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,___~an : Rüııeyin Cahid YAi.ÇIN/ mukavemetle 
~ md \<lk'asındıuı sonra İn- karıılaıtılar 

İngiliz ordusu- • 

~ gılterede epeyce şika-
8\ t Yetler ve tenkıdler yüz 
ııı~~rını~1:i. Meselenin parlıi
tılıv Ya aksedeceği haber Ye
fiııia~du. Avam Kamaraaıııda 
t,,tte ıka Gıri_d .ve umumi su
bilh~ harp ı;amaeıeri mevzuu 
dıği edıldi. \ e bruJvekilin ver
l'll.i ~at herkesi memnun 
~ki .ıster Clıurcbill'in söy
~ataa erı hakikaten zihinlere ka
llıaJıi t v_e s~finet verecek bir 
lıa .Yetı haırdir. Akıl ve mantı
lı kıymet verilince İngiliz 
ııı~ekiliyle anlaşmak her za
tf , u kc.Ja~dır: Harbın bir bey. 
~•vi ır.unııyesı ''ardır ; bir de vev• ttıın cereyan ettiği mevkilere 
llıah~1~1eketlere göre huausi ve 

nun oparlörler· Şama yalda5an 

· den istifadesi !f;.ansız Nazırlar 
İng~\}Stlndan bir tank bölüğil - ---

1 Haziranda bıı.şlıyan Üniver· 
,;ite haftıuınıda. konferanslar 
vermek üzere Diyarbalura gi· 
den üniYersite heyeti dün sa
bah şehrimize dönmüı;tür. Hey
etten yalnız profesör Mükrimin 
HaW Malatyada kalmıştır. Pro· 
fesör orada Kılın(t Arslanın 
mezarı bakluııda tedkikatta bu· 
lunacaktır. Heyette bulunan 
profeı.örlerin, başta !Wktör Ce~ 
mil Bilsel olmak ürere hepRı 
seyahatlerinden ve gördükleri 
büyük alakadan fevkalade mem-

0 hlı bir. parı;ası yar:lır. 

. Kudüs, 11 (a.a ) - Askeri 
eözcü harekat hakkında su ma-
10.ma.b vermiştir : , 

heyeti dün de 
toplandı Suriye cephesinde müttefik 

kuvvetleri, Şam'a 25 kilometre 
mesai ede Kisva civarına var • 
mışlardır. Kisva. Şam müdafaa. General Weygand 
sına ~il bulunmaktadır. Süriyen!n kabili müdafaa 

Sahi! cephe~eri~d:. Avustraı- f olmadığını söylemiş 
yalılar, bır koprunun berh:ıva 1 • 
edildiği Litani nehrinı as 

1 
b Vıchy, 11 (a.a.) - Nazırlar . 

ve Be t . .k . . n:ıış aı u sabah . sa.at 11 de mareşal ' 
oogru· Yn1

8 
,_,11stı aın~tinde §ımale 1 Petainın rıyasetinde toplanmış-
.... ometre ılerlemısler • tır cllr. , • 

lla USuaı parça. lizennde ve
~lllıınında ) aııayan milletler 
l'li i!~tan doğruya harp t·eka
llıilletiJı arştlaıµnca bütün ehem
lopla.n;h. kendi mıntakalannda 
b~ gına hükmederler ki ' (Sonu aayfa 5 ıbtun 2 de) Generai. Weygaııdın itbau 
ha1ı.1 kendi bakınılarından ---...:..:=~::.:.:...:..::::::~~!... Londra, 11 (a.a.) - Ofi ajan-
lıt. ~ bulunduğu muhakkak- sının Fransız hududunda bulu-
llıl.ilı.aı eııeı~ .. harp Yunanistana CL h '//' • nan muhabiri bildiriyor: 
'l'ın ettigı t"akit Yıınanlılar ll UTC l ln Teyit edildiğine göre Afrika. 

A rtri a r. 
tay releri 

~---

Hag/a ı imanını ' 
boma/adılar 

Hayfa, lla •) - F.euter: 

Miliver Balkan
ları nasıl 

taksim ediyor 
Bir ltalyan gazetesi nundur ve mi'teha>;sis olarak 

Yakında mOhim Mdlse- dönmiişlerdir. 
Rektörün bt>~amıb 

ler olacağını yazıyor Dün bu hususla. kendisiyle 
Roma, 11 (a.a.) - B. Muaso- görüşen bir arJı:ada~ Rek· 

!ini dün söylediği nutukta. Bal tör Cemil Bilse! aşağıdaki be-
kanlar ha..klnnda şunları söyle . yanatta bulunmuı;tur: 
miştir: " - Diyarbakır ÜruYer&ite 

_ Bulgaristan, muhakkak Haftası programı tamamı ta.
surette Bulgar olan Makedon • ~~:~.uva.ffaluyetle tat· 
yayı ve Ege denizinde mahrec: f d ifel · · Hattaya ipü eden profco;iir-
bulmasına mani olan '"'rbi Trak 12 pro esör e vaz _ ~rmı J·-'--1--'- Dr. Paltreddin ,,_ . tam ve iyi yapımuun ınşi.rahı ~ 
yayı ilhak etmiştir. (Sonu ıayfa S ••tun • dol IMıribl Qökay 

Arnavutluk, şimalde Koava ---~=~:!.:.:..::..::;:;;...:...=----------'----l>elj h da en birind f'hemmi- daki De Gaulle .kuvvetlerine kar 
tına..;::: gaye, kendi vatanla- 'it.Tutku 91 harek~geçmek meselesin. 
tlbh.• U bulan tecavüzün dur- l Y • de dil'. 11111ıası d general. eygand amiral Dar 
~~dir. ve üŞmanın tarde- Jan'a tama.mile muanzdır. Anlıı 
b~ ı.ltat . şıldığına göre Weygand nazır • 
..:'.'lltrıi bir de harhin heyeti ' Bu tarihi nutkun tam !ar meclisinde beyanatta bulu • 
:"'le"~ lleıı! bakımından hiıdi- ~·-ı. ~ ~ · ~~'.t.I enemm.ıyetJru _otçıriek , ., ...... ._,, • - - JM.'lııl~.mrmtleki lru~ 
11\ı bi~:r. Harp Yunımıstanda sahifemizdedir etmeğe kafi olmadığını ve bun· 

. Gece, Ha).ya yapılan ve şim
diye kadar ı hir üzerinde o
lanların en ununu tl'$.kil eden 
ilk gece lıavııiıcumu ~asında, 
bir düşman Lyyarw düşürül • 
müş ve pek ~htem~I olarak di
'ier bir tayyıe tahriı:ı olunarak 
A~ka koyun11, pa.rÇalanmıştır. 
Dii'1nan taYltri)eri kara müda. 
faalarının ve~ileı:in l!iddetli 
ate,ine mBru>bıralıılmıştır. Düıı j 
man hombaroman tavyareleri, 
Hayfa ya Surye istikametinden ı 
yakınlaşınışla. ve 'tıüctımlarını 
Jiman İherlndt temerküz ettir
~lerdir. Ar. _ ah• 11Plerine 
bir colr '" ,..... ~• mucip oJ. ı 
bf<ll'-r "-"'~afıi ııebebiyet ver • 
mi~tir. Bir yangın çıkmış, fakat 
ııliratle bastınlmıştır. Blltiln si
vil müdafaa 9Prvisleri vazifeleri
ni sükfuı içinde ve çok mükeın· 
mel bir surette üa. etmiştir. Al
çak bulutlar, dU~ tayyarele
ı inin saklanmasuıa yardım et • 
Jniş ve tayyareler, bulutların a
çıldığı zamanlar pike hlicumlan 
yapDJJştır. 

cenupta Çamlık mmtakalarmı a
larak genişliyecektir. 

Karadağ, istiklalini tekrar ka
zanarak İtalyan nüfus dairesine 

·~.ı.ıı ~L1 J.•u.l J.l~ YL"ll 
-.lo.Ol"l'VlılaM ... \.t.,.1,~ ... ._.._ V~.-jo 
tan hudutlarmı grni~letmışur: 
~manya da soluna doğru geniıı 
liyerek hudutlannı Sava nehri . 
nin ötesine geçirmiştir. Slavan
yamn sa.ir kısımları hu.ııwıt re-

Amerikaya gidecek 
Türk vap ları 

lıııın :-""'k? Yunanistan düş- ~~~~~~~~~====~~d_an_baı;ı-~ka.~bö~"~y~le~b~ir~t.eşeblı~~ü~· l:Ul(,. IŞga.Ji altJnda kalırı;a ln- _ (8oftu Myfa • olltun ı dal 

~~t;:E Bir hezimetin tarihçesı· (Sonu aayfa 5 ıUtun 4 d~) 

ingiliz 
tayyareleri 

Bu işe bakır şilepinin tahsis 
edilmesi çok muhtemel 

li\>f ~v',lffakıyetsızlige çok e-
~ ılır; fakat hayati bir e- 1 Ilı~ .Yet atfohınmaz. Hatt& ı 
~e t~eı!ıınanlılar i~in Fon de
!<>ııcı1 Uf edilecek bir felaket 
~ ,1 ebıe de. Çünkü Yunanis
lı b~f ln.gilterenin mukaddera
~re et>ınıştir. Netifi'de İngil
t.>ltııı ~alip gelince Yunanistan 
Y~nidıl 'leref ve tamamiyeti ile 

Bir satırlık emirname: Umumi ricat 
l 12 Haziran 1 

RESMi 
==HARP
TEBLIGLERI 

l ~ıı Ytikselecektir • Bay Çörçil'in (Briare) den 
~'·a'letı Miııter Chur<-hill. bu ha- İngiltereye dönmesinden sonra t 

• Fransa liüldlmeti tereddütler ~ Bı>fimi Tebliği 
• • 

~ldıı. P~lamentoya anlatmış ul d Hük' • ~ -- 11 ( ) ltaı ıııh%ııa:Gınd adasındaki tayyare içinde b unuyor u. umet n.vLUtı., a.a. - yan or· 
, henüz bir karar vermemiş oldu- dıılan umunü karargahının 371 

~rıı 1 nnı müdafaa için la- il"' ı;ı. ~an topların oraya gönde- ğundan 12 ha.ziran sabahı Ge- numaralı teb 6 ,: 
t "'ll,.Yıp d neral (Weygand) bir gün evvel Şimalf Afrika.da Tobnık cep· 
"lıtıııın e depolarda muattal derpiş ettigı" · umumi ricat emri- besinde topçumuz diiı;mıuı top- 1 
u~ aııuş olduğunu bildirdi. 
~~tarafta bir Atlantik muha- ı ni. bu sefer hiçbir ümit ve ha- çusunu mUes.<ilr surette ateş al· i 
~r ... ı cereyan ediyor ki nihıü yale kapılmaksızın tebliğe mec- _ tına almışbr. Tayyarelerimiz 10 ; 
ıııll •r bakımından kat'i rolü oy- bur oldu. Bu emırna.me_ bembe- ;(._ Hazinm gecesi müstahkem mev- j 
~ .. 1 lleakt.ır B h b. . . d yaz koca bir tabaka kagıdın or-~ kün tesisatını, depolarını ve 
" "· . u ar ın ıçın e lnu t k b '·rd . . . . bo ba.rd 1 •·~""an ti t il · d 1 tasına yazı ş e ır sa... an - mevzılerını m ımana de-

""''ll r care gem enn e 'bar tti U 1 . t ,\ \' ım· 1 1 kına ~11.Zi aydaJı, daha lüzumlu bir ı e : mum nca . ~ '\ vam e ış er, yangın ann çı · 

Bresi limanını 
bombaladılar 

Lendra, U (a.a.) - İngiliz 
tayyareleri dün gece Breste hü
cum etmişlerdir. 

Bu sabah neşredilen bava 
nezaretinin resmi tebliğinde 
~ tB:~erinln dün gece. 
İngiltere iizerhıdekl taaliyetleri
nin ehemmiyetsiz olduğu kayd
edilmektedir, 

Alınan tayyareleri cenubi Gal 
eyaletine ve İngilterenin cenu
bu şarkislnde bir noktaya bom
balar atmışlardır. Bir miktar 
hasar, bir kaç ölü ve yaralı va-r 

Dünkü 11&.yımıxla T\irkiye ile 
Amerika arasında Tül'k vapurla
nnm işliyeceği haberini vermiş
tik. 

Btt haber, dün, ithalat ve ih
racat piy0 • mıroa alüa ile 
karşılanmL\l ve bir çok kimseler, 
Ticaret ve Sanayi odasına. müra
caat ederek vapurun hareket gü. 
nünü sormllfblr. ~imdiki halde 
geminin ne zaman h:ırekFt edece 
ği kat'i surette tesbit edilmemiş 

1 FIKRA 1 

Almanya Suriyede 
Paris seyirci 

Yazan: Aka Gündüz 
•b~ ~iiJ'örecek toı;ılan oradan Kuvvetlerin dağılmaması ;ı;.:ı;.e infilaklara sebep olmuş-
t lııiüı ın , fa~at bınnısbe d~~a lazım Alman tayyareleri Marsa Mat Berlinin salahiyetli kaynak-
.:-rı:ıı kıııı Gırıd sahasına gon- nıh'a taarruz etmişlerdir. Priıız Engen Bnıstte mi? ' !arından gelen bir ha.bere göre 

dır. 

Ilı l:ö~d harbin heyeti mecmuası- General (Georgeı;) da birkaç 9 ve 10 Ha.ziran ,.,aeceleri İn· Londra, 11 (a.a.) - Reuter: Almanya, Suriye işinde bir pa-
,. en kaybetmek olurdu. gu"ndenberi sevkulceyşi bir u- Ü · · k•l~aa. "'~ı giliz tayyareleri Rodos adası • Öğrenildiğine göre, Bismarkın s seyırcı --..a. karar ver-

"'lilira e bu şekilde muhakeme "'!'!'!'!'!'~ı s!'o!'n!'u!'•!'•v!'ı!'a!'•!'ı!'u!'ıu!'n!'4!'!'••!'>!'!'!!!!!'!.-!!!!!'!'!!'!Ge~ne!!nıl~~W~e;ı;~·ga.n~~d~!'!!!!! nın bazı mevkilerini bomba.rdı- arkadaşı Prinz Eugen kruva • miştir. Eğer bu haber doğru ise 
t'l:lı l:i e, Giridin kaybedilmesi = man etmişlerdir. zörü Breste iltica etmiştir. pek ta bil karşılamalıdır. Bun-
!\~ .Yade esef olunmakla be- ve t a. y y ar e ile Atlantikte çıkanlmasının sebeplerini izah (Sonu eavıa 5 ıütun 3 del Breste bu gece İngiliz ha.va ca patırtıdan, askeri bareketler-
~'d llihal. zaferin temini hu- başlayacak öldürücü hucuma etmemiştir .. dedi. Ve diktatör· I kuvvetleri tarafından hücum e- den sonra neden böyle bir ka· 
• 

1~ ll\ll a mevcut azim ve ~ayre· İngılterede hilıi intizar edil- !tiklerle demokrasiler arasında HAR p dilmiştir. rar verdi? Acaba Almanya za-
lljllıat rhedesi hasebiyle bir mekte olduğunu mfuıtebziyane i bu bakımdan mevcut olabilecek r"'-- -..1------------ yıfladı mı? 
, .. t~gil\z U.YBamakk . el~en gelmedi~: söyledi. Ve marttanberl üç dört ve Qemokrasllerin aleyhine çı- VAzı·veT·ı Kral Borı's ı·talyan Almanyanın henüz z.ayıf-
ı"'"lllta ru}ve ılirun ver gı aydır bir şey yapılmadığını kacak farka işaret etti. Filha- lama.dığını herke~ten önce ln-
&)( ~ lı.tlantik harbine taal- anlattı. Hatta son mayıs ayın· 1 

