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~itı;;~ı~y/amı.aa Bağdad 

Bugün 
6 

Sa,,fa 

ıtaıvstağ Muharebe saha•• oldu 

l'IUtku 25 Irak iayyaresi 
tahrip edildi 
Irak Naibi Emir 

Abdullah 

Bir beyaDDame 
ae~etU 
-0---

Suriyede 
İngiltere aleyhinde 
nümayişler oldu 

Kanire, 5 (A.A.) - lngiliz bava 
kuvvetleri karargtıhmın dUn akşam 
neşretUği huııusi tebliği: 

İngiliz bOmbardmıan tayyareleri. 

g "-u" Maskarr~lt trak ıayya .. 
pazar "" . . k 
re meydanına diğer bir §lddetlı a m 

T Yare meydanının 
yapm:şlardır. ay 
binalarına ve at.ölyclerlne ciddi hasar 

p. 
• 

' 
0 TedMVI" 

--------.... ..... ....__ 

Hitlerin 
nutkunun 
ıson kısmı 

il H;;;sıl 
i inkişaf etti ? 
! ---0--
1 

ı 11ıı taralıa za7lat1 
ae il ad ardır ? 

istıkbalde n 
ı ler olacak? 

1
. 

1 -~Ya..--ısı ! ncide) 

Tanca 
ispanyollann 

eline geçti 

yaprlmıştrr. Vukua gelen hava muha.. 
rcbclerlnde de b!rçok dUşman tayyare 
sl servis harici bırakılmıştır. Blr 
d;mlryolu bombalanmış ve bir .zırhlı 

Darp MJ18111 haline gelen Irak top~lannı ve <'h.-armı göıt4'rMı harita 

Tanca, 5 (A.A.) - lspaftld 
makamatı Tanca gümrük ida'1"01!1i. 
ni ele almışlardır. 

nat" Tayyarelerimiz. tren geri dönm~ ur. 
den bır tanesi mccburl iniş yapını§, 
fakat bu tayyarenin mUrettebatı, di-

ğer bi:: İngiliz tayyaresi tarafaıdalı 
kurtarılmıştır. 

(Devamı Sa. 4 SÜ- 3 de) 

Amerikan 
yardımı 
basladı 

---<>--
26 gemiden ibar.et. ilk 

kafile yüklerını 

soveyşe 
boşalttı 

--0--

Ruzvelt diyor ki : 

19 Mayıs bayramı munasebetile Sam
sundan Ankaraya bayrak koşusu 

EBEDi ŞEFTEN Milli ŞEFE 
ıembOltbll taııyacak olan bayrak 

15 mayısta barellet edecell 

Budape§te, 5 ( A.A.) - Ofi 
FraJl8IZ ajansı : 

peet gazetesinin Berlin m~a-
biri Sırbistanm mülki idaresıne 
mu~kkaten eSki ~~av na. 
zırlanndan Azimovıç ın memur 
edildiğini yazıyor. . . 

~rlindeki Sırp ma.hfıllerınd~ 
bildirildiğine ~re. Sı!'P . devletı 
6 _ 7 milyon nüfusu ıhtıva ede-
cektir. 

4nkara, 5 (A.A.) - 19 }da~w 
llJ'IOI" ve ceJlÇlik ba:YJ'Uftı mUnue
betJle Beden terbiyesi genel dl-

( Devamı Sa. 4 l'Ü. f de) 

Sakız adası 
işgal edildı 
Bugün gelen bir habere gö

re dün saat 18,10 da iki 1talyan 
torpidosu ile bir Alman nakliye 
gemisinin Sa.kız adasına gelerek 
mukavemetle karşılaşmaksrzm 
bu adayı işgal ettikleri öğrenil. 
miştir. - B<ul.yo gazetesi -çarpışacağız 

