
25 MAYIS 1940 idare Veri -
1 Cumartesi 1 

• ".ı ~No.84 ... - -. '" relgratı YENl SABAH .... 

-D:l.EFON: 20791 

Üçüncü Yıl - No. 741 
1 

Her Yerde S K4m11 GÜNLÜK SiYASi HAL~ GAZETESi ' 

Almanlar Fransada Kale'ye yaklaşıyorlar 
Bu 
A 

nyu A manlar tarafından şgal dildi. 

"Beşinci kol,, 
Tehlikesi ve 
Bltaraflar 

''Beşin •i kol,. mensublnn nılı;a.
flrliklcrinin k<'nclUerino izafe ettiği 

:ygıdan istifadc~i, misafirlik mu-
kadd kn.id terinin bizzat kendileri 

mdruı lhW v suiistimnli do
nefi 1 rindeo yine kendi

i ~ bulunmaktndır. 

"kaleyi içinden fet

" dediklc.ri usulün 
ti kol,, olmuştur. 

~~_..t-ı,. .. c,. topraklanna göz 
yn birer zararsız 

ış:;iz k:ılmı.~ bira" işçi 
a mümkün olduğu ka

ı.-utw.,!'ll~ sokmak, vakit ve sa-
., llnt;p·':lıa:rekcte geçecek, o mem-
~k ürpanikler hatta mUscllfı.h mu
knvcmctlcr yaratacak bu elema.nlar
dnn istif de ederek ülkeyi içinden 
fethcdıvcrmekten ibaret olan bu sa
de usul . ımdıye k:.tdm- maattce5!:."U1 
muhtelif mc.rnlcketlerde mm; a:ffaki
yetlc tatbik edildi. 

Norveç Danimnrkn, Holanda "be-
6İnci kol,, tarafından arkalanndan 
hançerlonm~~lerdi hiç şüphe yok 
ki mü&teV!fye ·karşı kendilerini daha \" mücss t bır suT,'}!ttc korurlardı. 

• Harbi'ı\; 'İ3sJtı,.tıgıcında kulaktan 
kulağa: fışıldaıuı.q' "gizli silah,, dan 
zehırli gn~ saçan ynhud hararet neş
reden tanklar -9eğil, belki sadece bu 
"beşinci kol,. kaSdediliyordu. 

Birer misrıiir sıfatilc ve zahiri 
· .• ,.bir mas~yct peçesi altında halkı 
~~ına-k:tnştıkları bitaraf bir mem

f • ·'le~tt" efkarı umwniycsini zehirle-
\ :ıf:'ustaca idare edilen propagan-

dalarla manevi kuvvet ve mukave
metini kırmak, nihayet vakti gelin
ce de ba\"Ulunda, otelinin dolabında, 
hat:tll o memlekette mcnsub olduğu 
devletin konsolashancsinde gizlen
miş siliı.lılara sarılarak istila ordu
sunun birC'r piı;darı olarak ortaya 
ntılmnk "besinci lwl,, un faaliyet 
}>rogramının kısa bir hülftsasıdır. 

"Beşinci kol,, un başlıca faaliyet 
temellerinden biri de faaliyete geçi
lecek memlekette gayri memnun eş
has veya zümre ile sıkı bir temas 
temin etmek onlarla içli dışlı olmalc 
v~ onl, ra il fırsatta. harekete geç
m eri için zemin hazırlamaktır. 

"B<'sincı kol,, mcnsublnrı, misa
fir:liklerinin kendilerine izafe ettiği 
snygıdan istüadeyj misafirlik mu
kaddes kaidelerinin bizzat kendileri 
tarafından ihlal ve sui istimali dola
yısilc, n<'fislerinden yine kendileri 
ııez'etmıs bulunmaktadırlar. 

lşte bu yüzdendir ki hemen her bi
taraf memlcl:ette bunlar istiskal e
di!mel::te, hatta Rumanynda ve Yu
goslavy:ıda olduğu gibi hazan ku -
l!lklaı1Il!lan tutulup memleketten 
der bile olunmaktadırlar. 

Nor\' c, Danimarka, Hollanda ilh .. 
tecı·übelerinclen sonra cenubi Amcri
kaya vruıncıya kndar bütün bitaraf 
ınemleketlcr ihtiyati tahaffuz çare 
Ve tedbirlerine bas vurmu§ bulunu
~orlar. 

Bitaraf lfır memlek/;lt payitahtına 
konserler vcrmeğe gelen çalgıcıların 
haJtiknti halde "beşinci kol,, a men
sub birer fesadcı ve ta.brikatçıdan 
hrrnka bir şey oJmadıkları ve o mem
leket halkına bedii bir ziyafeti mu-

( Sonu 3 ilnciui3) 

la il ri hare at evam e • or 
Belçikanın Gand şehri 

de Alman işgalinde 
İngiliz ralı radyo ile dünyaya 

hitaben bir nutuk söyledi 

. lngiliz Kralı Majeste Altmcı Jorj 
Londra, 24 (A.A. Saat -:17.30) -

Reuterin salii.hiyettnr Lond.ra mnh
f'ıllcrinden aldığı haberlere göre, Al
manlar, dün gece, Bulony şehrini 

~ geçirmiştir. 

Londra (Husus[) - Bulanya 'yı 
.nrtıdafan eden kuvvetlerin azlığı 
tank ve toplarla hücmn eden düş ~ 
IIUlllln · tazyikine mukavemete müsa
id olmadığından Bulanya .Almanların 
eline gcçmi~tir. Şehri müdafaa eden 
lngiliz kuvvetleri Jıafif zayiatla ve 
muntazam bir §Ckildc çekilmisler ve 
yeni mevzilerini iaga1 eylemişlerdir. 
Bulonyanın ziyaı mucibi esef bir 
lıidısc olmakla. beraber harbin mu
kadderatı üzerinde mühim tesirler 
husule getirecek bir iimil olmaktan 
uzaktır. 

Mıı.ubonne Kalesi Almanl!ı.nn 
Eline Geçti 

Roma, 24 (Hususi) - Mubonne 
kalesi Alman Jruvvctlerinin eline 
geçmiştir. 

Bclçikada. Yeniden Silah Altına 
.Da.,·ct Edileıuler 

Londrn, 24 ·n , - :Belçlk 
hµkümcti 16 yaşındaiı 46 yaşına ka
dar bütün Dclçikalıla.n silah altına. 
da vct etmiştir. Aııavatnn dışında 
bulunan 46 yaşına kadar bütün Bel
çikalılar konsolnslnklanna müra • 
caat edeceklerdir. 

(Samı S üncüde) 

SEAUVAı.S 

• 

.. . 
MUTTEFI~ 

-- MUKAVEME.lİ 
" . 

MUTTUnc, ~ ALMAN 
• ~TAARRUZU. ~HÜCUMU ••~• 14UOUTLAR. 

lı:arOkitm ooreyan ettiği 5ahı:ı.yı göstteren ha.rlta 

lngiliz -Rus yakınlaşma ı B:. Mi.~let .. Meclisini~ 
iki· memleket münasebetlerinin tak- dunkumuzakerelerı 

Ankara, 24 (AA) - Büyük Mil- guldak mebusluğuna intibah edilen 

viyesi için müzakerelere başlanıyor ==~~:E:.:.::;~ Aı::':.a;~~~~....!> 
Ticari müzakerelerin intacı için Loyd Corc-1 Korkunç bir SABA"HTAN ... SA.BAHA ... Bi.R"'ŞAKA; ............. ~ ......... ,_ 
un bir heyetle Moskovaya gitmesi muhtemel aile faciası 

Kimin talihsizliği? Londra, 24 (A.A.) - Sovyet se
firi Maiski akşama doğru hariciye 
nezaretine gelerek bir müddet kal
mıştır. 

Müza.kel"f'lere Yalnnda Ba§laıııyor 
Londra, 24 (A.A.} - Reuter a.jan 

sının diplomatik muhabiri bildiri· 
yor: (Sonu 3 üncüde) 

Ciano Yugoslav hududunda 

ltalyanm Büyük :Harbe girişi yıldö
nüm ü Romada tezahüratla kutlulandı 
Ciano: Askerlere "Arnavutlukta büyük işler ha
. şardınız. Bundan sonra emredilecek işleri 

silahla hallediceğinize eminim,; dedi. 
Roma, 24 (Hususi) - ltaly:ı ha- ra İşkodra.ya avdet etmiştir. Kont 

ı:iciyc nazın Kont Ciano ber:ıbcrinde Cinno burada Arnavutluk işleri müs· 
bir çok erkanıharb zabitleri olduğu teşan Bcnnini ve arkadaşla.nna hi-
halde, Yugoslav hududlarmdaki 1- taben şu sözlerı söylemiştir: 
tnlyan kıt'alannı teftiş cttik~n son- (Sonu 8 üncüde) 

"6Undllz kUIAhh, gece eilahh .. lar arasmda 

lstanbulda bir Alman 
''Beşinci kol,, u var mı? 
Alman Nazileri arasında bir f ürk gazetecisi 

5 inci yazıyı bun n 5 inci sayfnmızda okuyunuz 

Dünkü cinayetin faili 1 
. Katil Yalo·u.lı Ahmed i 
Dün sabah Beşi.ktaşda tüyler iİI'- ' 

pertici bir cinayet olmuş, Yal ovalı 

Lihey elçimiz olan değerli edib Yakub Kadrinin 
mi? Yoksa üç memleketin mi? 

• 

Ahmed, kansı 35 yaşlarında AsiyeJi, 
bıçakla parçalıyarak çok feci bir Yahıb Kadri - Jşimden gücümden oldaiama yanmıyorum; ha 
gekilde öldürmüştür. pqle korkarım, beni kim•e euine bile ktıbul etmig•c.Jı. 

Hadise B()yle olmuştur: Acaba, değerli edibimiz ve sevim- mw· edildi ise şimdi o hükıimetin ye. 
Ahmed, Asiye ile, uzun zaman- fi hariciye memununuz Yakub Kad- rinde yeller esiyor. Ba.'jta Tiran ••. Z:ı.

danberi evlidir. Ahmedin, 15 - 16 riWn talihsizliğinden mi, yoksa me- vallı Arnavutluk İtalyanların işgaiine 
yaşında bir de çocuğu vardır ve adı mur edildiği memleketlerin kara balı girdi. Sonra Prag... Çekoslovakyayı 
Hüseyindir. ~iye, ~el, ayni za. • ı tnıdan mıdır? Bilmiyoruz. Bu nazik Almnnlar haritadan siliverdilcr. Ev· 
manda da bıru hafif tn~b bir ve ince mlihanirimiz, memleketimizi velki sene oradan ayrılan Yakub 

(Soiuı 6 ııcada) hangi hilkfımet neroinde. temsile me- (Sonu 5 illdde) 

• 
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Amerika va Av.r.upa 
harbininı inkişafı 

C~_..!.Ş_e_h_i r_v_e_M_e __ m..iı-~_e_k_et----ı_H_a __ b_e_rl_e_r·~ .... ) 
Üsküdar tramvayları 1ITicaret anlaşması ol- Harç Eenerinde 

- -34 Y•zan= Al'.llAN ATIS tasfiıe olunacak mı~an memleketler , bir cinayet 
Arkadrnılar! o beni öldiir-ürken Şirketi e-~·~~atm alat:al< için yeni kararname Bir gemici nişanhBlm kurtar-

~ vrupıı harbi, yani siyaset ve hu-ı 
~ kuk sahasında bUyük ve radlkal 

istikametler tevlid edecek olaıt 

garb demokrasileri ile Almanya arasın
daki çarpışma muayyen inkişaflar göate• 
rerek devam ediyor. 

-y ve bızzat ışletecek ---o-- mak istiyen genci öldürdü ' ıiz de onun baa;:ını UCUrıılR•u• Üsküdar v~ Kadık~y ~alk _tram""" Ar·amız<la ticaret ve tediye veya Evvelkı geve ot 24 de fenerde 
- .. E • . vaylan heyeti umuınıyesı bır kal} ta kas a nla.şması oulunmuyan ve yine. k ctın ynr.t\ntl dığer b r cimıyet 

U ·· biı k lı d"el1
.o:- ı d "h d" · · -t-!span olnrn<'"+ur. Bu cinayetin !aiH gamici Iiu-zunca suren ' ı Ç u ıw:tlllli' yınız... güne kadar idare heyeti tarafın an ı racatımıza ovız vermıycn .ıt • ı?• 

• ,...;ı; h"'k'" d seylııdir. Gemllcnla t;<ılı§:m HüseyJn, bir dan som:a. emir çelik bir :kıskag gibı: -Büyük ve sev&~ u um ar; f""'Pkaıa·de bir toplantıya davet olu- ya. İran Almanya, Danimarka v& 
' "'v müddet evvel, Halle; Fenerinde Korada-

mütecavizin sağ bileğini tuttu:: ve ~dırdan başını cıkar da senin yü- nacaktır. emsali memleketlerle takas esasına vud okagında 
1 

numaralı uvda. oturan 

k ltuğunun arkMından: bükerek kı· zünü g!:)relimJ.. Bu: toplantıda tı:amvay şirlretinin müstenid olar.ak ticari muamelelerin Esma adında bir l.ızla nişanlanmış, fa
pırdanamaz bir bale getiroi. Bunlar - Niçin sultanımızı göstermek vaziyetini ıslah etmek üzere çok ne yold yapılacağı hakkında tan - knt, sonra aynlinı lardtr. Hüseyin, ev -
biri birlerin oyJe girm.işlerdi ki emir istcmiypr:sunw:? müliim kararlar verilecektir. Bü ka.· zim ediliniş ol n kararname dün 'clkı g sarho bir halde Esmanın evi
kılıcını kullanamıyordu;; Beliiıdeki kalabaük arttıkça aı:tıyordu, çadırın rarlann en esaslısı Tianıvay ' şirke- 'Jicaret Müdürlüğü ve takas limited no. gclmış, kapıyı ç lmış, Esma l.apıyr 

aQrnı kur ı•mdn Huseylni görünce l.ahançerinc el attı.;. Hanrn-l'lnı öküz etrafındaki harbcli kordonu yırta - tı'nm' •--fiyesı· ı·çin \'erileceH; karar mrkctine bildirilmiştir. 
..,.- uu; ~ ı p amak istemiş, Hmcyin de taarruzda bu-

gibi böğül'en mütecavizin gerdanı- rak içeriye girmek istiddaını gös· olacaktır. Bu yeni kararname ile yukarıda lwıup bagırıp çat{lrmagn başlamıştıı· Bu 

na g-ötürürkcn o can hevlile bağihiı: teriyordu. Mabeyncinin sesi du • Heyeti umumiye, yapılacak teklif ismi geçen memleketlerden malı it- arada, hır d~ bıçak Qıkıırarak Esma ilo 
-Arka ar ! o bcnı ôldürii.t:· ynldu: v~hile tasfiyeı kararım kabul ettiği hal edilmesi miımkün olacaktır. annesinin ı.izcrleriııc. yurüınüştür. Ka -

ken siz de onun: başını uçurunuz .. - Şimdi ı:ıulliln .size görünecek!.. takdirde şirketin hiss senedleri sa- Kararnameye göre mal itlial ve ih- clınlann fcı·yndı uU).fine, konışulıu'dnn 
9 Ç el " tı·• "k d I l b Mııstnfu Nazif gelmiş, Ilüseyinin bu hıı-vurıuııız ! ne dunıyorsuııu;ı:. a ırm öııune ııyu şanı an ar Çl· tılıgva çık.arılacaktır. raç edecek tüccarlar birer ta c na-

rek'ctlnc m:ini cılın:ık istemiş, Hii.::cyin de, Do"'rdilncü bir mütecaviz oı'taya karıldı. :Meraklı ba.51.aı.:. hep o ta.rafa uaıu~m olduiPn uz·· "''"C ~ı·rketin bir me yaımrak Ticaret Müdürlüab~ü ve ~ tt 
Ju o"' ""' :J Nazüi bıçaklo sırtındnn ngır s-.ıre e yn-

, çıktı. Em1r .Alinin ve SUltarun üs· çc_v.rildL. ~kleşiyorlardı: bU&Uk._ milyon Jır.ılık sermaye.sının takas· limited şirketine müracaat e· ralam ıı-. Yaralı Nn if, kali:lırıldığı cm-,.. 
, till}e atılc.lı. Onu da. Nasreddin bin - Şimdi çıkacak!~ bir- milyon :lirası belediyenin elinde- deoekler.dir.. E\Tak takas şirketinde rahır.ışa hns:tahnncsiı da hlr"müdd t <ın-
Sirgıih karşıladı ve 1epeledı. Octada - Çikiyor. <lir. EVkaf idaresi de 260 bin lira • tetkik edildikten sonra Ankaraya ra Olmuştur. 

k Ç dı ·· .. d b. h k t ld v d d ~ Evlerinden fırlıy n diğer komşulnr iiç olü ve sultanın beraber i i yara· a rın. onwı e ır are e o u. lık bir sermaye ile şirkcto ortaktır. gönderilm~yer.ck <lognı an ogruya 
d Huseyini elinde kanlı bıçağile yııknlıyn-Iı vardı. Bır becinci askeı: daha Bura.ya da: si!Uhli llübetçiler k'on u. Digver 40 bin liralık sermaye de-eş- gümrükleı·e bildirilecek Ye ti.iccaı: d ' 

"' rak polısc teslim ettni ·1Cr ıı·. 
Na eddinin üstüne atıldı. Kısa bir Mabeynci çadırın ipek kapı perde- hası hususiyenin elindedir:" En çok Merkez Bankasına parasını yatır - Hüdıscnin tahkikatına, mi.ıddeiumumi 
boğu madan sonra öldiiriilcceğini sini kaldırch. Sı'tltaıı Salih İsmail hisseye sahih olmak ve tramvay dıktan .sonra mal mübadelesinde bu - mua\':ınlerinden Edıb cl koyımıştt.ır. 
anlayınca çarşıya doğru kaçnuya göründü. Tebc sümle halkı selam- işininJ>iı-hizmeti amme olması itiba· lunabilec ktiı. --»ıı«--
basJ,Wı . Mcydruı ve sokaklar halkla Iadı. Yiizüntlc ufak bir hezden_ baş- rile tstanbul. belediyesi şirkete talili --»ıuı:-- lnhisaı!la~ın yeni 
dolmu tu. ka bir şey yoklu. 'Yaşa.!., sesleri olacak'tır. ESasenşirketin en ağır yü ihtikarle mücadehr sen büdcesi 