kika türlü türlü taııavvilller giltere biliyor. Öyleysı> bu kıır 
~~~~ kbısımıar pek ümid U· da Atlantikteki Alman faaliye- arzetmesi tabii olan uzun bir Kralını zı'yaret ettı' rıı.r niçin? Bunun ııiyasi ve as· 
·<iıı 1

. ır şekildedir. Chur- tinin bilyük nisbette önüne ge- harp esnasında her hiidise mü- Hava tehlikesi keri sebepleri vaıdır. Almanya 
~eıı' liıtıerin sıl< sık tekerrür çilmiş olduğunu temin etti. Bu nasebetiyle her şey hakkında Lazkiye - Dirzor - Bağdad üze-
P~•-.'1}aka.t hiçbir zaman fi'le iyil. -me mes'ut bır' tesadu··f n~ alenen izahat e k 1. Roma 11 (a.a ) Alman rı'nden Rasra · k · t rd' ,, "',11.n _, ~- v rme azım YAZAN: • . - • ya ınme ıs e ı, 
•lirlattı, tyı1üzl.dietlrecreindtahentelbahbirinıı·r· ticesi değil de devam edecek o- gelse, düşmana faydalı olacak Emekli General yadan gelen Bulgar kralı Boris, Eğer Irak isyanı tutunabilmiş 

Yusuf ile 
~üleyha 

ı-:?A Z A ,V-ı 
~·-Korg~ 
lıy akında neşre baş
te~~ımız bu tarihi 
~ip arnızı zevkle ta
~i~.edeceğlnlzden emi-

]ursa İngiltere mubta.ç olduğu ınalilıııat.ı ağızdan kaçırmaktan Itaıyada kısa bir ikamette bu-
1 
olsaydı. Böyle uzun ve mutlaka 

bütün malzemeyi Amerikadan brujka bir neticeye varılmış ol- ı Kemal Koçer lnmuuş ve İtalyan krnlını ziya- havadan yapılması lii.zım gelen 
kolayca a.labilecek demektir ki maz. Muharip memleketlerin . ret etmiştir. bir hareket, mesafenin öbür u-
bu takdirde Almanya için u- hiç birinde harbe dair ufacık - Hava, en kuvvetliye de geçil- cunda dost ve yardımcı bir mu· 
fak bir zafer ümidi bile ka.- bir esaslı malfunat bile neşredil- , mez bir baraj tesisi imkaru hit bulmak ihtiyacında.dır. Bu 
Ja.ırİaz.Mayıs ayındaki iyileşme mezken İngilterede biç bir şey 1 bırakmamıştır. Uçak, stra- Cevad Abbas muhit kahnadı. Tedbirli Alman 

, de Amerikan devriyelerinin bir saklanmaması büyük bir hata tosfere yeti§mek azmindedir. kurmayı bu şartlar içinde hare-
' rolü olduğu tahmin edilebilir. teşkil edeceği aşikirdır. Cbur- 1 Muharip, karada ve deniz.. ket etmez. O zaman, yaptığı 

Bu da Amerikan yardımının chilJ mevkiini mubafa.za etmek l de bir müstevi dahilinde kal- G u·· R E R ' ı"n macera olur. Kaldı ki böyle bir 
yalnız sözde kalmadığını isbat için böyle bir zafa. kapılmaktan · DJJya mahktimdu. SilAlıın hareket muvaffakıyetle bezen. 
eder ve istikbal hakkında çok iyi uzak kalmıştır. Avam Kamara- ı tevcibinde ve isabet elde &- ' se bile harbi sona erdirmez. . 
bir fikir verir . sının da hakikati anladığı, baş- dilmesinde. kolaylık vardı. Ha- Almanya, Suriye \islerinde 

Clıurcbill harp hareketleri· vekilin izahatı üzerine reye bile _va, muhanb~ . bu zUtan kur- tahB!l§üt edip Filistin • Ürdün 
nin sev:ıt ve idare tarzı. ve takip m\iJ'acaat etmemesiyle sabittir. ı tardı, onun .'ç':'1 tiç. buud<lan Emekli General istikametinde Süvene yürü
edilen gayelerin bildirilmesi Mister Clıurchill'in nutku a.- lstif.ade kabildir. Dığer taraf- Alı• Ihsan SAbfse mek isterdli. Adalardan Surive 
hakkında maltimat bekleyen· teşJl bir havada ferah verici tan uçağın sür'at, manevra A iialerine ha.vada.ı\ nakliyat. Son· 

Pek doğru bir mütalea ile Avam endlşe bulutlarını dağıttı. Ve ti, vuruıı ihtimallerini azalt.. liyatı. Sonra bir kal'& hareket 
Kamarasını susturdu. '1talya kalblerdeki itimadı kuvvetli SU• tıkça a.ı:alttı ' rın neıredeceğiz ordusu teı,kill. Daha ııcınra. bir 

tir. Amerikaya ilk seferi yapa -
cak va.puruıı hUviyeti etrafın,ıa 
bir çok .,eyler aöylennıişse Je 
verilen haberler, ekseriyetle Ba
kır şilepi üııerindıe temerkiiz • t
mektedir. Filhakika Bakır sii< pi, 
Sosyete Şilepten Deni:;vo!Jaı , . 
na devredilmiş bulunan' en bü
yük şileplerimizden biridir ' 'e 
Türk bayrağını Amerikan sula
rında da~landırabilecek bir 

(Sonu uyf• 6 ıDtun 1 rt• 

!er vere vere Süveyşe va rm ık. 
Ve Süveyşi zaptetmek. AkıLeti 
meçhul bir işe Alman kunııaY! 
girmez. HAdiseler bunu i hat 
etti. O halde ? 

O halde bunun daha yakını, 
daha kolayı, daha tek cephı• i'1 
Uurinde hareket etmesi gerek· 
tir: Sollumdan Mısıra do"r . 
Almanlacın burada avant;';ıa. 

n ziyadedir; Mısır cephesini de
nizden, havadan ve kaı nci ııı 
kolayca takviye edebilir. p,,,ı~i 
de etmiştir. Etmiştir de ,;1 1 •. 
maca hedeflerle örtmek ıstı
yor. 

Suriyeye, Lazkiye . Şr.rn • 
Kudüs üzerinden gidilmez. Sol· 
lumdan j!iJılir. Askeri m:ıDt 1< 
gösteriyor ki Almanya burntlın 
ve ya.kında taarruz edecektir. 

Bunda ne derece muvaffak 
olacaktır? Eğer şu günkı de 
taarruz ba.şlamazsa. bunu kuv
vet.Jzliğine değil, hazırlığını n 
henüz tamarnlanına.mış olın. ı:ı. 
atfetmeti. Taarruz başlaı ; 
bunun neticesini kimse kc liı e
mez, ancak, çöl harplc"'in1e 
dünyanın en büyük müteha"r:. ı 
olan lngiliz ordusu kestir. ıil ir. 
Mısır hareketi başlarsa l'"ıİzt'l, 
teknik ve dörtba,'lı mamur hır 
harp seyredeceğiz. 

İf;te bu sebepler içlııılir ki 
Almanya Suriy;ı işlerine karsı 
bir pasif seyiı"'.İ vazivPtin1P 
kalmağı kararlaştırmıştır. Sa· 
dece karadan Sollunı . MıHır . 
Süveyş ve imtida.dı du!'Urken 
bir alay çapraşık l'\·ı~era~·a a
tılmak doğru olmaz. 

Bize kalırsa. Bertin - Pa rıs -
Madrid üzerinden Cebelütt.ınka 
ve oradan Da.kara yollanmak da 
ayni mahiyettedir ve onun için
dir ki önce kısa Y•)l harbini bi
tirmeğe çalışacak ve sonra D.ı
karı hedef edlrıecektir. 

IO"in limlU...ıni - '°"""· """' hlı- .._. ~"bi ..ti. U.N bblli,..U ff --h-• J OOD ce va b uu ya- ra mühimmat ve mal7.0me nak• 

Şimali Afr!kadaki hezimetinin; rette tazeledi. Karşı!a~n muhasımlar, lruv· çok yerleri geçe geçe ve harp· 
Almanya Btsma:;ck'ın deııiz.ej Hüseyin Clahld YALÇIN (S•nu sayfa 5 sUtun 1 del !"lldlllıl''-ıll~flllıı'1111111'-ıll~llllıı--ııılll!:=====================:::==== 
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H 

YENi 8! 

E 

ah ve 

Tl.:KYitADEN 
-~~~İl' YAPRAIC 

Tenkit bahsi 
Yazan: ULUNAY 

,_Otuz birçuva 
.:§:1S[=::;:: ~~iki b0yük1iskenduna geldi. BeşfAnadoluya 
=E? •. t=:,;-...:: ~~~~C firma bin toreker de yakında sevkiyat 
=~ ::ZJr~dele~ ~a:;: ...... :u:ıı;u.ıbalı:a~ btılmalıyız!. lıı memletimize gelecek 'Mazeretlilerin sev-

Muhterem dostuınus ~ 
M e 1 i h artık yeni edebi 1J}dt' 

leğini tayin etti: Münekkit oldU 
Tenkide dair olan maka!~ 

rinde bermtttad (.Jül Le~] 
Ana.tol Fra.ns, &üntier, .l!il"" 
Fage) gibi bir çok münekkit ad
lan okuyoruz. Dünkü Ak~ 
çokan makalelerinde de ( üıY 
dö Mopasa.n, Güstav Flotıe'• 
Piyer Borel, madam Frn~1 Gurtt, Lekont dö Lil, Pol V aleı'I 

1 
neler yok. Makale değil, ~t 
Larua lügatinin has adlara 81 
olan Joamnıın 'bir hulfısaııı. 

:~~~:h .una~~~yıı.adtildrauçiylec:bin . kine bu ay 
libe odasında haııtııhk derece- - MuJaıet, oğlum, bmıe& ~ liyeye Yel jJdileJo Ticaret Veklıl9 müst&- Of"ıs, iplilrtaı. başka deri itha· batlanıyor 
ilinde denilecek bir !}eki.ide iııti- ~ müracaa~ başka Çlll'lll 181'1 Şatık Soy&e beraber Wım da tam:inı edecektir. 
sam ıneralı:lısıydı, almQoor!. dedi. Zira vAkıa bu. -.at _...__........_ ...._._ Hataya giden Jprbk 'n. Diğer taraftan Ofise aid olan 

M.. _ _._._,~ _ _._ ·-·--··~-- • ·~ .ıuuc.......... AUUUljOibQ 
~"" .!""': ........... yırtık, na de &- ·-- ~wı&11 bu- mttcadelıt kontroıler:l tarafından caıet Otlal Uınıfüdilril Ah- 5 bin ton veı<erin lııierBine gel.. 

tajer iistilndeki eşyanın iııttzıım. geçtfğtni anlışoraa., A.nhyonu maJcta ~ .sıkı ~--- ::ı- ,....___,, Coı 1ı: ,,. .. _._ satm 
lllZ bir ~de arb.ya b}'lllll ~ o kadar!. Bedbaht ıo. rollerle hemen~;:$.., "'bir.~ ~--=-:......~-Anka. . diğiııi ysmıışb . ........,.,. 
olmalan herhangi bir tesadüf ""'tiUA.D. nereye ve namı gitti"' laın .. - - • ......., __._ alacağı 30 bin guval kahve de 

veya ihıııaı netioeei olarnudı. '/ ::;a ı::~ dair ~J ır~ızatı:.eyrl oı!::;~- :v~ ile 1n ımdttril:n lakendenıı>d•d•r, Bugünlerde 
Şu halde? gl bır emare g(!rtthnüyor' bir kısmı da adltyeye " bu ııeyahatlerintıbtelif 1D&d ofiae ait 10 bin ç.wal kahvenin 
Ha~ içinde, ve gayet müte- ~,!1-~ ~ nasıl ıın: tedirier. Bn aradf. buan ~ deler ltha~ , _ _.. .._ ....... ., de laJr.endenm Umonma ge1--heyyıç ır ha.ldeb: --- hattı .... ,_ ..... _ ... .,....._ ., __ , __ ....... _.... .....,..... ..... ~ .,... ,,,,..3~ 

Eve b ı-- ___,. °"""~Nt ................ ..........., ediJmektedj., JU-..L._ .........._ _....;ı;J-•'- "4 .Xvlenmektedir, - t.- hakkın var, Hacı ı.......,. kt!.. Bıı defa bn yanda ~ ....,,...... _ .. ..,.."..,.,..... ,.. ....., . 
Bey!.. dedim. Bura.da bir ınli- 1 1 Birdenbire llUVdım. mağıu:am ile &Jlqf !' tedir. Kah:\1111 tewzjahD!! pelı: yaltııı,. 
cad.ele geçtiğina ben de kanaat Hacı Bey, beıı.iı:ı · ihn si de bulıınmaJctadji m 11 ese Ahmet Cemil, lin, şehrimi- da başlana.cağı da Anlraradan 
fetinyonun ... Şu ~ .. Ş~ haJ. deh§etle değiştfğ:tni ~tti ~ ô.ğrendiğimbıe ~ bıı illi .r.e gelince İplik tterinden bir.- geleu haberierdeıı anlaşılmaltta. 

• ~ .oluyor ki, Calibe o lıeleeanıa llzeriıJıe ylirüdü. mflıwuıı •an Karimau mağa zılannı newd' !ırarak ken.- dır. 1 
sara nobetine benziyen garip _ N~ var!. Sa.km, hııkııa... ıtaB1nm yaptığı ibl:ik&r : me, 
bay~ sabaha karşı eyi- ten. odada ıııebirti gaz vardı da hlyettedir: lll ıııa dileriyle ipllk itlu etr&flllda Şebt'imlzde bulunan 
~k~!.. Yo~, ? 1ıa- : eana t.eııire ba.o'•mış olmasın!. Karlmaıı. ealıtbt ltalye.n t&- göıtııııoıi§t:Ur. kah .. el-'ın tevzii 

-..... olsa, jupbesiz, ne Ne oluyorsun• Dl§an çıkalım, baaamdaıı Karla oğl :Ferdi Verilen mlLIGtt:ım anlaşıl- " "'' :e:dini müdafaa edebilir, n~ .de haydi, durma!: nan • Kariman; ~ ~ dığma göre Tlot Ofisi iplik Vali ft beledl:ye reisi doktor 
1 C&deleye muktedir olabilir-/ Diye b:ığırdı, Beyoğbmda İsttkW _,.,._.__,_ Lütfi Kırdar şehrimizde bu-

di ... • --- . 5 ............... stoku yapmağı derpil etniş 1 
- ŞU-"- ıı:ı - Hayır! .. Ha--' di '- -'Ul&&VU pas&Jı nıanvada p&- bul .. ___ ._._~-. _._ ..... ,_ 

1
·..;n ıunu 1500 çuval laıhvenin tar-,,..., yo .. k !edim ş· .r- ... ye ..,... ralrended 1temat Ç ....ı in u.ounaawou.ır --. ,_ .., ,..... V 

. -: O halde, demek ki, benken- b~ '..,....~ zllın.~ müthiş ~ aldığı ~ her şeydııııı. eneiplk ithallt sı tevzii haklı:md& Ticaret e-
dimi . kaybettilrten sonra Calibe d' 1 ' --....., bir ihtimal gel. milrtar.d& bavul a1lzleri imk!inlan etrafı& eWd yap- ktlftinden sür'atle emir veril-
o fecı halinden ayıla.ralı: kendine 

1 
... , de 35 Ur illv"'!1.ı~ yıı. · . mesiııi iate"dFir. 

gelmie, yahut ayıltılmış!. Öyle P Oh. ,hıı,pelı: korbnç olur!. ~ ..... ..._._.._dır -ı.., sa.t:ıııa ~ına.sı;;;;;;:;m=tin;u=ip;;rtt;:lm:~;:':tr:.===========;;:;;\j degi! mı?.. ek müthiş ~otur .. Hacı -~"" . 
_ Mümkiiııı l Bey, Hacı Bey!.. ~buki bu nlider peraken-~ l 
- Demek es~giz canı bu- k .. =-~~u1:~ olan nedir, !:U~tt.!t~inin 8!..~ . ile; Galata Ç-ak Dispanseri D6n Açıldı 

rada!. Buraya gelmiş!. Calibe- -~ ... '"' olaa nedir, an- .. ,,_ -n uu.unuıt-1 -
Yi şiddetli bir mlicadeleden son. hyaımyorum!.. olmakta '9'e bir de buna Kari- • ta bul ınerkmi 
ra aürilklmniş .. veya razı etmlf!. 1 - Hacı Bey!.: Ben.. diln g&o ınan ~ iltw eWlf Galata nahif'81 Çocuk FMir • i ~ ~unımıı ~ Erdenin kısa 
Oh! .. Haeı .Bey! .. Korkarım ki :~ yarm tıiıııenbire uyan. ı:: b: ~ ~ .. ~~ t'2'ı:. =: ·t'::-~e: \ :,s' ı.::: ile tıaşlauwı ve do~ 
bu sefil canı kızcağızın mukav&- j . ?.llDWI .. odanın pencere • -~r ,,................. . YI . Fethi Erdeıı hitabesinde bu 
metini göriince onu öldürm~ ve ~ gayet . lı:orlrwıç, ınlithJ§ dır Karlmaa • ~ bir ııocü ,.uvuı haline ~ Jmrulmuında Amil <>-
öyle götürmüş olmasın!. 1 ır ayvan g'Önnil!ftllm!.. . . . ı:xıagu~ ba ı... getirmip:!r • takdirle anmıştır. 

Ve bütün bu aynen yazıl.ıııe.ıı 
.._._._ ...... _ Anarioh-ya ya.. ve teıaifuzu müşkül olan iS~1 
...,,.....~u Jer memleketimizde muhar<" 

Fılaıı meccant ıııt"vkiyaJ; esnasın- ve ean'atkArın roevkiini tayil 
da. vilayete beyanname verdik· . . 

-•ıe . d 1 ıçın sayılıvor. leri halde mazen.·• n o &yısı \ - re 
le gidemeyenler'~., bir listesi vı. 1 Ben Fransız edcbiyatın~il<il' 
!"-et tarafmd:ın hazırlanmı!J· rot'ların Levan~n roman tel 
.. " ğinde aramak ıs tem em. Za . 
tır Bwııar, bu ay içinde newıt 1 t~:va~la.rda, doğru yold'." .. ~ 
..-.......;~ "---· talıais eılect.'!?i Jedigıınız(tatlı su)frenkçesı ..... 
~30 .......... 0 .. . . "Ana.tol ,,,____ ın ""'" 
)wsusi bir lı:atıırıa .Anadoluya sm,,m r ~" 1" 

.... ____ ,_..._ lisanından herkesı sogutacal< 
-koı~""'· baddır 

. ta-''-' 1 sevkolUJ11L • dar ber . ~ 
Deniz uıuy e ş· d.i b' de ıx uharrir 

caldar hakkında Den.-.yolları ım ır k .. '. ta · e o• 
ldareııi hwıwıl vapur tahrı'kine san'&tk~ mev .. ıını yın ıııı 
lilzum görmemiştir. 1 zimle hıçbır m~~ebetı oJ'llı 

B··-•-- Tili; 00 V&""M; b>- yan bu mevzula gırışme.k, ~ 'f'. 
.....,.... Y n --..- , vut Süleyman Fehmi ,,e 

ıe:1~. ~,::1~~~ "Pol Burje diyo':' ki .. ,. .ba~l~~ 
m ........... o cı ile Türk edebıyat kıtabı . 
dır. masına benzer. . 
• (Petrark) !ardan. (Medi": 

I•ngı"ltereye lerden, (Loran lö Manyifikl r 
(J. de Bally) den, \Marıı;. 
dö Ne.var) dan. IDekart ı ıl 

yapbrdıg" ımız kraliçe (Kristını den y:ııı ııı 
kurtaramıyorum ki yen• f 
nekkidin ne dediğiru aııl• 

600 tonluk Ecea· 
bat Fribot gemisi 

geldi 

bileyim. . fre 
Bu kalabalıkta Büyük ·d~ 

rikle (Volter. ) iıı PotsdQll .,.ı 
meşguliyetlerinden ıstifade i< 
rek bir dirhem bal buimal< i 
kocaman iki sütunu hayli ' 
nedlm. • 

· " kk"t "IJl'r Birdenbire mune ı , ,, Haeı Bey şüphe ile başını saı..J - Hayvan mı?. :::ı ~-Wılıilrat Ye ta- Bv yıwuın ~ küşadı ~iite'"dben iM>rdeli Vali ve 
!adı: - Evet!. ııooa.~ ....... '9'enetıcemftes.. / dün a1qıam üwi aut 19 da Beledi ReiıJi Doktor Lfttfi 
- 1 öld~üş mü? .. Zannet- - Nasıl hayvan!. g::.8!..,.ı!'~':-~r: vali ve beledi)' reisi doktor Kırda;~ ~~iş ve ( 

::1.~:e .. bi~Jlek:-~y f~ helıir. le:- Bilmem! .. Feci! .. İri diş- nand Kariıruı.n haklnndglıj id- Lilt:ti Kınların da ittirilriyle }'l&Va takdirle g~b -~~"tan 1 

Halıec verildiğme göre Dev · 
ıet Denizyollannın lne:iltereye 

1 sipariş ettiği 600 tonluk Ecea
bat fribot ~si, Mersine gel· 
miştir. Gemi taır.amen demir 
olup elde mevcut büti'ın araba 
vapurlanınızdan büyüktür. - 1 

ne ait vaziyete bakmadııJl e ı 
bl 

yabancı memleketlerde ve bl 
eski zaman şair, ressam ve t 
keltnışın yaşayış şa.rtwııı• 
tırlıya"hm.,, diyor. 

} • l:EI il an i?l n. kıDlrırm17.J gn...1..-.:. -:ı............ ~ .-lı----n-..-: .-u_ :n=ennflöıiıi- VJUU1nuat-,. Çoeuk yuY&Bl U :sH.LJtl..lJ 
şeyler bu unmaaı icap MPMiı ,l"";:ln t-Hvlff iri htr Ahlfllr' l=l; .. ' tir. Du Huswra

1 
~ ~t .. _.......,_lır-Jı.l .. 

- Kan izi mi?.. Ohohh sen köpek mi, ayı mı, tfilo btiyuk go- illi: ~ e kon ııştur. - B~ y~p~ş·~ ~min~;;r:ı.:: 
tpuçunun verdiği kına bir hita
beden sonra gemiyi Mersine 

n.ooen bıı.hsediyorsun,HncıBey!. ril maymunu mu bilmiyorum!. İkinci ınllessesı; ob.rak Hay- BELED/Y.EDE! iKTiSAT 
- Niçin?. Gayet tabü değil - Fakat ne diyorsun?. layt gelm~t?";j'kı\: ~~1aıS: 

mi? .. Farz<'delim, cani Calibenin Evet, Ha yapmış oldugu ih ""' • 
mukavemetini gurunce ona m.;k için u;banc~~ateşp b~t" 1 ran~ şeker ve "8kı>rlem:~ 
cebretmek istemi~ olsun .. sonra - yı fahiş fiyat ile satışa çı.kıı • .......,, 
d . dedi"· .b ... ld.. dugum zaman hayvan bahçeye olmasında görülmllştür 

:ı , 1 :s nın .. ~~ gBı ı ako laurme- atladı! .. Sonra bahçeye çıktım H ,.,, ih"'-,._ va.k' · ..... 
ye uzıun gorsun ... ıç veya vakit gece yarısı. f k t bah er ....., "'&AN' ası m.....-
rovelverle öldürecek değil mi?. çede 'hiçbir ;.ey gÖ~.,.!~ 1 • deiwnumilik ta.rafııırları diln • 1 
Böyle birşey olsa kan izi olına.- . ' 

1 
• ·:. den itibaren tedldke başlanmış 

ma.sı imkandır!.. .:- Garıp ııe~ .. Hayalet gor- ve haklannda ilk adli tahkilı.t 
- Çocuk gibi konuşuyorsun muş olnuyas~:.. . .. . açılmJI bulımm•!rtadır. 

sen, Hacı Bey!.. Mevzuubahis - O da mümkün!.. Çünkü ........,...,..-