r ,,., Al~:~ ü~~I Göç ;:~:~~~n ta~~:: ~:~r~~rinde 
1 tayy~relerı ı Mudanyaya 460 kişi 
1 Surıyede 1 _ . . . 
.ımı1f:;~e~ ~f~:~~;:~- yerine 27 kışı gıttı 
~~~~=I~ ~~~y~~u d~ Vilayetin yeni teblig"' ini neşrediyoruz 
eder haberler gclmem1ştır. . 

_ ]lail,yo gazetesı - Kendi arzuları ıle 1stanbulu terket-
mck ıst1ycnıerln nakillerine devam o- Günlerin Peşinden: 

-· ı'k göst.ermi~tir. 
Jeştigıni aç (:a w~m Cumhurrei-

Nitekim muhı .. .. ., tkindtotrin 
. i t t nonu "' ıootm z snH' M~ll~nJ a-

J 9,10 da Bii)iik Millet "'- • 
·~ ch&."'1 1111..,.un 

'"" r)icn sol•leıdtl'>' sen 1 t .__Mı. .. ,...... • • ok göze ,e._....,., 
da hu sı~~ ç d f t;r· ··•le <'m • • ettirmiş 'c ~~ 0 ooıniyet 

"Bize- emniyetimize, • f t· 
' . ta hayatı men aa 

ile mütcradtf 0 n • d tm..-n ·· ivdln c o •ı-
lerimizc f~'-uz n • i as~timb.den 
~bir dm·let bizim ~ ) m mahfa-
endJşe , .e biz!. Jıakknnrı dolaYI mu
ziyctini i!;(f!(}iğiınl:ı: haıı; hariri 
aha:r.e odcme7.. B nJy~tl 
"·aziyctimlz bize ka~• ·:~·tetler
.... ~t.eren , .e tatbik en _ .... ı 
,.,v.,. • ))etlere ·
le en normal mttnase ba.riel vazı. 
değildir. K~k harp de-• . topraktanmızın, 
yetimiz bıztnt ma)ı&rlpler ta-
niz \'6 ha~IZID C Jnıl)allll
rafmdan biribiri aleyhin . --•..:H• 

olarak -masma Jstjsna81Z ecJlkÇf' b-
ve biz mahal'flbeYC Pn:ı ~· 
ti TC ciddi olarak 
tır .,, - Jerle lf#le 
Ra~ nutku ba 90Z r)ht• 

edilen m.iJli mi~~izill Jk' Jld• 
de iyi an~ıldığnn~ 
DU mıemJIQDIJ.t)Ü8 

l~~~ ki 
Dtln Mudanyaya ve Karadcnlzc lkl z ava 111 1 r a • 

vapur tahrik edilml§Ur. Mudanyaya 
tahals edilen Tırhan vapuru saat ıo 
da 27 yolcu ile bırllkte Mudanyaya 
müteveccihen Jimanmıızdarı aynlını,,-

tır. 
Halbuki Trrbanın mUrctteplerl 

460 Jd:I idi. 
DeııizYOllan idaresi, bundan böyle 

.Mannara.dakl :meccani Bclerlere tek 
._ .. _,8 ct;mlyeccktir. MeccanC'n 

vapur uuuı• 
gttmek ısUyen yolcuları diğer yolcu 
vapurları ile g<Snderecektlr. 

Ak.lll vapuru da, Zonguldak, Bar
tm, Amura. Kurucaşile. Cl.ze, Ayan· 
ctP uğramak üzere dUn saat 18 de 
umazımıiZdan ayrıım11tır. .Aksunun 
:mtırettebl de 1738 kişi idi. 

Yeni tarife 
ı.taabol .uAyetindeın tıebHt olan-

Ane.dOluY!L pıecek meccıuıt yolcu-
1.&l' içbl ~en!Z fakeleJerine alt 

ı tnt:i kame uJdiyat ba.klyeslnln ta.. 
~n tıevh!dl nınmkUn cörlllmilş 
olduğundan yeni tertip eevk p.IADI ._ 

Pli ~ırtır· 
rw-&Ll .. St.IU 

Irakta Raşit Ali Geylaru hü • 
kfunetinin kuvvetleri ile Basraya 
çıkan İngiliz askerleri harp e. 
derken Mavarayi Ürdün'da Arap 
riicsal51 toplanmış ve Iraka kral 
naibi Abdullah'm kwnandası al. 
tında ve Raşit Ali hükfunet.i a
le) hinde bir Arap ordusu gönde. 
ril.mesine karar verilmiş ... 

Irak umumi harpte lngiliz iş.. 
gali altına geçmişti. Bu işgali 
kaldıran yine İngilizlerdir. Irak
lıların isyanı değil.Hal böJic iken 
harp zaruretiyle tngilizle~ı;ı I~
ka asker ihraç etmeleri nıçın bır 
harp vesilesi oluyor? Böyle anla. 
mak mümkün değil. 

Bizim bildiğimize göre Irak1J.. 
larm istiklal kadar ve hatta on. 
dan eVvel muhtaç olduklan bir 
şey var: Milli birlik ve istikrar! 
Fakat -.;.ı;...,_, .... ki isb1d8l da--gt>& UJ'VA ..... •

11
• 

vası ile kaybolan şey Irakm mı ı 
öidiği W.ikl!lidir! .• 

"'! BABAN KJJJl.{)AY1 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111fi111 fi il 

skeri ceza kanu
-nana ek lô.giha, 

Cezai hükümler fevkalade 
hallerde tatbik olunacak 

~-A-'Wiiıiiliıl• •lt kaamila~ .... 
kııdar eıtctlmeıılerden g~ Xccllll nmnameme alm111Ifbr. 

IAyiha esaslıırına göre Tllr~ ~za kanunu mucibince takibi izne ballı 
suçlul1.1.rl\ askeri mahkc;melerde bakıldr#J hallerde bu lzln Milli MOdalaa 
Veklli t•u1ıfmll:ın verllecekUr. 

Ce7.a k3nuntarınd& harp ve 9C!eı'berliğe cezai hUkUmlcr, fevkal!de hal· 

!erde 13tblk olunacaktı:-. 1 
llllllJlllllllllllllllllllllllllUlllllllUlllllJ1111111111111111111111111111111 .... ___ _ 

iki Alman ticaret he
yeti şehrimize geldi 

Bu gruplar 10 milyon lirahk anlaşma 
esasları dahilinde 

mubayaatta bulunacaklar 
Almanlarla yeniden Ankarada lm• 1 Diğer tara!mdan ıehrımlzdeki baa 

zalana:ı lO mI!yon liralık ticaret an- lthalA.tçılar da Almanyadan ith&lA.tta 
ıa"ması hUkUmlerl dahillndc mUbaya.. bulunmak Ur.ere temaslara gcçrrıl§ler
atta bulunmak Uzerc ııchriml.ze iki dlr. Bunlar, bfiha:ısa amal mamulM 
gurup gelmiştir. Alman ticaret ı;u· getlrteccklerdir. 
ruplan temaslara ba§ıaml§lardır. 

- Ne .... yortaDUZ! 
' - ,,. ........... __. lmiıln' ..... 



.. \.-lKIT il MAlJF; 1941 

dyo' 6azetesı 
Bltlerla •th 

G9ıl8ll .. ,.... --....... pdar: 

Alman devlet riıfat H!tıer, Rayttag 
llUUrımda. bir nutuk eöJHyerelt Bal
lı:an harekAtnn -.. Abnanyaıurl .881· 
kan .tyasctlnl lzah ebn• Ut. Nutuk 
Balksn harekAtınm nlhayetıenmesl 

ıiHllWMı!MittfN "9ylftniit§tlf'. tnt ltMM 
llii'tilii bıtf!amuma ftftill dilli ffJftli 
'lltrt tekrarmdaıı n:ııut'ttif. 

Bu trutb g6fe, Ameftlia 118 iiarp 
ıltesullerf araauıa girmektedir .. 

Bat Hitltt A lmanvaıım Jiirtjf an. 
ıfilara get1MMk !8temedfğ-lnf illfle;. 
6Jıur. Harbf Balkanlara getiren ta. 
ıfll~ır. H!tJar "tun!ln i.flMeibdB 
&lraıiiantığmdan mtaylııe Mh~· 
Jfı!ştlt'. Balkan mU:iii'ebeilnl etraflyle 
M!iAtmı:.stlT'. 

RVZriLTIN J11itİri1 
AlDel'fb Cumhıırretet de bir ı:utuk 

.iyt:v•t+ll Ametıkanm harbi ~tlrA• 
ıladen mt dm fiahietmlft_tr. B'1 nut. 
lib vtı.ııonun evln!:ı aoıtman mllna.. 
•beUyle ~yl,,nı!şt!r. Ruzvelt "lIUrrL 
~ 1'ı Dhı1tlrrası .. ü#i'ilfıda Airıertü*' harbe Rireceıttnt btla.rm14ttr. 

tft.AttTJud !irnttAREftoi 
fn!'ftiz • Iralt muhare~ııi devam e

.t,dr. ltticaaeıe •ııiea. la:fYftff hY• 
"'tte~ arasındadır. İngfılzler Irak 
llba tftınttmiJttn 1aıumı haha et
lllft•mtr. fü_.r ~ I"11t10&r 
)lltrol mmtaka'anna hl.kim oımu~ıar, 
JfavfaJa petrol alnruurmı mene\lnlf" 
Jel'dfr. 

Hen\!:l piyade 'kıta.lan inamda. 
iti 'fht'. lıt.srada 

Rltıd kıt ' .. ~ ?-.3re. 
keli ıı{\yleıımlf89 ı!e 1'lnt1I t.1ft eder 
bir hsber geımemtıtıt". Buraya Ç1'o 

k11rh~ 1ruVVftiet bil' tnt1tıttr daha 
taltttftt'!etl 90ftJ'tl Otdclt bir lla~ 
sefl1•"'11f'. 

Br.ESTE TA.ı\1Un711LA9 
lq1Us bombardıman ta,,.anlert 

at'st UManmt bir tlil'tttt dab 11'
nn,taf'drr. Btı lkl gemin kal"fl yapL 
1ID taaTTUs\ar on l\Mı b\ılmu.tul'. 

1.IBV DAKI DASJCKA't 
Libya. barelı:!tma gelince; Londra· 

dan bflc:!l.rlld!~ne gOTe Tobt'ô U.t"f. 
ne b'\cum tam ,,.,. m•1"8 tblttjJttıiltl!
tt ummtı mtltffddlt hClCtuliJai' clıai'-
dllrı.ıtmtı~tUT'. 

Bon ~ gQn lçl1l(lc ftO tank fmlta 
etomtf, ço1t Hll' aımmlfUP. llurada
ld muharebelerin uzun ırUreceltf anla· 
fdmaktadn'. ln(illaler Totırutu n. 
9ttee ltal}'aıtıal'da lltell ......_..,. 
n"' 17 mel gUnU taamın ~lr M 
•at lil''>Mi f~"m atmışlardı. BuıilD 
ki n:ıyet böyle detfJdlt". 

Klhvcr :kuvvetleri gece gOndb ta
aft'U?I,., t tcknırl:ımtt olmalarına 

.. '!ın•n ,,rad:ılrl kuvveUerl tehllkel! 
bir vaz!yete bile sokamamtŞtardn". 

Japonlar 
Ruzvelti J aponyaya 

davet ediyor 
Tokfllt il (A.A.) - Japon ııraıctye 

mum Jılatluoka, guetccııerıe yaptığı 
lıılr görtışmcc!"', Uzak şark ka111ısmda. 
ki Ulff'llcan battı bAreketl bakkmda 
katı maıomat almak tuıere Amerika 
birleşik devJeUerln" eeya t etm•I 
ılkrtnl luı.ll BUrette redde1'lemlftlr. 

Dom.al aj:ı.nır.nm b!l~rdığine göre, 
Jlatsuoka. p.rlltald h&kt1d .. raıu tet.. 
Jdk tçt.n Ruzvelt ""YftllUt Oordell Rull' 
tba TolkJoya s•taıufnln daha styade 
m-..., oıacqmı .ıJyleınlfUr. 

lrlandaya 
hava hücumu 

A"- .......... •1, 
Ray~ sôyledlif ...... . 
rlncl kısmını dünkü ayre1ac1a 
n~retmişıık. Buglin, nutku 
son lmımını tamomen n.-U· 
yoruz. 
J''unanistanı niçin 

iııtila ettik? 
'funanistanr ergeç soıısu bir 

f Plakele siırUkleyecck unsurların 
entrlkalanndan Charlte :lStasyo
nunda efe ğcıçen veatka1ar'dan ha
berdar oldum. Geçen Mne, yum 
*e>nunda, Ç3r1;U bazı Yunan mah
filleiini ve llililnlerini JA!zf garan· 
tı valtleıine !Aa.ııdıtmala muvaf• 
fak olmtıştar. Binaenaleyh bitaraf
bğm mütemadi TI! bUyllk bir in1iJ 
illsileeino .hUkmedilebillrc!I. Ji:n 
bagta bU ltaıyaya dokunuyordu. 
İşte bunun içindir ki ft.a.ıya l 940 
feşriiiienelinde Yunan htlküme
tine telıliflerde btdunma~ııı. ve ln.
iillz tiatp ınuharriklerinin nüfusu 
&ltında balya itin tabanmıül edil
mez hldlaelere bir nıhayat. vlr
~clı: üzere ~P eden &'PraıilllP.ri 
.ı;temeğe nıecbut uıı:tn. Eu talep 
birdenbire teddedlldl ve bu suret .. 
le de Balkanlarda sulh 110na erdi. 

Havaların fenalığı, kıır, frrtma, 
yağmur, Yunan askerlerlntn kah· 
nmaa mukavemeti---ba kahraman 
mubvemetl tarihe doğruyu söy 
lemek için müşahede etmellyhn
~ep bir arada Yunan hilkumeUne 
talihllz kararmm neticeleri hak
ltmda dilşlinınek ve vaziyetin ma
lul bir tarzda dlüelUlinesl imkln
larını miltalea eylemek !gln klfi 
derecede uman verdi. 

VaziyPtin şu veya bu auretle 
tavaa.uhuna hadim olabilmek yo
lunda zayıf ta olu hllA bir liJnlt 
besllyen Almanya Yunan1ı9tanla 
diplomatik mllna8ebetlerlnl kes -
memlfti. Fakat daha o zaman bQ
yük harpten kalma Selln.lğe ihra.J 
tıkrinin tekrar ele almmaamıı kar-
11 Wtayt kalamıyacağunızı bil\ n 
dünya m au:eheıdnde ehemmlyeUe 
kaydetmiştim. Maatteeaallf, Avru
pada veya her nerede olursa, ln
atlll bir yerde yerlefU mı onu der
hal denize atınağa u.metmlt oldu
ğumuz hakkm<iaki l ltanm klfl de
recede clrJdiye alın nadı. 

Ve b6yle yelli bir S :i.nlk ordu
IWll. barek~t noktası olabtle1..ek 
üaler lnırmağa ve bu Usıeri takvi
yeye ba JuıJ e111aanda lnjilterenlıı 
art&n l>lr m.bet dahlllnde bqladl. 
ğmı gördük. Tayyare meydanları 
luanalmala bqlandı ve meydan
lann llln.tle llfal edil4ıo~ğl 
millAJıazası itibarile esa.'ilar hazır
landı. Ve bllıayet. Çörçılin mUta
teuı ve tahmJnlerj mucibince bir 
k~ bafb, içinde Yunanı.tana çı
kacak olan ordu için mütemadi 
malzeme ve teçhizat nakliyatı ya
pıldı. Bu, bize &izli kalmam~tır. 
Bıı işJ,.rin aylarca dikkatli 8ey:r. 
elleri olduk. Nihayet, §hnaU Afri
kada tanklara k&l'!Jr mUdafaanm ve 
zırhlı sili.hlann teknik bakımdan 
agağılıinuıı ltal>an ordwm Userin
dcki eUm te.irleri, Ç6rçilj harp 
sabneslnf Libyadan Yunanı tana 
nakletmek zamanının geldiğine ik
na eyledi. Ve elinde kalan tankla· 
nn ve ba.obca Avwıtralya ve Yeni 
Zelandalılar-fan milrekkcp piyade 
tUmcnleriııln naklini emretti. Oy. 
le sandı ki Balkanlan ateıe vere
cek olan yeni daı·beyi artık lncllı
mek F.am&IU gelmiştir. 

Yugoalavya hadiseleri 
ntUıl inlıi,al etti 

BerHn, 5 (A.A.) - Hltlerin nut 
kbnan mabedi: 

Almanya ile Yugoelnya ara
emda bir aıılayş YA hattı bir doet 
hık aamJmJ mUnuebctlm teeill 
etmeğe u~trm ve bu gayeyi te
nıin için aerıelerc~ ~l•ştım, Bu 
memleket.lıı, benim gibi, kendi 
menfaaUerlni iki devlet araımıda 

Lmdra, ı (AA.) - 1nıuıs ban eSı bir it blrllfiılde gören bazı 
-. ~ .ıı emaal1et nez&r9UeriDl.D wblL mUmP.Millcrinln yardnnmı t.emln 
11: ettiğim! de eanryordum. • 
Puvı puart~e b&#lı)'&D poe, Yugoslav hllkf.ımetinJ Uçltı pü-

411DfılL.\ll. ıımaıı hlanda mmt:ı!tus o,. ta ginneğe fmnle mUmkün olmut
.n... &JddeW bir bava hllcwmı ~p. tur. OçlU pakt. Yug061avyadan 
Jmtbr. mutlak olarak hiç bir talepte eu-
~nm 1'ın. faaliyeti lngilte"'- luıunuyor, fakat bu memlekete 

lllD bb'cok kımml&n tızerlDde .~ bO. yalDD menfaatler temlıı edıyordu. 

1 

Tarihi hakikatin ortaya çıkmaama 
J'llk .ayuta olmll§tur. ICaaıı bUcum ---uı 1..._ b '"" .h ,_...... ,.... u ... u şu cı eti mil-
lle1"811 nehri •hlll•ri de dabU olmak l&hede etmek lltertm ki bu pakt
._.. .flmat! garbi tng11tereetne teTdb la ve bu paktm se U ri 11 y 
edtlmlftir. Btro<"k nolrtada yaqmtal' plavya, blg bir ya~ ~·hli; 

oJIUf Ye buat' ""- ırettrllmlf,. altma girmiyordu. BUbiı.ı Y 
• 1lh' lllkt"t" d& ali " ,.,aıı nr- lavya, UçHl pakt deYleUeri~~:, 

dlr. yardımda bulunmak 1çtn hiç bir 
D'ft!' -takalar& ,apdaa ıSaıtmds talep almlyaeap hakkmda resmi 

llGcıa-:1t~r. • saytatJ mucip obBUftul'. temJnat elde •tmlt bulunuyordu. 
PıA"" • puartetıl pceet T dllttaaa Daba blda1ettı, ber ttlrttl barıt 

b o na 1: a T d ı m • • tanu-1 malsemell t?anelt nakllyatmdan 
tahıtD edllııalfUr. Bual&rdu alt•,. ftl reçmefe ınUtemfyildlk. ~ 
cıe .. dar .. lılr1 ba• daft ba&ar79- 1 dan bllka. YIJIWMllav bilkfmıethıin 
lan taraftadaa dllftlrillmllftlr. Uert IOrdUfll lllrib iddia Uzerine. 

=:=:=::=:=:;::===:=:=::I Balbnlarda arut değifikllkleri 
)'aPddJfı takdirde, Yugoslavyaya, 

VAtclrA 
ABONE 
murnn 

ftClmle Selhlk .. 1n1 de c:aJıU o~ 
mak bere Yu~lav hUJdlmrubfı 
altmda F.ge dents'ne bir ma1ıreç 
ftrllccc~ baklnnda teminat da a
fnıo!'du. 

===========~i !I martta, \'lyanada, Yuplav 
devletine en bilyUk bir istikbal ve-

._ Balkanlanla cullıu temhl eden 
1* pakt imsaledı. Ben, o atın. 
Tunanm gibel ınerkezini, hemen 
sekiz ııenelik harici siyaseUn ıe
merelerinl verir gibi gözUktlliUn· 
den dolayı delil, fakat bu hldile
nin, son dakikada, Balkanlarda her 
hangi bir Alman mUdahaleslni ıtı

·~ bir hale getirecetını san· 
nettlfimden dola~1 hakikaten me
ııut olıırak terketmiştim, İki gUn 
sonra, satın alınmıe bir avuç asi
nin teşebbUı ettiği hllkilınet dnr· 
besi haberi ne hepimiz lllUJirdık. 
Du asıler, İngiliz ba3vekilinc. nlha
yet iyi bi haber verebileceğinden 
dolayı zafer baylıtrlfilllr çıkarttı.. 
ran bir hareket yaptılar. Bunun 
~erine, dertıal. hilcum emrini ve~ 
dim. 

Hücum planları 
Sulh istemiş olduğuma Allah 

şahittir. Fakat eğer Halüaks, bu
nun pek iyi maHun olduğunu ve, 
sanki bu İllgilterenin icrayı hükf.ı
met sanatının hususi bir uferi 
imiş gibi, ıırf bu sebeple bize mli
oadeleye necbur edildiğimizi is
tihA ile b.lc:UriltJe, böyle bir aul
nlyet ka.rşısmdş, Almanyanm men 
faatlerlnl, AUnba hamdoı.un, eli
mbıde buhuıan vaaıtalarla h'tmaye 
altına almaktan bqka bir şey ya
pamazdım, Bu dakikada iki devlet
te mutabakat halinde hareket tıt
tfğiml bildiğim için, bu kararımı 
daha ziyade silkiı.net içlnde ala· 
bllıiıekte idim. 

Hücum için teebit ettiğim tarih, 
6 nisandı. O gün, Bulgaristanda 
bWunan oenup Ol"du grupu hücu
ma ge9D1ep buırdı. Diğer ordu
lar lilZumlu huulıklarmı bitirir 
bitirmez, harekete geçecekti. B11 
ordıılann harekatlarına bqlama
sı tarihleri 8, t O ve U nisan ola
rak kararlqmıgtı. 
Harekltımm umumi ptbt Ru 

idi : 
1 - Bulgariatandan harekete

den bir ordu, Ege denlai istikame
tinde Yuna.ııJst,n Trakyaaına Der -
llyecektt. Bu hareketin· esas ark
leti sağ cenah üzerine yllkleae 
cekü. Bu ceuh dağ faitalan ile 
bir zırhlı fırkayı harekete geçi -
rerek Sellnik Qserine •l"beak 

2 - İkinci bir ordu, Arnavut -
lukta bulunan ltalyaıı klivvetleri 
ile azami ı:ıdratle irtibat temin et
mek gayesiyle Oıkilp JstilwneUn
de ilerUyecelrtl. Bu Ud harekete 6 
6 nisanda b~uı mukarrerdi. 

3 - 8 nl.eanda pqlamaaı kar~ 
laıitınım11 o\a .ayeai barektt .llllJ. 
gariatudaıı ;plea ~ ordıanwı, 
Belgrat m.uı takaaına varmalı mak 
ııadile Niş LııtJkametinde ilerleme
sini istihdaf ediyordu. Ayni za -
manda bu hareklta muvazi olarak 
harekete ~ek olan bir Almu 
kolordusu da Banatı işgal edel'@k 
10 niaanda Belgrat yakmlanna e
riş~ bulunaeaktl. 

4 - Karentiya, 1stirya ve 
Garbi lıılacaristanda toplanmış 
bulunan bir ordu Zağrep, Saray. 
bo na ve Belgrat İ8tiıkametinde 
taama.a geçecekti. 

Bu harek8tla, mUnuetettar 
olmak UY.ere ltalyan ve Macar 
uıüttefiıklermiJ;le bir takım an. 
~da yapılm11tı. lt.alyan 
orduları Yulia Alplarmd:ı.ki hat. 
tarından harekete geçettk sahi
li takiben Arnavutluk istikamc.. 
tinde ilerlemc-k myetindeydiler. 
Bu sur e Arnavutlukta Işkod. 
radan kalacak olan diğer kU\'
W?tler yukarıdan ~ kuvvet 
le:rle birleşerek YUfi:OSlav _ Ar. 
navutluk hududun~ Usküp hi. 
zalarmdaki Yugoslav .rnevz.ıleri
ni yaracaldardL Bu sutetle mez.. 
kUr mıntakada ilerliyen Alman 
ordusuile 1talya.n kuvvct!crı ara. 
sın~ irtWat teeia edilmit ola. 
eaktı. Bunun neticesi olarak da 
Arnavutluktaki Yunan cepbeai 
yarılacak ve Yunanldar bu hare
ketlerie milftereken yapılacak 
bir çevirme hareketiyle denir.e 
doğru sUriileceklerdi. Bundan 
başka bütün Dalınaçya ve İyon. 
yen adalan ile diğer istinat no1c. 
talannm işgali de derpi' edilmiş.. 
ti. iki ınemleketin hava kuvvet
leri de yapacakları işbirli~nin 
şartlarmı karatlqtn'tnıt bulunu. 
yorlai'dı . 

Makedonva ile Yunan!stıına 
yürttyecek Alman orduları, bun. 
dan evvelki muharebelerde d~ 
rini pek parlak 'bir auTette ilb1t 
etmiı olan Ma.rep.1 Von Ust'in 
kumandasma venJmifti. Alman· 
yannı cenubu ~sinden ve 
Macariıtanc!an hareket ederek 
Yt~avya Uzerlne ytııilvecek 
otan Atman kuvvetleri t.c Ge-ıe. 
ral Von Weirhı kumaridu1 al. 
tJnda bulumıvOTdu. 

Baskt'-"'landan Marepl Brau,· 
chtı.Ch ile l!t!M!l lnmnav blııManı 
C'.eneftll Ha1cJer'ln ~ndalıtrı 
alt~st.ltl ordular Tnıtnr."a'<i 
T •"ıın orn··~·nu ~ ı?U.,, l .. f .. ~r 
.,.,ı;...., n•nnva """'~"" ~"'~'· Ar
navuthı1rttıt9' n~HV411n İt<llv~n 
kuvvetleri ile teması te.is etmiş. 

Hitl~ 
nutku 

Balkan harb~nde 
Y unaniıtan 8 bin ıu
ba:r, 220,000 er eair, 
Sırplar 6,298 subay, 

33 7 ,864 er eair Yerdi. 

ler ve Selanik'e sağlam bir su. 
rette yerletmişlerdir. Bu ordula. 
rm hareketi, Sırbistanı, 12 gün 
muharebeden sonra sil8.hları bt· 
rakmıya mecbur etmiş vo bu s~ 
retle Yenişehir Uzcriııden A tina. 
ya do~ yapılan güı;, fakat o 
n:sbette şanlı ileri hareketic z.e.. 
mini hazırlanmış oluyordu. Bu 
son hareket de Monımn ve bir
çok Yunan adalarmıı ·9';-ali su. 
reti}le muvaffakıvetli? tetevvil.ç 
E:tmiş bulunmaktadır. 

Başir 11 da Mareşal Keitel ne 
General Yodl'un bulun!iUfu AJ. 
man kuvvetleri başkumandanltiı 
bu har.ekitı da. her zamanki gi. 
bi, şayanı dikkat bir dirayetle i
dare etmiş olup son muharebe.. 
Jer P.snumda yaratı1an ctdderı 
tan1ıt menk;beleri tafm1ltt ile 
neşredecek tir. 

Hava kuovetlerinin 
f,aaliyeti 

Alınan maretali ile genel kur. 
may reisi General Yeschonneckin 
doğrulan doğruya lrumandal•n 
altında. hareket eden havcı kuv. 
vetlerimiz iki büyttk ,;ruba. ay
nlmıştı. Bunların bir.inin batJJl.i 
da Gchetia L6her diıtertnm tıa
şnda ise ~nerıı Voo RichU.. 
fen bulunuyordu. 

Hava kuvvetlerimizin vazifele. 
n fiUD\ardı: 

l - Düşman hava ruvvetleri 
ile bunlartn ..alarmı imha et
mek. 

2 - SuUre8tlarm merkezi olan 
Belgn.ttaki bUtlin ehemmiyetli 
askeri hedeflere hUcum «terek 
bu şehrin daha başlan~çta as
keri bır ftmil olmasına. mani ol. 
mak. 
3- V,asi mlkyaata bir hava 

faaliyetiyle, hrp eden Alman kı. 
tala.r.ına her yerde yardım ede
re!c düşmanın mukavemetini kır. 
mak, kaçmasına mani olmak ve 
mümkün olduğu takdirde va
purlara bııımeılinin ()nüne geç.. 
mek. Bundan l:qka tayyarelerle 
.....;!: r nakledeıek ve paraşütçü.. 
le.r indirerek orduya mü~ir su
rette yardım etınek. 

Bu harpte Alman ordusu cid. 
den harikalar yaratm~r. Bu 
ufer yan~ırn3a Alman ordusu 
harp ocağını iki memlekette an
cak üç haftalık bir fasıla ile l!!Ön.. 
dUrmiye muvaffak olmuştur. Bu 
muvaffakryetlerin büyUk bir kıs. 
mının mtıttcfiklerlmize raci ol
duğunu bihakkın takdir ediyo. 
ruz. Filhakıka İt.al:-, .mm çok g{lc; 
sartlar içinde Yunanistana karşı 
::ı.ltI aydanberi yaptı~ harp ynt
nrz Yunan ordasunun en bUyUk 
kısmmı me§glll etmekle kalmL 
mrş, fazla olarak bu orduyu o 
kadar hırpalamıştır ki artık he. 
zimet, Yunaniı!tan için içtinabı 
kabil o!mıyan bir şey olmuştur. 
Macaristan da es~ti ordularınm 
şanını yeniden 1hya etmi'!tir. Bu 
ordunun motlSrlU krt ları Ba.~ 

Ne De•ell '1 
:tıd ft'kn mubamrilıden biri ate. 

kini neden (lferlntş) )·aııdm diye 
sarakay •. c;: ktvor! 

Vi.kıa Salih.i l3ey lüptinde {c· 
ferine ) ya2llr ise de bütUn lügat
ler birinci gekilde kaydetmfjllr. 
(YaradtlI§) demek olan bu kelltrıe 
tıpkı bizbnkl gibi emir ılguuıa bir 
{lş) IIAvealle yaptlır ve !atacanın 
kavalı! k'tabmda haa:l mu4ar a
dını ahr. 

Pey mi Safa do~nı vıızmrı :- (1 
fiırin91) dememeli. Clfertıd9> de
meli. 

.,...., ....... ... 
geçmitlerdir. 

Yunan ordum 
Tarih karŞDJmda dolrıJ ı?Svl~ 

ınL5 olmak için dllşmanlarımız 
arasında bilha.::.:.:.a Yunan askeri
nin çok büyükbir \,;esaretle harp 
ettığini bey2na mecbuninı. Yu. 
nan ordusu .ancak, mukavemctın 
imklns ve sebepsiz o acağmı 
gördükten sonra teslim olmuş· 
tur. 
Alınan ear milıdan 
B. C&rçil ba1U174 bİI' ci1retle 

son muharebelerin bi7.e 75 bin 
ölüye mal oldlll;unu söylcmı§tır. 
Bu ıralwa prp muharebelerin.. 
deki mı.yiatımı.aan bimıilli fa.L 
la.dır. Bu itibarla b11 muharebe
nin neti~ eriıll I.ıta rakamlarla 
eiu bildirmek isterim. 

Yugo91avya.daki ha~ki.t es. 
nasında, ekaerl.ai hemen serbest 
bırakılan aslen Alman ırkına 
mensup aakerlerJc Hırvatlar ve 
Makedonyalılar hesaba katrlmak 
sızın, ha.kiki Sırp olmak üzere 
aldığımız esirler 6.298 subay '\ie 
337.864 ere baliğ olmuştur. Bu 
rakamlar seyunm .ancak munk
kat ft i1k neticesidir. 

Yunan esirleri 8 'b ·., subay ve 
220 bin erdeu ibaret.Ur. Fakat 
Yunanlıların M::ı.kedonya ve E. 
pirdeki orduları Alman • İtalyan 
harekatı neticesinde mubaasra 
edilerek tealim olmak a.ruretin
de kaldıklan için bun!an Sırp. 
larla muk&) .'!Se etmek doğru de
ğildir. Yun:ın esirleri de, göster. 
dikleri cesaret ve ciüriiat hattı 
banketten -dolayı derhal serbest 
bırakılJlUllardır ve bırakılmak. 
tadıiar. 

Jngiliz. Yeni ~andah ve A
vusturyalı esirlerin miktan do. 
kua bin subay .,. erden ibaret
tir. 

Ganimetleri şiradilik. hatta 
takriben dahi, bhmine imkln 
yoktur. Alman sllihlarmm zafr_ 
ri netıcesi olarak elimir.ıe geçtiği 
için Almanyaya ait olmuı 18.::un 
gelen kı.s·ın. halen elimi2'ile bu. 
lunan rakamlara nazaran §U su
retle inkls:mı etmektedir: 

Yamn milyondan fa~a ttıf ek, 
binden fazla top, binlerce miL 
ralyöz. hafif topve ta.yyare dafi 
tppu ile ~k ~ kam~n. crt.otno. 
lifP ~timi ttı1RWtda iftl:fii'nlmit 
ile muhkti! teçhizat. 

Ne kadar Alman 
lıavveti laar'betti! 

Bu neticeler apj1daki Alman 
kuvvetleıi tarafından elde edil. 
miştir: 
Cem.ıb p.rkidclti harekfLt için 

tam mevcutlariyle .31 f uka ve 
nısıf mevcutlariyie de iki fırka 
kullanılması derpiş edilmişti. 
Kuvvetlerin te<. mmüü yedi gün
de hazırlanmıştır. Bu kUvvetler. 
den 11 fırka piyade ve Alp av
cısı ile altı miılı fırka. üç mo. 
törlU fırka, S.S. ler ve mot8!'1U 
yarIDl§Clr iki fırka harekata fii. 
len iştirak etmi~lerdir. 

1ngilizıere, Yeni Zclandahlara 
ve A \'UStralyalılara. karp mü
cadeleye fıilen ancak iki Alman 
zırhlı t.Umeniyle bir dnğ tUmeni 
ve muhafıa kıtası iftmık ebnJş. 
tir. 

Alman hava ve tara ordulari
le muhafız kıla!:lm.ın bu haıı>t(>_ 
kı zayiatı şimo.ıye kadar uğradı. 
ğımız r.ayiatm en ctizisl olmua
tur. 

Alman silahlı kuwetleri Yu 
goslavyaya, Yunan:.stana ve Yu
nan~tandaki İngilizlere karşı bu 
milcadeleslnde uğradığı zayiat 
sudur: 

Kara ordusu ve muhafız kıta.. 
J ıı.rı: 57 subay ve 1.042 erbaş ve 
er ölü. 181 subay ve 3.~71 erba., 
ve er yaralı, 13 aube.y ve 372 er
baş ve er kayıp. 

Hava ordınıu: 10 subay ve 42 
erba" ve er ölU, 36 tNbay ve 104: 
erbaş ve er kayıp. 

Hrrvaf, Macar, Bulgar, 
ltalya halı1undaki 

.öslm 
Almanyamn, dünya hari>inin 

netic.inde ihW edilen hu.dutla.. 
nnm bMit bir tuhihinden -ba$ka 
':nı mmt&kalarda bUBual hig bir 
toprak allkuı yoktur. Siyaset.en 
bu uhada aılhu temin etmekle 
ve lktdıaden de herkeein nef'ine 
olarak iatihlali inkilli ettirecek 
ve ticaret mübadelelerinin tekrar 
~amumı mtlemtnen kıl&cak. 
ntzamm tesisiyle ali.kadarız. 'T:"a
kat bu nlr.am hakiki adalete isti. 
nat et.rMti ve nid. tarihi ve haL 
tl ikbsidl menfaatler"~" itl
b&re almmahdll'. Bu fetllt,.lfııntn 
t.ekevvününde Almanya ali.kalı 
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"~~oldu 
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\~Uıs tı:ıe~ ta.banca ile 
,l~ı e .ttıa urlannda.n (Ne
~~~ nı .. ~ llayrinjn ikin
\~ e~~etnesinde görü
~~eltar-a cltın neticelenmiş 
L~· liat ~Udiriımiştir. ' 
~ e bir~ vaka gece

