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da b' · tirildibıi içın, 
,. nin arası tJJ,Iım bk -

muştur. İste, bu kalabalı 
t b len B y Sami Karsı
ntrol heyetinin bnüne gi-

n ınd n ıynlıp, kon-
trol h y tinm bntınden dönen -
lerın ak n ıyor. 

Bu udetle mu yeneye tabi 
tutulmadan tekrnr Brendizinin 
baş altına gelmek ve otel Kro
kere nazı! olmamak saadetine 

1 
kavu uyor. 

Fakat, Bay Sami Karsıalanın 
lr.albı yine ferahlamış değildir. 

Eneli esi, vapur, Hı. sular kara
nrken kalkıncaya kadar devam 
edec tir. Zira kontrol heyeti I 
harck t ru... kadar gemiden 
ayrılmaktad . Belki aradıkla
rını bul madıklnrı için; belki 
de gel ek bir zatı bekledikleri 
için, bu iht. ati tedbire lüzum 
görmü"]lerdir. 
Nıh ~ ( t, g ne..<ı, İstanbul ca

"1.ilerinin kw wılu kubbelerinde 
parıldaya 1.I'lldaya kaybolur
nen Bren i demiı ini cekmeğe 
bru lıyor. 
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denız ... 

at şonra ver elini Kara-

B y Samı Ka.rsıalan, o ?..aman, 
geni,., bır, 

- Ouohh!! 
D'yor. 
Dalgalı bır denizde, üç gUn 

de\ am eden yolculuktan sonra, 
Bay Sami Karsıalan Samsuna 
çıkıyoı. O zamıınlur, bütün Ana. 
doluya kök ı:ıalmış olan xnilli mü
cadele un urlanndan A. P. teş
kil· t.ı m nsu~liı.rına müracat e
diy r ve kendisini tanıtıyor. 

Rcfakatınde, A. P. te kj}atına 
menı:.ub bır vatanperver olduğu 
hald m rk z k ) a 
gidi.} or. Boyl , emin bır otele 
mısa ıı oluyor 

F.tknt g lelim madalyanın 

ters tar fına: 1 
B y 8- mı Kursıalanın Smsu

na muv.t ·alatından •ır gün ev
vel, ağabeyısı general Halid An
ka.ral 3 mu veccıhen hareket et 
roi r! 

Mal· m olduğu VE'<' h ıle, Gene
ral l l d Ankarad Ko li gru
pu kumu.ndanlığına ta~ n cdil
m.ı ve Geyveye gelıııiştir. 

Y lnız, kardeşı Ba.y S mi K.ı.r 
sıal un Sarru una çıktığı kendi
sin bıldırumesi üzenne telsiz 
il u h b 1 yollamıŞtır. 

Akçru hir, Düşce, Hendek, 
Karn.çrun yolu ile G yveye var -
sırt; istasyonda buluşalım. 

Bu haber üzerine, Bay Sami 
Karsıalan meşekkatlı bır kara 
yolculuğuna çıkıyor. Bir hafta., 
on gün sonra Geyve istasyonun
da ağabcylSl General Halid ile 
telakı cdıyor. 

O sırada. ıkıncı İnönü harbi 
henüz başlamamıştır. Yalnız, 

cephelerde hazırlık yap~lmakta; 
müstevli kuvvetlerin vatanın 

"hariıru ismet,, inde boğulması 1 
içın tertıbat alınmaktadıı. 

General llalid, bilhassa milis 
kuvvetleri ıslah ve teruıik etmek 
ile m ·"'gu~dilr. Harbin tek elden 
idaresi ıçin Geyve istasyonu ka
rargah ittihaz eylem.iştir. muh
telif cephelerde, muhtelif vatan
perverlerin ellerinde bulunan 
kuvvetleri bir araya cemetmiş, 
bunların başına muvazzaf zabıt
leri kumandan tayin eylo.miş, 

tabur, alay, fırka teŞkilatı vü
cucle getirmiştir.. 

Bu hususlar hakkında mer
hum Gen ral Halidin karde§i 
Bay f;ami Karsıalan unrarı ıroy

lcmiştir: 

"-Ağabeyim, Kocaeli cephe
sine gidince Hasan Zobuoğlu, 
Sarı Efe, lpsiz Receb, Gökbay
rı:ı.k Cemal, Meto zade Hüseyin 
ve knptan lfı..kabını taşıyan bir 
çok şahısları çağırdı. Onlara, 
sebkat eden hizmetlerinden do
layı teşekkür etti. Fakat, har -
bın kazanılması için ellenncleki 
kuvvetlerin taliın ve tensik edil
mesi lfızım geldiğmi anlattı. 
Böly.ecc Kocaeli havalisindeki 
lru,,·:v tleri kumwıdası altımı al
dı. Milıs kıt'nlAnnı, nizamiye 
taburları haline getirdi. Hulfisa, 
lıarb cephesinde muvazzaf bir 
ordu mevki almış oldu. 

Aradan iki, üç ay geçtikten 
son~ ikinci lnönü harbi başla
dı. Agabeyiın, cephede, kuman-! 
da m vkiine getirildigi t 1 ğ o
lundu. Bu suretle İnönü harb1e
rinc i. tirak etti ve orada y ra
landı.,, 

• • • 
Simdi, Bay Sami Kaı 1 n 

bah ttiği mevzua, yanı ağabe-1 
yi G nernl Halid ıle milis kuv
vet ı kumandanlarının arusın

dakı münasebete temas eyliye -

lim: 1 
M ı ·, İzınitin kat'81 salıilin-

dek' kah am nca lıar ketlcı · i 
oku u nuz Hasan Zobuoğlu, 
gene l Halid tarafından Geyve 
ist' yonm"a cfa.vef olunuyor. 

Hasan Zobuoğlu, Avdan dağı
nın sırtından, bir ata atlıyarak 

dar ve sarp keçi yollarından ge
çiyor Geyveyc geliyor. 

M rhum Gen ral Halid ile, ka-1 
rag·lhında mülaki oluyor. Kor
kulara sert, yararlığı görülenle
re cesur bir asker nıhile ve er _ I 
kC'kÇP rnuamc1e eden Kocaeli 
gl'Upu kumandanı, Hasan Zobu- j 
oğluna ciddi fakat mültefit bir 
tavır ile: j 

" Gel baknhm, otur,, 1 
Diyor. 
G neral Halı 1, kısa bir, iki 

af i özd n :sonra mevzua geçi
yor. 
"- Arlık, ç<'t..e harbi kalktı. 

Alayının kadr sunu genişletecek 
bPrabcrinde bu.l:ınan kuvvetleri 1 

ikı alaya ıb15.g edeceğim. Lakin, 
harb fennine uygun bir tarzda 
bar kete geç b lnwniz için, a& 

kerl rm baŞlna benim tayin ey
lediğim kumandanlar gelecek. 

Sen Hasan Zobuoğlu, bütün 
kadro mevcudu u, silü.h ve cep
haneni onlara te !im edersin! 

Bu hu usda bir tereddüd gös
tereyim eleme! 

Hasan Zobuo;ylu ayağa kalkı
yor, General Halıdi sel8.mlıyor: 
"--Paşam, bt'n bir askcrim!.,.ı 

Ne emrd rsrnız can ile, baş ilel 
onu yaparım~ j 
Şimdiye katlar vata.mm için 

c;:alıştım. Şiındidcn sonra, yine 
vatanım itjn elimden geldiği 

kadnr laizmettc kı;ınır etmem! 
Teşkil ettiğim kuvvetler., bu

güne kat n.r ~t uı millet uğ -
nında kendil rine d~qcn vazife
leri yap:nışlar ise, bumm ile ifti
püyor. Sonra: 

Diyor. 
General Halid, Hasan Zobuoğ

lunun bu civanmcrd Türle çocu
ğunun sözlerinden fevkalade mil 
tehassis oluyor. Ayağa kalkarak 
onun temiz ve a ık alnından ö
püyor. Sonda· 

Mısır gençlennden mij.teşekkil 

kafileler Akdeniziır kapalı ol-ı 
m.ası dolayısiyle şehnmizden 

transit olarak Mısıra ge meğc 
baslamışlardır. Diinkü kon
vansiyonelle Mı.c;ır gençlerin -
den mütesekkil 3 kişilik bir 
grub gelmıştir. Bunl tr, 1talya
da Almanlardan ba~ka Q.ığer 

devlet tebaalannın m mlcketi 
terke davet olunduklarını soy· 
lemektedirlcr. 

Esasen yapılan roütcmadi 
bombardımanl::ır İ lyada bu
lunan ecnebileri memleketi 
terke mecbur etmektedir. Mı-I 
sırlı gençler ayn izamanua İ
talyanın Yugoslav hududu bo
yunca genis mıkyasta askeri ' 
tahşidat yaptığını ve hudut 
civarındaki birleri boşalttığı
m söylem·slerdir. 

Yeni gelen mlilteci 1mfifoleri j 
Ayni trenle Al.manyadan 

knçmağa muvaffak olan 70 
kişilik bir Polonya mülteci ka· I 
filesi şehrımi~e gelmişlerdir. 

Bunlar Suriyeye geçe eklerdir. 
Bir Alman gazetecisi de geldi 
Alınanyamn en me bur ga

zetelerinden \ e Berlinde mün -
teşir Doyçe Algemaniye Ç y
tung gazetesinin Şark muhbiri 
V on Globig de dünkü trenle 
şehrimize gelmiştir. 

Meslekdaşımız, memleketi
mizde bir kaç haf ta kalacağını 
ve Türkiyedeki vaziyeti ted
kik ederek intib alrını gazete
sine bildireceğini söylemiştir. 

Ayni zamanda bugünlcrd.e 
Türkiyeye bir kaç gazetecinin 
daha elme5i ibtiIJıali olduğunu. 
illi. ve etmiştir. ı 

Von Golbing dem'stır .ki: 
"- Türk - Alman mün e-1 

betlerinin yakın bir istikbalde 
şimdikinden daha ıyi olacağını 
tahmin ediyorum. ,, 

1 
"-Bu geoe burada kal. banim 

misafirim ol. Yarın, erkenden 
senin ile beraber yola çıkarız, a
layını te{tiş ederim.,, 

İltifatında bulunuyor. Dün sahalı E-Clıri:mize geleli 
Ertesi sabah, General Halid, Maliye Vekili Fuat Ağrah 

Hasan Zobuoğlunu refakatine dün sabahki ekspresle şcluiı.. 
alarak Çerkeşli köyüne gidi • mize gelmiştir. Vekil· Pendik

te inerek doğruca Erenköyün-1 
'Y'<JT. 1 deki evine gitmiştir. Vekil yc-

Burruia teftişi bitiren Gene.nd ni vergilerin tatbikab hakkın
Halid, yine Hasan Zobuoğhmu da burada tahkikat yapacnktır. 
reafkatlne alarak, milis kav vd:- ıtıı•--

lerinin bulunduğu Bereket, Lef- MAARİFTE ; 
ke, Düzmeşe, Çiftlik, Pomakköy, I 
Kars.aydın ve Kaynarca köyle- lkmekteb öğretmen-
rini dolaşıyor. Böylece, bil.~ a- )erine mÜ af at 
Jay kadrosunu gözden geçınyor, 
tekrar Lcfke k~1ine dönüyor. 

Bundan sonra, General Ha
lid, mezkur kuvvetlerin takviye
si işi ile menguI oluyor. !ki alay 
teşekkül ediyor: 

Bunlar 24 üncif a.l&y ve 15 inci 
yıldırım alayı adını abyorlar. 

24 üncü alaya kaymakain Re
şad Bey, 15 inci yı1dınm alayı
na -da Mahmud Nedim Bey -
binbaşı veya kaymakam - ıw -
mandan tayin olunuyorlar. 

General H lid, Geyve istasyo
nunda bulunan ka.rnrgWıına dö-
nerken, Hasnn Zobuoğiuna: ı 
"-Sen, burada kal. Alny ku

ma.ndanları ile beraber bulun. 
Ne on.lnrın, ne de askerlerin ya
nından aynlma!.,, 

Diyor. 
Bu mıntakada harb, mevzii 

va. 'yette olmak üzere aylarca 
de' am ediyor. Hasan Zobuoğlu, 
pi r m'i i ile beraber, 
cebhel 

ıy n umumi 
e •·yor. 

Hasan Z o fu da, hücuma 
kalkan kuvv ti r ıle beraber, 
Yenişchirden Karamürselc geli
yor. 

Pişdar kuvvetleri, Karamiir
selden Kurt köyüne varıyorlar. 

[Sotıu var] 

' verilecek 
IDr okullarda muvaffakıyetle 

çalışan bazı öğretmenlere gös
terdikleri muvaffakıyet dere
cesinde mükafat ve ikramiye 
verilmesi kararlaştırılmıştır . 
Verilecek mükafübn mıktar.ı 
Maarif Vekaleti tarafından ka .. 
rarlaştınlacaktır. Mül{afat ve 
ikramiyeler kısmen nakti ola -
caktır. Bu karar ilk olarak 
Ankara Maarif müdürlüğünde 
tatbik olunmuştur. lwar bu 
sene İstanbul Maarif müdür-ı 
lüğünün hududları dahilinde de 
tatbik olunacaktır. 

--- -oı----

MÜTEFERRiK: 

Toprak mahsulleri 
ofisinin yaptıracağı 

silolar 

tasyonund 
bir ambar il 
şa.sını k ra ! 

Fakılı sil una 71 bin liraJ 1 
Kayseri istasyomındaki inı>aa- ı 
ta. da 15 bin lira sarfolunacak-

tır. 1 

ıt RAZIRAA l. U 

IPOLJTIKA 

--o-

Bu haf ta z:ırfında bir kısım 
mahsullerimizin bazı memleket
lere satışları baslııdığından iç 
piyasada bir canlılık husule gel· 
mistir. Maamafih ihracatı yapı
lan bazı nınddelerimizin de fi
yatları düşmektedır. Bir hafta
lık piyasa vaziyetini neşrediyo
ruz: 

işsiz gez nler Z n
gul a madenleri

ne sevkolunuyor -

Buğday: 

Vaziyet normaldir. Yeni re
kolteye ya.klaı:;ıldığı bu ıralar

da fiyat sevıyel 'rinin bir par
ca tenezzül etmesi tabii olarak 
kar· lanmaktndır. t racat h~ la 
yapılamamaktndır. Bununla be· 
raber piyasa sağlamdır. 