olan cani öyle ı;eniıı bildiğin eski pe~ <:<>k heyecanda idim!. Ama 
zaman katillerinden değil! .. Bu değil, Hacı Bey, değil! .. Gördü
müthiş herif, öldürecek olursa ğiim ııey o kadar aarilı ve canh 
bı<;ak veya tabanca mı kulla • idi ki asla hayal veya evham 
nır?. olamaz! .. Yakı! o anda, heye-

- Boğmak suretile mi yaptı can içinde iken bol hayvanın kö-
diyorsun yani•. pek veya ayı mı olduğunu kesti-

- Ne müna9ebet Hacı Bey!.. rememiştim.. Fakat şimdi, da. 
Herif öldürmeye niyet etmişse, ha iyi tahmin edebiliyorum!.. 
hiç iz bırakmıyacak gayet fenn! Bu, ya gayet iri, bir kaplan bü.1 
bir usul kullan1nı4tır!. Buna hiç yüklüğünde olan bir Daniınar
şüphem yok!. . ka köpeği, yahut da. bir goril 

- Fenni cinayet df' ne demek maymunu idi!. 
a canun ? .. Herif operatör mü? - Goril mi? .. 
Ameliyat yapacak değil a'... 1 - Zannederim, Hacı Bey!. 

Permenant 
Makineleri 
Belediye tuafında;a yapılalı 

teftişlerde ~eki penne
nat ma.kinelerinin 110 voltla ça 
hşbldarı tesbit olunmuştur. 

Bu volt permanant maki
neleri için çok fazladır ve bu 

1
1 

yüzden son bir kaç ay :.arfında 
doku.z kadının saçlan Ya.nınlf • 
tlr. 

Sinemacılar zam 
istediler 

Sinemacılar belediyeye mi · 
racaa.t ederek sinem<L fiyatla • 
rmda bir miktar zaın U!t.emit -
!erdir. Sinemacıl&nn sam için 
ileri siirdllkleri sebepler arasnı
da f'ılmlerln pe.hahlanması, si
gorta. fiyatla.nnın yUkeekliği. ~ 
ııaıı zamlar da v82'dır. Sinema • 
cılarm iııtedi.kleri zam ni.sbeüe
ri liilta mevkilerde 10, loealarda 
50 ve d~er JDffkilerde ti ku.rq.
tur. 
Yarım kiloluk ekmek 

çıkanhyor 
Beledtf'! yeııt tip 9fıO gramıtk 

ekmeklerin kabarmadtğmı llA· 
zarı itibara alarak bu mahzuru 
önlemelr> maksadile 4 75 gram • 
!ık yuTILrlak ve 250 '\'!'anılık u
~un ekmekler çıkarmak üzere 
teerübeter yapmsğa baflamış
tır. 

Petrol Ofis4 MOdm'O kadar getirmiş olan tngiliz kap 
tanı İngiliz bayrağını selam bo 

Ankaradan döndü nısile indirmiş ve yerine gemi· 
Ankareya gitınlıı olan İaşe nin süvariliğine tavin olunan 

:U:üst,,..arhğına bağlı petrol ofi- Vedad Kara.arslan tarafından 
si umum müdürü Talha Sabun- Türk bayrağl çekilmiştir. 
cu, Ankaradaa şehrim~ gel • Merasimden sonra hazır bu· 
miıjtir lunanlara g'eminin böfe&inde 

Sa.~cıuı.uı:ı Ankara.da bWım- ilı::ramda bulunWnıu,tur. 
duğu miiddt't :ıa.rfında petrol ~ 

stoklan ~~ aıakadarıarıa Mıntaka ticaret 
IPn:ıasa geçtiği ve Tıcaret Ve-

~~:ı:~ bu~ ~eı~~ müdürü geldi I 
haberlel'den anlıuplmalrtııdır. Bir kaç gündenberi Ankarada 

Dünkü ihracat 

~ilı.1 L<l"•o•u]a. Li.W.c ~ 
şartlan hatırlaWmıık is!t'~ 
hangi ressam ve hangi beY 
traş Yardı? 

Sonra Flober ve Le :ı;:oıı1 

Lil 'e maarif nezareti tar:ı.f~ 
verilen t&Jısisat "caize., t.ib1 

kaydedlliyor. Caize, .. en~.iıl 
damların bir medih mukabıh 
şairlere şahsen verdikleri il 
na derler. 

Bir hükfımet, bir nezaret b 
le bir yardımda bulunursa lJI 
kadİr!iinaslık denilir, caize d~ 
mez. Bu gibi tahsraat ıııııi' 
tinde de Flober'in kım.>CYe 
medhiye veya bir kaside y1ll 
ğlnı görmedim.. Ve böyle 
olsa bundan bize ne• 

Ben şahsım itibarile teli 
de, tezyifi de kendi kisveııı!e 
yinmiş ~örmek i:;terım . J't 
haricinMkiler bana orta 
nunda "doktor,, roliı.ne çı1' 
mukallid gibi gelir . 

ULlJl'I 
.. --::-- On~.an da d~a mahirane C!;lninin pek alfı böyle gayet bü
oldurecegınden ~phe etme!.. yuk cüssede bir Danimarka kö
Henf zavallı kızcağızın canına peği, yahut, cinayetlerinde kul
kıymsya lüzum görmiişHe, mu- lan<lığı bir maymunu olabilir!.. 
hakkak, şu mel'un dimağ nedi- İşte birden aklıma gelen deh· 
ni mqdıma 1 getir~k usuller şet duyduğum şey bu! .. B~ hay
kulanlmu;tır .. Hıç degılse, zehir. van, Calibe baygın iken, onun 
1ı gaz ~ullarur ! .. Bak, perdenin odasına girmiş ve kımağızı, ken
~rtıldıgı pencere açık!. İht~al disine talim edilmiş bir şekilde, 1 
kı bu pencere gaz kullandıgıru belinden dHıleri arasına alıp sü
belli etınen:ek ve gazın hava ce- riildeıniş olabilir!... Oh! dur, , 

Dünkü ihnıeatın yekfınu 300 
bin liradır. Dün. Almanyaya ha· 
h, yine Almanyaya yliz bin lira
lık arpa, İııgiltereye av derisi, 
Rumanyıı.ya kırpıntı satı~. Belediye ma.kllıe ~ubesi mü

dürlüğü bu vaziyeti tetlı.ik 00&-1-----------------------

bulunan lırtanbul Mıntaka tica -
ret müdürü Sait Rauf Sarperin 
bugün ı;ıehriıııize gelmesi beklen 
mektedir. Ticaret müdürünün 
kahve ve sair maddelerin tevzi . 1 
atı ile kurulacağı bildirilen İao\18 
müdiirlüğö hakkında vek&letten 
direktif aldığı tahmin edilmek . ""'"""VV"""""""'"''VVVV'v"AN"'~· 

tedir. Öldürülen 

,., _________ , Hacı Bey! .. Hatta, hayvan, za. 
'I ten narin bir mahl(lk olan kız. 

Ye n 1• s a b ah cağm dişleri arasına aldıktan 
sonra heyecanla pencereden hah 

ABONE BEDELi 
<;eye atlamak istemiş olabilir! .. 

Türkiye Ecnebi 
Fakat pencerenin yüksek oldu. 
ğunu görüp tekrar geri dön -
m ilştür ! .. lşte perdenin yırtıl • 

SENELiK 1400 K"' 2700 Krf, ması da o sırada ve bu yüzden 
6 AYLIK 750 • 1450 • olabilir! .. Hatta, hayv8ll döner-
3 AYLIK 400 • soo • ken etajere çarpın.ıştır!. Üstfuı.. 
1 AYLIK 150 • soo • deki eşya ondan kaymıştır!. 

TAKViM 
12 Ha.ılran 1941 PERŞEM H 

16 Cem•:rıy .. Wv•I 1367 
30 Mayıe 1817 

Hacı Bey, yüzünde ilşilı:ir bir 
1 dehşetle beni dinliyordu. 

- Ne garip şey! .. 
Diye mınldandı. 
- Garip değil, müthiş bir şey 

Gün 141, Ay ı, Yıl: 941 • Hızır u Hacı Bey!. Eğer böyle korkunç 

bir hayvan zavallı .lı:ızcağızı ge. GUn .. 
8.47 
4.28 

061• 
4.33 

12.14 

ikindi 
8.3$ 

16.ı• 
Ezonl 1 oe karanlıklarında dağlara doğ
vı .. tı nı götUrmilşee... "'8... Oh!. 

Ak...., Yatoı ı....,ıc Zavallı Calibe orada ayılmış, 
ıı.oo 2.oa s.u Ez .. ı kendine gelmipe, dehşetinden 

ölmese bile mnhH:Jrak çıldınr, 
Dlllhakkak ! .. 

18.U 21.42 2.08 

_.. O 1 K KAT -- Hacı Bey, üıpeı:mit gibi sil-
- kindi. 

cYea! Sabah· a ıiindorüen ~ - Fakat. .. Böyle bireey var-
"" evrak n~ edılrn""'1 iııde aa, mııhaklnık bq hQvanm a
olllNntıZ ve bwılann kaybolJnuııı. I yak iıderjıri görelıilirls ! .. Dut
ılaıı ııoı..,ı ıı,ıç bit -ıı~ &.-..ı h"alen! .. Da clhııti .,...tbn -
..ıııı-. lım! ... _.,..,., ı.,.uı w-j 

rek permenant makineleriniD 
azami 24 voltla çalı ınaianıu ,_ __ 
zaruri görmüştür. 2 inci oter--... 

Bu vaziyet berberler ~ 
tine tebliğ olunmuş ve bu hu • I 
susta berberlere bir ay mlisaa.· 
de verilmiştir. Verilen miisaade l 
esnasında perma.ııa.nt makine -
!erinde tadilat yapmayan ber
berlerin ınaldneleri müııadere 
olunacakbr. 

Otoi:>Os şoförlerine· 
yeknasak elbise 

Otobüs biletçi ve ı;ıoförkırine 
yeknasalı:. elbise giydirmek hu
susunda belediyeı:ıin verdiği ka
rar tatbik ohınacaktır. Şim<li
~n belediye 180 elbise sipariıJ 
etnıi,tir. Bunların yakaa.lruıda 
numaralar da oı.,..ırtır. 

veli bahçede dolaştılı:tan ııonra 1 
içeri girmiştir, mutlaka ayalrla-

1 rının izleri kalacalrtır !. 
- Ayak izlerini mi?. Fakat 

c:ım "'bun& kAl'IJ. da tedbir ala- ' 
maz mı!. 

- Ne gibi? .. 
- Mesehl. hayvanın ayalcla-

nn& lra.w;nk eım-ler giydir - · 
ıniş olabülrlerl .. 
Hacı Bey acı acı gillerelc he

men yere eğildi .,. lıalılan di1'
kat.le mua;rene etmeye begladı 

- Acayip ııey!. diye mırılda
ll1,}"0l'dı&. Me•mııfilı Jil9et.. bir 
!l&Y m!l•WflrıdQr dlin,yada... 

ur ~ 

Dün birinci ağır cezada gö
rülen muhakemede beraet etti 

Dün birinci ağıı· ceza mah
kemesinde suçluları ikinci DO· 

ter Hasan Ark ve katibi Ru
şen Eşref ile Eminönünde Ba
lıkpazarında şekerci Yani Sa.r
rafoğlunun bulunduğu ve 15 
bin liralık bir sahte 'lened tan
zimi iddiasile rüyet t>dildiği 
görülen bir mühim davanın 
durtl$IlllS1 neticelendi ve ka,.. 
1'81'8 bağlandı. 

Yapılan iddiaya gf1re ve es
ki barodan çıkarılmıs olan 1s
tefan Giillıal.i adında bir şah
sın yaptığı bir ihbara nazaran 
~erci Yani Sarrafoğlu kan· 
sı Sofy& aleyhine; yani Sof. 
yadan alacaklı im~ ~eklinde 
16 bin liralık bir senedi !stan
bnl ildnei noterliğinde sahte 
olaralc tanzim ettinni4 ve bu
r&y& atılan borçlu imzalan da 
lransı Sotyaya ait bulunmadı· 
ğı ve omın el yaaısı. olmadığı 
ilai llilrilmtışttir. 

Mlldde\ıımumililr bu Jıusua.. 
ta takllbata. baflanllf Ve sah· 
ta .-ıe4 hmsiml llllÇU tie lklıı· 
ci noter Haan Ark v. lr1tibi 
B J ıl de mıçhı Yal 8anatcğ 

!unun suç ortakları olaralı: 
mahkemeye vermiştir. 

Birinci ağır ceza.da 00.la
na.n bu muhakemede üç defa 
teşkil olunan ve içlerinde ban· 
ka direktörleri de bıılunan ve 
Vllkuf ehilleri her defasında 
sahteliği iddia olunan senet
ler de Sofyaya aidiyeti bildiri· 
len imzalann yine Sofya tara. 
fından yazılmış birtakım eski 
mektup ve yazılarla. k~aş
tırmak suretile yapılan tetkik
lerinden doğrudan doğruya 
Sofyamn el yazıru olduğuna 
dair rapor vermişlerdir. 
Ayrıca senedin tan.zinıjnde 

hazır bulunan ve senedde imu. 
lan olan şahitlerin de mahk&
medeki ı,ıehadetleri tamamen 
suçluların lehinde görülmüş 
ve binnetice müddeiumwnt mu 
a.vlni Ziya Yazgan suçluların 
üçünün de beraetlerini iet.&
ıniştir. 

Heyeti hlkiıne küçük bir 
mftzakttedeıı ııonra talebi ye. 
rinde bulm~ ve IUÇ!ulanıı 
beraetlerine kuar ~. 

Et meselesi Mürakabe 
Komisyonunda 
görüşülecek 

Fiyat miirakabe komisyonu, 
bugün öğJ.eden sonra tekrar top 
!anacaktır. Bu toplantıda etme
selesinin görüşülmesi mukarrer
dir. Ancak, bu iş için beş istih
sal mıntalı:asından istenen ma. 1 
liımat henüz komisyona gönde· ! 
rilmemiştir. Eğer mevnıu bahis 
maliimat, bugün öğleye kadar 
gelmezse komisyon, et işini baş 
ka bir celsede görüşecektir. 1 

Boş arsalara s:ğınak 
siper kazılacak 

lstanbul vilayeti bütün ka- . 
:m kaymak&mhklanna birer ta. 
min göndererek keııdi kazaları 1 

dahilinde eşhas, belediye, vila
yet ve evkafa ait bütün boş 

arsalann saha ve '\detlerinin 
tesbit olunmasını istem~tir. 

Kaymakamlı ldar bu arııala • 
n bir ll8te halinde vilAyete bil
direceklerdir. Vıllyet araalan 
bu suretle t.eahit ett.ikteo sonra. 
vekaletten bütün bu araaJard& 
-C--k iııfa8I iciaı r:# Hde i9-
tiJ" l:fctilı 

köpekler 
Son bir ay zarfınfia ı;;ebo'I 

de belediye tarafından 1325 
pek itlaf olunmuııtur. 

Bir manifaturacı 
mahkum oldu 

Fivat mürakabe büro•U - ~ 
murları, Mahınutpaşaıla 1113 

turacı Leon Levinm dükkiı•• 
da yaptıkları bir cürmü rııe# 
ta basmalarm yük.q ... I; fiystl 
satıldığını tesbit etnıi~lerdıf· 

Cürmü meşlıud evrakı n: ıı 
liyev" verilen Levi. dün. 2:1 

- 1 
para cezasına Ç&l'ptırıJ1!1 
Aynca Levinin dükkanı bit' 
ta kapatılacaktır. , 

Bir ispirto muhtekir' 
tevkif edildi 

dS 
Beyazıdda Okçularba~ıı eeıJl 

pirto satıcılığı yapan ş.,ıııP11f1 
nin mavi boyalı ispirto .. ~<' 
80 kuruşa. çıkarttığı gor • ,f 
adliyeye verilınİfj ve 2 iııcJ I" 
!iye ceza mahkemesinde ~( 
lan duruşmayı müteaJcıP te 
edil~r. 

Altın fiyatlıtı1.,, 
Altın fiyatları di.işYnpğe ı;;,• 

mıstır. Dün, bir altınııı 
26. 70 lira id.L 
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Komitacı A 1 Sabah 

l Tiirk gemilerinin 
Amerika seferleri 

başlarken 

Şimdilik 
-:=:Bukadart 

. . .d. lnlri arlar velıllle-
alr eı· er, ordunun ıncıler ır. a- ı;,,ın güzel bir. 

· Yazaıı: MURAD SERTOGLU Z1feri güç ·Ve o derece şereflidir kararı'-r n U nQ8.,0:t.u>k 

-
. T w·k. vapul'lan Amerika.va E vvellri gu·· k"' ·· 

1 

" Karım olursun. Seninle uzaklara, 
çok uzaklara, b·zıeri asla bulanuya

cakları kadar uzaklara gideriz ,, _ j 

sefore ba.şlayacai<laı·mı~. Bahri)le hizmetin Jiğer ========~===== icra edilirse daha gliçtür. Düş • d:a Olimrill< ve lnbisar-
Gazete sütunlarına intikal e- aı_;keri sırı nazaran daha u- man sahillerine ihraç hareki.· 

1 
V kT Rai 

den bu haberin doğru ~ıkm:ı- zun olara sene kabul edil- Yazan: tında sürat dabi yan muvaffa· \ ar e 

1 1 

"f Kazadenizin 1>6-sını can ve gönWden dilerim. mesi bu 
1 

mahsus vazife- Ö İ • kiyeti kazandırır. Ve (Debark· yanatını okumuş olaca.ksına. Zıra yelken devrinde Akdeniz- Ierin güçlü ve ağU'lığını ilk Bahri ZDEN Z ma.n) için muhafazalı ka.flle u- Bu beyanat anısında c;oJı: mil-
den I?orn. burnuna kadar nurlu I nazarda ttz ettirir. snlü (sevkiyab bahriye) den is· bim bir nokta var ki bana sü-sanca\{ımızı dalgalandırmış 

0
_ Hem d( erlerine mevdu\ \ sitfade edilir. \ tonumda bilhassa işaret etmeği zırlama!.'a ko) ul<lular. Anna fan_ Türk gemiciliği buhar de,·- :azıfeler ınütenevvi oldu • !ahını eksiltmek değil çoğaUma.k Bahri kuvvete malik olma. - faidel.i buluyorum. Bu nokta 

Pctrof amcanın ismini verme • 1'.Ii!n aç_ılışından ~onra. devri A· j gun_dan btıf mensuplarında.\ şüph_es~z devletçe ve hepımizce • ılıkça veya. bugünkü harplerde intıiııarlartıı İı!j\;ilel'ine para.ı!I> 
1 Tefrika No. 4 

l!:vet ! lı;tem"z misin? O 
'l:.aııuı.n ebediyen benim olursun. 
~ıına_razı o acaksın değil mi 
Auna.? t 

, - Senin karın olmak bu be
nim i~in çok büyük bir ~y. Ha
yıı· Cevdet! Buna hai<kmı yok. 1 
ı . Bu <la ne <.!emek! Beni sev 
mıyor musun? Ben de ııeni sevi
yoı unı ve ~ni kendime ebcdia 
ye" bağlamak iijtiyorum. Sen de 
, Ma~~donya idealinden va.z geç
,megı kabul ediyorsun. O halde 
vrlada ne mimi kalır? 

' Anna c<:vap vermeden Cevde
t•· bakıyordu. On<111 hiçbir §ekil
''' bır hal çaresi bula bileceğine 
ılıt~mal ,·ertrıtiyordu. 

lcvdet devam etti: 
- Evl .. nmemiz icin sence ht'ı 

bıngi bir mahzur var mı? 
• Ne gibi bir mahzur olabı

lıı·? l<':ıkat bu imkansız bir 'l"Y· J 

- Dınltı beni Anna. Beni bu
ı adan alıyorlar. Yemene tayin 
c<h>e~ld"r·nıL~. Yemenin neı-e.:le 1 
oldııı;unu ~11liy<ır .musun? 1 

- A,ıo lııııtan<la galiba. 
- lwH Arabıst:ında. Mısır-

~hı.n t!a dahıı cenupta. Bir kaç 
gıiııc k:Hlar buradan hareket et
mem lazım (dreck. o zaman 
kııimle gdir m'sin? 

::- ~:~·diı lstanbula ~idece • l 
gız. Bu büyük §ehri gÖrür:<ii.n. 
On,da All,ıhın huzurunda be- ı 
nırn kanm olabilmen için Müs· 
!uman. nlursun. Bu senin için bir 
f~dalı".rlık olac.ak. Fakat yap- ı 
nıan laz1m. 14~ğer razı olursan .. 

Anna cc\'np vermeden Cevde- · 
ti. dinliyonlu. C',cvdet ondaki sü
)rntlan ı·eı·aret alarak konuş-! 
mnkta devam etti· • t 

- Benim ka11m olduktan son 
r:ı derhal Yemene hareket ede-! 
rız. Or~da herke"ten, bütün ta
nıdıklardan UL.,kt2 ı.:.oninlo ı~al. 

1117 \"e ba,;başa yaşarız. Bizi hiç 
kimse, lıiçbir şekilde rahatsı% 
<\ mez. İster mısin? 

Anna başını eğdi: 
- Seninle olduktan sonra 

t .• ·ı· yere gitmeğe hazırım. An· 
cak bu haya.ilerin hakikat olma
ınna imkan yok. 

- Ne<len? 

mdtle beraber_ kendisine hazır-, zızıd_ e_ bı.r müddet parlamı~, son· .zek_a, idriıl beden kabiliyeti\ en buyük arzudur.. 1 Wıtünlllğü kasa.nan ha.va kuv • """I ·"" · nan so t kin - b h Hava ku_vv_ ·e.tlcrı ta_yyarel_e.r, v~•An·nı'n bı"ma:y~ı· •~mı·n edı'l· ""'e yeme,;; tevLi f'bue"İ içın 
. .. · n uzagı ve Yancf Jıai- ı ra ı cı Ab.<.liilhamidin , ehrri· gı ı assa asıfların aranma- ik d kil \ """ ço "" ve '\len k rd 
.. mı~ . Cev<.letı öldürmesi için ne kurban giderek Haliç sula- sına dikkallir. mevcut degıl ~!' . enız te~ n- medikçe nakliye filosunun tah-ı 

1 

ara. ır. ken.~L~ıne. vermiş olduğu son' rına. gömülmüştü. Mütefeıwe tecrübeli deniz tma dayanan buyilk devletler ıilti endise ve feliık.-ti mudp o- işçi ve gıda 
katı emrı soyledı: Cevdet: 1 . Meşrutiyetin iliıniyle dirilme- z.abitan he;ı.rince yapılan tef· kudretlerini ve zaferlerini uzak labilir. . 

.. - Kalkan~~lenın altını üs- g~ başlayıp 1914 Cihan Harbi· tişlerde bu im bibakkin icra ül~~~ed;!!~!:ü~~;~!~de ana· Kıyılan mi~daf":a etmek veya 
1 B i..de i~lerin ha.yal şart· 

tune getırecegım, dedi. Yanef nın darbeleriyl<' bir havli hır. ve erler maat ve kabiliyetle- t lıı . t'dai ddele sahıldekı mudafıkre ateş aç- Jarı b1r h•yli ağırdır dı;'!len -~el'unu her halde ele pala?dıktan sonra C~huriyet rine. göre. !\lı. talim devresi- va ~n ırına ıp t 1 

11 ma e ,;: mak ve ihraÇ ~a.halarındaki \ Müsmir ,.urette <"alıA:•n i.<ı~i or~cçırecc.~. Yahut Yanef teh- devrının feyzıyle adamakıllı ge-1 nın ikmılınniıteakıp fıloya, ma e~.er ve pe ro er v_er n :