e"htd te içtikten son
~~ ~ ~ e sabahladığım 
tı.., ........_ ebalıatin gizli" ' 
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t6~1rlı~ 1 Otobüsçü Ha
~~ ve ;ı..ı~:-• bir " ce ._,_ .. ~ 
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ı ~ ta~ de masa ü
~~l'dU~casuıı çekerek 

~, ... lllıteri nü, Nebahatin 
lı~llş, k de Yaraladığını 

ıı.. '~e end.isini 12 sene 
"\' oı~alıküın etmiştir. 

e\>i ta ~ ailesine de 
~erecek-

,,.,,_ o'-dan d·· ...... l uşen 

·~ ~e öldü 
~ ~a bir kamyon şö
~~t llç lnl:eden dönüşün
~:,.~0l<!a ~Yi kaınyona al
i~ \ 1.ııı 8a. nlardan bir ta
.. ~ n:ııaıtıa:nhsmdan yU. 

\Jı~. lnleıe 1!tır. Adı ts-
'"l>~ta <luşer düşm~ 

· '- mu ""ltlaııbı ddeiunıumilik el· 
~ cesedi morga 

Şehir Haberleri 

Et narlıı 10 kUruş .. 
dalıa indirilecek 

Fiyat murakabe büro6tl, et fi
yatla.nm t.etkik etmektedir. 

Evvelce de ya.zdığmıız gibi bi21-
zat kasaplar bile et fiyatlarmm 
yeniden indirilebileceğini söyle
mektedirler. Büro, ıcasaplarm ver
diği izahatı esas tutarak tetkikle· 
rine devam etmektedir. Varılan 
ilk neticeler et fiyatlarının yeni• 
den 10 kurıış kadar indirilebilece-

Esham ve tahvilat 
borsası 

Dördüncü Vakıf. 
hanına taşınacak 

H8l8. zahire , borsası binasmda 
faaliyette bulunan 1stanbul esham 
ve tahviliı.t borba.s1 i«in bir bina 
aranmakta idi, Bu bina bulunmuş-

tur. 
Borsa, üç sene evvel do Anka~ -

raya nekleclilmeden önce çalıştıgı 
dördüncü Vakıf hanında tekrar fa
aliyett.e bulunacaktır. Ancak. aynı 
dairede yer bulunmamıştrr. Bul~
oan yer, zemin katında baŞka bır 
hususi dairedir. Nakil hazırlıkları
na. şimdiden başlanmıştır. 

----~--

l)ünkü ihracatımız 
Dünkü ihracatın yekiınu 200 bln 

liradır. Dün Romanya ve 1talyaya 
balık, Slovakya ve Fransaya fınj 
dık Çekyaya barsak, Almanyaya 
derl, tütün, fındık, tsviçreyn fın

ğini gÖ6termiştir. Ancak, bundan 
bir müddet evvel yapılan tenzilat 
üzerinden ka.bul edilen et narhı 
t5 günü heniiz doldurmam.ıştır. Bu 
müddet dolar dolmaz fiyat mura
kabe komisyonu et narhını yeni -
den tetkik edecektir. Komisyonun 
önümiizdeki perşembe günü bu iş
le meşgul olması mukarrerdir. 

Mensucat 
f,yatları 

Yüzde 15 kadar 
tenzilat var 

tktısat Vekaletinin aldığı ted
birler üzerine yünlü, ipekli ve pa
muklu mensucat fiyatlarını dilşme
ğe başladığı piyasada müşahede e
dilmektedir. Yünlü elbiselik klımaş
larda yüzde 15 kadar bir ucuzluk 
kaydedi~tir. Diğer mensucat 
nevilerindeki ucuzluk da bu mik
clardan aşağı değildir. 

Buz tevziab 
münakasaya kondu 
Şehirde buz tevziatı için bir 

münakasa açılmıştır. thale 23 
Mayıstadır. 

Bükre§ Elçimiz 
Şehrimizde btliunan Bükı!eş 

büyük elçimizin 8 mayıs per. 
şenbe günü vazifesi başına hare. 
ket etmesi muhtemeldir. 

dık satılmıştır. 

Balıkesır grup bir inciliğini 
kazanan takım 

Uğinl kazanan Kocaeli mmtakası· 
nm Gölcük deniz fabrikası futbol 
ekipi görülmektedir. Gen~ GölcUk
Iüleri bu muvaffakıyetlerinden do-
layı tebrik ederiz. 

~eyyar saf ıcı 
bir yahud·i 

Meyhaneci bir Yahudiyi 
14 yerinden bıçakladı 

Pazar günü akşamı, Yüksekkaldı
nmda, kule dibinde bir yaralama 
vak.ası işlenmiş, bir Yahuclj diğer 
bir Yahudiyi bıçakla 14 yerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Çarih Moiz Levi adında bir sey-
yar tabakçıdır. 

Yaralanan da kule dtbinde mey-
haneci Menahimdir. 

Moiz Levi dün öğleden ::;onda 
adliyeye teslim edilmiş ve birinci 
sulh ceza mahkemesinde sorgusu
nu müteakip tevkif olunmuştur. 

,iMoiz Levi başına gelenleri şöyle 
anlatmıştır: 
"- Pazar günü, canını bir kaç 

tek içmek istedi. Menahimin mey
hanesine gittim. Fakat daha kapı
dan içeri girerken Menahlm önle· 
eli : 
"- Sen buraya giremezsin, 

çık!,, dedi. Sebep de, eskiden bir 
gece meyhanesine girdiğim Hilsc
yln admdaki arkadaşnnm sululuk 
çıkarması idi. Halbuki o mesele-
den Menahim kabahatli idi ve Hü
seyini arkadaşlariel bir bayii döv
müştü, 

Bunun üzerine zorla girmekte 
ısrar ettim. Menahim kızdı, bıça· 
ğmı çekerek üzerime saldırdı. Ka· 
labahk toplanmıştı. Bir kargaşa -
Irk oldu ve Mena.him de bu arada 
yaralandı. Ben kendiainl vurma -
dım.,, 

Çocuğunu bıçak
hyan baba 

Dün adliyeye ver ildi 
CumartetJi günü, Galatada, A

rap camiinde oğlu 15 yaşındaki 
Sabriyi bir kahvede iskambil oy -
narken yakalıyarak dört yerinden 
a~ surette yaralryan mavnacı Ri· 
zeli Ahmet Tı1ıy dün adliyeye tes
lim edilmiştir. 

Ahmet Tılıyı birinci sulh ceza
da sorguya çekll.m.iş, oğlunun kah
vede oyun oynamamasını tenbih 
etUği halde yine kendisini kahve
de görünce evine çağırdığını, fa
kat ~uğun "gelmem sonra beni 
evde dlSvendn!,, demesi berine al· 
nirlenerek cebinde Iaz bıçağını 
çektiğini ve rastgele sapladığım 
söylemiştir. H&kbn ReRit, çocuk 
hakkında hastaneden kati rapor 
henUz alınmadığı için kendisinin 
mevcudcn müddeiumumiliğe t esli
mini kararlaştırmıştır. 

Altın Fiyab 
Altın fiyatlarında hafif bir dü

şüklük kaydedilmeğe başlamıştrr. 
Cumartesi günü 28 lirn 15 kuruş 
olan bir aJtmı nfiyatı dün 28 lira 
idi. 
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&6rlp dl,IDdlkçı: 
- -

unu yapmamalıyız! 
. . ~·.Mers~i AhnM:d ' ir., profesyonel olu.şu , başlI!başına bir acı 
ı~. ~-~v~·etı,. tüı.ammülii., - çünku ç-~eşte ca~ı acı.sına. dayanmak 
ÇOK. 11~yük b1! ~uvaffakıyet sebebldır •• harika vücutlu ve liya. 
kat~~!~, M~rsın!ı .Ahmed. herkese j.imit vermişti. "Amatörlük" ten 
ç.ekılı'jı, mıllet!er ~ırası rr.üsabakalarmda bir zarar olacaktır. 

Fakat, be~ '.d gec~ı.r derdi yUzü~~en bunu yaptı , eley ip avmıu
yor~uk. 11.k gı::e~lerı •. profesyonellıgin ne demek olduğunu gös. 
terclı. Teki~~gu ,~le bır haf~ evvel güreşecc:klerdi. O gün topla
nan ~~lka ozur <ııled!ler. Diln yapılan güreşi seyredenler de, !bu
nun r.ır danışüıı do\' Ü§e pek benzediğini sö:y!üyorlar. 
.. Gazeteler.111. o_nıar.a ':'erd~kleri sütunlarda da aynı fikirleri gö. 

ruyoruz. ~~k~rdr..gl .. bıt kın bır halde sendelerken, Mersinli uzak 
duruy.Jr, ışını bıtırm; ycrrr..uş. 

ltesele açı:-. . l3ı~ lıa.ftı- ::>0nra bir daha karşılaşacaklar. Gişe. 
ıer para kn·ac:ak, lıaık bır kere daha kündeden atılacak. 

.Mersinli bıı ciolambaçlı yola yen~ girdıği için ekini belli eL 
memek marifet!erirıe henüz yabancıdır. Halkı sini;lendiren "şike'' 
!erin öıtüleme:ı•esi c.:e galiba bundan. 

.Yalnız unııtmryahm. ki güreş, bizim milli sporumuzdur. Eski 
pcelıvanlarımız. cr~e):dar.ına, - Allah huzuruna çı·kar gibi _ 
asu heytcanlarla gırerıer, ibadet kadar temiz duygularla güreş 
tutarlardı. 

i~ir pehli\lan. o meydanda. can verir; fakat inlemezdi. Yeni~ 
lır; fakat damş1kh dövüşe katlanmazdı. 

~·Kazanç hı~·sir,Ie, ıntif:abakalar tertip etmek kusurlu bir şev 
degıl. Ama bu musabakaları temc:id pilavına döndürmek fena ... • 

B::ıP.larken :l.;:ı .~eyledim; ~ş, bizim milli sporumuz-
dur. Ona .eı ~u.rerken dıkkı:~.tli davranmalıyız . Onu, 
şunun lıunun n:f!~tnt doldt.:racak bır kukla haline koymak ~ 
gi.ı.reş tarihinin ~aniy!e oynamak olur. ' 
~-n ~mania rdr 8ık sLI{ bu türlü spor oyunlarına rastladığı .. 

~ız ıc~!1 bıra_z ac1 kont:şmak zaruretini duyuyoruz. Adanada da 
yıne bo~le b~r tak:m. dalavereler. dönmüş, "halk'' a layık olduğu 
f!ay~ ı:!.osterılmcmı§tı . Umarız, kı bundan sonra, "güreş" c ve 
kendımıze karşı daha büyük bir saygı ile hareket ederiz. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

ı_G_o_·· _N_D_E_N __ G_o_N_E_ı. 
o ti O 

Ş 
U ra.ka.m, halkımızın ço. 
, ğunda tatlı bir heyecan 

uyandınpıştı. Çünkü giyim bi
namızın temelini teşkil ediyor-
du. 660 rakamı, bir nevi ayak
kabı bedeli olacaktı. Altı lira, 
altmış kuruş verdiniz mi; bir 
çift "Halk ayakk:a:bısı'• alıp 
sağhcağla giyecektiniz. 

Halbuki gazetelere bakınız; 
ne yazıyor: Kunduracılar, "halk 
ayak.kibısı" nın 660 kuruşa çı. 
ka.mıyacağını bildirmişler .• Ni. 
çin ? .• Çünkü deri fiyatı yüksel. 
miş! .. Bizse, ''660 dan daha u
cuza olamaz mı?" diye düşü.nü. 
yorduk. 

Fakat şimdi, Nasrettin Hoca. 
nm hesabı ile, 660 ada razJY1Z. 

Hani bir gün, Hoca, rüya. 
sında kendisine verilen 99 Ji. / 
rayı almaz da, ille 100 olsun 
diye ısrar eder ve uyanır ..• Bi; 
de bakar ki o da yok!... Sonra 
tekrar gözlerini kapıyarak: 

- Ver bakalım; 99 a da razı
yım; der ya. .. 

İşte onun gibi, biz de 660 a 
kanaat ettiğimiz bir sırada 
imkanlar ortadan silinmiş bu: 
lunuyor. 

Lakin, kunduracılar, "Halk 

ayakkabısı•' nın ancak 12 lira. 
ya imal edilebileceğini söylü 
~orlannış ki, bu ~a~~ ... ~ 
gı yukarı 660 m ikı mısline ya
kın bir şey! 

