasmda göstenlesı şiddet
li mukavemet Britanya impa.ra· 
torluğwıun askeri tarlhlıı.dıe çoık 
yüksek bir mevki tutacaktır. 

Ankara, 1 (A.A.) - Ttırk Bava Kuruma ta.ahhtıtle tebe!Tll olarak 
kurumuna yapılan yardımlar etratm.. 1.100 liralık bir yardımda bulunm111 
da aldığımız haberlere göre 80ll fkl ay ve yine Adaııada Muharrem Hllm1 
içinde Trabzon tUccarlan tarafından Remd kuruma 280, NedJm K~flu 
karu."?la yapılmış olan yardımlar 8.138 224 ve dğer bir kDmı ttıccarlamnız 

Jfrayı bulmu§tur. da yekt\unu 1.SH llralık bir teberrtıde 
Ad!l.D&d& tüccardan Lfttfullah da 1 bahmmuşiardır. 

Irakta vaziyetimiz çok genle 
IBr mikyasta olara:lt düzeltilmiş
tir. Bu sebeple oranm fstikbaline 
bnyilk bir ebemmtyetJ.e bakabili
riz. 

Sariye cephesi 
Surlyede düşman ta.ra.fmdaıı ye

ni h.kipflar gösterilmemiştir. 

1 GONDEN GONEI 
BilrUlen mütalea ve iddiaları, 
eekUer de, beylik cevaplarla ge
Çİltirmem e!idirler. 

Bir ta7.e hareket karşısında., 
o hareketi canlandırmak isti. 
yenlerin dediklerine, münasip 
bir cevap vermek için, sadece 
masa başında oturup, bir an
ket muharririnin kendi ayakla. 
nnıa kadar gelmesini bekleme
melidirler. Gazeteyi bizmt el. 
lerine ahp, yazıları birer birer 
g&lden geçirmeli, aça konut-

malı, ileri sürülen fikirleri 
fcaıbederse - miidafaa. vah.ut 
cerhetmelidir. 

Böylece göğüs göğüse yapı. 
lacak meydan muhar®e3i, katt 
neticeyi temin edecek ve ede
biyat tarihimi7ıe Z<'.ıman zaman 
yapılmakta olan, oo "içerden 
istila" hareketi, ya çllrUklil. 
iUnden. bastırrlrp geri çevrile
cek, ya.but pek isabetle muvaf. 
fak olacaktır. 

BIKME'r •ONIB 

Habeşlatanda İtalyan :ıruvvıetıe
rinin teslim olmala.rı devam et
mekte ve her gün binlerce esir 
alınarak millıJm harp malııemesl 
ele geçirllmektedir. 
Şarkta bllhassa tamı .ilıdeniz

de bu hAd.lseler cereyan ~el"ken 
atlantlfin §imal kımmlarmda da 
ook bilyUk bir al.8.ka uyandıracak 
blr diğer hA.dise valtua gelmiştir. 
Geçen çarşamba günil yeni Alman 
zrrlhlm Bismark, beraberinde 20 
santimetrelik toplarla. müeehhez 
yeni kruvazör Prins Eugen olduğu 
halde keşif tayyarelerimiz tara
fından Beırgen ctvarmda görll.Wıile 
ve pereembe gilnU llrisl birden 
k&:y1ıolınu§tar.Bu geııdler, Aıneıi

bdan gelen gemi kaflle!crlmise 

l.,r.mız etmek üzere i\tlantlk ok· 1 
yı:ı.nusuna açılmağa tşebbUa ettik· 
Jeri tnkclirde yo!larm kesilmesi için 
bır <;:ok tertibat ııhnm:ş ve cuma 
gecesi Alman harp geıcilerl Grcr 
enland ile !alanda arasında.ki Da· 
ııima,.ka hoğazmı g:'çerken kruva
d5rh'rimiz tarufrııdan gürUlmli§
ı crd 'r. 

Büyük den.iz harbi 
Cuma sabahı Prens dö Gol zırh· 

Junızla Hood zırhlı kruvuörlimliz 
Alman gemilerile muharebeye tu
tuşmuşlardır. Hadiseler o kadar 
cüretle cereyan etmiştir ki, bun
lar hakkında henüz tam maUima.
ta malik bulwımuyonmı. l'akat ~ 
ra.st malilmdur ki Hood, 23 bin ;yar 
dadan çeldlen bir gllllentn t.am. t.. 
sabetine maruz kalmış ve cepha
neliklerine gi:IEm bu gülle gemiyi 
berhava etmiştir. Hood'dan ~ 
tarılanlann ayna pek mahdut. 
tur. PlAnlan bundan 23 sene eT" 
vel yapIIımt olmakla beraber bu 
mük.emmel geminin- baıtmam İngi
liz bahriyesi için büyük bir zıya ve 
içinde bulunan tayfalarla erlerin 
ölümleri ise daha ağır bir kayıp. 
tır. 

Cumartesi günü sabahtan ak
şama kadar zırhlılarmuz Bis.. 
mark ve arkadaşiyle teması mu. 
halaza etmişler ve harbe dün sa
bah başlrya:bilmek tizere bütün 
tedbirleri almışlardır. Fakat ge
ce hava bozulmuş, görünüş kabi. 
liyeti azalmış ve Bismar.k Bllrat. 
le yol deği§tirerek takipedenle
rin gözünden kay'bolmll§tur. 

Prenz Eugen'in ne olduğu hak 
kında elimde malOma.t yoksa da 
onun hakkmda da her tilrlü ted. 
birlerin ittihaz cdi.l.mi3 olduğunu 
söyliyebilirim. 

Bismarlmı ha. 
Dün öğleden u evvel Ameri. 

kalılar tarafından bize gönderil
miş olan uzun mesafeli ke§if tay. 
ya.x-elerinden Ka.ta.lina tayyaresi, 
Bismarkm mevkijni ke9fetmiş ve 
Alman zırhlısırun Fransız liman. 
larmda.n Brest ve Saint - Naıza.i.. 
re' e doğru yol al.makta olduğunu 
anlam.ıştır. Bu ketiften 80Dl'3. a. 
m.irallik tarafından yeni ve teri 
bazı tedbirler ittihaz edilmif w 
bütün Atlantik denizi kontrol 
makinemiz harekete getirilerek 
çok mühim ebemmiyeti haiz bazı 
koı:nbinezonlar tatbik mevkime 
geçirllmişti.r. 

Dün akşam torpil ata.n bonı.. 
bardıman tayyarelori:düale Al'k 
Royal tayyare gemisinin deniz 
tayyareleri tarafından yalnız be.· 
IIna seyahat etmekte olan Bis. 
marka karşı biri.birini t.aki!ben 
müteaddit taa.rruzıar yapılmış 
ve gece yansına doğru Bism.ark 
zırhlısınm iki torpille yaralandı
ğı haıberi bize gelmi§f:ir. Bu tor. 
pillerden biri gıeminin tam orta
sına ve diğeri arkasına isabet et 
m.iştir. !kinci torpil geminin dü
menini tahrip etmiş olacak ki 
yalnız sürati düşmekle ka1:rn.a. 
ımş ve Bismark zırhlısı o da.. 
kikadan itibaren intizamsız dai. 
reler çizmiye başlamıştır. Bu va
ziyete düşen Bismark, filolan. 
nmdan birinin taarruzuna uğru
yarak yeniden iki torpil yem.iş 
ve Alman bombardıman tayya... 
relerinin her türlü imdat saha
sından uza.k bir mevkide hare.. 
lretsiz bir halde kalmıştır. Bu sa
bah güne§ doğarken Bisma.rk 
kendisini takip etmekte olan 
zırhlrlarm hücumuna maruz kaL 
mışsa da neticenin ne olduğunu 
§U dakikada. bilmiyorum. 

Yalnız Bisınarkın top ateşiyle 
batırılmamış olduğunu ~ §imdi 
torpillerle hayatına hat.ime çeki. 
leceğini tahmin etmekteyiı:Q. 