11 

mayn VI! torpilleri taramak ve gıuüzruıyonlarının mevcut olına lıkeyı g. orun .. ce_savuşın_aktan baş lışen Türk dmizcilii'!' heı· =y'ı fılotillalara_,nizaltılara, deniz_ 1 gın mustemlekeler temın etınuı-ı müstahkem harp limanlanna hü ka çaı e b '" .,.. ta 
1 

"""" lerdır. t k h fil .. e . e \ ması, işçilerin niHbeten rahil ol· 
.. gormıyecektir. Ben de aşarmıya kadirdir hatta ga.y- yyare enn mayn - tOqm Bu tatlı ve ka7.an~h ~eferler o cum '.: me_ ep .. onun uz nn · maları, kendilerine pratik ha-

bugunden tezi yok yeni vazife-' ri mümkilnii bile. Nerede kaldı gemilel'ine, !ere, !imanlara, d"vletıen· denı'zcı'liğe eheınmı'yet 1 alac_agı agır .vazit.el_erdir. . ''1 kabul tt' - · k' A t ı · ı ~ 1 yat bilgileri öıı,1·etecek bir mü· 
, . e ıgJmi telJ!Ta.fla. mer- ı metikaya sefer yapmak. e_sız.ere, s4 doklara ve ta- le teşvik etmiş ve deniz sınıfı- Bllınem kı. denızı sevmıyen. osseı;e filan bulunmaması, ~o\ 
k~e bıldiririm. Hareket emrim j mır ?avuzlaı, mubaberat, e- nm bugünkü ihtişamı meydana. onun hasretıle yanmıyan var 
bffkaç gün zarfında. muhakkak * le~t:,ik, in~ai deniz fabrika v_e gelmiştir Çünkü her geminin 1 mıdır? _Bu böyle olm~•aydı ay: defa aldıkları parayı yerine 
surette gelir. Sen şimdi evine tkinci Ab<lülhaınid devrinde dokumhanelte ve ia..,~ gemı· 1 deryaya inişini daha. büyük to- \ !arca suren uzak de~ ııeferlerı sarfotmemelcı iı>i icap ettirir 
<lön. I<?ğer _eana herhangi bir Yemende bilmem ka~ ı;ene hiz· J lerine gibi lnetlere tevzi kı· najda yapılaıın tezgahlara ko • · tı~ ve harp sef'ıne~nndekı ge · Ellerinl' ge~en cüz'i p.'lranın 
V8"1ta ile bır haber göndermiR met verdikten sonra. lstanbula Iınır. nulmalan takip etmiştir. \ dıklı va.zıfelere ragbd 00.en bu· bir kısmı da bu şekilde harca· olu~larııa cevap vermeden evveİ avdet emrini alan köhne bir 1 Donanmac4miralda.n erlere Bugün kürrede mevcut üç !~ur muydu? Bu sebepten de- nınca geı i ka.lan kL~e gerelı beııırn geJm.,mi bekle! Ben dai- ga~bot Süvey~i güç bela geçe- kadar münk~ vczaifin nasın· büyük deniz devleti rekabet ve nızerlerı alelekser Mhil çocuk- kendisinin, gerekoe ailesi efra-rede~. erken ~ıkmağa gnyret e- hıldikten sonra Portsaide gdin- da çok dikk ve itina evvel siyasi ihtiyaç yÜY.Ünden hani landır. dın,,1 ge~inebilmef.i eon <.lereet-decegım. ı ce ~-avuzlanmak bir mecburiyeti I şarttır. hani gizli çalışmaktadır, 1 Bu yavrular, yürümeğe baı:ı· l güçlük peyda .. Mr. Bu yiizden --~~kikaten Anna e\~ne dön • kat ıye halıne gelir. Gambotu! ~u~ün bİı' ı.rp sefine.sinin\ Bu üç devlet: lngi!iz, Amni- Jadıkları dakikada ana ve baba- 1 fabrikalarda öğk yemeğini iki dııgu zaman kapının altından havuza sokarlar, kalafat ba~- degen, göreci rolii ve sene- ka. ve Japondur. lan onları o;ahil kumsallarına. bı- simit yahut bir çörekle geçiş. atılmış bir mektup 'bulrlu. Mek- lal'. !erce iyi suret muhafazası mil- tn.nıtere n•lında cezı·revi bir ra.. k_mıııia.. r ve sularda_ .. b_:ılıklar ı t b H l t l be .,- ~ - ı lı tirm~e ça.Jı~ıın hir ~ok i~~iler• 
u u açar açmaz Yanefin yazı- . avuz memm'larındruı biı e e mi yonlannal olmakla : devlet olmakla ana.vatanı Bü· ı gıbı yuznıeg~ ve gemıcı ıg~ a ~- w.-adüf edilir. 

s':'1ı derhal tanıdı. Mektu'l ciddi Ingiliz denir. zabiti gider, gelir, raber bu mfü;ir müdafaa sı· yük Britany:ı adasını şimdıye tırıl'.nışlardıL • . bır eda ile ya.zılmıstı ve su me- gambotuu karin~~ini &')Teder, !!!'!!"!~..,!..-.!!"""!"'--!!!'~--,..!!"!'!!I kadar bahriyesinin kuvvetile . Bu·g~ gelıp resmı <le~ı7. eri~ Halbuki kamı doymaml~ b.r 
alde idi· ' ' b~'UIJ' sallar dururmu~. Fırı;at Kız gibi gıc gıcır teknelerle muvaffakivetle müdafaa. etmi~- rı se~ıldiklen ve.kıt d~nızle bu· işçi hiç bir zaman iyi çalışa.maz. 

"Kat'i emir almış olduğunuz 1 duştukçe de gemi süvarısı- seferi herkes apar. Hüner o tir. • yük iinsiye~Jeri ve binnetıce mu- Bir iş<:iden müker.ımel randı· 
" •~W.o ı;,, gün """" - no ; 1 ; b ' ' """"'' oIDo- >öbM ,..mootl Ok-•~·~.,_ Li>'• '""'' ~=do "' ._,.mcll~ bW'=~""" '": mM ,,,;,;\~> i<>• ,.rt = ;, 
, . ..,,,.,. yopm~ş -nyoo- ,. hlott fwkIDb<.,, mn;,,,..,, "'"'""''" ,. m""'f-• '"~" bofokmdo bnof_; " """"" '""'""'~" ~"' '"m""" "rn'"' iy> .ı~ auırnz. Bu müddet zarfında Cev- yaparmış. O kadar ki bu hal tarih. barp hükmünü verecek- ı ~yru!>Cferde dahı aksaklık go • yurmaktır d~tu.ı evine girmiş ve kenilisile gambot. süva.rislnın nazarı dik· t tir. rülmez. \ inhisarlar Vekaletini 1 g"'.ruşm~. olduğunuza dair l.'li- k'.lti?i. celbetmiş \'e İngiliz de· Bugün, hamolsun, Ti.irk de· Askc-ri büyük devletlerin en Fırtınaların gemi)i kamçıla • ~17.e ~alumat gelmiştir. Son nızcı~ınden g&terdiği bariz ri- nizciliği bakımız değildir. Çok müessir ı;ilahı an!aşılm_:;k~a be- ~p ''.':~algalann .. güverteyi sü- dirayeti bır ıhtımal olarak silahınızın ayetın sebebini sormuş. Bloriki' şükür elde mecut teknel~rın;ıi· raber beynelmilel resmı bır ka- pürdugu esna.da futun;uz vazıfe \ 
herhangi bir sebeple bozulmus pıposunu dişlerinin arasına yer- zın hepsı genG oe yenı değildir· rarın bunu ıa.yin etmesi elootte görebılmek ıçın ancak bu suret-olma~ı ihtimalini düşündük. Ak: leştirerek: !er amma i~lerhde çok iyileri de" daha kat•i .ve salim. '!la~aktır. l le yeti!jlili~. erler olmalıdır. şam üstü evine süt bırakacak 

0

_ - Aziz meslektaşım, demiş vardır, Ve bu t,knelerle Türk Asri denız devlerını bır kere Bugünku saffıharp zırhlıların 1 laıı a?amımız, bir paket içinde kalafat için havuzumu•.a aldı.;ı: denizcisi Amcıtkaya. değil, Ce- göı.önün getiriniz. Ateş pü.s. - d:'-, tayyare gemilerimle ,kruvıı:· sıze .bır de yeni tabanca getire- mız şu köhne geminin knrine~lni nup Kutbuna <adar güle oynı- kürmerukleri zamanlarda bıle zor, dcstroyer, torpıtolar, <lenı- \ cektır. Bu defa son olarak 24 muayene ettim, gördüm ki bun- ya gidip gelebiir. Haber ka.t'i· :nınnzara ve heybeUeri dehşet 1.ör, destroyer ,torpidolar, deni
Raat mühktiniz vardır. Bu müd- dan be.~ altı sene evvel daha h- leşsin de size ınütarekedt-n son- ve haŞyet veric!dir. Hele müt-\ i~liyen akıllara hayret verici 
<let ~arfında vazifenizi yapını _ ~n~uldıın yola çıkarken gemi- ra "Gülcemal., in Aınerikaya hiş \borda. Ralvoları) kıya.met- makine, motör ve türbinleri ida
,. __ _,_ ·•--~ --·- ··-·~· • ~CfB!jDM .. ~ÜJlll.OC\llffilat, ;ıt yaptığı sef - lt.ın göil&ünii iıiı.k:j . '.: ,~ .. -...,;~ RnM mnka· re edecek bahriye zabitlerindeki 

ad<l 1 k B 

· 
1 

""ı'y'"e 10abartac•k hususı·,·etle -
1 

dı,;.ı "d-~b~:' J,~,.,. ,htirıımla,ruı- molı·ı\'ılkf: •·~.n·ı·""- ve nıanf·\Ta 
o unaca 8ınız. u acı ıhtan · zıldenizi, Şap denizini ge<·mi"· Kı 11 

K ~ , :wı. t hl k ~· ,., 

Y

apmag· b ld • d ~ s rı"nden bahsedeyı'm. a a U} ~ ı e g.,çırır- hazır annın ne deıec~ kud . 
a mec ur o ugum an ıtlni.z: senelerce mercan kiline· !er dola~'l mütee.qsirim,,. 

1 

lcri auaında hizmet v rmLŞı>ı· Göreceksiniz ki, elinde vası- fll 1 a retli olmaın lüzumunu göster-Akşam üzeıi eve RÖzde süt bı- niz. Bu şıırUar içınde denize a.- tası olmak şartiyle, Türk her 
0

• rk P ve ihraç iskelele- mektedir. 

ak ad f ıh 'k b Jmı ed ~yı·, herkesten ivi b•sara•ak rinde muhtemel bombal:ır altın· "·-'--'nı·n manevra k·,ıbılı·y~ 1 
r an anı. i akı a ir de çı ya ce.ıaret <n "izlerin ·~ , ~ ' d k 1 . h" ""'""'' c· 

1 

· · h G bir tıynetle yaratılm·"'··. El- a as er t'1'l ımaye ve hare- tini ve rotasını ı·yı· •·-·,ı·m "<lec"k 
naket bıraktı .. Anna bunu açtıgı· cesa.retinıze ayranım. &.;ter- ..,~ k!tı t bil t k 'b' · ..... ~ ' ., verir ki o va.ıııta kendisinde 1 - e:; e me gı 1 cı<ldcn ve zırhlıı;ını tccavÜ?.lerdeıı k<>rU· 

zaman içinde yepyeni dolu bir ı' diğim riayet ve al8.ka da meı;- . - n e- fedal"arlık İ8liyt•n vazifelerle b sırgenmesın ya .. ak süvari ve kaptruıl:uın a· 
1 

ta anca buldu. !eki hayranlığımın bir ifadesin- A C. SARAÇO"'L"' mükelleftir. J ıhr va.ı<ifeler arkaııın<la milli şe-ı 

işle Gümrük ve lnhıı;aıfar 

- Bumdan ~ıkıp gitmeıni:<e 
ıniisaa<le etrnezlı>r. il 

- rimler? Buna kixn miıni 1 

_ b Ot; ,. ~~ (Sonu .. yfa 4 aütun 2 de) 

( Arl>osı oor) den_başka __ bir şey de<"i_ldir. ~--ij-..~· --·---~--~uiii'İİİuU~~Blailihiia.sijisaljb~u-amüjeijli~vo~t~~-M~·e~e~~· ~ijj--~~-~~~~jif11§ 
~ .. '- ~ - ; "' ~· . ' , 

Vekalet\ bu noktayı anla· 
mak dirayeliııi gostcnniş ve i•· 
cilerinden <lalıa yüksek ran.ı'.ı· 
ına.n alabilmek için i•çileriıl' 
<iğle vakti bedava yemek dağıt
mayı karıırlaf.:tırn1ıştır. Bu gii 
:ıel tedbirden iki hayırlı ve ınü> 
'"'' ...,.,_ alınacaktır. Birı bir 
~ok namuslu vaw.ndruılann lıa
rınları doyacak, böyleİikl bun 
!ara esaslı bir ma<Hi yaıdım 
yapılmış olaca.lı.: diğeri kann· 
!arı iyice daymuş olan iş~iler 
daha ncıı'eli ça~-;•c:ıklar, bin . 
netice dah" fazla ı·andıman ve-
receklerdir. Bu fazla randıman 
inhh.;arlar i:Jaı·esinin yemek t,. 
min etmek içiıı göze aldığı te
lakarliğı kat kat ödiyecelttır 

olabilir? 
- Onlar .. 
- Onlar kim? 
- Komitacılar. 
C< vdct asabi bir kahkaha at

ti. 
- Sen çc>euksun Anna. On

lara o kadar eheınxniyet wrıne ! 
Hiı:bır ney yapamazlar. 

- Sl~n onları tarumıyorsun 

CcHkt böyle bir şeyi sezecek 
•ılıırlarsa imkanı yok bizi sağ 
lıırak111.tr.lar D:ıha. do«rusu be-

" 1 ııi .• 
- hırşey yaparlar yahut ya· 

}l mazlar, oııu bir defa geç. Ma
nrııafı h seni teskin etmek için 
kararımızı ve hareketimizi gizli 
tutarız. Ila.ttiı sen benden evvel 
lıorekct ed rsin. Seninle üsküp
te. yat.. t ister en Seliıniktl' 
tu•,,şurıız. O zaman kim ne an· 
Iı: ıbi!ir '.' 

Cev<.letin sözlerine yava-> ya .1 
\' · Anıı<lnın <la aklı yatmağa 
b:ışlaınııtı. Evet, bu pek ala 
lT ınl<ün<lü. Komita, onların a-
ı .ı· ırııı<la verolikleri karar<.lan 
ıı. ·J h:ıber .u olabilirdi? Bir 
def<ı şu Ifınct adamların bulun- 1 

dukbıı muhitten uzaklastıktan 
ııonrn he~ !JCY yoluna girebilir· ' 
cı.. Oah,ı şimdiden kendisini Cev 
<telle ba,~tıaşa, şıı ölümlii diyar
lardan gimcşkı· kadar uzak bır 
'Y "'le yasıyor zannediyordu. 
HLT türlü korkudan, her türlü 
rn<li,.edr.n uzakta, ru!ıunun bü-
1 Ücı ~ ·<lrctıle sevdiğine inandıih 
C,v,ıctı~ geçecek bu hayat ~ 
:k <lar tntlı, ne kadar saadPt do
ıı, cılacaktı. 

İri siy«h gözt•,,ini Cevdetin 
~iızlerınc mıı!ı:ıbbeUe dikti 
G.:·ııç zabit, bu her zaman gam: 
lı gi>rm 'İi'e ahştıJ:'I gözlerin i~in· 
ı,. ışıloay ümit lenıala. ını bü

yuk bır cvinçlc gördü: 
- Teki. "',n, kabul c<li) orsc.n 

d. 'Mı A~, ı? Göriiyorsun ya. 
h çbr trnl:kc ile kn> ıl ı;ır ad::m 
lı .zaklaşnbılir \ e se-
r n son una kao. r 
m y b ltriz. 

l 
ıı 

Anı 

., i 

vn ecek l' 
bıt.u. bo 

c 
na 

Kuvvetli kıt'alarla bir asker 
ihracı, son d<"rcce ince hazır
lıklar. tamamlanmadan yapı
lamaz. Bu yolda hiçbir hazırhll 
yapılmamıştır. Böyle bir sefere 
girişmek için her şeyden evvel 
n.uayyen kadroda ve gayet iyi 
talim görmüş, birinci derecede 
askere ihtiyaç vardır. Halbuki 
böyle a,;ker henüz elimizde yok 
tur. Avustralyalılar ne kadar 
cesur ve atılgan olurlarsa ol
sunlar, kraliyet deniz fu•kası 
gibi :ıncak kısmen talim gör· 
müş askerlerdir. 20 uncu fırka 
lngıltcred~n ayrılmış ir.e de ni· 
sanın ilk haftasından evvel o
raya varamıyacaktır. Hem de 
nasıl bir vaziyette vasıl olacak 
acaba? Bunlar, derhal harbe 
sürülccekleri hesaba kalılmak-

. sızın yirmi bir nakliye gemisi· 
ne binilirilmişlcrdir. Uiilıimmat 
bir gcmid , nakliye vıuutaları 
diğer birinde, levazım ba§kasın 
<la, mitralyözler anbaılarda. .. 
Bu talim görır.üş kıtaat c·eplıe· 
ye girmeden evvel sakin bir de
nizde ya bir kiiçlik gemiden, 
yahut bir rıhtımılan ~ıkacak • 
!ar, sonra toplanıp barp niza
mını bul.acaklarılır. Limnc•z a
d:u;ınclaki Mt,;ıdros Iırııanı la· 
zım olan kola vlık1'ırı ihtiva et
nıcın< ktetlir. - Dir~r taraftan, 
Ge!ıbolumm ötesinde 60.000 as 
kerimiz olga. bile bunların iaşe 
yasıtal:ın bütün AJ<deniz kıyı
Jan'lJ. ya. -ıbnış bulunuy r, haıı 
tahander hazır dcyıldir ve he
nüz erkanıharhiyc :rzbitleri bir 
araya gelip ı birli::,i ~ .ıpınamış· 
lanlır. 

Halbuki buna mukaLil Al -
man erkanıhaı b reisi Lu<len
dorf daha J,iege'<le iken ~arki 
Prusyadeki vaziyeti rnlalıa da· 
vet ediJı,ıişti . A iman generali 
derhal t r e n e a t l a m ı ~ 
ve mak:,adı hakkındalıi anc.ık 
iplı<.lai malümatı P.erlire bildir· 
dikten sonr1 treniri tü Tanen· 
bcı g h<ırp mcydan•~·:ı ortası· 
na kadar ı;Unaüştu. Fakat o 
r ,i ~ı kurulmu0 b'r e ka· 

· ıM"biy ,.I', At ' on'usmıun 
mu • ı·t n m0~ up-

, tu. L r b r I et r k ha· 

rı:kct ve ordu ile donanmanın 
i~birliğindeki ihtiliıtlardan bi
haberdir. Fakat böyle a.zim
kar, iradcli bir jestin -Ç:ınakka
lede temini mümkün değildi. 

t:.ğer ... olsaydı ... 

Va Zan .
• --- ba.hriy.-nin muhtaç olabilec;,ği 

orduyu te~kıle karar verdi. 

meden evvel... 
~ . '\I Amiral yeni hü;uma 

1 ~. Çci rç i 1 hazırlanmak kararında ... 
140 -----' Çan. kkalc önünde Amiral Burada amiralin o taıihludc 

den ewel, eğer benim de<llğim dö ltobek, ilk fırsatta tekrar <len z<l~n taarnıza devam etmek 
olacak oleaydı, b\iyük bir kat· b:ı.~lamak üz.-r.ı 18 Mart taar- azmi görülüyor. Bu ltarnr, Ge-

---
Çanakka!edeki İngiliz gen~

r•li Hamilton \'aZİ)"cti şu acıklı 
satırlarla izah ediyor: 

.. lşte ben hfılü. karargahı ol
madan, sıhhi te~kiliıtı olınadan 
ordunun iskenderiyedcn mi, 
yoksa Limnozdan mı ha rPketi 
icap ettiğini öğrenmek zarure· 
tile bekliyorum. Gerek ben. 
gerek erkanıharp reisim böyle 
idari meFele!erin tamamile ca
hili olduğumuz halde bize bu 
hususta rehber olacak ya1ntz 
tecrüb~lerınıizdir. L.iınnozun 
kullanılması kabil olmadığını 
görüyorum. Harita üzerinde a
<·<·le yaotığım tetkikltr ve 13ra
il\·aite'in nasihetleri soııund~ 
bken<.leriyeye karar veriyo -
rum. Fakat bir idari erkanı
harbiyenin yardımı olmaksızın 
bu kadar \'ahim bir meseleyi 
hall<debileceğiıni.z inanılacak 
şey değil<.lir. 

.. Yarın akşam Ahibabada o
labiliriz. Eğer talihim yardım 
ederse ... Eğer beş gün yerine 
on günden beıi buralru·<la olsay· 
dım bir plan hazırlamak için 
zamanını olurdu. 

l k 
· I" k neral Hamiltonun J<arargiı.hmı 

iyet ,.e isabet c deniz ve kara ruznnu cmnc:ı ve o mart a -
kuvvetlerinin mü5terek hare· ŞSinl Mondrostalıi Amiral Ver- w üs~ünü 1skenderiyeye nak-
kctini hazırlardım. mis'e şu telgrafı çekmişti. letmck niyetinde olması, hu 

"Eğrr 29 uncu fırka burada "Gerek yüzen mayııler ye ge- yüzden kara taarruzunun ae-olsaydı, eğer ben bu hafta için· rek sahile verleştirilmiıı liip· cikm~si muhakkak bulunm;sı 
!erde! UZak me :ı.f 1 t 1 

ihtimalleri karşısında <l.' Jn. 
ele 29 tıncu fırkaya istinarl ede- 1 

"' e ere :ı ı an " ~ 
bilseydim, eğer ben ye erkanı- torpıller yüzünden son derece ğişmrmişti. Hatla bilakis, u-
hürbiyem de bura) a 

011 
gün tahripkar bir giin ge~ir<lik. mu mi bir askeri taarruz :ıe ka

evv~ı gelmiı; olsaydık... Filo • lrresislible ılc Bouvet battı. dar gecikirse gecikRiu bu halin 
nun tam bize muhtaç olduğu Ocean henüz seyredebiliyor; onun karannı t\lwiye etnıiı ol
zaman elimizdeki kuvyetlerle fakat onun da kaybedildiği mıısı d:ı. mulıtemel<.lir. Aınira-
hücuma oirişchilirdik. ... , muhtemeldir. lnflexible bir lın 20 mart ak~ı general Ha-d H ta fınd b mili.ona verdi~i cevap d.ı bu 

Kuman an amiltvn, şimdi ma"n ra an asara uğ- ihtimali kuvvctlcndiriyoı 
karşısında birçok fena imkan- radı. Gauloi, topçu ateşile ya 
!ar, ihtimaller gör'.iyor ve bun- ralandı. Diğer gemiler iyi bir Yis Amiral dö RobL..ti'ılt'n 
!ardan birini intihap mecburi- haldedir ve top~umm istıh· Sir Hnmilt.oıı'a 
y<'tinde kalıyordu. Erkiınıhar· kiinıların topçusuna •:ok faik-

k l t
. Askeri noktadan karargahı· 

biyesi, geç a mak ne kadar ır .. , 't 
1 

nızı •' ısıra nakletmcnızi ıJoö·-
tehlikeli o ursa olecın, fena ha- Amiral H' martta da Gene- ru buluyorum. Fakat siy~i 
zır!ıklı acele bir taarruza giriş ral Hamiltona şunları yazmış.- nokt:ıclau kıtaatın acele Mon l 