Bunu, Nasrettin Hocanın rü
yası ile değil, keskin bir haki 
kat çerçevesi içinde tefsir v~ 
t~vir. ~tmek zamanı geldiği 
hıssedilıyor. 

"Halk ayakkabısı" .ııdan da 
vazgeçmeli; "Harı:ı :>Yakkabısı'' 
yapm~ıdır .. Harp ı!<t~sadiyatı, 
bunu ıcabedıyor. N e kadar ka. 
ba hatlı, ~rül~ll.i "e J3~ olur. 
sa olsun; bır çi.tt J. .r.u ayakka
bısı, harp müddf.tir re. devam 
edip gidecek kadar .. "? · anıklı -
ve tasamıf bakmu--: ... 1 - her 
halde, halk ic:;in dahcı ·<ıt" i fa.deli 
olur. HiKMET "iUNIR 

Yirmi yıl evvelki Vakı~ 
. 
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Zehirli şekerler 
Bir kaç gün evvel Türk~ye ~ut

bol şampiyonluğunu tayın ıçln 
grup birincilikleri müsabakalarına 
başlandığını bildirmiştik. Yukarıda 
ki resimde Balıkesir grup birinci-

- 73 -
r .... ---------------------.. ----,.. di içinde bulundukları ölüm ha-

EsraT ve maceralaTla dolu zabıta romanı "":~ı, kulaklarına kadar gelen ö. 
hııı;ı havaları ve nihayet vampir. 

Mühürdar civarındaki R:ızapaşa ar· 
sasınd!l ikamet eden Ermeni mtilteci
ıerlndcn :Madam o s ana yerde lnıldu. 
ğu blr şekeri yemiş, bir .ı;aat sonra 
vefat etmiştir. 

Öğrenildiğine göre §ehrin muhtelit 
semtlerinde bu gibi §ekerler aWdığt 
görU!mUştUr. Zabıta tahkikata b~
lamıştır. 

Diye bağmnIŞtl· Ma<fa:m: ~ 
rar daha Markinin o halını go. 
rür görmez kendini çok U7.&k}ar
da, çayırlarda bulınuştll: ~erkes 
nerede ise 7-3.Vallı Markintn bu 
halini alJaşlıyacaktı. . . 

Herkes bu hiddetin sebebını 
anlamıştı. Demek artık za'V3llı 
adam bu saçma hikayele~ 
bıkmı tı. Madam Gerar'ın turlu 
saçın.Jtklannı yenid~ hatırla· 
mıştı. Marki, bu bızınetkartnı 
rf dedikoduları yüzünden ka~ı 
~~ etmişti. Şimdi de böyle b~r 
za.tnanda tekrar karşIS~ ~ ~ 
ması Markinin bütün sınırlennı 
başına çıkarmıştı. 

Madam Gerar ortadan kaybo. 
lunca oena.7'eyİ takiP edenler ~e 
yollarına devalll ettiler ve ~ın 
bi'r müşkülatla Jcüçük kuleye gır-

dil;\· il Kristin tabuta. güçlilk
le y~!a:abilm~şlerdi. Eğer: 
sürü son haddıne var;nI§ bir 
Kristin mukavemet edilmez ek
şekilde elinden tutup çekmem ta
te olsaydı. Jak cena.ı.e ala",nı r 
kip etmekten çokta~ .sarfın~ 
edecekti. Fakat J{rlstın ısrar • 
diyor: ' .. .... Muhakkak _ Onu gorecegun .. 

onu Jo?örmek i~İY0!'°11..:;.. Fakat 
D. vak dıretıvo:ıuu. 
ıve a ""• halde Kristin 

tabut açık oldu~ u • • - e 
bala Markizin o1iisünh g-orm -

"st' Her ne kadar ilk sıralara 
~d~~ sokulup Markizin ölii :-
.. - o-n__..ve calJsntJ~ da a.ı. 

zunu "' .. uı.. . . md ~ a-
ma öndekiler taraf an _ ,_ i 

·1..-ı atılm- • 
tılmıs ve tek:ra!' 1 t:; 1 

• • . · ·sı· ~ ~-ebbilelerın hep61 cm eın . H! 1 LC'"' 

de ıt'kim kalmıştı. tİT11nıis ohın 
Esasen ölüve J?e . . . 

birçok buketler. cicekler. ölUntiD 
ürJerini tama.men örtJDJŞ, Marlri· 

Kanlı 
Yazan: Gaston Löru 

zin cesedinin görülmesine imilin 
bırakmamıştı. 

Cenazenin bırakılacağı küçilk 
kuleli aile mezarlığına geldikleri 
zaman 'Kristin elindeki küçilk 
sopa.siyle ileriye hücum etm~k 
istiyenlere mani olmıya. ~alış~ 
ihtiyar bir adama tesadüf ettt. 
Derhal aklmdan şimşek gibi bir 

' fikir geçti. Kendi kendine: 
- Odur, muhakkak odur. 
Dedi ve "durun" diye seslen-

di... v 

thtiyar adam genç kıza ~nı 
döndü ve o 7.3.lllaD Jak ile Kristi. 
ni eiele gördü.. Kristin derhal 
kendisinin Kristin Norber oldu. 
ğunu söyledi ve yiğeni J.ak! da 
takdim etti. O zaman ıhtıyar 
Durun gözlerini semaya. kaldıra. 
rak içini çekti: 

- Oh Allahnn, dedi. demek 
siz ... Fakat çok gec kaldınız. Bil
seniz sizi nasıl bekliyordu. 

- Onu hfila görmek imkanı 
var mı? 

Diye Kristin · sordu. DuJ:tııı 
karar vermiş insanlann tavny-
te-: . 

- Beni taki pediniz .. dedı. 
Ve küçUk gizli bir merdiven. 

den !?at.onun altına.. mah7.ene, 
KultreY ailesinin mezarlıtrt bu. 
tunan ma'hrene indiler .. Mah:rıen 
henUz bomboE!tu. 

- l~e. dedi. ~n kÖfle\Te ge. 
cin ve bekleyin .• Çiinkil yukancla 

Bebek 
Çeviren :- M. ACAR 

merasim nihayet bulduktan son
ra cesedi buraya indireceğiz.. O 
zaman istediğiniz gibi görilrsü
nüz .. Bilseniz Markiz hiç bir za. 
man bu kadar güzel değildi. Ade. 
ta melek gibi bir hali var şim. 
eli .. Markizin cesedini muvakka
ten vampirin mezarına koyacak
lar .. Sonra Mösyö 1ö Marki hU
susi ve çok güzel bir mezar yap. 
tıracak.. Bilseniz zavallı ne ka. 
dar müteessir ... 

Drun bu sözleri söyledikten 
sonra yanlarından aynldı. Çün
kü yukarıda onun hizmetine ih
tiya<ılan vardı. 
Kri~in ile Jak duvarın icinde 

açılmış küçük bir ~lukta s1kış. 
m~ duruyorlardı. Bulunduktan 
yerden mahzendeki bütün mezar 
lan pek mükemmel g-örüyorlar. 
dı. Markizin muvakkaten gö. 
mü1ece?H mezarın kanai; açıl
mıştı. Bu mezar kapa~ sanki 
avını beklı-rken açılmrş bir cana
var ağzıydı. 

Me:r.ıırm Uzerlni kRnatan bts 
o !;ekilde kaldrnlmt~tı ki hala 
ta.CJın üzerinde Lui Jan Krayston 
i..<mlİ okunuvordu. 

Jak. avucunun i~indeki Kristi. 
nin elinin asabiyetle sıkıldığını 
hissetti. 

Genç kızın asabı adamakıllı 
bozulmuştu. Bunda haklı idi de .• 
Kristin gibi b~k vakalarla si. 
nirleri hırpalanmış bfT ım.a. şim-

Jenn hemen karşılarına dizilmiş 
olan mezarları pek tabii ki fev. 
kala.de tesir ederdi. 

Jhk·a ge!.jnce : Genç doktor, ni
hayet kendisini ve bilhassa Kris 
tini buralara kadar sürüklemek 
neticesine varmış olan za.af ma 
krzıyor, nişanlısına uyup burala. 
ra, bu mezar başlarına kadar 
gelmiş olmalarını tamir edile
m~z bir hata olduğunu takdir 
edıyordu. Haıl>uki o böyle ölüm 
kokan yerlere yaklaşmayı değli 
bilakis nişanhsma havatı temi~ 
edecek olan yeni bir dünyaya giL 
mevi düşünmüştü. 

Jak, niı:ıanhsma karşı duyduftu 
zaafın sebeolerini t ahlil ederken 
mah7.ene giren demir kapı acıl- . 
dı ve merasime istirak edenler_ 
den ayrılan kilçiik bir tmıP Mar. 
kizin tabutunu ~etirerek muvak. 
kat kabrine bıraktı. 
Mezarın üstü türlii tiirlü <j

çeklerle dolm·du. Kristin korku 
ve ıstırapla btivümüş gözlerh·Ie 
merasimi en ufak teferruatına 
kadar takip ediyordu. 

Oh. evet. zavallı Markiz. 7.a. 

\•allı Bessi • Ann - Elizabet bu 
ö~lim ~a~iyle ne kadar da giiZt>l. 
dı. K'rıstın Markizin ölüsile kar
şılaştı~ zaman artık kendini tu
famR<lft ve di7.1erine ~k ai!Tr ge. 
lt"Tl vUcudu ~ bir <;ııval gibi o. 
racri!a ~öktlverdi. 

Kristin hem hıckınklarla ağlı. 
yor. hem de şöyle söyleniyor· 
du: 

- Uyu .. Hem de rcıhat uyu ... 
Sıma vemin ~erim ki btt son uv. 
kunda kimM"n'iT"? !etıi ra.JıataT7. et. 
mesine mUsaade etmiyeceğim .• 

f 1)1'!1Jtmt1 '""r) 

8.0S Ajanı. 
haberleri 

8.ı8 Müzllı: haJlf 
pal'\'alar 

8.45 Ev k11dm1 

12.SS Türkçe 
[llAklar 

JS.20 Kan,ık 

program 

Jl'-OS 0 11band 
Jft.SO Çlff('iı.ln 

~ti 

19.00 O peN>t 
\ "C film 
mu.,llılo;I 

19.SO \jnns 

HU5 Ziraat 
takvimi 

19.50 Faınl heye,.· 
20.15 Radyo • 

gazeıe.i 

2fl.4ö Uadyo 
<ialon 

orkrstn\81 
21 .SO Kcmı"ına 

2 l.45 Klı\:tılk 

Tlirk 
muslkl!li 

22.SO Ajnn!ll 
hnberll'rl 

'?2.4j Ua·ıs 

müzl~ 

~ Sah Carşamb. 

> 6 M'"' vıs 7 C\ VJS 

x 
cı ltf'.Alıır : 9 ı Re.aaır: 10 
'-- ffrnr: 1 RJZIJ': :? 

' •lll~J 
'-·· t.:r.anı \ u~•1 "' /J:llı 

l iUnt'ŞtD 

""'' "~· 5.51 9.42 6.51 9.10 

o~ 13.10 5.00 13.10 !l.59 
İkindi 17.C» 8.M 17.0:> 8.63 
Ak,,ım 20.10 1%.00 !UZ lı.oo 

Ya- 2U6 lM n.s; 1.46 
lrmak 3M 1.44 us i.41 
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Almanya hükOmeli bildiriyor 
Atina va Pire baş ko·nsolosumuz ile 
mansu~ları ailaıerjle sıhhattedirıer 

Ankara, 5 (A.A.) - Hariciye Ve· 
kAletıoden tebliğ edllml§tlr: 

Atiıı:ı bUyük eı~mlzle t.tlyOk el~ 
D erkln ve rnemurlarmm ve Atına 
Pire ba~konsoıosumuzıa konsoloıoluk 

rnensuplarmm ve cUmlesiniıı aile ef• 
radmın kAmllen sıhhat ve afiyette 
buJundukıa~ı Alnanya hUkömetı ta· 
rafından bUk!lmetimize blltlJ.rUmiştir. 

Hükumet tüccar ve müs!ahs ~I 
elindeki fazla mısıra elkoyuyor 
Ankara, 6 (Hwıuai Muhablrimb;· f hUkt'lm.:ıte bildirecelderdtr . 

den) - Resmt Gazetede yarm mUblm , Kararnameye göre beyanname ve
bir kararname cıkacaktır. Bu karar- 1 ren tUccarlarm ellcrlndekJ -ıısırlara 
ume mısır yetl.§Uren mUatalı.aillerı tamamen el l:onmaktadır. ÇUnkU ta.. 
'" tüccarları alakadar etmektedlı ~irler bunlan satmak için toplamış· 
Bu kararla h!Jkömet ihtiyaçtan tazıs udır. MISU' eken mUstahsillere to.. 
mısırhr:ı el koymaktadır. Bu el koy> humluk bırakılacak, mısın gıaa ola-
manc. gayesi mUblm bir kUUenm ye !'ak kullanan ailelere nüfus başına 
dlği mısırlarm fevkalllde zamanlarda o,yda SO kilo yiyecek mısır bırak~a
devıet elinde butunmaamı teıntn et.. caktır, 

mektlr. Samsun, İzmit, Bandırma, A· Toprak Mahsulleri Ofisi pe,ın para 
dapazar, Düzce, Çaroamba, Tc~me, ile mubayaatta bulunacaktır. Samsun 
Akçakoca mmtakalarmdakt tacir, ve Çaı:-tambada 7,10 paradan, 1zmJt 
milatatlllil ve ollumum haklkt ve hUk- ve Akc:akoca, Bandrrmada 7 kunıştaD 
mi ıahıalar şehir ve kasabalarda i1ç almacaktır. Bunlar yalnız tem~ ve 
gün, köylerde yedi gün zarfında elle- dökme mraır fiyatıandır. Diğerleri 
r indekl mı.eırları birer beyanname ile buna göre hesaplanacaktır. 

Kızllay idare heyeti seçimi yaplldı 
Ali Bana Tarbaa re·sute saçıldı 

A nkara, 5 ( V AKIT) - Kızılay 
merk~z heyeti bugün toplenarak ide.
re hevet! seçlmlnJ yapmıştrr. Reiaıtte 
1stan1>ul mebusu Ali Rana Tarhan, 
ikinci rel:ıJlklere ·l'rabzun mebusu 
H&lan Saka ve Teklrdağt mebusu Ce· 
mU Uybadın, Umum! klUpllğe Sın. 

hat ve.tdleti mUsteşan Asrm Arar, 
muhas~be muraklpliğine Merkez ban• 
l~au umum mUdUrü Kemal Zaim Su
nel, milessese muraklpllğine Ziraat 
Vekaleti müşavirlerinden NnkJ Cevat 
Akkerman, balığa Doktor HUaaınet. 
Un Kural seçllmlşlerdlr. 

Hitlerin nutkunun ! Amerikan yardımı 
Londradaki başladı 

akisleri 
Londra, 5 (A.A.) - Röyter Ajan• · 

sı:ıım diplomatik muh&rrlri yazıyor: 

Bitlerin Ray§tagdak1 nutkun.da Çör 
çil <ıleynlndekl tlddeUl hücumları, 

Ç:Örgllm aon nutuklarmm ona tlddet 
Jc dokunmuş oldug-unu gösteriyor, 

Rayştag nutkunun en aJlkab kıL 
mı belki de Balkan ı~ıerlne ve Alman· 
yanm bu mmtakal&rda tıoprak men. 
faatleri olmadığı teminatına alt olan 
kıınnıdır. Alman kıt!l!arı tara.tından 

mu.sllhane l§gal edilen Romanya ve 
Bulgarlstan, Alman· stlrüleri tarafın• 
dan esllen Yugoslavya ve Yunanistan 
derece31nde bu teminat hakkında fa· 
razlyeıerde bulunabilirler. 
Hi~erln 8Ölllleı1nde mllataır~l nl... 

yeUerl bakkmda blr lpret arattıran· 
tar mulad olduğu Usere vakıUerinl 

kay~atrler. HlUer, haklkl maksatla
ruu glzlemek lgin kelimeleri kullan• 
mak ııanatinde bir Uataddır. 

Hltl&rin, ttalyarılarm yardım iste· 
medlklerl bakkmdakl beyanab ve mu 
Jıare~lerde ltalyanlarm ceareU hu.-
8UllUDdaki methiyeleri hiç ,Upbeaia 
Romada bUytlk blr memnuniyet. uyan 
dlncü ve Adriyatlk ahJUerbıde is
tedllt &J'Uf meeeleainde Almanyadan 

Mkledtll mUzahereU cöremlyen Mu. 
aollni ~çln hatif bir tawı tepn ede
cektir. 

OAZJ!:ftU:RfN NE!JBIYATI 

.......... 1 (A.A.) - Sabah gazete· 
hri Hıt.lerln nutku Ue lraktald vazL 
yet baldcmda ayni derecede aıA.ka göe 
termeictedlrler 

26 btıyük gemJden mürekkep ilk 
büyUk Amerikan katllul dün Süvey. 
§" varmı§, yüklerini boşaltmaya baş
laınt§trr. Amerikanm KızıJdenlzl harp 
böJgedi tanıma kararmın kaldırılma· 
.ımıdan eonra bu gemiler Amerikan 
yardımını ilk defa olarak Orta Şarka 
getınntı oluyorlar. 