- Yul'Un, tutun! meydanı doldurdu. kil belediyenin omuzlarındadır. Bele-
~ Bırakma~rı. yak.aloym 1 Suikasd yıUlmm siiratile komşu diye iyascti şimdiye kadar. şir.kete 
- Öldürün alçağı!. ve dost-devleti re de gitmişti. Sfılta· bir milyon liralık 1ştır.akden başka 
Sesleı i yükseli.yordu. nıq hususi katibi bunlara mektubla.ı: muhtelif senelerde "700,, bin lira; ka-
Hen üz di:ıkldinlarını lca.patau :halk yaıaralc sthh.i vnziyctin1 biluir.di. dar yardım bulunmuştu~ 

dalkılıç koşş.n bır a~kerin peşine ta- El.ıAdil'e gönderih!n mektubda: ·ay- Belediye şidreti ~ldığı takdirdo 
. kıldılar. Onu bir çıkmaz sokağın nen şöyle deniyordu~ İstanbul Eclktrik, Tramvay ve Tü-

içinde yakaladılar. Pnoım parça e- "- Hükiitndar sehimette ve afi- nel idarcsiın tevhıd edecektir. Bele -
, der .k oldüı:düler: Bu tecavüz yıldt- ycW:ıdir. Kendisine tecavüz .eden diye bu suretle]!it" miktar tasarruf 
nm süratıle şehre yayıldı. Ağızlar Haşiş.inin (Batıni) nin silMiı onun da .yapını olacağı itfüarile şirketi 
.Jrulaklru-a fısılblar..U§ıdı: yüzünde ufak bq: oizgiden ~ka--bir zarar \-ermeden idare edebileceği ka-

- Sultan ölmüs' scy yapµındı. Birkaç damla kan 11.k· .naatindedir. 
- Hayır y lanmış! tı. l{Wı zamaıwıda.. dindirilldiğ:i l;in --»••«-
- ölmemi. amma Mn r.efilsi· sıhhatinde.. hic bh değişiklik. yaP.ma- BELEDiYEDE : 

yormuş. dı. Şimdi hüküm da atuıa biniyoıı. . Belediye Müdürlerinin Ank,?-rada 
- Musnl atabcki Seyfeddui gazi .alnylar.a iştirak; ediyor A:zaz kale- ~ Olaca.ğı i~I~r 

1 de yaralanmış.· si11irt'de vaziyetinde hiçbir deği§ik- Dlin ak11am belcdiyeo iklısad müdürı.i 
_ Yaml&nmamış ölmüş. lik olmamıştır. Can sıkacak ve dost- Saffet ve :rrnmvay' Tlınel, Elektrik ida'1 
- Haxır ôlenr 0 değil .Nası:eddin • ların sürurlannı bozacak ~ bir şey resi mudilril Tayfur Ankar.aya gitmiş -

lerdir. Evvelki gün de bt?lediye sular i-
~ pı,i, !.. , yoktur.,, daııctl müdürü Ziya ve mezbaha miıdiırli 

B d. d l:ı "'elen.la. Suikasdden onra askeri bir divan - en ş1m ı rocy anc n t:ı "'- Ankaraya gitmiş bulunuyorlnrdı. 
1
pu.. iti-

göniştUm. Hic ölen yok. Yalnız sul· kuruldu. Suikascli ya~larm hepsi biırlu belediyenin 4 ı~tıru Aoı.""<tradru 
tan Salih yaralanmış?.. hfı.clise zamanında öldürülmüş ve topl:ı.nımş buhınuyqrlar. ögrenctısımlze 

_ Sen ne dıyorsun, meydanda parealanmışlardı. Yalnız birisi ya- göre ınüdurler Ankarnda hüklımete pa· 
rnlı olarak bir çadıra ]!aldırılmış ve sıf korunma me\'ZUU ctrnfında ızahnt 'e· 

kan göv yi götürüyormuş!... rcceklcrdir. 1ktısad müduril S&llct nyni 
~zlıl.ır \"C bütün Halcblıler sul- tccrid edilmişti. Divan azasındiıi iki zamanda tstanbulda yapılacak 300 bin 

lan Salih İsmaili çok severlerdi. kişi onun ifadesini tesbit ettiler. çuval un stoku hakkında Dahiliye \'e 
Gizli ve: knra;'teşkilii.t derhal propa:- Kendisine sorulan ilk swd ŞU idi: Ziraat Veklleüerne. temas edecektir. 

, gandayn başlamıştı. Fırsat kolla- . - Sultanı niçin öldürmek istedi • .&'meni Patriği, Valiyi Ziyaret ;Etti 
, . y;:ml~1n isyan için hazırlandıkları niz? Eı:nteni pa1ciiU Narlıraıı dün ~aw. 

.._,. al lıh' \'a ·yeti tehlı"kcli belediyede vali ve belediye reisi doktor d~ ı::a' i olmuştu. ıar mm sı ı zı 
" ~"' S ı S""ıih Is ilin . Lütfi Kırdan ziyaret etmiştir. Patrik b\1 Sultanın ,,.;;~;;....:ıen '·anlar akıyor. 

1 
idi. Sualden u tan i$.I ma 

~· .........,..... :.ft ziyarette pattikh~ afd bazı: mesele-
du. Buna rağmen ne eliııden lnlıcl- Hala sağ olduğunu öğrendiği için: ıeı· haldondLvali :ile tema. ctuıi3tir. 
nı bırakmış, ne de ba~ıııll.ın tolga- - Ah! .. O h::ı.ın hala yaşıyor mu? Pangaltüla Bh' tıit Meldeh Yapılaca.l( 
sını çıkarmıştı. Has uclamlau dal- Gebertemedilel' mi? Yiiralndığım i- tstanbul belediyesi Pangaıtıdaki Hay-
lulıç oJtı.rak ctrafiiıa. bir. lıalka çe • Çin hic müteessir değijinı, ö15em de\ ıayf p:;ıstahau.es.i karşısında bulunan 20 

vimıj lcrdı. Orada bulunan kuman- gam yemem. Fakat onun hfila yaşa- kadir düklim isümlfilc ctmege başla -

. danlar koluna e:irdilcr,. onu atına yışı benim kalbimi yaralıy:or, diyor- mıştır. Blınlar derh'al yıkılncak ve arsa• 
~ larında çok güzel bir ilk mekteb binası 

b~ndiı diler, cachrına. getirdiler. Dok· du. yapılacaktır. Mektch biraz içeı:i tarafta 
torlar yru11.sını sardılar. Yara o ka· - Nıçin onun ölmesini istiyorsu- ynpıbcağından yown ou cihetinde kıs -
dar tehlikdı değildi. Fakat esasen 

1 
nuz? ;men gcnişliieccği tabiidir. 

Eiat mul'".altabe komia
y.onu ku~uluyo~ · 

ihllkal- komıtcsiııın fiyat milrnlcnbe 
komisypnu ismı altındn Hıtikôıla şiddetli 
bir surette mucadcle. etmesi için Vekiller 
lieyctino arıcclılınıs olan knı arnamenin 
tasclık cdıJdı.:ı haber alınmıstır. Knra.rna
menııt bugun chnmizdeki al&kadtırlara 

teblı edilı"neBı bcıne.nınaktedin 

ögreodıgunıze; gorc komisyon yine 
Vıilinin rJy eti aliıIJda bµgµnku icadı-o -
sund:ın b şka bır srınayici ve bin de. tüc.
car auının ıı.tırakt~e faaliyette buluna
caldır. 

Konu ~on onumuzdeki günler içinde 
fe\ ka.Uıö& öır topltıntı yapacali \e .bu top 
lantıda ~1!.lddciı.unumi )le.. imza },ayma -
k~ntar ela hazır bulunarak ibtikfırn knT
:ıı ~i<ldel le mücadele. iohı mühim karar
lar itirrız edeceklerdir. . ---»il«---

Te~li~eli bfl! trıamva~
kamyon ça~pışması. 

D.ün ak am saat 18 de Sultanahmed 
tram\ay durnğ nda bır tromvay - kam
yo~mt nd~cst o1mu~ ve uç kişinin ya
ralamm.sile ne1lc.elenıniştir. HAüise şöyle 
olmu: tur: 

569 numaınll vatmanın idaresindeki 
Maçka - llcynz.ıd tr.amvayı Sultanabmed 
tram\•ay durağından hareket 'ettıgi sıra

da, Nuri Demirng tayyaı·e :fabrikasına 

aid ve, amel taşıyan bir kaınyon üratle 
gelijl tram,·ayın ön sahanlıgına r;arpmış. 
hıısara uğrntmı.:, kauıyon da chemmiyetll 
su.rclto..:.hwıara ug;rı.wuşiır. 

Müsademe esnasında, kamyonda bulu
nan nmcled A:U ojUu Mchm'Cd başından 
.Hüsameddin -Oğltı.:Ilii.se)'ın ol aı:agındaQ.: 
Mehmed oglu Hasan da dizinden yara
fanmışlıırdıı·. Yaralılar hastahaneye kal
dırılarak tcd l'İ altına <ılınmı~ardır. 

Hadiseyi muteakib otlayıp kaçan kam
yonun şöförü aranmağa başlanmıştır. hiqbu \rnkıt başından miğferini ve - O bir Batıni düŞmanıdır. Her Boş Arsalar kaı>atılı,\ or 

sırtından zırhını çıkarmıyan sultan fırsatta Batıniler ru"yhinde h.nteke- Şfihiiınizde buluoan nna cadaEer iize-? Pirey~ melen demirler 
bu son tecavüzden sonra artık kork tc geçer; onları imha edecek çarele- rindck:i boş nrsaldrın caddeye baknn kı· 0 -
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re baş vurur. Onun için öldürmek sımlnrının duvarla kapatılması aliıkadar- kontrol ediline.dan mustu. Her vakit çadırının etrafına lnra tebliğ ol.ıiıınıtıptu. Bu tcbli~n ıia-
tah d d .1~- t.ı 'ti istiyordum. t" ·ı cek ta tlU UVar..ı<ü yap l'!r ve 1 • yet ctmiyenler CC7.alandırılacaktır. ge lrl e 
mad cttıği hususi a.danıları da gece - Arkad3.şln.r.ıruz: kiriıler? Takı;im Meyda.n.uun. Tanzimi Ev\"clec A)ncı ı!(oya sipariş edilen dc-
Je gündüz bir: kordon halinde bura- - Orada tecavüz edenler ve öl- Belediye Taksiıiı meydanında. yıkılan ınirletdeo 1fü ı-rsmının Pitcde Rıtldıgını 
.!a. ııöbet tutarlar. Yawna tanımadı- dürülenler! ve usfaltl.aııan lasmın boşluklarına çiçek yımmştık. :thg!Iız kontrol h~eti Pirede 
ğı "\'e ıtımud etmediği hiç bir kimse - Sağ ktrlan yok mu? dikecek ve buruda küçük yeşil sahalar me.ır.cud olan serbest limanda bir kontı::ol 

y k' yappmıkbr. Birkaç güne kadar bu ameli- ÜSS.\İ. tesis. ~tmıstir. Aınerlk<ıd.an yeni , giremezdi. DıŞ!lnYJI. çıkbğı zaman - 0 .. yhye ı.~~·----•-~-. 
S. b 'k d k ı " ,_,,_lilll""wuu gelmekte olan 2500 ton demirin de lrnn-cla atı!1ın etrafını demirlcıe bürün- - ız u suı as arar arını ne- Mec: .. :ıı:ye .... ::.yu·· Jfi....+-'1---~:-e 

nu au ~~ troli.i. için Plrcd t h11Ye cdilec~~ hatier 
nuis dalkılı bir müfreze saıardı. reden alır ve tatbik edersiniz! Lüzumlu Olan Demlı: nlınmı~tır. 

Sul 1 t d:ı.vi altına alınmıştı. - Kendimizden. Mecidiyeköyünde yapıla.cnk bin yatak- Bunun uzerine mıntaka ticaret mudürü 
Halk ça ırın etrafında. toplanmış; - Halebde Azazda gizli bir te- ıı büYük şclıir hastahanesinin inşası · için alfıbdarl r- n~zdinde.. teşebbüslerde bulu,. 
müte vizl r aleyhine numayışler şekkülünüz bulunduğu muhakkak, lüzumlu olan demirler bundan bir müd- naml<: bu demırleun aktannasız pıtmlo.. -
yapıyoılaı ve bağırıyorl! rdı: burada çalı anlar kimlerdir? det eV\"Cl bir Belçika fmnasına ihale o· kete getirilin ini tcnım etrniştiı'. Ameri-

b ,-ıh_ 1 be- lunmuştu. Belçikaıun Alman istilii ına Jrnıı Export Lın.s kumpanyasının Exzemin 
. - Biz ultanmnzııı yiizünü gör- - Böyle ir tcs kkülv.t.1U ıa uğrrun:ısı üzerine bu demirlerin Belçika- \-e ExminstOl' \ purltmnda oltın bu de-

mek i terız' • rim yok. dan getırtilniesi imkansızlaşmıştu. Bu mırler bıık ç g\lll ıçinde seh ımız~ gele-
- Öl Ü diyorlar. Bizı aldatma- - Arkadaı::larmızdan birisinin Hitr.ırla belediye hastahane. için Hizumlu cektir. 
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kemerinde yüz tane altın cıktı. O olan 400 ton demiri Aınerikndau temin 
bu altınları nereden aldı? Halbuki elme':c i.izerc fnallvete. ı'?eçmiştir. 
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0 fakir bir çif tçiııin oğlu .• 

- Bilmem. 
- Bilmemek kabil mi, siz: her gün 

ayni çadırda yatar \e onlarla b:ışba
şa konu0 urmu unuz: 

- Biz bir arkadn.c:: gibi konuşur • 
duk .• 

- Bakınız ~aranızdan hfila kan
lar akıyor, öleo ksiniz. eğer doğruyu 
söylerser.iz, sizi tedavi ettirir, ölüm
den kurtarırız. 

- Kurtar mak mı.? Beni rahat 
bırakınız öleyh.-ı. Benim halaskarını 
ancak ölüm olabilir. 

Bu askerin y~ası o kadar derindi 
ki barsaklan dlşı;ı.nya fırlamı tı.. De:
rin bir ıztıra.b içinde bile.. surını Yer
mek istemiyordu. Sbnen Ye tükenen 
bir sesle: (D.e.,·amı ,·a.r] 

Dün sabah Avrupadan 
gelen yolcular 

Dün abahki Konrnnsiyooelle şehı:imi
ze 1talyada tahsilde l.ıulunan bnzı Iraklı 

talebeler ve !:ulgatlstruıdaıı ana vatana 
avdet eden 20 kişilik bir muhcir kfile
si gelmilitir. Diğer tara!tnn dün sabahki 
eksprcsl gelen. -yolcular arasında Bclf;ika, 
Fransn, ve tsviçrcden memlekete D\ det 
eden b<ızı talcbclCrımitlc, Driiksel sefare
timiz bn lrutibinin zcvcc.-si baynıt- Şükrlye 

ve ban 'Clarct ınemw ltmmız scruimize 
gelmiştir. 

Ustura.&rhraladl 
Gedikpaşada Valipaıµı yokuşunda .Bah

çeli sokaktn 10 numarada otur.an Dlmitri 
ile Çarşık:ı ::la Yolgeçen hanında kundu
racı Çnkır Yani IU'nlaı.·ındaki eski husu
metten knvgş rtmijlcr, Y<mi Dmutriyt 
u tura ıl ltolundaa ynrnl.amlŞ', J).bnitrinin 
tcd ' · y ~ Yı;mı yakalanmıştır. 

Diger tarart ın bir Holanda vapurile li· 
mnnımızn getirllınış- olo.n 400 ton demir 
Holaııdanııı isıı !Cı.sl ti4erinc \':lpur acente.
sine eınır ~<:rilrncmış oldugundan el'an 
çıkarılamamııstır. Mnamııfıh \'apurun kon 
şimentoları ile dığcr evrakı tamamen 
me\ cud oldu undan bu demırlcr de bir 
iki gtıne ı.udar çıkarılacaktır. 

D.cınirlcrin lur kısmının piya~.rrı ı»kn
rılınası muht eldiı. Dolar temin edildi
gi takdirde Aıncrıkaya bugunlerde yeni
den muhim mı darda demır sıı:ıarj~· \·e
rilecckUr. 

Arı•a ltiYatlarJ :Aritı 
Arp:ı satışl.m son guıılerde gayet hu

roreUi bir ekil alnu~tır-.- HiıkCın1et tn,. 
abhiid\ınd bulunan tü®atl rın külliyet~ 
U mi!\dardn mi.ıbaynatta bulunmaları fi
:y'{ltlarda bir dQgi Jklik husule getir ni& ve 
arpalar 4.30 paradan 5 kuruşa yiiksel-

miştiı·. 

Plı inç fiyallal'lndaki düşiiklük devam 
etmektedir. 1kl glın :z.vfında cinslerine 
@re 20 p ra ~leme k'a)'dedllın1ştir. 

1nlıis.arlnr Umum mtidüru Adnnn Ha
let Taşp)naı- dun dıri.mizc donmuştur. 

Ve yeıu sene kadıolruuıın bazırlıkUmna 
başlıınııştu:. Alınan lıııbcıler.e g(ırc inhı

sııdıırsn yeni sene btidcc inde geç.en yıla 

nazaran 400 Jmı l iralık bir tu rarruı ya
pılmıştır. 

Bundan ba,,ka inhi.:arlnr Umum Mu -
dudüguntin Ankorayıı nakli katti surette 
ta kan-ür ctmi \ e bu hususta nnkıl m -
rafı kobul edilrni~1iı·. GUmruk \C lnhı -
sarlıır Vckfıletı iÇin ynpılmaktn olan l.>i
naııı inşası bitinoo umum mudürluk J\n
karaya taşmacaktır. 

-»IHı:-

MAHKEMELERDE : 

Bir kız kaçırma teıeb· 
büsünün muhakeme:si -
Sudlioede oturnn Betul udındn genç 

biı" kadının nnn ne. nıd kayıl,hancde 
kiracı olan tıy<ıs, Sudlioede evmdcn çıkıp 
komşuya g derken Bctfilu kaçırmngn tc
şcbbus cttıği iddi Hı Adliyeye Yeı ilmiş, 
ınevlcı.ı[ olarak ikinci ağır cczn mahlccme 
.sirruo muhakemesine Unşlanmış.tt. 11.y;n -
sın ınulıal::emcsınc dun de.\ anı edilmiş, 
hiı.disc.yı gören bap kayıkçılarla komiscı: 
mum ıni V"C polll;lcr dinlcnilıtıişlerdir. 

Şııliidler, ilyasın kızın kolundan luttuı,'U
nu göi'dükleriııiı !rıkot1 kaçmnak if).in 
süruklcdiğıni v,.. iddıa olundtıgu gibi ta
bıınca çektıgini gormedikleı:ini sayle; -
mlşlerdir. Hadisenin ihbarı tizerine gelen 
polis ler de, ne urı.ıklediğini, ne de tn -
hanca çektiğini ghımcdiklerirı.i soylemi~
lerdir. 

