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Maziden Canlı Masallar 

lstanbulun Meşhur 
Taun Tılsımı 

Dördüncü Sayfamızda 

Af antik Harbi Efsanelere 
I<apılmayalım ! 
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Alnıan askeri kudretinin 
hakiki manzarası ve mu
kadder akıbeti, Beşinci Ko
lun iddia ettiğinden çok 
başkadır. 

, İngiltere Bahriye! 
Nazırı Diyorki: 

Yeni 
Yunan 
Kabinesi 

Yazaıı: Ahmet Emin YALMAN 1 

~ cşinci Kol yılanları kış uy- 1 
lliiia) kus undan baş kaldırmışlar ! 
dır. Almanların Yugoslav ordu-~ 
sunu h a reketsiz bırakmaları \ e 
[unanlılardan arazi knzanma-
arı kendilerine yeni bir cürct 
Vcrn:ıiştiı·. 

. Zayıf ruhlara akıtmak is!c·
dikleri zehir şudur: «Alman 
~Uvvetıerine karşı durulmaz. 

1 e kadar kahramanca mukave
ll_ıet edilse sonunda geçerler. İp· 
:

1
da__dan anlaşılıp uzlaşılırsa or-
~lıgın yıkılmasının, nüfus za- ı 
ra,atının önüne geçilmiş olur. 1 

ten Almanlar harbi kazan· 1 
lrlışlar demektir, Amerikadan 
ielecek yardım hayaldir.> 

Mareşal Gorınız 

B . Hitler 
Doğum Yıldönümünü 

Harp Sahnesi 
Civarında Kutladı 

Bu Münasebetle 
Radyoda Konuşan 
Mareşal .Göring 

"Nerede Rastlarsak 
Düşmanı Ezeceğiz,, 

Dedi 

t lier insan kalabalığı içinde 

1~k tük zayıf ruhlu, kısa görüş- . 
bu, sathi muhakemeli zavallılar 
~unabilir. Böylelerini himaye
!l altına almak, tedavi etmek 
k ~r birimiz için vazifedir. Çün
. ~fena nivetli Beşinci Kolcular 
~n böyle aciz ruhlu zavallılar 
~k rahat bir nakil vazifesini 
torebiJirler Berlin 20 (A.A.) - D. N. B. 

· · br-1 'lnvet, Almanların taarruz için ajansına fevkalade b.ir te ıg t; 
Soktanben hazırlanmış, ona gö- bild.ir~~i~-c ~ö~e B. HAtler 5~:cı 
l"e techiz ve terbiye edilmiı:ı yıl donumunu Balkan rp 
kuvvetleri vardır. Bu doğrudur: sahnesine civar bir yer~e bulunan 
~U kuvvetler miktarca da bü- Alman mnumi karargahınd~. t~
~ktUr. ~.,akat unutmamalıdır l s.id edecekltir. B. Hitler yıl d~nu
ki, Alman kuvvetleri, sırf aç l müoün arif~sin.i ~al~." umumı ~8• 
~ıltilük yüzünden Alman j rargilh vazıfesını gonnekıte o an 
t~neı kurmayını dddi surette hususi' bir ıa!k.antalı vagonda, k~r
du§Ündüre<:ek şekilde dağılmış-! mayını teŞkıtl eden zevatla geçır-
tır A:v h k.. . Al ı m i"'•ir Tam gece yarısı Alman · rupanm er oşesı - ~ • M ı 
~nlar için ha eephesidir. orduları ba~kumandanı .. .areşa 
~er işgal ettikl~ memlekette Keit~l .kıs~ bir nutuk soylıyerek 
tiıU bir düşman kuvvet karşı- demı.ştır kı: .. .. 
~a bulunduklarını biliyorlar. Geçen sene buyuk muvaffakı
'l'ek başına Sovyet hududu, yüz y:tle~ _senesi olmu~tur. Son .. ı S 
~i tümen askerlerini bağlı- gun ıçınde Alman ordular~, yuk

_tc>t. Bir kaç gün evvel şarkta sek kumandanlarının dogrudan 
~ ıtgfrid .hattı: ya,ptıklanna, doğruya cmti altında olarak. ln
~ir bir rivayet çıkınca bunu §U ai)lıere .h~ma ~ahtan F•n( htr 
:~~?-~ tekzip etmişlerdir: hasmı c:zı:nışkıtlerdır1 • Bul o~lizul)a~ 
ı~a. Zigfrid hattı yapmağa şimdi kaçma a o an ngı erı 
~ın yoktur. Oradaki göller Avrupa kıtasından kovmak üze-
!~ bataklıklar tabii bir müdafaa redirler. 
~ttı te3kil eder> Mareşal nutkunu bitirirken Al-
~U SÖzler Zigfrid rivayetini man ordueunun B. Hitlcr'i göst~

l~llbyor. Fakat şarktan bir receği_ .y~rde muzaHe.rane t~k.ıp 1 
"'-,VUz beklenebileceğini ve edecegını resı:nen temın etm1ştır. 
~Uda.f . . d" .... 1 (Devamı . Sa.. 5, sn. 6 da) ** 
d" aa ıhtıyacımn uşunu • =============== ~nu tasdik ediyor. 

~ki nsadaki.Alman askerini~ Tayyare naklinde 
g~ l~ek yerme İtalyan askerı 
ili ?'ilmesi, Alman kuvvetleri- y • B• U } 
~ lılorveçten Balkanlara ve enı ır SU 
~ hl~garpa kadar .bir cephe Londra, 20 (A.A.) - Daily Sketch 
d,~aga kafi gelmemıye başla- gazetesinin Nevyork muhabiri tara
~a bir delildir. fından veı·llen bir habere göre, 1n
\tiiı Le~istan, yeni Alman teca- giltereye nakledilecek avcı tayyare
~lc ~ılahlannın ilk sadmesini teri icabında derhal havalanarak ka
\te lllı§tir. Fena bir kumanda fileyi mUdafaa edecek tarzda Ame
de~esal>sız bir nikbinlik yüzün- rikan vapurlarına yerleştirilecek ve 
~-hudut boyuna ıplansızca di- bu tayyareleri taşıyacak vapurlar o
~<ı kuvvetleri dağıtmak A l- na göre tadil edilecektir. Amerikan 
~tnlar için güç olmamıştır. Fa- denizcilik mütehassısları bu harcke
~M~ ~ıl kumandanlar ve şefler tin korsanlara karşı bir mukabele o
\a~an çekildikten ve davanın ıacağı fikrini ileri sUrUyorlar. Ame-
1-a Vuolduğu belli olduktan son- rikan hUkılmetl, Uzak Şarka gön
ıtıll arşova etrafında yapılan u- deı1lccek ilk vapurlara harp gemile
~·\'~ kahramanca müdafaa, rinin refakat etmesinin yerinde ola
~ 1kı bir mukavemet karşısın- cağını dUşUnmekte ve mihver tara
ıı.;\c\lı ~anlan ne gibi bir akıbet fından sev1dyata muhalefet cdlldiğl 

liL eciığine bir örnektir. takClirde şarka gidecek olan bUtUn 
b~ ransada da umumi bozguna va.purlan ayni zamanda. sl1Ahlandır
'"61tı.en yec yer müdafaa nim- mak ta lAzım geldiği katıaatınde bu. 
~aııu: Sa. 5, 8ö. ı de) + lunmaktadır. 

.Spor Hareketleri 
Ankarada: 

reşiktaş: 3 Gençlerbirliği • 2 • 

ıt. Spor = 5 De mi rspor • 2 • 

lzmirde: 

~.Saray: 3 Altay • 1 • 
Altınordu: 2 Fenerbahçe • 1 • 

lstanbulda : 

~tofesyonel Güreş.Müsabakaları 
~Pı1dı . Şişli, Perayı 2 - 1 Yendi 
~ Tallllib 4 lacl Sayfamızda 1 

1 

'·Muharebe DeYanı 
Ediv-or ve Bunu ., 

Biz Kazanacağız ,, Amiral ~akellaryu 
1 Başvekil Muavini Almanların Üç 

Deniz Kurdundan 1 

İkisi Esir j 
Londra, 20 (A.A.) - R euter:I 
Bugün irad ertiği bir nutukta 

bahriye nazırı B. Alekıeader cU l 
100> Alman denizaltısı 'kuman- ~ 
danı meŞhur Schepke'nin öld'üğü., 
nü ve denizaltısının da c.U 99>
zun yanına gittiğini sö.ylem~ştir. 
cU 99> zun kaptanı Kretchner 
de meşhur bir d~nizaltı kurdu 
olup şimıdi İngilizlerin elinde esir 
olarak bulunı:nak'tadır. 

B. Aleksander bu iki kumanda. 
nın Hit1er tarafından, «meşe yap
rağı> ni~niyle tdtif ed~lmiı: ordu_ 
ğunu söylemİ!ftİr. Mezkur nişan 
denizaltı kıorsanlarına tevcih edi
len en yukısek nişan olup şimdi
ye kaıd'ar yalnrz üç denizaltı ku
mandanına verilmiş bulunmakıta_ 
dır. 

B. Alek'Sander sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

Takriben 2,S milyon ton h ac
minde düşman gemıİai yakalan
mış, batırılmış veyahut kendi 
kcndi~erlni .batıımağa mecbur 
edamiştir. Aıtlantik muharebesi-

(Devamı Sa. 5, Sil. Z de) /= / 

, , .. 
t 

Tayin Ed 1 j i 
Londra, 20 (A.A.) :- Atına 

radyosu yeni Yunan kabineNlne 
bizzat Kral Yorgl'Dl• rlyaııet e
dtt~nl bu aklf&Jll bUdlnnlıftl r. 

Yunan donanmaaı ıend kur
may başkanı Amlntl 8akeUaryu 
Ba'-' 'ekll m ua,inlfilne 'e Bahri
ye Nazırlığına tayln edUmlştır. 

Kabinenin diğer az.ası şunlar

dır: 

Ha rbiye K.azırı : General Pa
nagakmı, lla\'a Na~ırı: General 
Nlkolaldl!4, '..'\lünakalAt Nazın: 

Gt-neral Kor7.as, llarSelyl', Mall
Yfl , .e Mllll İkfuıat Nazırı: 

ŞoderoK, Dahiliye 'e Umumi 
Emniyet Naz.ırı: Maniadakls, 
Sıhhl;l't" ve :!\la tbuat •azın: Ni
koulldls. 

Kabine azası saat 11,115 t e ye
min etmiş ve bunu müteakıp llk 
~tbna aktedllmiştır. 

Tobruk'da 
Mihver Hücumlar1 

Püskürl ülpü 

Sollum~a 
' Düşmana Ağır 
. Zayiat Verdirildi 

ffaıte Seta.fye 
Adisababaya 

Girmiye Hazırlanıyor 

Londra, 20 (A.A.) - Orta 
Şark lngliz kuvvetleri umumi ka
rargahının re&ni tebliği: 

Ubyada d~man tarafından 

Ohri 
Senelerce Arzu 

Edildikten Sonra 

• Tobruk müdafaa.ına karşı yapı
lanı yeni bir hücum mıuıvaffakıyet
le piiı&ıür.tülm~<ttür. 1 2 düşman 
tankı d)Ş müdafaa hatlanmıza w. 
mişlersıe de dördü .t~rip "A gerı 
kalanJ.ar tar.d'eıdilmt§'hr · 

Bulgar Patriğine 
Merkez Oluyor 

Sofya, 20 (A.A. - ~ N. B. 
bildiriyor: 

Bulgar k ilisesi ruhani m eclisi 
paskalyad aın ııı0nra tcftamaa d avet 
edilmjştir. Meclis. Maked onya v e 
T rakyanın kurtulufU üzerine çı
kıan meselelt-r hakikınıda müzakt-. 
relerde bulunacakıtır. 

SoHum .mıntakasında seyyar 
ı müfrezelerimiz ve keşif kıot'larımız 

t 
yenid en düşma.na ~ğır zay~t ver
dirm1iışlerdir. Bır mlkdar esır alın
mıştır. 

H abesistanda, Deasic Üzerine 
yıürüıme~e olan icıollarımız şimdı 
setir vaztfeıai görmdt!te olan düt
m an mevzilertne yaklaşımşlardır. 
200 esir alınmışıtır. Muharebe de_ 
vımı etme!k.tedir. 

Cenubi Habeşiatanda ricat et
m ekte olan İtalyan kuvvetlerinin 
takibine gitıtikç.e arıtan Habeş va. 
tanperverlerinin faal~ne .iştirakiy
le deva•m edilmckttedır. 

* 

' Londrad aki meıhUr Sen P ol k ili sesi büyük mihrabının bombardı mandan evvel ve sonra manzarası 

Almanlar 
Tesalyada 

Yugoslavya da 

Al ınan Harp 

Dünyanın En Büyük 
Kili3elerinden 

SENPOL 
Yeniden Bombalandı 

Londra, 20 (AA.) - Lon
draya yapılan son hava hücum· 
lan esnasında, büyük mihrabı 

IOiimpos Dağı 
Tahliye Edildi 

E , 1 , , bundan evvel bir hucum esnasın. 
Slr eri nl n SaylSI I da bir Alman bombası ile hasna 

1 uğrayan Saint - Paul büyük kli-

lngilizler Daha 
Kısa Bir Hatta 

Çekiliyorlar 
. ' sesine yen;den isabeder olduğu 

A LMAN TEBLIG INE GÖRE bjJdirilmekıted ir. Bu sefer. tonlar. 
ŞİMDİYE KADAR SA YILAN- ca sıva düşmüş. hey.keller ile bir 

LAR 1500 SUBAY İLE ı kımu 18 inci asır bidayetinde ya_ 

M01TEFIK MODAF AA HAT

TI SARSILMAMIŞ OLMAKLA 
B ERABER VAZİYET 

CİDDiDiR 244,000 A SKERDiR pılını!! olan rnozay:Jc camların he-
Berlin, 20 (A.A.) - Alman 1 men hepsi harap olmuştur. Kahire, 20 (A.A.) - Reuter: 

resmi tebliğinde deniliyor ki: Hasara uğrayan diğer tarihi Burada jyi haber al.an mahf!l-
Tesalye ovasında Alman kı:~· binalar arasında e~ki Chelsea kli. )erde söylendiğine göre ~~nanıs; 

!arı mevzilerinden ~t~lan . İngılı_z l sesi ile meşhur Ohelsea hastaha-

1 

tandaki mutrefik ceph~~ıının sag 
ve Yunan kuvvctlerını takıp edı- nesi ele var.dır. cenahında bulunan Olımpos ~a-
yorlar. y t"k B b f t ğı lngilizler tar.afınd~n tahlıye 

Bir ço'k Yunan asker ve cüzü- 1 a 1 a n om a anmıyaca(( edilınişıir. Bu hareket lngiliz kuv· 
tamları Pindos·un şarkında iler- Londra, 20 (AA.) - Al- vetlerinin daha krsa bir hat üze
liyen Alman kıtalarına teslim ol- manya, Atina ve Kahireyi bom- rine çekilmesi münasebetiyle ya· 
muşlardır. bardıman etme-k tehdidini yerine pılmu;.tır. Mevzuu bahis çekib1e 

Muharebe tayyareler iyl~ pike getirdiği takdirde Romanın bom- hareketi p lan muc:ıbince ve tay
yapan tayyareter Yenişehir ve bardıman edileceği hakkında ln- yarclcrle zırhlı ot-0mo!billerin kuv
Tır1ıala0nın İ§gali esnasında yapı- giliz lıü"'dimeti tarafın,Pan yapılan veıtli bir faaliyeti a1tında dev.am 
lan harc!kıiwta i~irak e..tmJ,lerdir, bryana:tı Stefani aillnst tahr:f et· e.tmıekıedır. 

ŞiınaTt V4118C*ievyacla -,imci~ f mekıtedir. Binaenaleyh lnailm Balkanlardaki vaziyet burada 
kadar 1. 500 w'bayla 244.ÔOO' bqyanatının. böyle bir hal vukll'" bili ciddi teli.kıkıi edihndk:tedir. 
Y.u~la~ ha~ esiri ~~yılmı~tır. un.da• V~t~anı born_bardım~n ~- Dürman, uğradığı mülhit zayiata 

Şımalı Afrrkada durman Sol- memek ıçın en katı tctibırlerın rağmen muharebe meydanına k.it. 
lum' a karşı deniz ve hava kuv· alındığını, en srkı emirlerin veril. le halinde kıtalar se\ i.inc devam 
vetlerindn yardım~ ile yaptığı hü· diğini açrkça tasrih et:tiğini tek- ediyor. 
cumda muvaffak olamamıştır. rarlamağa lüzum hasıl olmuştur. * 
~iman mu?arebd~ tTayybreklel~i 19 Avam Kamarasına Bombalar Kahire, 20 (A.A.) - O r.ta 
nısan gecesı ve un o ru rman D .. f ' "ar:·,_ lngı·ıız· •-uvvetleri umumi ka_ (Devamı Sa. 5, Sli. 4 te) x U§ u ... ~ :K 

lraka Hint 
Askerleri Geldi 

Londı:"a, 20 (A.A.) - Son hUcum rargahının resmi tebtği Yunanis. 
esnasında Avam Kamarası reisinin tanıda, Yunan ve imparatorluk 
evine bir bomba dUştUğU öğrenilmiş. kuvvetleri. dümdar krtalarını~ 
tir. Bu e1 parl!mento sarayının ııv- ı setir ve h 'may.cl eri altın~a g~rı 
Jılarından biri Uzerlndcdir. Avam ka- çeiciri~lerine devam cUnışlerdır. 
r.ıarasının Taymis nehrine na.ı:·r n- Mah:rane manevre ve azimli mu-

Ycni Dclhl, 20 (A.A.) - Ncşredi· ceı·elcrinden btr çoğu kırılmış•ır. A- harebeler neticesi olarak dümdar 
len resmi tebliğde Hindistandan gön- vam Kamarasının toplandığı hl ı .. • ın kıtalarımız Alman ilerleyi.sini te-

d b. bo b hire muvaffak olmu•lar ve düı1-derllen kıtalann 17 ve 18 nisanda l- 1 methahnc ait çatıya a ır m il ı-
raka ihraç edildikleri b!ldirllmckte-1 sabct etmiştir. Bombardıman esn::- mana ağır zayiat verdirmişlerdir. 
dlr. Bu kıtalar 1930 mayısında akte- sında meclis içtima halinde değıldi . * 
dilen tnglllz _ lrak ittifakı muclbin- MUstnhdcrnler arasında da insclııca Londra, 20 (A.A.) - Yunan 
ce Iraktan geçecek münakale yol- zayiat olmamıştır. ma~buat nezaretinin Atina radyo. 
!arını kurmak vazifesini almışlardır. eu tarafından neşredilen bu ak-

K d B ek• ı • fBmki bülteninde, bazı nokıtala-Irak Eski Naibi Emir Abdullah 
lrak'a Gitti 

Beyrut, 20 lA.A.) - D .N.B .: 
KudUsten verilen bir habere göre, 

eski Irak naibi Emir Abdullah am
casını ziyaret etmek üzere ErdUnUn 
hUkılmet merkezine gidecektir. Es-

ana a aşv 1 1 rında değişiklik yapılmış olıması-
8, Roosevelt'le 

Görüştü 

na rağmen müt'tef1k müdaf~a k":t
tının hiç sarsılmamış oldugu bıl
dirilmektedir. Malum olduğu üız:erc cenubi 

Makedonyada Ohri şehri 8 asır 
müddetle Bulgar patrikler.inin 
mer1kezi olmu•tur. Bulıı:aristanın 
ku11tuluşundanberi. Osmanlılar za
manında ilga edilen 'bu patr'ikli
ğin yeniden kurulması meselcai 
daima mütalaa ve te~kik edile
gelmi~t'r. 

ki Irak Başvekili ve Hariciye Nazırı 
Londra. 20 (A.A.) - Reutcr Nuri Sait ve bir çok Iraklı slya'!I 

ajansına verilen bir habere gö_re ş;ıhslyetler halen Ammandadırlar ve 
HabeştStan imp~raborunun Adıs_ Erdün Emtri tarafından misafir "· 
a:babaya avdetı haklkında yapı- . 
lan 'hazırlıklar süratle ilerlemek-/ dılmlşlerdlr. 

Kanad a Baıvekili B. Roosevelt'le 

G öriiftü 
Hydepark, 20 (A.A.) - Kanada 

Başvekili Mackenzie King, bugUn 
Roosevelt ile görUşmUştUr. 
Mülakatın mevzuu hakkında hiç

bir şey ifşa edilmemiştir. Beyaz Sa
ray mahfıllcri bu müzakerelerde ma
il mcselclcı1n görUşUldUğUnü zannet-

Bühende Almanların bütün 
Yunan ve lngitiz cepheleri bo
yum::a 'büyük hir şiddetle hücuma 
devam etıtikleri fakat süratle ve 
kati ıbir notioe almak için yapıla:
bu gayretleri akamete uğradığı 
tebarüz e~irifme'ktedir. 
YUNAN KRALININ MiLLETE 

TAVStYESi ------------ ted ir. - - -~-
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Sollum tehrile limanını gösteren kroki. (Bu krokiden anlaşılaca~ı 
yamaç üzerine kurulnıuıtur ) 
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üzere tehır, limanın arkasındaki' 

mektcdirler. 
Londra, 20 (A.A.) - Yunan 

(De,·amı Sa. 5 , Sli. 3 de) * 
GONON SES i 

Halkevlerimize 
Dair 

Yazan: 
REŞAT NDBI 
Anadoludakl Jnhlsarlar idarele

rinden blrlode ı:alı,an genç bir ak
rabamdan aldığım uzun bir mektu
bun ötesinden berisinden şu satır
ları okuyorunı : 

«Kasabada gece ha~·atı yok. l'lo
kaklar erkenden kararıyor. Bere
ket 'er!i1n halke\'lne. Benim ,·azl
yetlındekl genç memurlar hemen 
bütün kış gecelerini onun nar gibi 
kızarmış dökme sobası başında ge
çirdik. Kimimiz bafbaşa vererek 
dertleşmeler yaptık; kimimiz ga
zete, kitap okumağa daldı; kimi
miz şatranç oyna)arak, radyo din
li) erek eğlendi.• 

cGeçen hafta halke\'fode bir dü
ğünümüz ,·ardı. Damat genç bir 
makine tamlrcbıl, gelin fakir •e 
yatalak bir bUyük babasından baş

ka klmseııı olnuyan şirin bir ok
süzdü. :Fakat o gtt.e ökı;üzlütüaü 
katiyen duymadı. Kendilerine kallıa 
düğün mUğün yapabilecekleri yok
tu. J•akat ufak bir himmetle ucuz 
tarafından bir büfe hazırlandı. A
matörler orkestra 'eya cazı çaldı. 
Ba.<jta kaymakam olmak üzere ka
sabanın bUtün belllbaşlılan yeni 
alle şerefine sabaha kadar danset
tl: ellendl. Jlaıııh hiç yoktan ancak 
t•n hatırlı eşrafa nasip olacak bir 
diikiin.» 

* «Burada fotofrafçı fllıln yok. Fa.. 
kat halkevlnde çalı'8Jl bir amatör 
genç vMlka fotofrafJ ftlAn dertuıa 
son samanda Adeta bir atölye mey .. 
elana getirdi.» 

* cı:Kendi51 hakikaten çok deter!J 
.(Lfllf. .. ,,.,. ...... ). 
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Avrupada 
==20 S~lfll<em== 

Nasıl Geçti 
Mütareke Günlerinde Bir Nis 

Ve Paris Seyahat. 
Yazan : Rebia Tevfik BAŞOKÇU 

Telif ve tercüme hakkı tamamile mahfuzdur 
-5-

O ı:-Un görUmcem Nimet Hanımla 1 la kaçan muhacir kUmelerini dUşU· 
bizim Bebekteki eve döndüğüm za- nüyordum. Yerlerini yurUarını, mal· 
ınan kocam eve gelip de benim he- !arını düşmana bırakıp kaçmışlardı. 

-ıUz dönmediğimi sörUnce küplere Yatacak yerden mahrum, cami av
blnmcyc kallcışmıştı. Hele klıtibeliğe Jularının taşları üzerinde 6UrUnUyor
bcnım seçilmem kendisini daha. zl· lardı: lstlraptan sefaletten yarı öl
y.ıde sinirlendirmişti. mUş bir hale gelen binlerce TUrk. gı. 