- Radyo Gazeteetnden -
VaıJu.ton. 5 (A.A.) - Ruzvelt, 

ret• Vııaonun doğduğu yer olan Stau. 
tonda atın bir nutuk !Öylemi§ ve ez
cUmle deımlotlr ki: 

Amerikan milleti, dünyada demok. 
rasinlıı mevcudiyeti için evveloe çar. 
pı§ml§tır ve dalma yeniden ça!'pışma 
ğa haz.ırdl!'. 

Vilso:ın. demokrasfnJn infirat içinde 
yaşıyamıyacağını öğrenm~tir. Vilsc. 
nun .JQ. dUşünce.ainJ ve imanını tebcil 
edelim. 

Ruzveıt, Vill!IOnun doğ'mu§ olduğu 

evi hUrrlyetln yeni bir m!bedl olarak 
UA.n ~trol§ ve !Özlerine devamla demi§ 
tlr ki: 

Bu hareketle, bizim lçlmzde bulu.. 
nan imanı, dünyada bQrriycte ve dı..>

mokra~lye imanımızı, sadıkane bir 
surette bildlriyonız. Bu iman, uğru~ 
da evvelce çarpıttığıınuı ve mevcudi
yeti fc;ln yeniden çarpqmağa dalma 
hazır :>lduğumuz bir imandır. ' 

Demokruinin bugünkü ihtillttan 
muzaffer çıkacağına imanım vardır. 
BOtün tarih göateriyor ki be§er ırkı, 
yalnı8 in8an1 kıymeUeı1 takviye et. 
tltl ..:aman haklkt manulle terakki 
etmi'}tlr. Tek itımauarmı kılıca bağ.. 
lamıt t'lan betblLht milletler, sonunda 
muhakkak surette kılıçla ölmQ§ler
dlr. Madd1 kuvvet, daimi aurett~ ma
nevi ıruvvet:ln darbesine hiçbir zaman 
mukaVfımet edemes. 

Irak harbi 
f Bas tarafı 1 incide) 

Rabbaniye drşmdakt lrak topçu 
mevzllerıne. motörlU cllzütaı:n!a.rma 

ve asker taha.şşiltlerine kal'§l mntead. 
dit akml!ll' yapılmış ve birçok tam ı. 
sabe:ler kaydedilmiştir. Bu hedefler 
bUtün gUn bombala.nmıatır. 

Bllth!ra Muaskarraı;ıtt tayyare mey 
danma yapılan btr hUcum esnasmda 
ba.nga,.ıara, binalara ve bir tayyare 
deposı.r.e tam isabetler kaydedllmlş. 
tir. Bir tavyare yerde tahrip oıunmut 
ve bonıb!'lRr diğer birçok tayyarenin 
hemen yanına dUşmUı;tür. Bombardı
man ta.yya relerimiz! karştlamaı?a te. 
şebbüs eden tkl !rak avcı tayyaresi 
dtlştlrüTmUştUr, 

Ta:nareler!mlzln hepsi üslerine dön 
mUştür. 

Talı.tip edilen 25 1rak tayyaresi. 
harbin bidayetinde 50 tayyareye ma
lik bui-:n::an lrak bava kuvveUerlnln 
vanıımı teşkil etmekte olduğu sanıı. 
maktA~Tl' 

SURlYEDE NOM.A YlSLER 
Beyrıd, 5 ( A.A.) - Ofi ajan· 

sı bildiri•ıor: 
Irak hadiseleri. manda altın

daki memleketlerde muhabbet 
tezahürlerine vesile olmuştur. 
Şamde. Suriyeli i\niversite talebe
si kafile halinde Irak konsolos.. 
hanesine giderek kral Faysal ile 
Raşit el Gevlfuıt lehinde nüma. 
yişler yapmışlardır. Aynı talebe 
kafileleri İngiliz konsoloshanesi
ne gid~rek hasmane tezahürler. 
de bulunmuşlar ve konsoloshane
yi taşa tutmuşlardır. Polis, bir 
hadiseye meydan vermel~sizin a. 
sayişi iadeye muvaffak olmuş. 
tur. 

Beyrutta eski Amerikan üni
versitesi müdavimlerinden Irak. 
lı ve Filistinli talebe Irak kon
soloshanesi önünde Irak davası 
leh inde tezahüratta bulunmuş. 
tur. 

Salahiyettar makamlar Surive 
• Irak hududunun emniyctiTıi 
m"ahafaza için bazı tedbirler al
mışlardır. 

KUDÜS MürnslN!N 
BEYANNAM~! 

Bağdat, 5 (A.A.) - Hükfunet. 
lehindeki tezahürler büyük bir 
intizam içinde devam etmekte 
ve hükfunete her taraftan sada. 
~at teminatı gelmektedir. Filis
tin mültecileri orduya gönüllü 
yazılryorlar. Bağdatta bulunan 
sabık Kudüs başmüftisi Hacı Hü. 
seyin Filistinlilere hitaben bir 
beyanname n~erek bunları 
İngiltere aleyhindeki mücadele. 
!erine tekrar başlamıya davet et
miştir. 

Memleketin idari ve iktısadt 
havatı normal seyrini takip et. 
mektedir. 

Başvekil radyoda bir nutuk i
rat ederek Irak halkına, mUea.. 
delenin ilk saatlerinde gösterdi. 
ği vatanperverlikten dolayı te
şekki.tr etmiş ve ordu ile milleti 
tebcil eylemiştir. Başvekil hUku. 
metle milletin, memleketin mü
daf aa.smı temin ve serefini vika. 
ye gavesiyle çalıştrklanm ve 
mu7..affer çıkmak için icabeden 
'bi.itlin fedakarlıkları yapacakla. 
nnr ilave etmistir. 

ffiAK, S~T ..:fN FFTlMINE 
DAHİL DEôtL 

Lônrlra 5 ( A.A.) - !n.oili% ha
zinesi tarafmdan nearedilen bir 
karı:ımameye göre Irak artık 
sterlin rejmine dahil olan mem 
lelceUerden savılmrvacaktrr. 
IRA TCTA.Kt lNGlLlZ EC!fRLER.t 
Bağdad. 5 (A.A.) - Ofi: 
Garp mmtakasr kumandanlığı, 

enterne edilmif otan bir mı!ttar 
İngiliz tebumtn harp ~sın mu~ 
melı:-sine tabi tut1111:ı.cağtnı l' ., •·· 
rııic:tir, 

EMİR A BDULIJAH V AZİYETl 
TETKİK EDİYOR 

Kahire, ti (A.A.> - Öğrenllt:ltğine 
Nutuk umumiyet itibariyle tan de· 

receMıt ebemmlyetı babı telAkki edil. 
mekte Vf bir çak yerlerinde 81kmtı 

n uabtyet mOşabede olunmaktadır. 

ı göre, c.;umartesf günU şarkt Erdün E.. 

19 mayıs bayramı miri Abdullah tarafından yeğeni trak 

De711 Telgraf gazetui nutkun Al• 
man nytat.ma temas eden kıaım1arr 
m mevınıu balısedere k bu kadar ge
ni§ mllcyuta bir taammuı HlUere 
ancak bet altı bin ölU ve yaralıya mal 
oımuına inanmak lmk&m olmaC:ığmr 
ka ydetnıekte ve anl~ılan Hitlerln 
General Vaveltn Blngaztde uğrıı.dığl 

zayiattan fazla 1naa.D kaybetmek ıa

temedlğ1nl ilA.ve eylemektedir. 

Polonya 
mühendısleri 

ubık kral nalbl Emir AbdUUIA.h şere. 

( Ba~ taratı 1 ındde) flne V'.!rllen bir öğle ziyafetinde, lrak
r&ırt~rlllğtl tarafmdan bu yıl ilk taki va.z.lyet ciddl bir tetkike tabi 
defa olarak Samaun - Ankara a- tutulmuştur. Bu öğle ziya.leline, bir 
rasmda yapılacak bir bayrak koşu- trak sabık naZ?n ile traklı !fefler ve 
su tertip ed:lml§Ur. lzmlrin dllş - ı Şarkı Erdün ve Fill.st.tn arap tefleri 
man kuvveUeri tarafından işgali de i§tirak eytemfglerdtr. 
gUnUniln yıl dönUmU olan 15 ma-
yıa gUnU Samsun Jskele&lnden ba.;;· EMlR ABDULLAHIN 
lıyarak 19 maym pazartesi günü BEYANNAMESİ 
An.karada 19 mayıa stadyomunda Lonclra, 5 (A.A.) - Emir AbdWt. 
nihayet bulacak olan bu koşuya lAh, Filiatlnde blr beyanname ncıre
ait olarak hazırlanan programa derek Rafit Aliye kar~ı lılyaD etme. 
nazaran Samaundan itibaren An- leri için lrakWara bitap etmif ve 
karaya olan gllzerglhtald bölgeler meşru htık1)meti yeniden teaia için :t. 
Ebedi Şeften Milli Şefe sembolü~ 1 

raka döneceğini temin eyıemlştir. 
nU tqryan bayraiı kendi vili.yet ı Emir Abdllllla.Jı, bu beyannamesın. 

Londra, S ( A.AJ - İngiliz hudutlarmda.n IUbaren tesellüm e de ezctımle §Öyle deml\ktedtr: 
havacılığının inkişafma yalnız deceklerdir. Bayrafı tqJvacalt o- "B!r ukcrl Tiranlar grupu. yabalı. 
Polonya pilotları değil, aynı za- lan ha atlet iki kilometre koşa- 1 cı memJekeUeı·e aa.ttlmıf Rqit Ali. 
man<la Polonyalı mühendisler ve cak ve bayrağı diğer arkadqma 1 niD ve diğer kimselerin cürüm 19riki 
fabrikatörler de çalışmaktadır. verecektir. Böylece elden ele ve- olmU§ ve fena nJyeUerıe hareket ede. 
lar. Birçok Polonya mühendisle. rilmek auretile önemli ve yüksek rek genç ve aevglll kralınız yeğenJ. 
ri Kanada fabrikala.rmda mühim Milli hatırayı temaU edecek olan mJn v&8lliği mukaddes vulfemden 
.-ıeı.. w.m edilmişlerdir. bayrak gençlik ve Bp01' bayramı beni cebirle ayırmqtır. Bunların tena 

IDıı bllyOk tayyme kanadı fab- gUatı saat ı ı de 19 Mayıs .tad~ tesiri altında un trak topraklan, 
rflaam bir Pol~ idare et.. 1 mundaki lenf ~e getirile- )'alanlar ve aahteklrlıktarla zeblrlen
l'\" l" °l{tooir. cektlr. mit '" aunıtı:ıı ntmetıert yeı1ne har. 

Yunan Krah 
Yeni Yunan kuvvetleri 
kumandanını tayin etti 

Vatana hıyanet 
edenler 

Yunan ordusu kadro
sundan çıkarıldılar 
H0;rı.ya, 5 ( A.A.) - Ege a· 

jan.sı bildiriyor: 
Giritteki müttefik kuvvetlerin 

kumandasını tevhit maksadiyle 
adadaki Britanya ve imparator. 
luk kuvvetleri kumandanı Gene.. 
ral Freyberg, Elen Kralı Jorj ta.
rafından bütün Yunan kuvvet. 
!erinin ku.inandanlığına tayin & 

dilmiştir. 
Hanya, 5 ( A.A.) - Ege ajan

sı bildiriyor: 
Büyük askeri kıtaJann kuman 

d?nlan stfatiyle krala, vatana ve 
hükCunete karşı olan yeminlerin. 
de durmadİkları ve vazifelerini 
yapmadıkları, kralın ve hUıkfıme
tin mezuniyeti olmaks1ZD1 düş. 
manla mütareke imza ettikleri 
ve harp halinde bulunan milletin 
zararına olan daha düne kadar 
kendi-sine karşı muzaffer Yunan 
krtalannı sevk ve idare ettikleri 
düşmanın aleti olmayı kabul ey
ledikleri için: Tilmgeneral Yorgi 
Çolakoğlu, neşredilen bir kanun. 
la Yunan ordusu kadrosundan 
çıkarılmışlardır. 
Aynı tarihte neşredilen başka 

bir kanunla Tuğgenerel Yani 
Tet:sis - ki umumt karargihta 
mahrem bir vazife ile mUkellef 
bulunuyordu - ile muharip or .. 
dunun fırka kumanda.nlarmdan 
Mihail Marku ve Ha.ralamıbos 
Katsimitros, harp halinde olan 
milletin zararına müstevliye 9.let 
olacak derecede krala, yurda ve 
hükfunete ka.rşr ymeinlreinde 
durmamış ve vazifelerini yapma· 
mı~ olduklarından dolayı Yunan 
ordu.su kadrosundan çıkarılmış. 
tardır. , 

B. M. Meclisinde mOt 
edilen kanun ıayihal 

Ankara, 5 (A.A.) - Bnytl'k f larla TUrkiye -
Millet Meclisi bugün doktor Maz- smdaki kfuing 
har Germen'in bqkanlıfmda top- ve yine bu Bd 
lanarak mili! piyango idaresinin mUnakit }tlirllC 
1939 yılma alt billnçosu hakkın - temdidine ait k&ll~ 
daki divanı muhasebat mazbatası- birinci müzaki'rtıl~ 
na ve maliye vekili Fuat Ağralı ta- Yine bugünldl ~ 
rafından bu idarenin mesaisine Jdaresi kanunuııtııl 
dair verilen ha.hata ıttıla peyda et maddeler1nin de 
eylem.iştir. kmdaki kanuııun 

Meclis bundan l!IOtU"a Türkiye - nin (E) fıJtr8S~ 
Almanya arasındaki tıcart müba- mazbatanın da blfJ'"": 
delelere mntedair hususi anlaşma sini yaptı!ktan ~ 
ve tediye anlaşmasında mevzuu nU toplanmak ,...
bahis hUkllm.Ierin tavzihine ait not hayet vermiştir. 

Milli Şefin 
fotoğrafları 

dığrmız telgraflar, ımıt Şef 1smet 
fnönUnUn parti ve halkevleri için 
imzalan ne hediye ettikleri fotoğ
rafilerin Diyarbakır, Çaııjamba, 
Çapakçur, ve Turhal vilAyet ve 
k8.7.8. mel'kezlerinde parti ve hal 
kevlerine talik edildiğini bildir
mektedir. 

Çör çilin 
lngiliz • Muır Ticaret 

Odasına mesajı 
Londra, 5 (A.A.) - Baiveül 

Çörçil İnglizi - Mısır ticaret oda.. 
sı azasına gönderdiği bir mesajda 
şöyle diyor: 

İngiliz - Mısır ticaretinin nol"
mal yolları, içinde bulunduğumuz 
harp dolayısile ter'kedilmlş olmak
la bera.ber, bu harp siyasi sahada 

~ . 
oldugu gibi iktmadt sahada da iki 
memleketin biribirlnin mUtemml. 
mi olduğunu i9bat etmiştir. Bu mü
cadelede bizim mukadderatımız 
kadar Mısırın mukadderatı da ba
hie mevzundur. 

Sovyet 

Eden' in Cebelüttarık 
.. donanması 

Yunan başvekılıne Meçhul bir istika-
- ... ~~!'!_il!!. _ mete hareket etti 

blldJriyor: 
EdP.u, Yunan bafveldll Tlluderoa 

&§&t:'daki mesajı gönderm1ft1r: 
Avam kamaram ve lngWs mllletl 

adma, Yunan başvekiline, Yunan or. 
dusunun gösterdiği parlak ceaaret ve 
sebat ve metanet ve müttetUt olarak 
dürüstlük ve sadakatine karfI derin 
minnettarlığımızı arzederim. 

Tsuderos, aşafıdaki cevabı verm!ıı. 
tlr: 

Hararetli metıajlarmdan doJ&yı ek
sellıısmmı. teşekldlr ederim. Avam 
kamarasma ve İngiliz milletine Yu.. 
nan ordusu bakkmdakt dUfllnceıerı.. 

nJn bütün Yunan mllletiniıı ta kalbL. 
ne kıt.dar gt.:lecetınl temin etmenizi 
rica <!!derim. Anavatanı mUdafaa eden 
erlerfmJze İııgillz ve lmparatorluk 
erlcrinın yaptığt kıymetu ve dürUat 
yardımı hiçbir zaman unutmıyacağlz. 
MUtteftklerimlz eek1 Termopll kahra. 
manlarma lA.yrk olduldarmı göster.. 
ml§ler ve İngiliz tarlbinln pıılJ klta.. 
bma aıtm yazı ile yeni sayfalar yas. 
mışlardır. 

Sizi bir kere daha temiıı ınek ta. 
terim ki bUyUk mUttetUderimla Brt.. 
tanya Common Vealt.hl asU milletle
rinin yanında, nihai zafere ve mane. 
vt hürriyet ve enternasyonal adalet 
prensipleı1nl.D katı galebesine kadar 
mUca•leleye devam edeceğiz. 

SIRP ORDUSUNDAKi 
Romen esir ler 

1 

bırakılıyor ...,, 
Bükreş 5 (A.A.) - Stafani: 
Alman ve Romen aakerl ma

kamları a.slen Romen olan Sırb 
ordusunun esirlerini aerbest br
ra.kmağa karar vermişlerdir. 

bin focaatıan kaim olmUfblr. 
Vaslfem ll&rilıtir: anantannnm 

kirletllmlş §tlreflnJ temlslemek ve 
mqnı surette te8f]tkt11 etm!f bir htı.. 
kt\metln tdareaillde ona auDı tgtade 

refaha 111&1 etmek tlısere vatamma dD., 
11ecqim. 