Sizlere söz söylediğim esnada 
taarruz vukua gelmekte oldu
ğundan nihayet bu düşman 
gemi.sinin pek yakında izale edi. 
leceğini katiyetle ümit etmekte
yhn. Hood'un batması neticesi 
olarak İngiliz bahriyesinin uğra. 
dığı myfat ne kadar büyük o
lursa olsun Alman bahriyesinin 
en son eseri olan bu zırhlı dün. 
yanın en büyük harp kuvvetle
rinden biri olduğu için tarafı.. 
mmdan Pnal denizlerinde fiill 
bir tarzda h!kimiyetin idame e
dilmesi de abluıka.nm muhafaza.. 
sı daha ziyade kolaylık ke&bet
miştir. Bu hidise hakkında size 
birkaç güne kadar daha fazla 
tafsilU vereceğimi ümit ediyo
rum. Fa.kat meclis daha timdi. 
den vakanm esaslarından ha
berdar olmuştur ve anettiğim 
tabloda ziya kadar gölge de 
mevcut olmasına rağmen bu 
mühim bahri hldisede memnun 
oonak için birçok sebep vardır. 

İrlandada mecbaıt aakerlik 
Avam ka.ma.T8SI bu beyanıııt. 

tan sonra diğer mesailin müzıa. 
keresine başladığı Sirada. Çörçi1 
tekrar ayağa kalkmış ve başta 
söylediği gitbi Bismark genmıinin 
batırılmış olduğunu meclise bü
dirmiştir. 
~lin müjdesi melboslar 

t.arafmdan pek şiddetli aJJrıalarJa 
.karşılanmıştır. 

Meclis müzakereler 
. (Baş tarafı 1 incide) 

bepten dolayı dun olduğunu, da. 
hiliyc vekaletinin bunların ter
fihve terfiini tcımin eden yeni 
bir taıkım tedbirler alması l[ızr:::n 
geldiğini beyan etti. 

Rasih Kaplan - ldare adam
larının vazifA!erini görmekte.ki 
zıı.~flanm teşkilat meselesinde 
aradı. 

Teftiş ve murakabe imkansız. 
lıklarını Heri sürerek imparator. 
hık uaulleri ile bu memleketi ida
re etmenin imkinmzlrğmı ifade 
etti. 

Abidin Bingöl - Kaymakam 
ve nahiye müdürlerinin memle
keti gezmelerini, görmelerini ve 
memleket ihtiyaçlarım bu suret. 
le anlamalarını beyan etti. 

Bundan sonra kürstlye gelen 
Faik öztrak, ha.tiplerin yaptık. 
lan temennileri birer birer mev
zuubahis edersek 3untarı söyle. 
di: Ll 1 

Vekilin nutku ~1 

Vekalet nahiye teşk11ltmı 
buıgünkü ihtiyaçlara uygun biF 
şekle sokmak i<;in tedbirler al. 
maktadır. Tefti§ ve murakabe 
işlerinde vekillerin gösterdikleri 
faaliyetin daha geniş ve şumüllü 
olmasını t~"llin için ha.zı.rbıklar 
yaptlmaıktadır. 

Vekil, fevkalade vaziyet do
la.yı:siyle bazı imkansızlıkların 
mevcut bulunduğunu, gelecek 
yıllarda normal halin iadesinden 
sonra bütün bu temenınilerin ye
rine getirileceğini beyan etti. 

Bundan sonra maddelere geçiıdi ve 
ayneu kabul edildi. Jandarma genel 
kumandanlığmm bütçesinin müzakere 
ve kabulUnden eonra Hariciye Veka... 
letl bütçesine geçUdL Heyeti umumi 
1'Nl hakkında söz alan olmadığı içtn 
maddelere geçilerek aynen kabul, c
luDdu. 

Sıhhat Vekaleti 
büdçeıi 

Srvvat ve İçtima! !luavenet VekL 
ıetm.ın bUtçuin1n mtıllakeren nramı. 
da ilk sözll General İzzettin Çal!fl&r 
aldı. Sıbhat işlerinin mlll! mUdafaa 
l§lerl kadar ehemmiyeti bulundufunu, 
memlekeUn bazı uımtakalarında mev. 
cut otan bataklddarm ıırtma 'baııtalık
larım gittikçe genlı;lettlği11I. ço~ ço. 
cuklu a.tıelere yardrm için ayrılan taıı... 
at-.ttan bu sene tensikat yapılmam. 
nm doğru olmıyacağmı tebarüz ettirdi 

ketin muhtelif yerlerine be~ 
derdE~. ŞUpheli klnuıeleri ted' .... •-·• 
alarak ara sıra görülen bU 
önlemek için c;alışryoruz. ~ 

Vekilin jzahatmdan ~ r 
deleı-e geçildi ve $yıı.El!' 
dildi. • 

Adliye Vekaleti 
büdçesi 

Bunda nsonra AdliY8 

bütçesine geçildi ~ 
Abidin Bingöl - .. 

leriDin aldığı maa§Dl ~eda 
ğunu, bir çok be.ŞkA.U a 
veya 1500 kuruş ınsa,şl 
larmı a dliyc teşkilA:t.ıııın t 
sillıe ki.tiplerin terfi ve 
mutlak aıruret oldufunU 

Adliye Vekili ~ 
mencioğlu - Adliye._!,. 
takviyeye muhtaç olauodt 
ki fikirlıere :ıceındJııdnkt 
men iştirak etm.ekt~_...ı, tJ1 
liye kalemlerinin eesı.
yon 200 bin fa g(5rd~~ 
kadar çok olan i§1erln 
tarafmdan görülmekte 
Vekiletin bu maJılatla 
teşkilit kanun li.yiıb~ 
makta olduğunu söyl 
ra.: • aıı.flll 

-"Her kazada bir~ 1 
dunılınasını temin :rn........-Qt! 
nl bazı hamlrkl:ıra !e~ 
cuklu haıklmlere Yll"GJ'>" ~ 
için elden gelen her ,,.r· 
!ediyoruz. _Lt)ll• 

Ve bun:ı azami !t~ 
edilecekti.T. dedi. v.eadli' 
tıadan sonra maddelere 
aynen kabul edildi. ,Ö 

Maarif Vekil 
büdçe1i 

Maarif bütçesinin. ııı 
ne bqlandı Söı& alan 
hassa dil meselesl -_. 
dular. Ve Tllrk d.iliDill ~ 
meleri ile dolmaltta .. 
nun katiyen doira tı&'"' 
nı tebarüz ettirdiler. 
ri Bingöl mekteple~!.,r, 
ta1ebenin askerliğe ~· 
ve cesur birer vaia.ııdaf 
IAzmı geld.Jğinı 8ÖyledL 
rde 1m çocuklara aile 
mmdan hiç bir şey 
ni, genç Jazlann ba 
zayıf buhıııduJdarmı 

tirdl 
Hatip bundan sonra 

deki 1nzU>at ve cHısipUO 
ele aldı ve bu hususta 

Sina:ı Tekelloflu !ntihap dairesinde tedbirler almmaaı lıızud 
Yenlcekayllııde Trahom hastahğınm etti. L.MJI' 
mevcut bulunduğunu, buradaki halkm Besim Atalay dil ~ 1 

yllzde dokun sekizinin bastahklı oı~ ederek ingllizce, f~~ 
duğun•ı ve trenle gelip geçen yoıcula.. manca okutulmasına i~r: 
ra yiyecek, içecek satıldığından bwı. diğini ve bütün Türk 
lann cın bu haEtaiığa duçar olacakla. rine ıztırap veren h 
nnı, Sıhhat vekAletinin burada mUca.. çocuklıı.rınm tUMçeyi 
deleye 'tıa§laması lUzumuna mani kani 'dukla.rmı söyledi. tJIJ 
bulunduğunu, bunu vekilden temenni Mlllet mefhumunun ~.ı 
ııtttğlı:ıi s6yledl. unsurlarmdan birin.in • 

Mazhar M'.Uflt Kansu - Artvinde nu, daha hila bir ~ 
doktor olmadığını ~ytedt. rnızm karşılığınm ne ol~ 

Ben; - Tllrker - Çocuk veflyatı. llıunediğini tebarli• et 
nm memleket için bir A.!et haline ge,. Mazhar Müfit KaJı&l1 
diı!tinl, Ethhat vekAletınin en çok bn mevzuu ele alarak 
mesele ile meşgul bulunması llztm- bahsederek: 
geldlflnl 1.16yledl. -"B=r gün vekil 

Bundan sonra kilrstıye gelen Sıhhat si gUn Bakan. Bir gUn .... 
Veldlt Hulftsl Alataş Vek!\lete alt l~- yoruz, ertesi gün mebll'"' 
ıer hrı.kkmda izahat verdikten aonra hangisi doğru. GQSe 
hatiplerin temennileri hakkmda §Un• radyoda frans:zca. k 
lan ııöy!edi: yilrUdil. Eski lisanı te 