Arpa: 
Bu hafta arpa fiyatlarında ye

nid n hafif bir dil: üklük yde
dilmiştir. Muhtelif mıntaka.lar -
dan gelen haberlere göre mah -
sulün bu sene fevkalade o duğu 
ani 51.lmakta.dır. Bu sebeble n.r
pa, Yulaf gibi mahsulümlıztin 
fiy tlarını korumak m ksadiyle 
b nkalnr vasıtasiyle bu malı ul
lerın satın alınması hakl ındaki 
Ticaret V ekfı.lc inin ittihaz ettiği , 
karar köylüyü fevkal de evin
dirmi.ştir. Bu vaziyet 1 nrsı:-.;ında 
arpa muamelelerinin s bit ve 
sağlam bir şekilde muamele gö
erccği tahmin edilmektedir. 

Pirinç: 
Piyasa işsiz ve isteksiz bir va

ziyettedir. İstanbul pirinç fab
rikalarmd~ fazla stok bulunması 
ve havalann ısınmasiyle yatkın 
pirinçlerde husule gelmesi mel -
buz böcekler yüzünden stok şa
hibleri ellerindeki malların bo
zulmasına mahal kalmadan el
lerinden çıkarmağa çalışmakta 
ve mütemadiyen iştihasız ve a
lımsız olan piyasa.ya mal arzet- il 

mekten geri durmamaktadırlar. 
Fiyatlar: Birinci Orhangaziler, 
33, kurmınlu Tosyalar 28, Diy r 

1 

bakırlar 26, kuruş aralannda 
oynamaktadırlar. Pıyasa istek -
sizdir. 1 

l\ladru haYzasmda ~eni bir 
~~k İnşaat yapılacak 

H"Ukfunet Zonguldak hav-
1 zasındaki ışçi buhranım önle-

mek ve ayni zamanda büyük 
hirlerimızde iş.5iz olarak do

laşmakta olan vatnndaşlanmı 
zı havzaY3: sevkedere.k çalı:,tır-j 
mnğa karor vermişti. 

Bu k"rarın tatbikiuc bir 
müddettenberi devmn olunmak- ı 
tadır. Zonguldak kömüı hav
zasında gittikce kesafet p yda. 
eden amelenin hı:ı.yat aeraitini 
kıymetlendirmek ve ayni za
manda orada rahat bı hayata 
kav~ bilmelenni temin etmek 
üzere modern tesısn.t yapmağa 
başlamıstır. Yapıl cak t i at 
arasında yeni ve çok guzel bır 

kantin de vardır. Kan inde 
r::ıdyo te isatı, banyo ve du lar, 
sinema ve sair a• ri vesaıt ola -
caktır. Ayrıca yapılacak ame
le h sta mnesine yemden 30 
bın lira sarfolunac ktır. 

Ayrıca kbmi.ir amcleliğinin 

lüzum gösterdigi ıhtisasın sür
atle elde edilebilmesi için de 
bir ihtis s mektebi a~ılması 

kar arlaştırılnuştır . Mekteb 
Zonguldakta Fransız mahalle -
s'ndeki miılg yu k mtih n
dis mektebi binasında açtlacak
tır. 

--:ıııııc---

Vakıflar idaresi yeni 
memurlar ahyor 1 

İstanbul Vakıflar Başmüdür
lüğünün muhtelif subelerinde 
hır çok münhaller vardır. Bu -1 
ralara imtihanla memur nhna -
caktır. Memurlar orta okul ve 
lise mezunları arasından inti
hab olunacakkrclır. 

Milsab:ı imtiharu Haziranın 

27 inci gfü1ü Vakıflar İdaresi -
nin Çemberlitaştaki b mti -
dürlük binasında yapılacn.ktır. 

!mtıhanda muvaffak olan lis Susam: 
Piyasada ehem.miy li 

olmamıştır. Satılan ufak 
ler yerli sarfiyat içindir. 

i ler mezunu gençlere barem kanu
parti- ııuna tabi olunan:: 20 lira ma-

l n li, ortaokul mezunlarına 

Tiftik; 
Rumn.nyaya satışı yapılan tif

tik "mık.tarının 20.000 balyeye 
baliğ olduğu haberi piyasada 1 

iyi bir hava yaratmış ve fiyatla- j 
rın ani olarak yükselmesine hiz
met etmiştir. Bu hafta zarfında 
yalmz ~hrimizde 17(;\l bruya tif
tik satı.şmın vuku buldu~-u tes-1 
bit edilmiştir. Tuleb devamlıdır. 

Fiy tlar: Oğlak 160-165, Ka
ra.hisar, Kütahya, Eskişehir 140 
- 150, Ankara, Bulvadin, Pulat
lı 135 - 145. Bolu, Çerkeş, Ge
rede 115 - 125, Kastamonu, 
Zafranbolu 130 - 145, Konya 
dağ mallan Ilgın 130 - 140, 
Konya ova malı, Mardin 110 - 1 
120, muhtelif deri malları 105-

10 - 15 lira maaşı asli verilccekt
tir. 

-o-

Kamyon çarptı 
Galatasaray Rus ınruınstırnı

da oturan Mustafa.ya Sirke
cide, şoför. Haynnin idaresin
deki 188 numar2.lı kamyon 
çarparak yaralamış, ya.ralnıın 

tedavisi yapılmış, Ejoför yaka -
lanmışllr. 

--o- -
Hatay valisi geldi 

Hatay valisi Şükrü Sökmcn
süer dün akşamki Toros eks
presiyle şehrimize gelmiştir. 

Dün şehrimizde bulunan Da.
biliye Vekili Faik Öztrak tara
fından kabul olunmu tur. 

115 kuruş arasındadır. -:(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~)::-
Yapağı: Radyo Programı 
Rumanya.ya yapılan satış 

mıktannın 30.000 balyaya ib- 24 6 940 PAZARTF~St 
lağı bu piyasanın da ehemmi - 12.ao Program ve memleket sa:ıt 
yetli surette canlanmasına vnl" ayarı 

.J - 12.35 Ajans haberleri. 
dım etmi~. 12.50 lVfüZik: Muhtelif rkılar (Pl) 

Gerek Trakya, gerekse Ana- 13 30/14.00 Muz ~: Karı ık h if 
1 

dolu malları üzerine fiyat yük- m k (Pl.). 

selişi husule gelmiştir. Ayrı- ıs.oo Program 'c 

ca !erli fabrikaların. da ~aali- Y~~Ôs Müzik: Koro eserleri (Pl.). 
yeti devam etmektcdır. Pıyasa l 18.30 Müzik: Radyo cnz or str 
sağlam ve isteklidir. (Şef: tbrahim özgtir). 

Fiyatlar: Trakya, Bandırma, 19.10 Müzik. 
Bursa 67 • 72 Çanakkale G.i>... 1 Calanlıır: Cevdet Çıı r, Fahri Ko-' ' . , ~-
libolu İzmir 64 - 66 Karahi- puz, Kemal Nıyazi ScyhL"ll. 

Büyük Britanya im
paratorluğu ve harb 

fC5) Uylik Brftanya tmperatorluCillJ 
lg} ınUtteflkl Franaanın Avrupa 

kıt'asında kendlalne artıl< 

kat'i bir yardımda bulunacak vıızlycıC 
te olmadı§ını görilnc:e esastı suretH 
harekete geç.ıulftlr. 

Londra hUk!lmetl evvelemlrde mıtı 
ve devletlerlle olan milcadelesind• 
yalnız başına kalınca, taklb edeceOI 
h.ttı hareketi üç devreye ayınnıf 

glb görUnl'Y!ektedtr: 
1 - lhver devletlerine karşı m • 

temad z'aç ve avutma mueadelcsı. 
2 - Kara, deniz ve hava kuvve!I•· 

rını ve harb malzcmestnl takviye fil· 

aliyetı. 

S - Denız ve havada nihai muca· 
de e faal yeti. 

1 nglltere, bu üç devreye ayrılablle• 
cek aallyet sahasında aşağı y.ıkı:ırı, 

An o Sakson ırkına marısus azıın 
ve setıat ıl çalışmak istlyccektir. Ve 
aynı zaman ıı yine ayni ırkın e • 
cevherinı taşıyan Amerikan kıt'ası· 

nın d azamı yardımın tem n eye· 
mek r nda uğraşacaktır. Tab rl 
dı erle ı ng ltere mıhver devi eti rıle 

m ead c eder ve kuvvetini arttır r· 
kcn k4 faaliyet sahasında ayrı ayrt 
h ekete gcçebileeektlr: 

1 - Almanyaya karvı, 
2 - ltalyaya karşı, 
Lon ra, Almanyaya kal'Ş1 yapaca!i• 

l"lı.-eadeleyl esas ltibarıle mütemadi 
ç kllnde ortaya koyacaktır• 

O nız kuvvetlcrllc A manyanın mu· 
v 1 s nı keameğe ç !ışırken hav• 
kuvvetleri ile Alman endustr sini v• 
hayatını bozmağı hedef tt haz ede· 
cektlr. Ayrıca Almanların muhakkalC 
ol n lng tereye hlicum eylemek hu• 
ai.ııı.ınd ki kararlarını lhlil eylemclC 
lstlyeçektlr. 

Nitekim karıılıkli bu· mücadelen iti 
başlangıcı, mütekabil tayyare akııt"' 

lar ın tekaıfl ile baılamış bulun • 

m kta ır. 

Daha ziyade faaliyet gösterecek sıa· 
ha, ltalyaya karyı lnglrtz hareketınltl 
bati dı ı Akderri1 rmntakaınle Afrıldl 
topraklarıdır. Dcneb lir ki !'llücadel•• 
11' n ,~u:a stklet mer ezı, Akdenl# 
ve Afr ka rn.ınukasıdır. Zira Akda· 
nlzdekl muvasal• noktaları ve sü· 
v Y!i r:ııntakası, dotayıslle Afrlkadaıd 
Fransız ve 1 nglliz mUstemlekelerınlll 
lrt b tıarının kesilmesi ve birer ol• 
rer mıhver devletteritı eline geçrn•• 
a ıuucatlelenln ııeyrinI mihver alY"• 
seti lehine çevirtcbillr. 

Bu s•bebdeft lngtltere lnıkOmetlnifl 
bati ca düşUı1cıılef"lnden blrf, topral<" 
farı ar ında butun~n ltalyan toP· 
raklarını mümkOfı mertebe efe ~· 
çı me t r. 

Fakat burada da imkan ve sev • 
kul y6i harekete müsaade edoeel' 
vasıta ve kuvvet meselesi mevz"4' 
bahistir. lngllterenm ellnde bu ıtl 
deı-hal başarmaija mklln verecelC 
k.uvvet varsa buna derluıl tovcssül e• 
de ektir. Zira ltalyaya l«ırtı Akde• 
nlzd ki Afrika sablWerlnl mUttetıt4 
bir kUtle halinde bulundurmak ll'l!İ' 
hlm b r sevkulocyfi ve tliblye ltltly•• 

cıdır. 

Bu urette lnglltere, cihanı ın..ı 
mevkii tiba-rl1e yhte büyük bir ırıil· 
c deleyı kabtrl etmlf buhınmaktadıf• 
Tabırr diğerle lngntere hltf'bl bıı~•· 
mı§tıl". 

lng ltet"e ile m"'1f'er devHıtlffl ıır•• 
pd başlıyan bu harb apOı yuldlrt 

geçen asrrın Napolyon harbleri gl~~ 
dir. Zaten Londranın ittihaz eyledlV' 
kararlıır, tlltbik etmek l&tediğl siy•· 
set, bu harbterdekT pırthtrı g!Sz srıll· 
ne almak lctedtğlDI ifade etrnej(tf" 

dır. 
Yeni miicadeleyl Napolyon tııırb• 

lerine benzetmeğe, mukayese etıneO' 
ıtt· çalışan bir çok Anoto • Sakson uır ,,. 

çılerl ve siyaset adamları da ço9 

maga başlamıftır. ~ 

Fakat böyle bir mv~ycsede, Y9 

lngıl'z adalarına çekJUp, Akdenııd' 
kt ualerme ve müstemlekelerıne dll' 
yan~n Londra hUkOmetl ile ecri 

11 

ve Roma mlicadelesindc nazarı dtıc• 
kate alınacal< noktalar vardır. 

Napolyonu, on dok-uzuncu asır b~ 
l~mnd g r ştığl büyük aergUı:e o1• 

tutan yuk k bir prensip vardı. P. 
!(• 

r~pa onu, bir nevi hürriyet ve ıst 1 
111 getı~en bir kimse olaı:ıık telilC~ 
ediyo du. Halbuki Avrupada hfiıd 1, 
ol n kuvvet unsuru daha deci lıC " 

manı:ara erzetmektedir. , 

k "' Bundan başka, o devrin tckn rf 
s taları ile bugllnUn terııkk ıi ve "'11 

ş• 

E
, k' eh'. K"'t-'- r;:

7 
Okuyanlar: .ıı.ustafa Ç lar, Azize 

sar, s ı ır, u ı.uıya t> - Tozem. 
vasıtaları, harb ınevzuunu ve k ,. 

rln ., ba~an baıa dcğıFfreçek bır ,. 
:c; t k mete sevketmektedir. Ya n r ''I r 

n N,ııpolyon müeadelu a nde d 
60, Ankar , Pulatlı, Konya, 55 19.45 ~ cınleket at ayarı, ve a 
- 58, yıkanmış güz yüniı 70 -75, ha eri. 
deri tabak II!1llları 55 kuru 20.c :> Müzik· Fa 

arasındadır. 

Kedlah: 
Bu mal Uzerine muamele pek 

azdır. Bu sebe"l)le piy a 
ektır. 