Hi14llahmerln Bebek şubesinde dasızlıktan yüzleri sararmış, soğuk· 
prenses İffet Hnsan büyük bir gay- tan analarının boynuna sarılmış, ağ
ret g(lslermıştı. Fakat şubede para lıyan ve sızlayan binlerce ve binlerce 
toplamak için yazılan mektuplardan Tilrk ya\TUları ... 
bıı.şkıı. yapılacak büyük bir iş yoktu. Vapurun hemen bütün yolcuları gU 
Toplano.n parayı merkeze gönderi- vertede toplanmıştı. Oturduğum u
y o r d u k v e o r a d a n zun iskemlenin bir tarafında Fran· 
bıze g!indertlen toplarl:t Amerikan sız kadını, di~er tarafında da. Ist~n
bezlerlnden askerlerimiz için don ve bullu MUsevi kızı iskemlelerine u
«ömlck dikiyor yahut kendi hesabı· zanmışlar, ayn! manzarayı seyredl· 
mıza dlktlrlyorduk. Ben ellmden bi· yorlardı. 
raz dikiş geldiği için evde bUtUn sa- Biraz ynn tnrnfto. birkaç Fransız 
aUeriml sevgili Mehmetçiklerimize zab!U yllksek sesie konuşuyordu. Bir 
hasretmekte bllyUk bir zevk duyu- den içlerinden birisi kolunu uzatıp 

yordum. İzmlrl göstererek: 
1917 de kocamla. aramızdaki ayrı- - Bakın şurnyn, dedi. Burası da 

hktan sonra ben tekrar annemin ya· bUtUn Türk şehirleri gibi uzaktan 
nına. dönmUştUm. güzel gibi görUnUr, içine girildiği 

En bUyük felA.kcti bizim hissemize zaman pislikten, sefaletten iğrençlik 
dUşen dUnyıı harbinden bir müddet ten başka bir şey yoktur. 
sonra hayat ve hA.dlseler yUzUnden Yüzleri sararmış açlıktan ağlıyan 
sinirlerim son derece bozulmuştu. TUrk çocuklarının yürekler parçalı· 
Daimi bır uykınıuzluğa tutulmuştum. yan manzaralarını dUşUnUrken, bu 
Doıttor sıhhatimi eskıslnden daha re sözler kulaklnrımdıı bir kırbaç gibi 
na buldu. Ve mutlak bir değişikliğe şakladı. Yavaşça yanımdaki Fransız 
fevkalade ihtiyacım oldu~nda ısrar kadınına. doğru başımı çevirdim: 

etti. - Madam. dedim. Biz memleketi-
Fransayı ve Parlsi gBrmeğc, Nls mizl pisliğiyle de, sefaletiyle de se

ve Pariste bir lkl ay kadar vakit ge- vlyoruz ve onun için hdla çarpışıyo· 
çlrmeğe zaten merak ediyordum. Bu ruz, neticeyi elde edinceye kadar da 
ısrar üzerine Parlse gitmek hatırıma çarpışacağız. İğrençliğe gelince ,bir 
gelmişti. memleket hiç bir zaman dUşman isti. 

O vakit HillUfahmcı·ın satış işleri lllsına uğradığı zamanki kadar iğ
mUnasebetilc lstanbuldakl I.<'Tansız rcnç bir manzara gösteremez. Hem 
1şgal kumandanlarından Amiral Ek· bu efendileri biz davet etmiyoruz ki, 
selman.sla tanışmışlılt. Amiral ile zev niçin medeni memleketlerinde otur
cesi Türkler~ karşı çok yakınlık gös. muyorlar da birbirini yıyereıs pe.,ı
lerlyorlar ve Hilaliahmer el işlerine miu:len koşuyorlar? 
bUyük blr rağbetle allı.kadar oluyor- Bu defa kırbaç zavallı Fransız ka. 
larrdı. Hatın bir ı;Un bizim Hilfıliah- dınının yUzUnde fiaklamıştı. Illrkaç 
tner heyetınl ArnavutkuyUndeki otur dakika daha oturduktan eonra. ya
dukları yalıya çaya da çağırmışlardı. vaşça yerinden kalktı. Yan taraftaki 
Bu çayd:ı. benim seyahatim bahis zabitler grupunun içine kanştı. Beş 
mevzuu olur olmaz Amiralin zevcesi on dakika geçmemişti. Gruptan ay
bana lıusust surette vize yaptıracağı rılan bir zabit benim önllme doğru 
nı söyledi. On beş gUn sonra da be· seldi ve eğilerek: 
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lstanbulun ıaşe 
• 

Şehrimizde İaşe Müsteşarı Riyasetinde 

Kadıköyünd01 !n~~~~~!~.~ .. ~.~~~:~~~,. 1 
Tüyleri Kısa 

A " B. T f t. şe teşkilatının faaliyetini tetkik ile tında bır toplantı yapacaklardır. Şe- K 1 r p 1 k O er ·ı ı er n 1 1 r e 1 Ş bilhassa gıda ve iptidai maddeler ll· fik Soyer, İaşe u~u_m mUdU~ vekili 
zerinde stoklar vUcude getirmek, bu Faruk S!interlc bırlıkte bııgtln An· 
stokları tevzi etmek ve icabında doğ- Jrnrndan gelecek ve hemen faaliyete 
nıdan doğruya mtistrhliklere vermek geçecektir. MUsteşarın bu fırsattan Belediye ve sıhhat ınUfettişlerln· 

den müteşekkil bir srnp, Kadıköy 

kaza ve nahiyeleri dahilinde bulu· 
nan blltUn dUkkll.n ve satıcıları kon· 
trol etmişlerdir. Bu kontrolde gıda 
maddeleri ve fiyatları inceden ince· 
ye tetkik edilmiş, satıcılarla dUkkdn. 
!arın temizlikleri de gözden geçlrll
mlştır. Teftiş neticesinde belediye ta
limatına aykın hareket ettikleri gö
rülen bir çok dUkkı\n sahipleri tec
ziye edilmiştir. Bu ;heyet, ayni 'Za· 
manda Kadıköy belediyesinin mua
mclAtını da teftiş etmiştir. 

Koyun Etleri Ucuzlıyacak 
Flynt Murakabe komisyonu, bu· 

glin et fiyatlarını tetkik edecektir. 
1stanbulıı kasaplık hayvnn gönderen 
mıntakalardan lstenllt~ fiyat \'C stok 
vaziyetleri hakkındaki raporlar gel· 
:mlştlr. Bu raporların tetkiki netice
sinde fiyatların bir miktar ek~lltil· 

mesi Umit edilmektedir. Haber aldı· 
ğınuza göre, havaların geçen hafta 
içindeki mUsaadesizllğl yllzUnden te. 
ahhura uğrayan hayvan sevklyatına 
başlanıldığı hakkında şehrimiz top
tancılarfna müteaddit mahallerden 
telgraflar gelmiştir. Bu haberler, et 
fiyatlarının tenzill hakkındaki Umit· 
lerl kuvvetlendirmiştir. 

Balıkesir, Bandırma, Bursa taraf
larında da tstanbula gönderilmek U
zere kUlliyetli miktarda. ,kuzu yola 
çıkarıldığı gelen haberler cümlesin
dendir. Bu kuzuların da et fiyatla
rının ucuzlamasında kuvvetll bir ô.
mil olacağı söylenilmektedir. 

Maarif Haberleri: 

için ıı.lınacak tedbirleri kararlaştır· istifade ile merkezleri lstıınbulda bu
mak lizere İstanbul İaşe ve Toprnk lunan ofislerin teşkillı.t ve ınuameJL\.t
:\luhsullcrl, lthaltıt, İhracat ve Pet- ları ile de meşgul olacağı söylenil
rol Ofisleri umum mUdUrlerh İaşe mektedir. 

İstanbuldan Gideceklerin 
Muameleleri Bitmek Üzere 

Dağıtılacak Biletlerin Kırmızıları Trenlere, 
Yeşilleri Vapurlara Mahsus Olacak 

Anadoluya gidecek vatandaşların 

sevklerine aft muamele ve hazırlık
lar bitmek üzeredir. 'llk gUtılerde be· 
yannamelerini veren vatandaşların 

biletleri önUmUzdekl salı nya çar
şamba gUnUndcn itibaren verilecek· 
Ur. Vekı\letten beklenilen emir gel· 
diği takdirde de gelecek lıafta cuma 
veya <"umartesl gUnU scvkiyatıı. baş-
)anacaktır. 

Hazırlanan blleUerden kırmızı 

renklileri trenlere gideceklere ve ye
şil renklisi de vapurla gideceklere 

mahsus bulunmaktadır. lstanbuldan 

lerlnln bineceklerini ilfln edecekler
dir. Her iki idare hazırlanmakta ve 
yolcuların istirahatlerini temin için 
her tUr!U tedbirleri almaktadırlar. 

Ayni zamanda hem tren ve hem de 
vapurla !leyahat mecburiyetinde bu
lunan vatandaşlar, seyahatleri es
nasında tıek bilet kullanacaklardır. 

Yolcuların beraberlerinde götilrecek
lerl eşyalar ambarlara ve yUk va
gonlarına konulacağından bir yanlış
lığa meydan verilmemek Uzere yUk 
denk ve sandıklarının Uzerlerlne, sa-

hibinin hli.mil olduğu bilet numara-

çıkacak ilk kafilenin vapurlarla sev- ları vurulacaktır. 

kedlleceğl muhtemel görUlmektedir. :!.tuhtellf mazeretler dolayıslle ve 

Devlet demir ve deniz yolları idıı- bllhassa çocuklarının imtihanları ve. 

releri seferlerin başhyacağı gUnleri, sllesile sevklerinin tehirini lstiyenle-

mahal ve hareket saatlerini ve bu rin bu talepltri kabul edilecek ve 

tren ve vapurlara hangi numaradan bu gibiler, bllA.hare hareket edecek 

hangi numaraya kadar bilet hfı.mll· kafilelerle gönderilecektir. 

' 
Bakkallar Neden Peynir Satmıyor? .. 

Yeni MalısuJ, Fazla Fire Veriyor:nuş 

Kısa tUylU koyun derilerinin thra
cına mUsaade edilmesi. piyasayı ol
dukça lıareket'e getirmiş ve son ay
lar zarfında iki milyon kilo mikta
rında. koyun derisi ihracını temin et
miştir. Fakat, son zamanlarda bu 
ihraç işinin bazı bakımlardan mim 
iktısadiyatımızı incitecek bir mahi
yet gösterdiği anlaşılmıştır. Bir çok 
mUesseselerin Anadolunun muhtelif 
mıntakalarından toplattırdıkları de
rileri muayyen miktardan uzun yün
leri hı'.\.mll olduktan görUlmUştUr. Ba. 
zı hayvan tuccarları, bu kabil tuylU 
derllerle etlerinin daha fazla para et
tiğini görmUş ve hayvanların tUy
lerlnl yüksekçe kırparak bir taraf
tan yUnUnU, diğer taraftan da eti f· 
le kısa tUylU derileri satmağr hesap· 
larına daha uygun görerek kesmiye 
başlamışlardır. 

Bu yüzden, salamura. halinde de· 
rl ve imal ve ihracı işi de körlenmek 
tehlikesine maruz kalmıştır. ÇUnkll, 
bu derilerimizin müşterileri bu va
ziyet karşısında mal almaktan sar
fınazar etmişlerdir. Keyfiyeti ehem
miyetle telAkkl eden ala.kadarlar, 
memleketin iktışadi menfaati bakı· 
mından tehllktli buldukları bu tUylU 
deri ihracı işine nihayet '\'erilmesi 
için ait oldu~ vekalete mUracaata 
karar vermişlerdir. 

İktısat Haberleri: 
* Manlfaturac-ılar birliği bir mU· 

yon l!l'alık manifatura ithali için 
akreditif temin etmiştir. Deri itha
ll'lt birliği Avustrnlyadan 20 bin tn
gillz liralık ham deri sipariş etmiş
tir. * Çay \'e kah\·e birliği tarafın· 

dan temin edilen ~ bin Uralık e.y 

tticcar arasında taksim edllmlştır. 

* Öğretmenlere yardım ccmlycU· 

nln kongre.si gelecek eumartc.sl ttl· 
nüne tehir edilmiştir. Öğrendiğimize 
&'Öre, cemiyet beş sene içinde ölen Son gUnlerde şehrimize Trak~·a f- fiyeti Fiyat Murakabe komisyonuna Birlik elyevm gümrükte bulunan 

le Balıkesir \ 'e Bursadan kUlli'-'etll bildlrmiR ve !!'-'atlara bu zararı ol· !>00 çuval çayın piyasaya. çıkarılması 
mua1llmlerln ailelerine on yedi bln " ., " 

miktarda beraz salamura peyniri i- sıın te!Afl edectk lblr miktarda. zam için çalışmaktadır. Brezilya kah\'e 
884 liralılt bir yardımda. bulunmuş-

le lor, çayır ve dil peynirleri gel- edilmesini tştemişlerdlr. Komisyon, şirketinin 200 ton kahve sipariş ctti-
tur. KAğıt buhranına karşı ihtiyatı .. b h t B kk ıı c · ti d mektedir. Buna rağmen Kadıkoy ve u usus a a a ar emıye n en Al hakkındaki rivayetler tahakkuk 
bir tedbir olmak üzere 1 i50 defter İstanbul clheUeri ııe Beyoğlunun ba- malftmat istemiştir. 

etmemiş ve hattd şirket tarafından 
alınarak depo edilmiştir. Cemiyetin zı semtlerindeki bakkalrda beyaz Beyoğlu ciheti ile .İstanbul Balık-

! tekzip edilmiştir. 
taahhUtten matlubu 112 liraya indi- peynir bulunmamaktadır. Bakkallar, pazarı ve Kadıköytinde sepetler iç n-

-
Merak Edilecek 

Bir Nokta 
le tefani ajansınm bir tel• 
i;;;:}) grafında ıu satırları okU• 

dum: 
«Sivil halkın bombardırnaıd 

hususunda ihtısas kazanını§ old 
İngiliz tayyarecilerinin bar~ 
usulleri italyanlaııın kafi derece• 
de mal\ımudur.» 

Açık bir şehir ilan edilen B_e~ 
gradda ahaliden on iki bin ıkıf'" 
nin tayyare bombalarile öld~ 
l«ini yine ajans telgrafların 
okumuıtum. 

Stefani, Belgradın lngilizlet 
tarafından bomba1andığını br 
dirmediğine göre Belgrad §e • 

ri bu on iki bin ölüsünü aca~ 
hangi mütehassıs tayyarecileril' 
medeni usullerine borçludur?! .. 

Duvar Katipliği 

İsviçreden verilen bir a)al'I 
telgrafına göre Pariste d~!!; 
ra Almanlar aleyhine Y8üii 
yazıyorlarmı§. Polis müdürl"'oO 
duvarlardan bu §ekilde 62 
yazı sildirmiş. 

Düıman işgalinin acısını çe' 
ken Fransızların hiç olmazsa bll 
tekilde nefret hislerini izhar el• 
mek istemeleri ayıplanmaz. ~f. 
kat şimdi yazacaklarına, vakUI"' 
Almanların yazdıklannı oku~: 
}ardı, komşularının gayeıer:; 
iyice bellerler, memlekette 
birlik kurarlar ve bugün d~·· 
ra katiplik etmekten kurtuV 
lardı. 

Yegane Şey 

Macar hükumetinin vercliiİ 
bir karara göre, evvelki riitb"' 
leri ne olursa olsun askere ~ 
nacak Yahudiler yardımcı ~ 
metlerde kullanılacaklar, y'!_ 
askeri rütbelerini kaybedeC:

lermi§. ~ 
Arbk tahakkuk elmiıtit il' 

Mihver memleketlerinde ol~ 
ğu kadar Mihver i~gal veya.w
fuzu altına ginnİ§ memlek~ 
deki Yahudilerin hiçbir ~
kaybetmiyec:ekleri yegane !1; 
Mihvercilerin kendi !hakİatJP"" 
beı;ledikleri kin ve nefrettir• 

KÖR~ 
Sanat ve Teknik Mekteple~ 

Hakkında Bir Proje 
J' 

Maarif Vekaleti Sanat ve 'ft j) 
n!k mekteplerlndon azamı ve prfl~et 
bir tarzda istifade için bazı proJ J 

ıcıı' 
hazırlattırmaktndır. Bu iş için ıııı 

ntm Parise seyahatim kararlaştı. - Madam, affınızı rica ederim, 
1921 de bir şubat sUnl1 Galata rıh- bllmiyerek sizi incitmişim dedi. Ttirk 
tımından l\lesajerl kumpa11yasının olduğunuzu bilmiyordum. Esasen 
Spahan vapuruna girdim. Bu vapur, maksadım sırf umumi bir tenkitten 
şıtketln Şark postalarına tahsis et- ibaretti. Asla Türklere hakaret et
tiği en kb'lıne vapuru idi.Dar ve biraz mek fikrinde değilim. 
da kirli kamarama yerleştiğim vakit Bu itizara sadece bir tcşekkUr et· 
bu seyahatin biraz vakitsiz oldu~ tim. Bundan sonrakl günlerde Fran
hlsslnl kendimde buldum. sız heyeti her fırsattan istifade ede· 

Gcrçl TUrk!Uk bir mUddet sonra r<'k Türkleri yUkseltmcktc ve o za
cn bUyUk mucizelerini yaratmağa ha mankl dUşmanlarınr aşağılatmakta 
zırlanıyordu. Mustafa Kemal Paşa kusur etmedi. Bu işteki ikl yUzlU po
Anadolunun harabe halini alan ova· 

rllmlştlr. Cemiyet, azalarından 1 sc- buna sebep olarak yeni mahSul pey- de bulunmakta olan dil peynirlerinin * İktisat Vekaleti İli do.iresi re· 
nirlerln fazla fire vermesini ve bu yUksek fiyatlarla satıldığını haber isi Enis Behiç ile VekAlet hukuk mU 

nede 10619 lira. ve belediyeden de yar yüzden beher tenekede yarım lira- alan Muraka~e komısyonu ayrıca bu şavirlerlnden Ziya, şehrlmlzaekl lş 
dım olarak 2:>0 lira almış, bastınlan dan fazla zarar edilmesini göster- nu da tetkik edecek ve fiyatları ma- mUessesclerlnin muameleletinl ve iş-
klavuzlardan da 1812 lira bir menfa- nıcktedirler. Peynir toptancıları key- kul bir miktara indirtecektir. çllerlnin vaziyetlerini tetkike devam 

milyon liraya ihtiyaç olduğu ~et 
edilmiştir. Hazırlanan proje, d ıl 
senelik faaliyet programları ııe 

1 
senede tatbik edilecektir. Bunun f} 
bUtçeye her sene iki buçuk 111!1 
munzam tahsisat konulacaktır· 

larında dUnyada cşl görUlmemlş teş· litikayı pek iyi hissediyordum. Bu-
nunla beraber seyahatin Marsllyaya 

kll!t yapmakl:ı. nıeşg'\ıldU. Ankarada kadar olan kı!lmında başka hiç bir 
kurulan yeni devleti Fransa hUkCıme 
ll tanınmış. Franklen Buyyon I<'rnn
aanm mllmessm olarak Antcarayn. da 
göndermişti. Fakat dllnya efktı.rı 
umumlycsi Tilrklyeyt öJmUş sanıyor
du. Yedi başlı ejderhaların pençe· 
lctindcn J~rtulup drı. yeniden haya
ta döneceğini ve yeni bir varlık söste 
reeeğlnl ldmse ummuyordu. 

Bu Umlüıizl!k havasının Spahan 
vapurunun mahdut yolcuları Uzcrln· 
de kuvveUe estiği her an hissolunu· 
yordu. Vapurun birinci sınıf yolcu
ları on, on ikl kişiden ibaretti. Bun
lar arasında bitkaç Fransız zabiti. 
bir lkl papaz, zabitlerden bırlnln zev-

• cesi blr Fransız kadını, İstanbullu 
bir mUsevi kız ve ben vardım. Zabi· 
tin haremi olan Fransız kadını ile 
cı.rhal ahbap oldum. Zaten kamara· 
ıanmız da yan yana idi. Nazik, ter
biyeli, otuz beş yaşlarında bir kadın
dı. 

lstanbuldan hareketimizin ertesi 
akşam Spahan İzmir llmanına de
mir attı. O zaman lzmlr Yunan ~ş
gall altında bulunuyordu. Uzaktan 

11ehlr binlerce zlynlarlle pek canlı ve 
pek gUzel görünUyordu. Hava pek ııa 

kindi. 
Ben lzmirln pml pırıl parlıyan zi· 

yalarına bakarken 1zmirden 1stanbu-

ç,ok okumu!} bir insan. Halke,indc 
' '!ilk ~ık te!!adüf ediyorum.» .. 

t:Diln öğle radyosunu ka~ırma-

• ıak i~ln balkt\'lne gidiyordum. 
Weydandakl oparlörlin etrafına top

anan halk ... » 

* cKasalıanın ı;l>züm ona bir ı;lnc-

htldlse olmadı. 
o kadar merı.tkla gittiğim Fransa 

da bu ilk seyahatimde meğer taliim 
hlç iyi gilmiyecekmlş. Marsllya Ue 
Nıs arasındaki dört saatlik yolda 
trende giderken, içersinde elmasla· 
nm ve param bulunan bUyll~ çantam 
hayret verici bir el çabukluğu ile ça
lındı. 

Jo'ı·ansaya ilk ayak bastığım gUn 
hemen hemen beş parasız kalmıştım. 
Tekmil elm::ıslanm da gitmişti. Eğer 
paltomun cebindeki clizdandıı. altı. 

yedi yüz frank kadar bir para olma
saydı trenden çıktıktan sonra va.uz. 

Jerimi taşıtacak hnmmal parası bile 
bulamıyacaktım. 

Amiral Ekselmansın zevcesi Nlste 
kalmak ve istirahat etmek üzere o· 
tel Negreskoyu tavsiye etmişti. 

Otel Negrcsko o tarihte pek mo
da olan Nlsin ve hattA bUtUn o sa
hillerin en IUks bir oteli idi. Bu otel 
hakkında evvelce bir fikir edinme
miştim. Otel kapısından içeri girdi· 
ğlm zaman gözl<'rime ihtişam ve zen 
glnllğln manzo.rası çarptı. Bunun 
çantamdaki birkaç yllz frankla müt· 
.hiş bır surette istihza ettiğini gör· 

dUm. 
(Arkası var) 

menenjit gibi en \ahim hıuıtahklar. 
bbbrekler 'e karaciğer !l&ğlam ol
mak ı:nrtlle. üıleta ı.ıtma gibi ilaç 
komprlmelerlle bir kaç günde ... » 

* . cBlr mektupta, hu kaç tane hal· 
kc\ I '?» dlyerck,.Jnl7~ Genç 'e uya
nık bir memurun hayatında halkc
' ı bu ehemmiyeti aldı ve onun her 
~l1 olduyııa ne yapalım 'l 

at temin etmiştir. önUmllzdeki haf- etmektedirler. 

ta toplanacak kongrede, esas nizam- B b t •• b • •• •• :J * lngiltereye satılan 40 bin bal· 
namenin tadiU lconuşulacaktır. ar arosun ur esı on un_ e yalık tiftiğin son partisi de bugUn-

f 1 d k Dün sabah, 'JuJ·afetlerlnden ta.".· - l:\·et amca. Bir hürmet olmak lerdc teslim edllecektir. Alınan ha-* Maarl memur arının a aza 
idare şube reısl olabilmelerini temin rah oldukları anlaşrlan biri lhtl- Uztre ttrafımlakl binaları kalılrr- berlere göre, İngilizler yeni sene mah 
için, vi!Ayet idaresi kanununun 6 ncı yar, diğeri de orta ya!fh iki \'atan- dılar, yırbeyl işte böyle meydana sulUnden de 20 bin balya almak ar· 
maddesi tadil edllecektır. Bu madde, daş. etrafını dolaııtıkları Barbaro- c;ıkardflar. zusunu göstermişlerdir. Bu tiflikle-
kaza tdarc şubelerinin reisleri şun- sun türbeııılne alı\ka ne bakıyor ,.o İhtiyar, acı a<'ı gülerı-k ııordu · rin bedellerinin de evelkiler slbi mun 
lardır: Malmildlirli, tahrirnt katibi, hararetli hararetli laf atıyorlardı. _ Ya bu bahçeyi ne dlye böyle tazam bir surette Tilrk lirası olarak 
hUkCımet hekimi, orman, ziraat, ve- Tanr Hı alakaları merakımı mu- bıraktılar'! öüennıesini teklif etmişlerdir. 
teriner, ta)lu, nüfus, evkaf \'c ma- <·iıı oldu. \"anlarına tıukuldum, ku- Bir İstanbullu ıııfatı ile kızar- * Macarlstandan aldığımız: çivi 
arif memurları ile polis lcomlser '\'e lak mlyflrl oldum. dım '"e oradan u7,aklaı1tım. Çilnkü, ve manifatura ile bir kısım makine 
jandarma kumandanlan, posta ve - Demek, koca Akdeniz! bir kabirlerin Üzerleri otlarla dolınuş, I aksam ve alltına karşı verilmesi nıu 
el _6- t J f UdU ı l "eklini Türk ha\"UZU haline koyan, dli man b l bl ·1 kil t grıu ve e e on•m r er .. > ., fidanların arası ı ırganlık olmu,. karrer u unan r mı yon o pa· 
alacaktır. 1arma topyekQn kan kusturan ° mu~n se\'kine devam edilmektedir. * Ankarada açılması kararı veri. la,·uL aslan burada yatıyor Ö)·Je tu. GEZE~ER Bu hafta bir parti daha tuna yollle 
len Teknlkum ve Politeknlkum mek- mi'! g8nderlltcek ve geri kalan miktarı· 
teplerinln inşaat: projelerine ait ha- '-·---------------------------~.,.. nın da kısa bir zamanda hazırlanıp 
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zırhklar da bugünlerde bltlrilecel<tir. yola çıkarılması temin edilecektir. 