- Elde mevcut para ne bugllnkU yenisi karmakanşık, ne 
zaruretlere cevap vermek tmk!\nalz.. mrzr şaşrrdrk, dedi. 
dır. Bu seneki Srhhat vekAletf bUdçesi Maarif Vekili H~ 
geçen ııeneden fazla değildir. Srtma hatiplerin sözlerine a~ 
hutalığı ile veltllet yakinen alAkadar vaplar vererek bUyiJık 
olmaktı.\ ve dalma mncadele şeklini gat! hazırlanmakta 
arttrrmeğa çall§maktadn'. Bu sene bu hlgatin bUyilk bir lııt1 
hastaırktan ölenlerin geçen seneden yaca~ı, bu gibi lşlıerlıl 
fazla olduğu iddia ednemez. AbvaU re değil, zamanla ~:.fı 
hazıra oolayıslyle hariçten kln!n teda. 1 kız çocu!klara aile hay•~ 
rlk etrnıık çok zor bir mahiyet almış.. j dan mekteplerde derf 
br. Cavad&D kln1n getirtmek tçtn bU. doğnı ola.mıya.cağmr, d 
yttk gayret .sarfedi,-onız. bir yerinde gu şektıde 

Ahvııli haztra dolayudyle bln;ok me verilir, şu şetilde 
doktorlar talim n etaj için ul«!re ça. lir veya şu şekilde ya 
tmımıı bulımmaktadn'tar. Normal bir mektep mevcut 
halin tadeldne kadar bu hal Myle de- ledikten sonra: ~ 
vam edecek, andan llOUr& bllttln ka. ''Bunlar ~ hususi ,,.~ 
zatar birer doktor salılbl olacaklardır. teplerl vardır. Orada 
Elimizden geldlA'l kadar günden güne eli. 
artan bllyllk btr gayretle btltlin bas. Bundan llODl'a ~ ... 
tallklarm öntıntt almaya çallJIYonız, rlnln vaziyetine t~ 
dedi. mekteplerden çıkan 11"" 

Bundan sonra Feridun FUn1 B1Dgö1 lf müdafaa işlerinde 
kllnrllye geldi ve frengt meselesinin larınr söyledi ve bU~ 
memleketimiz tçfn bir ilet olduğunu her şeyden eıvvel bir ~ 
'" tedbir almmadtğı takdirde bu has- biye wa.htöi olmaları 
talttm gttUkçe yayılacağım, Bthbat ğfnf 5'aret ederek 1 
Veklletinln bl1 hastalığa karp mtısıı., ~ve beri tarafta __ ,-~, 
maJıasrz bir mtıcadele açmam Jbmı ~ l!lpOl"CU o 
geldltınt ıröyledt. den tertlyeelnden_. ::...A 

tırnak kemıek, dlfP'"..'.: 
Süıbat Veklll tekrar kQratıye geldi. eli yUsll temm 

Feridun. Fikri BtngiJıe cevap 'Vererek mek olaealmt tfad8 ;.dt 
fQDlan ıröyted!: meselelertndaı W~ 

- Memlekette frengi ~ hu.. Vıekm mmlltmlerla ~ 
talık yoktur. 01:er ınemleketlerJe mu name ...ıuma ~ 
kayee e4enııelds ba Mttce,e '9Vll'llı. tlderiıd a.e eUI. 
mz. Her g!SrUlen J'&l'8, her gGrtDen maadf bltıoaıııl lllllılı1ıll!IP!'J 
bere wya atyrmtıyı frenst wnrıelmek dl. v.e 8FW ... 
batadrr. Bammla .......... memllııo • .,,..... 1 t .... ~ 
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_• _I Francala lırıaları 

28.5.1941 ASUS 
l~, 1 TAYYARECiLER 

'1.11 Jlaftf 19.30 Ajan' 
program 

'U6 Ajans 

8.00 Opf-ret 

parçalan 
8.SO IMn saati 

JZ.SS Seçllmlfl 

J9.45 .Kadml:ır 
lıuıh' 

.I0.15 Raıh·o 
GaEef.c81 

%0.4'1 Hart.anın 
türkllııi\ 

Zl.00 Memlel<et 
postaııı 

ıı.ıo Ottar 
kon!l4'rr 

Fanfar için talebe 
alınacak 

Şehremini HalkevladE'a: 
Evimiz fantan için talebe kayama 

b:J.§Janmı, tır. 14-18 yqma kadar 
yazılmak istiyenler nUfus kA.ğıtlan ve 
iki er !otoğralla.n ile birlikte her gtln 
evimiz kAtipllfine marıı.caat edebi-

tabdlt edildi 
Çekilen kur'a 

muhtelif 
dört fırın 

f!!rkdar 
ıı.46 AJan.s 

Ilrıcr. 

neticesinde 
semtlerde. 
ç.ahşacak Jl.00 Orkestn 

ıs.u Şarkılar 

ısso Orketrtrn 
J8.0S Ç.ocıık saati 
JU6 Solo 

prkılar 

J9.05 Ziraat 

l J .%5 JUyaıt(•t l~ıırıt 
tıur bftnd01;u 

2%.JO O~ıın 
havalan 

ız.so AJanıJ 

Yeni ne~riy~t 

Matematik yardımcı 
dersler kitabı 

Orta mekteplC'rln botUn, ve liselerin 
birlnM stndlan için Mntematık öğret.. 
menl Bay Tank Gi'"41ken taratmdan 
yazılmı6 olan, talebelerin lmUhanlara 
haT.Irlnnmalann& ve dereleri en bıuılt 
1'Ckllde kavrııma.larma yarar. Hfüml'. 
tabiat Matmam taratmdan neşredil
miştir. Çiğlr Kltapc\1nde 'e bllcUmle 
klt&phanelerde saWmtı.ktadır. 

. Fran~ fxrınlarımn tahdit e. I nı, lstanbulda Petro, Beyoğlun
dıleceğı, ve yalnız dört fmn da Zehra Akay, Ka.clıköyiinr.ie 
<;.alışacağım yazmıştık. Mehmet Keçeli fmnlarma kur'a 

Francala frrmlan arasında ı~abet etmi tir. Diğer fmnlar 
kur'a çekilmiş ve Adalarda Ya- ça.lış:mıyacaklardır. 

talniml 
19.15 Jlono,ına 

n.45 Danıı 
mllzlği 

- Çarşamb . 
0

Perşembe 
• 28 Mayıs l 29 Mayıs 

o. Evvt-1: l ı(lf•m.tn'Vel: 2 
Hn:ır: 21' Hızır: 24 

vaıcttter VS88tf ICzaDI v ... 1 tı,"7.ıonı 

OllnefÔI us 
d"""'"" 

9.02 5Jl2 900 

Otıc ıs.ıı 4.40 ıs.11 4.39 

ikindi 17.10 8.38 ]7.JO 8.38 

Akşam 20.ıız 1%.00 %0.SS 1%.00 

Yats %%.%8 1.67 2%.%9 1.158 

Jımak S.%0 9.49 S.19 6.47 

Şubeye Davet 
EmlnlSnü l'erıı Aekerllk Şııl>Nlnclm: 
Smıf S. Muamele memuru Yahya 

Nllzheto""lu ReC'al (35489) 
Yedı>k piyade TPttmen (47M7l Nıtcl 

Cet ı Borancı, Yedek piyade Teıtmen 
Tevtı'c ogıu Re"at San (411410), Yedek 
Piyade Tqtnıe.n HOseyln Hilmi otlu 
Mwıta!a Adnan Bozcalı (U.218) in 
kayıtlıırı tetkik edilmek t1sere nUtua 
hUvly<'t cllzdanlarfyıe birlikte acele 
§Ubeyc mUrncaatlan. 

Devlet Demiryollan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanlan · 

,,\§ağıda nılktar, nıı.:hammeıı b<'~C'l, tenı'nat miktarı ne istihsal mahalli 
~tıııur!Jmiş olan l kr.ı m balast ım,,aıı zarf uıtullylc satrn almacaktır. MUna. 
kMn 12 Hnzlrnn 941 l'lrşembc ~r.U snat 11 de SJrkeefde 9. ı.,ıetme btrw!m
da AE koml.liyonu tammdan )'ltpılacaklır. 

ısteltll1erin temfmıt \c kanuı.I '\eslkal!lnnı ihUva edecek kapalı zarfla_ 
nnı aynı gtın l!!ant lG a kadar l:umısyona vermeleri l!zmıdır. 