Bu hainler c;eteBl.Di kovmak ye ...,._ 

gUl memleketimize 1ıtlJTi3ı'et ve ı.ttır. 
lllini Y"Dlden vermek tçlıı lrakm bO. 
tün haklkt evlA.tıaruıa hitap ediyorum 
Yalnız vabsl menfaatlerini dtlflbıen 
yabanCilarm yalanlan ve entrtkalan 
De size zorla tahm11 olunan bil harpte 
ki oğullarmm ve lrardeflerlnbıl dOfO.. 
nQnUz. Askerler, aQkQıı tçbıde mevki,. 
lerintu gldlnlz ve orada, sQkQn için. 
de, benim mtıatakfl me,ruU bak bt1. 
khı.el:bıt yeniden tealalm1 lıekleJbdZ. 

Yqaam kral Jrayııal. 

La u.e., 5 (A..A..) - ll'ıaum oıı 
AjlUJal blldtı1yor: 

D1ln bllt:Un gtın4Uz Cebe'Hlttankta 
da#. Uman ve Mrtez Ozertnde pek ~k 
1ngna denJz ta~e &ftl ve 
bombardmum tayya.real uçmlJltur. 
GUn batarken birçok harp gemim Ak.. 
denbde manevralar yapmak lç1D a• 
çılmqbr . .Ak§am Umanda Ark Royal 

ve Argos tayyare gem.Uerlyle Repulae 
ve Renovn Dlritnotıarı, bir kruvazör, 
bir torpido muhrlbl. bir de de4tsaltı 
tuoını vardL 
Diğer cihetten tbllrde buJmum 

Bhettleld kruvuörO de meçhul bir ı. 
ttkamete hareket etmı,tlr. Bu ~ 
vazöriln yerine t&mır nhtımm.a hasa· 
ra uğr&lDII iki destroyerle bir deniz.. 
altı çekJlml§tlr. Öğleden aoma Sçtnde 
mUhlm bir pludfet bult.mdutu BlSyle
nen dört motörltl bir tayyare Cebe. 
IQttal'lk'a gelmtftlr. 

La Llnee, 1 (A..A..) - Of1 Franms 
Ajansı bildiriyor: 

!ngUterenfn Renom ve ıım.lletlı 
nrhtılariyte Sbelfeteld. ve diler bul 
lmıvazfirJert, muhtelit torplto mull
rfplerl, Arc Roya1 tayyare ........ 
mOteaddit denfalt.ılar ve bir .amJg 

gemisi ba a'ba!l CebeHlttanktan ba· 
reket etmlflerdlr Oemllertn bareJceU.. 
nl bo~ 11zerinde uçan altı ta.,,a.re 
himaye etmi§Ur. Aakert limanda flm
dt Argu tayyare gemlaOe tll1 ..._. 
miyetı haiz UÇ gemi kalmlfbr. 

Tobrukta 
İngilizler Uç bin 

esir aldllar 
Kaldre, ı ( AA.) - Myterln. 

batı çl&Ondeld İngllis ileri kuvvet
leri nemdfnıdeld mulıa1ıüi yasıyor: 

Tobruktald Britanya Jarnetleri 
~eman 3000 dilşman askeri e.ır ıal
IDJlbr. Alman en .. haberler ge.. 
çen ça.rşamiba "" pertemJ>e gtın
leıi pek gôt """"'en tankınm tım
rip edilmtt olduimm gtietermelr.. 
tedir. 

A imanlar ft İtaı;yaıılar lıısms 

Jatalarmm liddetJl mukavemetin
den hayrete dDp\fJf göriinüJOI' • 
Jar. DOşnan taarrmaDda ~ 
nc+-nı ba.ris lılr llQl"8tte P5rl1l -
mekte Jdl Tu.rra emamnda ıı 
dff4man tankı bir tndls tank daft 
topuna bılı ilerlemle. bmı:1arda.n 
dlJrdil iJu topla J><* ;ya)ındWI di
fer t-op tv.flaıdM. ~ Qbajp 
,.mm~ 

Göç h 
vilayetin • 

(Bllf~ ~ 
A - &,8 ·ve I' ~, 

vapurlar ~ jf ı 
Mı ııa,,. gtlDO ~ 
Aba ftpunl • .,_ " 
mtlrett.ep w.I - tJıll 

B - 8 Jb.,-tptll ~ 
mtlrettep 1851 - ~ . 
C-9Jb,_ 

1411 - 288 .-!. 
D-11~_..~.111 

m8ret1ıep 2f5S1 - ~ 
mDlerlnl bir psrt! 
rec:e~\iJ/ 



:Ya.aıu Alil OBAY 
geçiniz. BiıııNınu buradan rötL 
blyör, Jfte fU kattNi kıYJ .. ı Tat 
köprüden öte tarafa geçtikteft 
sonra bb Hbtıma mttvail bir rıh. 
tJm göreceksiniz.. Hemen sol ta. 
rafa 4önlD ve nelttln alrtJl:ı istJ. 
kameti takip edin. Ondan sonra 
~rkmadth yilr(1mek İA.zmı. Ya· 
.rnıı saa kadat gittikten sonra 
~ömür depolan göreceksiniz. İş. 
te buradan da ~ri1nflyor, ti şQ 
kar§tda. .. ôrarı 4a geçin, yin• 
çok roll yiirüveeek8İnlz. KUçilk 
bir c:artIYB çıkarsmı.z. Nebre ar. 
brııil veriP eafllJ1fn ardındaki 
kırlara bakmca ufak bir tepenin 
fstUnde bir baraka göreceksiniı.. 
işte otiS1 Garsfya'mft kahV'esf. •. ~ --1\ bit 1-pan· 
yol kan1ıdır. O sizi kocasma 
pre2.3ıllt.e eder. Sa.at betJten sonra 
ırfd~~tdı ~nt de tıra.da bulttrım'" 
nuz. Hı:.a .. GicJeaılittftı ;.wu.met 
Lormont istikametid!r. 

Allonsova bu insanivet111nen do. 
lavı tı-krar t.ekra.r teşek1ciir et.. 
tim. Gabricl ne konuı:tttıflımtım 
merak etmis. bl2R doi?ru aiIT a. 
drmfaf'fa ~twrdtı. ~amele
ye veda edere'k ayrT1 

• ..,, 

Yotda yttrUtte."1 sevtnclmden 
JSlJkla prkı söylüycrdum. Artık 
bu i§e otm~t ba.kablliı'dim. 
Madem ki Alfönso Garsiyalarm 
iyi dostu madem ki bo.ni her ne 
sebep~ himaye etmek isti-
yor, w madem ki beni ~; gemi. 
ye aııoJe etr.ı4!k Gare·yanm e.. 
linde. lfte bu mademkil~rl t.evfill 
ettirerek kendimi 3imdiden bU
yUk bir yük va~un gUverte
aiDdıe. BJltmM» mavi t~UID, ~: 
pmd& r.n• çarpılmII bir gemıcı 
kasketiyle ~ korkuJuklan. 
m temtd-ken J{'riiy~um. 

Vapur demir alıyor, rıbtm"'lft 
yav111 ,..._. aynlıYordU. .AJrıam 
llilleri içinde Jiroad ~ ~ 
ondan ela ..... .AtJaatik ..... 
-- -·yoı ıs. 

Gemi Afrikaya ~· Bel. 
ki oradt.n .. Umit buJ'DWlU do
laprtık Blndilt&D yolunu tutar. 
Ama beUd ele b~ o tantıan gtt-

meyis de dafruC8 ~ ~ 
~Onmaıt ~Bek :,:::u:.. MIJlJa lncilte. 

1 - V AKrr 6 HA1'Ui 10.ı l 

Ba~kalfar cemiyeti tarafm~an 1 Hapisanekekı 
Yag; sabun ve zeytıne ıste- yaralamanın muha
nen zam teklıfı reddedildı kemesine başlandı 

Jo'atlhte NlkUtlaı•aaMr: 
Posta Telgraf T lefon fen mtilett~ 

ıl ve Kııramllraelde otuiM Ahmet tı. 
ban Coşar ile ytne KaramOnlelde Ay-

f8 Haaıye 'Se19r. JNl•ı9y<t aıanma .A. 
Fuat Canöz ile Aliye Daime eaı, 90" 
ruıar Dolap 90kakt• ocataD Ukm he• 
aap memuru Ahmet Saıı d9tin Arkun 
ile Ane ıaamauyar, K9r'kc;eşme Net.:ır 
eokakh oturan Huktık mezunu ffılkkı 
:ıtrtekln ile Zehra Otıtok, Oedlk~ baf
çavuş lte1ıınet TqglSr lte :Makbule 
üatondaf. ~ektrtkte mOstahdent ve 
Ey{lı> Arka çeflD• M>kalet& oturan 
Sat.et Sıva11 de A. KOaeyyen Tatrft, 
TUccar M. Kecmeddln Tekmaft ne 
Nqrtye Otar. 1C ektrlk4:i !ksal Otıaçet 

Fiyat murakabe komiıllyonu, larak yUade 6 zam ı8temiflerdir. 
dün, vali muavini Abm.t Kını. Bu. tekl;fe lebep, bu gibi madde. 
lan reisli~ altında tekrar top. .terin verdiği firedir. HHbuki ko. 
lamnıetır. mleyon, bundan evvel kabul et. 

Df1nktl toplantıda muhtelif me tifl yibdc kl.r haddinde fire me. 
8eleler ~.erınde görtlşmeler cere. aeleeini de gör.önüne almuştı yanetmitıJ bu arada bakkallar naen&leyh b&kkallar ~tyeii:~ 
cemlyetı tarafrndan ewelce ya. tekJiti reddedilmiştir . 
pılan bir teklif görtışUJmüştür. Bundan bı,ka komisvon kuzu 

Bu teklif ıudur: Bakkallar ce. etini 90 kuruşa Mtan bir· k 
miycti, komJsyo un yağ, sabun ile Jki çivi muhtekirini adlhMP 

7.eytin gibi maddelrre kabul \termlştfr. Kuap. Şehzademi eye 
ettiği meenı kh haddini az bu. da Ali özer'dir. "''rı-

ile Fatma. 
~ 

Dtş tabibi Nurl aunvarm Km '5t 
retmen fiıı.ndaıı Gtınyal De Trakya 
umuaıl milfettişUll memut'latuıdall 
ve es:cı Kllll G~ ..... ,at ve J'U1 
ifı.t1 J/\lkNt'I Kaidtl QiUSUD seten 
oımart.1116 stıali allpmı ICcllnıede 
Kale tQindekl evlerlnıle nı,...•an4ılde.. 
rmt memJlUDiyeUe haber aldık. 

iki ihtikar maznunu dün 
tevkıf edildı 

.ArklldaflJD!Sl ve mÖl't&kbel bayat 
arkadstlDl candan kuttutar, muut 
bir yuva 1Nr1DAtaralf dl1erlL 

Jle7GiJeMa JlllNh"O=hrı 

Sultanıwnaınmda bir kuma,, ma
&uus eatılıbl olan NM m Neon, 
dükJsi.nmdaJd mallard8n buılarmı, 
ftyat murakabe tomtsyonuna bJl
dlrdiği fiyıı.tlaNaıa tok )'UUeiine 
satmak istemi'f, yüalanarak diln 
asliye ikinci ceıa mahkemeaincc 
tevkif olanmuttur. 

Bundan bqka Sirkecide "İl ec
za deposu,, sab1bl Katlhet de dllk· 
tlnma gelen bir ~ufa T,S kurur 

'l'aMlm •· Jılubtar IOIC&kta otutan 
llAH19 mOf•ttlll o.111 llrCOkl• U. 
Aledldet.r ç.talf8111Dede __. a.ıuaa 
TTaje J.şd Dokum&Cl Tahsin BorGS 
ile Fatma şaaımeat DID09r, Teniye. 

cJ .hma·: A.kca?ı il• Halime Er~ Mahalle ara d 
n. Şe:tnr TlyatT •ındA artıst A. Ham· sın a 
dl Bitil 0 • Badll,. CJQftll• 'A.rt.ı.t.l' Ruhaatnameaiz ••liyen 
Mtarett.iP ruat ~ IJe R.aıa- 'ro. 1 -s 
..., '"" aumen oad~ oearu. I bir fabrika kapabldı 
biDtıafl zeyne1ab&dla TDrlnD• u. A.7· Da~ Ji:minlxy maballe
,e 1ı1...ısııat UfUral, Kamarot Şefik sinde &ltmıf makine .ifletmek SU· 
au1carı ile snıme savur. Ka&rlf Vt.'- retiyle mahalle arasında çorap 
kAleUnde memur 1ıL Ftkrl Gökmnak fabrikaaı açan bir mu.sevi yaka. 
sıe a-ae Mlbal ÖlffWI'• Kam&POt Ja.nımttır. M'ıhatle anamda ço.. 
lfehml't MldWa ne Ka1JOPI Perplne n.p fıibı1kası aomak etrafın sl1. 
pnı. Harbiye ~k O. oturan öt- kdlıetini boacafmdan yasaktır. 
,..tmen Tevfik Çatdaf De LUklye Yapılan arqtırmada muaevinin 
Miatle>llU, JıltlbelMll8 Blllf'Jk Henetedl fabrika açmak bmusonda ruh· 
a. Polet OIOdl. aı.1 Ali Zeki Yat- satnameef de olmadığı ı Jaşıl
Qlll811 ile J'atma 8a4iJe JlrP\GIDt Jıla- 111J3, fabrikam kapatt1m11. bak. 
llJe 111•unı ll ~ıoea..ddtn KD90k- kında takibata bqJarmııetn'. 
11qar n De Nadire Bayrak. Avukat 
~ J'llaWt ....... ..,.., ...... 
&r Ka .... Vail llolletr eacldelllllıle 
...... - lıL 1111191 Dt •• 111 
a,as yerde ııuazsez Oral. 
~Nlplllaaaalar: 
Jlemur lıL ReclP Ktı*I De Jll

zeyye!l Çe1ti1t. 'MemUT luat OWdOğan 
• Haoer .AJltlll'• Umltıed ..,._.. Ku. 
....... d9POlll -"' " ......... .-.uru ıı. Şerafeddin ~ De 
a.Ytm Akmaak. Jıfüee]llt Ali Kemal 

19 Mayuta Taluimde 
•eçit NllDi yapılacak 

19 Mayıa idman tenllklerl 
programı etrafında sörüomek il· 
zere dün 1~ müclllrleriııin işti. 
rakiyle bir toplantı ya Jtlmıştır. 

'l'osıl•nbfa wrilta 
ral&e 11~ glnll 1f11e.. 
den evvel Takarmde geçit reau1 
yap;llle&k ft jbicleye gekmk ko. 
nacaktır. ôfteden eonra da Fe
W' .tadmcJa spor ~ri ya
pılacaktır. 

Takltmde PGft remni için trl. 
bin~· 

ilk Tedrisat 
Müfettitleri toplandı 

hık bir ft>k NE"vrozhıi ıts kunata 
ııatm11 bu da aynı mahkeme tara
fında ntevldf olunmuttur. 

Her iki maznun da mahkeme
de, ~lannı tf'vil )'Oluna aapmak 
ı.ıuımlfler, baret tıertntn ihtlklr 
otm&dtfnu Jddta et:mi lenrr Ne. 
ticede mahkeme f&lütlerln ·celbi 
için duru malan başka bir gtıne 
btrakmı trr. 

ilk okullarda 
Talebenin yüzde 92 ıi 

muvaffak oldu 
İlk okul bafQğreqnenleri dtın 

Eminönü halk~ salonunda bir 
toplantı yaparak ilk okulların 
imtihan neticelerı etrafında p 
l'tlfmOşlerdir. Dk okullann im. 
~i~a_n neticeleri bu yd yUale 92 
ıyıdır. Talebenin bllyWd:>ir ekee. 
rf~ti muvaffak olmuştur. 

Diler ta.raftan llOrt mufterin 
ikmal imtihanlan da 13 14, ve 
ıs mayıeta tnmamlanaca.kt!r. 

Topl:ıntıda aynı azmanda &."t
.retmenlerin ilin me8e'leleri, itle
ri etrafında da görüşm0'1erdlr. 

Gazino ve bahçelerin 
yaz tarifeleri 

Guiao. ._.. ve Wre=l m 
yu awvilfMIDde tat.110r ......... 
rl tarifelerin tılltılt .al191Ml -
dQn beledi)'9 relıl mr.aYbai L6tll 
ntn •r•"'ıtr aıtmda .,... 
kamiayon t.o;lanmJltlr. 11111ıtı1Ut 
.-.tlefe alt utldkt leabeden ta. 
rtfelerin ayım 1000 den ,.._ 
dlr. 'l'etJrlbt BUratle ikmal edi. 
terek alikldarlara bHdlrileoek
tlr. 