:.;;;.~~~~~::;.:~:::--:~::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~'!""!!!~~~~~~~:;~::;~:::~~-!!!! Hiç klnıııe cevap '\'ermiyordu. MııkSlıtl .,., _ o size fL!lık def;lldl. Kocasına da Aşık ~.1e•~ 
Bütu O O O 

.. ını sallıyor, Fa\.'Cll kendi kendine su,, 
değildi. Hiç kimse~ 1 sc,·mezdl. · n er- z N T ., 
keklerden nefret ederıll. Kendisini her şey- yordu. Nihayet öze karıştı: !(011' 

den tlstUn tutardı. - Bu mektubu benim C\lmc öğle~en 0,_-
Fanll hiddetinden kıııkırnm:ı olmu,tu: ra ı:ıaat üçte bırakmış. Kapıcı görnıil~· 

k 1 dan tıonra hemen e' ine dönmUş. 
- Beni dinle Danny, dedi. A şam arı ge-

0 f d M · 87 Çev0ıren R A E. Y 1 Kdhva kadın birdenbire tıiize kan~tı: • ..-lip deniz kenarındaki evde benimle bulm1maz Yazan: a ne u auncr - - : ezzan · • man " rıo1(P""1 - :"\ll!ıls de Vlnt<'r'ln bir y<'r<le JB ,..1...,cl 
mı idi! ,.. , .. 

1 ği bJr bu!;uğa kadar ranıle,·usu ,:;ırdı. .. W>~ 
Londra•·a gelip hafta ı;onlannı geç rdl ğ bıı ko"r düğlim "Öz"llirdü. Mektubu :'\. ııs·ıs b bE"f"' "' ,·ardı. Yaıı-an ya murta Ml&la Dam·erı;'ln > u hatırlıyorum Dlrka" '"in C\'\'cl en r' 

~nınan benimle kalmaz mıydı! & ı • "' b" rtıt' ..... hıçkrnkları •• Haykırmak istedim. Ko,a.rak, Damerıı'e ,·er nl:r:, okuı;un. Belki bir "ey an- telefon etml" \e ımnt nyırmı'itım. :ı> . ..-ı. 
Misis Dam·crı;'df} hiddetıenıll: bili ' ' " )~ haykırarak odadan çıkmak lı;tedinı. lıya r. den ~kınca klübe gider, orada ~eme .. 
- l'ı-kl. ne \&rnu"'.? :Se olmuş tıanki'! 0 - ır il omu ilkti °'\I kt b bl d tır ff"' kimse kadınla konu•muyor, onu teııel- a\'C z • · e u u ce o en tı- İhtimal ki o gUn "ine ö,·Ie ..... pnu' · "" 

nun og"le•nmeP.c lıal;kı ..-ok mu,du'! "ll ·ı 1 1 ... ,, ,,- -"i P' ~ ~"" ., ., ıı· etml.,.ordu. H1'1a ağlıyordu. :Slhayet ktn• kararak l\.I ı; s Dan,·erı;'e doğru fırlattı. Dik- lla•:dl ,.anm ısaatte de ' 'emek ~"'' ıt~ 
A"k onun l"Jn bir o'-·undan başka bir şey ,, 1 - " ,, " bil • " " dine bAklm oldu. Hıçkırıkları dindL Ayak- katle kadına bakıyorduk. kJ defa okudu. · il ikiden Ü"e kadar ne '-"nnnıı!I olll 1~ df!ll-lldl. adece bir a7rfen~e... Hepinizle alay ~·e m. " J •. ~ ·:.ter il" 
"' - ta hareketıılz dunıyoı;.du. Yüzü ~atık idi. El- 8onra başını tıallıyarak: Jo'avell isyan ederek Albayın bn so 

ederdi. HCT ..,.,.i e"'lenmek Jrln ~·apardı. Dön- u 1 bir · ık ki Ki bili r" " > lerlle ete-ğlnln kl\·rımlarını buruşturuyordu. - uon< an Ş<'l ~ maz "" m r ~yle ce\"B)l ,·erdi• 01' 
dU"'ii zaman ''atar.ının hıtrlne oturur nı he- ı t ı tl F.ğ ' • Jlıl11 e ,, ,. ı Albay JuJyan yavaş ya,·aş suallerine ba.'- ne demek s em ş r. ' er :'\liı;ter Fa,·ell'e - Size ne, ne yapmışı;a yapmıştrr. r.&' 
plnlzrlen balıs derken kahkahalar 8 güitr, ladı: ııöyllyeceğl şey çok mlihhn ldiyse bana mut- cinayetle nl1kası )'ok. Relıeka ırıt1111Jr 
"la.\' ederıll. d dl Si i i d ,.. 1 k b h "dardl t .. _ ;\litıls Oan,crs e •• zce 1\111 s e ın- il ·a n s .. r . • memı,tır. Asıl mUhlm olan bu... tıt 

Kellıneler nğzınılan sel gllıi akıyordu. Bu ter'ln intlhftr etmı, olması için en kU!;ük - l •"akut ı;l.ı: onu o akı:anı gprmedlnlz, de· - Odasında bir defter ,·ardır. nen! • 
Jıııl 'herkesin füıtlindo müthiş ye beklenllme:r; bir ı;ebeıı \'ar mıydı'? ğll mi'! şeyi oldu~ıı gllıl muh~fı17.a ettim· O ı1C ıoti' 
hlr tesir yaptı. Uütiin hnnlıırı C\'\·elce de bil- - Hayır, ha3·ır... - E\·et, dı,arı çıkmu:tım. İ,te kendi ken- her «IJnkü randc,·ul:ırını ynnrdı. çıı1'11· ~ 
dlğim hııhle hen ~ine i .. yan duyuyordum. J?ııvell hemen atıldı: dimi bunun için aııla. arfedeınlyecetfm, ölün- 7,amh idi. Vujıtığı !jC\'lerl sonrn çırrrı ı ili' 
""luk~. ıın ı..nıısarı olnıu",tu. :Fa,·ell. sözlerini k dar nedamet rekeee"'lııt ı t ·r•'' ııı •• ~ _ Gördiinlh; mü? Buna imkan yoktu o <"eye a y " • (Cer l~lnlze yararsa o d,•fh r ı;r 1 

• 

anlan1an11ş gibi 3•iızline bakıyorılu. Albay ki hl bir s k t kt BI .ıı:• 
1 

ıla benim gibi söylüyor. Size bunu sö~·Jemlı,- - Demtk ç 1 ın ısı yo u. ~e kanunı:r:. " ıır 
Julyan kiiçiicük bıyığı ile o)nuyor< u. Bir- bir şey ııii)·ll~·erek meseleyi aydınlatamıyor- _Ne der;lnl1:. Mnksim? Bıı dcftı•r 

ması ,-ar ııma uğranılac~k gibi de
ğil. Jlalkc\lne bir makınc beccre-

bll!ltk .•• 11 

* cOrta mektep fen mua111mlerln-
den biri geçenlerde ,·erd!ğl blr kon
feran!ltB 80n 83 ııırda keşfC'dllcn 
bul lliçlıardan bah5et1i. Zatürree 

Hnlke' !ru-lı,1:- > nadohıda J\asıl 
bir ihtiyaca C'C\"ap verdiğine, ne de
rece ku\'vette tutmafa ,.e halkın 
gUndellk hayatında naaıl bir yer 
almağa ba.,..adri;ına bu mektuptan 
bitaraf bir ~!'Joıt olamaz. 

• REŞAT NUR. 

kac; duklkalık bir ııUkCit oldu. Yağmurun gU- ti':_ l;.C'a ederim. susunuz, Misis Dan,·trı;'e ııunuı, Öl le mi? 1\fektnptakl «Sana bir şey nıamu.a. da bir maıuıır ~ok <irı:.11 nıl 1 
rliltli linden başka ııes duJ uımuyorda. Nlha- ı.ö.Ylemek istlyflrum» eözle.rinden bir mfid _ T"bli •• Ne mab7.Ur olntıı~lr'? 1 t' ğl 7r bn11ladı Bir sa dfüıunmesl için meydan bırakınız. nk bakış- .. 11:1 
yet Mlıılıı Danvers 8 ama;a .. · • çıkaranııyor!lunuz'l Bir defa daha Alb:ıy Mnk"Jııır tıı ·o 61 
bah benim yatak odamda oğlı.ulığı glhi nğ- ta bn intihar lınklinsız gibi görünüyor, bu haf bakh. Bu lıakıcıı Frank d.ı r:uırrrtlu· 

dl i bak yordum Başı dofnı. ,,,.·· tubun da mealinden anlaşıldığı· - Hayır" Hiç bir şey... , k 
hyordu. Ben ken 5 ne amı ' • - Lonclrada o gUnD na ıl g~lrınlş oldu- '!neli& l\lrıkslmc, sonrr.. ıla h·•n:ı b' . 
mı !;C\1nneğe mecbur oldum. Yine hiç klm"e na gorf'I size söyllyecek bir ştyl ,·arınış. Bu- (Arka!>l 'ıır) 
bir ~ey söylemiyordu. Odamu içinde iki ııes nıuı ao oldaiunı& öğrenebibeydlk be1ki de 'runu JWnae bUmiyor mu:. 

-
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Harp Vaziyeti 
• Yazan 

llııaa BOBAK 
__!:rnekJi Kurmay Subayı 

~: 
•ngııız kuv\'etleri bir taraftan 

l\tal'!la l\latruh hölge!!ilnde toplam· 
.lor, diğer taraftan Sollum ,.e Tob· 
"llkkıı da a e erinde muannldane mü-
t faaya de,·am ediyor •. Alman • . :.:1•n birlikleri gün geçtikte bl· 

daha yıpranıyor, insan \'e mal
~e zayiat ,·eriyor ,.e deniz 
ııı11v ... _. 
1l&ına -.aın kesilmiş olduğundan 

oldu~u kadar ikmal ,.e tak· 
""l & 
s:e edilemiyor. Bu şartlar içinde 
..:,.eyş kanalına doğru blr Al· 
1lıeı • haJyan taarruzu beklene· 
~ Fakat lngillzler de uzun za. 

dUdafaada kalamazlar. Al· 
~ Cebelltarık'a da göz dik· 
~eı-ctlr; Tunus ,.e Fas üzerinden ::::k için şimdiden bazı ha· 
1-. da bulundukları anla!fllı· 

'tl.\ırrıanıar, Cebelltank'ı tok ev· 
be. htıdeı 8eÇeceklerdl; garp cep
he hıclekı zafer taşkınlığı ile daha 
btarı •tdamadılar. Fakat burün 
ırıı,., ~~le de yUrUmlye karar ver· 
nııi förtlnti~ orlar. C'ebelltank'ın 
ltt dataaııında ku\'\'etll bulunmak 
lal 11 Libyadakl Alman • İtalyan 
l'llkterının bir an en,el mattftp 
~l 8e\'kulceyşl bir tedbir o
~· Eter ~lmanya 8evkukenı bir 
ru!'e dunnadan Cebelltarık'a yU
ıı_ Ydl, bugün Atlu denizinde da· 
1-. llııtıın l}artlar kazanacaktr. At· 
...... •aııuıerı boyunc.a bir tok ha· .• \·e }"allat deniz üsleri temin edecekti. 

feç kaldığı aıılkArdır. 

Yun ... n·ı t d • ~ 
~: ',t:r 

,_ ~n • lnl'lllz müdaf-.aında 
1 nokta takdire layıktır: 

'tttıJ - Yunanlılar ,.e lnglllzler, bu 
te harpte ilk defa olarak zırhlı 
~tijrıtı blrlllderln atlnkll ta
~rnu kırdılar ,.e makabil 
~ Jarla geri atmata muvaf-

:t Olduıar. 

liattı - Yunanlılar ,.e 1ngillz.Jer, 
"'1 11 ,.e sttrekll dtt.,man taarruz
terı ha l'&lmen kendi Jı;tekJerlle 
""-tekUmek , .e daha uyıun tart 
' Ceride ikinci bir menide 
'-ııı r lnUdafaa yapmak irade.ine 

\' Ptırıer. 
~~hlar ,.e .. ngllialer bu iki sl'ebe kablllyetlnl kaybetme-
' M o r a yarım adaaına 
~ icap ettikçe karış karıt 
~lla yapaltUecelderdlr. Ba .__ 

t"tt 11 !:ekilme zararlı değlldlr, 
,. harp yalnız müdafaa ile 
'111lanıaz. Hasmı mağlQp •. 
lıiiı;lilc 1\-ln taarruz llzırndır. Fakat 
l't Yunan ordu8unun büyük 
ıı~neıı Almarı ,.e ttalyan or• 
)'l't nı haftada M - 60 bin za
IJı 'etdlr.ırek :•npratmıo·-
' .\Jınan harhl~ln neticeleri ba
>1ıc ~dan rntUteflklt"r lehine bil· 
'-ıı b lr Z&ferdlr. KUçUk Yunanls· t' bUyttk ı,ı başarmı,tır n 
Bto.._ en gelen habf!rlere rtire, 
""-.. ~ kadar başarmağa de, .. m 
~tir, 

4'ııı.\bnallların sağ «"enah , .e deniz· 
)'aPtna 

~la k l tedlklerl yarma ta-t' '1nda de' anı etmek nlye
'01dUkıarı anlaşılıyor. Bu yar 

'
11 

Bey,ehlr _ Lamya • Ll· 
~,e Tırhale • Dranlstan -
fit "'1llı lııtıkametlerlnde yapılma
lııtllıı •emeldir. l\fak11at, Yunan • 

' kıı, \·etıerinln ııaf cenahtan 
't "e dotru cenuptan kutatılma· 
ıııı.._.::rınllğlne müdafaaya mlnl 

'hı •dır. işte hatıra gelen en 
"'- tehlike budur. Eter ı·u-. l 
'~ 11

rtllz kun·etıert ııağ ce-
\'~ fekUerek Benehlrl n 

' 1- 1 
terkederleree bombardı

~ " >'hreıerı bu mmtakada ru
llıt. e dtterıı bedeller bulacaklar-

~ 'n motörlU blrlllderlnln 
ltıı>~ln Beyşehir on•ıda in· 
~ ıı.ı~ r 'e tayyare lıUcumlart-
\'' faııa zayiat n?receklerdlr. 

il\ 'lıtıı 11 
• lnglllz kıtaları Greve· 

' 'ında omuz omuza bu· ._._., .... 
ı.....°' r; Almanlar buraya da 
~--._:tını!Jlerdlr. lkl raahteltf 
.. ~.. illa taarruz Almanlarm 

'' ' l!'akat burada yarma mu· 
'~0latnamıştır. Almanlar Gre 
~ ~eço, aya kadar Uerle
lt~ı ile bir mukabil tarruıa 
~ ''•ı..ı ~ 'ıJlardı. Bu taarruzun 
'tllplıeııız l"anyachr. 

~l1ıtılila 'e İtalyan tebliğlerinde 
"-~ t~~rllkıerln Sambrlya neh· 
. ~ d lerı hlldlrlllyor, c>ğer bu 

"t ~l'ta ise l"unan cepheelnde 
~ '1. ' 'e Jnerkn; gerllemı,, 
~ ~, ilerde kalmış demektir. 

t..Sııa '•tlyetfnl düzeltmek için 
.;:,~e rın Yanya mıntakaııını 
... ~ ~l'lıelf'rl ~ok muhtemeldir. S '°nra Golo8 , ·eya Laye 

~ te:ktaıı olmak üzere mtl· 

>;"'~ı~ be.ını arkadan Korent 
'dotru adım adım geri· 

lnlbnkündür. 

Süveyş'in 
A 

ayesı Hik • 

Napolyon Mısır'a Elinde Kur'an, Dilinde 
T ehlil İle Gitmişti. Canını Güç Kurtardı. 

Osmanlı Ordusunun Olüsü Napolyon'u 
Suriye'de Tep eledi 

Mısır, Sün•yş !~analı ve Kızıldenlz 
günün mevzuları arasına girdi. Bu 
mıntaka Akdeniz medeniyetinin bir
kaç bin senelik ömründe zaman za· 
man dünya hldiselerinln ilk p!Anın· 
da yer almı,tır. 

Tarih tekerrürden ibarettir. 
Kızrldeniz Musanın asası ucunda 

Yahudilere geçit verdiği gün dünya 
tarihinde ilk büyük rolünü oynamı~ 
Afrikadan Asyaya geçen Yahudiler 
Asyadan da dünyaya dağılmışlardır 
Kıt'aları ayıran denizler, ayni za· 

manda kıt'aları birbirine bağlar. Bu 
denizler birbirlerine ulattıkları yer· 
lerde darlattıkları, boğazlqtıkları 
nisbette ehemmiyet kazanırlar: Cebe 
IUtarık, Türk boğazları, Süveyş, Pa
nama kanalı gibi geçitlerin bir kıs· 
mı tabii, bir kısmı ise sun'ldir. Sü
veyt kanalı denilen sun'l boğazın Ak 
denizi Kızıldenlze bağlaması dünya
nın en bilytlk htldeselerinden birini 
te.şkil eder. Süveyş kanalının açıl· 

ması Türkiyenin iktisadi tarihinde 
fena bir rol oynamıştır. Bu kanal 
.Anadolunun Asya ile Avrupa arasın 
daki tabit köprü rolUnü azaltmış, 

Asya - Avrupa ticaretinin mühim bir 
kısmı Anadolu kara yolunu bıraka
rak Süveyş deniz yolundan akmağa 
başlamı,tır. 

Nitekim SUveytln oynadığı bUyUk 
iktisadi rolil ilk takdir eden Halife 
Mansur 762 de Bağdat ,ehrinl tesis 
ettikten az sonra (770 te) Kızılde

nlzl Nil nehrine bağlıyan eski kana
lı tahrip ettirmişti. 

Bu kanalın tahribinden sonradır 

kl Basra yolile akmağa bqlıyan 

Şark • Garp ticareti Bağdadı dünya
nın en bilytlk ve en mühim şehri ha· 
!ine getirdi; Bağdadın nüfusu 2 mil
yonu geçti. Bağ'datdıı o gUnkü diln· 
yanın en büyük ilim merkezleri, en 
ileri sanayi, en yüksek medeniyeti 
kuruldu ve inkişaf etti. 

Halife Mansurun eski SUveyş ka
nalını tahrip ettirmesinde il.mil olan 
yalnız iktisadi endişeler değildi. Man 
sur Akdeniz • Kızıldenlz yolunu tı

kıyarak Abba~lerln Habeşlstandakl 

hıristiyan ..düşmanlarına. ve Arabi•· 
tandakl MU.IUman dtl4manlarına da 
Akdenizden yardım gitmesine mA.ni 
olmuş ve bu suretle bUtUn Akdeniz 
ile şiınaU ve şarki Afrika Aleminin 
islilm hakimiyeti altına girmesini te
min etmişti. 

Kızıldenlzl Nil yoluyla Akdenizc 
baflıyan kanalın tarihi pek eski za. 
mantara gider. İlk kanalın bundan 
3800 sene kadar evvel Mısır Fraunu 
Sesotl'is tarafından yaptmldıfı tah
min olunmaktadır. Garip bir tesa
düftür ki Sesotris ile bugünkü SU
veyş kanalının açılmafa bqlanma
sı, biri lsadan evvel. öbUrU İsa.dan 
sonra olmak üzere, ayni tarihe isabet 
ediyor: 1860. Mısırın Karnak hara
belerindeki reıimlere göre katıal Fra 
un Birinci Seti zamanında, yani İsa· 
dan evvel 1380 tarihinde itler halde 
mevcut bulunuyordu. Yukarıda söy
lediğimiz gibi, Mansur tarafından tah 
rip ettirllinceye kadar bu kanaldan 
istifade ediliyordu. 

Bu kanal kapandıktan ve Akdeniz. 
de tıli.m hB.kimlyeti tamamile ku· 
rulduktan ıonradır ki zamanın en 
mUteasarp hırlstıyanları olan ve mem 
leketleri Atlas Okyanuauna açıldığı 

için gemicilikte ileri bulunan Porte· 
kizlller Afrikayı dolqarak Habetis· 
tandakl hırlstlyanlarla birltı9meği ve 
MUslUmanlarr arkadan vurmağı eli· 
tlindWer. Portekizlilerin bu gayret
leridir ki birkaç asır sonra Afrikayı 
dolatan Ümit burnu deniz yolunun 

"-··· 
Bir lnıiliz ~rp gemisi Sü veyf kanalından geçerken 

Yazan: 
Naıret Blymea 

denen Mısır resim yazısını okumağa 
muvaffak oldu. 

Napolyon elinde bulunan kuvvetli 
bir filo sayesinde Mısıra bUyUk bir 
ordu geçirmeğe ve orduyu beslemeğe 

bulunması ve açılması neticesini ver- ve denizden korumağa muvaffak ol· 
di. muştu. Bu sayede Suriyeye kadar 

ilerledi. Türk dostluğu pala,Tasını 
On sekizlncl asrın sonlarında ve da hllA dilinden bırakmıyordu. · Fa· 

on dokuzuncu asrın batlarında da kat' Suriyede Osman! ordusunun ö-
Napolyon İngiliz İmparatorluğunu lUsU (On dokuzuncu asırda Osman· 
arkadan vurmak sevdaslle Mısıra. hU 11 ordusu eski kuvvetini tamamlyle 
cum etti. 

kaybetmişti.) Onu tepeledi. 
Fakat ordusunu orada bıraktı ve İngilizler de Napolyon'un donan-

kendi canım güç kurtardı. masını Nil ağzında yakalıyarak 
Napolyon Parlsin en ihtişamlı za- meşhur Nil deniz harbinde perişan et 

manmda Parise gelmiş taşralı ve fa· tiler. Napolyon Mısırdan kaçmağa 
kir bir delikanh idi. Ufak tefek fa· muvaffak oldu. Fakat ordusu A!rl
kat sağlam vUcutıu idi. Parls Kı~ı- kada kaldı ve eridi. 
nın sokaklarda soğuk, salonlarda sı- Napolyon Mısır seferinde muvaf
cak, içkili ve kadınlı havası genç fak olamayınca tngilterenin ancak 
Korsikalı zabitin cenuplu kanını kam tngllterede mağlCıp edilebileceğini 
çılıyor ve kanatyordu. Çapkın ve gü- anladı ve lngiltereyl abluka altına 
zel kızlar bu toy taşralı zabitle alay almnğa savaştı. Bunda da muvaffak 
ediyorlardı. Paris yüksek sosyetesi olamadı. 

de bu fakir taşralı delıkanlıyı aşağı Aklından hiç bir zaman çıkarma· 
görüyordu. Parisin kendini coşturan dığı Rus seferine de teşebbüs etti, 
fakat hüsrana ve yese sUrUkliyen ha. ancak Rııs menabilni.cldo.etm8l\ su
yatı ıre.nç .abltt6' ...aıJık dunu•u retiyle !ngtltere ile boy ölçU.ebilecek 
ve dünyaya hlkim olmak hıncı ya- bir imparatorluk kurabllecetlnl an· 
rattı. DUnyaya hAkim olabilecek bir lıyordu. (O zaman Amerika bugUn· 
tek kuvvet tasavvur edebiliyordu : kil kadaı· büyük bir kuvvet değildi.) 
Türk ordusu. Türk ordusunda vazife ! Fakat bunda dıı. muvaffak olamadı. 
almak emelile 1stanbula geldi. Fakat Napolyon Avrupada yalnız Almanla. 
ihtiyar paşalar bu tüysüz zabite e- rı yenebildi ve bu suretle de Alman 
hemmiyet: bile vermediler. l<'ransadıı itlıhadını kurdu. Yüzlerce Alman dU 
ihtilal olur olmaz Napolyon bir l<~ran. kalığı :-;-rıpolyonun emriyle biı·leşe

sız ordusunun başına geçti. Avrupa- rek ilk Alman birliğini kurdular 
da birkaç muvaffakiyetten sonra Av Nihayet bir taraftan Napolyon u
rupaya ve dünyaya hAkim olmak is· zak cephelerde mecnunane hareket
tiyecek hırsın karşısında Uç bilytik lerde elindeki gençliği harcar, ordu· 
engelin yükseldiğini gördü: !ngilte· sunu yıpratırken, diğer taraftan da 
re, TUrkiye, Rusya. Bunları cephe- İngilizler hazırlıklarını tamamladı
den vurarak yenemezdi. Arkadan Jnr ve Avrupaya asker ihraç ettiler. 
vurmak llzundı. Türkiyeye dost gö- Belçikada. meşhur Waterlqo muhare. 
ründU. Rusyaya hilesini sezdirmeme· besinde Avrupanın mazlum mllletıe
ğe çaıı,tı. Bir ordu hazrrhyarak Mı· ı·lnln de yardımlyle İngilizler Napol
sıra geçti. Niyeti Mısırdan Suriye yonu mağ!Cıp ettiler. 
ve Irak'ı ele geçirmek \'e oradan da Napolyonun Mısır seferinden son
Tilrkiye, Hindistan ve Rusya'ya hA· radır ki İngilizler SUveyşi her şey 
kim olmaktı. bahasına müdafaa etmek IUzumunu 

Napolyon muvaffak olmak için anladılar. 1869 da yeni SUveyş ka· 
hiç bir hazırlığı ihmal etmedi. Hat- nalının işlemeye açılmasr Afrika ile 
tA Müslümanlığın hAmlsi kesildi; da Asya ve Avrupayı bağlıyan bu geçl
ha ileri giderek MUslUman rolü yap· din İngiliz İmparatorluğu için ehem. 
tr. Şarkın fethıne elinde kur'an dl- mlyetini bUsbiltün arttırdı. 
linde tehl!l ile gidiyordu. Fakat bu suveyş yalnız İngiltere için değil, 
sahte softalığın hislerini ne Türkler bizim için de bUytlk bir ehemmiyeti 
yuttular, ne Araplar. ne de dUnya: haizdir. ÇünkU Süveytl geçen bir 
Napolyonun bir tarafı sarıklı, bir ta- şüpheli kuvvet bizim emniyet saha
rafı -şapkalı karlkatUrleri dünyaya mıza girmiş, arl<a kapımıza uzanan 
alay mevzuu oldu. Napolyon Mısıra yola gelmiş demektir. Hele kötU nl
blrçok llimler de götürdU. Nitekim, yetli kuvvet, mUzmln bir Batdat 
bu Mimlerden biridir ki Hiyeroğllf sevdaslyle elinde kur'an, dilinde teh-

(~_H_a __ f t_a_d_a_n __ H __ a_f_ta_y_a__.)· 

Havaya Savrulan Banknotlar 

[ Yazan : AB l AP 
G azctelcrin haber verdiği_, 

ne ıgöre, ıbizim yeni bank
no'tlarımızı getiren ,bir vapur Pi. 
re limanında bir kaza geçirmiş. 
50 lkuruşluklarla, 100 füalı'klar 
darmadağın ·ve öteye beriye uç
ımu~tur. Bunun 'Üzerine gazete
Pcre bir tebliğ verilmiş ve ıbu pa. 
raların ıt:edavül etmiyeceği bildL 
rilnri• tir. Bu hadi~enin Pirenin 
lboı:nbardımam esnasında mı li
mana ımiknatıs!ı •mayinler dökül_ 
mesi neticesinde mi v ukubuldu. 
ğu malum değildir. Yalnız bilir
siniz ki paranın cazibesi vardır. 
Bir milc.natıslı mayinin bu cazi· 
beye tutulması çok mümkündür! 
Malum ya rmiknatıeh mayin ay
rıca bir Alman icadıdır. Bu iti
barla ba~aıının servet ve refa
hına göz dtkmi~ olması da. çok 
ihtimal dahilindedir! 