Şıırt.ııam"ler parasız -olarak l:mutsyond:ın vcrllmelctcdir. (40M) 
OcaJc Km. Miktar Mulı:ımmen IH'd('J 

169 - 180 10000 lıl3 21000 llra 
• • • 

Tl'nılnat 

1675 lira 

Trakya ııattı ile Mudanya - Bursa v ::>amsun - Sahil hatıarmdaıı 

gayri btltUn şebekede ı Hazira:ı l94l tarihinden !~ibaren yeni tarifelerin 
tatoikine başıanaca~ı. b~ı tarif ırre göre yolcu mUnru:cbcllerinl ve yolcu 
trenlerinin hareket zcı..nanlannı gö .. tcrlr cetvellerin istasyonların bı:kleme 

salonlarma a.ırılmt§ ve küçUk c p tari•clerln·n gf3elerde .satilığa çıkarılnlt§ 
bulı.n:ıctııCU, eıı.y.ın halka. !ıt\n olunur. (4100) 

• • 
llıfubammeır bedel, rnuvakk11t tt>m.lnat ve mlkdarlnrlyle clnsl!.'rl &fafıda 

alt olduğU ı:ste"ı i•'zasıtıaa yw:ıtı muhtelit ke:-estenln her Iıste muhteviyatı 
ayrı a•Tt ihale f'dllmek Ozcrc ıo.~ ~on Snh gtınU sant 15 tn itibaren sıra ile 
\'ı? ırepalı zarf uırullyle .Ankaratld. idı.rc binasında Balın alınacaktır. 

Bu ı c girmek ı. tiyenlC'rln ıı~.r~ Jılza.smı.lıı yatılı muvakkat teınlnat ile 
kanunun tayin ettiği vesika ve teklinerini aynı gün saat 14 e kadar ko
misyon reısHğıııe venne!erl Uı.zı.mcıı.·. 

ŞartnlllD~Jer iki llrı.. mııkabh.ndl' Ank. r.ı İzmir. E kı.şehlr ,. Haydar· 
paşa vezııelennde aaµımaktadır. <8959) 

!'lluhamını•ı .Mm:akkat 

Liste 
No.ın l\lfkdan C"INSI 

-
l 641,t!,2M MS Çam dilme 

3 ~22,400M8 Çam kalas 

3 3037,725 M3 Çnm tahta 

IM!cl il 
Ura Krı. 

853.003 75 
lS't.732 00 
167 074 87 

1em1-tı 

Ura Krf. 

17.87() 15 
8.186 60 
9.603 74 

.... --.. inhisarlar- umum 
müdürlüğünden: ı 

Arkadaşını 
yarahyan Ali 
Sekiz sene hapse 

mahkiim oldu 
Bir mUddct evvel beraber sevdikleri 

Perihan admdald bir kız yüztlnden, 
Behnun isminde blrlstnt IAlcU yangın 
yerlerinde b1dUrmeğe teşebbllB eden 
alinin dün 1ktncı ağrrcezada. görülen 
duruomaııı b1Uı1lml§, carih 8 aene 
mUddeU" hapııe tnahld'lm edllmi,ur. 

Bir kadın 
Eroin satarlien 
yakalandı 

Emniyet kaçakçılık şubE'S'J memur. 
lan, bir çek k.ımselrl eroinJe zehlııı. 
yen bl;.· snbıkalıyı yakalamI§lardır. 

KUçOk Ayasofyadıı Mdrcse sokağın.. 
da. ... 4 r.umaro.lı evde oturan RCJBdm 
esrar sattığı ve hwnud terUbatlı bir 
mıı"';'ll' ile blrçc • kimselere esrar 
çcktl:dlğı haber alınmış bunwı Uzrine 
yapılan bir bııslandn R<.'şat 150 gram 
eroin ''e bususf narglles1Je yakalana. 
rak ıı.nıyc~ teslim edlıml§tlr. 
Kantarcılarda Kepenc'kÇi Sinan yo

kuşunda 15 nurnarab vde oturan Mb
met bundan bir müddet evvel cro•n 
kaçakçılığı yaptığı fçin yakalanaralc 
Emniyet mUdrülllğUne getirllmi§Ur . 

DUn Mehmedl ziyarete gelen MUnl 
fc isimli bir kadın, Mehmede pollsin 
gözll 6nUnde eroin vermek istenı.1§, 

yakalanmıştır. MUııl!e baklanda tan. 
zlm edilen znbıt varaka.sile rutllyeyc 
teslim edUmlşt\r. 

Demirle yaraladılar 
Galntada YUkaekkaldınmda Şahku

ıu camii J<arvısm:la 63 numarada otu. 
ran H!mlt Koca adında birisi, dUn 
Tahtakalcde HaSU'Cılar caddesin('::) 70 
numarada oturan Şııltlıı ve lBMall n. 
dmda iki kişl Ue araıarmdaki bir me
l!Cle yüzUnd n kavgaya tutu§mU§tur. 
Ka~ eıımıııında Şahin De lmıan, 

HAmlt Kocayı bir bayll dllvdllkten son 
ra ellerine ~lrdlklerl bir demirle de 
muhtelif )'erlc.rlnden y&r&lamışlardır. 
Yaralı hıuılalıaneye kaldırılml§, suç. 

ıuıar yakalanm11tır. 

Bir cocuk otomobil 
altında kaldı 

Mersine gelen 
kahveler 

Mersine gelen 30 ibin çuval 
kah ver.in buradan lst.anOula nak_ 
li kararlaştınlmıştrr. Vapur, 
hamulcsini !boşaltmadan Menin
den doğruca lstanlbula gelecek. 
tir. Aynı zamanda lngiitereden 
Merninc gelen 1000 çuval kahve. 
) 'rmı ton kalay ve pamuk ipliği 
de Mcrsındcn lStanbula getirL 
lecektir. 

Pazar yerlerinde 
et satllabilecek 
Belediye pazar yerlerinde 

muhtelif yiyerek maddeleri sa.. 
tıldığı gibi et de satılmasına izin 
vermiştir. Buna ait karar alaka.. 
darlara bildirmiştir. 

Etler, mikroptan arl olacak 
vesaitle kapalı bulunacaktır. 

Çöpler denize 
dö' ülmiyecek 

R.: !cdiyc ile çöp muteahhidi 
arsında yapılan mukavele ayın 
birinde sona erecektir. Çöpler 
badema. denire dökülıniyecek, 
şimdılik çukurlara gömWecelc
tir. 

Siper, sığınaklar 
haklanda beyanname 
Evlerlle ve mOeııse.seterde ~ruıma 

karar verilen Blper sığmaklarm yapıl. 
nıa..mıa aft vUAyet bir bey:u:ıname ha. 
zırıamıştır. DugUn alflkadarlara tebllf 
edllec 1·, gazetelerle de il1D -ıneceıc.. 
lir. 

Osmanlı Bankası 
umumi toplantısı 
yapılamıyacak 

Her sene haziran ayında Lc:m. 
dra.dn yapılan Osmanlı bankası 
heyeti umumiye içtimaı, bu se
ne yapılanıryacaktır. 

Içtimaın, başka bir yerde akdi 
icin temaslara devam edilmek. 
tcdir. 

Altın Fiyab 
1 _ İdarenıiz Jbtl\"acı ıçln kullantlmakta olup hariçten cıelbl lktlsa eden 

(lS8) kalemde -w tabnı.'ni 13.174 619) llm kıymetinde muhtelif malzemenin 
pazat"lılc yo!ıyle ıntıbayauı mukar.-er ve eon aktedllen bwnıst taku eaasuın 
ın1lster.lt ticaret 8D1&§111.UI muclbiıı~fl Almanyndan da tedariki mümkün bu. 

ıunmaktadrr. 

Gaıntada oturan Kara.bet oğlu ~ 
Yl'l§Wda Ohanea, dll:ı Tozkoparan 
t'add inden gl'ı;:erlc n, Ha~Tetttn a
dında bir FoförUn ldarestnd<'kl 2262 
numaralı otomobili altında kıılm 

muhtelif yerlerinden ağır 11urctte ya. 
ralan:nı tır. 

Dun de bir altının kıymeti 26 
lıra 80 kuruş idi. 