1lyas, şahidlel'in. kendi!Jnin kızın im -
lundnn tuttugu yolundaki ifadelerine 
itiraz etmıs, kolunu dalı! tutmadıgını soy
lemi tır • 

Bundnn sonra !Iyas, maıilcemcyc, iki 
istidaln Stidllicc rnhiyo:si parti şubcsin -
den :ılınmı IJlı:: h11snubnl varoktı \er
mi tir. ts.tidtılardau biriılde; BetCılUn an
ncsinm kendisıne kayıkhaneyi kirayn \ er 
etikten sonra nhbablığı ilerlettiğini, bun
dnn sonra iı.lt:ır ettigi l:ıazı arzwaruu ye
rine getırmcdıgi iç.in de kendisine Lu 
5cklltte ittim etti~nı, mu~abil dava a· ~~ 
fını blldiı:mcktc, hu dıwanın da, kız ka,. 
çırm:ı dın asile birle::ıtınlcrek görülmesini 
istanıeklediı. 

Dlseı istidcı ila de, na'kdi veyn şahsi 

l-1clolctlo. tahliye~ uılebindc.. btllunınnk -
tadır. 

istidwar olmndukt.ın sonra, mahkeme, 
ııwzmınun açtığı mukabil da\·aya aid is
tidanın Bu dnv.a ile aHlkası olmııdıgın • 
dan, ıcabı ycpılınak üzere müddeiumu
mıll e tcvdıine ittifakla; tabliye talebinin 
reddınc de ek er!,yetle karar \'ctmı~tir. 

;tıya ın. ıncınlcketnden sorulan sabıkıı 

k!'lydınn a v-alı gcln cdigind~n ıııu .. 
hakeme, bunun llkıdi ve cevnbın b(•k
lonın i içın b~ko üne. bJrokılmıştır. 

lıısaattan Djltotii 
Dostancıda Doğfüıd caddesinde Mcle.r -

to un yaptırdıgı inşn<'ltta çalışan S,ıtılınış 

oğlu ısnıuil binanın tıst kalına hoı'<,' C'I -

kur;.ırlten dlış\ip ınulıkli r yerJcr.Uıdcıı :ıgır 
surette yaralıınını'", if:ıde vcrcınl.)lccck 

hır hnlrl Hay.darJJaşa Nümune h:ıstaha
nc ine kaldırılmı tır. 

Aroba Çif::'lledi 
Aı·abacı Alıııln idoresmdeki 341 nuına

ralı yUk orabnsı Clh::ıllcle Fener (a<ltlc -
sinden geçerken, Tophanede dikime\ inde 
ç::ılıt;,,an Şakjı- kı:ı.ı ı,>aki~·c çarparol; nıub 
telli yerlCI'inden yarala.mı~ Pakize l:ia e
kı hastahane ıne kaldı ılnuş, aı·ab::ıcı Ali 
yakıılnnarak taht ıkntıt başlanmıştır. 
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POLİSTE: 

8evgiliı;iiıe Kıymış 

Şehi·eı'niniıldo DcnfaaRtal mahaltesincd 
Kl.iprulU J\lel m~ıı: <ı sokağında 49 nu
ınnr.adn otw:aıı S.cm~·1, bir müddeıten
l>e,r i l,)~r;iber Yll&atlı84 4li Rlz;ı, kısknnq ı 
lık ~ıizj.l,n.den JilcLlc sol yan:ıg~ndan ~a
rnlarnıştır. Semılıanın tedavisi yapılmış 

Ali Rıı2 :nt~:r~~ 

Halıhazırda Fran.anın ş1malintle ve 
gaırblnde teveasü eden bu mücadele Av• 
rupanı11 bugüne kadar bazı iıltisnalar ha• 
rlcinde dayandığı yüksek temeller sarsı
lıyor. Ve lnglliz • Fransız medeniyeti bir 
tehlike altında bulunuyor. 

Avrupa medeniyetlnln, ve muayyett 
bir kısmında Ang!o-8akson medeniyeti~ 

nln bafka bir kıtadaki mGmeaslli olan A• 
merlka devletleri ve ezcümle Blrleftk 
Amerika gittikçe müşkül bir vaziyette' 
kalıyorlar. l 

Amerikan efkir~umumlyesi, bugün ge• 
rek FröJnsız ve gerek lngiliz devlet adam•· 
larının açık olarak g6sterdlklerl bir ta· 
kım hakikatler kar9111nda bulunuyor. Bu I 
hakikatlerin esas unsurunu, garb demok· 
rasllerinin ciddi bir tehlike karşısında 
kalmaları ve böyJe bir tehlikenin gaıit 

devletlerinin hayatında menfı bir tcısir 

icra etmesinden Amerikanın da harie 
kalamıyacağı keyfiyeti tC§kil ediyor. 

Birleşik Amerika, bu yeni Avrupa har• 
binin başlangıcında ittihaz eylediği ted· . 
birlerin aldığı kararların, ı;üratle değlŞe11 
Avrupa hadiseler! k&l'fu;ında. filllyatla 
tetabuk etmediğini kabul mecburiyetinde 
kalmıştır. 13u mecburiyetin anlaşılmış ol
ması bılhassa resmi devlet mekanizma· . 
sında1 ve icra kuvvetindo görü lmektedlr. 
Böyle bir zaruretin, Amerikalılarda do· 
ğur.dugu birtakım dü§uneelerln başlıca 

uneı.ırunu, Amerikan kültüriinU, madar 
ve manevi medeniyetinin Cermen isti• 
Uls.ınıı kııroı müdafaa mes8'esi teşkil ey
lemektedir, Bu sebebdendir ki icra kuv· 
veti, memleketlerini ellerinden geldigl 
kadar, yani büyük ve muazzam masraf 
ve programlar tahakkuku ile, herhangi 
bir lştll~ ve tecavüz lmk&nlarını ortadan 
kaldırmak istemektedir. Nitekim bu hu· 
suuto azami bir faaHyet gösterilmeğe. lill§· 
lanmıştır. Dilhasea kara. deniz ve hava 
ordusu ha\<kındaki P,rogramlar ve kredi· 
ler bu babda belig misallerdir. 
Amerıkan icra mektanızması, &an-ter bir 

harbe 11trecekmlt ogibl çahjMaktadır. Fa· 
kat efl<irıumıtmlye tıenti.t ınkişa{ hallnw 
dedir. Bunada inflradcılarlı, Amerikanın 

istikbaLini Firansanın ılmalinde ve garbin 
de gören Amerikalılar arasında genlı 

mıkyasta bir mücadele vardır. Bu miıca· 
delenin m!ıtteflkler lehine tezahür et~ 
mes 19in bu kttadaJCi milyonlara varan 
Almaniaı ta, beıinct kola metısub kimse• 
ter faaliyettedir. Buna rağmen efkirı:.ı

mumiye gittikçe 1 ngilizlerle Fransızların 

müdafaa eyledikleri dav.anın müsbet bir 
şekilde ortaya çıkması lehinde görün • 
mektedlr. Bunun içindir ki get"ek Alman· 
y.n, gere.!< italya, cğu bu sonuncu de.vJet 
harbe miıdahale ederse, Jlıimerika ile kal'
şııllfmak tehllkesile bW'un buruna gele· 
eeklerıne yavaş yavaf iman etmektedlr
ler. Son uımanlarda Almanyanın Amerl
kadakl bu tahavvülll i!ÖrdüğOnü i~aret' e· 
den birçok vakalar mewuddur. 

Vaziyet bu şt.kllde sqreder.ken Anıe• 

rik•rı hi.lkOme.tl de Avrupıdaki alevi 
daha ziyade yUkeeJtmemek için uğçaı • 
maktadır. Buna muvaffak olamadığı ve 
garb demfkraailerinln vahim bir tehlıke 
iÇindc kaldıgı gün Amerikanın A~rupa 
işlerine karıımaaı zanı~tl muhakkak su• 
rett~ ke.ndlalni gösterecektir. Zaten bunu 
gördüğü içindir ki B. Roosevelt azami 
ackeri 
tadır. 

hazırlıklara giriımiş bulunmak• 

Dr. Reşa'l SAGAY 

( R'adyo Progra~ 
2515/19.10 CUMARTESİ 

13.30 l'rugraın \'e memlekc:l saat nyar.ı. 
13.:l5 Ajnns ve mekoroloji haberleri. 
13.50 Muzık. 
Ç. ltmlıı~ Cevdet Ç:ığlnr, Kemal N. S<'Y 

hun, Şc.rH İçli, :tzzeddln ökte. 
vkuyım ntıdifc Erten. 
ııt.15 Müzik: Halle tü.rkülcri (Ahmed 

Guı· es). 

'4 .30 Mf.iZ!k: Riyoseticiımlıur bnııdo ... u 
(ŞC'f: 1hsan Küncer). 

Hi 15/16.ao Mlizik: CD.zband <Pl.l. 
18.0U Program ve. memleket saat ay rı. 
lB.05 M uzik: Karışık mliz.Jk (Pl.). 
18.30 l\.luzik: füıdyo caz orke:>tru ı (Şd 

ibrrıhlın fü •ür) . 
10 00 Kbnu ma (Yurt bilgi i \ e se ı ·) 
19 lu MQ.Uk; Nuri Halil Poyraz dnn 

a.cçılmi cS<!l'lcr. Çalanlar: K~mal N. Sc..v 
lıunı Cevdet Çoğlal', Şerif içli, tzzeddiıı 
öktc. ( 

19.35 MUzık: Okuyan - Azize Towrıı. 1 
19.4!l Me llckct sanı aynrı, a3ans "e 

ıneteoıoloji habeılcri. 

20.00 Mutılt: Fcsıl heye.ti 
20.30 Konusma (Gllnün mE ekleri). 
20.~5 Mıızik. 

Çal:mlıır: Cevdet Çağlar, Kc.mal N. ScY 
hun, Şenf içli, izzeddin öktc. 

O .ııyınl .. r: Radife Ertenı Mahmud Kn· 
ru d • 

21.20 MUzik: Sir<!t Tayfur tar fır dcın 
Git r hav;ı> en sololar). 

( Şef:" 21.35 Müzik: Küçük orkestrnsı _ 
Ac.oeib Arkın). 

22.:rn Memleket saat ayarı. ııjans tıa• 
Qm:lcı i; zıraat, oshorn - tnb\ ft1. ı,runbl• 
yo • nukuL bo;ı:sası (Fiyat~. 

22.50 Konuşmu (E<:nebi dillerde ~ yııl"" 
nız kısa - dalga p<>stasUc). 

22.5(1 MUzık: Cozband (Pl.) (SaAt z3.20 
ye k;ıdnr yalnız uzun - dulga ne.) 

28.25128.30 Yarınki pro~ ~ ~ 
.r--•• • 



(Baş tarafı 1 incide) 
Alm:mla.r Grnnd ::;>eJırine GirdHl"r 

Bcrlin, 21 (A .) - Alman istih
barat bürosu Almnn k tarının Grand 
şehrine girdiklerini b ldirmekl dir. 

t\inıali Fr.ln~ad·~J<l lll\reJ~f,t 

Pnris, 21 (A.A.' - hli· 
ğinin neşrinden • onra Ha' a sa 
de askeri '\'ti. ı'et hnkkınd. -a. • 1 
daki tafsilatı 'ermekte ir: ı 

Şimalde İngiliz \C Bel ika kıtal ı 
bir ric'at hareketi ~aprn l rdır. Ye· 
ni mevziler ve Vnlencienncs, Cam • 
bari, Aı ras ınmt:a.ka ında de,·am e
den büyük Flan lcı e muharebesinin 
t.cfcrrüatı lıı.ıkkınıla Pati de ı)ck ke
tum davranılmaktadır. 

At ras ile Sonmıe arasında _t\.lnıan 
zırhlı kıtnları ) ine gi.:diktcn içeri 
g·rerck sahil istilcanıctindc ilerle - 1 
mislcrclir. Eilluı.,sa Dolonyanın ce
nubunda • id 1 tli fakat dnğım < mu
harebeler olınıı tuı. ~ ıpheti bir mcm 
badan verilen lı be1e rn:::.rucn Crılah; 
mıntakasındu muh~rel:>c 0Im;ı,m15 • 
tu. 
Somıne üz< ı ın 1 

bel<'ı olmu t ır. 
ıc.zii :n haıe-

Dıgcr mmt k hı la k ı~ 1 lc.';er 
bir ~ey ) oktur. 

l ın~noın ı~ ... '11Jini 
·aı h)ur r 

Paru. 21 ( \. .J -1 .. ı t alan 
F1-ansız a kcri m:ılıftllerindc, İngiliz 
kıtala ı ını ıı Bol ıll; .ı :. ı ı.u hlı~ <' ı:. ltik - 1 

lcı iıır· duır ccn bi memba! ı ııudan 
veıH n haberin ac,ı!c:ız oldugu be . 
yan edılmcktcdiı·. \k .• ıma kadar 
Fı·nnsız kıtal,ıı mır. ~imdı i. gn 1 et -
mckte okhıklaı·ı 'c ı•ıuhr.rch ·leı in 
Bolor;') amn ccnubu ı la cer ·y n et
tiı!i ta ,dlı ol mm ıkt lıı. 

(Uoulo~ılt') i \ldıl.tr 

Londrn, 2l (_\.A.J - n·ul ril 
salil.hi)ett.ır Lon lı ı mahlilleı indC'n 
aldıgı h::ıbcılcr goı c, .\lmanlaı. c.lı.i 1 

gece, Bulogn~ hı· u ele gc mi -
tıı. 

İrı:.,rili.r. Knılııuu ~utku 
Lond: . 21 

lır l,i: 

fa aV\"l' ı'ırın 
ı nn fikrind"n do '?:ıbilcccJine m~ın
n k için mü. kül at ccktik. f::ı kat 
iiphc etmek z:ı. ıanı coktnn r.·~miş
iı-. 

Bu ı ı H tor lul:t. biz. lngılizicr 
;mız büll°n hı. ir tli , .c lıiisnüni-

t i iıı&anlaı. J,cncti gözlcı ile meı:.e· 
1 'i gıjrup a ıhyoı lar. mesele hepi -
n iz i<in bir lwynl veya memat mii
. riclcs.inden ibarettir. 

Maglubıyelimiz bizim kısa ~·r z . 
ı l ııı i ·in orl dan .,ılın ·p, mut ... d cı -

lıL'll yeni bir kuvveti m ·y a !::t {'ık- ı 
mrımızı int.tc ctmiyeceklir. Mnğlfı
biyctimiz lnnıdığımız dünyanın tah
rıbinc scbeb olacak ve hareketleri • 
nıiz üzerine kat-anlık .ökecekti . Bu 
"'Ün bu imparatoıluğu gö-,fotiıııiıı ö
nüne getirerek size hitab cdj~oruru. 
Şimdi haı be giren ve kendi ini tah
l'ib,. te bbü eden korkunç .. i tenıle 
l.abili mukay'-'.!':C ol n bu imparator
luk bütün mana ile tecessüm ediyor 
,. dnba büyiik, dah canlı fr ışık-
1 parlıyor. Düşmruılanmızın :l ey -
lıimizde kullandıkları hir kelime 
ı>arlıyor. Dü ınanlarınıızın aleyhi -
ınizde kullandıkları bir kelime var
dır. Emperyalizm. Bu kelimey ta
hakküm zihniyeti ve f etıh zevki ma 
ııasmı veriyorlar. Biz imparatorlu
ğun serbest m illetJer:i bu keli>ııeyi 
l:endilerine iade ediyoruz. Bu men
fur emelleri besliyen onl rdır. Sulh 
un.ima bizim yc0iuıe hcdefinıitı teş
kil etmiştir. Bu sulh sayesind" mti
ecse!:elerimiz inki ... :.af imkruunı bu
luyor. Milletlerimiz vn1.ıye.terioi ıs-

-.. 

e aklaştı 
H©ıtrlb TelbOöğDeırö 

l'raıı~tz Tt•ııli~i 

l'tuis. 2l lA.A.) - Ak .• m teb 
J !· i: 

~ 1 RLLÇIK RES'.Ul '.l.'EBLtGil 
- I'.ıı· . 21 (A.A.) - Bekika re:ı-

Bir kn{' g iin<lenbcı i .. u1aldt: 'c 
bilb.ıS"U C..ımb:ır~ ,.c Arrru mınt.ak.1· 

lnı ıı •la ccıeyan eden Saint - Om ı 
\C Bolonya mınıalmların:ı k dar ya
)Jlan şiddetli muharebeler cephe· 
nıizin heyeti mnumiyesindc imtidu
dın yeniden tı..:sisine bu ann kadar 
imkfm vermcmi5tir. 

Sedan cenubundu. uu • :ı hah bil -
dirilen .Alman taarruzu kU\'1.'etli va
sıtalarla yapılmıştır. Mukabil t::ı~ıı

rı.;.zumuz pek kıriz nnıvaffol iyetlerc 
müncer olnm.:Lur. 

Kc if \'C hombarclım:rn hıyyarck -
ı iı İ7. biiyük bit- faa liyct göstererek 
<lüsmanın g<'rilcı i.ni .i:1.'aca dc,·am et
mi lcrdiı·. 

An·ı tııyy:ııdcl'imi1. Sdıc Jıar~ · 
kctlerinc devam r·tmckll' hcı.ıher dirn 
manın zırhlı 'C motiidii lotr.ıldnna 

muvnff.ıkiyctlc laaı ı ıız ederek top
la ıuıo atesi allına alınıı-;bı<lır. 

n~A~SIZ ırn:s~ır TlmLlGt 
l' ;" .,, 2 l ( A.A. ı - ~ l nuıyıs s · 

ba ı tebliğı: , 

~im,..! nııntaka ın<la diı<4rllcın tuz- ı 
~ildııi §İlhktlcndiı-mcg« <>alışmak

tadır. 

~ommc hattı i.ızeı-ınclc kıtaatımız 

i Liı d.ıd cılilcn me\ zilcı i sağlam bir 
smctte i. gal clmt>klccliılcr. 

• ·c...ıan'ın cenubunda. dii~ııııın kul· 
landıöı 'asıl~l.ını l'a,--:men ınahsus 

l.ı ı tcrak1\i kavdetmcksizin Jıücunı
Jarın:ı devanı etmi .. tir. 

lıı~ili1. H:l\a Nc~..areliniıı Tt-bliği 
ı.~ndıa, :ı:!I (A .. ı Hu\',ı nezare -

tinin leblıgi: 

lngiliz hu ·a l,U\ Vl'lleı ine mensub 
muh:.ıtTbr hyy:ırclcd, dün, bütUıı 
r;iiıı, mulı.ırch · mınlak.tsı ii~erincle 

kc.·iı \'C ıcftık~ıl urnslan yupmm -
lardır. Alınan ilk nl}lO' l::.ıJ', araların-· 
da Liı rok ıe er .... dımicll avcı Uıy
ynı el ı i de olduğu lıa lele 20 deı1 faz. 
l:.ı tayyLıı c <liişiiriilnıiiş, asgaı i 25 
uıyyurc de ( id Ji lı:ı ·ara ıığı atılnııs
ll ·. 