Her ne ise, lhadise ·o~uf, ve 
paralar şuraya •buraya savrul
anu§;tur. Son haftalar zarfında 
~avadan yalnız bomba indiğini 
gören Pireriler, b u para yairnu
ru !karşısında kim lbilir ne kad ar 
~aşırmı~lar ve bunu ne biçim bir 
kudret helvası tela'klki .etmişler
dir! 

Mahmut Saim ve Malta 

K üçü'klüğümdenberi işitti
ğim isimler arasında ba· 

zrları lhiç aklımıdan çıkmaz. Bun. 
!ardan biri. meş-hur Eyüplü Ha
Jit, diğeri ıde Mahmut Saimıdir. 
Bunların arasına bir de Fındık 
Fatmayı it!hal etımek fena olmaz 
sanırım. 

Fakat ilCde .birde de ibu zeva. 
tın i.!~:nlcrini gazetelerde görür 
§atınnm: Bunlar ne zaman İ§ 
.görürler, ne zaman mahkemeye 
vcrmrler, ve ne çabuk yine mey. 
.dana atılırlar? .. 

ıG~entlıcrde e~i itina Don 
Juan dolandırıcı Eyüplü H al1tde 
yine gazete sütunlarında raet'gel
.dim; ıgaliba bir j9tida yaup, 
« 1 7 • 1 8 aene~i dol-duran !Nlnat 
ıhayatının> temiz ıkalm~ kötele
rini izah ed~ordu. Bu aanat ha_ 
yatı :nedir iki, temiz kalmış köte
ei -olsun f F a'kat belki Eyüplünün 
de bir ç.Ok maceralan arasında 
haldk•t~ıı..Jmes?ek •*ile dolan
dndıfı ılta.cbnılar v ard'.r. 

Şimdi Mahmut Saimi .ifitzyo
ıruz: Zaman zaıman kendi tabiri 
v.eÇhile « Tüı k ilim ve ;maarifine 
lhizmet eden> lbu zat me~hur sal_ 
nameci Saimdir. Şimdi .dıe söy
lcnıdiğ.in~ göre cD. lkız ve eııkek 
ıüniverııite ·telif mes'ul müdürlü. 
ğü '1> diye lbir garip müesaese kur
ımu§ ve .buraya memur olmak is. 
ıtiyenlerden 30 ar lira kefalet 
.alarak, işin üst <tarafını \kendisi 
tekcffü! etmişi Gazetel'er b un. 
dan 'bahsederken, Mahmut Sa· 
im aleyhindeki dosyaların tim
.d iyıe kadar 11 7 ye <baliğ o~u
ğunu yazmabadıılar. 

Bir arıkadatla 6 u mevzuu ko. 
nu~uyorduk: 

- D~ek lbu zat, Malta gibi 
bir 'eyi.. 

111 gelirse daha ziyade dikkat etmek 
icap eder. Bağdat ve SUveyş bizi u· 
zak şark ve Amerikaya bağlryan en 
mühim yol Uzerindedir. Bu bqlantı 
noktalariyle Amerikanın da allkuı 
çok büyüktür. 

- Neden? 
- .Şimdiye .ka'dar Maltaya 

500 üncü hücum yapıldı, henüz 
ıteslim olmadı. Mahmut Saim 
•henüz 1 1 7 nci ~ücumla karşı 
lkarı11yadul Rekor ısade Amcrı· 
kada obmazl 

Marş Müsabakası 

- Marı müsabakasına işti-
rak ettin ımn 

- Hayır. Ya ıSen? 
- Ben de i~t.irak etmedim. 
- Neden } 
- Ben ırnuaikişinas değilim 

ati... P eki sen} 
- Ben d e musikişinas deği· 

dimf .. 
Bir üçüncü ahbap söze ka-

n~ı: 

- Ben de mus;k~inas deği-

lim'? .. 
B ir dördüncü lbekrar etti: 
- Ben de ımus&~inas ıdeği

Hm !.. 
- O h alde radyoda niçin 

mütemadiyen bu ilanı dinliyo
ruz} .. 

- Bilmem niçin dinliyoruz} 
- Ben d e bilmem niçin din· 

liyoruzL .. 
- Kuzum Türk·iyede marı 

beeteliyecek kaç muss'ifnaa var
dır il 

- BiLmem amma, belki 20 • 
30, hadi bilemedin elli!.. 

- O 1hatde niçin bunların ad. 
rH)erine bir mektup yazmazlar} 

Birisi cev~ verdi: 
- Mefbur ıpire hikiye&ni lbi. 

lir ımiısin? .• Pireyi ya'kalayıp to· 
z u gözüne ekiyorlar 1.. 

iki Havadis 

Gazetelerden bir havadis: 
4öMemleket dahil.inde büyük 

bir soğu'k .ctalgası hü'kıiim sür

unc:iktedirl. Bir çok yerlere kar 
;yağm•ır. Bu aene Malatya ka· 
yısısı l.bu)ıımı~acajız !> 

Bir bqka ıhavadia daha: 
•Aorya plljlan ayın eonun

<la açrlacdtJr l> 
Gazeteyi ok.uyan arkadaş ila. 

Ve tC'ttİ: 

- S~mdiye kadar Floryada 

~alk eoıyuluYordu. Bu sene de 
plajı tutanlar! Zaten soğutklar 
olmasa da İstanbullular yavaş 
yava.t Anadoluy.a ıdağılmağa 
batladığından Floryada kim de. 
ınize girecektir} Para ile değil 
aıra ile 1 .• 

Muharip Kalmayınca 

B ir taraftan Lon.dra bom· 
bardıman edil~or, b.ir ta. 

raftan Berlin !.. Bir gijn Lon.dra 
alev denizi halindedir; ertesi 
.gün Berltn;n ıgöibcğinde bir çok 
y&ngınlar çı'kry.or !.. 

Şimdi Almanya ile İngLltere 
<tam ceph~ üzermde kar§ıla~mı§
lardır. Sabahleyin .sığınaıklardan 
çıkan Berlinl.iler ,üphesiz ıbir'bir. 

?erine fU 'llUali ısorma'kltadırlar: 
Bu alAka Birleşik Amerikayı ge

milerini Kızıldenlz yoluyla Süveyte , 
göndermek kararını alma!a 2evket
miştir. Bu kararın dünya vaziyetin· 
deki rolU çok büyük olacaktır. SU· 
veyfte Amerika, İngiltere ve TUrklye 
menfaatleri birbirine düğlltnlerunek· 

tedlr. 

- Yeni nizam bu mu? .• 
Bu harlbin sonunda da eski 

m-eıbur eöz tekrarlanacak mı
dır'? 

cHarp, cmu4ıarip lka.lmadığı 
için nihayet buhnu~tu'r 1 > 

AHPAP 

- Hayır, artık göze çarpmıyor, ancak 
dikkat edillnıe farkolunuyor kmm. Birkaç 
haftada fevkalAde terakki ettin. YUrüyUfün, 
konuşma tarzın, her şeyin bambaşka oldu. 

EDEBi ROMAN TEFRiKA No. 21 hanı üzmek çueleriııi aranııftı. Her fırsatta 
oııa evdeki vaziyetini, Vivete borçlu olduğu 
hürmeti hatırlatır, herkesin içinde ona bir 
sığıntı, eve merhameten alınmış bir öksüz 
olduğunu ihsas etmekten marazi bir zevk 
duyardı. 

- Bana birçok elbise, düzine ile çamaşır. 
ipekli çoraplar, çe~it çeşit ayakkabılar aldı· 
nız. Bunların sthirll kuvvetin! unutuyor 
musunuz? 

- Şilplıeslz ki bunların teslrl var ama 
sende de istidat çokmu, Keı:ban. 

- Ben kendimden memnun değlllm amca .• 
Etrafımdaki genç kızlardan bqka oldutumu 
hlasediyor, sinirleniyorum. Maamafih yavaş 
yavq UmlUenlyorum. Bir kaç sene sonra 
tam bir tatanbuJJu olablleceğlme lnanmata 
başladım. 

- Ben buna eminim yavrum. Birkaç sene 
aonra tanınmıyacak bir hale releceksln.. O 
zaman da bu güzel kızı elimden kapacak· 

ıar. Ne ise şimdi istikbalden konu,mıyalrm. 

Netice şu: Kezban leyli mektebe gitmek is
tiyor. Pek alA, onun da gönlUnU yapalım. 
Küçük kız bize gUcenmeıln. Ama dedi&im 
şartla: Bofazlçi llseıılnc yuılacaksın ve her 
hatta eve geleceksin. 

- Ama orası paralı mektep değil mi am· 
ca ? 

- Evet. 
Kezban kuardı, batını önüne •idi· elinde· 

ki mendille oynamata bafladı. bir 9ey ııöy
leme k latediğl halde tereddüt ettiği anlaşı· 

lıyordu. 

-Niçin sordun kızım? 
- Size bundan fazla yük olmak istemi· 

yorum. Beni ücretsiz bir mektebe yollama· 
mz mUnasip delil mi? 

- Bir daha atımdan böyle sözler işitmek 
istemem Kezban, sana gUcenirim. Artık bu 
bahsi uzatmıyalım. Bana başka söyllyeceğin 
var mı? 

- Hayır elendim. · 
lkl•i de ayağa kallunlJlardı. Ali Bey genç 

kwn çenesini okşadı. 
- öyle ise ablana söyle de senin mektep 

hazırlıklarına ba,lasın. 
- Te,ekkür ederim amca. 

1KtNot KISll'I 
1 

Kezban Botaziçi lisesinde Uç sene kaldı. 
Bu mUddet zarfında hemen her hatta sonu· 
nu Taksimdeki apartmanda a-eçlrdi, kendi
sini tatanbula, lstanbul hayatına yakınl!UJ· 
tırmağa gayret etti. 

Bu Uç sene içinde Ali Bey ailesinde bazı 
mUhlm hAdlseler oldu. Bunlardan biri Niglr 
Hanımın bir kaza neticesinde bacafını kır
ması ve uzun tedavilerden ..sonra. ev içinde 

bile bastonla ve büyük güçlülde gezmete 
mahkQm olrnuı idi. 

Kezban bUtUn arzusuna ve hisleri Uzerln
dc yaptığı tazyiklere rağmen dul kadım 
sevememiş olduğu cihetle bu fellkete biraz 
uzak kalmıştı. Ona hakikaten acıyanlar Ali 
Beyle Vivettı. Birincisi kendi öz kardeşi ol
duğu lçln, ikincisi de bütün tımarıklıklarına 
tahammül eden bir hala olduğu için ..• 

Filhakika, ana olamadan dul kalan NlgAr 
Hanımın dünyada yerine sevdltl kimse vı. 
vetti. Diğer bütUn insanlara kar'r kıskanç, 
titiz ve merhametslZdl. HattA karde,ini bi
le, aile yuvaaında saadet bulduğu için kıs· 
kanır, GUzide Hanımı çekemez her fırsatta 
onu iğnelemekten zevk duyardı. Kezbanın 
eve gelitlnl de, GUzide Hanımın itirazlarım 
susturmak ve onun ho,1anmadığı bir şeyi 
yapmış olmak lçln lııtemiftl. Fakat Kezban 
geldikten sonra GUzlde Hanım blllkls ona 
şefkat gdstermlf, NlgAr Hanım ise onun 
güzelliğini, uysaJhfını, bilhassa kardeşinin 

ona karfı takındıtı mllffik ve hlmayekar 
tavrı kıskanmıftı. Bunun için onu sevme· 
mlş, Bwıun için VıvcUe beraber olup Kez-

Hat tA iki sene evvelki büyük tatil esna
sında. bir gUn bu yUZden Fizile Hanımla &• 

ralarında ehemıniyeUl bir mUnakafa olmuf· 
tu. 

Suadlyeye nakletmek için h&zrrlıklar ya
pıyorlardı. Apartman karma karıJık bir hal
de idi. O sırada Vicdan blr arkada.tına gıt· 
mek için hazırlanm19, giyinmek istediği el· 
biııenln sandığa konmUf oldufunu görünce 
kızmıt. annesine karşı münasebetsiz sözler 
söylemefe bqlamıttı, Kezban bunu görünce 
süldUıetle: 

- Dur Vivct, elbi:ıent sandıktan çıkarı

rım demlftl. 
Fakat ıencler geçtikçe evdeki tııhakkU

mü ve hırçınlığı artan Vicdan batırmakta 
devam etmlftl: 

- Mutlaka UtllaU bozulmuttur. 
- Alellcele UtWerlm, ııuıı, anneni boş ye. 

re Uzme. 

Bu sahneye 98hlt olanlar arasında F4zile 
ve Niglr Hanımlar da vardı. Kezbamn el
biseyi ütülemek için aldığını gören Flzlle 
onu takdir etmlf: 

- Aferin kızım. patırdıyı yatıştırmanın 
çaresini buldun. Demlfti. 

.(Arllua Yal') 

1 SiY ASi iCMAL] 

Fransa Hesabına 
İki Yüzlü Siyaset 

Yazan: M. H. ZAL 

A lman ilerleyİ§i karşısın· 
da Fre:rısız askeri kuv· 

vetlcri çözülünce hayalimizde 
yaJ&yan çok .sevgili bir Fransa· 
nın öldüğünü hissettik, matemi
ni tuttuk . 

Fakat bu felaketli akıbet 
hakkında yumuşatıcı seb epler 
ve özürler aramaktan da gerı 
durmadık. 

Fransa yıkılınca Vişi' d e. yeni 
bir hükumet kuruldu. Bu huku
met, eski Fransayı yıka~ siyasi 
ve İçtimai hastalıklara karşı 
harp açtı. Mes'ulleri .aradı, t ara. 
dı, mütareke şartlarına bütün 
acılığına .rağmen saygı göster
mek, fakat 'bunlara karşı hiç bir 
tecavüze tahammül ctm m k 
yolunda bir meslek tutar gıbİ 
göründü. 

Hadiselerden öyle anlaşılıyor 
ki bu yolda prensipleri olan dü
rüst ve §erefli bır Fransa ancak 
ıahsan Mareıal Peten' in yüksek 
ruhunda yaşıyor. Fransa .ile çok 
kötü bir akıbet arasında seksen 
yaşını geçmiş bir ihtiyardan baş. 
ka bir engel kalmamıştır. 

Peten, Laval'in maskesini sök 
müı, atmıştır. Fakat Amiral 
Darlan'ı yanından uzaJdaşhra· 
cak kuvveti gösterememiştir. 
Bu amiralın Laval'den kalır yeri 
olmadığını hadiseler gösteriyor. 
Sonra General Veygand'ın iki 
yüzlü itler yaptığından da ıüphe 
edilebilir. 

Bir rivayete göre Almanların 
Şimali Afrlkaya rahat rahat 
geçmelerine &ebep, Trablus yo. 
)undan ı?İdecek yerde Tunus is· 
tikametini tutmalan, böylece 
İngilizlerin göz.ünden kaçmalan. 
dır. Almanların Fransız Fasında 
yerlepnekte olduklanna ve Ce
zair ve Tunusu gözler"ne itestir. 
diklerine dair turadan buradan 

, haberler geliyor. Fransızlar bu
na meydan bırakırlarsa §İmdiye 
kadN' «Şimali Afrikaya kaça
rım» diye Almanlan az, •çok 
mütareke §artlarına riayete ~c
bur eden ve yan tmüstaki) bir 
varlık gösteren Viıi Fransası 
tamamile sönecektir. Yann bel. 
ki de Mareıal Peten'in bir i<öıe
ye atıldığını, Pariste Almanların 
idaresi altında bir Darlan • La
va! hükumet heyulasının kurul
d ujunu göreceğiz. Fransanın 
Milletler Cemiyetinden çekilme
si de .gitgide Alman nüfuzunun 
arttığına diğer bir alamettir. 

Eğer Fransız donanmasında 
da kei8cak veya kendi 'kendini 
batıracak bir mertlik kalmamış
sa Almanların geriye kalan ge
mileri ele geçirmeleri de bekle
nir, fakat bu nokta hariç olmak 
üzere Vişi Fransasının yalancı 
maıkeıini atması, f ngiltere hesa
bına çok iyi olacaktır. Bugün 
Fransa .sanayii Almanlar hesa
bına .çalııtığı halde İngiltere, 
Viıi'ye l<arıı bir saygı olmak 
üzere bunları bombardıman et· 
mİyor. Yann maskeler dü~erse 

böyle nezaketler göstermeğe se. 
bep kalmayacak, şimdiye kadar 
Petaı'e aadakat gösteren bir ta
kım Fransız müıtemlekeleri de 
herhalde .açıktan açığa De Gol 
tarafına geçecektir. 

Allah insaf Versin 
Fırınlan çok sıkı bir kontrole ta

bi tutan belediye zabıtası memurla
rı, bir gün içinde Kasımpa.şada Ba
hariye ~dde ındc İbr hlmln frnnın
da tezg!Uıtann oda ında saklanmış 

206, ayni caddede Osman Nurlnln fı

nnında 25, Haliç F enerinde, Yıld ırım 

caddesinde tııpıro Mnrkonun fı rının

da 166, Balatta Lebleblctler caddesın
de Zekerlyanın fırınında da 105 kı· 

lo eksik tartılı ekmek bulmuşlardır. 
Mecmuu 502 ye baliğ olan ekmek

ler musadcrc ed ılm lş in. afsız ahlp
lcrine de eczalar \'eı ılmlştır. 

--o---
Hilekar Biletçi 

Emniyet mlldürlilğU altıncı ~ub" 
memurları tarafından yapılan ani b r 
kontrolde Kere~teciler • Eytıp hat· 
tında çalışan 3121, 3123 \'e 31 s 1111-

maralr otobilslcı dekl bıl tçı erın, ~ol
culardan para nldıldan halde bılet 
vermemek surctııc hazineyi ızrıır et
tikleri görUlmUş ve otobU !erin b"rer 
hafta müddetle seyı lisefC'rd n mene
dllmeler l kararlaştırılmıştır. H lekA" 
biletçilerin bu suçlarınd:ın dolayı 
mUddelumumllığe \'crıl r.C'ğl \'e b:ı
demn otobüs bıletçıl ğııı d,.. ıstıhdam 
ettırllmlyeccğı haber alınmıştır. 

Çocuk E111lrgeme Şcfkıtt r;,.,J.,ri 
ı.:; !':san Çocuk Bayrarr.. \ ~ o~u 

takıp eden çocı:k haftaıı.rd.ı meınup 

ve telı;rıı.!la .. ınııa Şefkat Fışı yap ...... 
tırmdk knı un f', t •zıı. '!ındl\• ı oldı.~ .. u 
snym yurttaşlara Çoct.k Esırgtme 

Kurumu sayg• .ı lc hntrrhtır. 
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r • • · l ( Maziden Can '. ı Masallar JI 
\. :1 

Milll K • • ume Maçları ''Bir Kadın lki ~rkek,, 

Yazan; Mahmut Attııa A YKüT Ank::ı rada· Beşiktaş, Gençler birliğini 3-2; 

lstanbulun Meşhur Taun 
Tılsımı Mey _ana Ç ktı 

Hayat, ne galip tcsadilfierlc dolu· hele :ıenin için faydalı olursam bun· 
lur. dan kendi hesabıma. büyük bir sc-

Suat evleneli bir hayli sene olmuş. vinç duyarım" 
fu. lşin garip tarafı Suadin evlen· En\•er dolu kadehi ağız kenarla· 
nılş olması değil, hAll genç ve güzel nndan taşıra taşıra bir nefeste bir 

;A. • Ist. S'{lor, Eskişehir Demirsporu 5-2; 
izm=rde: A tın ordu, Fenerhahç e·yi 2-1; 

Ga .. atasaray, A.tayı 3 - 1 Yendi~er. 

Evliya Ç elebiye C:öre 2ci Beyazıt 
Bunu Yı! tırın ca Veba Çıkmış 

''lr kızı sevmesidir. Suat bir şirketin yudumda içti. 
muhastbfdir patronile iki arkadaş gi· - !çim yanıyor ağa.bey. Kusura 
b sevişirler. Bir lhracat tUccan olan bakma. Bu mendebur şeyin bir lyl
Ahmct Beyin &e\•imll, güzel btr kızı llğl varsa bir an için de olsa insana 
\ardır. 1 yalancı bir cesaret aşılamasıdır. Şu lular 11 inci dakikada Demirspor ka· 
Tcpeshıd('n tırnağına kadar hare- dakikada kendimde her şeyi yapacak lecisln!n hatalı bir çıkışından ıstıfa· 

J'..etlı ve olgun bir yaradılış olan Na- bir iktidar hamlesi buluyorum. Bfr • de ederek 3 üncU gollerini yapmış· 
~an onun gönlUnU ilk defa kaptırdı· an sustu gözleri bir noktaya takıİdı. lı.ırdır. Bu sayı Demirspora daha bü· 
gı asrı bir venUstUr. Ona bu sevme Sonra dönerek kalbinin sırrını Sua- yük bir hız vermiştir. Nitekim 2 da· 
cesaretini verdiren haklkt sebep sa· de açtı: kika sonra lehlerine kazandıkları pe. 
dece Naztınm gözU gönut dolduran - • Ağabey Nazanı seviyorum, de· naltıdan 2 inci sayılarını yapmışlar· 
,ııahane ı;Uzclllği değil Suadc karşı il gibi çılgın gibi, mecnun gibi sevi- der. Ancak, tam kadro ile ve şuurla. 
zanınn zaman s-östcrdlğl temayOl ve yorum .• Fakat: bu sevgimi !lira.fa. iz- oynayan lstanbulsporlular 28 inci 
şı!tı tarzındaki iltifatlarıdır. Yalnız, hara cesaretim yok reddedileceğlm· ı dakikada dördUncU. son dakika için-
ı"azanın o kadar kararsız temayül- den korkuyorum .. Ne yapayım?. On· de de:; inci gollerini yapmakta güç-
leri vardı ki; insan yeknazarda bu suz yaşıyamıyacağımı zannediyorum. lUk çekmemişlerdir, Maç 5 • 2 1s· 
'lWartı ve zUppe tavırlı güzel kıza kur Suat, genzine kaçan bir damla ra· tanbulsporun galıbiyeti ile nctıcelen-
)'Q.pma cesaretini bulamıyordu. Daha kının tazyiki lçerslnde el! yUzU mos miştır. 
e\'lenmeden ewel patronuna a.çık \'e mor olmuş gözleri eanevinden uğra- • • B~iktaş • Gençler Birliği 
tıamlmt bir tekil! yapmayı dUşUndU. mış gibi tıkanırcasına öksürüyor· .. : • .. ,..__; / İklncı karşılaşma Bcşlktaşla - Beyazıt hamamının temelinde meydana çıkan Taun tılsımlan 
,,,akat onun bu arzusunu krran pek du... '6!:f.-...(. ~ Gençlerblrllğl arasında yapılmış \'e - , 
·ok sebepler vardı. Bır defa Nazan Sandalyeye halsizce yıkıldı ve gar Beşiktaş 3 • 2 galip gelmiştir. &ı:d şehirlerin •baş afeti ve en r.indcki temeller de beş tııpe, 
fevkııh\de serbest bllytllUlmfiştU. ve sonun yetiştirdiği bir bardak sud:ın * .. Bu karşılaşma da seri bir tempo büyi.ı1.< felaketi yangınla tnundu. orta~a çdcmıştır. Bir: i de hat11 t 
:nrlık içcrslndc yaşamış genç bir bir yudum içerek... Dün fstanbulda yapılan profe ıyonel gürq maçlarından biri ile başlamıştır. Her iki takım da ra- Yangın alevden dtliy~e !bütün ma. nnn cadd'e tarafındaki lkapısıtı'. 
ruzı aldığı seksen Ura maaşla geçin· - Of ölüyordum dedi .• Evet sana i . 20 (S h . bn' G latalara Alt 1 kiplerinin mUdafaasmı yarmağa uğ- mure~eri yalar, ıtıülıtetir. taun da eşiğine mesn·ed olarak kuilıı~~ 
tdlrebl1mete lmk'1n yoktu. Sonra :ıra- cevap Yerc~1m derken ölUyordum.. zmır, por mu. ":rrır .• ız· ı . a y • ay ra.ştığı bir sırada Beşlktaşın mer- bir ölüm ttırpanı halinde insan nuştır. Kabartımalarda ımıı~ll ·ı. 
farındıı. kocaman on senelik bir '"""' Enver de şaııırmratı. Cebinden kil· d en ~elefonla) - Mıllı kume Günıi.ın son maçı Galatasaray k h 1 . 9 d kik d h kalabaL~~ar:mn ,içine g.T'Cr, kırar, ı Bizans SÜ'varileı-i 'ta.svir edilrn1~ ,,..., " y• la L... •• l . d Al . ez mu ac mı uncu a a a şa • l b 1

• rkı vardı. Filvaki lkl gönUl bir 
0

• rUk bir kolonya. •i .. eslni .. ıkardı. m aç· rma uugun zmır e san· ile Altay arasında. Bır gün evvel 1 ti 11 G 1 in k 1 1 1 geçirirdi. « stanbulun yangını, Burada alt1an dışarıya ve •ka a. ~ "' " " ., ı d ela 
5 6 

b" · · . . s gayre e enç er a es ne n· o• 
lunca samanlık sc~Tan olurdu ama, ..,... Limon suyu al!'abe"" Mraz kok- caA: e:ta ın • ın eey ... rcı Fenerbahçenm ha-kem;den çektik.. 1 , hl b kl 11 dik bi d Ana.dorunun salgını> atalar sözü I maları iç tarafa getirilmiş lbir ç :ı - ~ ·· ·· d d d"T-'. . •• •• • m ş ve ç e en me r an a M şJµ ~el gelelim Nazanın böyle kat't bir la açılırsın. onun e evam e ı,u1. len Galataşarayın .gozunü kor.tut- B lkta.ş ilk k d t 1 ara-sına yerl~<"ffi:.,_.tir. meıımerle,. dalını varou. il ,r 
lı'cmayü!U yoktu. o tam bir fmdıkrT Suat kendini toparıama"'a çaltt•·. G alata.saray Altayla, Fener- muş buiunuyor. Buıhaeşa geçen eş aff rn 1 sat yısmBı aylde m ye Baansh Istanbu?un taI'Üti ka· Vekaleti bunları; •hamama ısr_, 

,.. o ·y"' bah d A rcl •
1 

k l • muv ak o muş ur. u go en son· er 
jgüzeldl. SuaUe ne kadar al4kada.r 

0
• _ Evet, e., ., iyiyim .• Bu fhtlyat- çe e .tıno u ı e arşı a§· sene Galatasarayı 4 • O vauyet· G 1 d h r1 k ranhk.Jar içindedir. Orta zaman· vermeclen çikartır da rn~ bl! 

l
luyorsa başkalarlle de al4knsı on- m':ık bende •• A ~<:ıe ettim .• Zehir! iri- tılar. San Kmnızılrlar Attayı 3 - 1 ten 5 - 4 mağ.ıibiyete sürükliyen ra benlç er 1

8 
a sedö vted'!lıkıikoyna.mı- larda bu şehrin geçiroiği yangın nalkl-et1iri.rse mütehassrelara iY

1 

" VlA ·ı . ya aş amış ar ve r a a sonra 
dan aşağı değildi. Bir gUn ıa.r olsun ::ıe nkıtm::.r~ım s.ın-: ııı:ıı \'ermek is- mag up etıtı er. hakemın bu maçta da hakem olu- ld t ki bl k d ·~\ ~,. k ve taun felaı:..cılerin•i tesbit etmi· iş.t'gnf mevzuu vermiş olur. 