2 -,pu malzemenin mW'redat llatesiyle prtna.meleri Kabatafta Leva-
zım ve Mtıbaya&t ~besindeki atım komisyonunda her gQıı öğleden eonra 

g&-eblllrler. 
a - Tallpı~r!n yllzao 7,ft tem.nııtıarJyle birlikte bu hulfllltaki tekllflerlnl 

-ç 25.6.941 gonun.- V.adar mr7ktlr lcoınlsyona tevdi etmeıerı Jllzumu uıuı 
eJl .. - (4062) 
olunur. 

Şofllr yakalanmış, çocuk tedavi aı. 
tına alınmJJtır. 

Yakalanan e--oinciler 
Son yirml dllrt sa.at zarfmda tebrin 

muhtelit semtlerinde S erolncl yaka. 
!anarak adliyeye teslim edilmiştir. 

BORSA 
- Ankara 27-5- 94 l 

<;EKLER 
5.24 

180.-

1 

HiKi1'1 Kanatlı hançer 
l 8terlla 

100 Dolar 
100 Fru. 
lOO l.Jre1 

100 lavlcre Fra 
100 l"lorııı 

30%02ıs 

Ben 
vrrdi. 1 e ınanmat!8lnız. 

- BU fibi şef er lnft""'orunı. Ba. _ Evet. bazııarma _..,, 

zıla,rırtlL değil.ki bir blpnot1a6r gibi o
Ay1uıer Zn içine bakıyordu. 

nmlı f;8Z!e 'ti'" ınanıyoraunuıı. Dün· 
_ ~fz !tepti n "R dunıvor. 

l<enarı " 
Ya , ıldfzlartn 

1 
ve her hAdtııe 

• · ,_ gel ver· 
H('T e' yeruıe tUr Dünyııda 
bir t.ktrrtlrdPll tbftre dır ve blZltır o 

. hakikat ,ar ' tO 
yalnız bı!' e91yts. 7.aten bft n 
nun yaınız btr gölg ··~ muhtelit oekD. 

ıar tr.ı bııl<lk&ı.u• 
tnsan T 
ter! delil ınldlr 

l3r0\7i: 
dedi - HAF• k bıı.§larnf§tı. ı.rıurat 

Dı§arda karanlı g3kteı:s dah• 
)larla 6rttll0 olaD yer, ---"" R)· 

:soytllı ınetııalln .........,. 
aydmltktr. eli bir ııayal g'6 
tında BrOVD dlSrt Jcöt dOfnl 

Gfllllee cam pprya 
rtlJOfdU· tld ııareketalZ Jıa· 
bakıyor ve J<.apmrn 

yal t;a.ra!mdan karartıldığını oı u:ı; ur 
du. tç trapı aralık hırakılml§tı. Arka 
1D1dakl ltoridorda urm iki gölge gö 
nıyor •@ iki adamm karikatUrODe ben 
zıyordu. Doktor Boyne telefondan 

eoııra cıTi kupttırnufb. 
- :r:lçln hayır dl70nMlUZ? diye a. 

telrfııt ııorııyordu. 
Yine Brovn'e Jllpnotıser gözJeriyJe 

bakJYordu: 
_ Jl'acfamn bQyilk kUlmmı gördll· 

nU21. Strakc't nuıl lSldtırdOğilme .şahit 
cıldunu7. H!lA inanmıyor musunuzT 
Brıwn· 

H lyır. inanmıyonım dedJ ,.e ıt 

nıek t•'l;OrmU" gibi aya k lktı. 

- N'çfn? 
Brovn od&nm 6btlr ucunda lfitllebl. 

ıccclc derecede ytlk8ek bir ~'!le: 
_ ÇOnkil stı Amold Ayımer değll-

tmıız, ocdt. sizin kim olduğunuzu ~ 
butyonım. Sız .John Dr&kestniz. 'Ye 

son kardeşi de lild1lrd1lnllZ. 

öteklntn glSzbebefind bir beyazlık 
basıl olınU§tu, Brovn'u uyutmak için 
bUlUn gayretini sarfediyordu. Sonra 
yan tara.fa doğru serl blr harekette 

bulunJ f lkııt tam bu sırada arka· 
mdakl kapı açılmış ve birkaç pollaı 

blrd n onun elinden yakalamııtı. Dl· 

er f'll ll§ağıya sarkml§lı ve bir ta. 
banca tutuyordu. Herlt bir yabani g1. 

bl etrafına bakıyordu, BUtUıı oda al· 
vll pal.lale dolmuıtu. 

••• 
Ayni aqam Doktor Boyne lle Mil· 

ter Brom tktncl defa göı1l§tWer, Dra_ 
ke her fey1 tt!ra.f etml§ti ve zaferiyle 
iftihar ediyordu. 

- Bu adamda bir monomanle ftr· 
dır. Bll§ka blritrint daha ötdnmıek ak 
lmdal'l fi ger.mlyor. Yokııa. !ııteııev

'•l b uıı. bugUn mıuıal an ataca.ğma. 
beni 611 rtırdU 

Doktor Boyne: 
Ben de tı.nu anıayanuyonım. 

Fakat tıiz bUyilk blr şey yaptmrz, çok 
bUyUk bir §l'Y 

- sız de bana iyi bir malQmat ver. 
rnl§tlntz. Siz bu adamm çok yalancı 
otdugıı:ıu aöylemlflin!Z. Bug{lıı bu 
san'aarıdan ıatl!ııde etmek istedi. Jl'a· 
kat benim batıl itikaUara inanacağı
mı zannederek hata yaptı. Maamatlh 

oyunıı'l.ıı 1y1 oynamıştı. İlk önel' bıj • 
ma ıle onu gllrt'n her halde ev sabtbf 
zannederdl Fakat tabancayı eline a
lmca. 1çlnde kul'§un olup olmadığıru 

u:ılamak için telifine bıısmı§tt. Ke • 
di tatıencuı olsaydı bunu bilmesi ıa 
amdı. Sonra konyağı ararken balık 
kavan:>zuna çanımıştı. Fakat en mu. 
hlm nokta, yatak odasının klllW ol· 
murydı. Demek ki oradan çıkmamış· 
tı. Anahtar deliğinden bakmca odayı 
bom~ gördllm. O halde dıprdah gel 
mtıtır. Zavalb Arnold Aylmer her 
hald" )Ukan katta uyuyordu. Geceli· 
~yit· ltı ln1ııce dllşmanla karftlaeı. 
ınıştı. \ e Dm.~ lıem<'n onu'l tıııtUne 

ıı.blmrş ''t' çabuk tımi b!Urmı ' 
Drak" zafer neş lyle ona doğru ba· 

karken bir gtırttıtll I• tml ti. Bu gü· 
rllltllyQ yapan bendim. Blrd nbltt 
§llfll'JDl§tJ. Fakat bOyUk bir zekA\•eUe 
bana kal'§I bllyUk oyun oynamak ts· 
tcmiştl. 

Fakat ben ,t•phelenml§ ve size he. 
men telefon ebnt>ğe mecbur olmuştum. 

l'uan : G.K. CHESTERTON 
Ttll'kçcel: n:THt Jııı'lJRt 

ıoo Ka;rlşınark 

100 Bt'lga 
100 Or :ımJ 

lOC t..rvl' 
ıoo Çek Kroao 
100 hçeta 

100 Zlod 
ıoo Peasa 
100 Ley 
ıoo Otnaı 

100 Vm 
ıoo tsveç Kronu 
100 Kuıtlt 

0.9975 

1%.9S75 

!U.11'75 
30.'745 

----------~--
Aıtm: 26.80 

l!:SILUI ve TAHVlLAT 

1 
kranı )t' 1 % 6 1983 
Erg nl. , U, O 19.%0 
l\U-E •nJJll 2 lla '7 19.?2 

Beyoğlu Halk Sinemaaı 
Bu:rlln 11 de, Geoo 8 ele: 

3 hU~111< film birden: l - Klng
Kong: T\ırk1:ı~ 2 - Şe~1an Çe~i. 
3 - Kumarbn7.lar gernlsi. 
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( KAYIPLAR 

Denizli 6 mcı frrka Jevaznn anba. ' 
rmdan aldığım askerlik tezkeremi za_ 

~·· 
Ankara at yarışları 
üçüncü lıaf ta koşuları çok 

sürprizli geçti 

yi ettim. Yenisini alacağımdan eskisi. ı . \.1 un ~.e. . 
-zarıın ~ 

nin htikmii yoktur. • 

Cerrahpaşa: KÜl"k!:Üba!Jı mahıtl• i -
lfl'i Ka.rgı f;Ol\:ağr numara: 18, ' 
316 doğumlu Ha•n oğlu Sadık. 