Ça ışma 
Şoför Alinin ida e i E-

To y 
21 o 

tli ne n ~! yat mbar na aid y 
96 n ... 1ı k ' ~on. Tü "IJe -
de. 31.7 num ralı vatın n Ah- rı, 
medln id <'Sindeki 171 numa - h b ·len,· zırn t, CS!ı.am - tahv' ı 1 
ı-.ah E:urtuluş _ Bevazıd tram- kambiyo -.. ~ukut barkası (E ıynt)ı 

.m yen bır iki nokta vardır. ıtll 

F Jhaklka tktısadt tazyik ve ab 0,. 
ile d nlz kuvvetlerfnln rol dQr. , 
dokuzuncu asrtn bidayet nde olcl d' 
g b bugunkü d virdekl m c d I" 
b lleırin mOhlm bir t 'r 1 ,_~ 

z burada ye b r ~' 
mil daha çıkmıftır O d t: 

,,,., 
o 

irebillnıe, nlh ı ' 
f nacaktır. Zira Fr rı ,,_, 

• • . 22.'JO ~ üzi.k; Ca?.band {Pl )+ , 
v yıyle. çarpı mış, ikisi de ha- 23.25/-23.30 Yannki program 
sara uğramışbr. kapamş.. 

bu n mlıcbur oJduöıı sulhun •" ~ 
ta'jlarını mihver deVletıerl bu '/

0 
4' 

ınücu.delayl kazamııalal"f ta lf rlrı dl" 
ve dlr ki tamaın·u~ elde cdehUeceıdery 

Dr. REŞAD se-GA 
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'hlbt ....... de Oade, ... ~-

ansanın imzaladığı 
mütarekenin esasları 

l italya ile müza
kereler 

(8~ _tarafı 1 lnol Nhlfede] 
retinden iki yüksek riltbeli •• 
bitle hariciye nezaretine men • 
llUh ft timdi ihtiyat sabiti bu

1 talgan resmi tebliai , .. ,. "'1lk l'ncr • • o ıwWJan ve mflm r rllleridlr 
ltalpda .............. ıs (A. w··---- .......... Ba harebtlw w•nr"eıea 

A.) - u.....ı bıwglla teblll tir. bu .., fttllll .pı ne ,..,_. 
edlforı ~ •• - Yatan b1blertne prptıkça 
~ Akflee.. tuldanM ft pa;...... ..... "8rfn m•beler w..k ~ 

..... .......,..... ...,... ....,.. .. ,...,. ,. ... .,. ıecek, ............. •""'dar 
~ (........,• 1 illet flıda) 
~ te.bit edilecektir. 
.... "1&. bütün toplarm, tank· 
Jann., tayyarelerin .,. mtllalm • 
-.tan te.ıiminı taleb edıebDlr. 

Hiç bir Fraıuıa& kuvveti, rnn.. 
- topnğuıdan bqka bir ,.. 
eevkolnnama• mc 1tir harb mal-

-- fnciltenrfe s&aderile -
... lliı;lliı' tlcaNt pmiai, Fran 
• UmuJarmdan aynlmak eall
laQetinl bala delildir. Dlpnda 
--.., .efaln iee, derhal rıua
f&J& davet edilecettir. .. 
~ ml1e1111 • v. ltoldar, 
IUV i&memit bir halde. Al -
IDanJ&ya t.lim edileeektir. u. 
_,,ıar, iatihklmlar, teraneler, 
demir yoDarı ve mtlnakale Ya· 

atalan da aynı abklma tabidir. 
ı.u altmda bulunmıyan Fruı 

• ansfajndekj blttla tel8is i• 
tu,Onıan suacaktlr. 

Jl'ranas htlk6meti Almaaya 
Jle ltaıya arumda emtıa oaklı
)abnı teehil edecektir 

Bitin A••ın ~ elPrleri 
r-.otaaı tahliye edilecek P'raıunı; 

r-llllNri 188 wlh •DNedNintn 
~--- Adar -rette kıtla -.... 

l'ran8lz donanmuı, Fra.oaıs 

kara mlarma davet edilerek, 
Alman ve ltaıyaıı kontrolu al -
tanda Almanya ve ltaıyaıun mll
-.ıib s&"eceii limanlarda 111llh· 
taa t.ecrid edileeektir. 8'ran8ls 
...,_tlerini mu.tmılekelerde 
...,.,.. edebilmek içuı. Alman 
"9 ltaquı hilkbletlerinln tefrik 
.... 'eri bir mikdar harb leli-

Oıapiepe, • ( 
11.B. blldlrlJor: 

) -D. 

Almanlarla rra--.. an. 
............... t 

Qmpiepe'de •• - .... ...... ..,., ... -.. 
lllr m, r 11 Wıh ... D. 

.. ,....,.. .. tııa: 
Itır mJNJ"',._ 

.... .,.. .... ,, ........... 91 

• iQn iki saaün kafı ıeleccği 
tahmin edilmilü. 

Fakat bu ı&iilmeyı temın 
için dört saate ihtiyaç ha.111 ol
du. Vagonda bulunan Franaız 1 
muhabere servisi teft, bir çok 
defalar ınubabereyı temin etme 
p pyret ettiyee de her dakika 
Toun'la Bordeaux aruındaki 
bozukluk dol&yısiyle muhabere 
inlrıtu uğramakta idi. Franınz 

murahhaslan oldukça mirli 
killer. Bu ıurada ordu bqlru
ınandam general Keitel orma • 
nın keoannda beklemekteydi. 
Saat 16, eaat 17 yı geçıyordu. 

O zaman vaziyeti .aydınlat • 
mak ~.ere Fransızlara tell!llzle 
muhabereyi temin etmeğe py · 
ret etmelen tavsiye edildi. Niha 
yf't telefon muhaveresı işliyece· 
ğe benzi,: rdu. H y t azaları 

telefon baijına toplanıyorlardı. 
General Huntnnger ıl Rorde
au'( arru1ında heyecanlı bır ko
nuşma baı:şlarn.ıştı. Bir mtıddf"t 
BODra yardım1t ıhtlyacı olmwıa 

betız \Ol hı 
Telef on ah.,...;ui aeftr NOf!t'tıı 

ftnlı Bırdenbire muhaber t k 
rar keK ışti. Saat 18 de han· 
ciye neaa eti mümessilı DR~r 
Schmitt v gona davet edildı . 
Gen~r lıı Huntzinger kendisıyle 

gorUtı1tü Müzakere biteli beş 
uat olmu~. Fransızlar yem 
bir mUh et istediler. 

General Kettel A.lmanc& teb
utatta b ılunanık son mtlhleti 
saat 19.30 olarak tesbtt etmiş
tir Bu tebliğat saat 18.SO da 
v onda nazar Schmttt ta.rafm. • 
dan general Bunmngere teNi 
edilmıştır 

Vis ami1'a1 Letuc a.yap kal
karak hemen t.ett.Umanı çatır 

ml8br. Ahnan nasın vagondan 
aynldıktan sonra lliik&netle or 
man kenannda geDP.ral Keltel'e 
müllld olarak emrin ıfa edlldl
gıru bildirirken. 'P'rarunzlar ter
ctbnanuı 4'trafına top mnıllar • 
eh 
Vagonwı bir kompartimanın

da k1Ra bir mbakeredeıı .oma 
Almanlardan tekrar eau kom
pu1:1mana plmeleri nea edil
di 1nr olarak general Keitel gir 
di. Oma dlleı" A1rnanlar taldb 
ediyordu 1"ramas mıırahhu 
be,.u uaJan ayni amanda 
aağdan gbiyodardı. Tekrar on 

- İDlils hlkôıneti. Borde
alİIX'Mi ...... ldUl6miti • 
Dbı A'aıiınya tarafindaıı dikte 
edilıa prtJan kabul ettitinl btı 
,. ... lrederte ... hayretle 61 ............ 

lngUls hlk6meti, böyle " 
........ Mlı prtlarm. hlrri
J8tine, illtiklUine Ye meerud 0-

pttıeırlne aahlb hlrbaDgi '* 
...... htlkbMti taraflDüa 

cak, yabus l'raD8u milleti M& Junan 'ki m ur t yyare mey-
ret altında tutularak mütte- daıı na 0 k-rdı . 
tikme kartı çarplflD8ia icbar Selimlaşma ı müteakıb mü
edihniyecek, yalnız Fran a top tareke komi .) vnu, üç otomobi
rağı, Bordeauz hillduoetınin le binerek bir sa sonra ttaı • 
tuvibi ile, Franaanm mlltteft. ya ile mUtareke müzakerele • 
kiae h8cum ıçin tunamlnu,... rinin bqlanaoağı henUz meo
ea.k, fakat ayni r.amanda l'ran- hul bir villlya hareket etmie
aız imparatorluğunu ft JPran- tir • 
llUI babriyeainin b6tiha kaynak - tisakerWır beth'> 
lan dratle düemanın eline p- Roma, 23 (A.A.) - İtalyan 
çecek ve hedefinin ıatibaaltne mütareke şartlan, bu aJream 
yarayacaktır. P'ranım de&egelerine bildlrllmit-

.lngiliz hilkumeb, her ne o- tir. 
hına olsun. milcadeleyı ıcab e- Bu hueuata qağıdaki teblif 
den her yerde, denizde, karada Dell'edllmiftir: 
havalarda devam ettlrebiJeceti· Puar ,unu, aaat 19.30 da i
ne ve mesud bir neticeye vardı- taıyan muharraelar{; Roma ci
rabilecegıne kat'iyetle kanidir. ftrmda bir mevkide, FraDlllS 

İngiltere, bir kere muzaffer murahularma mtıtareke ~ 
olunca Bordeaux hnktmetinila lanna tffdi etmillerdir. 
hareketine rabnen, Franm Bu topWıtıda, İtalya adma, 
mtUetınm davMUll eline ah•cak- hariciye aaan kont Clano, ltaJ. 
tır yan ordnlVı genel kurmay ... 

FraoBll! mılletinin biiytttlitfl- kanı mareeaJ Badoglio, donuı • 
nün ve hümyetinin yeniden te • ma kurmay hatlranı untral Ca
sisı ımklnıotn yegine linudi, evgnan, bava kuvvetlen kur • 
İngıilt.erenia aferindedtr. may mıhnı general Pricolo ft 

Bunun içbıdiı iri İngilis hö- ordu gmeı kurmay bq.lran mm.
kü.ineti dilşmaıı tuyiki hari - vını general Roatta, ll'nıısa adı· 
cınde bulunan bütihı Frama1an na da general Hontzbıger bl1ylk 
bu lflD bqarılınaaında kendisi· elcı Noel. g neral Parıaot. Via 
ne yardim etmeğe ve bunun en amıraJ Leluc ve bava generali 
emın ve en &eri bir aurette istih Bergert hazı bulUDDWfbır. 
88lini temin eylemeğe davet e- !!!222!!!!!1!!!!!~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!~1!"!1!!! 
der. rmdm eski muharibler de bulu-

lngllix .bilkUmeti, her nende nan bır halk ktltleai lngW. 
bulunurlarsa bulunsunlar, btı- k0D80loahaııeej hinde tea
tttn ~. mücadeleyı za- htlrat yaparak Fransenın haJ\o 
fere kadar göttlrmek ıçm bU • be denmuıı ve iki millet ara -
tUıı kuvvetleri ile lnglltereye smda btrllk tesisi için İngiltz
ya.rdıma çagınr leriıı yaptıgı teklifin 1'elllDeD 

8onlıau. .... edllmlyeaek Dlnmı i8temitlerdtr. 
Bordeıuıx, 23 (A.A.) - 8wlıe. ll'nw >W lwhle 

Şanaölie Bitler, mareoaı P~ kma bbal tıanlJw 
tabl'tn bir talebine cevaben, Londra, 38 (A.A.) - Reu • 
kendisine bir mesaj g&ıdererek ter: Suriyedeki l'ramm ,wu.ek 
Fransız • İtalyan mtttarekeet ~om' eri, buıün ötle Owi, 
mflzakereleri devam ettiği mUd Beıılttaa n4ıo Ue ~tta 
d tçe Alman kıtalanmn Bor- bahmarak demipir iri: 
dt>.aux ya gU"emiyecei:lni blldir • Suripdeld bqkumandan ge-
tir ..... ~. 88riJıe. 
l!ranm tmpuatortap ..,.. de l'nıwanm vulf.m. dna-

deleye tleftlll ......._ ma ve Suriyede Fri.nsanuı ee-
Londra, 23 (.A..A.) - lfea - ntma Ye uncıap» ....ımu 

ter: Bu •balı 'Londrada eall bir enerji ile mtıcl8t8a)a bav 
blyettar bir membadan 1U be • ftrD1ietir Ben de kendili ile 
yanat yapahnıp: tam mutabakat balinde bulu • 

Franaıs hllkameti tarafmdaa mıyoram. 
mtttarekenhı imsuı, Fran8ls Laadn, 23 (A.A.) - l'raa
lnınetlerinin ll'ranuda yap : - pneralt de Gaulle'111l dUn ak
makta okJulrhm muntaua ma IUll lnpUs rad1ol&rmda J&pbiı 
kavemetin aona smeamt int.ç beyaaatm metni tudur: 
edecektir. - rran.. htwllnetl, mllt&-

Bununla beraber, müatmıle- rekeyi taleb ettikten aara. liDl-

...._ ..._ ebn"ı'tulr. n tir. Dilpwal ..,_ Wr ...- dllmaa a-. 4 ~ 

...._ peerlt taıJlft dd tllfl ..,,.._. •s•M' tı • .....- alm ile llaldld l'nma-

......,...__. ... wu...... - ,...... g6rllıleektlr. .... ....,.._ •• , .,. ... OaaapMs-·· mel '* ,._. 
• ................. 

1 

• edl - rat darbelll ~ l'nw -... ....... ., .. ..._ı · e nmrallhulanma Jtl 1 im ftr-
........ ·-•tıtllu:ll'.. lımlaa -+-. lııa llll'tlana --
Ha~ fma a' 1 nl- ._. olacap ........... lrlft-

.., prw a••ı • ıe. ı.. .ı. dlr. c;IDkl tutlar tN end ,. 

..... "'* .. , h-.. .... t.tbikat _.. • ...,. ,,._.. 19"" 

.... ..., ~ ta • ldDerdell ... tefenlatt:an l1IU'et 
~ ...... ..m eMe .. b.laaıklardlr ki afak bir man 
.... -- ....... ........ tık ameliyiidyle buDlan tahmfr. 
.-- ,........~ ve ı. p- etmek mr '*il dellldlr 
..... .............. ......... .. .rru- ba tartJan bbal et 
tir. Bir....,.. .. ,,.......... • ..,,.e11 9 1

; l't melde harbden enelkl '* Bel-
---- ......,.,... ._,,...,...... JM'h • w glb denlaine dOtlıor llatt( 

llmall Aflllmdald MnMt., .....,... !kWlll _.....,_. müstemletelerinden mahra 
, bir Belçika Hattl hlniyet V( 

Alman resmi tebliai tpJldlJiDclm mahrum'* Bel o çilra. Bu prtJan bllal edeıı 
nıu... CTCTci llaıvgUll. 

il (AA.) - Ah • onlaJul 
....... sbchlm-tıeWlik 

A7n .... ~ ......... 
gibi. AJmee - Loınble'dıld ..... 
..... -.lamnda ba'n=· ...._ .............. .. 
..... 11 ......... Htnll*. 

Şiddeti -•,•ılea .._ ..... .. ~....,_.., .. 
....,. ve .,.... lflf'lerlmla, ... 
mail §Ok b1Jt1k lllr y.a _,_ 
daha ........ F..- onla-
-- blttt. ............... 
...,_ ... - gnabaml .. ., 
lib ....... . 
~~ ....... 