' F .A .L 1., _ .. l ib" S K I l h ki l k so an yap ı arı r a ın a .,... ,....ı l e diye Suat Nazwuı: t·~ım. eneııoaoçe ırc:r guze ır oyun §U arı ıınuzı ı arı a ı o ara .. laf d d 1 bi al ye im"dln yoı~ltur. 11ürk s:tan'bu- Son lstan!bul vangınla:rınll\ kl b b 'b · · h d h 1 <i .. :. d .. .. nlus a an er n r pas an mer- ~ J 
- Nazan Hanım dedi. Hayatta Sonra y •t'sıın blr sesle Enver! ce- l~~.~ama I af er

1
a erk ır sorkı ı_ ~- aGa lçox u.,~l UTbuyo~. ·~ kez muhacim Alinin ayağı ile bera- lun iba~anı başa'd01; def.ah7:_ndh'ığı mühimlerinden birisi de J 868 °" 

rnasıl bir tip erkekle 
""''Va kurmak l d rdı ımıe go ırsat an açırara n1'Ç a atasarayıı ar ugun d'egv "".A b ilk . , 1 t 1 1 dlr 0 ve yıcntuen yapr1 ı001 ıtan ı ·uır a. k" l_ı dı O • ı..J 
J"' '· p an ı •. .• . d'lm' k.l-' 2 1 b" k l h d .... d' "';/ er sayısını ~em n cm şer . - 1 'l -ı·ocapnsa yansnzu r ı;V 

istersiniz? _ Nazar.ı ıs~e. Kim bUlr belki e· ti'ITT.lt e ı ıyen şe ı uc • ye· ır ta ım asa a a gorun uıer ve d 1 tas k d Ut kika.ttir. Stanbul taunılarını da '""' 
0 

• "fi 
n ildjler. ' şöyle ıbir kad!"o iJe Aitay karsı· yunl evrkelnl ~ orh fına at 8

1
: m be· vakanıiivis tarihlerinden takip et· ki gazetelerde olruduğumu:ıa '6" 

Genç kız dolgun göğUsler!nl sarsa. vet. belki ? dP. seni sevmiş olabllir.. d ld l • \'az n ı:;e nı mu a aza e m.., ve u ek .. 1 .. .J • J1 l --' ı~ıı 
sarsa gUldU. Ve ne dese beğenirsiniz. .\şkta muva1 '&klvct biraz da delice Fener bahçe - Albnordu sın Sa. yer F ı ~r: Ad M arada Beşiktaş muhac!mlerinin rnU- m &~umlKUnQf \ med . . yangın çık!tığı zaman 

6
I'0

11 ti}.~ 
- Size benzer bir erkek seçerdim. CNıareUere oai':'•:dı:-... s L A . dl'! .. d f En aım .H j;u . Sa "hadd' a~· temadlyen ofsayda dUşmeler!, Genç- .. "''.<IJ. v~ ~rr a enııy_htı.ne, bulda müıthiş bir kolera ~ ..:ııı 
Bu ne demektir? En toy, en ace- 1\rnlını u t Altllıl AYKU1.' AI' rt ac;ver k ı er 1u f ~a~.a . ver, l' a ~ _. ıa aı ın, ı· u- I !erin ise isabetsiz şUtler çekmeleri goz ve ~nu ıka~aştı:an ı trş~- sürii(yordu. Yangından ibır r 

mi blr 
"şık bile bu cevaptan tek bir ı ızaıyı a ma sureb e u a ır lend., Sa ım, L-Şfak, Mehmet A ı. yU U d k 1 ti . k 1 mına ragmen e6lcı Bıuınsın bır 'k l b d ı,· cJıı' .. d 'l ·ı ·k· eki ı ,,_ . S z n en a m ar ne cesız a mı11• • ~ sonra o eranın 'r en ıre 

ta ı ı e ta ımı şu § e soli<mU§· Oyun çd,K serı başladı. arı l t F k t 35 1 . d kik d 1 t zayıf •tarafı vardı: Maddı imr-<an- ' 
ndnA. çıkş.rmaz mıydı? Suat bir an Z b f Z1 b 1 • lardr· k l 1 d ıh 1 ' b" ır. a a ncı a a a. vaz ye• u 1 . . d"" .. h f lAk duğu ve tahribat yapmadığı i° 
sarmhr gibi oldu. Ve heyecanla otur a l a cıa er .. erı: Cih. Al" R L-''L. ö h~'.1·1:a! 1 ar .eı ~ e:k~taıı ır Bcşlktaşın lehine olarak inkişaf et- aızıh .. .ı<:' ar iÇi~~ .u1~,ncel erlb .. e .~ ·ft ~ duğu yerden kalkarak elini genç kı· Esa F~ ı KZ::.• kF~. ~.r ahımıyet te~ts e

1 
er btayh~~'.ı 

1 
miye başlamıştır. Beşikta.şltlar yaV11.4 ve e~ mus\ etıd tıı'sı~ 11, •. u~udı e ıiilım·ü:tıür. Bu; İstanbul haikı 

11

~ 
za uzattı. Kaza mı, Cinayet mi :. N ~Tet N.' .PçRü b .• ı ret, ı ı- sa. asm9a yer ~d·tı._~kr vde u a ~- yavaş kendi oyunlarım tatbik etml· yel nmı..:kyeB ça ışıııd ı. b" u cum el en sıru:la aeviye5ine ve akidesine ı' Şu halde size uzattı,...ım bu eli • yazı, a.ım, ~ acı, c ıı. m yel uncu a,...,. a a ııemeresı- b ti . d ki 1 ini o ara eyaztt a ır ıtaun h sımı f'C 'bir ~ıı. tefsirlere ve te'V"j\Itt 

b DUn blr kaza. neticesinde Bakır· l 1 . d" C'ftf k 1 .. 1 L>' ı ye \'e unun ne ccsın e ra P er ıh l l d ç··k .. ··ı ls'l.>'A ç 
kabul ediyorsunuz .. lşte bu esnada A tm'Ordu1ular bir gün ~vve. e ~1 ver 1•• '-'Yf ad ged en :uce, ır sıkıştırmağa koyulmuşlardır. İşte bu azır a~ış alr _ ı .. '! d'r!1eke. ve çoz8u. • yol açmı~tı. Hammeri dilinıize 
Nazanın bir çı«Jık halindeki kahk~ köy kazaSmm Osmaniye köyünde O· nazar"U\ takımlarım tamamıle de 1 nsat'tarı l'Sltı a e ere aıata· k k i tte B lkta 11 h k me perl§an ıgı ıçın ı &On J· 1·.ı• b v . . b 1 1 rd • a a "lk I" .. k •·d tt" sı ışı vaz ye eş ş ı ar a e- J_ 1 b 1 k' v.iren Ata S.ey merhum I"' 
hası Suııdi bir kurşun darbesi gibi turan Bulgaristan muhacirlerinden gı~J"TJl'Ş u unu:y.or a ı. 5 r yın ı go unu a,,. e ı. . ı mln lehlerine verdiği bir frikikten zans 1Ka a a. 

1 ıan zaman zaman • t 
O •un batladı !jarı Laciverdli. Galauuuı.ray.tlar 19 uncu dak1. H kk k k tll bir l tıls.-mi1ı abide önünd-e toplanarak gazetesinde bu yangına tnh11"·.r 

~·ere serdi. 60 ya.şında Hasan kanısı 45 yaşında ler deplasmanlı .bir oyunla daha kada Bülend vMıtasile ikinci gol. l a2 ~ru;1 ço 1 uvve l~nışu • mernsim yaı>:arlar ve taunun oehir 11.ği. bir ma'kal'Cdc lrolera hacir 
- Şa~mn kedinin çamaşır yıka· Tev'Zlleyi tlldürmUştUr. 1 ~lk da!J<ikaıda Ahmordu kafesini 1erini de yaptılar. Bunu Saiahad- eG el sabyı arml 

1

1::"1 pdmık~lk tr. sınırlan içine g.ıtnesine lböyleee l~~ masına .. Ey Suat Bey benimle evlen- d' . ...~ " .. .. 1 k enç er u go e K a a sonra. A • i ki sini de şôyle izah etmitrti: ' JJo 
mek mi istiyorsunuz? Hasan diln evinin bahçesini ka· bir tazyik çem'beri içine aldılar. . mm yap-gı uç.ı:.ıncu go ta .ıp et· sag-dan yaptıkları Ant bir inişle mer- manı o .aca an.~ı' sanırlardı. Bu bul o tarihte 6oolcraya maruı o 

zarkcn karısı da taşlan ayıklıyor- Her hücum Attmordu için büyük tı. Bur.dan sonra San Kırmızılı· k h . Ali ı k bl UtU il tılsuna ınanı~ 1 uı1it İ&'tnnbula da k h .. ··ı 1 . ı bV' 
Bu Suat için feci bir darbe oldu. J ed.ıkl · ·· "!'" B ez mu acım n 11 sı ı r ş e · f ra er gun o en erm sayPI ı muş. İşte bu sırada Hasanın elindeki bir teh\J:tc oluyor. Fak.at gerek arın gevş "d' k'ı .r~u uyor. ~ mukabele etmişlerdir. Devre son da· geçmış ı. I !eri aıımış iken ATiah kulla.fi 

tşte bu asabı buhran içersinde bir k k k kaf tas şanssızhk ve gerek üç ontanın gc· n3un0nebt . ..c~ı ır ı ıl evre anca klkaya kadar devam eden sıkı bir O· Fatihin oğlu kinci Beyazıt, . k ~,_:- . ,_ 1· .. . ı;;riıl' 
':lafta. gibi kısa. bir zaman zarfında azma anama çarpara a mı len muha'kı'.<ak gollük vaziyetler· .Ik· :.ıtı.d d G 1 yundan sonra 2 • 2 beraberlikle bit· böyle hurafelere ehemmiyet ver· ıı.~ı~arka ldıı""ıncı l7e a uŞzerıncetlt ~ 
dul bir kadınla. evlenlverdi .. :Mes'ut parı;alam1ştır. Tevzlle derhal ölmUş den İ$tif ade edememeleri gol kay. . ınc ı evre e , n atasa ray miştir. m'.')•ordu. Cami, medrese, mek· ı cryJ a ırmı.ııt1~,- .. u GUf .rid' 
ve şen görilnilyordu. Nazandan bu ve Hasan müracaatla vukuatı ihbar dına mani oluyor. Muavin hattı, yıne gev§e~~ - Sarı Kırm ı zılıl~rın İkinci haftaym her iki takımın de. tep, imaret, sebil hamam gibi din. ya~~~·:n crteı.:ı gununden ~a~er" 
f;urctle intikam almıştı.. ' etmiştir. hücutı" hattı..ı mÜ'te:nadiyen des- bu gevşcklıgı hakeme hemşenle· go.Hbiyet sayısını temin etmek ener· irfan, 'Sıhhat ve içtimai yardım rak. o ıı?1 v:ıkal~n onda bır ı•' 

Fakat, ne olursa olsun o ylne has MllddeJumumlllk , .
0 

jandarma. M.· te1diyor ve gollük vaziyetlere so· rini korumak fırsatını veriyor. jlsl ile başlamıştır. Bu haftaymda mücısseselerini kurarken Bizan.sın cesme mrmıı:ş. btr kaç hıı/.t°'fll" 
ta idi. Evlenmek bu ruh hastalığı disenin cinayet veya kaza eseri 

0
• kuyordu. N:hayet b1r fırsat da zuhur etti gerek Beşiktaşlılar. gerekse Gençler bu ıtıl~ımlı ab.desini yıkılırmış ve fmıda h~t~lt'k. ortadan ~;J'. 

için muvakkaten ağrıları durduran lup olmadı~nı tahkik etmektedir. G üzel oyunun semere verme· ve garip bir şekilde hır penaltı son dakikaya kadar devam ettirmiş >·erine ~amamını ya.ptıı1.nıııtı. AbL tı~. Bu h~~ısenm, kıo_le~a. .ı&» 
bir iltı.ç tesirinden başka bir şey yap * Slrkecldc Ankara ft~'"dcslndc " .. 25 m-·: nihayet takımı e:nı'rlend1'T· cezası ortaya çılotı. Altaylılar bu- ld kl U b' k de yıkıldıktan ıbiraz soma Jstnn· kıımekrmın başlıca ıs.tıla e) O' """" .....,,. _ o u arı s rekll altınlarla ır ço b l b" t l . d' o.. binalarla ve """'anın '"·a.n111~ 

Sırı .. e .. l cc 8.ıı....1ar • hnstal k ı B -' d d -·ı d B _.ı b" ~ d ··1d·· mas e te sır edı ecegı aı~ .... ~ • 
mamıştı. Aldığı mUsekkln ilflcm le· \numaralı mağazada otomobil lc\"llzr- m'Cğe başlar -g.bi oldu. Bu tazyik nu gole çevirdiler. fırsatlar kaçırmışlardır. Gallblyct sa u a ır aun .sa gmı gır 1

• D'U ıl f . -,,·J1 ~. ~ • • ,.Orf 
o ~ n b" \e 1 yen· matı satan Klzım Soner, Merdiven çemberinden kurtulup Fener ka. unuan sonra a oyun egı • yısı için başlıyan mllcadelc son un ara a eyazıuın ,r oglu a o u. VT o~· 

den nUksetmlştl. Bir zammı bir şar· . köyünde oturan şoför Muharrem Ak. lesine inen Altmordulular c-siz ya. bir çok $ar:p kararlar scyye baş· beş dakika. içinde Beşlktaşın lehine Bütün dudaklar kulaklara şunları E . ı 'J'e~ ımir~pçus:u :m;ınd 
lunm gUftesindcn llhrun almak iste- kayaya sattığı bir bobin için yirmi pamazsanız b~' yaparız> der gibi ladık, fa~at maç 3 - 1 Calatasa- 1nktşa! etmiştir. Beşiktaşlılar hlıkl· ı fısıldadılar: ~ın ı~-1 ece """bz:dde y~ 'r• ~ç 
dl d a l h

. b rt' p d" "- r q ...:~~ k sonra K'O eranm ır enoı ... J 

· lira almış ve \•lkl şikayet Uzerlnc b ir de gol ka etıtiler. Mütema i r Y e me • 1• mlyetl ellerine almışlar ve Gençleri - a ?Şan tırsnn ı ıı>u'-U'Jlu yı • · • A · h" b b 8ıfe0 
cOözdcn ırak olanlar gönfilden de ihtiklr suçundan hakkında. takibat tazyika rağmen gol çıkaramadık· Kemal Onan sola teksif ettikleri hücumlarla sıkış tı. A~lah da onu 

1
kalbinden vur· m~sı~ mal · ~~vlı ır Ose de · idr' 

F t d vJ l" d Jd re11. fO;)' e SOY er: C eVfJ • 
olurmuş> başlamıştır. tan başka bir de gol yiyen e- stanbulspor • D em irapor lırmağa. koyulmuşlardır. Buna mu· u, og unu e ın en a ı. . l b' 'h • d · .. itti~ 

1 b kl b A k ) 9 
. atnn' o an ır ı t.ı,yar an h 

İşini terketmek Nazanm muhitin- * Pangaltıda oturan talyan teba.- nerbahçeliler asa ileşme e era- n ara, 20 (A.A. - l Mayıs kabı! Gençlerin muvaffakıyet vaade- Şen seyyahımız Evliya r-lebi :ıı_ • L}ed • G 1· ... ırrı'. 
E b 

· 1 1 O t d d ı kt 1 illi kU add' k "Y" g'.ıoı na11. yıorum · erç J ., 

d"n ayrılmak istedi. ÇUnkU Nazan asından Salih oğlu nver lle Tak· er yıne canı oy.nu)"or ar. yun 5 a ın a yapıma a. 0 an m • den mUte ıt a mla.n sağ açığın bu hadiseyi şöyle anlatıyor· · d f · bu k d ıer9 
h<'men her gUn yazıhaneye uğruyor simde oturan .Alcbrto. kUçUk sanat- artık mütımadiyen İr.ınir yarı sa- me maçlarına. bugUn lstanbulspor • aksaması :,.~zün~e~ s.emeresiz k€J. «On birinci tılsım Sultan ·Beya. ~~!~~~~ :.'<.ı!İa~~ pek :iv~[:diğı ~ 
ve babasını alarak akşam Uzerleri !ar kanununa muhalif olarak çalışır- ha.sunda oıynanıyor. Fen erliler ha_ Eskişehir Demlrspor ve Beşiktaş • mıştır. Tazyıklerını gıtUkçe arttıran zı'l hamamının zemininde dört dev~rde ıböyle şeıy!CTden bıılı~ r, 
eve beraber dönUyorlardı... Suadln ıarken yakala.nmış ve adliyeye yol· ldkaıtıen §ans31Z b~ gündedirlcr. Gençlerbirllği kal'şılaşnıaları ile de· Beşiktaşlılar, nihayet 43 Uncu daki· k'o' "elt" bı'r . ...;:ıtu-.ıu B ""u''t d'·,-~ k b" . .. •·'"r i5t ~ 

Y 
· k k d s 

1 
k E " """' TıU • u Q un ~,.. me aaz garıp goruıu ııı• 

yanında çalışan Enver isminde genç lanmışlardır. ine bir hücumda Njynzinın ço vam edilmiştir. BugUnkU karşılaşma a a 0 açı şrefln gUzel bir kafa Ii kaldıtkça şehre taun girmedi. .inanııp inanmamak!ta 'kariler 111 ş~ 
bir katıp vardı. Suade karşı sonsuz * Aksarayda oturan Ahmet oğlu güzel bir şittü d~eğe çarparak !ar lG bini bulan seyirci yığını önUn. vuruşu ile galibiyet sayısını yapmış- Beyazrt Han hamam yaparken bu tardır. Şöyle ki: Hocapa§a ~ 
bır say,...

81 
su:ıdin de ona karşı de· Mahmut adında birisi, evvelki gece ıreri gcl:cli. Bunu takip ed'cn bir de yapılmıştır. tardır. ··ııu k b ·· rd" _-' l b" p t.ı .,. I b. 6\11 ınun yı ınca taun aş goste ı. gmınuan cvve ır meczu 

rin bir sevgisi vardı. Bir akşam ev- saI'hoş olduğu halde Tarlabaşından hücumda da Naiın boş ka eye ır Birinci karşılaşma lstanbutspor • Maç 3 • 2 Bcşlktaşın gnllbiyeti ile Ken.ıcfi oğlu da Oavu'tpaşa bahçe. yerck: 
de bitip tukenmlyen dırıltılardan geçerken dUşerek gözUndcn yaralan- vuruş yaptı. lzm-?rlileri yine direk Eskişehir Demlrspor arasında olmuş sona ermiştir. ·--' t d ··ı.'J·· O d y ı k ~- ... ıı1' 1 

k d ı ., sınue auııv an o ,;:ıu. n an sonra - ıKma, y;j : YtKlma• .. I rı 

yandım Allah diyen Suat felekten mıştır. urtar ı. ve stanbulsporlular maçı, 5 • M ka· ı P rofesyonel Cüreı M üsabakalan vakit v~Wıt taun istila etti.> Ava-z.esile l,.tanlbul .sGJta'-
11 

bır gece klm almak istedi. Çamur * Rumellhlsarında Serçe sokağın- Attınordu müdafaıuıı Fener hü. zanmışlardır. Oyun başlar başlamaz, İstanbul 20 (A.A.) - BugUn Şe· 1 __ ı_ ı :ı. I d" . B d d B -ecı 
t 

--~ ·-' b 1 b' · stiUlDuı ıoe e ıyesı eyazıt a gezcrı ururmuş. u "" , 
oluncaya kadar içmek arzusunu duy- da 9 numarada oturan Ha lcenln lld cı.tmııarınuan una mış ır vazı- derhal çok sxkı \'e sert bir cereya.n ref stadındaki yUzme havuzunda pro- d d Ak dd . t l k · iııa.ıı 

1 C l b 1 k 1 
mey anın an saray ca esıne anıyan ar ve erametııne 

du ve Envere: yaşındaki oğlu Arif Elmas. bahçe }ıot e. üze ir anlaşma i e a e- almıştır. Her lkl takım hdklmlyetı !esyonel güreş rnUsabakalan yapıl- l ıık B" ı. l l .. 1 'nd f • nııl11f 
- Bu akşam yukarda bendesin de· duvarının Uzcrlnde oynarken muva- ye kadar inen Sarı Ucrverdliler ele almak için son gayretleri ile ça· mıştır. Müsabakalarda. kalabalık bir yo aça en 'l.Zansın ou taun tı • kar, j

0

z erı e~m:ına J;ı3ııb 
dl. Beyo(;lunun ne kadar meyhanesi zeneslnl kaybederek yuvarlanmış ve bir tfütü netice alamıyorlar ve ltşmağa başlamışlar ve karşılıklı a.-ı kiltle hazır bulunmuştur. sanını da meydSi!la çıkarmıştır. b anr ar .ve Y~ 

0 

~· • ı(İ) t 
'ile barı varsa hepsine girdiler çıktı· ağır surette yaralanmıştır. Zavallı devre 1 • O Altınordu lehine neti. kınlarla rakipterl üzerinde UstUn!Uk Orta Alınan Netll'eler: Ayni zamanda mimari ve tarihi l aşı~ 'bıF \ela ~ele~efı.rıı 8 Je • 

"OCUk ba"'"n bir halde Şl"U Çocuk celenty" or. temin edecek hamleler yapmağa ko- Orta Sıklet· Meri"ll Mehmet r-n. >ıiiksck b?r k1)'met taşıyan Bcya· b~mıdış·1 . a at u soz el rı J& 
lar iyice olmuşlardı. Bir aralık En- ,. n:>· v İk F" l l d h · "' 11"" zit hamaam oda etraf t ır e ı saçması sayan ar 