S ta:.'.} m emı,, duşiil'i!luıür-ıLür veya 
1 .. ı~ ıptıı. Di~c· · 1 tdy,\·:u·"n1iz de nıec 
buı i iıU.5lcr yapmışlardır. 

!ülıim homlıaı dıımı ıı filolıırım1z, 

)cniJcn \lmaııya.da \C r.ııeycıun mu -
lıarebcsi cc1)he~ i < ;ı:aımda düşmanın 

şiJdcfö hiicumlur yup· 

lalı cdehilı> odul'. Tlüklımete .. id mc-
selclcı Jıiisniiııiyctlc lıalle liliyor. I 
Onhu lııı .,ıılhii C'limizc.1en nl<lılnr ve 
t. kasıııı at zu ettiğimi?. hiitün şey- 1 
kı i ta.hı :b • u.;;ra~ı) orlaı. Haysiye
timize lwı t hnysijctsizlik, cmniye· 
tc l:nr:-;ı hile. adaldinıizc l:ar~ı lmv
\Ct ikmal" cdijorlat. Yanılmak im • 
!;anını 'cı ıncdikı . Sat Hı bir zihni
yet ~·in e · 1dı il,i taınfın kuvveti 
ı,a ı. ılac;nu'? bulunuyor. f;iitün impa-
1 ;Jt H'1uk rnilıolkıiııin kıy.tmı mü -
cud lenin ıı•• i ·r- · lıaklmıda hiçbir 
Pilplıc bııcı 1mııjor. 11 imiz len han -
gi. inin J.uzana~ ğıuı biliyol'tız. Bu 
milletler lıal:lı 0 10 1 1 biı· infial hissilc 
~ıefıd \'C i .. ..lilıl,ar cltiJ.,1 'ıi şeylere 
kırsı :-ıy.:klanmı lnı ,lır. Onların az
mini lıi hiı scy s:ıı amaz. Tam bir 
hede.: bi. Iiği ı 'c b:.ı milletler mevcu
c1iy tıeı in , c h::ııdilcr;ne y~ışarnak 1 
zevkini VC!'C!l her ~- yi müdafaa et
mesini bii"cel:lcrdir. Simdi gcçirdi
:}inıiz imtihanrı ne kad" r tehlikeli 
olduğımu GÖJlcdiğim için lıic kimse 
imaıumm r;ar .... ıldı6ım düşünmemeli· 
dir. B,il31.is itima.d kalbimde sizin de 
kalblerinizdc oldl~u gibi parlıyor. 
Pnkıı.t itimı:ı.d kili değıldir. Onun 
cesaret, azim. mul:a~mct, ve feda
ldirlık hislcı ile beslenmesi lô.7.J.mdır. 

Nihayetsiz bir cereyan halinde 
milc:ıdclcye atılan İngiltere ve deniz 
aşırı mcmlckeUcrdeki askerler bü -
tün nıeziyetlcrc maliktirler. 

Eu anda. askel'ler.imizi ve İııgilte
rede onlan SC'\•en anneleri kadınları, 
ve ac\·gilileriui d~ünüyoruz. Asker 
leı imizin y. nuıtl:ı eski nıütterikimiz 1. 
Fraıısaııın, 'bundan soma da 1*his- l 
tuu, Nor\·~ç. Belçika ve Holcındauın 
asket·leı-i mulı ırebe etmi!ktedir. Bü-

mı tebligi, tilin O ıenardc civarında 

·Escaut'yu :;eçmcge muvaffak olan 
Al n n kıt.ut rımn biraz sonra püs
kiirtülüüklcıini bildimıcklcdir. 

\'alem:ieıme. Carnbra.i ,.c Arras 
arru ınd:ıh, gedikten balı istlkame
t'ntle yani .Mun.,·e dot;'Tu hafif Al -
man kıtaları nüfuza de\•am etmek
tedir'. Bu nıüfrezeler dün gündiiz r.ok 
Hiddetli boınbnrtlımanlaı a maruz b1-
ı kılnwdardır. 

_\it ann ıa~:n! ~'EBLl(it 
E rlm, 21 (A.A.) - Alman umu

mi lrnr.ırgfıhının tebliği: 
DünkU muuı.fferanc hücumlar ııe

ticcsiııde düşman ordularının simali 
Fl'uns ıd ı Ye Bclcikada ku§atılmış 

bulun luğu arazi scridi her tar.ıftan 
d·:n almaktildil'. · 

FJnll\lrc.s'lerde, Alman fırkaları, 
dü,.,mamn Escaut üzerindeki müs -
tahkPm mevzilerini dclmiRler ve Lys 
ırırnığııun garb sahiline kadar jler
lemisl ·n1ir. Tournai isgal f'.dilnıi.c:;lir. 

b.lnubeuge Fransız müstahkem 
k tle.sı. lıalcn tnmamile Almanfann 
.elinde bulunmaktadır. 

. Artois'da _\lman kılalaı ı, Aı ra:::>'m 
şirn~li g,u bi::.;inde Lorctt.1 tepc:::>ini 
iş~al ctnıi:-;lcrdir. 

Al'rus ıle deııi:1. arasında ilcrliyen 
.Alman zırhlı clizütamları, t.liin l\Ian.} 
h ki Ft .ınsız lımanhıı ıua yaklaşmt~
fo rdır. 

Dii..çnı. wn Am.iens'e karşı hafif 
bir to.._.ebbüsü püskürtülmüştür. 

Ccnub cephesinde, Alman lw \'a 
kuvv~tlcr.i. diismanııı gerilerini bom
baıwm n etmiştir. M'amı'da Boulog
ne önü.'lde. Alman hava Jcuvvetlt!ri, 
ü~ torpido muhribini ve pek muhte
mel bir km,·azöı· olan büyük bir 
hat b g~ isini dddi hasara uğTat -
mrn ve G d 1IU nakliye gemisini batır
mı tır. 

Dü ııı n hıwa ku\'vctleri, dün, 49 
t.tyyare k,ı) betmiştir. 

Naıvik civaıında Alın n tayyare
! ri. cl'iııman kıtaatı konaklaıına ve 
talıaa~üalerine muvaffakiyctli hi.i
cumlar Yapmı~ır. Bir dü!'-!mon tay
y,ıı·ı.:,..,i liı~ürülmü~. bir kruvazör \•e 
hiı !lakliyc gemisi hasara uğralı! -
mıştır. 

Düıı ;e e. hava kuvvetlel'i, garbi 
ve c nuhu g rbi Almanya iizerine 
~eııi t u rı.ı~daı· yapmış ve gayri as
J,,.:ri 1ı 'uefJere bombalar atımı;:tır. 

tiin bu ı::ulhp"ı'Ver memleketleri hain 
'e ta hı iksiz bir taarruzun dclıseti 
saı mıı:tır. 

B~ı k •fi anda ecdadımızın inıti • 
lı n dt·Helt!rincle yaptığı gibi mut -
l.ık ltu rdi haiz olan Cenabı Hakka 

clünüyomz. Önümüzdeki pazar gi.inü 
taleb cttını. Dcnizn~ırı memleket -
lcrcle bulunan bir· <'ok karde!derimiz 

dualarımıza iştirak edcbilccckkrdir. 
11'.:alben 'c ruhun ınüttchid ohrak 
tc\'ctztı \ c itimad1a davamızı Ct•ııabı 
Hakim .ırzedclım ve riayet edilmek 
iizcıc bize le lim e lilen hakkı kud -
ret!e ıniidaf.ıa edebilmek için mil -
zaherctini ıstirham cyliyclim. 

Impaz atorluğun bütün halkına. 

cihanın her kö8eı.inde İngiliz erl·ck 
ve kııdınlnrına hitab ediyorum. Her 
ne olu: sa olsun vazifenizi muktedir 

o!dt -.;unuz biitüıı C\!Sart'l \'C hüsni.i
ııiyetlc :ray.ı çalı ınız. Gurur ve sar
sılmaz uznıınizi muhafaza cyleyiııiz. 
Ducluklarında tebessümünü muha -
faza eden bir adam gibi vazifenizi 
ifa etme · üz r ilediyelim. Allahın 
yani u ·ı · muvaffak olacağın. 

o---

Alman
Bulgar itilafı 
imzalandı 

Sofy . 21 (A.A.) - N~redilea 

bir tebllb'"lk .Alman heyeti murahha
smın Bu!f:arlstanla, her iki nı,:ml ·
ket çiıı 1 • ınuııiyetb:ıhş net.ice!...ı· 

veren bır til'.tfn~me imza ett.iğiui 
biluırmeKte1.l' r. :\1 iiu:Ccmt ltl Juf
ta ilrru i.işt .. 

ABAH 

lngiltere iberal rejimden 
totaliter rejime geçti 

• 
Yazan: Raif METO 

Dün lııgiltcreıun fcvakalade ted
birlerinden bahsetmiştik. Bunların 
şümulü eolc geniş olduğunu n bu 
meseleye bugün de temas roerck, 
~lınan tedbirlerin sebeb ve netice
lerini tahlil etm yı faydalı bulu-
yoruz. 

Avam Kamara ının nıiız kereleri 
de dahil olmak ftze-re lngiltere 163 
dakika içinde liberal rejimllen tota
liter rejime gcçmı~tir. Evvelki gün 
İngilteredo kabul edilen k nundan 
ba!ıka bir man:ı. çıkannıya imkan 
:yoktw'. 

Rusya komünist olmadan hır çok 
safhalar geçirnıi~. komiınizme ad&
ta adım adını yaklaem.ıştır. Lenin 
ve ondan sonra gelenler e (Kari 
Marks) ın bazı fikirlerim tatbik et
mek iı,:in senelerce beklemişlerdir. 

Mesela ku;men serbest ticnret u
sulünü kabul eden (Nep) s!.3temi 
Rusyada senelerce devam etmiştir. 

Faşisl ltaly:ı için de ayni müta
le:ıyı yürütmek kabildir. Faşizm 

bir hayli müddet liber..-1 sısteme 
lıür met etnti~, hadiselenn yardımi
lc yaval} yavn3 otı:ı.rşiye üo;;'TU git
.m~. Habeş harbinin m~burlyetleri 
ltalyayı, mnn :ı.•i 'e m d i hada 
totaliter yapmışhr. 

Hitıeıi?.ın lıa evvelki mezlıebler 
gibi bugünkii f?ekl~ini nlnıadan, bi
dayette teenni ile harekf•t etm.blir . 
Doğnısunu svylcnıek ı·ıztmdır ki 

totaliter rejimler, ilmin son ke~ifle
rini ve sonsuz kabiliyetlerıni daha 
derinden tedkik etmişler, bu yii7.den 
senelerdcnbel'i bir çok nıuvaffokı • 
yetler elde ederek dünyama ~ehrc· 
sini drği. tirmişlerdir. 

., . . 
Demokrasiler de tamamen lıa.re

kelı;iz kalmanııslar ve dünyada bir 
çok nazariyelerin değiştiğını son iki 
üç ~ene zarfında sezmeğ ba -.lam1s
ln1 dı. Fakat bunun itin d lt lynnın 
H:ı.be~ harbinde J::orkus 7.Ca biitiin 
dliny:ıya meydan okunı:ısı. A,·us
turyamn iki günde. Ç.ekoslovakya • 
nın bir kaç saat zarfmd • Polonyn
nın 19 gün iı:.inde Alman~a t rafın

dan istilası lazım gelm"stı. 
Bu hfıdiselerden sonr herke.sin 

gözünü c: tığı, tazımgelen tedb rle
rin almdıirı wyn ahnm k irere 
olduğu dünyadaki yeni ııawı i
yelerden istifade edildiği h kh ol • 
rak zannedilmi~ti. Her ı:;e_vde oldu
ğu gibi harb f cnninde de degi~rıı 

ve yıkılan bir çok rensiplcnn mev
cudiyeti nazarı itibara :ılındıj-ı zan-
1ıedilmi.;ti. Son hadiseler 'e eıı ıes
mi ağızlal'dan yapılan beyanatı ra 
rı:.ızaran bef; gün cvı.-el en ıptidai ha
Jdkatler öğrenilmiş ve bunl r ruı 

bir deı::.i ibıet :ılm:.ık iciu b
0

iyıik fc. 
rnkctler }azımgelmiŞtİ. Bu H elle 
"fcliiket insanın gözünü :ıça1,, na
zariyenin kıymetı geregi ~bi tc 
:r-ar ıueytlana ~ıkmıstır. . ~ . 

Denbdert- h:lkim olmıyaıı \bı n
yanm Norvec;i h~\·adan ve keza Hol
landayı paraşükülcrle istila etmesi, 
Alman ordusunun on güml l\lan. 
Dl!nizi ci varla rın:ı gelcb1lnll i., d, •• 
mok··asilere ~n ciddi karuhı·ı aldır· 
mıs, yaııi ::;imdiye kı:ı.dat kendilerini 
senclcrdenberi muvaffnkı,:1;elle ma~._ 

lub e<lcn sislcmin bir in ımnı bir 
kac saat kinde lrnbul cttirın·.·tır. 

Bır kelime ile <lemokr.ı.sHcr totali -
ter sistemle mücadele \C onu m:ığ
lub etmek icin muvakkaten tı.tali ı'r 

rcjımi ve manevi ve maddi icaplo.t mı 
kabul etnıislerdir. 
Doğı usunu söylcnıe.k lazımdır ki 

lngiltcrc ,.e Fransada bir kaç ki~i 
ortalıkta dcğisen mefhumhır bulun
duğunu bir kac sene CV\"el söylemis
ler ve bu insanlar bilh a harbin 
bida) etinden beri I"mnsa ' · !ngütc
rcde herkesin gözi.iuü a~mnk icin 
hır hayli C'alısmı~ıurdır. lö"ronsa da 
yeni bil' dünya karşısınd bulunul
duğunu en evvel farlccdeıılcr mey • 
nmda bugiinkii başvekil Pttul H~y -
naud vardı. 

Bu zat senelerdenbcri bu vadide 
ve bilhassa mali ve iktısadi ah d -
lcı fikirlt•riylc klasik nııu riyelerin I 
altını üstüne getirmiş ve Fr.msnda, 
en l'iir'ctli mali kararlar, biraz da 
onun tesiriyle ahnmışb 

İngilterenin bugünkü b;.ıwckili 
Chuı chiU, siyaset ,.e har·ı ı:ıube'e· 

ı · u~ Cambridf!e ü•ıivcrsHe.;;ı, pr •· j 

fesörlerimlen (Keyııes), mali ve 
ıl..-t:ısadi sahada. fı.detn ihtililcuya -
ne tekliflerde bulunmuşlardı. Ve 
bunlara vaktiyle kimse aldırış etme
mişti. 

Billınasa profesör (Keynes) in,, 
harb başlar b~lamaz ve harbin mas 
raflarını temin etmiye mntuf olan 
planı İngiliz matbuatında ve A
vam Kamarasında uzun miinakaş -
ı, ra yol nçmıştı. ProfcaörUn pliinı 

şu esasa istinad ediyordu: lngilte· 
rede çalı~ herkes yçym.iyesirun 
bir ktsmını mecburen \'e harbin so
nuna kadar devletin emrin~ amade 
kılacak, bu paralar da kendisine 
harbden sonra iade edilecekti. Bu 1 
suretle hem fiyatların yiikselnı~ ı

ne mani olunacak, hem d~ harbm 
finansmn.nı temin edilecekti. 

. .\mele fırkasının itira:;ı:lan u 
planın kabulüne mani oldu. 

Fakat tayyare sürntile ytiruy n 
hadi ·eıer İngiltereye 163 
içinde en radikal tedbirleri 
ettirdi. Amele (Keynes) planının e
saslarını kabul etti. Amma bir şurt
la .. Zenginlerin en genis fedakAır -
lıkl:uı lcabul etmeleri (;nrtilc. Bu su
retle eeplıcd~ olduğu gibi gend"' 
zengin ve fakir ayni lrnkhı.rn m hk 
oluyor. Lord '\'e am le d A 

oluyorlardı. 

i\fali \'e iktısadi salı:ıd kab l c
c1ılen ve hatta (Totaliter) rejım r
dcıı daha ileriye giden tet.lbirlerc 
m1ddi ve teknik telibitleı in de ıla\e 
cdileeeğine ınutı. k surette in nnıak 
lazımdır. !ngilteredc fe\·kalade ted
birlerin kabulünden sonra bir lngıhz 
gaz lesi şu satırları yazmıRtır. 

"Almanya harbe sekiz . en,. CV\el 
gir:mi~tir. Biz ise dün girdik. , u 
cümlenin manası dcıindir \'C cııı'niz 

ki lıer yerden ziyadl' Alnı ny nı 
nazarı uikkatini cclbedecekt1r. 

Şımcfülen sonra dcmokı a~iler • · 
manyaya karşı Alman sil" lıl.ı>·ı ın 
bcuziyen silahlarla harb ede elti r
dir. Nazi Almanynsı için ('I'otal • 
tarism) bir gayedir. D\.'.mol.ra ile• 

• için ise bir gaye değil, onu ) i!nnı "' 
için bir vasıta, bir silıihtıı·. 

Bununla beraber düny n ızm ü
ratle, adeta tayyare süratil • et g • 
tih'lni kabul elınek Jazmıdır. :Cu h r
biıı neticesi ne olursu olsun harbin 
sc-ımIHI , diinyanın relırc inde b'r 
cok başkalıklar görmeye kend roi.zi 
sı .ıdiden alıstıralım: 

Fen ve onun en büyük icacll ı ı ı

dan biri olan tayyare, diinyamn gi- , 
di~inc \'(' <lüşüniiş tarzıllfl bu! iik 
bir hız ,·ermiştir. Bu siırotın, n . ı

lara, insanlığı unnttuıae k k nı 

fazı. olmaınnsmı tcmeıını ct.uıt>ııı ·k 
elden gelmiyor. 

F k t.. heyhat.. bugünl r .. in an
lar .. her şeyi unulmusa b ... nziyorlar. 