(35971) 

*** 
Çatalca Orta okulillld:ın a.ldığrm şa. 

had~tnamemi .zayi ettim. Okuldan kıı_ 
yıt sureti alacağ:ım fgfn zayiin hükmü 
yoktur~ 

1GÜZELLEŞTi· 
Fahri athnın Güleçi ümit koşusunda 

kazanarak 1 liraya mukabil 71 lira getirdi 

lla.J1çten "mava giren 
mezunu Leyla Güncr. 

*** 

Giin geçtikçe sürprüli nctkder 
'erenAnkara ilkbahar at ko~uları· 
nm her ha.fta olduğu gibi bugün 
de tafsilatını ,·eriyoruz: 

Ankara, (Hususi) - Ankarn; at 
yarışlarının üçüncüsü pazar günü 
MiJli Şefimizin yüksek huzurlarm· 
da ve şehir ipodromunu dolduran 
fevkalade kalabaltk bir halk kütle
si önünde yapılm1ştır: Koşular çok 
güzel ve .sürprizli olmuş, müşterek 
bahiste talihi yaver olanların yü
zünü güldürecek mühim paralar 
vermi5tir. Koşuların neticesi ~un
lardır: 

Birinci ko~u: 
Ümit koşusu idi. Üç yaşındaki 

saf kan arap erkek ve dişi tayla
ra mahsustu. İkramiyesi 190 lira., 
mesafesi 1200 metre idi. Koşu 
dünkü nüshamızda pl8.se olması 
ihtimalini kaydettiğimiz B. Fahri 
Atlı'nm Gülgeç isım.lndeki taymm 
kolay kolay bir muvaffakıycti ile 
bitti. B. Ali İlhami Ayt.aç'm Tar
hanx ikinci B. Fehmi Vura.lın Tar.
zam üçüncü oldu. Zaman 1.33 da
kikadır. Mlişterek bahis ganyan 
71 ,35 lira p!Ase .sırasiylP. 835 ve 
645 kuruş verdi. 

İkinci koı:u: 
Kı:zilırmak k~usu idi. Üç ve 

daJıa yukarı y~taki ve 941 sene
si zarfında kazandığı ikramiyeler 
yekfuıu 600 li:rayı geçmemiş halis 
kan İngiliz at ve kısraklara mah
sustu. İkramiyesi 320 lira, mesa· 
fe.<ri 1600 metre idi. Beş halis kan 
arasında geçen koşu çok heyecan
lı oldu. Startla beraber öne düşen 
Sifkap epey bir müddet önde git
Li. ise de viraja doğru gelirken 
Dandinin hücumuna mukavemet 
0de.m.iye.re:k geri kaldr. Dtizlükle 
Karanfilin çok kuvvetli hücumunu 
;ördük. Evvela Siflı:apr yakaltya
rak geçen B. Ahmet Atman'm Ka
ranfil LCJ?nindeki hayvanı Dandi
nin yakasına yapıştı ve koşu iler
ledikçe süratini arttırarak bu kuv
vetli rakibini yarım boy ara ile 
geçmeye muvaffak oldu. Dandi 
ikinci, B. Ferih Agan'm Sifkap1 
üçüncü oldu. Zam.an 1.44. dakika· 
dır. Müşterek bahis ganyan 250, 
plase srrasiyl o 145 ve 115 kuruş 

verdi. 
Uçüncii koşu: 
Gayret kşousu idi. Dört ve da

ha yukarı yaştaki haliskan arap 
at ve i<ıscaklara mahsustu. ikra
miyesi 370 lira, mesafesi 1800 
metre idi. Sekiz hayvan arasında 
geçen koşuyu startla beraber öıı.e 
düşen B. Niyazi Kurtaym Bozkurt 
ismindeki kxr atı kazandı. RakiP
lerinin hiç biri kendisini yakalıya.
madıla.r. Ve Bo-zkurt. çiktığı gibi 
önde gelerek dör tboy ara ile bi
rineiliği aldı. 

Asri yarış ikinci ve üçüncülük 
için heyecanlı oldu. Burada. Mih
rican - Bora boğuşması çok heye. 
canlı oldu. Fa.hat bunda da Bay 
Rifat Baysalın Borası muvaffak 
olarak ikinci, Bay Sa.it Akson'un 
Mihri canı üçüncü oldu. Zaman 2, 1 O 
daıkikadrr. Müşterek bahis ganyan 
250, plase sırasiy1e 115, 120 ve 
150 kuruş verdi. 

Dördüncü koşu: 
Polatlı k§ousu idi. Üç yaşındaki 

yerli ha.liskan İngiliz erkek ve dişi 
taylara mahsustu. lkra.miyeSi 550 
lira, masa.fesi 2000 metre idi. 

Fevkalade seri olan Bay Filtret 
A Um.ın Uma.er ismindeki al erkek 
tayı starlla beraber müthiş sura.
ti sayesinde rakiplerini iki üç boy 
açmıya muvaffak oldu. Ve sonu
na lkadar yanma gelmiye muvaf
fak olamıyan Takiplerine karşı a
şağı yukarı kolay kolay bir muvaf
fakıyet kazandı. Umacırun göster
diği bu Jı:uvv<'t, üç hafta sonra. ya
pılacak olan G:ızi k~ı.:sunc!a ken
disinin ihmal edilemiyecek bir kuv 
vet olduğunu göstermektedir. 0-
kurla.rmuza. bilhassa. yarışın sonun 
da olan Subutaym müthiş hücumu
na dikkat edip etmediklerini sor
mak isteriz. Subutaym bu müthiş 
hücumundan Umacmrn fevkalade 
güzel kurtulması kendisinin tutu
lacak btr tay olmadığını göster
mektedir. Bay Salih Temelin Su· 
buiayı ikinci, iki iboy arkasmda.n 
ela Bey A.flmet Atmanm Yosması 
üçllncil ofdular. 

Zamaa 2, U da.Jrilradrı·. Müşte
r'* balıil ~ ~. pı1iee sn-

siyle 155 ve 120 kuruş verdi. 
Betıinci koşu: 

Sülek koşusu idi. Dört ve daha 
yukarı yaştaki yerli yarım kan 
İngiliz at ve kısraklara mahsus 
bir handikaptı. Üç hayvan arasın
da geçen koşu çok güz.el oldu. 

Startla beraber Cesur öne düış· 
tü ve koşuyu aşağı yukarr sonuna 
kadar bu vaziyette getirdi. Fakat 
düzlükte Al Ceylan ve Yükselin 
kuvvetle hücum ettikleri görüldü. 
Cesur Al Ceylanın hücumuna mıı-

kavemet etti ise de Bay Nuh Sa.r
gmrn Yüksel :isminde al kı.srağmm 
hücumuna mukavemet edemiye
rek bir boyun farkla mağliıp ola
rak ikinci kald1. Al Ceyl8n üçün
cü oldu. Zaman 2,05 dakikadır. 
MüştPrek bahis ganyan 490 kunış 
verdi. 

Üçüncü ve dördüncü koşula.r 
arasındaki çifte bahis Bozkurt -
Umacı ç:iftini bulabilenler bir li
ralarına mukabil 815 kuruş aldrl
lar. 

Flmine Karaa~t. 

~-~ 

(3;)967) 

Adana merkez hastahancsindı:-n al. 
dığım ihraç raporumu ve al'lkerlil' tez. 
keremi zayi eltim. Yenls~nl alaı·ağmı. 
dan eskisinin hilkmU yoktur. 

Tophane: Lflle<'I cadde,.;i W No.4la 
320 t.f'Vf'lllitlü Ha.:rri oğlu Hasan 
T"hı;in. ( ıt.'i!lflfil 

**:V. 

iZMiRDE PAZA~ GÜNÜ YAPILAN 
MAÇLARIN TAFSiLATI 

Urh iskelesinden aldığ°ım a skerlik 
tezk:?rcmi zayi ettim. Y<'niııini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Sultanahmel ya.bancr şubede kıı. 

yıth Nevbahar mahallesi ME"hntet 
Şa:r sokak 23/1 numarada, :'H ~ 
tevellUttu Muharrem o~lu Ahmet 

(~/'i961'il 

*** Ankara nüfus memurluğundan aı. 
Dünkü nii8hamızdct i:.:miı-de 

cumartesi günü yapılan mifü kü
me deplasman maçl.arınm taf si. 
Zatını vermiştik. Bugün de paza.r 
günkü -m1iisaboknla.nn fof:siltitını 
veriyoruz: 

i:.:mir, (Hu.su.si) - Milli kü
me kaişılaşmalannm 'deplasman 
maçları, dün yapılan Altay _ ls. 
tanbulspor vç Beşikta§ - Altın
ordu müsabakalariyle İzmirde 
nihayetlenmiş oldu. Burulan son. 
ra taknnlanınızın birer defa An.. 
kara ve İstanbul seyahatleri var
dır. En son maç da şehrim.izde 
Altay - Alt.mordu takımları ara. 
sinda yaprlacaktır. 