0 

\Cr, tezg1h başında kadeh tokaln"- hastahanesine kaldırılmıştır. inci <!evrede cnıer i er a a yulmu~lardır tşte bu sıkı nkınlann- takalı Recebe dört dakikada tuşla mı cıaran u· ) l . H ııı ıu-..., 1 1 k l k · · . f li L· ı d k l er erımrs. ocapaşa ynngı tırırkcn. * Aksa.rayda Etmeydanında otu- canı • .Mağ ubiyetten urtu ma dan birinde Demlrspor beşınci dakl· galip Kurnkııpılı Cellll Niyazıye se· ey ıuına ar an urtan mış, or· '" d k d koletS · ' . . •- ı B ~ı -' ra gerlp c ar asın an ı 
Ağabey dedi. Sana. bir şey söy- ran Ahmet. dUn sarhoş olmuş ve bu ıçin biiyük bir gayrertle oynuyor· kada İstanbulspor kalecisine şarj kiz. dakikada tuşla galıp, n.~narlı 1s- taya. ~K~.n ~ışt~:.·v.. ~ ~!8:'?a '.?a kalkınca meczubun lkera~t' ıJ~ 

Uyeceğim bu benim kalbimin sırrı- halde sokağa çıkmıştır. Ahmet so- lar. Fakat hakemin yine taraf- yapılmak surctlle ilk sayısını ka· maıl Pomak Ahmedc on dort daki· tarlh'ln lkor bır dııgumu çozu1'1Tl'U§· . l km k eoı . uv· aıd 1 l- • 1 .. manan ar cyt 8., ya ı> ' ıtır. Senden fikir almak istiyorum. kakta yalpa vurara.ktan giderken ni. g'lr gı başl t, hücum ar oıı:ıayit. zanmıştır. 5 dakika sonra stanbul- kada tu,,.ıa galip. tur. ..1 t ·ı · l .Jif: ' 
1 k 

"ld o__ d N" · r:- _1_. iki §U sure;, e evı el!ml§ ero ~ 
!°'<''leler var ki, derin bir ıstırap içer· hayet bir merdivenin taşına takıla.- e csı i. vu ara.da a ryaz.ı.. spor penaltıdan beraberlik sayısını Yarı ağır sıklet: Mehmet Ali SU- ı:.oAl taplar, Beyazıt hamamı. hb" k il .. __ .t.n.ardır .,e ~ ztı d Naci ve Naİnlin iir gpl fı~atmı a.ki ed d" t ı a.ıı k 00 ıb 1 .L • • • ra 

1 
u arın gull'<Ul!I\. ·~·· '"l'ldC kıvrnnıyorum kimseye derdi· rak dUşmUştfir. Ahmet gö n en ve -7 yapmış ve bunu t pi enıı or leymana. 8 dakikada tuşa g p gel- Tnmodya 1_nbı .d n. h u unan hıul!!'lmeı zaya liıyıkltır. Fakat b.ir 1 e~ 

mi açamadım.. muhtelif yerlerinden yaralanmış ol- arka arkaya kaçırdıklırrını görü- dakika sonra da 2 ine sayı e ga- miş, Pomak Salih karşılaşmasında .~ •. ~-~ .. ı. ~ amamı te rkeye '\'Üeudü Allahınıbir binasıdı~· 
_ Söyle yavrum. Dert paylaşmak duğundan tedavi edilmek Uzere Be- yoruz. Bir takımın bu kadar gol· llp vaziyete geçmlşUr. Oyun bundan Salih 15 dakikada sUrcşl bırakım~ cfii~rdugu ıçın sonradan yikıldı· l ikol t 'kını ktan ı,e 

lıı azalırmış. Bana emin olabilirsin yoğlu hastahanesine kaldmlmıştrr. lir"'k V'BZİyetine girdtıği belki de na.- sonra daha sert bir cereyan almış- tır. ğını söy.!'"ti;>'IOrlar. Hnlbukli !hakikat a~ı 1 e~bı e yı · t'~ far c:trtle 
dir görülür diyebilirim. f a'kat tır. tstanbulsporun baskısından 25 Ağır sıklet: Slileyman Romanyalı his cl'e öyıle değildir. Doğrusu Ev. ~C: n U>l · • ~~ı~ı 1

9 
lir ıJ 

- - ---- buna rağmen. bir tÜ'rlü gol yapıla. inci dakikada.n rtıbnr~ sıynlmağa Kasım arasmda yenişinciye kadar o- liya Çelebinin dediği gibidr. Be- ıı;:.ın eh,;~~H~ K-ON~ 

UMER Sineması mcyor. Ômerin gÜzcl bir eşapelik muvaffak olan EsklşehırUter kendi- lan Güreşi Kasım :,1rmincl dakika- yazıt yıkıhna -teM;.kcsi gösteren ~ 
..... ,llııt. pa&ından isifade cd:cn Naim be· lerine has olnn enerji ile oyunu !s- da brrakmıştır. Manisalı Halil ile Gö Teodos fl'l),'.,d esini yfdırmış ve an. ...... 

raberlik golünü kaydeclobildi. lanbulspor nısıf sahasına. intikal et- nenll Hamdi arasındaki mUııabakayı kazw da hamamında kull.anmış· 
Yarın akşam LONDRA KALE. t, ~'EŞtr. <:EIIEN:ıı"E'I \•e RlO YIL

DIZl 'ndan sonra. 4 Uncu clhanşUmul SUper :filmi olBn ve 

DOUGLAS FAIRBANKS Jr. 
BA'" iL RA H 30NE ve LIONEL ARTVVILL 

tanıtnıdan harıkulflde bir tarzda ySTatılan ve mılyonlara. mal olan 

BATMAYAN GOHES 
Şaheseri tnkdim edooektir. Kııımcn siyah Afrlkanın merkezinde çenl· r 
len bu emsalsı.z filmde: esrarengiz Radyonun faıılıyeU ... Yerin tahri· 

ba~··· Çöl fü:orlnc bombaların atılışı.-
yarın ak-,am için yerlerinizi C\ ,·elden aldırıwz. ~ 

Abone Vereli Bundan SOMa. zevkli bir oyun t!nnişlerdlr. Fakat pek sıkı ve ay- 8 dakikada Halil tuşla kazanmıştır. tır. Kanuni zamanında lstanbukla 
seyrine başladık. Feneıbahçenin nl zamanda sert bir cereyan almış O· Kara Ali ile MillAyim arasında.ki sU· bulunan P.iyer JiL'in hamam civn. 
hücumları birbirini ta•kip ediyor- lan oyun esnasında hakem Eskişehir. reş bir saat itişme halinde de\•ant et- rmda yıkıldığını eöylediği abide 
du. Bu devred e dörl beşi geçmi· lllerin bir oyuncusunu sahadan çı- miş ve vaktin geç olması dolayıslle ba~a bir ısütundu. Hamamın ye. Tiirkllc <lıı.hlllnde: 
yen Altmordu hücumlarınıdan bi. karmak mecburiyetinde katmıştır. berabere illn edilmiştir. Mersinli Ab rinıd&i sütunun üstünde Teodo-
ri hiç beklenmiyen bfr zamanda Maamafih, 10 kişi ile oyna.nıalarına met ile Molla Mehmet arasındaki gU. s·un ath bir h eytkefü vardı. Bu sÜ- Senelik 6 allık S aylılı 
yine golle neticelendi. rağmen Demirsporlular tesis etmiş reş c;ok heyecanlı otmuş ve Mersinli tun da Arka.dyo11 sütunu gibi yığ. 

1400 750 Bundan ıro~ra sarf edilen bü- oldukları bil.kim oyunu devrenin so. Ahmet 15 inci dakikada gUreşl gUzel ma lmC'11!llerden yapılmrştı. Üstün. 
tün gayretlere rağmen ıF enerliler nuna kadar devam etUrmlşlcrse de bir tuşla kazanmıştır. Son gUreş o- de ha?J> manzaraları bulunan yük. 
bir türlü mağlubiycıtten kurtula· sayı çıkaramamışlardır. Devre 2 • 1 lan Tekirdağlı Hüseyin ile İzmirli Ko ıte'k 'kıa.bar.hnalarla süslü idi. Hariç memleketll'ro: 
ı;r.:adı. lstanbulsporun lehine bitmiştir. ca Mehmet karşılaşma.sındıı. da Te· Belediye işle lbu kabartmaları 

Devrenin bitmesine iki dakika İkinci devrede Dcmlrsporlular ta-. kirdağlı HUseyin genç rakibinin 17 meydana çıkarmı tır. Brn de Senl'llk G llllık 
kala Naim boş kaleye topu ata- kımlarında eksilen oyuncularını ener dakikada sırtını yere getirmiştir. bunları ilim ve tarih aleminin 
mwarak beraberlik ıgolü:ıü de jileri ile telli.fi etmek istemişlerdir. Sİ41i • P era önüne dtoyuyorum. Beyaztt, ka-

aybetti. Fakat canla. başla oynamalanna rağ Paskalya maçı adı altmda Şişli, Pe bartmalan hamamın toprak için. 
Naim, N:i)-'azi ve Naci bu maç. men sayı kaydına muvaffak olama- ra arasında yapılan !utbol maçmr, de kafan temeHerinde kullanmı!I. 

ta gol kaçıNTla rekoru tc~ ettiler. mışlar, buna mukabil lstanbulspor· Şişh takımı 2 - ı kazandı. tL Busü" bunlarrlan cadde ;ve· 

2700 1410 

ıoo 
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~iNLER: 

A Uluborlu hükumet tabipüğine 
F n~ara ımerkıc.zi lhükumet tabibi 

DOGUM: 

Tamnm1ş maaııifçi ve edip B. 
Hıfzı Tevfik Gönensoy'un bir kız 

eı\t Yolat t · d·ı · t' ~EV ayın e 1 mıŞ ır. . çocuğu olmuş ve yavruya Ay§e 
-..;:.,;.LODO ŞERiF: L<"tnl kıonulmu~tur. 

Ziraat B _,,_ • h aeb .... ~u.roası umu!°ı ıı:ıu a: ÖLENLER: 
rah e ım'üduru Yıakıu:p Dınçerın eşı 1 
ruh rnetli Bayan Fatma Lemanın Maden Ted.ik Arama eMtitüsü 

una hediye editrndk frzere ıbu. .. · · .. ·· 
Rtin Hacıb . · d mı..hendıslerınden B. Husnu .t\lu· 

'•ut c.~unac:r:~:U <:amıs.n e mev. hiddın Duran ölmüş ve -ebedi i"sti-

B 1~ .fi.iccardan rahmetli Rifat rahat y.erine sörür>ülmüi§ltür. 

1 
1 ~nın .rqhuna ihda edilmek üze. Llikıı T"lgraf Kt\ğ.tı.m 

t nhrıye caddesinde Leblebici 
4•n sıııde mev!üt okunnıcaktu. 
~EKKOR: 
in~~ ~k su:bay okulundan Hasan 
0 tl ·• dort seneden beri çekmck~e 
l·d ııgu bir hastalığın muayene ve 
• <l\ .s.n<le sösterdigw i haza·katten 
"""' .l 1 aı 1 .. >ı. ·tanbul Dentz hastahane. 
<ır • !..ı.ınlerinden Salahaddin ile 
dı;a a.Jarına ıt~ek'kür etm.ekte. 

· Bayram \'e her türlU teh !kleriniz
dc Çocuk Esi?l'.'eme Kurumunun ne
fis blı· ı;urctte huzırladığı tl'lgraf ktı.
ğıtlartıe göndc·rmek için mllS\'l'ddc-
nlze lUks yazınız telgraf ücretlndl'n 
başkn vereceğtnlz 15 kul'uşla çocuk
lara yardım etmiş \'e nrnhatubınıza 
zarif kağıtlarla telgrafınızı gönder. 
miş olursunuz. 

Duygunun asaleti ı:ocuğa yardımla 
yükselir. 