mek daha acı neticeler vcrebi- tı: • h'" d rostıın nakli meselesini iyice 
lecegine ukme iyordu. Bun - "Bıı.hriyelılt'rimiz fevkalade 
dan dolayı General Hamilton idi ve Allahın inayctile insan- bir tetkikten geçirmek lı1zıın- · 
da üs ünü ve ordusunu Lim- ca zayi tımız hafıf oldu. Bu· dır, kanaatindeyim. Eğer 'Bal· 

İ 
kan hükümetleri bizim hu n:ı-

ıl ı cyfıyetini, hezimctim'ze ı noz adasından ~kcnderiyeye nunla beraber Bouvet'nin kaybı k' 

GönCıl ister ki... 

Gönü! ister ki fnla 
kullana • diğl't' bir c ~ 

müesseseler ı'(' 1nhis,'\rlar VeKiı. 
Jetinin bu k>dbirini taklid etsın· 
lr>r, onlar Ua iş ·ilerine parasız 
r.ıda ttınin etsinler. Bunu yap
tıklaıı takdirde kat'iyen msd .: 

1 
oir z:;1 nna. uğranııyıı.c'.lklaı ın,, 

l 
ı·min ohbilırler. 

MURAD SERTOGLU 
VVVVVVVVVVV"JVVVVVV>-""" 

1 po:._isTr= 
Mavna ile gemi 

eziUi 
arasında 

Liman ame!eı;.nden Ali (}.;. 
man, İtalyan lıanı.lıralı ]{, 
arma vapuıu bor lasına ya ı' ' 
bulunan bir n:a\n- ya. , •• nç• ıı 

inı.lirileu yükleri istif c<1 rken 
\'İllÇ~i tbrahım Öulemirin yan· 
hş bir haı rketiv'.ı ma~na V•' '"e· 
mi arasında k:ılaralt yaı. ı;n. 
mış ve Beyoğlu t.ıst:ıhane tn~ 

kaldmlmıştır. 

ıf Bele:li~e c~zası verenler 
eBledıye talirl!ttın:ı riayrt ,_ 

mediJ,leri görülen 22 şofÖt, 38 
hamal, 2 arabacı ve tram>&V . 
dan atla.yan 14 kişi ha.klarilllla 
ceza zabıtla!'! kc::ilmiştir. AV· 
nca muhtelıf gıdalardan 14 
nıddc tahlil edilınek. U7.cl'E' r ı· 
nıunelcrı alııııp belediye ~mı 
yalıane.'!ine ı;c\. cdrrilıniııtir 

Kezap!a yaralanan 
amele djn ö!dü 

nund:ııı iic hafta kadar CV\cl 
Sirkeci rıhtın ıı intlirilcıı ıtr· 
np varillerinde biı-inin d j~v 
pa.rc:a· l'Olllli vı. ... ' ·ctulunun 
yük bir k13IDı yanı.Blar ı~ı 
l'astahancy<l kaldırılmış <' ıı 
i ı<ele hamall;ı.ruıdan Ye.kur 
lu Y uf dlll1' k ldJrıJıLg, : 
taham , a '<"- ı y raı·•.nn t 
le olm ua.yen=ni 
1 ıı Hikme 

"29 uncu fırkayı beklemem 
18.zıın. Henüz bu fırka gelme -

nakle; Çanakkale önünde yal- Farnsızlara 600 c2na mal ol- şaret gıbi telRk'<i cıierl r. 
nız elzem olacak · tarda · muştur. Mıı.ynlardau tem z- neiccsi çok fcei olacak "· 
a.<ker bıraknı.nya • ısu·da. lendlgi haber vcrılen ve bır gcNı \Ar - , ~~~~~~~~~~; 

•- r e J.ın ı! ·-U .ac ruhsa, r 
mit;ü' 
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Yazan: Sami Karayel ı:;ııı=:m::=ım;c::=::::::::cızzmı=:=::::ı:ıııı::ıı:=ı:::::zmıa (Baı ta"°' ıayı.daı 
· 11 mumi ricatin rını hazır- Londra 10 (a.a.) _ BugQn Avam 

- Aferin be!. Korktum İbra-1 hiın, Ahmedin yanında çocuk ı laınakla meşgul da birta- krunarnsında başlayan mürnkenoler-
him be!. kalıyordu. Ahmede nazaran ters gırtlak oyunivle az kalsın kını projeler ~ kafa yor- den evvel bir münakaşa olmuş ve 

Di ö-k • 1 hem kk h yenik düşüyordu. - IDIL~, lakin tıplkumandanı bo<vekil '"-•ter Ch··-~uı ahval had: • -
_ı.~~ çıragını a rundan öp· . .0 asız, em de vücudü i- B k ~ ~ ~~ 

Churchill'in 
,tlutku • I j tıbarıle küçüktü. ı ere et versin çok kuvvetli 1 gibi, her şeyderl ricat ede-ı kında bir çok suallere revnp vermek 

• • • Pehlivanlar biribirini yokla - ola~ f1tamet, kendisini bu ~ers cck Frıınsız cfuları arasın- mecburiyetinde kalmıştır. Bu mü 
dılar Ah t, 1ıı gır a n kurtardı. Yüzde da hareket birb irtibat te- ııaka"" ---'"da raıla•ılan milhun · ---ilt---

H J . . · mc rahime hemen yüz ·li d · · h · h · - =~~· ' rge cı lltlncı hasmını bek- hem n hiç kıymet' ve . 1'd yeııı yor u . ı mını ususunaiı< e emmı- noktalar avam ka...,..arasuıın vaziyetı 
Uy rdu. Hasan il~ Ahme~ daha 1 Şiiyi böyle tu~uyordu~yo u. Ahmed, ters gırtlaktan kur- ı' )"etler ~tfetınişcat eıforken ı etraflı bir surette mütalea ve 
hal.i meyd n yerınde boğu.~u -/ y'llııki! Ahmet, hasmını yokla ~!~tan ~onra, aklı başına gcl- Fransız kuvveln. çil yav- tetkik etmesi hususunda fikir-
) ı. .ı • .ı<. z ,. k h flf .. .. . . eınmıyet vermediği hasmı rula.rı gibi, d;aınaları la- lerın· muhtelif cereyanlarına ay-

fngiliz Başuekili
n in söylediği 

tarihi nutkun 
Bu .iki ı...h•--'-- hA_..,_. ·p M...,,aı'um· • ,. . ı g.o.rnıu~tü. hakikaten ı· d d \' k • ah u....,,........., ,..,....,..... Ib him çe m i. / = ı. a ıa elevcut m - rıl""ını , .• b• .. mebbusların Mister .,,. ~ e-A,Ah' ,,_ tu" :.. lıafl) a,f ra turcşlerde Deı· h ' - b d t ku ı !ek d . - -

... - ,, • """"" • .., .. ...,., • dıır:ın ad:ımdl. 1ş. . ı 2~'· çıragının u hali- u vvet er a ar genış Churchill tarafından y;ıpılacak ~c-
ın b~ payla· te.AlmıAh t bund aldanmıştı. I nı ehemmıyetle takıp ediyordu bır cephe üze~ irtibat, ilti- vanatın müzakere ncUccsinde şöy - tam metni 

1 GU!erek yanındahilere: · sak ve insicam ni m~külUn • 
ilk tutu""'• I• G . ı~rek Ba~rek.iiin kendilerini ten-

1 
-~ı-•· b' ~ · ' ·-'" - brdünüz mu b rum ata- milşktilü bir ~e idi: lakin ~ .. yakın bir yerde iltica ed<~• c•..,,. u· ı gur 'fi n bir ç•n~~ frip·" \ · kit etm..ınc meydon vermektense o kadar uzun sürmed. Ahmet, dil. ...-- ,,_..., e S'ur- canımı? elden gc.lcnin -iması. gayri emnbct ı:manıno malik olmamak ya. 

H 
1 

D . D-:ı..,vekili, dJ.ha evvel Wı. söyleterek • j asanı nn a 
1
·-· ""'' mag·ıu·) ~· k t ıye .söylcn(li. Cazgır d. ya- mümku··nun·· bU•~kün kılın- ~ zwı· den ka ekit sahası daralrriııt.ır. . ·- ...... "n." t .... a a ' on m g';medi 1ı - _,_ j " ~· kendi tenkitlerin• mnruz bırakmayı 

etn:;· tı h b w • - nın"a dı. Cevap verdi: ı ması lazımdı. l~ız istiklali Tnyyarelerimiıin inmeslııe yeruyac:ıı, • , ,_: ra ım,n ·ır ran ba~ına çattı Ve J H r tercih ettikleri, lllistor Clıurchill':n 
a...,.t 'uJıet "Ok YOntlmUŞ· <.A(U . trOC, guvd oı'Je anla• ı akJkaten afacan! • ','C Ş CCfi bunu •edjvordU. meydanların m&fkudlyciide ltalyny~ ~ w\- .o. c4 w y y p Ah .ı uı.un müzakereler yapılrrı~sı hak -tu. IIe.r, .oci epeyce dinlenmiş ı. arl•ôn İbr· ı.ı·n Ytti t• t k met, kıvranıyordu. S"r- 1 

1 
arzu etUğimi~ şekilcle, bombardımun 

1"..u• ""' r.«1 1 ,ı_ .. r" l=ranstz ularının kında A\•am kamarasının arzu arı-...,.._ıvıuvc.rdu A "- d ct· I • • e maı=n .çılrmaö-n çalısıyordu . · 1 1 , etmem:zo mani olm~tur. Yunanlıla-, '. ~ı.ıe e ın en - paça tak.ı ve derhal bııstırdı ı Fak t b " • I . 1 na tamamile taraftar bulundu&u. bu 
mek ,ç n va.kıt venliler.. Ahmet, neye ugr· a'""·ı ı • ı ·a , ır türlü küçük hasmı- yeni ınilerı d'cl rın harbe girifi bizlere Suda llmanın-

"'ti n Qo li d 1 müıakeratı hiç bir suretli.! tuh ı a-. l'Jc. y<.lan ı bil,1lk orta uHr""- ,,.,.,.,,.tı. !'o~ :nı kurtanp •. :'."'_- ınn e n en kurtulamıvordu 1 . . .. . , don ve Girit tannro moşdanlarındaıı 1 .z ,,- '"~ - -·~ ~ J\.Q." İl; h " · Yenı tertıba"ora vazıyel 1 ta t bi tutmak arzusunda olmadı.,1 - 1 fll rı ı;-kmı tı. Ahmet, yanın ınak ı'ste , , ıffak ol mad' rn im, sarmaşık ır!bı has- .. . > . • isUtade imkanlarım verırıiJ, ''e garp 
~ a ı ... Şoyle olacnktı kanadı şun- ve fakat Hükfunetin cevap vernıck. • tl..":l fazladlnlen<lı. Hergelecı Ahm , alta " · ı''ikte , : ınıııı sarnu,tı. Öyle b~ğlayıh _ · • · • t(lllerindekl kuvvctlorimlıin uzal\tan 

1 
rsız a yor - ra alttan kalk..p cı~""Wınak ar- _ . 1 • karargarun ende bulunan •""una haiz old.<Wu haktan feragat 

hasmın bı !ık! bekli n .sc.ı bağlamıştı ki, Ahmedin kurtuJ~ı dl dogrudan ruya umumı için en münasip zamanı .nLhap hu- muhala.aııını temin etmiştir. Fakat 
d . zuı; n koyu!-"ı , 'i!'k. h ·r ~asına ım tan yoktu. .' ~ Girıt, Alınanların elinde, bu kuvvet-

·ınayet Cazaır, Ahmed, ç:ı- gördlig·· Ib "· .. '-"' ın, . afı. Nihayet, İbrahim, hasmını ~u~cu. o~u ~ 1 edecektı. etm<'i:e razı olmak i>tcmediği husu>- !ere katı ciddi bir tehdittir. 
ğlrdı ve rd . pen el u d rahıının _demır gıbı 1 bastı. Ye, döndürmeğe basladı. tuetar ekzıt uçunbcı •1 arGgrupul !arıdır. Yüz kadar fazla Hurricane "'"' 

_ • '"-·t -·' -'; ıl ndin ·? ~ erın en kurtw:ımadı. Ahmı:J. gidı'yordu. Henı· d.· _ca. ı \.·c ırup. enera Ba<vekil bu müna>.botle Suriye 
.n.uuw 'na::u..ı wı e mı Ahmet zorlad H .. 

1 
(H k d it d .. tt ı b tay:•aremizlıl. orad. a bulunması düşma I C "-- ba ı · · · • ı. asmını14 sarma il·' veru'lecektı·. · . erın.gJ ın ". n .~ı .a ın a hakkında rniizakcra tan ewe . a. - 1 • ... ...,,c ıyabikcok mısın?· keman esini sök'u"p kuV\·et · - , dl nın Yunanuıtan ti zerindeki tah kkü-Ah t d h 1 d . zorıy- Canını dı' ı·ne tak Ah kı Parıs ordusıyedmeı Fran- ,, beyanatta bulunmayı !<on sının 1 me • e_r 8 ee,v ııp ver ı 1 le kol1'mo·~a c.aJı<'u. ş an met ~ kled.. münll lı:ırmağa pel<alil kafi ;elebilir· 

Dm! d ta I' ~ ..., bın· bela· 1·le h•··mını 1. d • i>ız ordusundan·ekküp ediyor- de arzu ettiğini ve .ra .. at be ·~· 1 - n un us ··· ıazınm ·· Lakin Ahnıct pehı· ~ n e m en d tm dı. Gırittekl tanare meydanlarının H d' " l · 1 • ıvarun l · du S d .. "'"ü •. ı haberlerin henüz. rnru c emııl - ay ı oy e ıse... - güvendiği kuvvet kil ük' .._ - wıunu kurtardı. Ve, kapandan '. onra oruc omu grupu . r mlldafaııoını temın edecek uımllor 
lb-mla tütu o ı h. ç ıura kurtulan bı·r kurt :::ı'bı· "-,ı ahı·- geliyordu. İkmordular grupu bulundufunu söylemış ır. 

- y~Q o k .. m~kl. ı şacagız '. ım1ııin karşısın:la sıfıra indi. m :: •r. . .. k d Bu sözleri mi.ıteakip rr.üza1<erele- teeis edilmemijtir. Kara Ye deniı ku-
-., · u~ a... rahim başka türlü kurnaz- . ın pa~a.sma saldı. Ve, paça ıse mustah em1oktalar a yer re amele partisinden Leo Smith·in 

1 

mandonıarımız Girit'te ıa,,m&elen ~ ôyl ise o kadar yorutıııı- Jık dü iünmilştü Hasmı k ıle bPrabc>r doğrulup kalkarkr:n alacaklardı. t s ith bu bütün selılhiyetleri haiz idis !er ken-
y rııı 1 • nı ur- ı b f d t be. yunatile başlanmış ır. m ôyİ.. J tulmu~ gibi birdenbire salıve _ ~ ~e er e ayaktaıı küntey91 kinci ordula grupu için bir ııun yapılacak müzakerltla her han-

1 
dl hareke\lerine miihim Ul'ette yar-

e deme.:·, Mchmede. recekti. Kalkıp kaçarken bo- gırdı . 1 takım hususi '4:am ıla derpi§ gi bir kin ve garaz eserino teoadüf dım edeçek ,.e kolaylattıra<ok suret-
e;:ıyvantı aşırıverdi... ? zuk düzenliğindcn istifade ede-' .. Ibrnhinı, bu sefer de lı;ısımru edilmi§ti: Şaye1u grup sol ka- eclerse pek milthanir olacnğmı kay te hazırlıklar yapmamış o'Jnıaları 1uı 

- :=a'sıf lnwl~Imwı.. rek onu daha güzel bir oyuna kuntelemi ti. Pa~a P!ind~ takı- nadını dördüne ordular grupi- dettiklen sonra demıttır ki bili al daiı,ildlr. Tayyare meydanları-
- yeme ... et!. alıp bııstıracaktı. lıp .askıya dijşen I :ımet, bi]. le temasa geti~iye::ek olursa - Giridln tahliyesi dü"'1ana !le• nın inp ve tamirinde Almn.ı;ar, B'.· 
- ~tita. nasıl olsa kuçilk .or- Nitekim de böyle oldu. Ah- butun şa31rmıştı. Ne oluyordu? h·r iki kanadıia. da kuvvetli deniz.inde ve Çanakkaleye k~rJı fev- ıiınkine nazaran daha •eri bır uıriıl 

ta buouıı bana. kaldı demektır. med bı'r kere dah rl rVhM Bır oyundan kurtulayım de k • ı . tatbı'k etmektedır' !••. Bu neh··eyi b:-

~ ıyc soy lendi. Cazgır. Abıne- vakit İbrRbinı, hasmını kendi ı ıger bır oyuna gırıyordu. d 1 kıran] . d.. h.. vermiştir. Bundon daha mUhrm ola- rim de elde eclebilmemi< için ciddi 
D' ·· a zo 11-·~s• d'" . . . r en manialar YÜcle getirecekti. ka!Ade büytik bir hareket aerbeo>t "I -
gı;~runa hayret etmıştı. O, kuvvetiyle kurtulmuş "'ibi bo- Ahmed, künteden sıyrılabil- a ı:1a · .ar

1
. t>ık ~lan'mabn ~- · suretle •~kil!ıtıondırılmış bır tayya-lbrahımı hı0e sayı)··ordu. Halbu- şalttı. ,,. dı· \Te yu··zu·· koyu dWıe; cum arını on ıyıe o u mı.- rok Alman Pa.nttr .'"· ka.ıarınm ı-1 ~• ' 1 · n yere 1 hım re koluna ihtiyaç vardır. ~vkülcey~ ki, küçü.k İbrahi.nı, onun anlndı- k ' - · l d ld · (V "d T t) cilya ve Akdenız tarıki e ·a.';<!, ın~ı 1 

- - Ahmet, kurtuldum diye aya- ~e dört elli, hızla ve can hev- nıa ar. an so - aı. .. Ot - ou mat ve takviye almalorına mam ola. balumdan ise düşmanın ne sil«nUle gına nazaran muhakkak Ahme- ga kalkarken birdenbire belin- lıyle kaçıp ayağa kalktı. ~a. dogru! sagdkı. ıse (Belfor~) L d ne menabi seviyesile baib••• yilı .ı-
di götürecAı.ti·. d k .._ st"·· t d .._ 11 kti cak SlU'•lte İngiliz fikhnı tar•. ın an 1 

"-" n vrayarak köııtelcleyip al- j •orahim, hasmına yeti. me- ı .~me ın e .,ıs ~' 1 ece . yapılacak hareketleri de taMıde llA· yemiyoruz. Bunu itiraf dmellyiı. 
ra:;:fr ~;n~ çıkarmadı. İb- tına aldı. Ve, altına alırken de mişti. Ahmed, öyle bir sı~ılıp llustahk~m cep.~ekı Fra~z r~tm~r. Asıl mesele yapılan hata - Bundan sonra Lil>eral patı.inin 

lb sarma ıle. beraber mdi. 1 k&.ÇIJI yapmıştı ki ona yıldırım,- 1 ku':"'etlen bu n.nı.alıırı takvıye lorda delil, General Wavelin aynı sözcüsu Percy Harri• GlrıUn çok cid 
lb- hram.C. gel kıun be!. j H.ı.!bukı, uataııı ona Ahmede !ar yetişemezdi. r· eyliyeceklerdi. zamanda bı·r çok harp .. hneı...ine dl bir muvaffakiyctsizlik sa,rıınuya-. ..ra ım, azgırm çağırdı.Tını 1b · 

1 
l 

- ı..... " 1 sarnıa \'UnlllUIUll tenbih etmiş- rahim, hasmının r.ıyrılıp Müstahkem rıktalarda bıra • kumanda e~--indedir. Bu salmolo- cağını kaydettikten sonra de:nışlır' : gorunce ar......,ından gömleğini ti M k ad - k 
1 

u,,., • A 
attı. Ue ının ellııi öperek ka- · _ a 

8 ı u.~tıı.ıunın çok kUP- kaçtığını ve ayağa kıı~tığuv l aeak kuvvetki ordulıı.r gru: rin hemen her birinde Y• kal"\ı tora- Geçen muharebe esnasında vam 
d .b. Jı <lugu oyunu hasmına takarak görünce hic ıs· tifin: bo•m• / pu kumandanı tesbıt edecektı. fın daha bu·-'ık kuvYetleriie veya da Kamara.•ının bazı cel"<lerini tahattur 2llll ı uıe aşacağı sırada, Deli n ı b·ı . j • • -- ~~ - B k _., 3u d Baf~ !inden tutarak: " .. r. yapa 1 ecegini göııter • dan döndü. Çırpmarak bir l ıı uvvetlerin re zamana k..uar 1 ha seri hareketıerııe karıılqllllllır. ediyorum ki son ı2 ay zarfın a vu-
0 -ı dik mektı. nira attı: , ve nerelerde nukavemet eyli.. ...,1 .. •rı umumı·v. e meeelA. nüdın Gl- kua gelen muvatfakiye-tsizlikl<i!rin - ;; um kat et! .. Bu he- Ah.m t • .ı<. u " ~ ~· h 

rif kalındır .. Bir tarafını incit- e • ..,..r .:'><>Uğu için '!31"- - Hayda Ahmet be! yeceklerinin ttyini işi de yine ritteki tıyyare meydanlarının bil- veya maglübiyetl.erin on kerre da • 
:sıcsin? Gllr<ıii :uır knııarM sen ~y.ı yer YÇ.D)ez h men ay~ AhmAt. 1'iiclilr haAmu ... .J ..... " &nııı kım;ıa.ndaıuna bırakılmıştı. yutülm...,iş ve tahkim edilmem;, ol- mühımlerini müzak.,.e otm~tir. 

~tı v haamım ct:ınna ·ıvfA OaLrOl'ilu.gu1\11 Al"ıl.b"nu.jıı ,_ ~ynı - lze 1 ,.: • _ ••• - • ..._ k • · a e bueların noktaı nazarla-bildiğinden p.şma.. ~aktın a- raber haV,Ü!l.n(\ı,.np . .,. a- ı zrunanda da göründil•"Ü gi.~İ l&h ar Ve ma mere Ceh OO f:! lundukları yedi •Y ~d .. "'l\9don run. eotU r M 1 ~WUO 
yakt:ı barınamıyacak ın, daima yarak götİin!lck. isteth. _ kuvvetsiz de değildi. Fevli,ali- !ar -;vv~lce ya kıt a!ara tevzı e- yeni tayyere meydanları yapılınam. ışı "harpte merlıamct.•i• deı:eced.e miı-
altına düş. alttan onu boznıağa Fakat, A!'medin ded · olına- ı de kuvvetli idi. dilmış 'eyahut da imha olun - olduğUnu sormaktadır. Bundan başka ... ir olabilıneli,.iı,. ciımlooile hu -
çaI1ı1... dı. Daha dogrulayııu derken hır ( rlaı.sı vııır) muş bulunacaklardı. Grup~ sol 1 lngiliz tayyare kuvvellerinin çekilme Jılsa ettikteıı sonra maruf munnrrir-

Dedi Ve söz!arine şunları ila-ı kanadını (Verdu~) a ~~!ıya- sile Mısırdan oraya Tayyarelerle yar-l lerdeO\ Bev ... ı~ Baxt&r imıııırator. 
v etti: • • rak ~Or~) geçıdind~n. ıstı(ade dım edilmeğe ba'lanması ara ında luk u .. asının iftirakile bır Dırect<ı-

- S&rıııa vuoııa sakın ha 
1

• 1 y ı I e r :;;uretile rıcat hareketını ba.~ara- 48 saatlik ha,.ati bir vakit zlyaı ol· ı ire lll!ikilin! tekli! etmiıi ve nıun•et 
İbralılm bundan sonra kazan caktı. 1 muttur. Halbuki 20 bin Giritliye sı - olar k Churehill Smut . M l\ZJOO ve 

dibin koştu. Ahmet, küçük tb- j I liih tevzi edilse idi bunların duıımon Kanada Generallerinden Mac Maugh. 
rahiıne heın yağlanıyor ve hem 1 (Bat taraf• 3 ünoü rayfada) ı Seferlerden ve manevralar _ telif ecnebi limanlnnna seyahat hücumuna karı-ı mükemmeı .. , muka- ton'un isimlerini ileri sürmüetür. 