Ye........,, ordalar Jrwmewh• 
hn ft dit-' _,....... de .. 
ftOO w.dell ı,.aa elllr ve ldUliJM 
lllll&llvelııer118'1 .....,,...._. 

LJ•._ ........ ......._ e- l'ranaa, bugln Avrupuan için-
- .... h Cl8 hı tlelra de yeni çepi MJ' 4 .... D mim
~- ..... ..... • temleke.mden ibaret k--k-
...... tir. 
••• Alpl&Wrı ,..._... En mtlhim tehirler, fngatere. 
~ ...... ........... ye kafll harbe denm bahane-

m "' •• ..._ pal v ..,.ıe Aımu ilPli ......,.. ta-
tınllJ!k et-'5'116. tuıacaktır. ......... ..... 

s.iaı .- ....... • OIR ı ı de yaya bt'll """de' ıra 1ıb 
miat ......... l'w •H'> daha bJbaunım bahaneli al-
ıl ............... ,...._ bir • tında ll'rannmn elinde bir tel 
... MnılreQ ı••PTih, -~ .awı bıralaJ:mıyacak rdu ta 
lertmla, 8800 De ıo.• tıoa ua· mamen kaJdınlaoakbr Vatt> 
..- hfl, ıo.• &olllak bir w le Almanlara yapalan babah
MM)O *-lak bir dliW mldVe im tam.iri bahanem altında ,,., 
pmlıll ................ il ..... 'ftllee Almanlardan aJmmıo ta 
ruda .. ,... .,,... .... m1rat paralan geri istenecek 
..... ve .........,._ ...,,.... tir. Framadaki Jl'ramuı1U 

lırilllls ...,...._ ........ hr ~ Almanlar igln çahpealdenhr 
........ .._.... bPh••• ._.. Milyonlarca Franm da Alman 
an'-. ........ ....... ... topraklanndald buarab tamh 

-- ..... ............. ... JU'e ..,....... ~ .. IGln bir atlrll ballnde .,,,,_,. boars............__ kav- ......... '8emelert .. ,,.... da çahll"ap ~ 
vem blMi olu ve V09plllerla ..,,...._.., • ••• h-la 11 Tabddlr 1d en ballf ta11irtJ1r 
.... ..... ••IUwle ....... «ı .. ..,,..... ,......... • tashihi hudad DUDl ..... 

Kutu. kdMI db aptec1llmlt- tallllel de __....., ,...._ hl- l'ranıa vatanı &mırlctl lıh 

t.tr. enmlan ı r • ~ bn alma amen,eımıe tlbl tatlı 
._. _..,..... edıll, ,..a - atec';J., Wlr9' ı • ·:• . ..._ IMak. ltaıJam lnnDaün da 

.. Alılillıae'tle ve Lonabıe'de ...._.._ lllr' spr r"h·••· tatmtn edDeeek n l'raw M
M.p.ot ...... ._ ..... ..,. n ......_ •: a a -.. cat AJman)'Ullll tahalddlm .. 
• Vııı ı'.a _... Ull • ft _,.... O ..,,........ .... deki ..... ft .....eti dalla 
... IUllfl R ' 6. 8a ..awe- ...... 6 • ... •elı .. parlak g&steıuwp himwıt için 
met de .. _.............. ,... ,. .............. ~ 

tir. blr JU'I m'rtalrfl Atrilra htı 
........... .., • ..,. •• ._ ..,,...... ....... tam,u ...... drtlk ..... 

mlfıt ııls Roebelle •=tebr. ..aıı • 11r tir 
- .......... p .. ' ılllr. w 
.:N..n ...... - ...... ...... 
1'MUdlıa lddnJ9&ll pr= 

.,._ .. va;ı ...... tallmll•· ....................... 

... .. . . ...... ,, .... ..... . ..,......, ........ . 
lak ......... ., ........ . ........ 

il ...... il e ..,..,.. 
poe ....... tanvellll Al-
- tepnthzıa lla;- ..... 

l'ruuıa gibi bir miDet lah 
balldaa daha ,_ - olalli 
lirdi ki Bordeum lalldlmet 
hube devam brumdua çe
kindi. Ve lngi1ls im~ 
ile llh..... - pqekta 
tliceDabtne .,. ....... '* t.et
llft lııtlhfaf etti. 

b ~ daha eti dttll"U•• dikte etttjl eart1an 9!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!~-l!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!IJ!!!ll!!!!!!!!l!!lll!l!!l-~!!1111 

ftl'dlr. Nihayet, Amerika en • e· ·1a1 tahtal Da .. içinde tok "'Mhit 
miar ftl'. 

Plıısa a.wt ••iNi• ::. .ı::: = bu ~~=·Fraw de- clWrirlnia mu•-· imlrAnJan ır 1 yan -
Suriyedekl l'raw lm'MD • nis, hava ve kara kunıetleri, ta- ftrChr Bel bin tayyare .,. aiti bah• • d h b it 
dam~ Mtttelhaueer, Fraa mamile tmıia edllecek, elltb•er bin tad ile mmğl6b ol•amıa iri 8 8 1 1 lldttlr. 
m kunetleriniıı mücadeleye teeUaa olaaacak n l'nılla ua- mebeb olu harb ..,.lti, JUlll ~ l inal ..,,. .. , B8tGn lm h.,_..r Wr tel 
c1nam IÇin verdiği karart U&ıı sisi 11qtan bap 1ga1 a1tma g1. 20 bJn tank ve 20 bin tayy..- u. ttaıyaa deniabl batlnllmt- lngtHs tanarem ayl edilme 
etmiştir recektlr. ll'ranıas httk6meti, Al- ..... aferi tmıin edebftlr. tir. .. yap ..... 

·---- 11..AL-G I,~ "--..a-hln. Af'lllıa. Din mir edDcllli blldlrilen ı Hlndlçinide, umumi vali, ean muıyama ve ~- •lllUllıııa Vatuılll yWraek m.mfaati dl- ...- ....,,,___ taı-· deıniMJtw _...._.."-
canğmı indirtmayecettni beyaa altında bulunaeakbr. yorma. çlnldl bu barb bir J'ran.. dnlll ._..... 1 - -rwww 
etmietir. O halde, bu mlltareb. bir te.. m • Alman harbi delil, fakat Kahire, 28 ( ) - Ratlr km Adm kamanda tayyare 

Tunmta. l'ransa fevkalade ltmiyet. bir eearet demektir. bir dQnya hlrbldir ve bu hmrbin bildiriyor: ı..ı 1lahrlJe lm'ffttiyle mu 
murahham, milcadeleye devam Halbuki, bir çok ll'rawlar la- netieJ9I bir tek meyduı ınuba • Bava ~ ......, • fttfabyetli it ~ bala 
lrarannda muaircUr. ıniDe teni dmm akh .U. de- nbeml ile ahnımu dllmittir: muetur. 

1111...-.. a-..-ı•.a... ""--- nen vatuwı .... , ... _ ... mmfaatl • Din iç mot6rlll '* 1taı,.a Ol:all'• Walrlleın t:lalYi• ... _, ---.--. ~ ,,_ ljeref, alda lllila ve wteeıı• 
roun'da abutl'cle ubrl w dmm ..a.eblet" dolayuila. net... tayr&ftllll, Kda acııklamlda '* ...,.,.,.,. 
.mı makamJantq ladaatle "--.... • ae emret1 llaMd -. ,._ ....ı..u bUtlbı ltür harb tayyarmm1a ..._ Clbati. 28 <A.A. > Cibut __ ,,_ ...........,., her .... buhulUJI. .. -........... .._ iti.. 

yardun edilecelbte dair t.nm.t miyecelderdlr • buhmaunlar, ellerinde blttlD .... --.-. ljJldlletıl _. ..... ,. yapluı hava hUcumJ 
abmnıttJr. Şeref diyorum, gGnkl ftouı· rebeden m ltaı,.a tayyare •m'"'a iki ttalyan bom a.rd 

, __ .. ,_ b imklnlarla, çarpapnaya -..ı 81 ikiye baltbuntll 99 clıDim -·- •·--' dn..tM.1u-
Ull5.... llk6meti, l'raosa müa- a, lli1Ahlanm mltteftJrl ile U• mlNCllyor. Binaeaaleyh, ... • - -.u-- ..,_ u.un 

temlelrıe baparatorlajunun va- l&pila llallade Wbtmlk w . dGealltQr. Bunlardan 1llriııin mu 
mfeailli ifa ..w.emm ilia il- ~~ llUtWlkl ...,... idin olan her ywde, mlmHııa ole lllaı,a tarld '"'-• .. • W' ectttm~ dflettn n 
SUD oa.. mal ulapıılln ,_.... ...... eıtt.iqe. ........ .,...., dutu kadar blJ8k bir l'nml8 n.de -~ ... .., • Wı ibiılltlr. ff• .. -nm•·• --a... bı ... Jm~ ~- '* .,..,.. .. lar ,apdank kıJıutll ..... .. hmn muclb 
~ tiaiD ........ ._ ohn.. UnDet il mch baldlt _.... a r. mat ellle.... 'ilk. Thın& ... .._ il BqvıHMw ~ ..... 
~ ga)Wi, ....._ • 
•n*·- .,. ....,.11"1 aruıi-
81Dia telnr' •••iJll .,. . ..... ....... .......... ...,...... 

Borcleau, 28 (A.A.) - Na· mlar...,.., be ...... 'NÜdClm 
bur Lebnm'ID ılJMetlade t p. 
hnmlfbr . .., .... .._. &-

,, _ _.. Bm, pnera1 de OauHe, bUra- llMaıea'Ja blll BoNeım, 28 (AA ) Ha 
Aldı l9lim diyorum, ç8nktl da lngilterede bu milU ile ille- lltcamda meniler - • K ft8 lja..,>n Cezalrden ldı-

her ..,m b.ybecJUmil oldulunu hyorum ve her nende bulunv - tam 18abetler yapel~r. il lllr telgrafa göre 42M ton 
...,,mık hatadır. "- uketl Bombardlman • ~ ıu Alnandra ilmtlldeki Yu 
• ..... ~---ı •. u .. - ......_.. la11ıa bulunllUDlar, blltiDa l'na-
--· --- Doiedawa'd&ld tayyare mey· - Y&pUnl netieellia ola k --•·· =-•·, - -.....111111•••• azlan, Fran• kara. dımam. .,. _.,_ .... _ __ ...._ .,._ ,,..,,._ --- - ..-r---·-- ...ıa•na •-www _. -Y· talyuı tayyarelerinin h umlli -•emda btlt:6metln .,.._.. bava kuvvetıerilltn .,.aeriDl. ti"- _..__._ ~ ....,. '-' '- _..,__..,..,.,; 

7aN , _ ____., _. -- - llD& "'&& .......... 
dmQeti, 1Ue l'rua meydan leriru, deniz erterilli, pilotlanm, lluua ·~· lllcum, cuma gtlnil öğledel 
m'Gllanbellnl ~. benimle temua lllCl"'4P d&wt Str.rında ..... haq. h6- .-ra vulN llalmuftur. 
l'abt .... Wr lmparatarluju- ediyorum. Htlr kalmak illUJm eamları yaprhmlbr Gece 1888 tonluk o lralMl eclialWlmelllne inanamu. 

..,.. IU1lu' bllWa l'ranm1ar 
tnnt.du blNI ........ ,... 
... ,..._ Ahta Ye ltal • 
,.. .............. a,a."' 
..... tllll cllıttMa an.,.· 

,.. .... Laftl "' ..... 
, .. ,...,. nllr _ .... llarqaet, 

..., ._.... lait 1* büel pi- lalltlba l'n.tlMan bini ... ...,.._ Ratıtllt•Nla ...,_da .. ..a.+'d lawc ftpuru bom11aı • 
_., .. donu•••s, P* ook je ve.._. tüRt etmıie Plan· lla'I tıı wrı ... 1ıı1c- ecll- ...._ ............. ı.-. 2 

MletmmtaJla.,...._. 
llıııiinllllllllıa" tlmNln& ....... ,_.......,. 

altı •• 'fUdlr. v.-- .,. ,.,.. ... ... ..... .....,...., . ~ ............... . 
...W. ... om-.dıltıllllllftt '19:1 , .. ı.,m'rtMt ellltll --ıa.l*f tt o..ir- a 
...... ........ ..*llllıte1P1llllal 
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& P· O 

Fener Beşildaşt 
2-1 mağlUb etti 

lersimİll illt 
me milsabakası 

o 

Mevsimin ilk<; yüzme müsa • 
bakası dün. Bü.yükderede ya -
pilimştır. Geçen. senenin şam -
miyOllll Beykozlular nedense 
bu ilk müsabakap.. girmemişler 
dir. Alınan teknik dereceler 
şonlardır: 

San·Lacıverd1iler bu suretle Milli Küme 
ıaıııpiyonhıgunu garantilemiş:. oldular --
Mlllf küme tumuvasınııı en 

heyecanlı maglal'mditn biıır dün 
11ıınerbahçe stadyomlında, Fe
Jm"bahçe ile Beşiktaş arasında 
Olllanmıp:ır, ŞampıyonlUk yo
lunda - gitm_. rağmen bazı 
aiirpriz ibtiı:u•Derlııe binaen bu 
YQida dunldayaWeeegi ümid 
edilen Feııerbabçe dünkfr. Dl» .-•hu rr:eMJ• şamp&yo 
lwğu garanti etmiş ve milli 
Jıiime birincisi olmak bir tor:- -
malite m c Y 't i ltalini aınm,br. 

Dön her ild _taJımı zaman za
man 1yi oyunlar çıkarmakla 

beraber hid dereceyi bulmuş 
olaa bir ~havası içinde 
asal ~ pek da gi;>a
t.ermemışlerdir. 

Hakem. Ahmed Ad m m~ 
jzi idare ebDii ve gergm. sınır
ı.ie oynama bu.. maç. hidisesiz. 
gecmittiıt 

..... bailge2-~I 
Ahmed Ademin idaresinde 

hqbyan öyuaa. takımlar şu 

kadrolarla i§tirak ettileı : 
F~: Cihad Muzaf -

fer, Lebib, ömer, Es d, E'ıkret, 
JL Fikret, Basri. Melih, Naci, 
llelilii. 