Kahirede meydana 
çıkarılan gizli ir 

telsiz istasyonu 
!{ahire, 21 (A.A.) - Alm:ın p:· -

pug:ında servi..,!crine Mısır \•e ) bn 
raı k hal:kmda maliimat ı; eren gızli 
bir ,·erici tclsh cihazı poJi., tarafm
ılan mey<lnna cıkaı ılım~tır. Ecnebi 
tabi'yetine mcn-Lib h:r <'l)k kımseler 

tc' k:f cdilmistiı. 
Ital) n \C iman f ni' rsik-lilerinin 

l!onısdal..i Tewhiiratı 

Roma, 21 (Hususi) - halyav 
gelmiş olan Alman ünivc site talebe
leri bugiın Romada İtalyan üniver
site talcbclcıile İtaly - Alman dost
hığu için bii) ük te ahiiratta bulun • 
muşlardır. 

it.uly-.ınııı ·mmni H r>te Giri~nin 
;!.; inri l' ıldöuünıü 

Roma, 24 (Hususi) - ltalynrun 
Hnrbi Umuınıyc girlRinin yirmi 1 • 
~inci senei devriyesi bug·ın H.omada 
ve ltalyarun he:- tarafında t<'s' d c • 
dllmi.c;,tir. $ b hleyin İtalyan ordu • 
laı • 1 """1rato luk cad lcsind.-. kr l 
\ e · ~ lratoı un önünde biiytik hı.r 

geçid ı e. ıni y ıpmmlardır. Du<:c a
zar gunil )iüzl-.;r~c ltalyan çiftçtSine 
\'cm:- ilt sı:ırayınd, mi.ikifa.tlar d ~'1-

taı:.ıkt;tr. Uu ır: ::.ı.t ebette Duçe ün 
kı:.:ı r .. latt chemm;ydli bu- nutuk 
·· y1 me ·i mul:t\!mcldic 

" eşinci kol,, 
Tehlikesi ve 
Bltaraflar. 

(Ba~ tllru/11 tn.d'fooJ.l 
si.kiye vcrmeğe değil. yurdun fstl~. 
UUinı bombalrutı.1k içln fesad ~ 
keleri kurmaya geldikleri aayi arı. 
deveran ederken bıtaraf 'O.Ik ~ 
böyle şiddetli tedbirlere baş 'VUr tldro 

lanna değil. şayed mümasil tedllir-
lere henüz tevessül ctmemı;i bıt 
ülkeler varsa bunların af k ul et,. 
mez ihmal ve lak y ıauıe g :rc<!ld:ı• 
§aşmak icab eder. 

Bütün dünya} a y ynıak tıdıt · 
dmı gösteren bır harb karşısın '1. ı .... 
luııma.ktD.yız. Ve bu har ) y ln.ın 

keri tfı.blye \•e sevkulce}:;; usull"ı ıni 
değıl milletler ve n· leke I r 
sındaki münasebet rın dn 
değiştirnuştir. 

Mıllctler arası t ·c rctm, d"vletlı:ıt' 
arruıı münnsebctlerm ımdiye k ı ı ,. 
göriılmeıniş ve yepyeni bır s :ı. 

gırnıe.:ıine şahid l ıp duru le 
nn'ancvi misafirper. ı ık ka'd •leruıu 
s:ıpluıııp kalmak • · h t lı lıır gı.
ru~ ülur. 

EV\'c1CC elçi hiıkunıet nıetlıu 

uanunn iiltimatomu \ erır, t 

he~etilc memleketi k[keder v~ l11l
fiil har1J ondan sonra b I cdı 

~ın 

nıem ek ·tlerin yoğurou üfliyeı'Ck ı~ 
nıelı::rı le hi<: eh.• ~ m nı ·~ liı2:1 ı lu· 

Hele }Oğurtt .ıı a :-zı y~n nılJr .tiY 
onün le dururken .. • 

• 

lngiliz - Rus 
yak1nlaşması 

(ifa~ t.1mf • 11'1.r t,;I •) 

S \'~ "l · iıri t ı f.m l n 

nota la, z ıın dildi ;ine göre Sı.wyct
ler bıı liğinin n\ütc b yet 'c nııı -

' t c suıa mü:::>~ıııd •n m ız;ık~ 
relet e baeolanrnya zır oldu ':u f ı -
k t h .... -b -:.craitinc ruut 11.tk ıf •n • ı 
riikn ibtiı •. zi k yJCll :t fa bağla ma
mak i ti' liği bild'rılnı kt i 

Dun Butlcr A'·anı k m Ut ıL 

beyanatta buluna tk biıkfu: ı tin 
So yetl r Bir!iği ıl miinaseootlernıi 

ısl..ı.lı etmek için ch:ı hal te birler ı\ 

o·gm: söylem· ır. B ı ~yanat ... o 
...:O\yd notn,.mın ıııü m·ı mlızakeıe-
er1" imkanına ) ol aetı~ ficl<lıııı1" 

tefsir e lilmektc<lır. 
Bu \. ziyetc ı az ı an, İ•ıgi l hı ı~" 

m t'ııin So\)Ct hühumetinın muv t 
ıki\ 'l le, ıki t .. r ra ıı da tt rl' 

müz kerelerin h:uı.ı;ı c a lar ı lllı:ı 

tenı ıı hnslıyablle eğim k ı rl !} -

tırnıak üzere Staffor<l Erriı ı Mo ı 
kovay gönder\; egi tahın n e f ıt 
bıliı. 

zere, :.ı,-rakında bir heyet Mo k 
gidecektir. Bu heyetin b .. şınJ Lo • 1 
Corcun bulunması ilıtinır. ı m v m 
balı o!ruaktıı. fakr.t da.ha buyuk 
bir ihtimalle heyete eski işçi partı~i 
lıderi Ser Stnfkort fürps'in nyau·t 
t-dece h bildirilmekte ıiı-. 

--•ııı:--

Ciano Vugoslavy 
hududunda 

(Ba-,; ta a/1 1 t ) 

ltal~ anın Arnavutluğu ycı leşme 
oındenbcri başarını ... olduğunuz ışlr..
fa.qlst 1talyruıın yüzünU ağartnuşbı 
Siz nrkP.dnslnnmın y:ırm icab ctt: 
vakit buyurulac:ık i. 1cri de sıl" 
nnız1a b. şaracağııııza büyük 
madım var, dcmislir. Kont ı 
csan td ikile avdet edecek 

Rom. ya cl(;nmü bulunacakt 
h.:ıl.} - Japon l\Hir.ıısebc 

Roma. 21 (Hususi) - D 
gl.ın 1talynda blllunnn Jap 
r<!isi Salo ile Japonyan 
nezJin eki bil} ük elci i 
.mL~r. Japon amiral• '\ 
fmılan gönderile:ı :dnha. 
dostlugu lıakl g çilmiş· 
ye h-Y~"Ktur. 



~ SADAH 
::::ı: 

1 or: 
Alman is ilası karşısında Fransız vil hal. 
kın n geçic··bir paniğe utulduğu an aşılıyo~ 

Pm is - Soı.r gazetesinin htab muhabi
ri Joscph ~ cobbede m\.iiahedclerlni 
;mlntıyor: 

•Ccbhcye dogru gjdi3orclum. Aksi is
tikametten nıultecl ka.fHclcri yuvarla
nıp geliyordu. Bazıları arruMnda, hiç bir 
1eh<lldc maruz .kalmıyan .mıntakıı ahalisi 
de vardı. .Bundn.n hfcyl"et duyuyordum. 
.Bunlar: 

- Almanı , yarın bWm tarafta om
caklar, belki de bu gece! diye .söylcni
yorlıırd. 

Onlan bu flkirlerinden vazgeçirmek 
i 'n uğrasıyor hnrıtnlru:ı gôsteı:iyor, me
« elcri hesab ediyordum . .Fakat beyhude 
z., hmet idı! l3unlar, daha cvvclki şeb rlcr 
dl•n kaı;ıp e len ndan lar t rafınd:: n bu 
h::ıtc gctirllrnişt . Bu suretle panik şe -
h rilcn şehi c ynyılmıştı. Du manın aj n
fan t.ıra!ından ynpılan cnctişcler, .rıva -
yeller, tefsi lcr, bu zavallılara bırer ha
kık t gıbi gelı.yordu. Bunlar da diğcrlc
rınc yni mt baı sirayet ettıriyor, hiç 
<l 1 c memm bir ştlphe tt?Vlid ediyor
lm d. 

Gozlcrimı onUnde çalkalanmnca başlı
yaı bu manza arş nda gayrı ibti_ya
rı ol rak, boyle bır halin, a ·er sıraları 
ru- ında ynp tahrıbatı du unduı ... 
Bu y l:ın aç. n 1 ri işıtmek istemıyor 
o m? Fnknt builları nasıl i rtcmczdim'? 
Bazıları: 

- Nereye gıdı,yorrunu:ı:? diye soruyor
clu. Alman tank.larının eline mi düşmek 
istiyorsunuz?. 

Yolumu o du !um bir ba .ası: 

c- Dah::ı ılcrl gltmek ç.ılgıı1lık, di}or· 
du. Orası dun nmdanberı i,gal ediltli' 

Buna ra,.,rmen yoluma devnın etılm. Btı 
so.dcr, o derece titrek bir sesle "'qylen
mışti ki bunl ~n sıhh tine ınanm. mı -
iım. Fakat ıt deyim ki Jıer mcrh"-
1 c nıstl:ıd bu ..:aziyct beni de "ıt

o uyordu. 
Buna rngm n 1 ed ldıgl so;)"lenen 
bre on i ılometre kadar ge1mı=tim 
hnyatımda hi unutamıyacagım bir 

h'u:lı e zuhu ctt . İle kdiğım lstikamcıt .. 
b t 1 n bir amyon gordum 

Rnna: 

d m s nki güneş çarp-
nz y rdu. O. :ı el mlc dur
tüm. Bılmi}oru n ıl al
ı.: i i go du. 

- Geri tin lln geı i <lömin, diye bnğ r-
dı. Onlar, r. d gcllyo ·!ar: ... 

il Ji 

3 AY 

359 Rebi 

k ınu tckrrır ürdü. 

•. ? un. 
Evet!. 
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li bir ta
le CC\1 b 

iste-
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rlnden korunulduğu takdirde Alman 
bombardı an tayyarelennın topçudan 
d::ıhn nz tehlikesiz olduğu gorutdü. Azim
ktır ve lnirlerine hakim n~ancıl::ır tarn
fından kullanılan iki tank ılfıfi topunun 
baz.ılnrı parç lnnmaz addcdılen allı tankı 
delip ateşe stırdığı dn goı uldu. 

Bu azım ve <!e$aI'C sayesinde :fırka 
kuvvetli bıı ılde tu d~. tki gün e'.li

vel Aln anlar, bulundu um 6ffiri zaptet
mek istediler. Ne ha b m.alzcm~. ne 'Zll

yiata chcmmıyct vermcdıle" Zn·hlı vn
sıtalnr, tayyareler ve piyadenin iştırak 

ettiği ılk taarru;; oglcdcı onraya l.adnr 
devam ettı. fkınci ba tnarnız druga.s:ı ga
cc yansın kadar slil'dU. Boğazbogaza 

mücadele c'<llld • Fak. tı:ırru tar pu'l -
kürtuldu Bu ad 71 ucnd"lcnln itlf"!"İol 

gorebıldun • 

Bir ara hım şımal hududunda idim .. 
Birkaç bına, bi dôrtyol ağzında bulu 
nuyordu. E :ı ta h ç bı nlı rnalılu • 
görı.lnmey du.. yalnız büy{lk bı a"nc111 
} ennrmn ınnu buyfi bir F!"ansr.: 
tnnkı duruyor ve ile ı ı at fori altın
da bulunduruyo du. Tm k.ı zırfıı milte
addıd izler i ryordu. Sonr:ıd. n ogrendi-
r,imc gore bunlar obU leri idi. 

Birdcnbır tnnkın 

mı olan bu asker bana kendisini tnrutu: 
- Mül!lzı.m (R .. ), bu şekil ve kıya -

!ette 'bulunduğum !çın beci affedin .. 
Fnkat işimiz bu.. buııdan da 5iküyetçl 
degilirn. 

Uykusuzluktan çökmuş gibi duran göz
le inin 1.akib cttıgi f!'likamete bqşımı çc
:virdıgım vakit hır ınsan hafızasının hi~ 

pır zaman unubmıyacagı bir manznr.:ı 

gordum. Tqnkın durdub'U ,,use~e iltisal. 
cdeu yolda ikl sıra dizlli agaçlarm arasın 
c"icı, ti\ ilerilere kntlar uz.ayan bir düşrna•ı 
krıfıl sanki oldıri!.u yerde yıldınm .cıııp 
.ıru gibi kalmıştı. 

P. çnlıınmı , de ilm~ knm.YOnfa , 
•1 clmalarlllil rngmen h::ıreketslz d;..-

rnn basku anıbal r bu k11leyl gayri ta
bıI uir lıı:tl vcriyorılu. Hele, bazı kam -
yonların içcrislmlr• dogılmış mankcnle-r 
ı:ibl duran garıb :vucudlcr bu manzaray\ 
daha mudhiş bir · ckk okuyordu. 
Mulazını sesıni birnz .;Ukseltcrek: 

MotörlU bır koldan iste geri kol:ın 
ıın uılnr, dedi. D. ha fazla t:ılsilat iste
ın1mn üzarlnc elini tankının uzerine da
"&J;Yarak. 

- Bu giızel bı sılfıh, aiye iln> e ettı 

'P. &alanmış kafileye dogru birkaç a
dun attım. Mulılı.ı • 

- iDörl yoldrın ılttl --gıbne,yin, <lcdi. 
..lclman :rnJtnıJyöılarınıh ete sahasına gir
mı olursunuz. 

l\:Iul.ızınıın tııvsı.y ·ne ri •. Jıct ettlın. li'a
J::, t bu bir iki adım ılerleyı.ş, bana .dev
rlJn I~ bJ .. motı.ı ıklctUl yanında ellerini 
çap.rnzvan bir ~kilde tutarak yerele h. -
ıcl etsız scrllmi bir Alman subayının 

g<irıin.mıycı) bir taarruz selim' 

Sineması 
taratmdan hazırlanan güzel "e mükemmel program 

Butün ·hır halkı tarafından mutlaka seyredilmeğe şayandır. 

Kadı ihm edilince 
Gail Patrick · Willian Warren 

tarafından oynanmış Fransızca söz 
fü. film. Yolunu Şa{Jıran bir kadının 
kocasını iHdiırmcğe hakkı v~r mı? 

Hollywooa Revüsü 
Hollp ood'un bU ün IUks "~e musikis 
btltün dans ve cazı ile varyete revüsi 

Beş rolde: 
JOHN nt TG 

Ay11ca : FKJ ... F. Jl R. '"AL eon dunya ve harb lı:ıb rJeri 

B gun a t 1 ve 2.30 da tenzılatlı matmder. 

en I m-vctli filimle.dl yeni 
b·r sin ma mevsinu )aratıyor 

En güzel \ e en l:U\ tli göıiilmcmi 2 Frans a iilm birden 
1 - Amenkanın en parlak yıldızı (CLARK GABLE niıı binlerce güzel 

artist Ye s ~'JSIZ n1HJ,·onl?ı.rla hazırladığı muhtC-;,c::em filin 

H·A • L • KABİL 
2 - Simdi~·e J ad yaşa.nan heyecanların en kuV\iet1isi ve görülen 

filimlerinin en evkaladesi : 

H K 0 l\J K AD~ 
11· vctc>n. Dimyn haberleri. BRİ'UŞ NYfJZ (Türkçe) 

Para.munt Jurnal (Fransızca) 

BUGÜN L A L E Sinemasında 
S Habil · Halil 12.30 - 3.30 - 7 ve 10 da eaOS ar : J\o abkfim Kadın 2 . 5.80 ve 8.30 da 

Bugün12.30 ve 2 matinelcn tenzilatlıdır. 

·PEK Sinemasında 
H::ıJ:tamn en zengın pragramı 

- Geıçler sevişiyor 2. TARZAN 
Nrş c, zevk ve guzcllik filmi 

1UH.. ~00 EV. LE\\'l 

ve 

OGLU 
STO. F ... \'C Jl Dll CA.RJ .. A .... l\' Tiı.rkçe sözlü 

3 - Ankarada Milli Şefin huzurunda 
~apılan 19 Mayıs bay amı 

Bu::;un saat 1 H: 2.30 da trnzJiı.tlı nı thıeler. 

ğııısu J ~nıd~n bır anne ol
ma}· hu u~unu aklına sığdu:amıyor· 

du .. 

Bu bebueu ılk di.ı üncc.<:.i, oğ"hı· 

nun aldanmış olduğu u ·tkesini 'er
di. Bir kadın ona tebessüm ctıni:,,, o 
da, saf;iy tle bu .kndııun anneşi oldu
ğunu sannustJ. 

Bu inki arı hayal OK acı bir te· 
sir yaptı. Bununla bera r Alt.:'tyın 

söylOOiklcri o 1 adar kı ti' idı ki genç 
adam bır tiırlu ilk mti mdan ayrıl
mak ı temil ordı . \ eysı. gayri ihti· 
yru Penhanın J anında bir takım 
cocuklaıın n" snbeb, "l:e. ne gıbi a
miller altına. b'leceği ih i -
mallerı klı dan b rmeğe b .... !] a-

b • zıhnin' kurca-

muşt 

- Annen il birlikte çocuklar 
gbı dtin Alta~ ? 

- Evet.. 
- Ka .. tan ıdi? Senin gibı biıyül 

çoculrlar mı? ·oksa minmini bebeJP. 
lc-r mı" 

- Oh! Buyilk bir kız .. ve bir d 
er ek çocuk . Bir tane dalın vardı .• 
lşt bu kadar .. 

Alt.ay, oldukça yüksek bir jskem· 
lenın boyunu gösteriyordu ki bu da 
anc k heş ynşındalri bir ~ocuğun 

boyunu :ışaret edebilirdi. 
'ey ı kendı kendine: "Ü~ <.ıocuh 

diye diL'-i.indU. Yalnız sonuncusu bcl
' k P hanın çocuğu olabilirdi. 

Şımdı ne yapacağını bilemiyorou 
P& amn ba lrn udun blı çocuğu 

ıbtimal kem ı sme o dere<>...ed 

Adan ada 
--o--

Tayyar seferleri ıçm dört 
pist daha yapllacak 

Adamı, (11 su j) - Ym d içinde tay
yare seferle mı arttırmak hususunda bii
yuk g yr U r arieden Devlet Havayol
ları ld. birçok şehirlerimizde ınutc

add ı:ı rnodcı n pıstler inşa ettirmeyi ka
rada~tırmı~ btılnndugund.m Adanadn da 
ddrt pJ~t ı ıışm;ına 1 Hazirandan itibanen 
bnşfanal·aktır. nu dört. modern ve gerwı 
pistin :lld l t'f!lt, diğer iklsi de ~ton
dur. 