de ya.n gözle bakıyordu. ref ve milli müdafaa kayı:uları- J dan dönen deniz subay ve erleri ll't' ve iodel ııiyaretler yapılmak- vemot edec•klerinde şüphe yoktu. Muha*1zakilr Mebbu: lardan Mac 

lb ahiın hlg oralarda değildi. gelıne.ktedir. sıhhat ve afiyete cnmı;7.,,, teo. tadır. Bu vesile ile herhangi iki Lce Sm'th b d G' ·din Naınara H!Uer'in evve!A bir sulh ıa-
Kazan dibine gelir gelmez Caz- _, ~ d 1 t d -'··' · d fili' 1 . un an sonra ın ı 

:Makinelerin ve motorların 1 kil etmektedirler. eve euwerı arasın a · işgallni miıteal<ip J\Icreşal . Gilringj arruzu yapac•l:ını ve bu loı;obbUs 
gıra aordu: dehhaş velveleleri içinde çarkçı Görülüyor ki (Bahıiyellier)in k~ yarışları, futbol: su ve atış tara!ından Alman tayyar · ııtne hiıa akameUe neticelcndikteıı sonra Ye 
mı-,-. Usta, hemen yağlanayım zabitlerin ve eehennemıl.<ıa ateş hayatı heyecan doludur. Gemi di~iiııabakaları tertip edilmekte- b~n n8fredilon Ordu emrinde "Girit, <nüm~d~ki h~tan cw-. ln!liller•;i 

ve petrol ocaklarının karşı.la- seyrederken birdenbire ha~mın r. in i!Hlall ııöstermiştir ki zopdedılemez b:r çevirme hareketile i•Wayn çaliia. • 
- F.lbctte ~an be!.. nnda terlerini döken ate§çilerin · keşfinde ani olarak topbaşı! Her devlete mensup halk, nü- ada yoktur,. cüml .. ini ele alarak ca&ını ve çllnkü o tarihten rnnra bq.. 
- • l ydana çıktığımız zaman ve kı~ mevıııminin f\rtmalı gece- kuınandamnda, son süratle dil$- safir bahriyelilere çok dikkat sözlerine şu suretle devam ctmiştır: lıyocak olan Alrnanyanın muazzam 

da".;'llan SUilt,ur \"e bizi ilan et- ı !erinde güverte hizmetlerile mu- manı takipte veya yakın bir li- ~erler. Deniz erleri bunu bil- - G!ritte b•ıımıza releniıı büytik bombardımanlanna meydan vermek 
megı unutn:ıı.. \'azzJf bulunanların (edıı.kfi.r4k- mana iltica ipin um.. •• ı.rken ve dikleri için tuvaletlerine ve il- Birıtanya adalarına kal'I• yopılacak lı:tcmiyeçeğınj iiiylemi.,;Ur. !lfae Na -- Bak hele, demek takdim o- ' ., • ....,... ı ·

11 
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·· 1 bile ti · hedefe tam ıs· abc•'·rde ve vak- tUlerı·ne ı·tı·na eylerler. Ve bu her hangi bir taarruzun ıe::errür et- marn ngı erenın u ~ üşc mu-lunınak istiyorsun?. !arını en nıı.nkor l'r · trıye- ""' ıt k. ti k b ı d .. 
_ Hakkım d ğil mi wıta •, rek tnkdıre mecburdurlar. tinde yetişerek denize dökül _ hal ve meziyet bü~ün deniz er- meslne imkAn yoktur. Meme!;h ,unu va 9 •ye e mu ·a • e • eceL tedbir-

.. a.:.h k la l k da kaydetmemiz icap eder kl, Girit! lerj ittihaz kudretinde olduguna ka-- Bakalım. l:azana::a-< mı· Hatta gemi süvari ve kaptan- mlllj S= ar adli§ rmı topla. - !erinde an'anavi bir usul o ara tiyetıe cmın"'-. 
r. mı.ıaa muvaffak olurkeıı VA bı'r carı·diı·. hidis .. i Almanların cenubi lrlan- ..,. 8ın ·• !arı kum'l!]<la ettikleri se ıneye " y I 

- _·_· Allah biJir ... Fııkat, ~~n bir öyle büytık muhabbetle bağlıdır-1 deniz harbinde şanlı sancağını Memleketimizde dıthi deniz dada kuvvetle ~üs edebileceklen- Yine Muha!aoaki:r Mebuslardan 
ilitn et!. [ ıar ki ı;cmiye gelecek bir kaza sağlam kurtarırken ve uzıın se-ı erlerimizin üzerlerinde bir leke ni lıbat etmi>tir. Lord Winterton demiştir ki: 

rJ-edı·. f d d'" ·· t t go"rillmi'yen beyaz ve temı·z for- Bundan sonra söz alan e.ski Jiarbi- - llilkıimet imparatorlu,ğun men1· ve mulı:u-ebe neticesi "'!lrk ha- er en onuş e va a<ı l;m nınıı 
lbralıiw, bu'lvu''k pehlivanlar " · k t 1 · 1 fi ·ı ye Nazırı Mister Hore Belisha ilk baları hakkında kiifi derecede müdeb .., !inde kaptan mevkiinden ayrıl- gırer en ve e sız e biı· zııfer malarile terbiye ve şere erı e 

ibi meydan!!. eıktıihnı herkesin dolaşmalan baıs· ı· iftı'harımızdır. liiddetli tenkitlere başhy•n hatip ol- biı·~ne hareket etmemiştir. Biz Afrl-' - mayıp r~,· 41 ··betı· bır· lıkte t•t haberi alınırken ve sevin"li bir H kada 
11 

· t 'el bilmesini istıyordu. I-Iem de da- ....... n.tU "' - "I muş ve ükümeti mazide jhtinıalleri , indıs an a, Ma1ezy;ıda ısevJ·üı 
vull.ır sw::1cak. Güreş ilan edi- maktan çekinm lcr, 1 haber verilirk n heyecan duy- !~te çok seyahatlerden ~be gör tamamile ölçmemi~ ve !Azım gelen eoyş ıhliyaU•n vüouda (<tırme~e ve 

İşte denizciler bu derece çetin mıyan ve hissiyatı knbarmıyan gülerden alman güzel intı a ve teclbirleri mü ... ir bir •ur•tte ıtUhaz Almanya istila hatlılrı.u uzettıqa 1~;;ct yan gözle İbrahime mücadeleleri başaraıı kavi in ·' hakiki bir denizci değildir. tecrübelerle ve Türklüğe has etmem!~ olmakla itham etmiştir. in- karıısına talim ıörmü:ı "•ni ı.uvvet-
d,ha dikk tJi bak=ra başladı. snnl:ı.rdır. Ve bütün denizciler. Bundan başka resmi deniz- nezafetle bahriye subaylarımız giltere donanm .. ımn, bütiuı aarki Ak !arı.. çllonaia muktedir z. Buı:Jlnl<ü 
ç kil Hergelecinin cözleri Mc- karadakilerden d.'>ha sahihül ellerde beyııelmilel bir vaziyet,. cidd~n hoşa giden bu dikkati Ye d•nizde, lskendertyeden baska =al harp lngiltere tarofmd n Y•iı•li' Arıe 
ta kend'ne güvenircesine idı. bünye ve milt har.;..-ı•td.rler. vardır. Sulh zamanlarında muh- etiketi tesis etmişlerdir. edebile<-ek bir üs:;e ve ıtaı;·a •ularınal r anın hayırlµh mu~venetile yapıl 

Yni;l nnıa:.ır b"ttı. Cazgır or· ____ ..., _______ ., ________ , ___ -------------------·---------~------"!!"-
rst y Qlkar&.k .ı vul zurnaları 
susturdu büyiilc orta pehlivan
hr: g11rcş erine devam ediyor - Ci cçen pı1A-ır'c i gün. (Pa.ı;

dc-Ga!ais J ye r.eldiğinıiz 

z:ı.I!lD.n saat ı.Ç" doğru Lu . .ct'e: 

ı= H 1 KAY E lı d:ı birinciliği alan da bu zattı. 
lırdı. 

- !bralıim'c Ahmet küç'.fü 
ortayı kurtarm:ıi;.ı gürer;ecek -
kr ... 

Küç tlı ' im, kollarını ka-
vuşturınu.~ duruyordu. Sanki 
başa glireşec K bır bas pehli 
vandı. 

eaz.,.. pehlivanları meyd na 
:salıverdi. Peşrev yaptılar. lbra-1 

TE A 1 

Bost~ncı iskele PARKıj· 
Yazlık Tiyatro 

KISMI 
12. Ha;ziran Perşen- be 

günü Akşamı 

KAN 

- Sevgılim, yazacak bazı mek 
tuplanm ;•ar, e:';er canın istiyor
sa gazinoya git biraz müzik din
le, az sonra s:ı. a iltihak edece
ğim, dOOıın. 

Bir saat sonra r;nL:ıonıın gi
riş salonuna g kL mı zaman 
Lasetin masasının y unda. bir 
ıskemlede oturmakta ve Lwı ti 
yiyecekmiş gibi b kmakta olnn 
küçük sarışın bır adamı gör-

1 

d
.. 1 
um. 

Ogünlerden sonra birçok gün 
!er geçti. Salı oldu, çartamba 
oldu, perşembe nihayet cuma 
oldu, bu günlerde Luseti nerede 
yalnız bıraktıysam me~ela hır 
paatacıda, kitapçıda sair bir yer ı 
de ... Yarım saat sonra onun ya- ı 
nına dönünce daima birkaç m t
re ötede yiyecekmiş gibi Lıısete 1 
be.kan bu kü~ük sarljın adamı 
görüyordum. 

- Hiç kıııkanç oldunuz mu? 
- Evet!. 
O haldi! kıskançlığın en sakin 

bir aQ.amı bile delirttiğini bnı..-
!Jltıiz. -

D'i , yani CWll&rteııl 

il 
• il 1 Peter Fjord me ·hur olmavı ar-c 1 N A 1 tık hak etmiştir. Bu da ·diğer 

me~hurlar gilıi gayet mütevazı 
bir adamdır . ., ı 

\ıı.-< =======::;::;========== Çeviren: Oktay S. Alcbal = Makale bıı kadardı, ben hiılfı. 
günü erkenden kalkmı>J, sahilin 'ı 
kayalıkları arasında dolaşıyor
dum, dikkatle bu tehlikeli yerde 1 

ilerlerken buradan denize dii
§ell bir ina:ının imkanı yok kur
tulamıyacağını düşünüyordum, 
işte bu sırada benden birkaç 
nıetre ilerden bir kayanın üs
tünde rahatça oturmakta olan 
birini gördüm. Bu o sarışın a
damdı. 

Birden ne düşündüm, ne ol
du bilmiyorum, birkaç adım at
tım, ona yaklaştım ve sanşın a
damı kuvvetli kollarımla kıı.ldı
rarak, bir .. iki.. Uç diye dalg~
rm arasına fırlattım. 

- Hiç cinayet işlediniz mi? 
- Tabil hayır. 
O halde nedametin ne olduğu· 

nu bilmezsiniz. 
Ah, yaşa.dığun saatler ne a

zaptı, nihayet otele döndüm ve 
yattım. 

Yemek IWIBMttıa oturduğum 

zaman dişlerim yiyecekleri kes-ı 
miyordu, kendi kendime mırıl
danıyordum. • 

(- Katil, katil şen bir katil
sin, o zavallı sarıııuı adamın bir 
çok dostları belki de ailesi var
dı, sen onu öldüıdün katil sen 
bir katilsin.) 

Saat ondan, ertesi güne ka
dar geçirdiğim iJS.atleri bir ben 
bilirim. Uyumak istediğim za
man kabuslar beni hiç. rahat 
bırakmıyorlardı, birden gözleri
min önüne, küçük sarışın ada
mın bir balinanın karnında men
dilini ağzına kapatarak nefes 
almakta. olduğu geldi, sonra za
vallının den.izin dibinde istakoz 
yemi olduğunu düşündüm. 

Herkes bilir kı cani, cinayeti 
işlediği yere döner, ben de ora
ya gitmek iırtlyordum. otelln ta
raaasınd& çikolata.mı içerken bir 
çok gazeteeiler lrul&kl&rı boııan 
bir gUrUJW. u~ bıı4zny~dı: 1 

olduğum yerde çivilenmiş kal -
- Manşı yüzerek geçtiler, mışt.ım. Bu sırada yanımdan bir 

Jurnal yazıyor, Jurnal!. , genç kadının geçmekle olduğu-
Bir gazete aldım, başmakale- nu görQ.üm, sağ elinde biı: seya

de serlevha olarak (Manşı yü- hat çantası, diğer elinde de bir 
zerek geçildi) diye yazılıydı, ga~te vardır. 
Altında bir resim ... Evet benim Gözler:mi oğu§lurdum ... Ev9t 
denize attığım o küçük adamın I bu Lüsotti. 
resmi vardı. Ben hemen m:ıka- Arkasından atıldım: 
leyi okumaya b~ladını, aynen 'ı - Böyle nereye ko~uyorsun? 
şöyle idi: Beni yolunun üzerinde bulun-

"Bu defa rekor kırıldı, Manş ca caru sıkılır,,§tı: 
yüzerek geçildi.. Dün saat on - Nereye mi gidiyorum? 
birde ağlannı geren balıkçılar, - Evet, nereye gidiyorsun? 
dalgaların arasında sarışın bir Sarardı, sonra kızardı ve hıç-
adam gördüler, adam kendüer-i kırdı: 
ne yaklaşıyordu, biraz sonra ı - Sevgilim, dedi. Belki senin 
sarışın adam İngiltere toprakla- haberin yok. Buraya geldiğimiz
rına ayak basmıştı, yanındakile- denberi benim peşimde sarışın 
re dört saat ewel (Pas-de-Ga- bir adam dolaşıyordu.. Peter 
lais) den hareket ettiğini ~öyle.- i'jorıi. Junıalin yazdığı cesur 
di. yüzücü, bu adam çok büyillc bir 

Bu cesur yi.izfu:ünün adı Pe- iş yaptı. Şimdi ben ona Ju.vuş
ter Fjorddur, bu isim zatee maya, onun şert adaleli, Manşı 
ta.nınınıştır, geçen ııenesik P .. - yorulmadan aşan kollarına atıl
ris - Sul'e$n ~e yınşlarııı· 1 maya gi<Uyoııım. 

maktadır. İngiltere lmpar;ıtor 

dilnynnın dörtte birine milsav 
500 milyon nütuslu muazzam 
ülkedir . 

Bundan sonra gelen hatipl<ı!' 
tcdil ve düşünceli nutuklar süyle. 
Ier ve hilk:ümete evvelden ha7~J·I: 
nıış bir hücum pllnı ile hnrekct < 
leri zehabını kati:!en ,·erınemişleı 

>ıa,,vekll Cİ:ıurchill nutukbr bi. 
ten sonrn ayağa kJlkmı~ \'e eze\ 
le demiştir ki: 

Müzakeremizin ne ""'ili.: den 
muhteviyalından, ne de tcnki~lcr 
d~n kimsenin tikavet edemiyece; 
2;1.nııcdiyorum. 

B::ızı..ı.;ı çok derin ol.mas: üzere 
gün işittiğim z ~kitler, liukU.ıı' 

yalruz kabul ettıgı değ'! fakat 
telılkki ettiği tenkitler züı-ı1reslnd 
dir. Fakat n1Üznkerenin \'Ukua gl 
ği tarz, Hükümetin emnlyetinc 
meydan c;t's.un1a hisc::i vermek. için 
saplanmıı bulunuyordu. Men1lcker 
çin faydalar bakımından, bu, cı 

müllha~ularn yol açmaktadır fa 
telerd!", vnhim bir endişe ve gal 
yan nıcvcut oldu~ ve tam lıir h~ 
verme i~tendiğlni bild:ttn bir \ 
fırknJar virdir. Bmnetice>. vaziyeti, 
r:e tevdi edilmiş menfaatler dolayı 
l~ ciddi bir tarzda mi.ilfı.haı:a etrn 
ınecburiyetinde bulunmoktafbr. 

K{fer Avrun kam<ırası, bu teldik 
ve gen~ mücadelenin muhteli( ıafl 

ları hakkında Iıehat istemediği adet 
der: ve bir hareketin kaybedildiği l 
dakikada ve yahut cephenL'1 bir kı 
mının her yarıl~ında kendiS'ine t. 
mnlllınat verilmesi,nj ister.·e, bu bir 
ta olacaktır. Evvel4, yalnız bitmiş 
lan harek~t hakkında değil, fal
flynı zam.anda umurru va:ıiyet ve h .. 
idaremizin ve baş KumtındanJıt 

takibett.iCi fikirl::- vetiresi hakkır. 
dt.1$mana klYJJletli malllmat ifen it 
meden. hiç bir tam izahat ''crilcm 
Tak.ibettiğimiz hattı hareketi ha 
göstermPk isterken, bir ~azınn, d. 
kat.sizliklo, düşmana bazı csıu:lı ip u 
ları vereb:Iecek bir şey ~öylemesi t 
likesi da.Una mevcuttur. Bu belki 1 

hir<'n ınasum olınakla beraber di.: 
mnnın hakkında ~üphed(~ bulundu.ı 

bir aeydir. Ve bu suretli.? düşmar 

biı.ln1 lıAdJseleri naıarı dikkate a. 
t.arzınıız hakkında s::ırih ve lam l 
fikir edinmesine imkftn \·erebilir. 

Dıkt;,fürlük hükümetleri, böyle t. 
taıyik altında değildirler ,.e knrşıl 

bildikleri her muvaffakiyetsizliği 
Wı etınek Ye anlatın* ihtiyaçta 
yqkt.uı~. Bu muazuım \·e ~hut tafr 
furuş deı;poUann hilMıııa olarak, bı 
yalnız tahtın ve Pa:'l<imarıtonun hi 
meUcarıyım. Ve daima Avrun kam. 

raa1.1un "rnrine iı.n1i1.deyim.ak.pt Av ... 
Kamara.~ı ve meınlcliet J.x:.nim üzer 
me çok büyük bir m~ 'uliyct ver 
ıniştir. Ve Avam Kamarası ve mc~ 
lekct, böyle vai.i.feler tevdi ettiklc 
l>Jr had.intln h&SJmlarımı.ı: kıır~ısın 
da mahzurlu bir ,-a..:yettc bulurun:
sını arzu etmiyccıfklerdır. 

Hitlerin bir kaç halta bc·kliyere 
belki esal)h gemik . .orimi~ gemi kal 
leleri servislerine d3ğılmı:; bulundı 
ğu bir zamand:ı, Bian.1ar~1', diğer b. 
4.1 bin tonil4,tolu.k geı:ııi oltm Tir 
pitz ile çıkabilmesi ve oize muhar' 
be verebilmesi ihtimali varkı,;·n, Bi: 
marL:k:·ı nıı;in felfıkelli bir sc!eı 

yolaldığını anlatmak için Ray~tJJ.! 

gelıni:i olduğuou bilıniyorum. Afri 
ka lmparatorluğunun en büyük lu• 
mının niçin zapdedilmi:-ı oldugu " 
niçin 200 binden Cazla aslcrrinin clı 
miı.e esir düştüğü sebebleri hak!~u. 
da B. l\1üssol.int'nin ikna edeceği bi 
beyanatt..ın da malümattar dcğ'j.llnı . 

Eğer zamanın ınünasip olup olma 
dıı'!ını na:tarı dıkkate alm:ı.dan h.:ı 

rek;ltunız hakkında aleni bir ınuza. 
kf$rede hesap vcın ek r.1ecburlyctın 
de lıulunurs 'n, kendimi IOıun sc 
yerl" rn~J zurlu bir \'aziyctç koy-nu 
tcl~kki cdC<'eği..rı. \!esE.-la BLnurck' 
ın tahrlbinı ten1in i.c.n ne rı ı ted 
bL lM" illraş oıdu.;L. TILZU , ... 1 edece' 
bJr \'.J;:ly<'ctc c:clmc..1 :n parl5.. cnh. 
ı:.,. d'un krı.yb hakkırıd.:ı bi m ~za 
ke .. c ı.llcp C!t.f'l:':ıiş olsn itli, l;u n: ı1 

ı.url:ı lıir k •y ;'yet olac~ ,.tı. Avnr 
J(a,1n~rası11:ı. hizmet etrne,c ve Avuı. 
I·:an1:ıra0un harbın idorcsine d:ıı n· 
n1iln1kütL olan en taın b.!r rı bet d:ı 
hılindc i. tini!.-: ettirrrcl~ ~ciı d~ ın· 

lıtıtün gayrt:t.&n1i sarf ediyı ruın, "al 
kı~lar Fakat harp ha :.ınd.1 c:uJ. 
arzu ettiğim b:r ŞC'Y ol<ı.r beyanatı... 

bulunn1<ı.k için, hi.ı.l,fımcı ~dına lıt 

sntı inüh:Jp ctmcıre ınUs..ıdc edllnıc 
si pyanı tercihtir. 

Girit muharebesi hah.kındn b!r mil 
zakereyi tasvip etmenin diicr 
umumi bir sebebi de, bunun, o. tü 
~arkta vukua gelen c;ok mühiır \ f 
mudil bir sefl'.!rin ;yalnız bir kıs-;"1 

ıu teşkil etmesi ve bu seferin hcycb 
umunıiyes( ile bal-.s mevzuu edilemcı: 
olmasıdır. MüzRkere mevzuu olarak 
gen.iş cepheınizin muayyen bir böl -
gesini seçmek, harbin ıdaresini tct .. 
kikte ve tenazursuz, kıjffit aldntıc~ 

bir tısuWür. Gcni,ş bir SJbne ancak 
heyeti umwmiyesi ile t~tkik cdilebi .. 
lir. Bilhassa, hepsinin birblderı!e 
mü.nasebeltar l lduğu haı·ektıtu1 ta .. 
mamlanmanıış bulanduiu bir zaman• 
da, bu.nun parr;a parça müzakeresi 

(Sonu sayfa Ş ıütun 7 d~) 



HARP V ZiYETi 
llaDa tehlikesi 
(~ t:arofı 1 iııci aayfa.JD) 

~.~.-~illhları nı n 
k'ıuueıistiğine g ö r e, d:ı.r 
i::, . . ç e r ç e v e dahilinde, 
:-s<ııırıne kargı müessir olabilir
~ °?"çak, geniş blr sah:v!e. telr 
-mı ikaa kadir.iir. Bn anda 
llııılıarip memleketlerin biltiL"l 

:: ~~~~va _ate§leı4ıı-
~Yer defi ve tard ciatemleri 
...,, ancak mühim bölgele?de bir 
~deye kadar, çok def& da t&· 
- tnahi~ öteye geçme
lllek üzere, bir ateıı barajı VÜ• 
tllıda getirmektedirler. 

lia.tut, hikim bir ha va or1n. 
8Una sahip olınıy&nlar da, sise, 
~nlığa bilrl!nerek, milyon· 

. l'l barındıran şehirlerde bıJ>,. 
~ ve imha rolleri ifa etmekte· 
~!er: Tayyare artık korkw:ıç 
"'l' ııiWıtır ! 

Seddiıbe.b.irin ilk gftnlerinde, 
~ girmek üzere Domnııde
~e hazırlıJc variyeti alan a. 
.... ~ havadan yağdınları 
~aiardan ve çivilerden Jn4i.. ! 

:F· ~ ?la.ııJar vardı. 
ı1;,_ •listinJn dağlık arazide gün· """C<lll harekat . .._ ___ .. _ 