JJe§lk ... t lhhmed AH, Taci, 
llJalril, .dmed, Rifat; Hüse
J.in.. Hayati, Hakkı, lbra.him, 
fllıılfr ~ 

Op.a bilt nveUdne niabeten 
fi* didla at başla.dl V& heıı 
ili tant bıidQett.e kendi lehle
rine bir aftlltaj temin etmek 
itif(incesiy)e azami sür'atte bır 
tırımpo: ile OJP••ağa koyuldu
tar. 
~hqisma dw üş ol

-e8'!!9: ı:ağınen; Fenerbahge 
lllrİllieclüa..ağa-basl r ve
tilpı dab& IİJIMle' Beşi ka
... önünde dolaşıyorpu. Bu a
Jeda ~ yeni te kelı Fe
mr hücn'""Dda sa. ı · n te
_... .. ,; .. bütün hatta 
YÜ1I& gelen duraklamalar iki 
fiiratm iaçm- yar.d.im et:. 
u. 

llt oa. dtdöb ~ti· valdt 
Feıı&rbalıçe tuyikini gevşet
wemifij.. lılllih bhı keN 
#».teıek ınilsaid bir pozi& -
p kaçırdı. Fakat bunun a.ka
tiifde 88ğ. açıilD ortasına attı
jl '111 .......... kadar hiç bir tüt. 
bolcüde görmediğimiz bir gö
l" ._. 1111irlfte oyamı- ~ 
l'ar hırlpwbrrh ve 19 uncu 
dakikada Basriye verdiğı la
• ilir pula takımına faydali 
lıir jf ldfniil: Basrinin şütü 
Jlehmed Alinin sağ tarafından 
Alireii 111a:aak kaleye girmış .. 
-tlıı Ot daWb ~ HakJm 
1tıR gole nmlmbeJe etmm · 
lfBtentiii böyiBf bir şahsi 
pyretle çok güzel bir e pe 
yaptı. Lebibin ~elmesine ra.ğ"

m.en. kaliıııei Ohıldtn nihle & 
dar pim_ B..;ı.taı• sağ için • 
deli herk• mlJlakkalt bir gol 
lııalderkea 11a1ı1Lr: şayuı har • 
ret bir §eS'ilde topu haıvalandır
ib. • 

Aradan çok az vakit geçtiği 
lltlde 1lelib. müsaid bir po -
9lyoD& lcmdi gayreti ile girdi. 
.J'akat fena- biP ı attı. Likin 
IJJfr da1tib. sonra yam ~ııncu 
cJakUaiia ....., kf.itjik, in:• 
retin gu.t bir fiitüyle, Fener
\lahçe Vehmed Alinin ı uaa
,haJMine ~ iküıcı golüıift 
ppyoltlu. 

Btınu Nacinin direğin iilıaııi
ilt- aıyırarak dlfa.rıya gidea bir 
tütü takib etti. 

35 in~i daldkada Fikretirr ~ek 
tiği güzel bir firikike çow seri 
bir şelfilde yetqerek H:. Pim. Serbest 100 M. Mahmud 
rettn vmduğu kafayla < .. aır ii- (G. a) 1,3· KemaL (B. L.) ; 
çüncü gole Jill.k'em nedense Sadullah (lL P.). 
ofsayd verdi. Bundan sonra 108 M. Sırt6ıııllıll:: Suat ·( G. 
Fener~ tekrar güzel an- S.) ı:34w. 4dnm (R. O. 8.ı) 
lqmış)ar yaptt:ise de:epey sayı lsnnder (~. ili.). 
.flrsatı ka.çnıdn. lD8 M. Kürbağlama: Y' 

tkiaoi da'ft9:. (G. S.) L26 "yeni rekor-,,. 
İkinci d.vreye Beşiktai tıp- lid (G. S:); lstavro (K. K.). 

kı ll'ener..._"'~ ~'de• · ~ 400 M. Serbest S&dullah (G. 
reye başladlğr-gi» aert 119' bi S.) 6,"20,9; Mebmed; Kemal. 
... HJr bir f.a-"1rla. tJacJadı V6 l:Ju-1 
:tvn. .._,....._- ~ Tramplen; Kemal (G. $.) 
nalttcı bir ~ sen- 53 70 -..ıA.. H kkı. . puvan.; ... --.; a 
ra Hakkıdan çok yerinde bir hA.b,,.J 
pas alan 1hrahim d •ge v.u - 4Xl.OO bayrak; Mttsa~J 
rup jPAPİVA en- bir ŞütJa ""- 3 GaJatuaraır, 1 ~ 1 

~-J- -- ~- kımı m1"Tniııı,tir. Neticede Maı.-zel bir gol gıkenh. (dakika 3). 1 
e-..._ 

Bınnci devredek! dun:' oyu - mud,.. V edad.- Ali,. Sad 
nunu bırakmış, biWds rakıbin- ~Galatuarq twıa~lnAA.11Pu.1 bi~· 
den. daha üstün bir oyun ve t~ ~ oknwttur. 
po tuttunm11 olau Beşi.kt83 1k müsabakadan BO_., lrAl 
hayret ecm.. bir şekilde çülder arasında• dar baa. müsar 
mueseir aliınlar yapıyor ve Fe- baka~ yapllmıştır. 

:~~:e :1.:U .:: F818r-lurluf uş., a~ 
ediyor. 1ttiam8ffh Fenertrahçe- IAIİ . MJT.111~-LaAı 
wn bir akmında Melihin ve U'ftrztlt llllftHlUmf"~ 
Kilçük' F.ikretin çektikleri iki 
şüt direğe- ...,,,.ru geriya- gel-

di. Buna lhnhim mluid :ı 
vaziyette gelıiıa tepe bMulf 
vole vurarak firsa.b heba et
meJde ım•"&h etti. 

DevreD.İD. ilk c:cyrek saati 

Beşiktaşın hiıkimit'eti ilEF. :ı 
tikten soma Feuerbahçe to 
sahanın ortamda oynamağa 

başladı. Biı ~de mütevazin 
bir cereyan aJaa oyun bir ara
lık hafifçe Fmeı- lehiDe dön
dü. 

Bir aralJk 8eli.ktl& w bir 
aJwı :faptl 19 Ba.kkımn tam. tüt 
çekectği madar Fikr.eG. topu 
kale hi•-•· Jııene• ata
rak çok teımkelt' bir k.urb.nt 
yaptı. 

Buna Melih. CIQLaeri bir eşa • 
pe ile ••hh819 etti W' miida· 
faadan uyıdlawık ür.er.e iken: 
BUseyin ........ saııtrtmuıı11 

beliııden lrncaklt)'Bl'ali" dmdur
du. Esadui.. gektiği fawle Be
§iküt-şhbır bir hat.. ü..,._ 
züen* bqa<tcı,J ı ~ Çom he
yecanli nltn_. berab9r son 
daJttkatar Da YUiJ8ti' ~ 
meden. pe&;l - .l'iaerbahçe ma
gı. 2 • 1 keandJ 

8111&' 4 ·-,.,.. .. 
Tımw.wıa ..... ti nzi.. 

yetinde ~ 
çoıt az illtlml' AtdJfnde Ollll 
bu :maça h• Od takım da her 
,.amanld bdrolatından daha 
ıayıf bir pıldtaii. çıktılar. BMtA 
VefL oa kili. ile ~t.ıladı ,,... . .......____._ ~ 
Oy1im bidaıe• bllrikt.1111ıaı..aı 
azami ga1nıt' ~ ...... -
ne epey lllrı oldll ve Ve · t 
kip oYJUC D& ~ 0... 
tw.ra)\ kaJ-iai gpk. hlhliMi 
vazıyete d* 

Bu: müelıı& ~ birkat 

lı'eınerhahçe: - Kurtul~ 88ıı' 
nelik atletizm ka.rldalması 

dihr-aabab ~bçe stadın -
da intizarıd& ~ 

Fenerbahçenin kuvvetli at • 
let kadrosu karpsmda Hi 
lua epey çarp~ ise de 88 -
ya karşı 3fJ pUwndarı filzta 
toıtJayama.mıştr. 

Yl9dfilci defa brşılaşmış O'

Jan bu ilti ltll!8ttiı lhmdim BOU' 

rad& bu yotai. çahşmağa de • 
ftlll eCmelertni dileriz. Mtisa
bdalardt. .. fJ'P-dineeler ya
ıamda Rıza M•Jtwudun bir mil
de TOrkiye rekoru yapmaa1 

m&al»aka3Pl ~ dilearlil -
tir. 

100 lC: Jlellh, Atfneoa, S8r.i 
11,4'. 

2.00 'M.: Atineos, Aılcus, ~ 
ket 2'.5. 

.,.. M:.: Aneua. Klilnb; il -
med. 58.9. 

800 .. : ltiııpL, VJ&dmir n
~ AbmecJ 2:4:.S: 

Bir mn~ Riza; IBlley:tıı, Alir 
dunalı, 4.3IJ ~ ~ 
rekonı.._ 

Yft'rnk:.Meı.ndl, O.O•We, 
~ 1,87. 
U..:~(~) 

JılialDa 6,& 

omes ~ •pr • : Olııta.ıllıl .. 
DiBIP: ~ ...... Jimt'-.n..11&'1 

ChiQ: Metili, ~et; ~ 
• am: .... ~ 

lı*if; ...... QMNllt Ki , .. 

App, Z'/J). 
..... • 1 ., •CIJMııliıı. 

... UJJ811;: lfiıdin•;' ~'İlar 

En son puvan vaziyeti 
O. G. B. M. 
l2 9 2 1 
:ıa 'l 2 3 
.., & 2 • 

14i ' et;. " 
14 ' ' 6 a ı a 4i 
1, 4 l.. & 
12 2.. ~ a 

.A. : Y. 
• 28 
&! . 15. 
35: 3Q 
aL.: l'l 
3': 42 
a: 26: 
21.:" 
l&: 38 

P . 
32 
2& 
28 

• • 25 

• l8 tek -
kte 

.lENt SABAB 

Rwmanyada )<eni rejmiA ı:nanas1 uatrtXI SAEtJIU 
[Slış tarafı 1 inci uh1fldel çilerin (Sanmist) lideri ft eski G~ ~ 

şılı&ndı. (Milli intilırah cebhefli) bqvekillerdendfr. Fa.kat, liral ca ......... 1 11ıııe1 .-'111111. 
tef)ri at.mm (Millet putiılt) na,. Karol ile yıldızi bir türlü ban- §1Jlda çocukları ...,., 
nnle e · tü parti lidfırl . l&Dllyan Maniyo, kra.lm ve mü- spor ya.pmıya mecbur edm 

la k Rumanya dahi- şavirlerinin bütün gJJ'_l'etine .. t.ef)dlat vardJr. Ba iki mern• 
i .,·yasetinde mtıeadr men. (.uıti intibah cebhesi) tee- ket.ta. kö,. ve ~ 

başlamak ~ şamıyan Manyo, kralın ve. mU- mahattıe ve so~ ....., 
ol u m · !erde Rumen mil- kili.tına gjrmedi ve Ayan aza- her tarafında spor tepkldiDed 
leti arasında y~i ve samimi bir lanna. mahsus olarak ihdas edi- on, on... iki Y9«JM'•n. yirmi,. Y.iıt-
k ynasm görülmektedir. len ıem üniforma}'l giymekten mi - yalllMt. ke4u JılS 

(Miııt ı bah cebtresi) eski içtiııa.b ettiği için kral Karolle erkıekl-.t beden ~ 
demir muhafız tcşkilitı üe adeti arası büsbütün açılmııttı. Rumen ca.ntandınmş, takım hainde 
br muharebe halinde bolunuıo köylüsünün çok hürmet ettiği yürümiye, iş' göuuiye, 1*' an:
yordu. Demir mnbüızlar teşki- • bu zatın küskün bir halde inzi- da kurulmuş makineler ıdW 
latl reisi Kordelyu Kordiya.nu vay,. çekfüii kralın Y.B.pmak is-- harekete ~. Bam
geçen sene bu ay içinde 13 ar- tediği bütün inkılii.blan yarıda. retle ~ler bir taraftan 'ftl
kadaşı ile birlikte öldürülmüş • bıraktınyomu. Taraftarla.nnın cutıarı tekemmtU ederken bir 
tü. Bu hadise, Romanya dahilt menfi vaziyet almalan Ruman- taraftan ıutigma, bir emir aı.. 
siyasetinde kanıyan bir yada milli bütünlüğü kırmak tİıadaı- bUekeU ~ 
haiinde ıdi ve zihinleri diıimt azmini kınyordu. Bil makhıeleememu 
bir d.ilŞ;ttnce içinde bulimdunr • Hi.lbuki, son beynelmilel hi • veya faydası çok miiıuıkap o-
yordu. diselfll' Rumanyada büyük en. - lUDDU.1JL debr'· Ancak bir de-

Başvekil Kalineskuyu Kordel- dişeler doğurmuş ve hariçten gel vır, daha doğrusu bir sene için.
yonun arkadaştan Bükreşin mesı melhuz büyük tehlikeleri da Y.B§lyorua ki bu 1940 _. 
dükten sonra Rumanya~ dev- karşılıyabilmek ıçin kuvvetli bu- sinde' bu UBlll ft bla t.erm,e ma
kala.balık tnr cad~de öl~ lunmak zarureti hasıl olmuştu. vaffü- oluyor. K8ldı, ki teeıld -
let ~yesind~~i ,ıara ~ha de- lşte bu zarurettir ki, millilruv 18.tlı s~. bir derecesi h~ 
rinleşti. ÇUnku, b\şveltili kat • vetlerin bir araya topJanmasına memleket ıçm lizım "' zarun
ledenler kurşuna dizilirken ~ ve liberaller lideri Dino Braty,a- dir. Yalım bunda da bi& geç 
ttiiı Rumanya dahilindeki dem· no ile Tataresku taraftarları ve kalım§töi Spor işleri bir. ttil!o
muhafiz teşkillb azal&.ll!t muha.- Alman.. taraftan olarak tanılan lü nizamına konmamıştı. • 
kemesiz kurş~ diziliyor ~ yeni hariciye nazın Cigurtin ile den 'l'erbiyeııpi ~efiyeti. 
bunJardaiı bmlercesi tecrid Vaydo Voyvod çıftçiler lideri ~ilk ldlipleri .~ 

Man;xodan başka, müfrit demn- hemen- tttbir edfleeeğm.e 
muhafızl.8.r lideri ve KOdriyanun bu gç kalmayı yakında tell-

fi t.-n• :--ı.u-..a 
yakın arkadaşı Horeya Sımanm ~11 mt&U&Awa.ıur. 

milli bir çab altında toplanma- .Nizmınameıe gor.e, """'~ 
sma sebeb oldu. terbiyesi mükellefiyeti her ta-. 