Beton pi t1 rılcn bir tanesi 273 bin lim
Yu il.m •ı d 280 bin liraya mal ol:ıcak
tır. Dı 'er H i asfölt pist iı;in de 500 bin 
liı a sa :fcılıleccğlııl ögrendim. Bu suıetle 
Adnnndn l bu bilyılk pistler ı mifyon 
Jır. ya fn.-a dllcbil«ektlr. 

İ tı tn t kib tııyynrelcrımizlc tic~rı 
nakliyat işi nııc bn~anao:ık ve ayrıca \i
carı nakliyat pılotu yetiştirmek üzer,.. ile 
lngllter<.'YC t gcnı; gönderilecektir. 

TUrk revU heyeti Adanada 
AdaLJ, (Hu•·usi) - Seyhan parkında 

teıı siller vermı k ve Allah lo::nnet eder
se bütün y:ız nıc\siminl Adanad:ı geçir
mek üzere . ehı-lmize gelmiş bulunan sa
n<ıtkfır Mutili Sababaddinin 40 kişilik. 

hçyetl oı ijınn! cscı-lerle temsillerin bnş-

1an11~tJr. 

T!lrk r•" hrycti Adanada geıck mü
zilt, g "X ;e kostum 'liC mizansen bakım

t:"l~cltti 

fc\'khlfıde ve sırl Tı.irl;: 

yapılmış ererler temsil 

Muhtelı! Jan ve tarı.hırda opcı: tler, 
br. .. ka bnfil ;-ı çcşniöe, bıılika b:ışka renk
W.. d vel pe f~ılıniş halk komt.>dileri, ı·ıe·· 

• vu t:ır.zınn sok.ulmu& halk masalları, ım::;:

lı Aua<lolu r lilcr.l, voch iller ve .konfef"
ıcrlc Acı. lınlkmın bedii ihtiyaçlarını 

rinlemçgc alış;ıcnk ol::ın heyet ille tem
sllindC' hnfü hllyilk takdirini kru:;:ııı -

bıre1 büyük \arlık olduk
lanr ... mtılı'ı: ı olleric Adanalılara k:ı -
bul ettırı • lan Leyla, Sıdkı Akç ... teıx·. 
Necdet • s lınemizde birer yıldız olarak 
p. rlam. n. zed bulunan genç istlrlad: 
lar<lan Sruclt Duriye, Nll2:ire, SıdlU Ev-

!l el, Musta , Şinasi, Zeki, Hamdi, Su- 1 

le,-ıuaı. heyetin temsıl kadrosundadırlat:. 
Butun e:;crler Muhlis Sabahaddin ura-· 

fındaı , hr:cyc konulmuş, müzıkl t::ı-

ıstadın operetlerin kflffesi •Mnh 
ım:ı:asını tnşımaktadıı· 

YUSUF A"HA.f>I 
---'l>"U«---

Ur/ada 
ıskançlık yüzündera 
kardeşini öldürdü 

z.mlrde yn:: lıyor: 
Url. ı Yen cc mahallesınuc 

Parl •ol • iti d 18 sayılı e\de bir ciııa

:ye olm.ı~ u Hasım oglu Mcbmed Ka
ladaı; nll ,. b n1eselcden ve kıskanç
lık yütündc karısı H.ın!!cyı bıçru:la ba
ca~~ndan hafif surette yaralamış, mü1ea-
1dben kar ıun yanındu bulduğu ııgabı>ylı;i 

Abduır. K adağı da çifte tilfeg.i ile 
ür..i dcl. etmek surcUlc sag kolun -
dan ve ı;vgwnı.ın aağ tar:ıfından tehlikelı 
bir cuı"l'ttc y. nlayıp kaçmıştır. 

Abdurn\him Knrad:ı~, şehrlmız llleMle· 
liet hastalı. n n"' getirllmış ve kendisı
ne amelıyrıt yıırııluııştır. Fakat yarall, va
:Uyeti .ağı Oıl.ouı~ icin 'wrtar~ımıştır, 

Jlıl ml'ıl Ka , dağ, vak:ıdan soma s:.ıat
larc. hlr o ı • ml:ı saklanmış, zabıtanın e
linden k11rtu mıyacağını anlayınca gece 
y:ınsın\ t r.o r. Urlaya gclcrek karnko
~ tesli l: :mır. 

B da Başlia '.l'Urlüs" 
Çc,ımc k~ ının Alaçatı nahzyesmd 

ToJı.:o~lu m ıh. llesinde 7 Y4Şıncfa Ceyh,ın 
ozkan iıt arlmdaşile ağzı cıı,;ık bır .su 
Y.;uyuw u başında oynar en mıyı "\. 
düş boğul rı.uştur. 

ı~miıden ltalyaya 
Hor 1> mirler :YW:; 
Vstü.n; • l{aJdı 

.. 

fen ıcra ediyordu k oaııı 
aklından g ırmemcği tercih <:tti 

- Y,;anılmışsın, Altay.. Gördügıuı ı 

kadın m:ınen d ğil!. 
- Hayı .annem? 
- Ola.m yavrum. Aımenın t1atı· 

k.a çocuğu ~ok ki... Sana. güler. k;: · 
dm il coruklu birisi .. O anne.ll Clc
ğı, 

Altay e a o vermedi. Bu defa kmı 
disir.tı s ı ıın tutan babasının elle-· 
rinden kurtuldu .. Ve kendisin. bu 
ciddi orl::ı.y< gelmeğe sevkeden be 
yaz ay: deıı"'ınm üzerine atilaralt <JY· 
mı.nuı.ga, s:ıcramağa, yu arlanro.ag 
ba61atlı 

Veys rluımııceli bir halde o.t!!'u · 
k T- o 'itu h rşeyden bihab • t>yn 
yc:rdu.. Th t nb re .AJtny au:ra :ıd 

No: 55 
Fakat, deniz çok fırtınalı olduğun

dan sandal b'rdrnbire yukarı fırlı -
yor, ve gene b 'rdcnbire derinliklere 
jniyordu. 

Yani, sandalr. binmek &ok gfü;ttl. 
Yusuf geminin bordasına yana.'ja -

ı rak sandala atlomnk üzere bekliyor
du. 

Sandal, da.lg:ıfarla yükselip ge
minin bordasına g-elcliği sırada Yu
suf, sandala. atladı. 

Fakat, YUBui, sandalın bordası 

kenanna. bastığından ve tek ayak 
atladığından ikinci ayağını yetişti -
rinc ye kadar sandal pehelivanın 

aj;'ırlığından yana daldı. Bu suretle 
milvazenesini bulamıyan Yusuf, de
nfae düşüp gecenin karanhklanna 
k::ınştı. Allah rahmet eylesin. 

İşte, Yusufun ölümü böyleıolmu§· 
tur. Pehlivan hiç bir suretle sükfı -
netini ihlfil eylcmemiştir. 

Yusuf, her Tü~k gibi ölümü so -
ğuk kanlılıkla. karşılamıştır. Bina
enaleyh, Bazı Avrupa gazetelerinin 
Yusuf hakkında yazdıkları yazılar 

tamam.ile garezkaranedir. 
Yusuf, anasıl Deliormanlıdır. A -

dalının zuhurile beraber ortaya ge
len Tlırk pehlivanlarının en seçme
Jerin<Jendir. 

Alic;:onun yirmi altı sene süren 
ba.ş pehlivanlığına Adalıdan sonra, 
meydan okuyan Koca. Yusuf olmuş
tur. 

Falı at, bu meydan ihtiyar Aliço 
için çetin bir imtihan olmuştur. A
liço, elli beş ya..sıncla olduğu halde, 
genç hasımlarına hiç bir vakit mey
danı bıralnp kaçmamıştır. 

Ali oya, hemşehrileri şöyl ı::öy -
lem iH,lerdi: 

- Pehlivan, sen artık ihtiyarla -
dın .. Bu, gcn~lerlc boğuşmakta ma· 
n:ı. yok .şimdiye kııdar·yenilınedin.. 
ne otur, ne olmaz .. kendi ihtiyarınla 
güıe.şi bırak meydandan çekil! 

A li<:o, ceva.b vermişti: 
- Tchey! Bu, kızanlar dab. beni 

meydandan çıkaramaz be!. 
Aliço, Koca Yusuf, Adalı bibi ba

bayiğit iki pehlivana ihtiyar oldu -
ğu halde meydanı bırakıp çekilmek 
istemiyordu. Nitekim bırakmadı. A- I 
dalıdan sonra meydana gelen Koca I 
'Y usufun knrşısıııa da çıktı ona da 
boy gosterdi. 

Aliçoıuın bu cesareti herkesi hay
:retlere düşünntiştü. Çünkü, ne de 
olsa bu iki pehlivandan biıi ihtiyar 
Aliçoyu mcyd9.ndan çıkarabilirlerdi. 

AJıço, her nedense daha ziyade 
Adalı H~ seviyordu. Hatta, ona, 
bir giln sunlaıı söylemişti: 

- Adalı .. bre kızan!. Benden SGn· 

Ta bu, meydan senindir .. 

r;t•rb t dovizle iş y:ıpmııyı tercih etrne
le uzcnne zorlul.larla karşılıınmwbr. 

BM yüzden tzınlrdcn :ttaıy:ıya ıh • -e
dil k 1200 ton hurda demir de yuz us
tl kalm rlır. Artık Akdeniz sefer e-rini 

BugUn T 

l.'AZAN : M. Sa.mı KARA "llEL 

' Aliço, Koca ıısufu sevmemişti. 

Bum n sebebi sll' olarak kaltlı. Ne
den Koca Yusufu sevmed ği, neden 
Adalıyı, Koc iYuaufa tercih ettiği 

nrnçh ıHlmllzdür. 
Fakat, Aliço, meyanndan ~ekil -

dikten sonra, Koca Yusufla dalı 

lfulil imparatorluk baş peliwanlı -
ğın.ı arnlnr:ındo. paylaşmak veyah ıd 
birlbirinı mağlüb eylemek için se • 
neleree bir hasım gıbi meydanlarda 
boğu§tular. 

Adalı ile, Koca. Yusufun güreş • 
leri çok m raklı :ve heyecnnlıdır. Sı
rası geldiği zaman bu glıre.~lcl'den 
bahsedeceğim. 

Şimdi, l{oca Yusufl:ı, AJieonun 
Kıtkpınar bıış pehlivanlık giire~in

dcn bahsedelim .. 
Yusuf, Kırıkpıwıra pek genç gel

mişti. ~ntta, :Adalıdan bır kaç yaş 
da iküçliktü. 

Koca Yusuf, Kırkpınaı-a billıas::ıa 

Aliso ve Atlalı ile gi.h'eşmeğe gel -
. nıiştir. 

Fakat, Yusufun Kırkpmara gele
ceğ' maIUm değildi. Yani, Yusuf, 
Ku;-pmara ansızın ve .A'.liço .ile A
dalının maliımu olmadan birdenbire 
gelmişti. 

Yusufun, fürkpınara gelişi olduk
~ merahlı ve heyecanlıdır. Çünkü, 
bu gcli~ hem Adalıyı hetn de A
li~oyu şa~ ırtm.L~tı. 

Yusuf, Kırkpınara ustaı::ı Jsnrnil 
pehlivanla geldi. 

[Deuunı \ar] 

-
işçi yurddaş! 

Bıhyonıun ki, kullandığın makınele· 

rln ve AleUerln çgğunu dı!ı.öl!rdan oııı

yoruz. Şimdi dııardan makine ve alet 
satın almak iti güçleşti. Çünkü: a · tün 
milletler, kendi başlarının dcrdıne duş· 
tuler. Onun için elindeki makıııeh:rln 

ve ~letlerln üstune tıtre onlarcı çocuk· 
ların gibi iyi bak. 

Ulusal Ekonomi 
ve Arttırma Kurun tı 

Yaz gelince 
Boğulmalar .Basladı 

l:rmırder. yazılıyor: 

Scydıkoyı.ın Atıfbey m hali nde otu
r, n 12 ya~ınd.l Ahmed Ak oy ;ıdı d ld 
çocuk, koy c vonnda Yob z deresiı de 
boğUlmuştur. Ahmed, Uç d 

suyun yu i"l-
ı1e çıkm stı . 

ö L 1J 1 
"Evkaf Nazın merhum Galib Paşa h -

tiaı e Şı.iıayı Devlet malı~e da"resi ıeı::J 
mcrl u 1 C l oğlu, m i Y~ Vcl.al U 
· tihb>ır.ı dl ğinrlcn mutelwid Şnltır Ce
mal ll. lı oy 'ci'at ctınl.şür. Cenazesi ya~ 
rınki pazar gunu Şişli HaU ·nr Gazi cad
des.ndc (332) No. lu Sınn.ılı apartm:ın n
dan t ı 1 de kaldmlara Teşvikiyc c -
mıi d • 1 • ı alkbn so a 
KabwtO 

Sinemasmda 

2 BüyUk film birden : 

HAR K TİLİ izi 
Hk BELLA 

CHARLES 80 ER 
Türkçe söz!U 

Karnı üzerine ynttlğı yerden başı· 
nı h:'ıJdırarak yeniden annesinin res
m.n bakıyordu. 

Nih:Jyet birdenbire: 

BOB BAKER 
iatanbulda il defaı 

gülüşü ve giızel çclırcs ı e o derece 
iç ~.ekici bir çocuk idi ki ~ abancı bir 
bancı bir kadının on. tebessüm edib 
kadının ona tebessüm edib ôpücük 
ler göndermesi de tabı lıır .,.eydi . - Biliyor musun, baba, dıye ba:y

k1raı .. O, kadın .. ötekilerin annesi Sonradan yeni bir inWsar_ hayale 
det,ıil . Gfilüsu bana idi, baba. iyi ' ugı'Bmamak için "bu fıkri kabul eylc
gordüm. O annemdi .. Yalnız benim mek ıstırnrında kaldı Bununla. hır 
annem' Dudaklnriylc beni or.uyor· raber her ihtimale karşı çocuğun 
gıbiydi ! 1 kendislııe söylediklerim telefonla. 

':B muzafferane söderi, ay:. pos • .Ahmed be~ blldirmeğı a. daJı bul
tun ın üzerinde yapbğı bir -talı:lak de. 
hareketı takib etti. Telefonun obür ucund ihtiyar a-

Altay bacaklarını sallıyara1. yer- dam Veyairun anlattı.klarm.ı rukkat· 
a 1.ruımış yatarken, genç baba ne 1 le dinliyordu. Batta baın tnfsillltı bir 
dilş inE• ~ni bir tii.tlU kestircmıvor.. dah tekrarlattı. Sonra genç ada • 
d 1 mın suallerine fazla bır oevab ver· 

B kadın, Altaya.. dudak rı~ le ! medan, cskı sefaret ıniısteşarların· 
opueilkler gôndermişti.. dan Semih beyi tamVlp nnımadığınl 
Eğer bu doğru ise .. memnu o - ordu 

ıı ası lazımdı.. Dtitün ümidlerl orta- Veysı. 
dnn kalkm.amıı;tı. - Yallll2 şah an t yonun, diY~ 

Buna rağmen, nala tereddud ettıgı eevnb verdi .. Bazarı Yn:t. klUpte rast· 
nolrtnlo.r vnnlı: Oğlu siy~ kirpP.: _yord-.r.;; li::?nt:; : ~iit~ıyı dost-
1 ~n gölg!'le4.liği büyü nm '. 01 "31'} 
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Küme Maçları Eski ça~ların bar- i ık Türk p et-=. o ı 
İr takımları bugün Fenerbahçc dak oldugu lokanta Mıntakasına dogru 

Ve Galatasarayla karşılaşıyorlar 
ltııı -.._ r n Altay ve Altınordu lııkımlan bah Robert Kollej sahasında yapılacak

tır. Yann saat 9.30 da bıışlıyncak olan 
bu seçmelere 1stunbulun en iyı atletleri 
gireceklerdir. 

Ve Yarın r'cnerbnhçe "c Gıılatasa
e knrşııa mnk tı ere chrlmize gel -
!'dır. Bugün ilk mnçı Taksim stad -

Unda Fenerbahçc ıle Altay yapncak
Saat 15 de ba,.,lıyncak olan bu 

~ onra Galatasaray ıle Altmordu 
'1 ı hada oynıyacakl rdır. 

Final müsabakaları için memlckin di
ger mıntakalnrındn tcmayuz ctmıs ntlet
ler de davet cdilmi lerdir. Bundan ev -
\el birkaç defa ecnebi atletlerin de işti
rak etmiş oldugu dstanbul atletizm bay
ramı. lannuı on birincisinın de büyük mu 
\ affaldyetle başarılması için çalışmakta
dır!. Ancak ecnebi atlet celbi için şim
dilik imk6n gorulemcmektcdir. Maama
fih 2 hnzin:ıncla Fcncrbahçc stadyomunda 
yapılacak olan final musabakalarına An
karadan, Muhiddin, Jerfi, Galib, Musta
fa, Adnan, Kocacl' 1 n, G:ılib ve Rcceb, 
Afyondan Ömer gibi kı~mctli şampiyon
Iann iştirak etmcsı yarışların heyecanlı 

olnınsını temin edecektir. 

1 kume orgnnizasyon komitesi son 
l nda klup murahhaslannın ıhti-

1 halledememiş ve Fcnerbahçenin 
l\Itınordu ile yapaca ı maçın Fener 

ladyomunda olmasınu, Galat.asa -
da Tak im s hn ında Altay ile 
nı ına karar \ crmiııtır. İzmir ta

llla rı?ın !onnda olup olm dıkları biz-
' hiın dcgıldir. 

Wnku ınaçlar yarınkilerin caz.ib o
Olrtııyacağı hakkınd'.l bir !iklr \ere

Bunuııla ber bcr e ek GalaUı -
rck c Fenerbal en n bugun sa-
lıb aynlacakl.ırını kc irmek ak

n ol nıdır. tzn ir t kımlarının 
elen b r prız olm d , bu 

n bir nctıccde olmıyacaktır. 

Up rnensublarma tenzi-

Ynnn, 100, 200, 400, 800, 1500, 110 
metre mlnlalı koşularının, dısk, gullc, 
cırid atm:ılar ile, uzwı, yuk t'k \e sınk
la atlamaların seçme musabakaları yapı
lacaktır. 

~ 1 bilet verilebilecak mr 
26 Mayıs 194 Otarihinde 

yapılacak maçlar 

' Taksim Stadı: 
Gıılat<ısaray - Altay, saat 17 dt'. Ha

kem: Tank özerengin, yun hakemleri: 
Bııhaeddin Uluuz, Fahreddin Somer. 

Fenerbahçe Stadı: 

Fenerb:ihçe - Allmordu ı;aat 17 de, 
H, kem: Ahmed Adem, y:ın hakemleri: 
th an Bayrı, Fa ret K yral. 