~ 
~~~~~~~~!!!'!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Efsanelere 
1 apılmayalım ! 

Atlan tik 
Harbi 

?net • (Başı 1 incide) + (Başı 1 incide) /-/ 
l:i!i lerı .gösterilmiştir. Her bil- nin muvaffakıyetli ve muvaffakı. 
tııa v~ azimli mukavemet Al- yet.siz tarafları va'rdır. Fakat size 
uu~ ılerleyişini mutlaka dur- temin edebilirim ki, ne Alman 

y ııştur. denizaltıları ne de uzun mesafeli 
tıarırnanistanda bir :avuç Yu- Alman tayyareleri bu muharebe
~rıa 1 ve İngiliz iptidadan ha- de bt.edikleri gibi hareket edemi. 
ltat nrnanuş mevzilerde kat rorlar. Donanmamızın sahil ser
ita fazla miktarda Almanlara visleri ile i,.bırliği at\l!tığı nisbette 
ıeJ1 tnuharebeyi kabul etmiş-· dü~mana ver:aiğim:z zay.iat da 
!arı ır. Bu mukavemet, Alman- aıtma~tacLr. Muhripledmizin a· 
~at n Yiidırma maksatlarlle biz- dedi yifu>el'C!ikçe d~an ı:ayiatı
taca~·ay~ıkları efsaneleri dağı- n.~n daha z.iyade yübeleceğine 
g~1 k bır manzaradır. Eğer Yu- şuphe y<>ik:'tur. Bu hal, Atlantrk 
~o av ordularını seferber hale muharebesi !kazanılmcıya kadar 
kit~p cenuba se\:ketmiye va- devam ~deceı.ktir. . . . 
~ftrnols~~dı ve cskı Belgrad ıhü- Şim;dı }ngılterc~~n elınde esır 
~anı eti ıbanet etmeseydi, Bal- bulunan. Kretıdhner ı~ At~anyada 
~e ar Almanlar için mutlaka c-Atlantık kurdu~ la'kabıyle anıl· 
bir ıa: olurdu. Nitekim yersiz dığını ve bUyük bir hayranlıkla 
ha~ nlkbinlikle Şimali Afrikada sevildiğini söyloclikıten ~onra B. 
ınu~ladıklan son saldırış ta Alek§..ande.~ sozu denı:1:altılarla 
'!ekt'aka bozgunla neticelene- yapılan mucadeleye naklederek 

ır. 1:1öyle demiştir: 
.\rnerik •· Geçen gUn neşrettiğimiz bllltel'd~ 

~t~esj Ve a~a~! ~azırJıkların ~e- Alman denizaltı mürettebatından 
!taç gün olçusu lı~~.kı~da bı:- yUzlerceslni esir etmiş olduğumuzu 
~tı b' evvel verdıgı}llız malu- l.Udlrdlk. Fakat bu esirlerin adl'din-
~ll ılmem okudunuz mu? O-
h l'tıtışsanız · ti k k den daha !azla dllşman denizaltı mü-
"all SJzc mu a a §U a- tt b t . 
·~mı geJıniştJr ki Amerikan yar- ~e e a ı da bugün_ de.nızlcrın dıbln-
leh hakikidir tesirlidir iş iş. e bulunuyor. sızı temin edebmrım 
k'' g- d ' . kt'· ki, muhrip kumandanlarımız tııra
;al'he~duıe en y~tıse~e. ır .ve fından Bahriye Nezaretine g8ndcrl-
ere emokrası lehıne netıce len raporlar hakikatin dunundadır 

<: Cek bir .. l ·· k'ld 1 · ilktu- 0 çu ve §e 1 e 0 a- Aleksander, Amerika tarafından 
aİ~i~ . . . . !ngiltereye verilen 10 sahil nlUhnC-1 

<\.iman ke?dı halımıze o-elınce, za gemisinden sitayişle bahsetmiştir. 
Ilı isı lar bıze saldırmak hatası- Bahriye Nazırı bllı\hare demokrasi 
lıat ~ erıcırse şimdiden içiniz ra- ve hürriyet ugrundıı. bu !tadar b'iytllı 
~Olsun: Geçemiyeceklerdir! bir mücadele yapan Yunan mill-:tin· 

~ Unu bir his meselesi diye den de bahsetmiş ve Yunanlıları 
~:ılerniyoruz. En iyi mütehas- «Kahraman milleb diye tavsif ey-
lta:narırnız bu hakikati soğuk- ıemlştır. • 
tna~a teyit ediyorlar. Türk ku- A~eksandcr sözlerine söyle devam 
?ı.ık da heyeti dünyanın en uya- etmıştır: 
4arb~e tecrübeli heyetidir. Bu Bugün Aln~an ve İtalyan takviye 
~ ın bUtün derslerinden icap kıtalarmın Lıbyaya gHndcrilmeslne 
faq ~ net.iccleri çıkarmış, müda- mtl..nl olam~d.ığ.ı ı_~ın dona_nmamızın 
~li.n edbırlerini ona göre almış, tenkit edildığinı gormekteyım. Y.,akat 
~ !n~. ona göre yapmıştır. şunu unutmamak IAzımdır ki, Yuna-

tllta Utun bu noktaları hatırda nistana verdiğimiz s!lzü tutmak için 
~Qı !ak, kendi muhitinizde Be- pek büyük miktarda malzeme ve teç
~i~I1 ~oı mikroplarına karşı ha. hlzatla beraber büyllk bir orduyu bu 
~d bir iman ve kanaatle mü- memlekete nakletmek mecburiyctın
~ll~ele açınız. her bozguncu de idik. Biz sözUmüze sadık kalarak 
11.ıı g~~U vatani ate~inizle yakı- şereflmlzin icap ettirdiği bu nakil ı-
b "Ul ediniz! "' şlnl tam bir emniyetle ve ancak do-

~·a ·~rbin ö .. k . t• _ 1 nanmamızla. temin edebildik. Bundan 
~ l'ııak bu nune geç??<: W• ıs. 1 

• • başka Libyadaki garnlzonlarımıztn 
c...~IJtıic:i vrı:m yolu, bırlıgımı~ı, j iaşesini ve malzeme ihtiyaçlarını da 
treıey~ haz.sonuna_ kadar ~U- 1 temin etmek mecburl)~tlnde bulunu-
~an her ır oldugumuzu ıp- ı yorduk. Düşman nakliyatı hakkında 
liarb kese duyurmaktır. söylenilen bütün sözlere rağmen ce· 

~'!'enı· e girecek olursak tabii man ıoo bin toniltı.to hacminde ıtaı
ı~ııın ız zaferdir. Zafer kazan- yan nakliye gemisi batırdık. 
1
• CUr Yolu da yine azimli. şevk Bahriye Nazırı Yunanlstana yar-
i!~ .. ~~li, b'1rliklı' bı'r ma· nevı· -··q,. ,.. dım hakkındaki kararın tatbikini bir 
~ ~Utı Urnıaktır. kere daha. tasvip ettikten sonra söz-
~ blıi \ı ~a. hatınnızda tutunuz lerlnl şöyle bitirmiştir: 
~~ille l'n lÇln harp istemek veya Atlantik muharebesi devam ediyor 
\ evı\l lnek gibi bir münakaşa \'e bu muharebeyi kazanacağız. 
~~~la h\ı "oktur. Biz tecavüz yo
t~t il!ti~!ıJ! arayacak deiiliz. Fa
~ı ~ lalim ize ve varlığımıza 
~ telir 1rnesi yUzü}\den harp bi
t)' ~e • ~atarsa bunu cesaret
~~~<!!' ırnanile ka:rşılıvacağız. 
iti ~illa 'l'de her bozguncu his, 
~ ~~e'tıa "ardım etmek ve ken-
~~tır.11rtıize arkadan silah çek 

c llgu . 
;:ııe hnun harp usullerile sivil 
h q~r cihetle askeri cephe
~l'tı lht·aınıdır. Bunu bilerek 
hi ~atı~l'tıalini iptidadan içimi
"~ ~l'i !'sak ve sivil cephenin 
~~ ll~ hSlfatiie kadın, ihtiyar, 
~-a. ~tırrs er birimiz vazifeye ha
ıı~a~ a~ bize kimse yan ba.-

e beİ~er bakmağa cüret c
asını bulur. 

ispanya Nazırlar Meclisinin 
T oplar.tılan 

Madrld, 20 (A.A.) - S~e!ani ajan
sı bildiriyor: 
Nazırlar meclisi, dün devlet reisi

nin başkanlığında loplanmıŞtır. Ha· 
riclye Nazırı, geçen hattalar zarfm· 
daki askeri ve siyasi meseleler hak
kında izahat vermiştir. 

Mcells, bundan sonra bazı hnrlcl
ye memurlannın tayinlerini, Amerl· 
kada bir müze açılmasını ve nafıa 
işlerine mUtealllk umumi bir plAn 
tasdik etmiştir. 

* Madrid, 20 (A.A.) - İspanyol ka
binesi, cuma gllnü ikinci defa olarak 
bir gece toplantısı daha yapmıştır . 
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Balkan Hadiseleri 
Ha~:k1n:la o Telgraf, · Telefon ve Ajans Ha·berleri o 

İngiliz Matbuatının Mütalaası 

Londra, 20 (AA.) - Londra 
matbuatı: 

Times gazetesi, Balkan hadi
selerini gözden geç!rdik'(en sonra 
d i.yor ki: 

Canavarla Gidaıde ı ) ugosıav 
Hükumeti Amerikaya 

iltica Etti 

Japonya 
Almanyaya Harp 
Gemileri Verecek 

Rrari Fransızlar 

Yakın Şarkın diğer harp sah· 
ne.sinde hadiseler daha vazıh bir 
ı:ekil almaktadır. Mısır hududuna 
vaıran Alman zırhlı taarruzları 
veya m'üfrezeferi daha ileri git
meğe teşebbüs etmcmişlerdfr. 
·~obruk'u tutmak için Almanların 
ve İtalyanların bırak'ııktarı kuv· • 
vet ne mJkıtaıııcla olur.sa olsun kcn. 
dilerine pahalıya mal olan ikinci 
tarruzdan şonra müdafaaya çe· 
kilmişludir. Bundan L 'byadaki 
Almanlı;rın artık ileri hareketin· 
de bulunmıyacakları manası ÇI• 

karılmamalıdır. Mısır' a eri§mek 
ve Süveıyş kanalını elimizden al· 
mak Almanlar İçin o kadar kıy· 
metti bir şey olaca'ktır ki Nazi 
kumandanlığının bütün kuvveti

Oç· Meydan 
Muharebesi Nevyork, 20 ı A.A. l - Nevyork Londra, 20 (A.A .) :Müstakil 

Timcs gazetesinin Vaşington muha- ı Fransız ajansının Şanghay:dan aldı· ı' 
biri, Amerika Birleşik devletlerinin ğt bir telgra!n göre l\lntsuoka'nm 
iltica etmiş olan Yugoslav hllkQme- Berlin ziyaretı esnasında Almanya 
tini meşru Yugoslav hükQmeti ola- ile Japonya arasında aktedılen bh 
rak tanımakta devam elteccğinin mu- anlaşma. muclbınce, Japonya, Alman. 

Hür Fransızlara 
iltihak Ediyor 

1 - İngilte;e 
2-Atlantik 
3-Akdeniz 

hakkak olduğunu.bildirmektedir: yaya tayyare ve harp malzemesi mu 

1 

Yugoslavyanın Vaşington elçisi Fo kııblllnde, bazı deniz cüzütamları dev 
tlç, beyanatta bulunmuJtur: redccektlr. Sanıldığına g!lre, bu de-

Parislilerin 
Duvarlardaki 

Yazıları 
LÖndra. 20 · {A.A.) - İngiliz do

nanması kumandanı Amiral Chat Fi
eld, Vlltshire kontluğunda Trovbrld
ge'do söylediği bir nutukta ezcUmle 
demiştir ki: 

Mücadele devam edecektir. Son I· nlz cüzUtamları, iki zırhlı kruvazö
ki hafta, nıedeniyet prensiplerinin rü, Uç kUçllk kruvazörü, dört ve ya
ldaıncsı için demokrat memleketlerin hut nltı torpido muhribini ihtiva e
müşterck mücadelesine Yugoslavya- dccelttlr. 

ZUrlh, 20 C A.A.) - Berncr Tag· 
vaght gazetesine gelen haberkre gö. 
re terhis edilen bir çok Fransız as· 
kerleri General de Gaulle iltihak et· 
mek nlyetlle Fransa.dan kaçmıya 

muvaffak olarak mUstcmlekelere g-lt 
mlşlerdlr. 

rri bu hususta kullanması beklene
bilir.' Maamafıh bugün öyle an· 
)a:şılıyor ki, Libyada kullanabildi. 
ği kuvvetler evvelce tahmin edil
diği derecede büyü'k değildir. 

Jngilizler lehine olan bir çok 
unsurları sayan T.imcs gazetesi 
makalesini söyle bitiriyor: 

Balkanlardaki har'bin neticesi 
her ne olursa otsun şarki Akde
niz hakl.niyetıi ve yakın Şaırk za
feri orada kazanılacak değildir. 
N~ws Chronicle gu:etesi vazi

yet hu.eusımdak~ mütalaasında da. 
ha ileri gidiyor ve diıyor ki: 

Alman başkumandanlığı Balkanlar 
harbinde kuvvet ve bllhassa zırhlı 
kuvvet itibarile bUyük bir üstünlüğü 
haizdir. Bu müthiş taarruzun ağırlı· 
ğı karıpsında Yunan ordusunun ve 
Ingiliz kuvvetlerinin i!Anihaye dayan 
maları beklenemez. Trakyada, Arna· 
vutlukta arazi terkedilmlştlr ve ye-
ni ricatler de hemen hemen muhak
kak olarak !Azım gelecektir. Eğer fm 
paratorluk kuvvetlerinin Yunan ana 
vatan topraklarından çekilmeğe mcc-

Avrupa canavan ' ue bu mUcadele
de, Uç meydan muharebesi vardır: 
'lnglltere mu~arebesi, Atlantik mu
harebesi, orta .şark ve Akdeniz mu
harebesi. 

Bu muharebelerin her üçll de bü
yük ehemmiyeti haizdir. Fakat İık 
iki tanesi hayatı mahiyettedir. Bun
ları kaybedemeyiz. Düşman bunu bi
liyor. 

Şunu hatırlayınız ki, Hitlcrin ln
glltereyl mağ!Qp edebilmesi bahsin
deki yeg~ne şans. Atlantik muhare
besindedir .. Fakat donanmanın vazi
fesini muvaffakıyetle başaracağın-

dan eminim, donanmaya o kadar çok 
itimadım vardır. Donanma. her şeyi 
harekete getirecektir. Donanmanın, 

geçen harpte olduğu gibi, ticııret ge
mileri kayıpları m~elesint hallcuece
ğinden hiç şüphem yoktur. 

İngiltere • Venezuella Arasında 
Bir Anlqma 

Fort of Spaln (Trlnlte), 20 (A.A.) 
İngiliz ve Venezuclla hükQmctlerl a· 
rnsında bir muahede aktedilcrek Pa-

nın iştirakinin ancak birinci safhası. 
nı teşkil etmektedir . .Zafer, bilyUk A
merikan demokrasisinin maddt ve 
mlıQevl yardımı ile, lngllterenin ve 
kardeş Ynnanistanın ,.e müttefikle
rinin yanıbaşında birlikte elde edile
cektir. 

Hava Harbi 
Loııdra, 20 (A.A.) - Ha\·a Xeza-

retınln tebliği: 

Bugün avcı tayyarelel'lmiz tara
fından Manş d~nizi ile Fransız sahil
leri üzerine yapılan taarruzt bir dev
ıiye uçuşu esnasında bir düşman av
cı tayyaresi tahrip edilmiştir. 

Tayyarelerimizden biri kayıptır. 

* Londra, 20 (A.A.) - Hava ve Da. 
hlli Emniyet Nezaretlerinin tebliği: 

Bugün diişman tayyareleri Kont 
sahilleri Uzertnde ve Skoçyanın şi

mali şarkislnde faaliyette bulunmuş
lardır. Münferiden uçan bazı tayya
reler lskoçyanın şimali şarklslnde i
ki noktaya bombalar atmışlardır. R!r 
kaç kişi ölmüş veya. yaralanmış bir 
kaç C\' de hasara uğramıştır. 

rla körfezinin methallnde bulunan Mant'ta Top Ateıi 
Patos adasının Trlnite tarafından Ve Lcındra, 20 (A.A.) - Fransız sa-

hur kalacakları zaman gelirse • ki, 
maatteessli! gelebilecektir • bundan nezuella'ya terkedileceği öğrenilmiş. hllinde yerleştirilmiş olan uzun men

tir. Buna mukabil Venezuella hükO.- zllli Almo.n toplal'ı bugün öğle üzel'i 
dolayı cesaretimizin kırılmıu;ı icap 
etmez. mcti körfezin cenubunda bulun11n DoU\'res mıntakasına ateş açmışlar-

t gayri meskun kavalıklarda İngiliz dır. Bu esnada Fransız sahillerini sis 
ngillzler, Yunanlıların yardımına " 

h6.khni"etı'ni tanıyacaktır kaplamtA bulunuyordu. Bu ateşi, ı;ay 
koşmakla çok iyi etmişlerdir. Bu ka- " · · " rl munt:ızam fasılalarla bir kaç sal· 
rnr, Libyayı ne kadar tehlikeye koy-

A 
,.o endaht eden iki büyük top aı:mış-

mıış olursa olsun verllmeli idi ve bu· imanlar tır. Mermiler insanca. zayiata sebe· 
nu bütlin kabine ittifakla vermiştir. 
Bu Churchlll'in cesaretini tebarüz et- T biyel \'emıediğl gibi hasarı da mucip 

• 1 d olmamıştır. 
Urmiye kafidir. İngiliz milleti gele- Jsa_ya a 
cck haftalarda kendini bekllyen im- İngiliz Hava Kuvvetlerinin 
Uhanlara itimatla göğUs gerebilir. (Başı ı incide) X Tebliği 

Daily Heral gazeJes~ de hemen he. 1.e!isatı ile sair a~eri · hedefler Atit\a, 20 (A.A.) - Yuna-
:ı;~r a:;-;l mUtallia a u unuyor ve 1 incrine ıbüyii(k ~apta bombalar tıistandaki İngiliz hava kuvvetle-

Yunan cesaretine ve bizim bütUn atmışlardır. Tam ısabetler kayd c- ri karargahının bugünkü tebliği: 
gayretlerimize rağmen, Yunanlsta!' dilmil ve büyük yangınlar çıktığı, Dün havanın fena olmasJna 
meydan nıuharebesi aleyhimize dön- şiddetli infilaklar vuku'bulduğu rağmen İngiliz bombardıman tay. 
mUştür. Meydan muharebesinin kati görülmüşbÜr. yareleri bütün gi.in düşman kuv· 
neticesi belli değildir. l<"akat belli o-

Yugoslav Ordusunun Teslim vetlerine ve münakalatın düğüm lan bir şey varsa o da Yunan cesa-
retinin kmlamıyac. gr ve İngiltere- Muamelesi noktalarına taarruza d·evam et-
nln de müttefikine flzamt yardımı Berlin, 20 (A.A.) - D.N.B. bildi· mişlerdir. 
yapma taahhildünU yl'rine getirece- riyor: Pilotlar bombaların rnotörlü 
ğidir. Ancak !iklrlerlınizi fena ihll· İyi malQmat alan muht'illerden öğ- ı '- l d . f 't·~ •w • . 

·ıd·ıı.· gö e 18 nlsa Kıta arın araSln a rn ı aK ettıt:;ını mailere hazırlarsak iyi ederiz. Al- renı ıoıne r n snat 12 den 
man ileri hareketini Yunan topl'akla- beri başlıyan Sırp ordusunun teslim 1 görmüşlerdir. 
rında durdurmak ihtimalleri pek za- hareketi 19 nisan gUnU derpiş edil- Diğer dhetten av tayyarelerİ· 
yıCtır. diğl üzere devam etmiştir. i miz mütemadiyen keşif hareket-

Hti.diselerden alınacak ders şudur: !erinde buluf'4:nu'Şlar ve düşmaw 
Zagrebe Alman Orta Elçisi na sık sık taarruz e"-islc.rd1·r. Ordunun elinde Almanlardnkf '•ad:ır ••u 
Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. bil· ·1· 1 • • d ·,.._. · ·· 1 makine bulunması lAzrmdır. Norveç, ayyare erımu. en :ıı .. ı.sı us e· 

ı..,ransa. ~lçlka harplerinde olduğun. diriyor: r.ine dönmemişlerdir. 
dan ziyade bugUn sabit olmuştur ki, Sieı;frled Kasche, Almanyanın Zag 
fert itibarile İngiliz askeri Alman ns· rcb orta elçiliğine ta.}1n edllınıştır. 
kcrine üstündür. Roma Valisi Berline Gitti 

Olimpos Dağı 
(Ba,ı t incide) * 

kralı majeste Yorgi Yunan mil· 
!etine Atina radyosu ile yaptığı 
bir hıtapıta ezcümle ııöyle demiş· 
tir: 

Müttehit ve azim'kar .kalarak 
mC!mleketin namus ve istiklal rmü-. 
cadelesine d.evam ediniz. Vatanı 
sonuna kadar müdafaa ethıeliyiz. 

Balkan Blokunun Bozulması 

Hitlere Yeni Bir 
Muvaffakıyet Kazandırmış 

Londra, 20 (A.A.) - A!i ajansı 
bildiriyor: 

DUn öğleden sonraya kadar Lon
draya Yenlşehrln düştüğü ve Bitlerin 
Olimpos dağına yerleştiği hakkında 
hiçbir haber gelmemiştir. Bununla 
beraber bu hA.dise tahakkuku inıkan 
:m; bir mahiyet arzetmemektc ve ya. 
kın zamanda. \'"llkuu beklenmektedır. 
Kısmi bir muvat!akıyetln vazlye. 

tın umumi manzarasını dcğiştlrmiye 
ktl.fi gelmiyeccği aşikardır. 

Times gazetesinin askeri muharri
ri vaziyeti sadece cClddi> teltl.kkl et. 
mekle kalmamış, fakat son derece 
ciddi olarak tavsif etmiştir. 

Berlin, 20 (A.A.) - Alman Hari
ciye Nazırı Ribbentrop'un daveti u. 
zerine Roma valisi Prens Barghese 
refikası Ue bugUn Berllne varmışlar
dır. 

İnıiltere Ve Avustralya lstiıate 
İle İt Görüyorlar • 

Sydney, 20 (A.A.) - Bnş\·ckU~ ve
klllet eden !<"adden bugün yaptığı be
yanatta Yunanlstandakl lngillz ve 
imparatorluk kuvvetleri mUdafaa 
hattının, son 24 saat zarfında yeni 
mevzilere çekilmek mecburiyeti ha
sıl olmasına rağmen, sarsılmamış ol
duğunu söylemiştir. Fadden Avus
tralya.. kıtalarının kuV\'ei mancviyesl
nln mükemmel olduğunu ve giriştik
leri şiddeti muharebelerde büyük bir 
cesaret göstererek tcmayUz ettikle
rini bUdlrmiş \'e Yunan başvekili Ko. 
rizisln vefatı dolayısile Yunan mille
tine karşı beslediği muhabbet duy. 
gulnrını ifade ftmlştlr. 

1',şdden İngiliz hilkClmetı ve Yakın 
Şarkta bulunan kumandanlarla sıkı 
bir temasın idamesi !Uzurnundan bah
sederek ezcUmle şöyle demiştir: 

Avustralya kı:aıarmın Yapacağı 
hareketler kararlaştırılmadan evvel 
Avustralya hUkılmeti ile dainın isti
şare edilmektedir. 

General Smutsun 
Nutku 

Kap, 20 (A.A.) - Başvekil 
General Smuts, dün bir nutuk 
söyliyerek <lemirıtir ki: 

Cenubi Afrika «Akdeniz mu
harebcsme> iştirak edecektir. 

Cenubi Afrika milletinden 
gayretlerini yavaşlatmamasını 
istivorum. Gittikçe şiddeti ar
tan bu mücadeleve iştirak et
mek üzere Mısıra kadar gitmek 
için size hrtap edeceğim ana ha
zır olunuz. Bunun için daha bü
yük bir ordu mevcuduna ihti
yacımız vardır. Bu mücadeleye 
yüzde yüz iştirak edece~iz. B u 
büvük bir muharebe olacaktır. 
Bütün mcmbalarımızla ona atı
lacağız. ----o----
Maref&I Petain Fransayı Açlıktan 

Kurtarmağa Çahfıyor 

Pau, 20 (A.A.) - Meraşal 
Peta in bu sabah Verdun meyôa· 
nına giderek Lejyonerlerin yemin 
etme mer83:mine rjyaset etmiştir. 

Mare~aI Petain irad ettiği bir 
nutu'krta ezcümle şöyle demiştir: 

Macaristan da 
Askere Alınan Yahudiler 

Budapcşte, 20 (A.A.) - .Macar a
jansı blldlrlyor: 

Macar hilkQmetlnin verdiği bir ka
rara göre, c\rvelkl rUtbclcri ne olur
sa olsun askere alınacak Yahudiler 
yardımcı hizmetlerde kullanılacaklar 
dır. 

Yugoılavyanın Peşte Sefiri 
Budapeşte, 20 (A.A.) - Yugosla\·

yanın Budapcşte elçisi Rastiç ve el
çilik mcmurlan, dUn Budapeştcdcn 

Moskovaya hareket etmişlerdir. 

B. Hitler 
(Ba.l;ıı l incide) ** 

Mareııalin nutkundan sonra B. 
Hitler kadehini katdırmış ve za
fer şerefine içm4,tir. 

Saat b.r buçukta son askeri ra· 
porları dinled~kten sonra B. Hit· 
ler misafırlerinden izin alarak çe. 
kilmiştir. 

ltalya Kralının T ebriki 
Roma, 20 (A.A. - ltalya 

kralı B. H•t)ere aşağıdaki telgrafı 
söndermi tir: 
Doğum yrldönümümüz münase 

betiyle ~ahsı:11za ve m'Ü'Ltefikimiz 
Almanyaya tC'briklcrimi ve sami. 
mi temennilerimi yollarım. H issi_ 
yatımı bU"&ün tekrarlamakla ay
nen bir haz duymaktayım. 

Diğer bazı habeı·lere göre de polis 
müdürlüğü Parts sokaklarında Al· 
manlar aleyhine 6200 du\"8.r yazısı 

sildirmiştir. 

Arnavutluktaki 
Yunan Kıt'aları 

Düpnan Tarafindan İz'aç 
Edilmeksizin Geri Çekiliyor 

A:tina, 20 (A.A.) - Dün ak
şam neşredilen 1 1 7 numaralı teb
liğ: 

Arnavutluktaki kıtaabmız rnU.. 
cadclele11ine intizam içinde de 
vam ediyorlar. Almanlara karşı 
Makedonyadaki harekat neticl", 
sinde. Arnavutlu1cta bulunan <kı· 
talarımız dii~man tarafından iz'aç 
edilmek 'zin muvaffakıyetli bir 
ricat menevreıri yapmışlardır. 
Dümıan, kıtalarımızın harekatı
na mani ohnağa teşe'bbüs ettikçe 
kuvvetlerimiz dönmüşler ve düş. 
mana ağır zayiat verdirerek püs
küıit.mü \erdir. Bu harekat esna
sında bilha a iki alayımız tema
yüz ctlm'is ve sancak~arı ordu gün
lük em:rinde zikredilmi0 tir. 

Makedon~·adal"i harekata ge- . 
tince, Almanların bu m111takada 
bir ileri hareketi bildirilmekltedir, 

Lamya, Halkis ve Ağrinyon'un 
Bombardunanı 

A:tina, 20 {A.A.) - Umumi 
Göringin Hıtabesi emniyet nezare1inin tebliği: 

Berlln, 20 (A.A.) - D.N.B. ajansı Alman tayyareleri dün bir:birl 
bildiriyor: ardından dnlgaiar halinde gele· 
Mareşal Göring, HiUcrln doğum rek l.amya'yı bom'.bardıman et

yıldönUmU müna~beWe radyoda söY mi§lerdir. Bazı evler hasara ui
lcdlğt bir hıtabede de\•let reisine bU- ramı~tır. 

tUn Alman askeri kuvveUerinln teb- Düşıman (ayyareferinden mü. 
rlklerlnl sunmuştur. Mareşal, C\'\'e· re'lckep diğer bir filo Halık.is' i 
lı\ son günlerde cereyan eden büyük bombardıman ederdk insanca za • • 
muharebelerin Alman askerinin ye- yiata sebebiyet vemıiŞtir. Az ha. 
nilmez karnkterint yeniden isbat et- sar vukuagelmi~ir. Agr.iy.ovotani 
mlş olduğunu söylemiş ,.e şöyle de- köyü civanndn bir Alman tayya. 
vam etmiştir: resi düşürülmü~tür. Alman tay 

Bu bUyUk zaferleri temin eden baş yarelcri Agrinyon'u da bom1bar-
lıca Uç şey olmuştur: dıman ctınıişler ve mitralyöz ate• 

1 - Alman lmwctlerlnin tcçhıza- şine tutmu !ardır. Sivil halk au· 
tı, sında az zayiat olmuştur. Vukua 

2 - Alman askerinin gördüğü ta- 1 geten ihasar da a~ır. Bir Alman 
lim ve terbiye, l tayyaresi Sakız adası it'Lcrind(' 

3 - .Alman askerlerinin haiz bu-' alçaktan uçarak evlerin çatısına 
lunduğu yüksek ahlAkt evsaf, kar§J mitralyöz ateşi a911lı~tır 
Mareşal Görlng, radyoda. Bitlere: Hasar ve zayiat olmamıştır. 

gıyaben hıta;> ederek şöyle demiştir: Bir İtalyan taware grupu Mo. 
Bugün Alman askerlerinin en ha- re sahillerinde l?_ahkçı kayıklarını 

rarctll arzusu ve size en kıymetli he-• bombardıman etmi e -de hi9bir 
diyesi emrettiğiniz yerde düşmanı netice elde edememiştir. 
yenmek hususunda ettikleri yemin- Yunanlılar Kahramanca 
dir. Bizim yüreklerimizi dolduran ü- D" ·· ·· la 

ti 1 k 1 • • . ovuıuyor r 
mi er e as er erımızın bu karJlrımn 
zaferlerin en büyüğilnll kazanmamı- . Atma •. ~O .<.AA.) - .Yuna
zı temin edeceğine kanıım. Bugllnkü nı~andak~ lngıhz ku~etlerı umu. 
yeminimiz şudur: mı karargahının teblıgı: . . .. 

Yolumuzun neresinde rasUarsak imparatorluk kuvvetlen bütun 
rastııyalmı. düşmanı her yerde ye- cephede c;arpışmabadırla~. Düt: 
neceğiz. man zırhlı alayları ve pıyadesı 

tarafından yapılan şidd~t>li taar· 
Mareşal Reichenau Hitleri ruzlar geri püskürtülmü.ıtür. Düş-

M th d
• mandan bir çok esir alınmıtıtır. 

e e ıyor Dü manın zayiatı büyüktür. 
Berlln, 20 (A.A.) - D.N.B. ajansı Ahnan esirler arasında bilhassa 

bildiriyor: 1 Av~uryalılann maneviyatı çok 
Hltl~rln doğumunun 5., inci devir bozlikıtur. Bunlar tayyarelerimi2 

senesi mUnascbetilc Mar~l Relche- tarafından _ _>-apılan şi<l.detli_ taar
nau, Voclkischer Beobaehtcr gazete- ruzla~m duşma~m un:ıncvı:ratını 
sinde bir makale nesrederek demiş- sarstıgını söylemışlerdır. 
tir ki: ~ Yürüyıüş halin~e bul~n~n düş-

man kıtaları tayyarelenınızin taHltlcr, mutlaka muzaffer olacaktır 
arruzu karşmnda ne yapacakları. Çlinkü ön safta bulunan bir Alman 
nı "a"ınnnktadırlar. askeri sıfatlle sulh senelerindenberl " " 
Düşmn cephemizin hiçbir nok· bu zafer içln kaU hazırlıklar yapmış-

tır Hltlcr·n k d 1 k !1 tasına girememiş ve cenahlarımı-
. ı ı,ıman an ı vası arı, ıı çe\•İrememistir. 

hazırlıklann tamamlanması ve tat-
1 

y 11 ~ ı h d unan ı ar so cena ımız r 
blkat tencvvlllerl ve mükemmeliyet- k h h 
!eri bakımından Alman" tarihinde! a ramanca arp ebnektcdırler. 

• Onlar bu kısımd h k. ha· bol bol rastlanan büyük kurnandan 1_ . d' I a are ata 
ı:eım ır er. 

simaları bulunmasına rağmen an- amrdııhırdı:ıl dL....ı~ "- · :o. 