Bu za~ bir parc;a da bari- raft&..açıl~k _klübler v~ pııp
ci sıy.asetin icab ettirdiği bır za- larla tatbik edileoektir. 1'ra&. -
ra.rettir.'"'"w.ına- Ahnaolann Ftan yadan, Hatay büdudumum kaı 

y_.,. da.r bütttrı sahil vilayetleriyle; sadaki galibiyetleri Alman ta-
n.ftan Rpmen siyasilerinin ii Samsun. ZOnguldak ve A.ııkara 
başına gelmesini elzem Jnlmak- vilayetlermde on be§ yquıdarı 

yirmi Y.&IJDL .lwbz olaalar, 
tadır. ..ı,;a... vila,etlenla 18, ~ 2A) 

Çjlııkö ~ltere ve .Fransa ile ~ 
ticari müııasebatı kesilen Ru -
manyanm iktısadl vazi):eti Al
manyaya ihracatta bulunmayı 
ii:tıa ettiriyor. Akdenize aevki
yat. ve seyrüsefer durunca..Ra -
meR.ilıraca~ m1llltüJ bir va. 
ztyete d1işm~. Bl:iıaenaaleyh 
Rumanyada yeni rejimin kunıl
•asmdaa. -.nra JJBıf ve mil.11 
bir kabine km'aca.ğına. dair W,... 
veraıı. eden u.ıiialara tahakkuk 
sleCek naZ8rile bUmak' lhmı -
dır. 

Kral Karol hapishaneden -
ray_a ça~ demir mulıafız -
lina J'eDi lideri Horeya Sim&» 
liuzura kabul ederek g&iipıllt 

-~ Jeni kabinede lllG• 

yagmda buluna+• bu. mıilkeıb • 
left)em dahildirlar. Şimdi• 

bunlar behemehal haftada dört 
saat; muhtelif sporlara ahşb

nlM·.aıtlar ve ica.b ederse hükü
.met 12 y&§lndan 46 yaşına 

kadar b1!ttbı erltekleri ve 
yqmdan. 30 yaema kallar btl
tihı. ku ve kadınlan bu mökeUe 
~ w.ı,. blt.uütm. 
Veldllır Heyeti; ldml8iiD ha. • == 7 .... v. .. .lıımliıll"j 

müddetlif beden tllrbi) eiil yar-. 
paeald&ı'llD tayin edecektir; ..... 
bt bu. Jüilb1erde. kimler mual-
liinli1ıı. ~eak! gıpma P9 
iiaica-bS bedenıtMıiteai ~ 
tllBllT11!mtiJiımar..., banda 
zun olanlar gmgltlr ldöp&ia -

nunum. 
İki memleket aı:a.smd&lö mil

naaebetleri ve beııabelıliii hdl! 
sahada, dahaı. 7.\yade; iMif81 et,. 

tirmelr m dtte gayıoet...,... 
malt benim için çok" zeftli'" bir 
'V&ldfe ola.caktır. Bu arada. iki 
memleket.in. kültür nıiinaselwıt • 
leriJe: de ehemm~ tlic §81Wde: 
mqgul ~. Vastfawle 
muvaffak o ğimd ~ şii~ 
he etmıyorum . ., 

Birik. e1 P.ni• sip&Jaapf:L. 
M. ~ 8iyui .,.._ 

Rumen hancıye neaı"eti eenetii· 
işler miiaürlügil,e abblıı tır. mı. 
dan 1:10nra bır Qk yüksek si)!&SI 
vazıfeler deruhde etm:iŞtir. Rll· 
m~ın Sofya ve Berlin bü -
yük. elçfüklennı muvaffakiJ tla 
ıdare et!nit ft, son. ef AıabnP; 
btiyük: el iğbıe tayin otmwmp 
tur; M". Kruçeskunmı seleft olaa 
M. Stoyku Rumanyada teşeltldil 
eden son binede propap~ 
D&m! .lllWWİ9İ oha Da.iti. 
barla Rumanyaya gitmiştir. .... 
POLls:rE: 

EY ytfzutıcten- k9V98 
Eyüba Talokec>J, mab&Qa, 

simle Ç!eşlneo - L numa. 
rada ottıran lfCisemı ojlw Riıt 
fat 'Öml ile karısı Mimeyyeıt
özal ve aym kta 3 numar&• 
da otur.aa Hasan. km. B&fi-, 
damadı AbiuBah l\I lWr: • 
çet; Rüştü oğlu; Ha . Dlıl.,....._ 
kiracılarından Feth ·ye vıer- Ha,. 

ftRidn- kızı Periltan Dlllj'an • 
raendı e'I meaeJ lrtw• 
ga çıkrıiıl. dfliı da ba 
mesela tekrar t 
ve ~r 
birttar.iJiiı 

)fi a1mal8nm. ~-
~ namına krala taama~ 
ta. bulunn:a~ ve bti~ ida; 

Riffıt hef,ıttdaa; .MCilmlB:Dı, 
- g; z 'ma• mueDimı .-. ıu Beh• 
oeldeııdir: o.dm': enıeH: O so~ la ehemmıy 

tl!ııııılfilllf !Minde ~ a1aealdannı q R1lnlllr laiılflr- • · yaralarımı ar, ya 
Bedtm 'l'&tilyelll Genel di- ra .. paşa; h e k~ VQitıtr. 

tektörti i)llAi6l'al. Ceınilhı. bil: nlmıelar> ~l\ıllar l1!,8Mlaıaank= 
lrmferammıdan aııhywu ki bu talddJrata be.tl"r ıtuıc 
ıdbim ~ trvbada hanili 
wır:1•mi1 biE. Dra. p.ldm.. uaı, Kaaı"'l•pda vanmn 
lBla: eıwel& bsDsft ili - ~-

Ymıi kabine, kntluı.istiprele
rirıden aonn. ktıı:QJacak \118 Al -
m&1ly&)Ş memnmı edeeek Pilde 
olacaktır. Tatareskumm yı 

Jtatiüiede medi ~ ~ 
lraWl!'H J'Ors& da 1iapekllete eeld.~ 

ı... .... 111111.: lcü Vayda Vopıodim olineaf 
DIBl!lmiillJ&•9'· muhtemeldir. 

...... Dllılt.atiıdt 
~ kliilll!lri R;in 

ueuııe; ~ Wt-t.,tif4'1ii biıt 

88laaılsway :- Osman, Faruk, 
F4fi.1:; M1ia; Enver, CeW; 
GWıdli; 8illllBddin, Bedii. 

Yefaı ~ Vahid, Silley
--.. ~Wer, Şeref, Ne
cib, Abtfo , Haydar, Mehmei , 
Zühcfli. 

fta.nsamn suDı talebinde bu-
im &mt mmebın-.ilıtif81' 
dar. İbttyar V& mttt.ekaıtt&hı e

hmması Rumen gaul:elerinda Une vereceğjmlz g,ın.çJıei' bu- dw;ıılmh9'iiL 
aoıaan saô dop bir hava ~ güu.kii ~ 'YeNU ,eda:- Pangatt~ 
~ taraftan olarak ta- celi talimı V8rteırbİJ'.&Ye Mıbia °'" Düv. saat 

lamı~ l\.ı 
mnan ($amna1UI) ga7.8t.esi Bir- lleP-vttlyette valiniir riylrae'· PWoıti1411'1.jU....., ~ 
lüıe gönd~ hUllUlli muhabiri tinde bir heyet bu ciheti dtışll- Kir 
tarafından yazıları Alma.nlan neoek. kataE aıtıaa a•~cümıı,. terıteJU~ 
methedici yazıları hasm&lf Bıı. ~ ......,... v&Jm. Juır· nmııaas~! 
bqjadip gıbi triıfversur gazetesi beıliloeğ' uW ~ .aill~•-ltlll• 
de tte;tya.n. ıu.ftan göiiüımek - it-h~ 1lw 11tllia11 Jre:r- 'riti-
tedit. (Kuı:ent~} ~-.+ yette ....-..~-~ r ol
~~ ).llelliuı- RUmen inalıdlr. Çjinkji. valinin ve ida-

~ :ea:mtit şeybrıı ~ J>e - elleri ~ 
ma.Kalesinıte: kaımaaı, miltehassıs bulama-

Alinanfann .Ffan8adaki m malan ve bu yüzd n mü1'ellefb. 
feriyetinin müstakbel Avruıta yet.in Dekaz semere vermesi, 
~ .ilzerinda gayet btiyj.ik mahdud ltir. gruRJ& vakit ge
tesiri ola.cabnı ve. Avrupa.da ÇJrılmeBi. mahzurl&n vai.dır. 
kunılacak yeni nimmın Ado.ıfi 
Bitler tarafından dikte edilece- 'fancun bat.lana.rcı 
ğlnj yazmakta ve Rumanyanın Şi§iide, t:ranwç de~ e-

J&a.W.olinasını tavsıye et- ken:ıda Ramazanın 6 DIUll&l'ar 

lL: goııt"••• evinden. Ya&li!.-..ı 
gıkmlf, etraf& "sirqetiıie mey, .. 
d8n veribnedea aöndijriibnftt,c 
m 
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Yazan: M. Şeref OKTÜRK 

Pebmi. körlerden, topallardan daha 
~ kusurlu yaratılmıPardan s:<
lnıımanm hakikaten ıtwm ı:cldiğini-

bu glbOcrin !csad ruhlu. ~kan<: mah 

l1lldar oldUklannı ancak &On zaman
bra dol".,ru anlıyabilmlşti. 

Kwn baba!ı ne birlikte ~ıs 

olsalar bu işten çoktan sıyrılmanın 

;roJWIU bulacak, böylece gonül raha
tına kavuşmuş olacaktı. Fakat .Mu
:nevver, patronunw1 k:w oldugundan 
ona k:ırşı istediği gibı hareket edc
nıiyor, bütiin kuvvetini sartederek 
~keti bırakmaıruıya, kabalığa sop
mamayn çalışıyor, tahammülunü tü
ketecek vak'alııı::dan son derece çe
k.iniyordu. 

Patron :Oay Khun P'uad'm itin1n
dını kazanan Fehminhı son aylar zar
:tında fabıikamn işlcrlnl Uerletmcsı 
içm vazife saaUerinden hanç olarak 
bau gcc:ıelcr evlerine gcllp geç vakit
ltte kadar kalınası, Milnevver tara
fından bazı yanlış tclsırlerc yol açb. 
Delikanlının kendisın sevdlğıni kuv
vetle tahmin ettiği u;in ziyaretlere 
aW. sebebin bu olduğunu anlıyordu. 
Daha ilk gorduğü andan itibaren kal
binin en derin koşc1erınde Fclımıye 
blr 11C11klık duyun Münevver, bu ya
kınlıktan pek memnundu. 

Genç memurun senelerden beri ba
baslle birlikte ça'ışmasını, fabrika -
ıun hemen bütün işlerini eline alarak 
diırüst h:ırclteUerinı, çok işlen elıne 
dürüst harekellcnni, çok lşlerı 

tclı: başmıı başararak fabrik .. yı yavaş 

;yavaş gen~etip i t':rlettiğini pek ya

kından t:ıkib eden Muncvver, b'un
dan ~i blr hayat arkadaşı bulccağını 
1hnid etmiyordu. Uzun müddet devam 
edaı m{lşahedelcrlle Fehmının bırçok 

meziyetlerini de anlamış, bu suretle 
tam idealine uygun bir üp bulmuş, 
delikanlıyı sevmiş, bu sc' gısınt son 
günlere kadar belli etme ıye çalış

mış, kalbinlıı ateşi eüuden güne :ırt-

~ 
Dilşündllkleıini b:ıbruwıa, Fehmı-

7e açtılı vakit her ıkisinın de müsaıt 
brplıyacaklaruu tahmin ctm1ştı. 

- Klzun Fuad. dilrlist bir me
nıurunu ş{ipbcsiz kl elin~ çıkar -
mak istemiy~ fabrikanın ag koul 
mesabesinde bulunnn yokşkb bir 
genci danınd aınu,.o tereddüt e1:nu -
yccek; Fehmi, patronunun kızı ile 
evlenmeyi her halde menfaatlerine 
uygun bularak .knbul edecek, sev -
&filsinc sonun~ kadar satı.ıb olac:ılrtı. 

Münevverin tasavvur ettiği bu \atlı 
izdivaç b~, Fehmi ıçin t..ıbiatile 

bnk1nsızdı. 

Kımı zengin, Bay Kazım Fua

din memlekette bü,yuk bır ;1C:>hret sa
hibi oluşu. Mllnevvenn teklifini ka
bul ettiti takdirde kfil.liyetli bır ser

vete konacağı delikanlının gozlcrmi 
k:.am8$tnmJyordu. 

JııUmevver zıengindi. Fakat ıstcd ğ1 
1*' tip olmaktan çok uzaktı. Ayru za
manda zenginliği niSbeünde çır •ı

di. AI1eslnln 1.ek çocutu old\lt":.t içia 
de sımarı.lı: ~. Kusı.ır scytlu
bDecek derecede kısa bo)U, çirltlnh
llni bir kat daha arttıran ağlar gıbi 
cQlüşü. f(Uel dahJ o~ her BC:rı t.en
kid etme butnlığı, kimseyi beğen • 
memesi, Fehmide sempatiden üyade 
derin bir nefret uyandırcyordu. 

MQnevverin manalı 9Ötlai. hare
ketleri. balnşlnn m~llnl ifade eCı

yor, ~ tO't olmalan ufak bir vesiJe

)e bakıyordu. Bunu uzun uunand ıa 
beri~ Fehmi, .sırası gelince 
böyle bir tasavvurun lınkAnsızlığını 

~atine so.dlnnekt.en geri 
)nılma<h ı.ıtınevwr, netlı:eyi 6lreıı

dill balde içinde gizledıjp SJkmı artık 

me,.dam vurmaktan kendini alama
dı. :Mevzu i7ice ıftlJJJcri. lkisl de 

ı.tilttı.l hAkk.ındaki emellerini 9Öyle

diler. 

Fehmi. umn müddetten beri birini 
ffVdi!inl. b8tti oau.n1a pek yaJtında 
Jlipnlaıwcaklaruıa llÖJ'kd.lti an a 
X-Ulle'\'ftl' birden fltllrdı. Bunu ön
ceden tabınin etmenıit, P'ehminin gö-

hBli vicdruıını ııltüst etmiş, evvelki 
fil.irlerlnden ayrılmıyarnk ilk deia 
ona omı.ş, buna sebcb kendi olduğu 

içın müteessir olmuştu. 

Munevı..erdcn ne!rct etmCSinc mu
kabıl Nevınden o dcreece h.oşlnnı -
yordu. Se\ gılısı, B y K am Fmıdın 

kard~ ııın kıu oldu undWl bunu Mü 
nev'l.crdı:n gızJerruş, h:ıbcr ~ılclıı;ı tak
dırdc g rck Nevınd o v< ı; rek o 
kend sındcn intikam alır duşuoceslle 
çok ıhtıy:ıtlı hareket etmışti. 