'tyja >cralll, ....,._ .... 
d-iı taı:ı: geçeme:ııdi. Tclasür
"'·-~ekilmek için alıuan emri 
~ liç günde yerme getire
~· Yol, hava filolt.n 
~balariyle yalruııyordu. Ve 
~ gecenin muayyen saatk> -
f11g e Yapılabiliyordu. RAbi Bo-

lllda telelatla kMŞl}aşbm. 
~~ kuvvetlerinin istik'bal 
~ dehlet]i unsurları sı
~a geçecekleri, daha o gtin-

anl•şılmıştı. 

&ctalıeşistan seferi, si!Ahsız ?ti 
~karşı kanlı bir manevra, 
İdi. poligonlarda bır deneme I 
İclilııPanya, iyi bir tatbik yeri 
~ 'l'a!iıngihların veremediği 
ı •• : ler; öğretti, yetiştirdi , me
;-ııa.rı değiştirdi ve bugünkü 
~~r . için zemin ha7.ırladı. 
..._~ bütün bir motörlü 
>~~ tümeninin, muharebe -
~ıneden, yürüyüş kolunda, 
lıha. e all:ııui itibariyle Y.ayiata 
~ Y&rak panik yapbğmı 
~ &.ıı mecmualarında görüyo-

1-"· ~ 1 Yıldır, hava kuvvetleri 
~el"de saçtıkları dehşetle 
~iı ltudretlerini tanıtblar. Son 
~ lı harekatı, az zaman içinde 
~VV~tlerin hayatına sığan 
tıJJıYı göstermektedir. Gi
~ ıselerinin en büyük kah
~. ~ar! , şüphesiz, havacılar
~vaı ahir bir donanmanın da, 

le llrda karşısına çıkan hem 
~ulunnıadıkça. hava eJ· 
etın zebunu olduğunu iti-

lia ek hakperestliktir. 
ıı.,..~~ kuvvetlerine k"rşı do· 
- -.ıın da çok hassas bulun
Yu':'1~ Giridin akıbeti göete
ietİ onanma, ancak hava em 

elde etmek şartiyle ma-
ıi/!'" Girid etxafındaki zayi· 

~lesıne bu defa. da bir tay-
lı. ~fı gemi.si ile iki destro

~f~ lnuştır. 
~gemisi, silih arkadaşının 

y bretine mazhar oldukça 
b a ilir. Donanma eemaıım
lı~ .ateş barajı yaratmak 
iarıyeu yalnız hava defi 
. rıyJe mücehhez, fakat 

')i~n; denize ve havaya kar
Vazo ınüdafaadan mahrum 
k~ istihdamııu zaruri 

lıigilizı . 
a1ı.ı erin harekatı Suriye 
karına kadar w:atmala-

~ 1 en mühim bir sebep. 
"-kdeniz emniyetini ha

t.. na kaptırmamaktır. Yu· 
ta ıı.~ kaybedilmesi ile Ege

lııj ,~livesine rıza gösterildı 
~ ~zı_yet, Giridin acıklı akı
ıı.,. :vın etti. 
~r~Yş, hava kuvvetlerini u
. a tutmakla müdafaa edi
~ :ıbrısta, Suriyede ve 
.\kd'ilıııtinde yerlet;en dU., 
. enizi ve kolayca 1s-

'ii1t e ve Süveyş üslerini 
fa E!debilir. İsken deri venin 

'll.iıı;~ İngilizler elinde bir 
~ &.ıd üsler bulunmasına 
~ ' kolay olmıyor. Donan
-...:. e•~iı;i gı1ıi bir seyri se-< 
• ~ ~lıai temin edememek-

~ .k t1 aya gide· 
l'Gr~ gemileri 
uı,, 

tarafı 1 inci aayfada) 

ta Yl!ıti.edir . Kaamafih 
ltat't karar salA.hiye

· ~. t VekAietmiıı uhde-

84.BA 
s 

e esiz 
---t---~ • 

l ngilizler 
ŞAM 

Resmi Harp l 
Tebliğleri 

ihv r B 1 lan !Ziraat Bankası 1FransızNazırlar Jngtnz Baıoeklll-
kumbara heyeti dün de nta •IJgledtğl 

tarlht RBiluın 
kapılarında ( a., Uırafı 1 ın.,; ..,.ı..ı.ı 

Ş&rkt Afrikada Celga cephe
sinde Gondar mıntakaııında ce-

nasıl taksim ediyor 
Bir lttlyan gazetesi 

yakınd; mühim hAdise· 
kır olccağını yazıyor 
(Baş tıra/11 inci Nil fada) 

jiıne tabi lir İtalyan vülyeti 

mükafatları toplandı tam metal 
(e .. tar ... 4 -u -1aft)

nllı> .,ıııpdtw--ııaa ıc.., eder. HarlıiD 

umumi teilrildıı4e, - ka7ıP ve 
Jra••!lıQl-n. btm! .., tıltikbel ftzerine 
~ ve .._ ın-aa. yapt.len müte.ı 
add1t Wepleri k o ? k için mev ... 
cut ım; k1mımme tall1 '\evı.i:l hali.. 
laoda '* 90k me =· yer al ır. 

( Bq w•af . 1 lftcl ""Yfad• ) 

Sah gnnü ôğle ilzer i Suriye reyan eden muharebeler esııasm 
araziıliııe dilhul. <ın der'rı nok • :J~~=:ı:~~ mahstis 
tada k:'Jometre olmuştur. E-

1nı;l1b n-nı Tebliği 
ğıır rmıhb!ımel old ·ğu ıiıoere Lüb- Kahire, 11 (a.a.) - lngillz or 
nan ııa.lnl hmıı Alı:k& - Şam 
yoiUD& baglıyım iltieıık noktası ~ği~ umumi karargfilunın teb 

miittefilı: llV\'Ctler taratında.ıı Libyada., ka.yda değer mühim 
e~ geçirlHnıe, Herja.yum, pek bir şey yoktur. 
muhtemel. olarak tecrit edilecek Habeşistanda., Jimma mmtar 
tir. Fraaııa ıruı.lı toplar iğtinam kasındaki harekit, şava:ııı mem· ı' 
~- nuniyct bir tan.da devıun et -
hıgilis ylarının çok cefilll' mektedir · 

bir ha.nıbtte l)ulundulı:lan bildi· Irakta, BW<fuı htlküm sttrmek 
tedir. 1 

rilmelı:tWir. lngllis subaylan bir Snıiyede, müttefik kuvvetler, 
beyaz bayn.kla Derra~'a doğru ~yanı memnuniyet terakkiler 
otomobil ilerlemişlerı+Jr. Bir kaydedilmekte berdevamdır. 

obils otemobili harap et:m~ fa- ~~====:=:=:==:=,;~~· 
~!=-:::O::f !=: >=--!· LWAC A [F!J'. 
w bedele doğrv. sakm bir ııu - , · _ A -rette ilerliyerek oradaki F'raD- -
l!lZ subayını bıılınuşlar ve bu 1 2 3 4 5 6 7 8 'J 

Fraruıu sub&yı ile müzakereye 1 1 

~la.mışlardır. Fakat Fransız 2 '• 
IOlli>R)'l teslim olmayı reddetmi4 3 I .~ 

tir Bunun iboerine tngiliz kolu 
4 

\ .i ;.:. 
hiicuma. geçım. ve Dert'& şelırini 1 

5 1 •• 'ı zaptetmiştir. 
6 ı aı 

Hı.rp yıldınm :wmıi değil 
7 i 1 

olmuştur. 

Fa.kat eı. mnhimml, Hırvat 

devletinin lO asır SOlll'a tekrar 
devrilm.esi<tr. Bırvatistam yeni 
den ihya eden Aııte P&v:leıviçtir. 
.Ante Pavimç, tarafta.rlarile 
birlikte 12 8'De 1taıyad& sürgtin 
kalmıttır. Pavleviç, faşist lta.ı
yanın fili teeııriidöne gü-.aı.ebi • 
Jeceğini bilmektedir. Qwırnar8 

a.daJanııuı işralfie bugUlt Fiume 
nin istikbali )arla.ktır. Çünkü bu 
liman Hıı-vaistanla. ıı-n.ıta
nın denis maınıci olarak kulla
male&ktır. 

Dalınaçya ıahlllerind8i bti -
t1in adaların ib&kı, yf!III Spalato 
ve Cattaro vU.yetlerinin ihdası 
ve çok sadık ve eski Zan eya· 
letinhı blty1in:eııl sayellhııde ~ 
maçyıı. meoıeloeine bi~ naza.
rile ba.kıla.bifu. 
Dalmaı;ya nıeselesi Adriyati. -

kin emniyeti ~ İtalyaıı. Bırva.t 
krallıklarınm mtinasebetleri ile 
birlikte mütalt& edilmelidir. Hır 
vat krallığına Savoie hanedanın
dan bir prewı getiı ilrw:'fÖ"· Bu 

Ankara, 11 (&-a.) - Türkiyfo 
Cüınhuriyeti Ziraat Banka&nUt 
50 lira ve daha ziyade mevdu&b 
bnlunan tasarruf sahıipleri için l 
her üç ayda bir tevzi etmekte 
olduğu iltnımtye lrurBBı. bugün 
banka merkezinde ikinci noter 
ile diğer aliikahlar huzurunda 
çekilmiştir. Kendilerine ikrami
ye isabet eden -tev-'iat sahtple • 
rinden Bahııeslride famail Er • 
deme 1000, Nar.illide Fatma. Bil 
gene 500, İsta.nbulda HAtice Ka 
ya.ya. 250, Erzi:ncanda Hüsam.et 

t.a.. - 1 ,...,. ..,.. ... ) 

si!n Franms Af..'ika imparator . 
luğunda. kanşklıkl&ra ~ 
V>ereCeğlıı.i ve Amerikanın mli· 
daha.lesini tacil edeeeğlui. ııöy • 
lemi.Jtir. 
Weygımd. Almanyadıın askeri 

yardım ~ lstemeeiıı.i de redde ~ 
relı: böyle bir talebin de .Ameri· 
kanın mildahalesini tesri edece 
ğin1 ft Surtysin kabili miida
faıı. olmadığını ve binaenaleyla 
feda edilm.eı.!i ımm. geldiğini 
beyan etm.iftir. 

tin Seyha.n, Boyabadda Güngör !!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!1!!!!!!!!!'!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Oduncuoğiu, Zühtü, Halit Çelilr, 
Eleni, Boluda Tahsin Erkan., 
Niğdene Hıı.kkı Demokan Yfu.eı; 
lira. ka.za.ımıışlard. Bunlardan 

betb mıdrtelif mahallerdeki 9ll 
cüzdan sahipl«jne de 20 - 50 
lire. ar-nde ikramiye isabet et 
miF. 

D~yarbakıra giden 
Universite Heyeti 

dün avdet etti 
Rektörün Beyanatı Londra, 11 {a..a.) - Öğrenil

diğine göre müttefik kuvvetler, 
Suriyede Vichy kıtalannın bir 
miktar muka.vemetçe ka.rşıl* 

maktadır. Bu mnkavemet, teza
hür ettiği muhteUf noktalara. 
göre değhv:ııelctedir. Şu cihet 
teba rliz ettirilmektedir ki Su
riye BPfirini bir "yıldınm ha.r -
bi. , gibi telakki etmek bir ha
tadır. 

8 1 1 1 
9 1• \ .• , ba in mi ardan T>ıı!maçya meselesi ( ht ul'llfı ı inci •yfswlaj ı Millet lılec:llainin bit içtima 

ni ka.t'i bir hal suretine beğiaıı l lle dönm.İİ!Jlel"dİr. Diyarbakır devresini açarken dediği gibi 
Sc•ta ..Pt 
1-Bir kuş 
2 - Oturulan -,er, bir lıad 
3 - Hilnnet 
4 - BirdenbUe 

dd_...-._ \ "Türldye ııerbest.i ve nizamı cem 
mış a. """"~ ........ muhiti de haftadan çok istifa • etm"' rııadlr memleketlerden bi-

İateııeydik ~ V. - de et..,.._, en _,..""'·etli _,.__ , "'"" -~ -u., - ridir.,, Ve benim kanaatime 
Jebitt dağlamıda.ıı. .Annmıtlak larla ifade ..mtmi§ ve Diyad:ııı- göre dilny& niqmmın esası da. 
Alplerilıe kadıır ileri g9tllrebi. - Jıır hattaaı ilmin &et'ef 1Hıfta.. ı Kıırltllq Sa.vaıımın ve Loza - ' 
lirdik. Fikrimce bımn yaptıa.y • olar nın nizamı olan istikl.i.1 ııJzamı.. 1 

8l ak anılmışbr. dır. İst.lkW için kan dökmüş 
5 - Bir sigara. ismi dık, hudutlannı.a içlııe binlerce Ka.rşıla.m&, ikram ve iaaz et- bir milletin nizamı ve idool.i bun 
6 - Duyulan şey, b8§ nüfus ve tabiatile biııe hasım me, ilim adamhın ile al&ka ~ dan b•aı.. bir ""Y olamaz. Ba _ 
7 - Aptal. olan ~n...~cı unsuriar ıııoltarak ugur· lama iti'-·-iyle Diy-~ _.... ,... ~- """'· ..,._. ı şımızda bu niaamın timsali olan 

Fr&o..<mla.ra göre harbin seyri 8 - İbadet, dtlşnan.l?k bir hata işliyecelrttk. kır Üniversite haftası - onlar 1nönü'yü bu eeb<i'Je sa gı ile 
Vichy, 11 {a..a.) - Ofi bildi- 9 ~ Bir emir, bademcik lladlbulrl ...ıo.ı r.a. tari :ı...bm& tll.kranl& söy yorum• andığım gibi üç konferansımız 

riyor: Y.U...nda>t 4f1Jğoyo: hi ve ~ san ramt1rılar t&· hakikaten ilmin ııeref haftası 
1

1 kedına. ve niifı.ıa meselesine t.a.-
1
1 

Dünkü gün Suriyedeki Fran. nhi gösterdi ki '8Yletleriıı ırkt olmuştur. Muhitin resmi phııİ• allılk _.....,.. "'in sözlenmi , f~ 
l - Kitap aatılan yer 1 -· ·• ~ 1 

sız mukavemeti, bütün muhare-
2 

D---·-' ve fıkrl azami bir birlilı: talıa.lı: - yetlere hu itiben, ilmin mlite- da.kar Türk anasına hı"tapla 
- w..._.•n giden, men - 1 be hattı üzerinde muvaffakıyet- faa.t kuk ettirmi91er ve ırk, millet ve vazi hadimlerinden her birine bitirdim. ve kadınlığa fazilet ör-

le fazlalaşnuştır. Vichydeki his a _ Bir isim, çöl rüzgirı devlet mefhumlıırınl bir noktaad göstermiş olması yüksek kadir- ı neği olan bayan Mevhibe İnö-
siyat ,vaziyetin çok şayanı menı 4 _ Fransızca dost, halk birleştirmeleri lbımdır. Blll;!ka 

1 
bilirlik delilidir. Tanınmış aliııı, nUnün vatan hizmetine çağırma 

nuniyet olduğu merkezindedir. dil kontll!&Il bir çok unsurlan edip, şair yetiştiren bir meınle- emrini öğiinçle andım . Hafta. 
General Dentz, herkesin vazi. ~ = ?s;! ak. üstüne alan devletler, varlıkla _ I ketin ilim heyeti için gösterdiğj nın ml!.V&ffak olması yolunda 
fesini yapmakta olduğunu ve j 7 _ Uçan. burun nnı daimi bir buhran içinde ge- bu yakın ve samimi ilgi, mem· birinci umumi müfettişimiz sa-

l ket h btn 
. tl Ylil Abidin Öz.menden en bü-

maneviyatm mükemmel buhın - 8 _ Beyas, bir aflc: çirirler . .B&zıın ylllaıek ~vkul - e esa a. memrıunı)'e ~ yilk . . .. 
duğunu bildirmektedir . 9 n-. bir .....,_ · ceyıı emniyeti sebebile böyle un- kaydedilmeğe değer. j d'"- ylU'dun ve ~yeyı gor-

- ~J- şey, = eımır, Diyarbalurda umumt koni&- ..... Gerek uınıımı , gerek mcs-
9 Haziranın askeri blAnçosu bir harf. ırurl&rın hudutlar içine alınma- l !eki konferans! · · l'IUISlar için Halkevi sinem& sa- arın istisnasız 

şudur : (Evvelki bolmacanın tml!J sınuı önüne geçilemez. O zaman !onu tahsis edilmişti. Buranın her~ ~du, münakaşa.-
Sahil ile Hermon dağı arasın- bu uneurlar hakkmda. lnıfılusl bir 1200 oturaca.k yeri vardır. Her IRl'IL ıftirik etti ve bu suretle _bu 

da bütün düşman hücuı:alan muamele yapmak gen•tır. Ta - . koııfer&BSlara hareket verdi. J 

geri püskürtülmüştür. Ve bü- I bil o ıt&kdirde bu nn8Ut'lanıı dev 1 gün 
17

·
30 

dan 
19

•
30 

a kadar bu· Sekiz viltyetin ba9ında bulu-
tlin Fransız mevzileri muha. - lete karşı mutl&k surette sadık rad~ umumi k?nferaııalar ~':" narı _ve bunlraın her birini ve 
faza edilmiştir. Hermon ile Ce- vatandaf oımalaı-ı şarttır Eemı 1 ~di. Salon iaima dopdolu idi. her ışini..naeıl bildiğini hayran-

' T-'- · j .ısı.eeleld konfenınsların bbbl o- Wda gördüğtimttz sayın umu 
belidürüz arasında, hasım dıır- olan ~: ıra meVRUı Ue coğ !anları Nllmune hastahanesi mi m"'_...._,_,__ izi . lisa-

-• . ...,. telif ed"lmed· •· tak ~............, s erın -
durulmuştur. Fransızlar bazı nu.ı vazı,~. . 1 ıgı binamnda. ve diğerleri gene bu nınızl• benim ve bütün arkadaş 
noktalarda muvaffalfıyetle mtı- diroe ırkın yerim değİştinnesl salonda müna.k&Şalı olarak bet' lar:ımm ~ b 
kabil hücum yapmışlardır. llzını gelir. Ah&1i mın.delesi ve g\in saat 11 de verildi ve mil- dan ulaştırmayı ı::f ura • 

i 
"-- ''-ın bir k•"""'nın .._, _ _. et - naka.şala.r.. ..bir buçuk baza.ı:ı ild rwn. v e sayıyo-

Hava kuvvetleri, İngiliz kol- 7 1 L : ; L E 1 
\ .......a --~- .._,,..,.. -"-"'' B 

- • ....;;~..ı b" -·-·'-'"- ,..,.__'-'• sa.at ""'uu. u lı:onferanalarda Dhl•-'--'- -"-
tarını şiddetle bombardıman et- 8 • • • E f S : E I • mesı .. ~ r ...,......,,.. .,.......,., da. ll&loıı hemen daima dopdolu ., .... ~~ v ..... i Fevıııi Gürel 
mişlerdir • ! 9ı-;: N ı 1 I I lı! bu suretle 8iyıuıl ve ırki h1ıdut - idi. den de !>i!Yük yardım gördük. 

u:; la.r telif edilmiş olmakt&dır. Bundan sonra Rektör, ""'" ~. Dıyarbalurın parti mü -
Çölde. Fırat üzerinde, yalıı.ız \ ...,,... fettişı Doktor B " 

dün Fransızlarla bir İngllis ve ~- ind Halk 
Almaa baş kumandanlığı ile 1 günü ve haftanın muhtelif m· tı• . . . ay ıw.ünirden 

ı bu- - yıı.pılaıı anıa.şınalara göre, Ati- balarından balısetmi3 ve ~ . ~"' .reu. en, evi 
motö.rlu" mü!" rezesı· arasında •- yahut silihlanRI akma.ga ik- reısinden bıı"-- -- - o"P,.,,tmen ,,_ ı:ı.a da dhil olmak il.zere bütün günü 8'&ğıdaki sözlerle konfe- . . ' =-- .,. - · 
mas tesis edilmiştir. tn-'- n_a iç.in _c;o_ k kıyın.etli bir alet va- . b \ad - 1 _._ J.erimiY.den, doktorlarımızdan , 
müfrev.esine topçu müza.lı!;; zifesı germektedir. Yuna~ 1taly~ kı~arı ':&· = ~~ ıgını söy eye,.,.. de 1 hukuçulanmızda.n çok saygı, il-

ebnektedir. 1 General Catrouxnun puar rafından işgal edilecektir. Bız, J "- Ben ilk tahsilime Diya.. gi ve ikram gördük. Onlara da 
mümkün oMııku kadar Yunan 

1 
ııill<ran hisleri ile yüreklerimiz 

lngiliz . ka.yıpları lı.iMedilir / günkü beyannameleri bu opar- ili ti . hafifi tm..&... -•-- rıba.kırcl• başladım ve beni ilim j 
derecededır. 30 kadar tank lörler vasıtasiyle tekrar edilmiş m e nı e ""~ _...,.. - ' p!yelerlnin E'n yükseği olan il· dolu olarak geldik. 

~-""'"· ğız. Yunanlıları bu sefalete a- ı nı·~-:.- rektör" ıu··vnnA ul•.,... _ Kolordu komutanı sa.yın kor-tahrip edilmiş, 8 bombardıman ve ıuı;;,;,,ler tarafından işgal · dııreeiJ •ç• "'"" o- _.... 
tayyares i dförurülmU.,tür. edilen mıntakalardaki maballi tanlar Londradalri 1 "ttih . eridri. ran hocama şükran borcumu ö- ~eneral Galip Deniz, ilme ve ilim 

ha.lk İn iliz
. 1 . efl Yunanistana Jcarşı ı ar; ede • ı dedikten sonra ı"lk tahsı" lin o eyetine itibarın en büyüfünü 

Fnuısıaılann muka.-ıi a g erın hed erini .._ __ ...._._ g·· tererelı: bizleri " 
iza heden konuşmalar yapılmış- ceğimiz hatb ,_.,.,.,,te, bu günkü ve bu~ü durumu ara.- ~ . pek mil.tehas-

Londra. 11 (a. a.) - Reute- memleketin İtalyanın Akdeniz- sında keyfiyet itibariyle bir mu- 818 etmi3 !e garp ilmine en ev-
. s · ed k" tn · ı · 1m tır- deki ha=t sah•B!na dahil bu- . . . vel teveccüh eden orduınw: mem 

rın uny e ı gı ız ve pa- 1 ö" enildiğine .. üttefik lnd ğun ,- .. önünde tutacağız kayese yaptım. Kemınıyel ıti- !ek t .. daf da . 
ratorluk kuvvetleri nezdiııdelr. 

1 
.gr 'al edil go:ı, m la ~ u u &02 · ı lıarlyle d~ göstRrdim ki koca ~ ı:nu ı:asm daıma mes-

hususi muhabiri bildiriyor : er ':!at enb~ -~ ra, Roma, 11 (a_a.) - Corriera Osman! ıin.paratorluğunda ilk n~ ol~ugı_.ı ~bi iln;ıin .. de ma 
Metulla bölgesinde dü~ mın b ;.ın upet ; Y~~- DeUa. Sera. B. ıtııssoWıinin nut- , mektep sr.ylhı 1914 de üç bin ne uvveumız~ en buyük un-

bfila mukavemet ediyor ve lankıe:. Y ve ro goı> - ku hakkında mütale&tta bulu - ı beş yür. ve b.ıgün üç mislini aş- :dan ... 01.d~nu ne kadar 
KJare, İngiliz topçusunun kuv- me ır. nurken harbin. kat't bir _..__ _ mış olarak on bir bindir .. Kırk ~- gosre.rnıiştir. " 

" ..ı.ı... ku·-_...__ ' ~- bin k" .. .. ki - .. Rektör aozııne ~yle devam 