.. Dün yapılan maçlarda Altay 
hakim ve düzgün bir oyun çıka. 
rarak İstanbulsporu ·beş srfır gi
bi üstün bi:r sayr ile yenmiş, Be. 
şiktaş da müşkülatla 3 - 5 Altın. 
orduya galip gelmiştir. 

raptı. Rüzgarla berailx'r oynıyan 
Altay, derhal topu misafir takım 
sahasına naklederek altıncı da. 
kikada Basrinin a.yağiyle ilk sa. 
yıyı kaydetti. tstanbulspor bu· 
gün çok durgun .• Altayın alkm
larm.a. mukabeleden ziyade karşı 
koynuya çalışıyordu. Oyun bir 
ara mütevazin bir şekil aldıktan 
sonra tekrar Altayın 'ba.~kı& a.1. 
tında cereyana başladı. 

Ve 31 inci dakikada dünkü gi_ 
bi zorla topu kaleye sokarak i
kinci ve 36 ncı dakikada da gü. 
zel bir dalışla üçüncü Altay go. 
lünü İstanbulspor kalesine sok. 
tu. Devre 3 - O misafirlerin aley
hine bitti. 

iKINO/ DEVRE 
Uyan ~ar baŞ1a.maz ıstan. 

ıbuls-gorun büyjik bir gayı;etle ça. 
Iıştıgı ve vaziyeti kurtarmak 
istediği görülüyordu. Bu gay
ret oyun şeklini bir müddet leh
lerine ~virdi ise de sayı kaydı. 
na muvaffak olamadılar. lstan
bulspornn biribirini kovalıyan 
hücumlarından &>nra srra Al~ 
taya gelmiş ve bu defa akınlar 
Altay tarafından yapılmıya ba.~. 
lanmıştı. 

8 inci da.ldkada güre! !bir sıy
rrlış yapan Yunus Altaym dör
düncü golünü köşeden bir vuruş. 
la attı. 13 üncü dakikada İlyas 
kısa bir mücadeleden sonra· Al
tayın beşinci ve son golünü ls
tanbulspor ağlarına taktı. 

Oyun İstanıbu:lsponın hiç ol. 

dığm:ı ntifnıı ka.ğrdmır zıı.yi ettim. Ye. 
nisini alaca~rmdRn cs1~iı.-inin hUkmU 
yoktur. 

Brı.bıiı.li • V!layet J.;arşrsındH 22 
nurnaNda Ya~ar Yeşiltıına. 

(:l59163) 

fıııt&nbnl ikinC'i icra mennırlu~1ından: 

939/3826 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa. 

raya ~evrilmesi mukarrer 't>ir adr.t 
Danç1k markalı piyano 2.6.M1 t8ri
hine miisadü Pa.zarte!i gUnU saat 15 
ten 17 ye kadıır Taksimde Aydede so. 
kağmda 36 num·ara1ı hanede a~k ar. 
tırma suretiyle Ratrlacaktır. Muham
men kıymetin 'in 75 şinl bulmadığı 

takdirde ikinci artırmast 6.6.941 ta. 
rihlne milsadif Cuma günU aynı flll• 

•tte ir.ra edilecelinden ta.\lp olanlann 
yevmü mezktırda mahallinde hazrr 
bulunacak memura mllra.caat eylemr-
leri JIAn O}UJlUT. (l5622) 

tfltanbul 5 nel i<>ra mı>oıurltıi:ıından: 
940/916 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup ı:ıa. 

Wmasma karar verilen (Radyo, kar. 
yola, cüfe•ve saireden iharet ev eşya
sı), 28.5.941 Çarşamba günü saat 15 
de Cihangir Flruzağa Anahtar sokak 
Bingöl apartman Z inci k;ı 1. 2 No. rla 
sa ltlacaktır. 

Yüzde 75 ini bulmazsa satış 2.6.941 
Pa?.a~tesi giinU aynı saatte :Yapılacak. 
trr. Taliplerin maha11indll bazn- bulun. 
nacak satış memuruna mUrucı-ıatları 

na.n olunur. (3590) 

Oyunun tafs'.latmdan evvel şu
nu kaydetmek gerektir ki dünkü 
maçlarda hakıemlerimizin idaresi 
bazı İstanbul gazetelerin.in yaz. 
dıklarım gölgede bırakacak de. 
recede fena idi. Altay - İstan
bul.spor maçında netice üzerinde 
müessir olaca!: derecede yanlış 

1 
kararlar verilmemişse de Altın. 
ordu • Beşiktaş maçının ikinci 
devresinde lıal;emin, Hakkının · 
attığr bariz favullü ikinci golü i 
sayması, Altınordunun mağlu
biyetini intaç etti. Hakemin 
bundan sonraki kararları da "i
darei ma.slahatçılık" tabiri mah. 1 
su.siyle ifade edilebilir. Böyle 
hadiselere meydan vermemek i- '!ll!izsa şeref sayısını ç~k~ak 
çin hake:nılerimizi eherl'lizterde ıçın ~evam eden semeresı;Z ~u~: 
olgunlru)tırdıktan sonra ı.ıalıaya dıeelsıyle, Altayın 5 - O gıbı kat ı 
çıkaralnn. ' bir netice '(re galibiyetiyle bitti. 

Salıibi: A.SlM US 
Basıldığı yer: V AKIT Maföaa.~ 

Umum neşriyatı idare eden: 
1?efik Ahmet Sevenqil 

Dünkü hakemlerimizin idarele- I BESİKTAŞ - ALTINORDU 
ri ne bizi ve ne de misafirleri tat- · - d.. fedebiliyordu. Maamafih bu a _ 1

1 min etmekten GOk uzaktır. Takımlar hemen hemen un. 
* ~ * kü kadrolarını muhafaza ediyor- kınlar gol olabilecek vaziyetler 

Dünkü maçlardan sonra, yani 
her iki misafir takım yabancı bir 
sahada değişik rakiplerle iki 
maç yaptıktan sonra edindiğimiz 
kanaat şudur: 
Beşiktaş, bugünkü oyun tarzı. 

na göreı maruf futbolcu Ha;kkı. 
ya istinat eden bir taıkımdır. Ma
amafih defans ha.ttr diğer gör
düğümüz takımlardan daha an. 
la.şmış bir intiba veriyor. Ta. · 
knn heyeti umumiye:>i itibariyle 
seri ve açrklarla işliyor. Oyun 
temposunu da.ha ziyade havadan 
tutturuyor. Maamaf ih Galatasa
ray, teknik itibariyle Beşiktaş
tan üstün bir manzara arzediyor. 
!stanbulspora gelince, bu takım 
genç oyunculardan müteşekkil 
olduğundan aralarında aslar yok 
Daha ziyade enerjiye istinat edi. 
yorlar. 

İzmir takımlal'ı, htanbulspora 
karşı aralarındaki elemanlar iti. 
bariyle daima galebe eldıe edecek 
duru:mdadrrlar. Be§iktaş da ye
nilmez bir kuvvette değildir. 

ALTAY - ISTANBULSPOR 

İlk karşılaşma, İz...-uir şampiyo
nuyla !stanıbul dördüncüsü ara. 
smda yapıldı. Takımlar bir gün 
evvelki kadrolarına göre bugün 
bazı tadilatla sahaya çıktılar. 
Altay iki krymetli müdafii olan 
Zehir Ali ve Şereften mahrum.. 
du. tstanbulspor da bir iki oyun
cu ile takımım takvi>re etmiş bu-
lunu~ro~ i 

Topa ilk vunışu 1st.a.11bnlspor 

lardr. Beşiktaş Hüsnünün yeri- ihdas edemiyordu. 9 uncu daki. 
ne Sabriyi almış. Altmordu da kada bir Beşiktaş akınında top ı 
Muammeri değiştirerek yerine kalenin pek yakınında İl«ln Hak. 1 

Aliyi ikame etmişti. kı yetişti ve iki müdafii elle it-
Oyuna Beşiktaşlılar başladı. tikten sonra ikinci Beşik~ go. 