Pek yalcın akrnb:ı olın kla b a
ber aralarında dcrın tczad olan kar
deş çocuklruı dniıruı birlikte dol.'.! ır

lar, her yere beraber gıderler, yckdi
ğ~nnden aynlmazlardı Bu suretle 
Munevvenıı kısa boyu, Nevıntn yn
nıuda tamamıle loıııılır; ı.ruzellıkten 

her hw usta hafif vu udu, ık r:urııtı 

bw.:butlin ;ı klınI değ ştin , kuru yn
pısı, karışık ruhu llc çekilmez haJ 
alırdı. Buna mukabıl MWı~erın 

Nevmın yanında bulunuşu, bın.n<.1si 

içın ne kadar femı tesır yap:ırsa tkın
c ı ıçın de ak ı olurdu. Nevımn hnk.1-
kakın guzel olan vnsilları bari.Z bı.r 

şeltildc belirir, daha zıynde goze oo
tıcı, smırlerı. ruhu haddm'icn fazla 
coşturucu ersanevl güzeller gıbi te -
sirli yapıyordu. 

Münevver, Fetuninin tıkirlerini öt
renıb ondan fena cevab ald.Jktıın son
ı a ılrtık vnkıtli vokltsız rabrıkaya uğ
ramaz. oldu. Onun bu hareketi delı
k.anlıyı memnun edıyoı-, scvg:lısi Nc
viru, Munevverden uznk gordOkçe 
senıyor, .tikırlenni çmıya tınıat 

.kollu yordu, 

Babasmı, amcasını rabnltaye gelip 

görmcyı Münevveı il itiyat edııı m 

1 
Nevın, arkadaşının gclmeıııcsıne rnğ

men ve bunun sehcbını anlryomadı~ı 
ha de kendlSl yme cskısı gıbı sık 
Jiyor, her gelişinde öncekiler ~ıbi 

Fetnnıye utrnmayı da Jbm. 1 etuuynr
du. Bunu buyuk bir fırsat bU'"ıı Feh
nu, günden (.'Üne samııniy ı ar'llu ıp 

Nevınl ıyıcc kendınc baı!}odıktnn 

sonra str:ısı ı:elm~ tcmız llkif1cr1"11 I 
Ncvıııe soylcmcktcn çekinmedi; niha
yet kı :ı bir sevgı ımtıtıarundıın ge
terek Nevini ve onun ıt.tmndıru k -
zanmıya muvaffak oldu. 

Bu nlaşmednn kısa bir zıımnn son 

rn Nevınin ıı.ıfiyctınderı stıfade edc- j 
rclt v. zıycti h bel alım MQo(.'V'l'ef, 
önl'C araJ rını boT.mnk lçııı hutün 
guyretHc çalıştı. Fakut bunu yap.ı ~
yınca aşkın \ ~rdıği kı kruıçlıkLa, 

Fctıınıdcn lııtikıım alnı.ya. Nevını> de 

yaptığı hareketin cezas.n ttrmcyc 
kernr vererek ılrisinı bU'O• yok cl
nıı;:ııc w:un müddet 1:<1lıştı Kar~ııı

doldlcrtıı mukabil baıck<.:Ucn üzerıne 
bu emeHne de eı'işmlJ'eo Mlin vver, 
Fehmiyi .hıbnkndan kovdurrmıya, 

Nevı.D1D babasını mescl~ı haberdar 

ettirmeye baş vuruyordu. 

Aynl gtln, Bay Kflzım tadin par
dımı snyeunde. Nevınln liabasile bu j 
mesele il2erınde kon~ rnuvaUrud
yet cevabı alan Fetınıi. önreden ha
ı.ı.rladığı biı 1ıŞU1 b sına geçerek mu
wkkaten fabrikadan nynldı 

Eo kısa bir zanlllllti.ı hayntııırmı 

birleştiren çı.t\ler, artık MtınevvM'in 

tOrl!i şekılde s:ıcmJ tclıd lcrindeıı, 

yPrsiz hnreıc-etl 1 den men kur
tı.ılmu,şhır, aralrınd!lki kara dik ı.iu 

tesiılni kaldırmışlardı. 

Bu lzdıvacı ailcs? vanmda k 
bit kal'fllıyaıı Mil erin o~ bvrtı
ş\lnün aksıne olar içinde 1 asırgalar 
kopuyor, en k(lrkunt: inU n P1h -
ları h:wrhyordu. F t b\l m b n
lnrın hiç birin t tblk lı.ru.ınc k
nııy. n Müncv" er, mul;;ım aııııalt 

lçın mesgul hulunduğt sırada mesud 
yuvayı bak1katen ı;on :lrt..>bileceği an
larda büyük b r denh: kazaslle kar
ıµJas:ırak h:ıy ebediyen :ızlc:rinl 

yumdu. Iztırab Cf'ken karşısı dakı -
re d~ rahat.h'k v rmiye.n vücudü, kor
kunç dalgalar arasında knrııtı gıttl. 

r11nn,tlne aldanmıştı. Siyah göz.lerl Bıçakla tehdid 
biraz claba karanp •landı, etraflarını Bulgariya muhacirlerin en 
mor birer halka kap}ndı. San yüzü • C:SUrrü ile F;yüb yol amele'.iin • 
:l,yice IQldu. Dudakları kJsılıp, çene- ':11 ...... 

liri lırrltfwırek bir zaman koou - den Hamdi evvell:i akşam Kti· 
flllMICb. Dlnz kendiM seldltf vakit çlikpazardn Hacıkadın cadde
banmltk ı~ belli etıncmdt sinde eskiden tanıdıkları Şa
lstiyerek birden yerinden kalktı, asa- hende i e Metri, belediye çop 
W;retıe odadan Qnldı. mütea.hhtdı Saiduı oturdukları 

J'ehmi, .f.usat ıehnişken sevgilisi 8 - 10 numaralı eve gitmişler, 
Olduiu.na. onunla nlşanla"acağını söy Şalıeııdcyi bıçakla tehdid ct
llmekle bu müşkül nzlyetten kola,Y- miıcılerdir. Hamdi ile Sükrü dün 
hlda kurtulac:ılmı sanmıştı. Haldknt, ~ -.. 
ll>yle<fll pbl detlldL Dirini scvıyor, aclliyey(; verilmı,Jlcr, asliye 
fakat patronun kızına söylediği gibi altıncı ceza malıkemcsindc 
nişanlanmıyorlardı. Nı~an şöyle dur- muhakemeleri yapılmış, suçları 
sun fDı:irlerini bile açrnıya müsaid sabit görüldüğünden altışar ay 
~ bulamamıa. daha dogrusu cesa- hapse malıkfun ve tevkif edil· 
ret edemem~. 

Miinevverln yaSh g6zlerl, ıztmıblı mişlerdir. 

Fransanın deniz
cilik ş~ref i 

(Başı 4 ihu:ii sayfadn) 
6 - Torpido botlar 

Fransız donanmasında "muh
rib,, sınıfı hakikatte nasıl küçük 
birer kruvazörden farkmzsa 
"Torpıdobot,, ısmi altında anı

lan teknclef" de diğer filol.:ırdaki 
· mulırib,. lcrden başka bir şey 
değıldırler. Mesela "Burrn k,, 
SJ ıfı "12 torpid bot "1320,, 
tonılato mai mahre<Xie "33,, mil 
suratınde dörd r taue "13,, san
tınıetrelık top taşıyan buyük ge
milerdir. 

Bu "12,, gemiyi takiben inşa 

edilmiş olan "Ladruva,, sınıfi 

"14,, botda hacım "1380,, toni
latoya yükselmiştir. Sürat yYie 
"33,, mildir. 

Elyevm inşa haJmde bulwıan 
"Lö Hardi,, sımfı "12,, gem1ye 
gelince bunlann hacmi ıstmbıle
n "1772,, tonılatodur. Top bakı
mından da daha lmvvetlıdirler. 
Zıra "4,, tane "13,, santimetre
lik top yerme ayni çapta altışar 
top taşıyacaklardı. 
Hakıkaten birer muhribden 

ba.'jka bır şey olmayan "36,, 81 

ha.zır, "12,. tanet.; hali inşa.da bu 
torpidobotlar'dan başka Fran
sızların "12., ta.oesı hazır "12,, 
tanesi rle hali irıaşda "610., ar 
tonılatoluk daha. kücük torpido
botu vardır. Bunlar saatte 34.5 
mıl sür.U. temın eden ve ikişer 
tane "1 O,, santımet.relik top ~ 
ikı torpido kovanile mücehhez 
güzel seri ve denı?.ci tekneler -
dır. 

7 - Denb:afu g mlleri 
Fransız donannurnı bılhaı;sa. 

denı.ıaltı gemısi balom'lndıın çok 
z •nı,rın ve pek ıleri hır kuvvettir. 
Filvakı dü yanın en bllyük ve 
en kudretli dc."ı-.alt ~1 "SUrkuf,. 
Fnu sız b:ıyragıııı trup.r. 

Acnızaltı mıvazörü diye ar ı
lan "Sürkuf,, denizın sathında 

"5000,. daldığı ?aman "4300,, 
tonilato suya tebdili mekfln et
tiren ve utr tarete mevzu fkı ta
ne '"20.3,, 63.ntirnetrclik !.op ta
şıyan hir devdir. B mu02.z ım 
denizaltı gemiSJ tertıbatı mahsu
s.ı.sı savesındP. bır deniz tayya c- ~ 
sını bile bı!!J.r. Hftmil olduğu on 

ı torp ·do .ko .... •ııle ayni .za -
ma da "22,, toı pıli bırden ata
lı Lir. 

Frsuwz dona.tımnF ı a muh
telif Cl"S ve tipile d .Jtz'lltı ge-

1 miler ' rd·.. Evvel! birbei sı
nıf nç deniz tahtclbahirlerı 

gel 1 ki bunln.nu yaşlısı 14 4.-0 1 
ton ınaı mal'reciııd • ve dı> tZlıı 

yijminde 16 mil stirat f dalmış 
bir halfL "lO,. mil} temin e<!cn 
"Rö ten,, sınıfı ''9,, bottıır. 

Bunlanhn soara den ~n ytl
zlinde "13 O,, ve "17,, mıl sUrat 
[dalmış bir halde .. 2070 • ton ve 
"10 mil] yapa,, "Rödu •tbl., sı
nın !!D,, bot ı .Ur. 

Bu ı... !'in bl§ka bir 'lnl:ilnı 

halinde buhıııa.ıı "Lö Pe
nisk sınıfı "6,, denlzalueı Vür 

ki bun lann hacmi ıetiabi1eri de
n zlıı Y'U--iinde "1!1f!O,, ila "1600,, 
tondur ve yine d<!niz·n yUzUude 
saatte ... ı3,, mil sürat temin eder 
le1· ki bir denizaltı gemisi için 
hayret verici bir siL-:.ttir. 
•İkinci sınıf denizaltılarına ge

lince bunlar "Siren,, sınıfı 10, 
"Argonot,, sınıfı 23, ki ceman 
33 ta.nedirler. lstiab hacimleri 
d~izin satlıınd:ı 550 ili. 576 ton 
süratleri 14 mil [Dahnış bir hal· 
de .. ., .5., mllJ, 7' .5 8alltimctrelik l 
bir top ve 7 torpido kovanile 
mfü.ehhez gemilerdir. 

Bu ınıf d ·~izaltılardan ,.().. 
ror,, sınıfı ismi verilen 15 gemı 
inşa halindedir. 
Fransız donanmasında aynca 

"mayn dökücü denizala gemile
ri,, diye anılan "Sa.f-ir,, sınıfı 6, 
''Em~, sııufı 4 ki ceınan yc
kfın 10 deniz.altısı daha vardır. 

Büttin bu kuvvetlere ''Bearn,, 
ve "Komandan Teste,, tnyynro 
ana g<"milcrini ve modern bir do-
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Mahkeme koridorlarında ... Yurddaşlarımizın Nazarı Dikkatine: 

Yankesici Pire (M ... ) 
sa 'at nı anlatıyor 

Muht.eınel ha.va taarnızla.rma ka.rşt (PASİF KORUNMA 
TALİMATNAMBSİNİN) Tensib ettibri şekilde hazırlanaıı: 
Atcı-Je dayanıklı, kan~ıklu ,.e su geçmez yani GAZ geçirmez 

Pasif Korunma Tıbbi Ecza Çanta 
ve Sandıkları 

(Uaş tarafı 4 iincü sa) fada) 
keyif üstüne, ablayı tavladım 
diye çocuk gibi S('Viniyordmn .. 
Meğer tavlanmı ım da habc -
rim yok .. 

- Kılık kıyaf .. tin nasıl? 
- Şık birinci nevi centilmen. 

C..:Cbindc para da var ta-
bü .•. 

Zannederim var .. Çünkü 
ona rastg.elınedcn evvel, o ka
labalıkta çarpma suretiyle bi
risinirı cebinden bir cüzdan a
§trmıştını.. Bakmağn. vakit bu
lamadım.. Olduğu gıbi üzerim-
oo ..• 

- Bari yankesicilikten vaz
geç de kad.ııu ynkala .. 

- Kadını ne yapayım! Ne 
ise, ötekiw, berikini ıte kaka 
yanma kadar cokuldum. Eller 
elleri tuttu. Go~lcr birbirine 
dikildi. Kn.labalıkta sıkıştık

ça sıkıştık.. Tramvayın her 
sarsıntısında bira~ daha sıkı
şıyor-ruz. Elim ko}nuna girdi • 
Yumruk gibi duran şeye do -
ku.ndu.. Zorla çıkarınca usulca
cık pantolonumun cebine indir
dim •• 

- lş bitti demek. 
- Öyle ya .• Sorma keyt"'ınıi .. 

E:Xafıma balandım. Bizim ke
lerden de kimse yok, meydan 
benım. 

- Kedı de ne? 
- Anl"madın mı? Taharri 

memuru .• 
İşi u:rt.nıbuna getirerek bir 

snllanına da yerimi çoktan 00. 
rı koo.n yanına yanaşmak için 
boyuna beni dürten bir akıl-
517.a terkcttim. Fırsat bu fırsat 
tır, diye Sultıınahmete aşağı 

aladıro. Merak içinde Sultan -
ahmcd ca iinin arkasına git
tim. Ynwmdo. bir cüzdan, bir 
dt; kızdan aşırdığım yumru pa.
hct.. Her en içındekilcri saya
yun, dcdım. 