\.'' apur Tarifeleri 

ıaraeı ne Ayp Atalar. J'o&Gtrafaa 
ıt.vzat Ok De Ne99t TaUU. Kuru· 

geflll" meıısuoat ........-.. flGI lıL 
Jl'etlJi .A.kt&J o. llaCll' a.aba DLI 
...... ada• llV' •• ... ı•t .. 
_..er memuıu Kutal& yQUel De 
~ ..... w. QeadOI .... al
- ne Aliye BQytlkdum&D· 111\tba&CI 
1ıL A.!DD DeDl.ı' Uıe A.,.- suı..-.. 
Belflrt~ apor C. 100 Mo. da otWU 
ztraat Bankeıımda memur il A1Aed- ilk tedrilat milfettbderi dütl Deniz ayllan yakın 81.hilter iJt 
dtD A.ytttn ne Fatma Betul BQlal. maarif m114Ur1Uiünde bir top. bahar tarlfeet, tatbik mevkiine 
Beoikteo yı:tdız saray s. da ot.uran Jşntı yaparak olruUarm bina vall girmletfr. Yalova, Adalar, ft A. 
KadıkOY 11a....-ı flrMUDde ııwmur yttleri .tnfmda ~ • nadolu yakası vamırtan dtlnden 
A1f TuneJllz Ue F.atma ŞengUl. 1tfal· dir. Toplantıda aynı l8lll&nda itibaren yent tarife mucibince 
ye memuru Haııan Şan1daa7at De imtihan neticeı.i o.erinde te9- çal1'f11tya başlam~1r. 
D&ıdfl ~ Tnmftf llllet. bit dılen rspodaP ~ BoJazfr.i tllrifesı a~ sonuna 

Geçenlerd haplaanede bir Ja
ralama vüuı olm123, ufak bir ala 
cak yllztıııtien mabkftmlardan rtfat 
eline geçlrdtli ve UCUD'J dUftlta· 
ra ıDrte IOrtc aJvrtltt;f1 bir ~ 
ile mahk6mtardan Zekiyi mtllıte1ff 
yerlPrtnde nyaratamış, blr th8 
nU df' lrör e1:rı!Jttlr. 

.bdncl •f!r eea ma.llk~ ı ine 
Yerilen IUfatln mubakemtMıbıe -
batlanmıştır. ı,ahtt olarak dlaleal
aen «ardiyan Zf!klf demlftlr 111: 

•• - Biz kOVUfB girdlllmls ·
man Rlfat etınd"kJ lrf el~ de 16. 
kfye mut madiyen ııaplayıp 4111'11"' 
yordu. Vaktinde ~ etJ,pneeeydlk 
kendislnı Oldilrec kt .. 

Rifat., bon:IUUl Jıttedill ...... 
ZOkinin tecavüsüne manuı lraJ$. 
nı ve c&DJJU ln&rtarmak 10in de ıı. 
~·a mecbur ke.ldıgmı eöylemif, ae. 
ıcede ma~keme f&)ıitleria oain'd
maeı ı ın bqJıa bir &iin• 1:ılrüd· 
m11br. 

Feci bır kaza 
Bir çocuk aanııça 
diiterek boiuldu 

Betik~ SereneebeFde ctvu 
Tahaln Ot,klntn 12 yqmdUl olta 

· AydOfan, dUn nlerlnln bahgeıda. 
de eetlden nawsken bOfJura 111-
tll kapatılarak IW'lllÇ haline ifrat 
edUen n deponnun dtıftnnda •
~a ucururtren, dellkJerdea 1ıfro 
taneslnlıt t«=ine ~tth-. 

Çocuk alta. fedi metr~ 4ldaJi. 
ğindekl 8U'DIOID Jçlnde ba#ınDaia 
t.flUIUI fakat •vciakller kendisi. 
nl bir tU.rUl çıkaraaıunıtlardır, Nc
tioede ltla&re CJ8imlırul ite dP 
bUtün pyretler bap gttmıo. 1( 
dön ... t 80ııra da çocuk öUl ola.rü 
çıbnlm'ft&r. Ceaet adliye dokto
runa muayene ettirilm1', d.efnbıe 
rubaat verilmişt1r. 

Mııırçarpaımn 
iıtimliki 

Manr Ç&l118lnlll i9tim1ak iti 
tamamlanmll..ctl1'. Yakmcb tııtı-. 
llaW 7 • · X f?l!P't 
............. ,.n .. ) ili' 
aetlfllae*tlr. 

Galataaaray htikm• 
plip mi?. 

çl8t A.11 Ooıştnın tıe Mebiye 'J'qlnll. ttır. doğru değişecektir. 

~·~~·;·;·~-;;~~~~~f=~~~=;;~~~~~~:;ı------~~~-=~,...~~~~~~~~~~~~--~~D ola p tak i K alb 

.. f8PÜD JDUJI kime Dllam
llUllelll muciblnce ltedwısl bir ta
Jrımdıld blr oyuncu velev ki JIUll
tab dejtftlrerek 4lhl o1aa <lifet 
bir mlW itilme takmımda yer ıla 
mu. l"akat Anbradakt eon Gala· 
talara)' - Kulreepor kartılaema
emda lılaakeeporlular bir hafta ev
vel tstanbulda ~apdan Beflktq _ 
Harbiye idman mll8abnlnunnda Har 
biye taltunında oymyan 88119 Ah
medi Galataea!'llya kartt oynıtm115-
lardır. Galata.saylılar bu hld!aeJe 
itiraz tm~ler, ve meeeleyt futbol 
federuyonuna btldh~işlerdtr 21an 
nedfldiğine göre Galatuua~ 
bu ltlrazmı tetlrDr •n feder111 
yon, nlumnanıe nruetblnee......,. 
llTIOl'U htlnt.a malttp atldecleoek 
th'. 

Cemal Top&Ç ~·. tıJmlS 
ima boylu. poe bl)'lklı bır adam
dı. Onun kendi kendine töylener 
rek ...,. ,.ahi yolda yOtlldU-
tunU gatenler: . 

- Ne o!. BaY, ~~uıtf~ 
kime Jmı4111? DiY8 lan"' • 

aamaıı: • Allah 
- Ne bileyim ben · ·• 

billr! di'9 aö~· idi Ken.. 
o. her 111111311 ~ kı _ 

mun fula 1IAR __.,.. yeni 
llBJ'. :tendiaiDclen her •- t 

1 
s_..ı_n -"'una ıuzar, b r 

~Yer mw,,- ""' . f·u.-, 
turlil bOrCUJl1l ödemıyen ı.....-
kll.31' velhaaıl herkese ıazardl· 
BOttbt tısnntUBllne sebep paraY. 
c!ı. Herkes bir kolayını ~ 
onu soymağa kalkıs~· 
dofnJJRJ o böYle eöylerd•· 
Kaıwnm fazla lkt18&t yapma

masrne ötkelerurd' ! Para ver 
mediği .aı:uıJar, o da b&'ba.81 .. 
run dükkinmdan bır rıeY alıp 

der Balk• bir dftıklclnc~ 
gl · ·~...ııpwnı atmi1. Tab•1 
utar ve •~ ır,a ~ an 
bunun farkın& vardıgt 111!1 
Cemal Tooaç kilp!ere b~· · 

Bir antikacı dUkkln~ ıt~etti· 
ğinden herkes kendisint an!ıkaCJ 
di tlDJl'(IL sen- fllidl' ~ 
d~u .ayıer ve eıv!ere ~: 
sıkmtıdı otan ailelerin ~ 
rm yd.< paJıasm3 kapatııvı. ı1 

Her ıa.ınan l'flraınzlıktln t • 
kAyet ederdi. Batta oğlu _ 
karısına da işinin lx>ZU~ 
ğini, para jat,iyerck 

fazla uanenıelerinı sc>ylerdi. 
Hele ~lun'Jn kODUJU km Mec 

ı~ ile sev'ştı~ini alftndlkten 
sonra Adeta uh bil ındall git. 
tı.' Bet para etmlyen b!r. çiftli· 
ğin sahibi olan ve kendıeıni be. 
ğenmit bir kadın oldufundan 
şüpheei obnryall ~ ~ne 
c;ok sıni .. Jenmektc ıdı: Oğluma 
onun ıuzını alacak yerde kartı
ki bakkahn ıazını alının 1 dıyor 

duBayan Mehparenin çiftliği ne 
ışe yal'J.I' bu ı.amanda! diyerek 
kansını da kendı tara.ima çek • 
m~ c:aıışmatctaydı. • 

Bör gün Bayan Mebpara.~ 
de i eil.i ~al'I satmak ~ • 
di1'ıni anükacıva haber vermıt
tl. Adam şimdi o e$Y&}ann. bD
hase& ya.ilı boya tablrnarm mo. 
daS1 geçmiş oldufunu l!IÖl l'} -
rek hepsini iki vUı liraya kapat 
mış!ı. Fakat otıunu. eşyalann 
rıakllne nezaret etmek için gön. 
dennekte ba~ ebnfş oldutunu 
anlamakta geciknıedi. Seyfi, eş· 
yaların kırılıp dökWmemesı 1. 
çin göz kulak olurken blrdenbl· 
re kartJ81na Necil çıkm)ftı. Ba. 
b&9DlDl yanma dondtiğil zaman 
Sevfl tablolardan birinin Bayan 
.wı~in :tmna çok bemedi· 
fini aövlemittL 

Aradan u zam8'1 ~mi• «>. 
cuk kıza fena halde tutulmms 
ve tıbbivevi bitirir bitirmez de 
Bayan Mehparenin ipotek edil • 

mit ciftlllİDi atın almasını 
babumdan rica ebnişti. 

Tabii bu, c.naı Topael ifrit 
etmJtti. Oğlunun o Julla men. 
mek Weditlni aırenmce art* 
tahammWtl kalmadı. Jrendillni 
kal'llllD& aldı: 

- Buraya b8ik oilum ! dedi. 
Ben diıbnden tmıafmıdan &)'1· 
rarak seni adam etmeğe ~rş .. 
tun. Şimdi sen kalkıp tam ba· 
bana biraz yardnn edecek hir 
vaziyete gelince, met.etiksiz bir 
imla evlenerek yeniden bana 
yilk olmafia ~lışıyorsun. F4er 
o kadm kendine gftftni,ona. 
çiftliğini bafkıama satsın ve 
kızına bir ev alsın! Ondan llOO. 
ra bu işi görüşürllz. 

Bu sözlerden sonra edamm 
igl rahat etti. Bir müddet iclJı 
artık evin i~ bu mevsua 
doJrunulmıyacağml samıet.melr -
teydl. 

Bay Cemal Topaç, bir ıtUı 
paruııbktaD Jan& yaküa tiki. 
yet ettiği halde, hic; de pal'UIZ 
hir adam değildi. Her pce ka
naı ile oğlunun uykuya daldı. 
ğma ka.na8.t getirdikten aonra, 
odasmda duran dolabı açar giz 
li bir kapağı kaldlnr ve içlDdeD 
bilyllcek bir kutu ~ Bu 
kapak, dolabın arka tantmm 
tıst kımıında bir usa vazifeli 
gören bir yeri gizlemekteydi. 
İçinde senetler, eski hesap 
deft.erlednden maada bl1yi1k bir 

kutu da bulunmaktaydı. 
Antikacı, her geoe dolabı a-

çar ve kuturun 4indelri pruala. il 
n '-'&yardı. Kutuda pera otdu· ı O ., •1 O iuna pttmJz değil mi? DQfWl '· A •ma ucua 
Uha hepeini söylemedik. B1M1' ı ı l liralık ten yimii deste vardı < ra' yol an haatahlc. 
bu kutuda! Evet, evet tam ylr. 1 "• h 
mi hin lira vardı. Bay Cema arı mu,e aaaaı1 
Topaç, hepsinin ilstiıne ıhtimam· 
la: ••Bin liradır.. k"Iİmt>lerini Nftit"• L \Hilal ,..._. ..... • 
yazmıştı ...,.. ... "' o.a , • ., 

O dolabın içinde bütün bir '~ ..._, ınaı 
bqat aklıydı. Fa.lale para ver. 
mek ve eşyalan ucum alıp pa
halıya utmak suretirle temin 
ettiği kazançlardan biriktirdiği 
'PIJ'ftlardl bunlar ... Neden ban 
aya koymadığım mı soruyor: 
IUDW? Ga,et buit: Bankalar 
iflb edebilirdi! Sonra onun hali 
u olurdu T J'akat b6yle kimse 
ıaln bilmedlll yerde durunca 
hiçbir tehlike yoktu. 

Karısı bir rUn kendisine: 
- Yahu, ta kırık döktıı: do. 

l&bı dilkklna indirelim de sat ... 
ar yenlsinl alalmı. l)emlftİ. 

Atıtikacl: 
- Dell mialn sen kan! Diye 
~ca kadın şakadan: 

- Ne o? içinde define mi 
laklı! di79 alay et:mifti. 

Kanamm bir eeyden §ftpbelen 
memesi I~: 

- Qamm llarlellnnt Bir kere 
bu dolaba alışbk. Sonra rahat, 
sağlam. Her eşyayı alryor. Sen 

• 

ne deraell ek! Benim hopma 
gidiyor. Odaaw'a kalmunu Ültl• 
yorum ı dtmi,U. 
Kadın dayuı&1a1uut: 

- I>Ukklnmda tutm• tıte 
medifin' antlkalan ev.le ~ 
yonun. Geceleyin kaiktıfım .. 
man kal'fllDda hortlak gltt .... 
ran tu dolaptan bıktım • dal. 
nn. . 

- Fa.kat be.yan! Bu dolllll 
tfmdl l&tılıla ~ bel .. 
ra4aD f~a veunaler. lJalbıdcl. 
yentainl yaotmnala bJben • 
aeaft eııı ttia ı.terıer. Sana .&y. 
Jedlm. Bu dQlaptan ~ 
rum! 

Halbuki TOl*ID 1IU'ldlll 
gayri bir ..,. muhabbet bll. 
laması tmklnmdı. Bmnı olfiİ 
da.. kanat da blllvotlardt. 

(BorPa ,,.,..,. ) 



1- VAiin 6 MAYIS 1DU 

Boğaziçinin Anadolu sahili 
nasıl imar edilecek ? 

- Ba.1 tarafı dünkü sayıda -
Vanlköy Ka!Qbası: 

rislnde ıklye ayrılmaktadır. Bu yol
lardan §lmade doğru ve mezarlığa gi· 

den yol çok dik ve nakliye vaaıtala. 
nnm seyrüseferine de mUsalt olmadı
ğından bu ayrılrıı noktasından itiba
ren cenuba dogru ayrılan yol gUzcr
ı;lhı ıslah edilerek mezıı rıığa kadar 
temdit ve bu suretle kandilli ile ırtı. 
batı temin edllmlş. Bu yol aynı za
mands rasathane yakınından geç... 
mckte olduğundan bu mıntaka için 
kıymet cylediğ! g!LI Kuleli Asker! I.J
;ıcsi talebesinin tallın meydanına çık 
mnsını temin edecektir. 

nıası halk için büyük 
temin eder. 

IS - ttk nıokf.t'p: 

bir kolaylık 

Bugilrıkü mektep binası ve talebe
nin oyun ycrl ihtiyacı gayri kA.fldir, 
Tcvsil de biraz mUşkUldUr. Diğer ta.
raftan mektep, kasabanın nUfusunun 
mUtekluıi! olduğu mahalleden uzak
tır. Bunun için UskUdar Beykoz yo
lunun varyantı üzerinde ve deniz ke
narındaki yeni bir mevki intihap edil · 
mlştlr ki, binanın in§ası, intlh~p olu• 
nan s!'J'ıanm boşluğu hasebiyle kolay. 
lıl<Ja roUmkUndUr. Bu mektep binuı 

binasmm bu hususa tahsis! 
fıktır. 

"I - Yeşil sahalar: 

muva-

Kasabıı.da Çınarlı Mescit namiylc I 
maruf ve Halkevi için tahsis olunan 
mahallin şimal tarafında bulunan 1 
mıntaka yeşil saha olarak pta.nda gös· ı 
terllmişUr. Bu çuınrm hakikaten n• 
srrdid"' olan vaziyeti do gözöntlndc 
tutulacak olursa. burasmm yeşil sa
haya tefriki zaruri bir §ekil alır. Mu
hafazası icabcden Havuz ba§ı m ev-

KIZILAY 

nlınooaktu. Tallp!erm aşağıdn. yanlı evı;atı balz otmaııı llJ.lllll"• 

A - l'Ukı!Pk mclJtcp mezunu olm:ı.k, 

B - Askerlikle ın,ığl bulnruna mak, ıJI --~ - De\"let demır veya mCessesatında veya b:ınJ."B1sfda ~ 
dtıt mu.hasebe ve mruımeınt ııan1sl.crlnde ııeflil' ~ 
gtbi vame er görmn, clmak, 

Bu kasabıı Kandili ' kasabasının te
nadis'nden ibaret olup nüfusu 149 
kişiden ibarettir. Burasının arazıainin 
arzanl meylinin çok fazlalığı dolayr· 
sile yalnız UskUdar • Btıykoz yolunun 
Ud tara.fmda teessUs eden meskenler
den ibarettir ki, bunların bir kısmı 
yalı halinde ve diğer kısnıılan yamaç· 
!ardır. Evvelce gcçlrml§ olduğu bir 
yangm neticesinde yolun dağ tara· 
fındatd binalar yanınl§ ve yerlerine 
umumi mUtalca kısmında arzedildlğl 
gibi :ı.akliyc ve.sa.itinin bugünkU ihtl. 
yaçlara göre intibak edilmemesi yü· 
ztindcn eski halini aımağa imkAn ol· 
mamıştır. 

Kas.ıha dahilindeki yollar umumi
yetle 9m.50 üzerinden ve yeni açıla
cak olan arızalı kısımlarda iııe Rcction 
redulte huswıt makta tatbik edilme
lidir. 

kasabanın ihtiyacına 

bir haıdedir. 