~5 Mayıs 1940 tarihHade 
yapllacak Milli KUma 

maçları 
lata111tuı Fudbol Ajanlığından: 
Taıc.im Stadı: 

F~ - Altay s:ınt 15 de hnkem: 
Açdtgöney n h kemı: Selamı A-

l. F,4J'ft M t 

Galatasaray - Alt nordu saat 17 de Ha-
T hakemlen. Nftdet 

Gezen, • 

41iTAN SABAHA BiR ŞAKA: 

Kimin talihsizliği? 
(~ta aJı L ncide) 

14bey cfırimız olmu lu. On 
~~n.ben Holanda da istıla al-

Bugünkü halde roğu Londraya n
tica etmiş hükümdar ve devlet ~ 
leri şunlardır: 

~biYat üst.adının siyaset rue
Jti bu ınazhanyetı göz '"nünde 
tak bugünlerde hemen Roma 
Serllıı sefaretlerinden birine 

l!aheş Negüs'ü, Arnavut bal&, 
Çe.koalovak ve Polonya devlet ftie. 
leri, Bolanda hiildiınd&rı. (No~, 

Danimarka ve Belçika kralları mem
lekeUeriadedir.) 

~ lasavvur edıliyor mu, cdilmi
~2 B~lmeyiz amma bugüne ka
.. -~ 'kuvvetinin yalnız totali-

lehine tezahür ettiğini göre
~ kola mensubiyetin• 
edenler bulunacaktır, diye 

Bu mülteci kral, hükümdar ve 
reislerin istilaya terkettikleri ahali 
mikdan yetmiş milyondan fazladır. 

Yani beş sene var ki, ~ilyonlarca 
halJfuı ne olacağı, nasıJ bir i.kıbet& 
uğrıyacağı taayyün etmemiştir. Bu 
yetmi§ miJYon, arLın geriye kalan 
milyonJarından çok farklı ve çok 
fırakh bir surette müttefiklerin mu-

' Lüeyden mcnılekete don· 
~ "'ansaya geçişı de Fran
~ hafta cereyan eden ha- zaffer olmasına dua ediyor. 

ltteriııe - bu uphcleri tak
~ mahıyette ırii. Fakat 
~y~ bakılırsa iictnd Jsviçre
lı..~ya gecmiş ola aktır ve 

Avrupadan dönmek isti
yen talebelere döviz 

temin edildi ~ ~i şüph lerin ne ka-
' olduğunu isbat için bir Ankara, 24 (A.A.) - Maarif Ve-

4hnanyada kalacaktır. kiletinden tebliğ edilmiştir: 
~ ıb • • • Kendi hesaplarına Avrupada tah-
~ ~~nı edih ve elçimızle bu ka- silde buhınan talebelerin velileri av.. 
~.Şakadan som·a acı haki - det paralanna karşılık olmak üzel'f> 

il..~ ve bu1unduklnn memleketlerde tah-.. ,n... .· tilA ~ h"ı .. • sile devam edemiyecekleri anlaşaldı-
~ -, ıs aya u yrıyan, u"'-u-
e hlikiimdan darüdivannı ter- ğı takdirde kullanılmak üzere doğ • 
"-e'*leketlerın son~ncusudur. rudan doğruya elqililderimiz em.rine 

kadar sonuncu udw·; bun- 200 liraya kadar döviz gijnderdlilir
llt lllı bılmeyiz. ler. Alikadarlann :ı:lclusiıl bulunduk 
tı ~&rbindcn sonı a i tik ali ları m~aller kambıyo. n:üdürlükle -

Ugnyan A'\-U!'iturya idi. Onu nne muracnat ctmelcn lazımdır. 

~" kYa. Arn nıtluk takıb et- 1 İngiltere - ispanya müna· 
l>a haricinde el Habeı:::istan. b l • k . dil• 

b,._~~ b\IUlııra bu h.ırbdc Polon- Se et erı la vıye e ıy~r 
.. ~lll'lra, Lüksembu:-g ,.e ni- Loadra, 24 (A.A.) - Reuterm 
()~ ilhak edildi. yor: 
1lreı-)ae knsdcdilen, fakat ha- diplomatik muhabiri şunları yam -
~nca kendilerini müdafaa Memleketin en güzide memurla • 

ar. ıındnn olan sabık İngiliz Hava Nazı
n Sir Samu l Hoarc'ııin Madride 

l\ • IHSA SAMİ sefir tayini !ngiliz hükiımctinin 1n-
~4KTERVOLOJI giliz - İspanyol münascbatına büyük 

l.ABonA TU • .ı\IU 
bır. ehemmiyet atfetmekte olduğuna 
bir delil olarnk telakki edilmektedir. 

Atman korsan gemisi 
Graf zeplin mi 

Londra, 24- (A.A.) - Daily Teıe
graph gazetesinin deniz müteh38 -
sısma nazaran Atlantiğin cenW>u 
şarkısinde bulunan Alman korsa -
nının tayyare gemisi Graf zeppalin 
oldu,Junu söylemektedir. Bu geni 
10.250 ton hacmiBde olup 5 pusluk 
16 topla miicehhezdir. Sürnti 30 mil
dir ve 75 tayyare tqırA 

Birahaneci: "Ben siyasetten anlamam. Mek
sikada 15 sene haydudluk ettim,, diyor 
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Ben oı •Yu t hmınen ilç sene e\•vel git

miştim. O uımandanben de ayak ::ıtmamı -
tun. Dun akşam bir keıc daha uğnyayım, 
dedim. Orasını uç sene C\ \ elki gibi bula -
cağımı zannediyordum. Halbuki nerede! 
Eski çamlar bardak olmu , Evvelce ka
pıdan gırince: 

- Bitte! Yani buyuı unuz, diyen bıl

IOr gibı sc ın yerinde ııımdı yeller esiyor
du. Tczgl'ıh ba ında Grandiyi andıran 

sakalilc me\ ki almış biı· tezgahtar dur
madan bir;:ı kadehlcılni doldurmakla ıneı
guldu. 

Müşterileı acn birisi: 
- Bıranız tJZC mı? diye sorunca, ke

çi sakallı 'e u i cu eli tezgahlar kaşlarını 
çalarak buktı \ c: 

- Bız tuzcdır diye alıyoruz. Sız de o 
niyete fçınıı' .. ccvııbını \'erdi. 

Tcı.gfıhın onunde ıkı kişi durmuş ko
nuşuyorl:ırdı. Bunlard n bırı ban:ı pek de 
yabarlcı geln ıyordu. Şchnmızdc çıkan. 

c'l'lh:ki e Po t gazele i mensublarından 

biri ols:ı 'erekti. 
Binsi yıın yııkıla anlatıyordu: 

d tam? Artık 

Jurnal Doryan> 
benzcdı. Sedan muhare

n matbuatının tebnnız et-

ıun ıçın h.ıdiseleı i bu-
\ eı mck bııden çok daha 
yeti mu nid. Netice iti

uh rib bır devletiz. Yaşadı
lekct de du manlarımızın 

haber '\i 1 

l~ kadar• 

Bimesudda büyük bir 
hava mitingi yapıldı 

Ankara 24 (A.A.) - Turk Hava Ku
rumu 7 ncı kurulUıyının toplantısı mu
nascbctilc bugun Etımesuddaki tayyare 
meydanı buyuk bu· ha\ a mıtingı ya
pılmıştır. 

Baştti sa ekil ur. Relik Saydam oı
duiu holde, \ ekillE.'l': P rti Genel Sek· 
releri Dr Fıkrı Tuzer ıle mebuslar. Ku
rultQ' del~lerl Milli l\llüd aa erkiınl 
ve lcalebelık b halk kulles gençlenm1-
z1n bu t mda hazır bulunmu ar
dır. 

4 saate ~ kın bir zaman devam eden ve 
baştan nlh:lnte kadar. büyük. zevk "e_ 

tnkctirda sevredilıen bu havtı mıtınginde, 

genç havacılarımız plinoıicr.le. muhtelif 
tipte tek 'e rlft motödil tayyarelerle u .. 
çUilar ya~dır. BU arada genç. ~
nörcülerle tnyyarec:Hcrimizin akrobatik 
hareketleri ve parafiıtçiilerin to)>hı alla
ma goslenicn \ c !llo u u laı·ı buyuk bir 
aaka ile takıb edilmi tır. 

1\1.etinguı urprfali. bir. göstc.risı de bir 
keçinin 100 metr.ye yakin bir irtündan 
paraşütle atılışı olmuştur. Birçok defalar 
bu aibt atlay :ırda unsıy~t peyda etmiş 
olan keçı bu defa mm af!akiyeUe yere 
inmistır. 

Çok guu>l bir hava içinde g~u bu te
zahurattıın somn Baş\ ekıl Dr. Refik 
Saydnın \ e butwı dm etliler s41hadan ay• 
nlırlarkeıt kunım Başknnı Şukrii Ko -
çalea. takdit'lerini ve tebrıklerini ifade 
eilem~lf>.rliir. 

Milli Şef Hava kurul· 
tayı azalarını kabul etti 

Ankara. 24 CA-~.) - Tilrk Han Ku
rumu ycdıncı kurul.tayına vıllyetlel'den 

geJen delegelerden kur'a ile scçılen Ali 
Nadi ünler cGazıa.ııkb , Sabri Gül.s 
~ut. Te\ [ öiütlµ «Malatya>, Va
hab Tuncer cBohn \e Naili Kuçuka cDe:
nWi> den raucekkeh bı.r heyet T. H. 
Kurumu ba kanı Erzurum mebusu Şiık~ 
Kotıtim rf't 1 ınde bugun kurtıltann t~
zım ve bağlılıt, duygu! rının nrz.ı içın 

Reisicumhur 1 met 1nootı tarafından ka
bUI bl.ı7urulmuştur. 

MıUi Şef kul'ultayın calışmalarından 

çok memuı.ut olduklarını selam ve se\ii
Jerinin \: urult yn iblfı mı bildirmişler ve 
muvaf!akı.ıı et dilcıni§lerdır. 

Hava kurultayı azalarma 
ea,vekilin çayı 

Ankarrı. 2-l (Hususi Muhabirimiz
den) - Hava Kunımu Kurultayı 
sebebile Başvekil Refik Saydam ya
rın saat beşde Kunıltay azası şere
fine Şehir lokantasında bir çay zi
yafeti verecektir. 

Hariciye Vekilimizin 
wwcliOf suare 

Ankara, 24 (Hususi Miıhabirimiz
den) - Hariciye Vekilimiz Şükrü 

Saracoğlwnuı diia gec& verdiği sua
rede burada ballanan bütün kordip
lomatik h8zrr bulunmuştur. Siiare 
samimi bır ha.va. içinde geç vakte 
kadar devam etmiştir 

Ut.un boylu ve gozluklu bir adamın 
yanlarına :>:ıkl:ııiın:ısıle odam sozunu yn
rıda bıraktı. Sanki bıraz evvel a~ustos 

böceği gıbi oten sankı o de<0ıldi. Gozhik
hi adam uzaklaşınca: 

- Hitlerin büyuk bil' hat sı bu' .• 
- Hıtlcrin hangi h tı.ı ından balı cdi-

yorsun? 
- Yahudileri dıs mcmkkctlcre sür -

mck. Bakın şimdi u yaıumıza yaklaşan 
Viyanalı bir Yahudi idi. Bizden ışıttık

lerin kim bilir kime söyliyecekti. Bere
ket ver in ki çabuk farkına vardım. 

- Peki onlan A nyad n k mnyıp 

ne yapmab idi?'4 
- T, liaşşiıd k 

Veyahua da pa 
lanmalı idi. 

plarınn tıkınalydı.. 

t böluklemıde kul -

- Ya orrtan gundelik t yinkrini kim 
vercccktı? Daha isabet oldu. V r m bu-

gfthtara dönerek: 
- N l buluyo 

sordu. Tczgfıhtar: 

- Güze], giızcl! e i ede-
lim de 1914 Cih:ın Haıbı e bcnzcmesın .. 

- Peki sen Alınany, nın Hılleri ol ay
dın ne yapardın? 

- Ben Mcksik, d:ı on bl' ene hay -
dudluk etlim; siya etten anl m ın. Yal
nız bıldınım bir ey 'ar ;:ı çefo ınuha e
be i liızım. Zira çete muh<ııcbe ı ayc
sinde az telefat vC'rmck \"e çok arazi elde 
etınt'k mumkundur .• 

lıl r da harbe gırcccl,lcr mi deı ın" ... 
- Siyasetten a 1 ded ya. 

sanı zoı hı djploDJ!lt ) ;ıpacaksıuız 

- C nım her in nın bir ! , ı \ rdır. 

Senden !ılcrinı soruJoru . 

- Balkanlılaı ın çrık 1,urn c h re et 
ettiklcrıni anlar gıbı) ım. Bır keı e omuz
larını SO\)eUerc da)arl::ı , nice olur 
halimız" .. dcdı. 

Keçi akııllı \C siya etten :ınl, m:ıdıgı

nı bırıız evvel ıliraf l'dE.'n bu şayanı hay
ret lezg:ihUır Alm::ıny, nın bu da\ adan 
g"lıb çıkacagıııa tO-eddud ediyordu. Mu
h tabına dônerck:. 

- A ızım. şimdi bunl b 
dı balıınw dü$ilnclin Dul-. el u 
ya ıki kere geldı. tt un ude bizım ızı 

alıp gu r:dü. Halli ben kc d 1 in-
anluın cu luırnuı sanı;yordum. D.m 

rag en bal gibi tuup . Hem de 
yır:ını beş yaşlannd kel btt" f -
mırlı encin tuza •ıllôl • ötesini bilmem .. 

- Bari damadın zengin mi?. 

- Sorm'n. O kadar zen.gm ki butün 
k-ıızandıldarımı her ay ona \ edyoı um. 

Tezgfihtarın ı;özlermi dfnliyenlerie 
hcps.I te1~hın önune ıralnnın~lardı. Ou 
Jann bu hali, bpkt Almnnynda vesı!Gı ılc 
yiyecek alanları andırıyordu. Hep i bir
den bir kahkaha sa\'Ul'.dular. Gayıi 
üyari te~ da &~ 

- Anla§üd1. siz bet bu :ı.kş ın dih
den imandan edecek ini ' d crff. radyo
yu açtı. 

Berlin r~un ajan h berk i '\ak
ti idi. Bır ~ beklediler. ~ker Suas
sonu Alman ku\ \etleri nld lannı 

bildiriyordit. cTO..rkiı;e Poısb gazetesine 
mensub Alınan \; oı.t.aı ~r\ er.i kadehini 
kaldırarak : 

- Haydi halhkirın şercfme! dedi. Hep 
si kadehlerini .kaldırdılar.. Yalnız kadclu
ni kn\dırmıyan t.ezı:alıtaı:dı. Kendisıni 
zorl~lar: 

- Haydi- Her F . hepsi l)h·likte.. de
d~r. Kızını hmirli de-lıkıınh):a kaptır

m11 tezgahtar dikkatle çevresini suzdli. 
Sonra: 

- Pek aşikit ol.ayor amma h ydi, de
di. Ve hepsi birden bırh ı,adehlcrini kal
dırdılar. Tam bu ~ırada k pı açılarak 
içeriye birisi girm \ e 1 tara t:ıki ma-
salardan birinde oiuı tu. Artık biç 
kimse konuşmaz oln u. Y ıu o <=aat-
te bu c.ii,lence,li ı k ~ ~l'Jı bo 
.mağa uçlışan Berl n r dyo rkesh:asının 
t~t h:ı ı 11kl, çaldığı Ttln o N tu o idl:' 
Tcz,g.htarın ikide bİı': 

- Ah. ab! diye i ıni çckt 11 i itilbor
du. Fnk:ıt bu yanık mıl.:ırı kt \"1! ne. ıçın 
çekUgi aulaşılınayordu. Derhal u atn sö
zünü hatırladım: 

- Her yiı;itin kalbinde bir a':ililll yat r. 
Klın bllır keçi s kallı tc ht rın kal

bınde de h:ıngi aslan yatıyordu? ... 

1hı acal piyas:ısı on ıkı g 
gayet h, rareU ge(m • \ e bu 
fında 450 bin liralık ıh a t yap lmıştır. 

Dlın de fn«ütereye ku yelli m dard:ı 

fındık, kitıre, ham tilki d~r i, Macaris4 
tana 180 ton .susam, İtalyuya torık, Yun:ı
nlsltına kunı balık göiıderılm tir. 

Deabde Boğuldu 
Eyiı.pte Dökmeciler mahallesınde 21 

numarada oturan NW"Ullab ojlu Rasim, 
Bahariye civarmda balık tuttuk.tan sonra 
yıkanmak ÜMl'e kenarcb.n denize girmi~ 
halicin o civan bataklık olduğundan ba
takl.ıD gömülmüo v• boj.ulmuştur. Ra -
simin cesedi bataklıktan çıkanlmıt... taı... 

kpuıta baıJa-mıp.ır. 

Petrol kuyuları açılır.hen 
("Veni Sabah,. m sureti mahausada yani petrol mmtaka· 
sma göndermiş olduOu muharriri Sabih Alaçam yazıyor.) 

-8 
Petrol knmplilrm

da ha) at nasıl ge
çiyor? 

Bu su, le : 
c- Hummalı bir 

çalışma ılc ... > 
Şeklinde kısac• 

ce'li ab veı cbilınz. 

Fnkat, bu cevab 
ile de 1 ız dağ baş

lannda. kimsetıiz va
dilerde nıcdenıyctm 

en buyuk eserlerin
den bbine k vuş... 

mcdcnt-

mı Top-
ra ın ı e b n-
lerce mclı elık ele-
rinliklcrinc m lıa

y,ıti idcnlleı inı bn -
lıyun petı ol bulmak 

'1 

1 •Hortum. 
2 • Çimento tabaka11 
3 • Demir borular. 
4 • Birinci tıpa. 
5 • ikinci tıpa. 
6 • Pet'rol. 

umidıne butun oınürlerini veren bu in-

nl, r, 20 n ı o ır tckniginin, makınclcş

mck da\ ınıu bırer hı\ rl ldirlcr. 
Ht'r ıçın, tek hır 

daha oymak 
yak ak1• 

ıuuısw:ı.ı.L:l ki dörder .k.e
bu mefhumları a-

ı ın ne bUyuk mu kulle-
1 yıllan sabır ile gc

çıı mck ı. ı d ı Bıı Heyeti seferıye> 

hal ndc n c le cUn doı t bucagını dola
şan pctıol .ırnyıcıl rı, ondaj yapmak ıçin 
bır yeı de ı,on klamnk kararını vcrdık -
tt'n onra, ı>r, d.ı uf, cık bir koloni tc:;ıck

kul ctmektcdır. Fıık t, bu koloninin barı
n bılm ı, f nni f..ıulıyctlcre b:ı lıyabıl -

u k d r ı.olay de •ıldir! 
bal r., hattii. koylere 

o n: bu mıntakular-
balle kurmak gerektir. 

b zan oylar. baznn da 
m etmektedir. 

monoton 

petrol kamplarının, onları h:ı-

:> •\a ve mede~et düoya&ma baglıyun 
ıkı büy\lk a\:<ıntap "ardır: 

Gazete ,·c ı dyo' 
Ne yaz.ık ki iıabnbuldan Besir.i kazosı

ı , mektub Ye her ne i matbua ancak on 
de \ilrcyo ! Cü ku, posta senisi her 

~ yo . nu c tkm.e. l uzi.inde.'l, bütün 
gaz.ele \ e ınec nu::ılar, cazibelerinden bir 
çok ~yler kaybederek sahtblcrinin cli:ne 
geçmiş bulunu,y:or. 