''Tenhu bir yerde oturup ta, 
elimı cebime gotlirlince ne göre
yiın. Kalabalıkta nşırdıaım 

l'Ü7..d:ı.nın yerinde ycllcri esıyor 
ve ı emen aklıma kendi para 
cüzdanımdaki Ü~ liram geldi. 
Y clC!,'llllİn cebine bsktım. O da 
~lamı çekmiş!. 

- l)(>..mek nş.ırmak isterken, 
~m? 

- Yani avlrumıak isterken 
avlanmı~! Hay köpek oğla 

kan meğer bana ta§ çıkaracak 

yankesici imiş! 
- Pakette ne var? 
- Belki dedim, paketi bir 

yerden aşırmıştır da bilmiyor, 
acele açtım. Dediğim gibi a
şııın1ş içinde bir sUrU ev sene!
leri, kira konturatoları.. akılsız 
gibi yere atacaktım. 

A klınıa adrese bakmak gel· 
dh Fatihtle kola~ca. buluna
bilecek bir sokakta bir hanıma 
ait zengin bir şey .. 

- Neye yarayacak! 
- Allah razı olsUA kayıbımı 

o ka?.andırdı.. Hemen tramva· 
ya tıayınca doğru hanımın e
viı.e.. O da derdinden başağrı
larına uğramış.. 

- Hanım efendi, dedim, bun
ları dü.,urmüşsünüz, adre8ini 
okudum si7.e getirdim.. 

''Şık, kibar bir beyin bu zah
meti neyle ödenir? Bir kahve 1 

nanrnanı.n emrinde bulunan yüz
lerce ve yüzlerce mayn dökücü, 
idroğraf, gemilerini, nakliyeleri, 
depo ve refakat sefainini de ili
ve edecek olursak mukadderatı 
do.<rl:u da, düşmanı da ve hattfı 
bitarafları da bu kadar yakın

dan alakadar eden Fıansız do
nanması hakkında bir fikir pey
da etmiş oluııw. 

A. Ccuıa1u111" ı .~ARA ÇOGJ,U 

içmek üzere içeri girdim. Kah
veyi içerken, gözüme biraz ev
vel çıkarılmış, konsolun üstün
de pınl pınl parlayan yüzük
lere ilişti. 

Hele bir t.anesi, büyilk bir 
pırlanta ..• 

Yoluna getirip, teşekkürle 

çıkarken, yüzüğü de cebıme 

indirdim .. Hamdolsun o günkü 
zararı böylece kapatabildim ... 
Yüzüğü satınca, ba..~adım kızı 

aramağa.. Fakat yazık ki bu
lamadım .. 

- Bulsaydın ne yapacaktm? 
- Ne mi yapa.cah-t.ıın ..• O kız 

benim elimde olsaydı, ben de 
bir eroin kralı olurdum. 

Bunlar yeni biçm• zenginler •. 
zehir tüccarları,· ölüm muhte -
kirleri. .• 

- Aman şunlnn anlat! 
Sabret hepsini bir arada 

anlatmak olmaz. Sırası gelir ... 
Muhatabım sustu.. Halinde 

i.§giızar bir mühendisin guru -
ru vardı .. San'atım takdir edib 
etmediğimi anlamak için dikkat 
le gözümün içine bakıyordu . 

Ben ise kendi kendime "sii
nen, kaybol< n bir zeki., diyor
dum.. Ne olurdu, talih bu ka
dar aksilik etmeseydi de bu a
damı nezih bir muhite atmı.'.j 
olsaydı! Ve yahud onu bir 
ı..ıün bulabilseydi. 

Düğün evinde 
Hırsızhk 

Evvelki gece Karagümrükte 
Fcridenın evinde düğün olmuş, 
Suacliyede oturan Müşerref, 

Kadıköyünde oturan Melek ve 
Vahide de davetli olarak düğ .. -
ne gclmişk'rdir. Gece eğlenilip 
sa.baha kaışı ya.Wmış, sabahle
yin Vahidenin yatUğı odaya gi
ren düğün snhibi Feride: Va -
hideyi, oda.d'lki yükliiktc bulu
nan M~errcfl& Meleğin çan
talarını karıştınrken görmüş

tür. 

CAN LABORATUVARINDA lıazlrlanarak piyns&ya tı
ka.nhnıştır. 

Resmi, hususi bütiln müesscsatla ev, aparb.man, mektep, 
mahalle, köy, kasaba ve kazalarda sağlık korunma bakımın

dan birer sandık veya çanta bulunması behemehal 13.zundır. 

Çanta ve sandıkların hacim ve fiyah, aile nüfusuna göre değiş

tiğinden talcb vukuunda izahat verilir. Çanta ve sandıkların 
üzerinde ( C A N ) mnrkasıru ru ayınız. 

UMUl\ll DLPOSU: 

CAN LABORATUARI 
lsta:ııbul. Bahçeknpı, iş Bankası arkasında No. 5. 

~·-- Tel: 21989. Telgraf adresi: ASiJ>ROCAN __ il_. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Keşif şartname ve planı mucibince idaremizin Ank:ıra Umum 

mfıdürlük bınası b:ıh~-esının yollan ve tcsı :ıtı .işı kap:ılı zarf usullle ek-. 
siltmeye konmuştur. 

Il - Keşıf bcddi 11019.30 lira muvakkat teminatı 826.45 liıııdır. 
ili - Eksıltmc 5/Vll/940 cuma gtinu saat 15 te lstanbulda Kabataş~ 

ta Levazım \C Milbayaat şubesindeki alım, komuıyonunda yapılacaktır. 
lV - Şartnnme sozu geçen Levazım şubesi veznesinden ve izmlr. 

Ankara başmOrlürlüklcrindcn (55) k"Uruşa alınnbilır. 

V - l\!ilnakasaya girecekler muhürlu teklif mektuplannı knnunf 
vesaikle % 7.!> güvenme p:ırası makbuz vc)a banka teminat mektubunu 
ve şartn.ımcs:inin (F) fıkrasında yazılı vesaıki ıhtıva edecek kapab uırfl:ı
nru ihale gi.ınu eksıltmc sa:ıtinden bir saat evveline kadar (saat 14 de kn
d:ı.r) mezkôr kanıisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ı~-
zımdır. (4975) 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Hakimliğinden 

Hukuku Amme namına mukaddema S<.msWlda Rcş .. diye Ulugazi ma
hallesi Okul sokak 3 No. ela ıkamet edıp halen ıknmetgfthlnn meçhul 
bulunan muddca:ılcybler Mehmed O. ~lal ve Alı kır.ı Nıgar nlcıyhtne 
oçılıın buUnn dııvasııııo neticeyi muh:ıkcmesinde: Muddea:ılcyhlcıdcn Nl
gür 26/11/1340 tnrihinde Ahmed Hayreddın namında birlsile cvlencrelt 
balen arım nık{lhlı knrısı bulundugu halde ahiren digcr milddealeyh 
Celal ile ikinci defa olarak evlcııdıgl sabit oldu[.'Undan T. K. M. si
nin 112 nc:i maddesine tevtiknn muddcnaleyhlcr arasındaki evlilıf:in 

iptaline d:ılr verılcn 24/5/.940 tnrıhli hukmti gıyabioio de muddcıaleyhle
rln iluımetgahlıırııun mcçhuliycUne binaen tcblig ycnnc gE>çınck üzere 
on be::; gun muddctlc muhkeme divanhanesinde asılı tutulmnsına karar ve-
rıldiği ıl~ olunur. (5228) 

===-=:..-=-~=============================== 
Milli Saraylar Müdürlüğünden 
1 - Dolmab.ıhçe sarayınuı saııt kulesi cıhetlndel i buyük medhal kapısı ile 

iç ve yan taı anarındakı duvatlarııı ve müdurlyct daı.rcsile mııtena
zırınduki digcr binanın harıci sıva, bndnnn ve yaglı boya tamır:ıtı 
açık eksillıheyc konulmuştur. 

2 - Yapılacak tnmirotın tahmini bedeli dort bın dört yuz on yedi lira 
yedi kunıştur. 

3 - Bu tamirata mütc lllk birinci k~ıf ccdveli ıle şartnamelerin birel' 
ı;urctlerı pazardan başka her gun Dolmabahçc milli saraylar mfidurlü
ğii kaleminden tılmabllir. 

4 - Eksiltme temmu:ı:un on blrlnci perşembe gı.ımı saat on beşte milll 
saraylar mudurlüı,;ıl blntsında yapılncakt r. 

5 - Muvakkat teminat üç yuı otuz ıki liradır. Bu paranın eksiltmenin 
yırpılııcagı vakitten bir saat evveline kndnr mal sandığına yatırıl
mış olınası lftzımdır. 

IS - Eksıltmcye girecek olanlar ticaret odasına kayıdlı bulwıocakhır ve 
eimdiye kadar baııka yerlerde yaptıkları tamirat lşlcrıne dmr elde 
eWğ:i vesikalıırla bu vesikaları gtıstcrmek suretile eksiltme günün
dcu evvel milli saroylar mimarlığından ayrıc.a alacakları 1'cnnt ikU
dar ş:ıhadetnamcsini ve teminat parası; mnklıuzu muayyen zaman
dan yarım saat evveline kadar eksiltme heyetine tevdi edecekler-
dir. (5189) 

Bundan aonra Vahide çıkıp 
evine gitmiş, Feride de, Mü
§Crrcfc, çantasından bir şey ek 
sik olup olmadığını sormuş -
tur. Çantasına bakan Müşer

ref on lira 25 kuruş parası ek
sik olduğunu söylemiş, Feride 
Valıidenin evine gıtnuş, Vahi
de çantasının içinde bulduğunu 
söyliyerek bir tüb ruj vermiş

tir. Bu rujun da Meleğe aid 
olduğu anlaşılmış, Vahide dün 

adliyeye verilmiş, - Sultanah- [ 1 
me<.1 ikinci sulh "-eza mahkeme- Beyoğlu Vakıflar Ptiüdürlüğü ilanları sine verilmiştir. ___ ...., ______________________ _ 

Yapılan muhakeme neticesin
da, Müşerrefin on lira 25 kuru
şunu aldığı sabit görülmemiş, 

bu cihetten beract etmiş, Me
leğin rujunu çalmaktan altı 

ay hapse mahküm edilmiş, an
cak, rujun kıymetinin azlı -
ğından ve takibat başlamadan 

Ada Parsel 

5G8 ıo 

Tahtında ikl duklulnı olnn eski Hiiseylııoğa yeni mılbul Mahalle ııin 

e.slti Macar yeni Nuran sok:ığında cskı 102, J04, 106 yeni 110, 112, 114 
sayılı gayrimcnkuliln 1/6 hissesi mnhlülcn vakfa tescil etlilmek ut.ere 
2'/62 sayılı vakıfhır kanununun 44 üncil maddesi mucıbıncc Kndastroca 
muamelesi yapılmıştı. Bu gayri menkulde tasarruf lddııı edcıılerııı u ulcn 
mahkemeye ve daireye müracaaUarı. (5203) 

~:ri~~=en bu ceza on güne lstanbul Elektrik Tramvay ve T Ün el 
Bir ineOin marifeti İşletmeleri Umum Müdürlüğünden 
Erenköyünde Zaferyolu cad- ı - idare ihtiyacı jçin 2500 kilo saf kalay kapah mektubla Iiynl lst& 

desinde 11 numarada celeb mek sureti.le satın alınacaktır. 
Sabriye aid ve başıboş hı.rakı - 2 - ~rtnamcler td:ırenın levazım Müdörlılğıinden pıırasız tcd rık cdi· 
lan bir inek gene o civarda o- lebillr. • 
turan K8.zıma çarpJDJ§, yaralı 3- Muvakkat "teminat maktuan 800 liradır. 

t - Teklif meıttublarmın şartnamesıudeki tnrifat dairesinde haz.ırl n:ı-
genç Haydarpaşa Nilmune nık 5/7/9-10 cuma günü saat 16 ya kodar 4 ünr.tı kntlakı lt•\ ızırn 
hastahanesine kaldınlmış, Snb- m~urluı;una imLa mukabilinde vcrılmış olınası lazımdır. (5132) 

l ~~~~arak Wıldks.ta bruıl· ı İstanbul Belediyesi ilanları ] 
TİYATROLAR 

Taksim gazinosu için lüzumu olan muhtclı! eb'adda 442.:!5 etre 
RAŞiD RIZA Tiyatrosu 

24 Haziran Pazartesi 
Beflktao • Aile Parkında 

VELiNiN ÇOCUCU 
Vodvil 3 perde 

Sahibi: Ahmed Cemaleddln Saracoğlu 

1 Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 
Basıldığı yer: (Yeni Sııban Mııtbıı. aı) 

murabbaı mikdarında halı kupalı zarf usulile eksiltmeye koııulnıJ tur. Tah 
min bedeli 6194 lira 30 kuruş ve ilk teminatı 464 lira 57 kuru,tuı. ~ rt
name zabıt ve muamelat müdürluğü knlenıındc gonıleı;ekt r. ilı l 4/. 1940 
perşembe günü saııt 15 de dıılml er•cumeııde y<ıpıl:ıcaktıı. T ıl 1 
nnt makbuz veya meklu bları, 940 ytlına aıd tıc.ıı et ocl.ı ı ' 
ht.sustakı ehliyetleı ini g\<Slf>rir vesikalanlc 24!)0 nunıarcılı k.ııı.ıııuı 

çevresinde ha7.ırlıyacuklnrı teklıf nıcktubl:ırını ıhalc r,uııu sacıt 14 
d:ır Da mt Enctııncııe vcrml lcı ı Uizımdıı 

bil 
(uU 

dt' ka
l> = 

1', O S F A R S O ı., Kanın en hayati ln'IDll olan. kırmt:1:1 yuvarlacıklan taı.eliyerek ~oğaltır. '.raUa ~tah temin 
,eder. Vücude de\·amlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak a.sabi tmlırnnla.n, uykusuzluğu giderir. )hı
(amıid inkıba:ılarda, barsak tembelliğuule, '.l'ifo, Grip, Zatürrieye, Sıtma oekahatlerinde, 84•1 ~M~kliği ve adeAll ik· 
tidarda. ve kilo almakt.a sayam hayret; faydalar temin eder. 
FOS PARS OL 'ün: Difi;t•r bütiin lmvvet şunıhlannda.n ~tünliiğü DEVAMl .. I BİR SURiı::Tl'E KAN, KUV· 
VEl', t5TlHA TEMİN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesiriııi derhal göstemıesi(lir ..• 

Sıhhat Veki.letinin r~mi müsaadesini haizdir. Ht•r ec1.anede bulunur. 