cak bir kişiye benzetilebilir: O da, !ln~ rntyı \'C,nrmm 
Büyük Frcdcrtk'tır. Koçiyas Niçin Çekildi? 

Siltıhların mükemmeliyeti ve teş- Atına, 20 (A.A.) - O!i ajansı b!l 
ltllAtı ittbarne hasımlara karşı mu- dırlyor: 

.\hrnet Emin YALMAN 

~. ~ 
~ eli.ıı.ltı lllaııoka Mançuri' de 

Balkan bolokunun dağılması, Yu
goslavyanın pek geç kendine gnlmP.
si ve Türkiyl'nin hareketsizliği kar
şısında Balkanlarda Bitlere askeri 
bir mul<avemet te.şchbtlsllnUn daha 

Uzak Şarkta Mühim Bir Müzakere başlangıçta akamete mahkQm oldu-

Buı;Un cereyan eden hAdiseıerln 
hepsl mal<tmatımız dahilinde karar· 
laştırılnuştır. Fakat kıtalarınıızııı 
hareketlerinden c!kflrı umumiyeyl he 
men haberdar etmek mllmkUn de
ğildir. çnnkU bu husustaki kararlar 
l!şa edildiği taltdirde bundan düşma. 
nm ıstı!ade edeceğine şüphe yoktur. 
Eğer askerlerimizin emniyet( ile alı
nan tedbirlerin tesirini tehlikeye ma
ruz bırakmak istemiyorsak bu husus 
ıarda kati bir ketumiyet muhafaza 
etmemiz zaruridir. 

c Betbaht memleketimizin uğ· 
radığı maddi ve manevi büyük 
fela'ketten doğan ıztıraplar hala 
kendini hissettirmekted ir. Bu ız· 
tıraplar bilhassa lköylü sınıfı ara· 
sında kendini gösteriyor. Bugün 
memleketin en müstacel ve zor 
bir işinin mümkün mertebe halli 
için köylülerimiz hükumetlt: işbir. 
liği yapmaktadır. Bu güç ve m'Üs. 
taccl i 'n iaşe meselesi olduğunu 
biliyorsunuz. 

zafCerlyet daha slll'ı.h patlamadan ev. Yeni kabineyi teşklle memur edi· 
vcl tomin ve bütün mllll ve iktısadl len Atına vallsı ve devlet nazın Ko
ser\'etler seferber edilmiştir. Alman çlyas, krala müracaatla bu \'azıfe . . 
tnnkları ve Alman ha,•a kuvvetleı·i- den affedilmesini rica etmiş ve ccrc. 
nin yılmaz hUcumlnrı çoktanberl ha- yan etmekte olan fcvkalılde milU 
zırlanmış bulunan yıldırım harbini şaı Uar altında askerlerin daha bü
tahakkuk ettirdiler. yük bfr nfsbctte iştirak edeceği bit 
Mareşal. makalesini bitirirken har. kabine kurulmasının ve baŞ\'ekil mu 

bin henüz bitmediğini ve bazı kim· avinllğlne btr askerin getlrılmcstnio 
sclcrln vereceği malQmattan istifa- fikrince daha mu\·a!ık olacağını bil· 
de etmesi ihtimalini gözönUnde tu- dirmiştlr. 

1 llg 
:te ~. • 20 CA.A.) - Japon Ha-
cı~112:n-ı l\ıatsuoka, bugün saat 
"'l' ltançuri'ye muvasalat et

IJ;ı 
11
1la_at dokuza doğru tayyare 
11 

e hareket etmiştir. 

Rangoon. 20 (A.A.) - lngiltcre- ğunu kabul etmek Ummdır. 
nin Çin bUyUk elçisi Slr Clerk Ke.."'l', HA.diseleri ancak haiz oldukları 
Singapurda u;ı:ak şark İngiliz aakert kıymetlerle ölçen diplomatik mahfll
şeflert ile mühim müzakerelerde bu· ıer Yunanlstanın bUyük Akdeniz cep 
ıunduktan sonrn Çunklng'e gibııek hrslnln bir kısmını teşkil ettiğini söy 
Uzere buraya selmlştlr, " Iemcktedirler. 

Valiler, mahsulün müstchl.ikle. 
re adilane bir nislbet- dahilinde 
tevzüni temin ederken hüsnüniyet 
sahibi müstahsilleri lüzumsuz taz
yiklerden kor_µmalıdırlar.~ 

tarak Hitler hakkında daha fazla Kral bu snbnh muhtelif şahsiyet· 
malQmat vermek istemediğine işaret lerl kabul ederek buhran hakkında. 
ctmiştlr. mutıılılalarını aimışbt. 
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M il M L N Kanlı Bir Kasımpaşa 1! 
n,, Kavgası 

Geçen cumartesi günü Kasımpaşa
m•lı...allii:lıııQı"lııı'-~"~lıııQ••-'O.llııı' I da geçımtJiZlik yü_zUnden garip bir 

Akrabas ı ndan Bir Kızı Kirtetip · ~=~·:~:~~,,~~:r~ı~::~:"~~;l~~.::: 
Kası-nıpa~ada GUllühane sokağında 

Old U .. ren 81' r Şer'ı r ldaın E11 ,. , d ,. ~len~:~:·;~::.~~. o:~~~·~:o::e ~~::c~ U olarak bulunan Saim og·ıu Ser,·et Ye 

nıetresl ile, her neden ise ötedenberi 

Antalya (Husu~i) _ Şchri:ni_ köyüne dönmüş, kızını ve ahırda iyi geç nememekte ve iki taraf hiç 1 

ze iki ıaat uızal-tlık~a olan Karaba_ 1 ö'küzleri göremeyince Antalyaya yoktan meseleler çıkarıp birbirlerini 
• 1r köyü halı'Aınc!.an İ r:ıail Dede gittiğine hükmetm:;ı, fakat, ıki dldiklemektedirler 

a.dır.da, orba ya~lı bir adam, ak- ı gün bekled:kten ~onra meraka EvYelki gUn, bu iki aile yine bi., 
rabaeından on sekiz ya~larında dü~mü~tür. Yaptığı ara~tırmalat, hiç yüzünden kavga f:rkarıp birbirle• 
K6-mile aıdındc.ki kızı bır desise ı soruş.turmalardan bir netice çık- rine girmişlerdir. Bu dalaşma esna, 
ife ormana gönderro:~ ve zorla mayınca da kızının kaçtığ~na hü\- j rnnda Fnik özcan ile karısı, Srrvetln 
bikrini izaıc etıtik.ten sonra, bu metmiş::t.r. Aradan bir müddet üzerinC' atılmış ve bir hayli patakla .. 
alçaklığın.ın ıneydana çıkmaması geçtikten . sonra, aynı kö}den ı mtı;ılardır Canı fazlaca yanan ve ha
ll i~ zavallı kızcağızı ~oyun g~bı Veli oğ!1: lb~~h.m .... ile Abdürrah- 1 zımları lle uğra~amıyacağını anhyan 
bogazlamış ve cesedinı yakmıştır. manto çıft ~urmege gıderlerke.n ServC't de cebindeki çakısına asılmış. 

l-li.dı.se haakıkında alınan mallı- Armutludere mevkiinde yanık bır ra~t ~ele sallayıp savurmağa başla
aıtata göre, Kamaerun babası öte- odun kütüğü haHne girmı.., bi~ i~- mıştır. Biraz da bu şekilde devam 
beri alınak JÇjO AntaTyaya gitmiş, san cesedine tesadüf etmelerı ha_ t>den kavga sonunda. Faik özcan gö
giderkien de saı~ma-k istediği öküz. diseyi ve faili meydana ç:karmış, zUnden, karısı Kevser de bileğinden 
l?ri getirmesini kızına tembihle- yaıpılan muhakemede şerir adam yaralanmıştır. Kendisinin ve karısı
mt:=tir. Kai:r,.lenın An1ai}.ıaya öküz ölüm cezasına mahkiim olmuştu. nrn vurulmasından bilsbUtUn hiddet
~ötUreccğinl. öğrenen bu 'erır, sa. idam hüK.mü bu defa Antalya- lenen Faik da eline geçirdiği ekmek 
\fthleyin erkenden öküzlerin bu- da Kalek.aptaı meydanında ınfaz bıçağ"ı ile rakibinin başından ve elin-
funduğu ahıra girerek hayvanları edi.imi-11tir. den yaralamı~tır. Üç kavgacr akıttık 
ı;özm.üş ve k.Jra doğru !Nrmü tür. --o- ları kanların tesiri ile yarı baygın 

1'onra d.a hayvanla:nnı aramağa bir halde yere serilmiş ve o sırada da 
· k İspartada Tohumluk Tevzii cıkan Kimi le} i ormanda •stıra· hldise mahalline polis yetişmiştir. 

rıtk yazıldığı gibi habisliğinı yap· İsparta (Hususi) -Vilayetçe, UçllnU de hastahaneye yollamış ve 
mrştır. Kayacri tohum ıslah istasyonunda tahklk~ta başlamıştır. 

Azrlı hcri1f bu cinayeti i.-zledik· yotiştirilen yonca tohumundan 
ten sonra köy·üne dönnıüş, hiçbir 250 kil-o ve hayvan yc!rr.liğine K" 'k H 
• •'IY olma;:nış gıbi _işı ve gücile yararlı pancardan da 40 kilo ge- uçiı aberler: 
9C;1ıUl olrru~tur. K1z1n1 Antalya. tirtilmi§ ve çiftçilere tevzi edil
.da bekliyen Kcimilenin babası miş:tir. 

Pamuk Mahsulü 
Bu Sene 300 Bin Balya 

* Pastacı, börekçi vesaire gibi 
unlu g'Ida maddeleri yapan esnafa, 
toprak ofisi tarafından tahsis edi
len 1'10 çuval unun belediye koope
ratifi tarafından tevzii kararlaştırıl
mıştır. * Buz tcvziatıntn bu sene I<adı
köy. Beyoğlu, lstanbulda ayrı ayrı 

birer müteahhide verileceği, Adalar· 
la Boğ"azın yukarı kısımlarına ait 

Pamuk ekimi i~leri ile yakın- Adana, Mersin, Iğdır, Sakar- tevziatın da ayn bir mllteahhide ida-
dan alakadar olanların verdikle- ya, Maydos ve Ege mıntakala- re ettirileceği söylenmektedir. 
rl malümata göre, bu seneki ıpa- rında bu sene alınacak mahsu- * Belediye, şehirde bulunan oto
muk ekimi memnuniyet uyan- !ün diğer senelere nazaran da- mobil ganjlarını kontrol kararını 
dıracak bir derece ve şekildedir. ha çok ve yüksek kaliteli pa- vermiştir. fürkaç güne kadar maki· 
Ziraat Vekaletinin getirttiği muk istihsal edilmesi, dofrudan ne mtidtirluğti mtihendıslerl kontrola 
pamuk makineleri de çalıştırıl- J doğruya. vekaletin pamuk to- çıkacaklardır. Bu kontrolde. bilhassa 
mak suretile, bu sene yüksek 1 humlarınr ıslah için mütemadi: benzın, yağ ve petrol gıbı parlamağa 
kalitede tam 300 bin balya pa-ı ve sistematik bir surette sar- mtisteıt maddeler lçın garaılarda hu 
muk elde edileceği tahmin e- fettiği gayret ve faaliyete atfe- susı tertibat bulunup bulunmadığı 
dilmektedir. dilmektedir. tetkik edilecektir. 

üç Aylık idhalat ve ihracat 
* KöprU ile Anadolu iskelelerl 

arasındaki 11e!erlere bugün başlanmı' 
tır. Suadiyc iskelesinin bu sene ala· ı 
cağı vaziyete göre bilı\.hare ihdas e-
dilmek üzere şimdilik oraya vapur 

Ticaret \ 1ek0.leti tarafından 1 deniz aşırı memleketlerle ticari uğratılması münasip göruımemıştir. 
yapılan hesaplara nazaran, 941 muamelesinin kalmaması. se-
senesinin ilk üç ayındaki ihra- ~ olarak gösterilmektedir. lt
catrmızın &1 milyon 603 bin li- 1 halatın ihracata nazaran az ol
raya. itha~atı~ızın <ia .• 18 ~l-; masının sebebinin de, Avrupa 

•yon 7 4i! bın !ıraya balıg ol~ugu · memleketlerinin harpten evvel 

117LllACA 

anlaşılmaktadır. İhracatın ıtha-1 ld - .b. b 1 'kt d 'h 
lata nazaran 47 küsur milyon ! 0 ugu gl 1 0 mı ~r a .. 1 ra- ı .1 

,fa2'1a olmasına, haqıten sonraı· cat ya'Pamaması oldugu soylen- ıı-+-+-+-+-+-
abloka içinde kalan A vrupanın mektedir. 1 

3 
ı-ı--..__ 

Adliyede : 

Eğlenceli Kavganın Sonu 
Dün nö'betçi olan aslıye üçün- ı oğlu Mehmet de bir et satırı ala

c:ü ceza ma.hkemesi kadınlı erkek- ; ra"k hücuma geçm~lerdir ve bun. 
li .bir 1kavganın mahkemesine,. da;n sonra da iki kadıh, üç erkek Soldan Sağa: 1 - Sa.va.ş: - Bir hay 
c.ürmü meşıhut olarak bakmıştır. birbirine ıgirm~ş. J3ereket bu şişe van 2 Bravo - Nota 3 - Şeffaf 

Unkapanında oturan Ahmet ve satır bollugunda kan çıkma· bir madde - Bir kap 4 - Bir gazete 
kızı Ayse, Ahmet oğlu Mehm.et j m._,. .. Üç .. Bir hayvan 5 - Kemiğin ö~ 
ve Salih oi:lu Mehmet, evvelkj .Şahitler dinlendikten sonra zil - Çocuk yem•ğl 8 ~ Asri bir ha
aece Ahmet oğlu Mehmedin evin. müddeiUrn.uml muavini Cevat pis yeri - Yama 7 - Budala. 8 - U
de on kadar mUı.afirle beı..aber eğ- Özpay. rnti-talaasın1 söylemiş ve zak işareti - Nimet kadri bilmez 9 -
lenmişler, içmişTer, hora tepmiş- Ayşenin Emineyi "9Övmesi, Salih Bir renk - İçi boş - Bir ziraat A.letl 
lcr. faıka't vakit geç olduğundan oğlu Mehmedin de elinde bir ko_ 10 Kokulu bir nebat 11 - Kıymet 
ayni evde bitişik odada oluran cam:>.n et satırı ile hü.cum ettiği Ii bir taş .. Boş arazi. 

Abdülvahilt oğlu Ali ile karısı ıahit ifaıclesile anlaşıidığından tec- Yukarıdan Aşağıya: 1 - Avrupa 
El.nine uyuyamamışlar ve kendı- ziyelerini ve diğerlerinin de suç- memleketll"'tinden 2 - KUçUk _ Şaka 
!erine suMT1alarını, va:ktin geç ol- ... . . . 3 - Kız kardeş - Kısa zamanın ter-

"] ları olmadıgından beractlerJnL ıs~• sı· 4 s , t Sah BI · .duğunu söy~emişler. Fakat egen. 1 - -. ana .. a - r nevı pas· 
-cc bu, bir kere ba!11anınca hır temi-,tir. ta 5 - Tarifenin ortası .. İtalyada 
çık,madan bitmez derler. İki Meh. Mahkeme, salih oğlu Mehme- bir şehir 6 Burun - üst baş 7 -
met j1e Ayşe ver yansın eğlence· din kavgada silah cinsinden olan Kunım - Ayı yuvası 8 - Uykunun 
ye devam etmi.,ler. Bu sırada da bir et satırını kullandığı sabit ol· müjdecisi _ Beyaz bir madde O -
Ali ile karısı tekrar şikayet ettniıı- duğundan üç gün hapsjne, Ayıe· Tiyatro artlı!tı 10 - AlAmetler -
ler, :bu sefer de iki Mehmet ve nin de Emineye ha!karet eftiği sa· Dans 11 - Debdebenin kardeşi. 
Ayşe mü~tekilerin üzerine yürü- b!t olduğundan 3 gün hapis bir 
mü•ler ve Mehmet ile karısı elle. lira ağır para cezasına mahkum Dtl:\'KÜ BUL)lACANIN HALLİ 
rin~ rakı şi~clerini alarak ve Salih edilmeleri-ne karar vermiştir. Soldan Sağa; ı - Kasket ... Bora 

Dökülen Arpaların İzinde 
Evvelki gece hır ardiyenin ara. 

lığından iki teneke arpa çalan bir 
kadın cünnti. me~hut mahkemesi 
huzuruna çıkarılmtjt.ır. 

Küçülcpazarda, Duygulu soka
ğındaki tüccar Eminin ardiyesini 

aralık gören Hasibe adında bir 
kadın gece yarısı aaal bir buçuk~ 

ta dükkAnın kepenginden eliN 

eokarak ikı hoıı tenekesini arpa 

doldurmuş ve p<!k o kadar kana
atkar olmadığından silme do~ur_ 
mus ve gayet tabii taşırken yol 

bo;unca arpalar dökülmü,. Bu 
hal bekçilerin nazarı dikkatini 
çek.•iğınden bekç~ler arpa iz~ni 
takJp etm" \er ve nihayet Hasibe. 

ntn ev.ine kaodar gelm ... Jer. H asi

ben:.n evi aranınca arpalar mey· 

dana çıkmış. 
D ün Sultanahmet birinci sulh 

ceza mahkemesinde Hasibe, ya-

pılan duru~ması esnaıoın<la 48 ya
şındaki suçlu kadın: 

- Ah ben jyilik yapmak i9te· 
dim, bunlar dö'kü!m,U,,tü, topla
dun. Emin Efendiye ertesi günü 
verecektim, demi~tir. 

Muh akeme neticesinde kadının 
ıruçu sabit görüldüğünden Hasibe 
bir ay hapse mahkUm edilmiştir. 
Karar okunduktan sonra suçlu 
kadın dert yanarak: 

-İyilik et, kemlik bul, diye 
söylenip durmuştur. 

RÜŞVET SUÇLUSU 

Artin i.mıind c 1bir kereste tÜc· 
carı, Fuat ve Nuri is:imli iki güm· 
rük memuruna rüşvet verımek su. 
çundan dolayı asliye seki-zincı 
ceza mahkemesinde muhakeme 
edilmelote idi. Muhakeme dün 
neticel enmiştir. Suçu anla~ılan 
Artin, iki ay yirmi gün hapsedi
lccdk, ayrıca yirmi beş !na da pa_ 
ra. cezası ödeyecek~ ir. 

2 - Uşak - Ek 3 - Kul • Safra 4 -
Ur - Mak - Ab 5 - Lehim - Fa 6 -
?.{ahir 7 - Tiryaki 8 - Alo - Tokat 
9 - Azalma 10 - Ev - Aidat 11 -
Teleskop - Ak 
Yukarıdan A<ijağ ıya: 1 - Kukule· 

ta - Et 2 Aşure - İlave 3 - Sal 
.. Horoz 4 - Kk - Mi 5 - Sam .. At· 
ıas 8 - Trak _ Komik 7 - J.r'CikJ.do 
8 - Baraka ... Ap 9 - Jiutut 10 -
Re - Ati 11 - Ak - Barınmak. 

" oeno:a 
BG•BORON .i 
Emiıml Nmıot Abla glfMt 
ontır.dekl ınuay~ 

har g1lr. haırtalıın kabul -
:Xel. Ml3l 

~ DOKTOll-lilMTAGJ:ll ... 

CEVAD TABSiN 
tDBAS - ııtA.N • KAZuıı..u 

veoaJrenln taıılllJo'1n1 J'&PU. Dl· 
van~1u crtasmda Tel. 23SM 

ist. Vakıflar DlrektörlDGU lllnlln 
Kıymeti 

L. K. 
Pry aJr.çe&i 

L. K. 

627 00 48 00 
Sultan Afımet ll!ahıillesıılde ~ sıımı ~· eftf 14 yem 

10 No. ıu 3 od& bılr kfler ve araaıtr ınrmnen ha.Jıffft1ill- tamamı '1117 
Yukaırıda. yazılı hane satılmak üz,ıe.re en MJ ~ mfutdlfıOe at;ık. art· 

tırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 24-/4,9'4:1 perş-em'>e g;Aw(t-8..t ~15) de icra 
edilecefinden üıtekh)erin Çemberlit:ıRştc. istanbul Vakillar Bat Müdürlü· 
ğü MahlQlB.t kalemine müracaatıarL· (28Zl) 

,, , 
TUR\( TIClı.~(;T - ~ANJlASI A.} 
l<UPONLU VADE:LJ M~VDUAT 
P~AAN 1 BURADA l~.(LET 

~ ~1 

İnşaat İlanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden : 
1 - Tokat vil3.yetinde Turhala 6 kilomett·e mesafede Kar.ova inek· 

hanesinde yapılacak olan -tll018 on bir bin on sekiz> Ura. c19 on dokuz> 
kuruş keşif bedelli anbar inşaatı kapalı zarf usulile ve 25 gUn müddet· 
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25"4 '941 cuma günü saat 15 de Tokat Nafıa müdür· 
lüğü binasında n1Uteşekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat c:626 altı yüz yit·mı altı~ lira c65-. a.ıtmı-9 

beş kuruştur. 

·1 - Eksiltmeye girebilmeleri için istekHlerin muvakkat teminatı 
vermiş ve 2490 11ayıh kanundaki vasıfları haiz olmaları ve en a.z Uç 
gUn evvel müracaat edilerek bu iş 

0

ıçin vilayet Nafıa mUdUrlüğUnden 
alınmxş ehliyet vesikasile Tıcaret Odası \'esikasını ibraz etıneleri ıa .. 
zımdır. 

~ - Bu işe ait proje, keşif ve şartnameleri görmek ve daha fa.zla 
malQmat almak isteyenlerin Tokatta. vUA.yet Nafıa mUdilrlUğüne ve 
Turhal civarında inekhane mUdUrlUğUne mUracaat etmeleri. 

6 - Teklif mektupları yukarda UçUncU maddede yazılı ihale saa. 
tinden bir saat evveltne <saat 1.\- de• kadar komisyona getirilecek ve 
komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta. ile gönderi· 
lecek teklif mektuplarının 
olma~ıı ve lyıce kApatılmış 
ter kabul olunmaz. 

nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş 
bulunması ~arttır. Postada olacak gecikme· 

<2~73> 

* 
İnşaat İlanı 

Kazova İnekhanesi Müdürlüğün:len: 
1 Tokat vilayetinde Turhala 6 kilometre mesafede Kazova inek· 

hanesinde yapılacak olan «21865 yirmi bir bin sekiz yUz altmış beş> 
lira ... 15• kırk beş kuruş keş,if bedelli buzağı ahırı in,aatı ka.palı zarf 
usulile ve 25 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25/1/941 cuma. günü saat 15 de Tokat Nafıa mUdUr
lUğU binasında mUt~ekkil komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Jı.tuvakkat teminat c1639 bin altı yUz otuz dokuz> lira ~91 
doksan bir> kuruştur. 

4. - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı 
venntş ve 2490 sayılı kanundaki va..•n!ları haiz olmaları ve en az 3 gün 
evvel müracaat edilel'ek bu İ5' için vi1ıtyet Nafıa mUdürlUğUnden alın
mış ehliyet vesikaslle Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri lA.zımdır. 

5 - Bu i_,e alt proje, kefif ve şartnameleri görmek ve daha fazla 
malQmat almak tsteyenlerln Tokatta vllAyet Nafıa mUdürlUğüne ve 
Turhal civarında inekhane müdi.lrlUğUne müracaat etmeleri. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü maddede yazdı ihale saatin
den bir saat ev\•eline 4'Saat 14 de• kadar komisyona. getirilecek ve ko· 
misyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir, Posta ile gönderile
cek teklif mektuplarının nihayet tayin olunan saate kadar gelmiş olma
sı ve iyice kapatılmış: bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler 
kabul olunmaz. c257'> 

~ 

İnşaat İlanı 
Kazova İnekhanesi Müdürlüğünden: 
ı - Tokat vilB.i"etinde Turhal& 6 kilometre mesafede Kazova tnek· 

hanesinde yapılacak olan «19907 on dokuz bin dokuz yüz yedi> lira 
c40 kırk> ktırUŞ keşif bedelli boğa ahırı inşaatı kapalı zarf usuUle ve 
25 gün müddetle ekSiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 25/4/041 cuma gUnU saat on beşte Toka.t Nafı& mü· 
dürlüğü btnasında müteşekkil komi.syon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Jı.fuvakkat teminat «1492 bin dört yUz doksan Jkl> l ira. <85 
seksen beşıo kuruştur. 

4. - Eksiltmeye girebilmeleri için isteklilerin muvakkat teminatı 
vermiş ve 24.90 sayılı kanundaki vasıfları haiz olmaları ve en az Uç 
gün evvel müracaat edilerek bu ·iş için vilayet Nafıa mUdUrlutUnden 
alınmt~ ehliyet vesikası ile Ticaret Odası vesikasını ibraz etmeleri 

lAzrrndır. • 
5 - Bu işe ait proje, k<'şif ve şartnameleri görmek ve daha fazla 

malO.ma.t almak isteyenlerin Tokatta vilA.yet Nafıa m.UdürlUğüne ve 
Turhal civarında inekhane müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

6 - Teklif mektupları yukarda Uçüne'U maddede yazılı ihale saa
tinden bir saat evveline .-sa.at 14 de• kadar komisyona getirilecek ' 'e 
komisyon reisine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ne gönderi .. 
ıecek teklif mektuplannm nihayet tayin olunan saate kadar gel.mlf 
olması ve iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikme-
ler kabul olunmaz. c2575> 

Baf, Dif, Meale, ·Grip, Romattsm• 
&nalji. Kınklık nı Batan Ağnlarıaızı Derbll K~· 

b-. ,- 3 '"'9 ıtınablllr, fAltL!TttRIND!:N SA~lf~INI&. 
HP VERD& •PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

İstanbul ilanları \ 
-~~~~~~-~~---~~-~~~~-~-----

'!'abmln bedell 

2530,00 

509,85 

nk teminat 

189, 75 Umumi bahçeler içın yaptmlacak lO ad•1 

kanepe 
38,24 Kurbalıdt.·r~ - f=1"~Ut1Uçeşn·.e yolunun va,Sa~ 

ti mesafe:::incle depo cUJlmek ~artlle .satın 
aıı.•t\Cak :;5 mclre mik8.0ı mıcır. 

TaJımin bedelleri ile temino: nıikta.rlrıl'ı yukarıda yazılı işler ayrJ 
t ayrı açık eksiltmeye konulmu.jtur. Şartnaınelc:-i zabıt ve n1uamela 

mUdü:-!UğU kaleminde görUl'!bHlo:-. 1ha'e zg/.1/!}1.1 pazartesi günü saat l4: 

de t!atmt encümende yapııacaktır. "l'a.ipu:rin ilk teminat makbuz veY• 
ır.eln.upları ve 941 yılına ait ti\!ill'ct o::!ısı vesıkalarılc ihale gilnü 1nua1-
yen saattt datmt encümende bui;ırın1aları. (2891) 

( Devlet Demiryollan 1Iinlan J 
D. D. Yolları 10 cu İşletaıe 

Müd:irlüğünden : 
1-.letmem.tzce .kapalı zart usunle eksiltmeye konulan !>ef blıJ ?>eş y6' 

metre' mikA.p çam tomruğa talip çıkmadıfından (şartnamede mUteall# 
hitlcr lehine tadilA.t icra edilerek) 2490 sayılı kanunun 40. cı madde
sine tevfikan yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. ı.ıeı· 
kQr beş bin beş yUz metre mikAp tornruğun muhammen bedeli yll.z yir· 
mi bir bin lira olup ihalesi 29.4..941 salı gUnU saat 15 te Erzurumda. ıO· 
cu ifletme mUdUrlüğU binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek tstiyenlerin yedi bin üç yüz liralık muvakkat tenı~
ne.tlarile kanunun tayin ettiği vesaiki ve bu işi becerebileceklerine dait 
olan bir belgeyi ve teklif mektuplarını ayni gUn saat 14. de kadar ıc.o· 
misyon reis11ğine vermeleri lAznndır. 

Beş bin be' yUz metre mikap tomruk onno.n mUdilrlllğllnce ış1ct; 
memize tahsis edilen Olutunun Köroğ'lu ormanlarından tefrik edilen 1 

a ve 29 a No. lI maktalarından katedilecektir. 
Teslim yeri Sarıkamış Hızar fabrikasıdır. 
şartnameler Haydarpa.şada 1. ci, Ankarada 2. ci, Erzurumda 10, eti. 

işletme mUdUrlUklerinden ve Sarıkamış, Kars. Trabzon istasyonlarındı!l 
6 Ura mukabilinde tedarik edilir. (2921) 

* , ı Muhammen bedeli (6693) lira olan (:?2) kalem ölçU aletleri 5;MaY1· 
194.1 pazartesi gUnü saat 15.15 de kapalı zarf usulü He Ankarade. id&l"' 
binasında satın alınacaktır. 

ı« 
Bu i.ı;ıe girmek isteyenlerin (501,98) liralık muvakkat teminat · 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gUn saat 15.15 
1 

kadar Komisyon Relı!llğlne vermeleri ıarnn ır. 

Şartnameler parasız olara.J.: Ank~rada. }.{n1zeme Dairesinden, 11'~1" 
darpa!Jada Tesellüm ve Sevk Şe:fiiginr'!en c:!ı:ı.ğ":tılacaktır. f30t6) 

Topkapı Sarayı Iv..üzesi Müdürlüğ :indeıı: 
Keşif miktarı. 

Llra K. 
l\ıu ... ·akkat teınlnat 

Lira 

1521.37 1u 5/5/1941 
llJlf' 

Topka.pı aarayı müzesindeki 1521 lira 37 kuru~uk tamir ~ık nı , . 
ka.sa ile 5/5/941 pazartesi gllnU saat on beşte Yüksek mektepler mııl1 
sebeciliğinde ihale edilecektir. .j<) 

Taliplerin yüksek mimar veya mühendis olması ve bu gibi ~t" 
eserleı·i tamir etmiş bulunması meşruttur. İhaleden evvel mahallen göe;'!i 
mek ve keşifnamedeki evrakı tetkik etmek üzere Topkapı sarayı nıüı 
mUdUr!UğUno mllracaatıarr. (3030) 

1 ~ft • l\'l?Rl!hıaMl:~lll!:1fS 
r--------maı-.:ı::=--______ _, 

Tlrldye Cam•uırlJ an 

Ziraa BankasJ 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 Tilrk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Ziral ve ticari her nevi banka muameleleri. 

Para bir iktirenlere 28,000 lira ikramiye veriyor 

• d• 
Zira.at Bank asmda kumbaralı ve ihbarsız tasaITuf heeaptaJ'P" gı· 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ne ~ 
dakl pllna göre ikramiye dağrtrlacaktır. 

4. ,. fiOO " 2,000 ,. 
' > 250 > 1,000 » 120 » 4.0 > 

5,000 Jir' 

4,800 , 
4 adet 1,000 llralık 4,000 lira 11 100 adet 50 liralık 

•00 • 
40 " 100 • t.000 » 160 :» 20 it 8.-

DİK.KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~: 
ğı düş,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazla.sile "\"erneeel< 

K ur'alar 'senede 4: defa, 11 mart, 11 haziran, 11 eyJOI, .. 11 BirincikA.nurıda çekilecektir. 

Sahibi ve Nqrly&t M!ldllrll: AHMET EMİN y~ 
Bamldığı Y<'t': VATA..'i MATBAASI 

' 