F ı.. r dyo. h hangi bit mi.umkale 
v:ısıbsına ılıtıy tecrnedeu sesini .. cr
digi için, l ol kamp ruun go:z: bebe
gı. 

B 

cc 1.1.l:: 
Uyu. 

Sır bu.}'uk le elliye gcle-

ılaı ı, ha) :ıt.ın ço!t 
mezara ba ı 

yeye 

clıyen ç lısmak! 
rkı yukselen al s n

rtkn kamp S3lcın
len b33 Ce d T~

~. bu akidenin canlı bir 
timsalinden b a ~ ~Y değildlı·. Fa
kat, iste o talışl anuı semeresi meydan
da. • Potrol aranw. gnıpu direktönı Bay 
Cevad 'ta§mau, Dl.7arbakır istasyonunda 
B::ışvckil doktor Refik Saydama bir ~e 
i~ioda aziz hediyesini takdim eltiği ve: 

- liılaşallab! T.fu'k :wni bww da ba
prdı! 

Sözlerıne- muhai.ab oidı.\iu zaman, ge
rek kftMü. gerek arkadqlan nauuııe en 

ı lmı.ş değıl mı-

B! M. Meclisinin dün
~il müzakereleri 

(&aş tarnjt l ncidc) 
Maliye VekılJ Fuad Ağralı rumame
de bulunan kazanç v~ muamele ver
gilerine aid kanunlann büdçe müza
kerelerinden önce çıkanbnası zanı
reti dolayısile bunlann müstaceliyet 
kararile müzakeresini istemiş ve lıu 
taleb kabul olunmuştur. 

Milli Müdafaa Encümeni Reisi 
Klzurı.'ın da Milli Müdafaa Vekale
tinin müstacel ~tı için meclise 
te'Ydi edilmiş b\llunan layihanın ha
vale edibniş olduğu encümenlerce 
se(,;ilecck azadan mürekkeb muhtelit 
bır encüxnen tarafından müzakere 
edilmesini 'Millt Müdafaa encümeni 
adına tnleb ebniıJ ve bu fa.leh de ka
bul edıhniştir. 

Türkiye. ve İngiltere ticaret \'e te
oiye anlaşmasının tasdikine aıd ka
nunun müzakere i münasebetile ile
ri süriilen bir müt leaya karşılık o
larak verdiği izahat.ta Ticaret Vekili 
Nazmi Topçuoğiu İngiltcreye yapı· 
lan inmcata muke.:bil alınacak ser -
best döviz.in mikdaıile 1ng'lteıe ve 
imparatoriu~m diğer akı:.amında ya. 
l»lacak idlıal · t mikdarlan hakkında 
izahat \-eımis 'e bu k rşılıklı ınua
meleuin bugünkü ahval \'C ~mit 

altındaki SC) rin nazaı m 'bir para 
terakümü mc~ uu balı olrunıyac:ı.ğı
nı isaret evlcmi tır. 

Bu izahatı müteakıb a.ulaşmanın 
tasdikine aid kamuı kabul edilmiş
tir. 

Bundan soru-a mü.za.k"'resine g ci
len muamele vergisı hakkındaki ka.
nwı layihası. üzerinde Lazı lıatihlc-. 

rin nokta.i na~ıl rı clinlenınis ma.d~ 
oclerc geçilerek l ~ ılıanın yetmişir

ci maddesine kaclıu müzakc, esi ik~ 

mal edilin istir. ı 
Meclis pazaıtcsi günü toplanacak

br. 
Elmalıda Bü,\iik Bir l!'an~ Ol<lu 
Elmalı. 21: (A.A.) -- Gece yarısı 

Elmalıda zuhur eden yangında elli 
dört dükkan, bir cami, bir hamam, 
Hav.a Kurumu şubesi ve adliye dai
resi, elektrik şirketi idare binası ile 
mağazası yanmıştır. Alınan ku\•vetli 
tedbirler ~inde yangının da.ha. 
ziyade tefte8Üimiln önüne ~ilntiş
tir. Nüfuaça zayiat-yoktur. -
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Korkunç Bir Aile Faciası 
(Bu.§ tarafı 1 irıcide) 

.kadındır. Ahmed de karısını çok 
eevmekte, kıskanmakta, bu halin • 
den dolayı da, Yalovada üç dört köy 
değiştirmiş ve nihayet Kirazlı köyü
ne gelerek yerleş~lerdir. 

üç dört gün evvel, Ahmed yokkeq 
eve gelen Hüseyin, annesi Asiyeyi, 
köyün muhtarı IIalidle beraber fe. .. 
na bir vaziyette, yatakta görmüştüri. 
A$.ye ile Halid de bunun farkına 
varmışlar, Halid sıvışıp kaçmış, A
siye de, kocası Alımedden korktuğu 
için, ufak tefek bazı eşyasını topla
yıp evden çıkmış, vapura binerek 
lstanbula gelmiştir. A:)iyenin, Beşik
taşta Mehmed adında bir yeğeni 
ardır, vatmandır. Asiye, vapuı dan 
~ca, Mebmedin. Beşikta.§ta Zem
heri sok~amda.ki 32 numaralı evine 
gitmiş, evde, Mehmedin anne;:;i Ha.
tıceyi bulmuş, keyfiyeti de kısmen 
anlabnış ve burada kalınağa karar 
vermiştir. 

Diğer tarafdan, Yalovada da, Hü
se,;in, keyfiyeti ve gördiioOü manza
rayı babasına anlatmış, Asiyenin ev
d~n çıkıp gittiğini söylemiştir. 

Ahmed, vatman Mehmedin Asi • 
yenin akrabasın<lan olduğunu bildi~ 
ğinden, onun evine geleceğini talı .; 
min etmiş, kalkıp evvelki gün 1s .: 
tanbula gelmiş, Beşiktaş deposuna 
giderek Mehmcdin adresini öğren -: 
ıniş, Zemheıi sokağındaki eve gidip 
karısını aramı.sur. Evvela, evdeki
ler Asiyeyi saklamışlar, fakat, Ah.: 
med, bir şey yapmıyacağı.nı temin 
etmi§, eve girmiı:;, hep beraber ot.u
rup bu mesele üzerinde konuşmuş
lar, Ahmed, karısilc barışır gibi gö
rünmüş, Asiye, 5cytana uyup bir 
işdir yaptığım söylemiş, Ahmed de 
sözde onu affctıniş, başka bir köye 
gidip yerleşmeyi teklif etmiş, Asiye 
ele buna rau olmuş ve Asiye de, ev
dekiler ele, Ahmedin Asiyeyi affet -
tiğine, biı şey yapımyacağına inan
mışlar, memnun olınw:)ar, gece ya
nsı her!\es yatnı..'l.ğa çekilmiş, Asiye 
ile Ahnıcd de kendilerine ayrılan o
daya rckilip yatmıı;;lardır. Sabaha 
kadar ikisi de uyumuşlar, Ahmed, 
sabahleyin Asiye uyurken kalkmış, 

cclı:ciin.in cebinde bulunan oüyük 
bir b1çağı alınış, As:yenin üzerine 
saldırıp rastgelen yerine batırm.a.ğa 
ba§laını.5, hırsını al:.ınµyara.k:1 vücu-

.. 

dünü adeta parça parça ctm.i§tir. 
Gürültü ve feryada koşan ev hal

kı da manzaranın dehşeti karşısında 
feryada başlamışlar, etraftan yeti: 
şenler Ahmedi yakalıyarak gelen 
memurlara teslim etmişlerdir. 

Hadise tahkikatına müddeiumumi 
muavinlerinden Cevad ve Beşiktaş 
Emniyet !miri 1rf an el koyınuşlar
du·. 

Ahmed, bugün, meşhud suçlarıri. 

muhakeme usulü kanununa tevfi -
kan ikinci ağır ceza mahkemesine 
verilerek muhakemesi yapılacaktır. 

( Askerli~ işleri ) 
F;ıt'th Askerlik Şubesinden: 

1 - Yedek subayların sene yoklama
larına 1 Haziran 940 g\İI}ünden itibaren 
baı;lanacaktır. Yoklamalar Haziran ayı 

sonuna kndar devam edecektir. Yokla
maların bizzat y:ıptırılmsı mecburidir. 

2 - Rahatsız olanl:ır (Mahalll hükümet 
hekimliğinden musaddo.k rapor) hülı:O. -
met memuru olup da bcrayı vazife sube 
mıntakası haricinde olanlar (Tavzif e
dildikleri e~in sureti) serbest meslek 
sahibi olup da Haziran ayı zarfında ha
riçte bulunmalaıı mecburl olanlar (Bu 
mecburiyeti bulundukları mahallin em
niyet müdürlüklerinden veya amirlikle -
rinden :ılacakları tasdikli vesikalar) yok 
lamalarını kere dahilindeki vesaiki mek
tublarla göndermek suretile mcktubla 
yoklamalarını yaptıracnklardır. Vesaiksiz 
gönderilen mektublar makbul değildir ve 
yoklamaya gelmemiş :ıddedileceklerdir. 

3 - Mektubla yoklamalarını yaptıra -
caklar bizzat yoklamalarını yaptıracak 

subayların getirecekleri aşağıdaki v~ai

ki de mektubla J{Öndereceklerdir. 
4 - Şube mıniakası haricinde olup da 

yokl:ıınalarmı yaptıracaklar istenilen ve
saiki bir dile!cçc ile bulundukları mahal
lin fiUbe başkanlıkların::ı milracaat etmek 
sure tile de yaptır:ı bilirler. 

5 - Gerek mektubla ve gerekse dilek
çe ile müracaetlerdc niı!u.i cüzdanlarının 
da (939) yoklamasında yazılmış şube 

defter sıra kayıd numarasının bildirilme
si Uızımdır. Mcse15.: 3/25 gibi. 

6 - Yoklamaya gelmiyenler veya usu
lunt' te\rfikan mektubla yaptırmıyanlar 

1076 numaralı kanuna tevfikan (50) lira. 
cezaya tabi tutulacaklardır. 

7 - 1 Haziran 940 sabahından 2 Hazi
rpn 940 akşamına kadar her sınıtıan Al-ı 
bay ı'Ülbesindeki subayların, 

2 Haziran 940 sabahından 4 Haziran 
940 aksamına kadar her sın.ıttan Yarbay 
rüthcaindeki subaylrırın, 

4 Haziran 1040 Sl\hahından 7 Haziran 
940 rıkşamına kadar her sınıft.ın binbaşı 
riltbesindeki subayların. 

7 Haziran 940 sabahındnn 10 Tbziran 
!W> okşanuna bdar her sıruf\ln y{libafl 

' PASTA ve MUHALLEBiCİLER 
FlUGtDAt.RE yeni dört gözlü bir dondurma mak.inesile bir buı. dobbı lerti 
ticaret dolayısile sahlık.t.rr. 

Taksim Cümhuriyet meydanı, Abide kat"şısında, tütüncü Bay Feüde ~ • 
Tel.: 41537 

·P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 
-- idaremize (260) ve (210) lira aylık ücreilc birer y{iksek mimar veya ;ıiksek 

mühendis ve (170) lira ücr.eUe üç mühendis veya ten memuru alınacakbr~ 
Taliblerin ısUda ve evrakı müsbitelerile birlikte 5/6/940 tarihine kadar AMara

da P. T. T. Umumi Müdürlük MuamelAt müdürlüğüne müracaatları. (24'16') ('320} 

1 :Devlet Demiryolları 1 
Muhammen bedeli (3700) lira olan (100) çift kısa konçlu ve (300) (!Jl uzun 

konçlu IAstik çizme (14/6/1940) cuma günü saat (10.30) on bu(ukta ~ 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltını! usulile satın almaaıl:.t:r. 

Bu iııe girmek isttyenlerln (277) lira (50) kuruşluk muvakkat teminat ve k.aD.u-

BAŞ, DtŞ ağnlannı, RO~ 
sancılarını, SlNlR raha.t.~$ 
derhal geçirir. GRlP, ~I 

COOUK ALGINI.JöIN.A 
müessir ilaçtır. 

İcabında günde 1 - 3 J.ca.Şt 
Her ecza.hanede buıuntır· 

Sıhhat vekruetinin ruhsaU01 

nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksJıtme günü saatine kadar komieyoıİa •i.ınııı:aat- il~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!;!!!~!!!!!!!!~~ 
lan lAzımdır, 

Bu işe ald şartnameler Jc;omisyondan parac;ız olarak daptılmaktadır. (t35f) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
:lstimWtinin umumi menfaatıer. uygunluğu tasd.lk edilip kanunen 1800 .lir.ı.. kıy

met takdir edilmiş bulunan ttskildar Selmanağa mahallesinin Karacaahmerl c:ldd4J
sinde 1, 3 eski 8, 5 yeni kapı Ye belediyenin 81 harita No. sunda muk.aned dlikltA
run mutasarrıfı olarak tapuca bildirilen Meluned Şerif ve Mustafa kızı l)qjmnin 

ikametgahı tesbit edilememiş olduğundan 3710 No. lu kanunun 10 uncu ım..,..;ne 

tevfikan icab eden tebliğ varakalarının bu gayri menkule, belediye dairesine "tt u-
muma mahsus mahalline 20 gün milddeUe talik edildiği ilan olunur. (G5'7) 

• • • 
Belediyece lhzaı- ve tab'ettirilmlş olan şehir rehberi belediye bütçesindm maaş 

ve ücret alanlara 50 kuruş mukabilinde satılmakta idi. Bu rehberlerin clevlet büd
çesinden maaş ve ücret alanlara da 50 kuruşa verilmesine ahiren Daim! lb:fimenc:e 
karar verilmiş olduğundan almak istiyenlerin Belediye KıymeW Evrak mBDaduitl-
na müracaaUarı illin olunur. (4-074) 

Botancıda Sahilde Satıllk Arsa 

Hendeğin s...,...ar mahallesınden Meh 
med kızı Esmamn. kocası tstanbulda ter
kos şirketinde Jlewldli Niyazi namı di.
ğeri Nazmi ale,JiaiDde açtığı boşanma da
vasından dolayı ibmetgahını değiştiren 
ve bulunduğu J9iD meçhul olan M. a
leyh~ gazete ile ~palan davetiye ve gıyap 
kararı üzerine p]mediğinden gıyabı.nda 

yapılan duruşımısı llCIDUnda karısını ter
ketmek ve bir daha avdet etmemek su
retile kanuni vecibelerini ifa etmediği ta
hakkuk etmiş ve llu sureile kabahatli ol
duğundan boşarı ' una karar verilmiş 
olup bu babdaki l5 - 4 - 940 tarih ve 49 
karar, 15 esas D.)'111 Damın bit' nüshası 
mahkeme divımbalesine talik edilmiş o
lup tarihi ilAnılan itibaren on beş gün 
1.ar!ında temyiz ;roluna müracaat etme
di.ği takdirde hiikmün kesbi katiyet ede
ceği tebt:.ğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

TERZ 1 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa ' # • Ü k 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay du- Ihsan s ay 
rağı yakınında, duvarları ve rıhbmı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 
bulunan arsanın 21 metre cebhesi ve takriben bir dönüm murabbaı me- Ba.hçekapda Sadıkiye hanın-

dan Yeni Pcstahane karşısındaki 
sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (11) den (17) ye k.a.dar Valde hanı 1 inci kat 18 No. ya 
"Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatleri. 

naklettiğini a.yın müşterilerine 

1 bildirir. ıı 
rütbesindeki subayların, lerdc yoklamaya gelinmesine rla;Jet edil- ~~~!'!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!! ~1'e 

10 Haziran 940 sabahından 20 Haziran mesi ilan olunur. = Tuvaletinizi yaP il'.Jlıı 
940 akşamma utlar her sınıftan Usteğ: 10 - Her yedek subayın künye kvba- - A N A p İ y O J E N Pudra altına da 
men, Teğmen ve Asteğmen rütbesindeki !arının ikmali emredildiğinden. her su- K R E M ,,,( 
subayların yokıamaıan yapılacaktır. baY. bu ıevhaları yoklamaıan anasında D h _ _ S . f ~ lı 

8 ..:... Bu yoklamalarda aşağıdaki vesaik hazır bulundurması. r • IDSaD aml 
aslllıH·ile birlikte ve tasdiksiz olarak be~ 11 - Hekim ve imamların da btrer P E R 
raber bulunduruıac•ktır. pazubend yaptırarak yoklama esnasıoda 1strcptoko~ istafilikok, pnömo- ~ıl'l ) 

A - Terhis tezkeresi veya tekai:id em..: ibrozı, kok, koli, piyos~ilderin yaptı- sürünüz. Pudrayt. S oltır· (t 
rı veya diğer askeri vesaik sureti, 12 - Adli hakim, adli miişavir, imam- j ğı çıb1n, y~ &b.ntı ve cild has- ve akmasına n:ıftnı tiiP 

n - Nüfus cüzdanı, lar, tüfekçi, kamacı, demirci, muüngo:ı, talıklarına ~ çok tesirli taze ve yağsız olail ...Aı!· 
E - ikişer adf'd fotoğraf. saraç, nalband ve mühendi-ıleri!l yokla - ı aşıdır. vazoları va.ı:v: 
H - Hekim, cczacı1 dişçi, veteriner- malarda muadili ri.ıtbekrin yoklama gfuı- ~~~!!!!~!!~~~!!~~~~!!~~~~~~~~~~~:;::. 

lcrin diploma ve ihtisas vesikalası su- lerinde gelecekleri ve ayni yc~ek sı.. - '! a.-1..:u •• Ahmed Ccmaleddin SARAÇölfLU ..... ~ı )f 
ietJ.eri. bayların bulunduracakları vcs:ıik.i tıazır 'ı _.....,. ~ 

_. - Her rütbe iofu tayin edilen gün- bulunduracaklaı:ı il~n olunur. Nl!§riyM; Mart~ Macid ÇETİN .BaSlhliğı yer: (Yeni_Sa. • .-