6 - Dlııpanser: 

cevap verecek 

kii, ağaçlan ve havuzu da. diğer 'bir 
yeşil s.'lha şeklinde muhafaza cdllml§ 
olmakla burasmm tarihen malClm o· 
lan hususiyeti tamamlylc temin edil• 1 
mı,, olur. 1 

Ç - Sthba.tt t2m olmak ' 

! - Tai!p olacaldarm, bfr m!'ktup'.a, mevmt mekteP ~fi 
hıthklan yerlPrclon a?dıklan nonservtslerl ve vesa.Ud ıııü&b't.ell"' __..
kıt'a ~ot-0ğrıırilcri ve bir olil;ha tcrcllımi hAl varakaıarlyte -', 

Mayıa ı94l tarililnc kadar, Ankarada Kw.lay OcmJyett ~ ~ 
dürlüğüne milmcU:ıt etmeleri ve mUractuıt mektubunda k~#I' 
malfinıat verebil~I.: ta.ıwım1' Qç zatın isl!Iı ve mııwazzab 

Bumaa bir de Glikoz fabrikası var
l!a. da Şehircilik mUtchassısmm rapo
runda gösterdiği esbııba b!naen bu 
mUess~scnın sanayi mrntakasma nak· 
il llzraıdır. 

Bu köyde bugUnkil vaziyeti itiba

riyle bir mektep yoktur. ~""akat atiyen 
iskAn vaziyeti müsait bir §Ckil aldı~ 
takdirdı:ı iskelenin şimal kl8lllmda ve 
elyevm boş olan yerde bir mektep tn 
§&SI muvafıktır. 

Çengelköy 
Boğaziçlnln Ar.adolu sahlllnd~ tees

süs eden kasabaların eskileri mey· 
dandadır. Bu kasabanın p1Cyva bııh · 

çeteıi nıızan itibara alınacak bir va• 
ziyetledlr. Nüfusu Kulcll Liscsindek! 
telebe'cr hariç olmak şartlyle 3116 
dır. Boylcozdan itibaren ÜskUdu mm
takal!lna ve binaenaleyh Sulldiye sem
tine llk yol bıırndan ayrılır. AskerJ 
Lise ile Kasaba nrasmda bir İl'pirto 
!abrika.sı ve ihtiyacı ka!'§ılamıyacak 
bir şekilde bir llk mektebi vardır. 

Bundan başka olarak bir de akalliyet 
ilk mektebi mevcuttur, İskelenin UBt 
tarafında bulunan yamacm Boğaza 
olan nezareti itibariyle manzarası fev. 
kala.dedir. Poyraz hlkim rüzglrdır. 
İnkişaf sahası topoğrafik vaziytt iti
harlyle nlsbcten müa:ılt olan bir ka
sabadır. 

d) Çamlıca yolu: 

Ravu7.ba.şr· mevkilnden 
Çengelköyünün meskfin 

aynlan ve 
kısmının 

ctlz'i bir parçasını ihtiva ede..'l mırı. 

taka civarında olup Beylerbeyine ve 
oradan da Çamlıcayn gidecek bir yol
dur ki bu suretle Üsklldnr mır.ta.ka
sma i!l! kı.ın bir yol ile raptedilmesi 
temin edilmiştir. 

S - Wwni ve l(,'tlmai mii~ler: 
Çengelköyünde resmi bir müessese 

olarak emniyet teşklll\tı mevcuttur. 
Bııh . .,,dıığu yer iyidir. Halkevl bugUn 
kiralık ahşap eski bir evdedir. Bu 
e:vin tulunduğu mevki Halkevi için 
ta~1sts e<lllmlştir. Burası aynı zaman· 
da deniz spor yeri olarak da kullan• 
malta sallhtlr. 

4 - Çal"jt mrnl~ka!lı: 

Tamamen bir Anadolu kQSP,baııt 

manzarası arzcdcn Çengelköy Bey. 
kozda olduğu gibi UskUdar - Beykoz 
yolunıın üzerinde isabet eden b!na.la.. 
rm zemin katının bu nevt işlere tah
sisi muvafık olduğu gibi kasabanın 

bugtlnkü karakterini de muhafaza et• 
miş olur. Kuleli Lisesi civarında mu. 
kim halkın bu nevi ihtiyacı için o ta
rafta da bu nevi dilkklnlarm yapıL 

1 - İnkişaf Saluulı 
Güzel manzaralardan lmklln niabc• lıdanbul 2 n<'I kra .:Wcmurlufundan: 

tinde üıtırade edebilmek için evvelce 940/3164 
halk yamaçların en yüksek noktalan- Nafiye: Vefa.da Kerlmpa.şa arsa• 
na kadar çıkmaktan çekinmedlklerl smda Himmet sok.ağında 22 sa· 
için kasabanın kurulmu!J olduğu saha ydı evde. 
çok bUyUktUr. Bu sahanın heyeti u- Kcm:ı.l Çorabatırm bir kıta ilA.ma 
mumıyeslnln lskft.n mmtakaaı dahili• istinaden aıacağ1 olan 92 lira 66 ku
ne ithali yani yollnrmm yapılması ve ru§un ta.halli hakkmda lkametgAhmı
dlğer belcdl vazifelerin lpkası beledi- za gönderilen icra emrine posta ida
yenln tahnmmlllUnUn çok fevkinde resi ~rafından verilen meşrubata ve 
masrafları istilzam edeceğinden ve zabıtaca yapılan tahkikata nazaran 
blnnetlcc bu mmtaka ıflyık olduğu lkamctgAhmızın meçhul bulunduğu 
ihtimama ve imara Uıyık olamıyaca- anıa.ştl!nası tlzerlne icra hAklmliğince 
ğmdan mUhmel bir halde kalmasına 1 icra emrinin on beş gün milddetıe fil• 
mani olmak için imar hududunun bl· nen tebliğine karar verllml§ olduğun
raz tahdidi ve ~ sahanın imar i§le- dan tarihi llA.ndan lUbarcn işbu mUd. 
rlnln hitamından aonra mütebaki kıs- det zarfında mal beyanında bulunma
mının lmnrınm temin edllmı>si zaru• ruz ve lstcnllen parayı dairemiz vez... 
rl ve binaenaleyh tahdlt edilmiş olan nesin'! yatırmanız lA.zımdır. Bu mUd
imar hududunun fazlalaşmaınna mU- det zarfında icranın gerl bırakrlmasr 
saade edilmemesi lüzumlu görWmUş- hakkında bir emir getirilmediği ve 
tllr. mal beyanında bulunulmadığı takdlr-

2 - Yollar: de icra ve l.flls kanununun hllkt1mterl 

Kasabanın esaslı yollan: 
a) ttskUdar • Beykoz yolu 
b) Beklrdcro caddesi 
c) Kalantor ve Mezarlık caddeleri 
d) Çamlıaı ve mezarlık havuz 1ıa... 

ımdan itibaren. 
a) Oııkfidar • Beykoz yolu: 
VanlköyUndcn Beylerbeyi t.sUkaırıe· 

tinde Kuleli aııkcr1 lisesi önünden ge
çerken bu yola hususi bir profil ve
rilmi§tir. Bu yolun her tarafında 

20m.OO genişliğinde olan bu yol blr 
taraftan lisenin mevcudiyeti di~er 

tarafbn denJz kasrının meyl1nin dik.. 
llği Yolun arzmm ancak 14rn. 70 ola• 
rak kabulUnU mccb~r kılmıştır. Yol 
tiplerinin tetkiki keyfiyetini bariz bir 
ııurett.l göstcrlr b•ı yolun Çengelk:>y 
kasabam içinden geçerken faz!" ı·rv

nnWara müsaade etmemek için kU.. 
çük bir varyant yapılmış ve fakat 
g117.erg&Jı tamamr..n boş bir sah:ıdan 
geçfrllml§ ve kasabaya Y".ni blr ~ 
§af 8&h.a8ı temin edilmf&ıtir. 

b) Beklr dere caddesi: 
ÇeııgeıklSy meyva bahçelerini Be. ı 

kArdero ve Kalantor yollan tahdit 
eder. Bunlardan Dcklrderc caddc..cıi 

gen.l.şliğl 4m. 00 • 6m. 00 ara:ımda 

mUtehavvil ve bahçe tarafı ancak üç, 
dört binadan ibaret olan ve fakat 
ÇengelköyünUn esas yollarından biri
si olan bu yolun iki tnrafmın lsklıı 

mmtakaııına tahsis edllmesl Kala.n
t01' va mezarlık yoUan ile bu yol a
rasındaki meyva bahçelerinin bugtın_ 
kll §Cklınde ip~ası lAzundrr. Bu iki yol 
yekdiğeriyle yeniden iki noktadan 
birbiriyle raptedilmek suretiyle mUte- ı 
fenik -vaziyette bulunan kasabanın 

iki mmtakam birbirine bağlanmıştır. 
Bu yolun genişliği 9m.M tlzerindıın 

tcsbit cdllrnl§tlr. 

dairesinde muamele olunacağı c!hetle 
940/3164 sayılı lem emrinin tebe11U.. 
tu makamına kaim olmak üzere flln 
olunur. (35733) 

, ·T. iŞ BANKASI 

Küçük tasarrul 

hesapları 1941 

ikramiye planı 

' 
ı:',;;;1DELER: • Şubat, 2 lılayıa 

1 Ağustos, S lkincite§rln 
tarlhlerlnde yapılır. 

J 941 ikramiyeleri 
ı adet 2000 L.lık :::s 2000.-Llra 
~ • 1000 .. ... 3000.- .. 

2 • '750 .. - 1'500.- .. 
' • '500 • ı::: 2000.- .. 

" • 2:>0 - - 2000.- • 
3(5 • 100 .. - 3500.- • 

ti) =sn , o. 0 r: ~ • ııo • - .000.- -
300 20 .. = 6000.-İskaı.e meydanından &ynlan bu ı ı 

('adde kt.zalik meyva bahçelerini taki-

O<'n Krrtrııe h&tun camiinln biraz ile- llii••············· 

Nüfus kesafeti oldukça fazlı.ı. olan 
bu ka'Jabada sıhhi vaziyet itlbariyle 
böyle bir müessesenin yapılma..sı IU· 
zumlu görUlmllştUr. Yerinin müsait 
olması itibariyle bugünkü ilk mektep 

Yeni Neşriyat : 

Belediye Mecmuası 
İstanbul Belediye Meomuasmm 

187 - 188 sayıları bir arada lnti§ar 

etınlşt!.r. :vım ŞI!! 1nönUnün resimle
riyle süslenen bir kapak içinde İstan

bulun imar faallyetino ait bol resim. 
lerl muhtevi bulunan mecmuanın bu 
nUııhası zengin mUnderecatıa çıkmış
tır. 

Cumhuriyet Halk Partisi başkanı
nın lstanbulun imarı hakkındaki fi• 

k!rlcri {Sabih Alaçam), KöylU ve a· 
.'18.n.'l<ir, (Necib Fazıl Ktsakürek, 1s
tanbulun Tanzimi •(Cihat Kentmen), 

65 seM evvel belediyeye teklif edilen 
projeler (Yekta Ragıp ônen). Otelcl
lcr ve garson mektebi (.Ahmet Hilmi 
Yolak) . Eeki ve yı>ni belediyeler (Mu. 
ammer Cahil) in değerli yazılarlyle 

Uskildar kazasında on yıllık imar fa• 
aEycti-:ıe ait yazı ile Beyoğlu na.zan 
plA.nı hakkında tafsillt vardır. 

" - Spor sahası: 
Be-ylerbeJ-1ne olan• kurbiyeti dolıı.yı• 

ııil·fo aynca bir 11por sahası letiblt 
ooUmcmlf1tlr. 

(Devamı yarın) 

KAYIPLAR ________ ,) 

1 
~ 
İstanbul Fen fakillteslnden aldığım 

hüviyat vamkamı zayi ettim. Yenisi. 
nl ala.cağımdan eskisinin bllkınü 

yoktur. 
ı;,ıa İsmail Sa.va.,. (35727) 

• .lJ * 
İran konsolosluğundan aldığım pa

saportum ile evrakımı ve yedi buçuk 
lira paramı zayi ettim. Yenisini ala.. 
cağımdan eskisinin hUkmU yoktur. 

Mehmet Akarı (85780) 

Blrlncl Sınıf Mlltehaaaı:a 

Doktor 
Nuri Beller 

Süı1r ve Rob Uaatalık.lan 
Ankara Caddesi Numara: '71 

Muayene saatleri: 16 dan 20 ye 
kadar 

...................... 1111 

VAKiT matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

gen iden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete hasar. 
Tabiler namına diz~ isleri alır. 

Otel yapılmaya elverişh 
kirahk bina 

Ankara cadde.lnlra en ı&u.teber yerinde fevkalido 
va.dar ve aydmhk bir bina kiralıktır. 

Vakit gazetesi idarehanesine miil'acaat. 

ız=n 

htanbul Aaliye Mabkf.meSl 9 UDCU 

Hukuk JUktmlilfnde.G: 
40/1400 

GWi.zar tarafından Tophanede Ka
rabaş mahallesi. Kara'ba§ aokak 3 nu
marada mukim Ahmet oğlu All aley

hine açmış olduğu bo§anmıı. davası

nın yapılmakta olan muhakemesinde: 
MUddeis.leyhe dava arzuhali ve dave. 
tiye ilı'ı.nen tebliğ edildiği halde mah-

kemcyo gelmemi§ ve bir vekil de 
göndermemi§ olduğundan muhakeme
nin gıyaben lcnumıa ve tarafların 
evli '>hıp olmadıklannm Malgara nU• 
fus memurluğundan .eorulmaama ve 
gele~lc celse de davacı vekilinin şa 
hitlerini ikame ve llateırlnl ibraz et. 
mesinc ve 20 gUn mUddc!lf'! gıyap ka
rannm tlA.nen tıeıbllğine ve muhake-

Satılık Apartıman 
Fatihte l<""evzipaşa caddesinde fev. ı 

kaJA.de nezart'ltıl Marmara ve blittin 
şehre Da7.ır be§ katlı beş daireli her 1 

dairedo bl!§cr oda yalnız beşinci kat-1 
ta dört oda, her dairede Terkoo, elek. 1 
trik, h&vagazı alafranga ve alaturka 

1 
helA.lar, lüks konforlu çifte taraç BU· 
yilk bahçeyi ha,•ldlr. Mahlyye 160 ' 
lira kira getirir. Aynı zam~nda her ı 

kat kim.dadır. 1 
Mür&<'aat: f'atlh Karaman (,'ad· 
de"'· Nn. it Komisyoncu Osman 
~foyan. Tıılefon: 21714. (S51J7) 

menin 30.5.941 saat 9.30 a talik edU 
diği gıyap karan makamına ko.tm ol· 
mak üzere HA.n olunur. (11:1729) 

eylemeleri ~tınıdır. tJI#" 
T.e'ı5ll j('>rooPl..-rl nazarı diI:l.-<ıtc atmarak. evsafı matlG~ / 

dukl<ı.ı"l 'lJlla:;ılan taliplerin ıaaddUdU ballade amıarmda bit 

açılaca..lrtır. 

--~il ::::a:; 
Devlet Orman l§letmesi Pos Rerıir Arni~ 

N 1 6Cllesl lnıalatıııdaıı a.5ağıda yaz.ıJı ice.restcler satış& ~ 

~~ 
Partı No. 

l 
11 

Adetli 
1610 

967 

257"1 

l\fctro küpli 
ı7r;,589 

109,446 

285,035 

Bir metre küpÖJI 
mub::ımm<'11 bedcU 

Lira Kuruş 

30 00 
30 00 

~ el 
g95 ~ 

~ 
p1 ~ 

thnk: 15 r;.ıı.u Pc:-~cmbc gi!nU saat 14 de Adanadald ~ ~ 
binasmı:ia yapıiacakl:ır Partile rin llıtiva ettlklerl çe§iUcri g!iS 40t ~ 
satı§ mukavele ı.:roJe•crl Anka.·ada Ormruı umum mudurınıo; ;r .. 
Ada.na, Yersin Orman çcvirgo mlı:iürlllklcr'.ylc Adanadaki Jle~ -.' 

bulunmaktadır. ol~) 

l'F.:KşN 

tste1fü:erl:l ticıı.rct. veslkala..-mı ve tcmlnatıarmı ııaı:nll ,,,,, sr-
sözU geçen tarihte öğl .. ocn evvel ha:zI:' bulunmaları. (235' 

Temizlik 
h:ı~van açık e 
ve ilk temlnrı 
klllcmlnde gör 
ctımende yapı 

ihale gll.uti mu ,, ...................... .. 
TClrklye CamllarijeU 

ZiRAA T BAN KAS\ 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrl' ıJ." 

Şube ve Ajans adedi: 265. 
Zıraı ve tıcari lıer nevı banka muameleftri. 

hrll b1riktlrcnlore ıs.soo ııra ikramiye ~ 

,, 
~t B&nkasmda ırumbarab ve lbba.nın ta.ııarnıı be<'flr,'~ 

ııo l1rUl bUlunan.lara aenede • de!• <:ekilecek ıı:ur'a oe 
pIAııa göre ikramiye dağıtıla.c8lttJr. ti ,,,_. . 

• aded 1.000 liralık t.000 llnl 100 aded 50 dr&~ "'tJJ'!, 
• • soo • ı.ooo • uo • '° • iJll 
t • ·?50 • l.000 • 160 • !O • J8 

tO • 103 • t,000 • ,,-__ 

DIKKA T: Besaplarmdald paralar btr ııene içinde l50 ~ 
dll.şmlyeıılere ikr&m!yı çıktığı takcllrde % 20 ta.zlasf)'IC , 

K~-'~•·,.: 11 Mart. 11 Haziran, 11 E,}1Q1, ll Birin~ 
'"""' yapM. _, 4 

Basıldığl yer: V .A.JI.J'f ~ 
P.,ef ik A1ım8t Set) 

Sahibi: ASIM US 

Umum neşriyatı idare eden: 