Top orta arda dolaşırken sol a. lüni.i attı. 
çık Namık umulmadık bir vazi- Çok açık olan Hakkının bu ha. 
yettc kaleye attığı bir şandelle roketini hakem göremedi. ÇUn
Altınordunun ilk sayısını çıkar- kü oyunu çok uzaktan ta.kip edi
dı. Golden sonra Beşikt.aş, Hak. yordu. 19 uncu dakikada Altın. 
kının gayretiylıe hızlandı. Oyu. ı orıdu m~dafii topu _uzaklaştır. 
nu AJ tmoı du kalesine nakletti. ' mak ıst.erke!1 Beşiktaşlıların 
8 inci dakikada top kale önünde 1 kafalarına~ 3:~tı. Bu suret- ı 
dolaşırken, bugün santrhaf oynı- le Al~ınord'll: uçuncu . sayıyı da 
yan Şakir hafif bir vuruşla be- kendi hatasıyle yem.ış oldu: 
raberlik golünü atmıya muvaf. ~ bun~ sonra Beşık~ 
fak oldu. , l~hıne_ daha zıyade hızla~ı. Bu-

Oyun baza~ A1tınord."!11un. v:e tun a~lık ~~rdu mudafaa_ 
bazan da Beşıktaşm lehıne ınkı- s~na ~~ştı. Fo~ct hattı 
şaflar gösterdikten sonra yir- bır turlu Besıktaş m~dafaasmı 
minci d"kikada Sait. Nam«bn 1 geçen;ı~z ~Imuştu. Bır B:ralık 
ortaladığı topu ikinci defa B~- Hamı;ıı • Saıt anlaşması Beşık~5 
s"ktaş kalesine soktu. Bu gol. , kalesıı:ıe kad~ dayandı. Fakat 
den sonra Altmordu nisbi bir ha. Hamdı fena bır ş~tla çok yakm
kimiyet kurara.k hücumlarını dan mub~~ ibır sayı ka~1.~. 
sıklaştırdı. 34 üncü dakikada bu 30 .uncu da,_kikada. hakelll: ~mbır-
hakimiyet semeresini verdi. lıerıne kastı favul yapan :kt oyun 

Hamdi Muammerden aldı,ı cuyu sahadan çıkardı ... B~ı.ndan 
pasla ve sert bir vuruşla üçüncü S?nra AI.!m~r<!_u ~ .~uşkul va. 
Altrnıordu g0lünü de kaydetti. zıye.tc duştu . .:>4_ uncu -ye .36 ncı 

Devre 3 - 1 Altınordu lehine dakık~l~ ~kı şahsı bır gay. 
bitti retle üstuste ıki gol daha yapa-

. rak takımını mağlubiyetten kur-
lKiNC/ DEV RE tardığı gibi galibiyetini de ga-

Bu devrede Beşiktaşın, rüz. rantiledi. 
garla beraber oynadığı için va. Altmordu on dakika kadar bir 
ziyeti tela.fi etmesine intizar edi. şeyler yapmak İQİn son bir gay. , 
liyorltL Nitekim ikinci devreye ret sarfettiy"'e de B ışikta.ş mü
Beşiktaşlılar büyük bir hızla baş 

1 
dafaası canlı oyunuyla sayr lfrr

ladılar. Altmordu müdafaasJ.J3e- I sab vermedi. Ve maç da Beşik. j 
şi~ akmla.rım müşkülatla. de- taşın 5 • 3 Jehjne neticelendi. 

Bu genç kf7: 11 ~ün zarfında hn de· 
rece cazib bir tarzda güzelll'şti. Onun etıı ~ 
buna nasıl munffak olduğ'umı vfl her fından keşfe.dilt>n ve kıym dıt' ,,..~ 
kadının nasıl muvaffak ı:>labileceğini cevheri olan ''BİOS:ı;L .. '11rt<t'~ ıf": 
i1..11h edPn f:>"ll mektubu oku~,ıntı7.: Ak§amları bu pembe reIIJı• 

KA LON kremini tatbi~ ~dı 'I"', .,. 
''!' - ıo gün evvel ı;ı:.ktirdiğ"im bir lf'rı siz uyurk,.n o, tesı riJl dl'~ 

fotôğrafımla bu~in çektirdi~im fo_ . d . . b 
1
. k nçle~ 

c- ıl ını.zı ns :yere ge 
toğrafrm arasındaki şayanı hayret k d k -r G 

. . . .. .. . rıı"ııklu lar an urtıı .. · ~ 1' .ıl' 
değişıklığı goruncc ınanamıyorum . • , kt.ek• roı·. ı,01· I"' . . . df' bey ız ren 1 "-J> · ... o 
Alnrmoa. gcizlenmln ve a~zımın et. Cild" . yuıııııŞSJ~ . .ı, 

. kullanınız. uıız ııı.,. 
rafında bunışuk1uklar vo çı.zgllerım . ah ktaıs.rı Lt 

. . . !eşecek ve sıy no · vardr. T-enım sert YC çikrikndı. Bugün ...ı 
. ·ıd· k dif gibi celrtır. ...ı:ıo ııro cı ım ·ıı. o yunıuşo,ımış ve r-''P 
bu't'tişuklultla.rim tamamen zati 6tmı1~• PARAYI İADE G.ı\fV 
tur. Adeta dostlarını gıpta. nezarlariy_ Bu hasit usulü ~ole ~~C . "' ~le bakıyorlar: Hepsine clld unıruru tatbik >t'den her kadrll· r ~pı • 
olan pembe renkteki TOK.ALON kre. cildi gibi yumusak, taze ye 11~·• 
mini g-cce ve beyaz renkteki TOKA. cilıre malik olur. Binle1'>e '" rt ~ 
LON kremini df' giindüz kullanmala- rülen memnuniyetbalı.Ş .serti~ 
rrnı t.a \"Siye ettim. Onlardan bir çok. sinde bu krPmin tesiri :ııııli~ r 
!arı bu sözlPTimle alay etti\P~. Fakat garanti vermf'yP kadar se"~ııtıı 
lecrıibesini yapıp nıenınıınıyctbalıı;ı Hc mPn hu!!lln h"r ıki ıcre 11

1 
~ ,ırıı -~ 

semı? reRini g-öriince onlar tia benim ttip VP)'a bi rt' r vazo satın ll,nıP"" 
gibi şa.ı;-akııldılar... glln liadar muntazaman 1<tluıı ıı' 

Cild unı;uru olan pembe rr.nklekl Şayet nt-ticesinden mr111Pj
11
dr 

TOKALON kreminde Viyana Üniver- mış iseniz, aldığınız yere 
siteEıinin meşhıır hır profesörü tara. \"e parayı geri alınız._A 

~ .............. ..: ......... ~I ...... ~ 

' ıı·urtıiye ~amaurı) eti 
ZiRAA T BANKASI ·rt1 

Kurwu~ tanhı. 1888. - Semıayesı. lU0.000,UOU rür~ l) 
~ube ve Ajan€ adedi: 265. 

Zırai ve tıcari 'ter nevı banka muameleleri. 
Para ~tlrenlere 2M.ı«ıo lira lkran:dye vertyoı. 

' .. 
~t =w~lsmlunanJaralcıa•lıruml!~~~---~ede~· J..,el•i.ı~!J~k!J~..;:·i:·;;;,. 

plA.lia göre ikramiye dağrtllacsktı:r. ; 

t ıı.ded l,000 linLlı.11 4.000 Un 100 Mlfld 50 ıırsJdl ~ 1 

• • 1WG • ı.ooo • , ri, w • IO • "iJ!I' ' 
1 • U>O • ı.000 • •!" l&G • 20 • 

40 • l~ • '-000 • ~ 
OIKXAT: Besapı.armda.kl paralar bir eene içinde 50 .,,.,.-J 

dO§miyenJere ikramiye cıktığı takc11rde % 20 tazıasıyle utı ~ 
Kefi''·' •'!": ll Mart. ll Haziran ll Eyltu, 11 BJrtnelkAD 

rlndo yapılır. . 

1 Otel yapılmaya elverişli 
Ankara~desfilio ~~~~~-~i~~ide _..-f 
vadar ve aydınlık bir bina lı:iraldı:tu. 

Vakit gazete.Al id&rehe.nesiııe müracaat. 