veUi faaliyetine rağmen dur- .,ama Y şıuı • ........,. sına varıldığını yumakta ve oyumw: 0 u~.a go~ _ço etmiştir: 
makta dev!lm ediyor . Kudüs, 11 (a.a.) - Kudüs rad fevkali.de ehemmiyette bıı.\ıka cu1ıiannmin anw uc;te bbinl 

u, __ ,_ı_, balen ugı"'-'erın" yosu, müttıeflklerin Suriyedeki h~"''seler y-'-·__..- dem-•..._,- olrutabiliyoru.z. Bununla be· ı 
A.ıı:ll "-= ı=ı ""' ......,...., .,,._.... ra.tıer köy enstitülerinin kurul • 

elindedir. Bizzat köyün içinde j terakkilerin_den. ba.lıse_ derken es-
,.,.,.p.--ı·r olmakta ve burada c e emı. • ,...... : • bu · · halletm 1 

üml d .,.._ ki maın ile cürnhuriyec hükümeti- ı 

..- .._._ Hail iki nttefik GL Antone"'~o nın ışı e yo una bir Avllliltnlya piyadesi Vichy kı- .. .. m kol, Suı:uıı --~ plAnla. nasıl girdiği malfundur. 
taıa.rı ile muhııreb etmektedir. obür t&rafmd& ilerlemelı:tedir. Gene açılışta Diyarbııkırda ifa.. 

Başka iki kol da Şamın ce- Almanyada de ettim ki !stanbula Di·-..._ • 

Kahire, 11 (a.a..) - Reuter: 
Şarki Afrika seferinde 9Clk 

faydalı olarak kullanılan oı-· 
kirler, Suriye seferinde de k.uJ.. 
Janılma.ktadır. Oporlör, Suri· 
yedlıki Fr11o11111& kıtalanııı mllt
leDu n tarafuıa gBÇ ejıe W 

nubundaıı silratle ileri yi1ril - kırdan 30 küımr yıl ~İ t':m 
mektedlr. . . V.ilnih, 11 (&-&.) _ Ru••nya Zl gltnde geldik. Bugün a.yni yo-

:Merkeıs kcıılu - Mer.ıayuaı devMt ftliai geı:ıen1 Ant.on lu iki gün ve t:eş saatte aldık. 
mı_ ntakasında t.eıüJı:i em.kt&- 1 

"".......... +--- 119 w .. ".:4'. Demlryolunım Diyarbalara me-

l -- -.:fJ-V H - dcalya ~ ~ ....... ürd, .... " 
dir. 1llilür- Ta7J1U8 n s Jıınm.. atı tebaı1b ettirdim~~~-:,:_ 

Bııfka. kolların im unaarlıın Alman ı..rw,ıe ı-. Yoıı -rY' 

iıun& yıılım~ kilcm ·rıı- ,1 IUbbe:ııtrop tanıııadaa.b-•·- dliıQılıDa mid. ıdamı ve Qpa._ -- ,... ,_ı. d~ phamı ne 19P-ı 
tede ~. . ........ ... ıaııı ~ . . Blllrtlk 

Muayme edilen lıaıstalıır 

.. _ Diyaı<bakırda 959 huta 
muayene olunmuş ve 15 ameli
yat yapılım§tır. Aynca civarda ı 
bulunan göçmen köylerine git· 
tik. Diyarbakır vilayeti hu
dutlan dahilinde 12 bin göc;mmı 1 

iıı.kin edilmiftir. Burada Cüm- ' 
huriyetin başka derltleriyle, 
ba.ş.ka bir mukayesesini de canlı ' 
olarak bWmU!I olduk. 

Hafta}'l lıi.tirdilrten sonra 
pazar günü saa.t onda Diyar
balnnl&D. lı.an*eüe Ergani ba
kır m ' i- pldlk. Aynca Gu
lem&n krom made-ini de ~ez -

-. B. wudlaa Jlüne, benden, 
Gidt..U. a,.S- lula bir mliddot eli
miade ı-. niçin lıılr ~ Tayyare 
~ J'8.PfllJJ"Wak ve bwnları eo 
)0(1- mOdafaa -ny-e k<>ymı
yamlt blltlln bu zaınaw kaybeuıtıml 
z1 -9 ve eter Gidi Almanların e
line dlipe ıdl Almanlann bu i.$i na
sıl mil.emir bir sUfttte ,.-apacnlil.arını 
lıatuUttı. Herkes iıinf ederlri , alcei<: 
v e ,- tı!lh hava d.afi toplan \"a 
meydaıı1an müdafaa için tayyareler 
l:>ulm•ftn, Gıri.t'te bb;vük m ikta rda 
!on-tt meydanı 7"pınamız bir hata 
olurdu. CUaldı. bu ancak hava yolu 
ile ada,ya na1<t,;.uı...ı. duı;ınan kıtala. 
!annHa -...ıni llolaylaftırırdl . 

Gtııritte knl lantbr vaziyette iki 
T..,,...... ~içle niçin limımu 

lwlar '°P v-ıt sualine ce
vap vemek ~. bu. topların bu iş i 
çin tasarruf ediJebilip edilemiyecetl 
mestıla1n.i naatn dikkate alına k ı 

cap edecektir. Btı, bm daha geniş 

bir ~ ıö~ı- Bütün bu 
esnada, AtlaoUlt muharebesi devam 
eım;,tır. Ve .,dalı bir suretle"Gi"it 
e konabilecek -.Plar, l'oker wu l!f 
ve Heinke1 \ayyareler4nio hücumla
rını tard için çok böyök miktar lar
la ticaret vapl.l1"larm.a ycl~e~t.i ri lmiı 

ve bu suretlP bu ta7,yarelerın za ... 
rarları u:.ı..lblmı.ştı:r. Bwıdan ~le~ 

bizim bunııda fiddelli lehli • 
keli hücumlar altlnda bulunan Ta:r
;ı>llN' mcydanlanmızı.n, tayyare !ab
rjkalm-ı&wn •e yahut li ınanları;nı

zın ve tebirlerim.ızin., orta şarktaki. 

harp dolqıoil _, altı yahut yedi 
ay içi...ı., toplannın daha fazla azal.. 
tılm- veyW>ut daha !azia t.ıp1" tec 
hiz edllmeııii icap edip ebnediii ıneı:;c

lestni nazar dlkkatıe abnamız 13.u m
dır. A;ıoru:a. ona -ka d•ıi -
mı;c. her .ftt7 Ke.p~n aeçınesi icabı~ 

ti'1 içi.o.. ek!-ari.yetle U( oy a.tıl k al -
maktadır. 

Akdeuizd<! harp için, büyük risk ler 
aldık ve 1ııgi!terede çok ciddi rahne 
lere k:ırşı koyduk. Bütün ka1aakları 

mu b . kkında tam ve yakın malüma
tı olmadan ve bu k.ıs7n:ıkların kar
ı;daı;lığı m uhtelif talapl erı tam bir 
tetki.k.ıP tabi tutmadan, hiç k'nı~e, 

Girit taJyare maydanlaruu takviye 
ebnek ve f'azlaLaıtırmaK itin daha 
bGyü.k r· kler almamız veyahut ken 

d i.m izi nrlJlv1ıtanda d;,ı;ha ku\' etti 
bir darbelenm~ maruz ı.k o a .. 
mış icap ettiğini takd\r edemez 

Bununla ber.aber, Yun:ı. l t). 

metinin bızi Giride da \ et t- t ., da . 
k.lkadan iibaren, mW!l..: m d<'n·z ussli 
olarak Suda koyunu müdafaa için 
civardaki tayyare meyda gt>nı~ 

letmek iç.ırt ve bu deniz ü.:>sü ile bu 
tayyare meyd .. nına Ak d eni7dc d;ğer 
stratejik noktalardan al:a lecl'gı

miz kanaatinde bulundugun"luz en 
çok miktarda yü.k.9ek ve a lça k alışlı 

toplar vemıek için ted.Lıirler aklı k. 

Nakliyatta dtişn1an h ü<'wnuna kar
şı., dÜfnlarun çok büyiı k bır ga yre
tini icap ettırmek ıc;:in k · 'iedoır • 
ler aldık. Fakat deınıizlerd,,. bir ~ok 

adalar ve sUı.rtejik noktala r vaı·dır 

ve her yerde emniyette olınağa ça
ıı.rn~ hit bir yerde ku \.·v~tu buJurı
mamak d eJnek olur. 

Binaenale-yh eğer avam kamarası 
bu meselelere tafs il3.til -e nüfuz ede
bilse, kuvvetıerim iz·n doğru bir tarz 
da tevzi edilmi~ olduğu kanaat~ne 
varırdı. Fakat rakamlar verm~en 
ve vakıalar ileri sürmeden -k.i bunu 
yapCP&roı kim.""' istemiyccektir- A 
vam kamarası için \ e h atta g;ızete

ler için bu mCSPlede dogru olarak 
nlsbeUi ve ınuk•\·azin bir hukme 
varmak tamamile imkan: r·dı r . lI<ı

len kulalnılm ıyarak şurada burada 
yatan büyük miktard :.ı ha ·n .ı fi 
toplarım.ıı: ve tayyarel~dmiz olduğu 
nu sanan kın1se., ınükemrrıel bir ah
maktır. 

dik. Her ikiai de oralarda ya.lnız 
medeniyetin büyük kudretini 
götürmüş olmalrle kalmamış 

emniyet ve silkUn itibariyle de 
muhite büyük tesirler yapmuı
br . 

. Gerek gidişte, gerek gelişte 
demiryollarınuzın intizamı he
pimizde büyük bir tesir bırak
tı . Dünyanın bugünkü şeraiti 

nde bu intizamı Tiirk idare· 
hının belli başlı bir ba§arıııı sa· 
yılmak lizmıdır. Dönlijle An
kara gacmda ,gelecek sene Van 
da açaca.ğunız Üniversite Haf
tamncia değerli Vekilimiz Yü
cel de ararmwiıı ı.Jımınayı vad 
etmİ!ftil'. -
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4raba kırılınca rayındaki 
çocuk dO~üb yaralandı RADYO 

YENi SAi AH 
_Q __ 

Beyoğlu Vakıflar Dire tG Hiğü ilanları 
ı_;lükı;U oğl ııAhmet Fehmi i-1'-----------.rı 

dar<ıaindelô tek atJı 1081 pll- 12 Haziran 1941 

Sabah, Öğle Ye Akşam Her Yemekten Sonra 

kalı araba Çarşıkapıd.a. Yeni
~erller caddesinden gec;erken 
birdenbire sağ ön dinğilı kırıla
rak tekerlek fırlamıı; ve araba.
da bulunan :';adı; Akyıldız a.. 
dındalti çocuk düşerek aya • 
ğından yaralanmıştır, Yarah 
tedavi altına al~. Tahki
kat yapıknalılıldır. 

Et le başını yarmış 
Kiıçlikpa.zarda Kutucular 

caddesinde Limoncu sok~da 
6 ~ıı:vıda kahveci Niyazi Ayrıl· 
ma.Wı kavga edip ayni sokak· 
ta 8 sayıdıı. demirci Veysel Ka
ranı eliyle vurmak suretiyle ba
ıııru yardıgından ya.kaJanmııı ve j 
Niyt.Zj tedavi altına alınmıştır. 

7.t/J Program 
7.33 Mtmk 
7.4~ Haberler 
8.00 M()zlk 
8.30 EWn SMI 

' * ı?. :ıo Proııram 

12.33 MUzlk 
1.Z.45 liaoerı.r 

lS.00 Muz:dc 
lJ.15 Müzik 
ll.iO ]l.fü"-Üt ıJ;ı 

13.00 Pr.,.,-.m 
18.03 Jrfüzik 

:ıe SO Ziarat 
takvimi 

18.40 Milzik 

19.00 Xonuıma 

19.15 Müzik 
19.10 Haberler 

19.45 MUzlk 
20.15 Rac:t,>o 

ııazeteol 

ll0.45 Mtizik 
:U'.00 KOOUl!l>a 
21.10 J.lüıik 

21.15 Konu:ma 
21.40 lllüı:ilt 

22.30 Haberler 
22..45 Müzik 
23.25 Kapanış 

18 Ayar Masif Altından Mamul 
Tc:ıkrıben 470 gpa1:~ agırLğında, knpağının üzf'·riodf' 8 11rll:'t y;rrımşar 
lıratlı'k b.löblan (Bleu - Blan<;) İngiltere pırlanta:)ı ~· <ıTıasıııdu ay. 
rtca keıa pırlar.talı bir çer(eve itinde tngiltere Kralıçe~ı Vıktorya
nu. pırlant.ndan m~rkaıını havi ve el ile fevkal3dt' ışlcnrtriş mineli 
bı..ı);Ui\. bır kutu 19 H~.Uran 1941 Perşembe günü Sandal ~te-

rundc müı.ayedeye çıkarıl21caktır. 

Emlak ve Eytam ~ankasından 
S..a No. Mevki ve Evıafı M. kaymetl 

L. K. 

15!18 Kachköyündt". Hııc.anpaşa mahallesi eıeki FA..ikbey YE"'Ji 200.
Kur~iahdtte ok,ıgı eski 5 müker~r, yeni 7, en yeni 
~ pal"SPl l nuınar-:tlı 166 ınetre mur;ıLbaı arı:a. 

l5W K•dıkö) 'd>dc., H•s;mp.ı,..., .. ıahalle'i .,.ki Fnıkbey -.ni 244.
Kw·oa~ahdcıre s.tıK,r~ı e~·K1 ~ mukerrer, yeni 2.5/1, l!Cır-

t>I 2 num .. rwl. 202 82 ınetrt? 1nu bbaı ar~a~ 

1561 Kadı1'.o'.\ undt", H ~"'11 f..· ,ı ıı~.ıh;,.,lh·.;1 C$k1 Faikbt'.' "f'- 2!13.
ni Kurbağalıdcre flokağı eski 5 mükerrert yenı 25/2, 
pcırs(~l 3 nurna.-alı 2 ı 0.29 m~tre nıurabb~u an.a. 

l~:! K...d1köytinde lU.ıı;anpa,a n .~halJt."51 eskı. P'atkbey ~ 2~.
nl Kurbagahdcre suk· iı es''i 5 ınükerrer, yenı 25/t, 
p&i-o~l 4 num&rDlı 208 metre ınurabbi:lı arr.a, 

15ö3 Xc.ıdıköyunde. Hoa c1npa~a n,ohaHesi e1'k1 Jl"ıııkbf'~· ve- 147 -
rı Kur~gHlıdere ,:;( 1knıı esk !l rııük~rer, :veni 2ft/-;. 
parsc•l 5 nıunaralı 122.39 1 ır·tre murabb<ıı ar~a 

1564 KaaıkO,..Unde, Ha pıışa mah~llt'!-, ~ki F&ıkt>t-y, .ve- l >8.
nı Kurbaıalıdf"~e #Jltc gı eski 5 mi.ikeITer. yeni 25/6, 
par l G num<lralı 98.24 nıetre murabbaı ana. 

1~65 Kad.lkO:YUnde, H~pa ... a n1ahcıll~i e!llki ~'<ukhfo), . e. 119.
rıı Kurb;ığalıdrre 90kagı P!fl'k:i 5 mükerrer, .)'eni 2~/7. 

parıel 7 nurr.aralı. 98.82 metre n1urabbaı -arsa. 

l:,17 Kadıköy(inde. HaMJnp3şa 1l1&hdll~i eski Faikbt-J--. '!"P· 538.
ni Kurbagahderc ~katı eski 5 mı.ikerrt-r, yeni 2ıı;ıg~ 

part.el 9 numara}ı 538.3!i 111etre rnurabbaı ar~. 
1668 KadıKOyünde. Hasa~a mahaUesi eski Faikbf>' ~e- Stl.

n. Kurbağalıdl"'rt; ;;.okatı eskı :) mUkı:rrcr, ~1 ·~;J.0.., 
parsel 1 O numaralı 267 74. met.re murabbaı ar 

1669 Kadıi<öyilnde. Hasanpaşa mahalle-;i esk~ Faıkbe), "e· 321.
ni Kubagahrtt're rokagı fiiki 5 mı.Therrer, Yt'11.. 25/J l, 
par~el l 1 nurr.ı.rölt 26717 metre murabbaı rır~a. 

1578 Kadıkôylinoe, lla!llanpa,a mahallesi e!Jci Fo.ücbfoy. \I~ 2:21.
nı Kuboığalıdere ~kacı etiki 5 mükerreı'. yf'n.i. 25112, 
pc..u· .... t>l 12 numaralı 267.1 m7etre murabbaı anıa. 

1571 Kodtk.öyünde, Hasanpaşa mahallesi eski Faikbey, ıoe- 2R5.
n Kub<J.galıdert1 '°"' .oı.tı eski 5 mükerrer, yt•ni 25'13, 
parM-1 13 numar~l? 221 19 metre murabb•u an:a. 

1512 Ked>kOyunde, H.a~tınpa~ mahallesi eski Fruk~. ye- 359.
n.ı KubagRlld<"rt- okaK-t eski 5 mükerrer. yeni 26/14 
parttel 14 nuınaftllı :J98.77 metre murabbaı arıta, 

1~3 Kadıköyunde, llasanpa~ mahallesi eski Faikbe), Yf- 283.
ni Kubagalıdere ... okPğı eski 5 mükerrer. :venı 2'>/l~, 

parsel 15 num1röh 235.56 metre murabbCA.ı J:ı·'.'Ja. 

1674 Kadıkoyıinde, lfa,.-ınpai-3 mahallesi eaki Faikbe)·, ye- 268.
ni KurbağalıdC're t:ıokagı eski 5 müke'rrer, yf"!li 25/16, 
parJ--Cf"l 16 nuniari,.ı]ı 223.49 metre murabbaı ar. :ı. 

1643 Kadıköy, R.&ı;impaşa mahallesi eski Hrılitaca, yen! 794.
Mı!-llrlıotlu 1ıokak e11ki 18 mükerrer, yeni 45 numnrah 
71 25 metre munt>baı hanenin 1/3 hiSbeSI. 

1675 Beyoglu, Tat.a\'W. \ Xurtuluş) mahalleııi (Muh~r &- 26P.
detUn) Muhtciı aokak eski yeni 3 numaralı tahınin~n 
77 .5'7 metre mu1·abba1 maaba.h~e menzilin 2/5 hı~si. 

1729 U~Kudar, Altunizade mahallrsi Tophanelioğlu Kısık- 205.
h Tramvay C'Rddesi) Se13mc:ız caddesi e;ki 51 num .. ri\lı 
2045 mMre murabb:n tarh~. 

1702 A.k!W.ray, Yenikapı Yalı rnahalletti Alboyacılar s.u~ak 107.
~ki 80 yt-ni 94. pafta 208. ada 838, pal"Se'l 54 nwou.rJ~ 
lı 7 l metre murabba~ ars:ı. 

2002 l.h..küdar, tcadiye ~nahal1€$i Dotramacı Simon. sf.atc:i 225.
~hpw sokak et;kl 5.12. yeni 12 num~ralı 281.50 met-
te murabbaı muhterik hane arsası. 

2244 B<)·ol:lu. Kocaıepe mahallesi Kuzukuloğı wkak (yer.i 845.
H..-Jyrıye) eski veni 2:14. pafta 52, ada 535, 1>'1--el 4 
nuırıctrah 281 7~ mC'tre murabbaı arsa. 

2S01 U kudar, "Ye-n1mdhal1e. Yenimahalle caddesi f> ;kJ., ~!S 609.-· 

2304 

rnl 51 numarah tahminen 27.67 metre mıırrıbhaı 

du1 .k<ıo 

tl~ Jdar, Sel!ımıaU mahallesi, Sel.'lmsı7 caddf'l.1 
308. yenf 272) ı tai 240.202 numaralı tahminen 
mt-tre n1urabba1 dt.ıkkfın. 

• ki 1043.-
58 68 

2314 Be,·oglu. Kulotlu mahalleıd (Çukurcuma) Alt.oo11or 938.-
ıkrtk eski yeni 11, pııfta 24 ada 488, panel 27 nu-

maralı 62.50 metre murabbaı arsa. 
2318 Bt·yoglu, Kuloğlu mahallesi e~ki Cuma, yeni CuK.urcu. 1200.

,.,.,a ı--ukağı eski 1 -· 3. t.aj 5. 7. pafta 24, ada 488. p.s-rt-e1 
l'; numaralı 120 metre murabbaı arsa. 

2$01 Beyoglu. Knlyoncukulluğu mahalleai. Betyi6zy~ı·-.('min 149.
t-oR:;ık t"Sk yrni 4 - 6 pafta, 18, .. da 451, parı..e-1 lC nu-
m .. ralı 4P.50 mc-tre murabbaı ars:ı. 

2562 KtotdıkC:.~ Caftt<ıJ(a n1ahallesı tleri sokak eski 33 mil- 161 .-
k<·'"f<"r, tnj 84. p;ıfta 21, ada l 13, par~eı 36 ntım;ırah 

368 metre TTitırabb~ı arsanın 7/48 h;..sscsJ. 

2682 Usk dar Sinanı>aşa mahallesi Karantinahane sokak 141.
yeni 26 numanılı tahnunen 56.30 metre murabbaı de-
nizden dolına 'l.J"'Sa. 

l667 1iskudar, Selıimialieiendl mahallesi Mektep sokol< es- 503.
k: 5 numaralı 839 metre murabbaı araa. 

Yukarıd. adresi ve tafsillıtı yazılı gayrimenkuller peşin para ile ve 
pazarlık usulıle satılacaktır. 

Müzayedey• iştirak edeeelder mu)<adder lı:ı)'nıeün yüzde onu nlıbetinde 
teminat yatırmaları llzımdır. 

ihale IG/6/11141 Pazartesi günü s:ıat ondadır. Satış esnasında verilen 
~el mukadder lovmeti geçtıti takdirde teminat alı::çes.i derhal arturılrnı
yarak ihale kimin ubd•ine itta edilirse teminat akçesi o.na ikmal ettlri .. 
lecektir. 

tsteklllerln pey akçe!l, nil:tııs tezken!SI ve üç lota fototrona 'birlilcte 
);ılldlrllcn gün ve aaote kadar ııubemi2 ErnlAk scrviaine ııelmeleri. 
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f ı rcalanahsınız ! 
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c : 
""Bir ~fit' ıu·~lanmHkla 1 
d .,:!er emizl nmi$ olmaz. 
Ağız ddalcrinın ve da- 1 
hilı u:a..ıvl:ıı·ıo ınüternadi

yen aınan ecnebi mad
deler, ınfkroplar, yemek, 
içki, ara vesair dişle

re, d~ etlerine bmbir J 
mikrt:p aşıLır, Arızalar 

husul• getirir. Bunlar bi
rike örike ruha,yet dişler 
de çıi·üme, ellerde .ilti
hapla· ba:;lar. Artık teli. 
keti öılenlek ve durdur- 1 

DIŞ MAl'UNU /LE FIRÇALA YINIZ 

Askerlik işleri 1 
BByoğlu Y ~li Aa. şıı.l>e-ain
den: 

332 il& 312 dahil oiitün sa • 
katlar y.ııniden muayene ettiri -
!erek sakatlıklarının hangi kıs
ma a.it olduğunun tesbitine lü •

1 
svm. &aa> t Oılml.U)tur. 

Blittın wtka.tlann raporu ile 
nüfus cüzdanları ile ve ikişer 1 
adet fotoğrafları ile hemen şıı· ı 
beye müracaattan. (9010) 

• • • 
iLAN 1 

BORSA 
11 Haziran 941 

Açıl•t ve k.JPH• 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Madrid 
Yokobama 
Stoklıolm 

1 Sterlin 
Dolai 
lsvıçre PPC 

Pezeta 
reıı 

18.,:eç kron 

53't 
130.50 
30.-

12.9375 
31..U-'15 
M.7<MO 

:Esham ve Tıdıvilit 
llu-amiyeli % 5 19SS 
Ergani 
Sivas - Erzurum 

19.ll5 

&nı.nönU Yeril Askerlik !IU- i l--u_. _ilA_v_ıı_. ______ ıg_.eo.-. ı 
ı..-nden: 

332 ila 312 dahil bütün sa.
katlar yeniden muayene ettirile
rek ııakatlıklarının hangi kısı
ma ait olduğunun tesbitine lü
zum hasıl olmll§tur. Bütün sa.
katlann raporiyle ntifus cüz- 1 

danlarlyle ve ikişer a&ıt fotoğ
raf ve ikamet aeneteleriyle mu
ayeneye sevkedilmek üzere 20 
Ha.ziran 941 gününe kadar şu
beye müracaatları. 

DOKTOR -lllöı 
Tevfik Akif Ayışık 
Datııtt Hua.hlcJar MUtetııı .... 11 
BoyoGlı.ı Permakkapt ifftam n· 

kak n-wm.,.. ta, pazardan m•ed• 

- 14 • 18 • kod.tır. 
Geıoe mU-raeaaıtt.ı de 

edlll!'. Ttlıton: 4a90ll. 

Üniversite RektlJrlüğilnden : 
Tfuk tnlı:ilibı tarihi denlcrlnden muvaffak olaııuyan talebenin birinci 

ikmal imtihanları Haziraıun 23 üncü Pazartesi ıünti saat 9 da konferans 
1 

salonunda yapılacaktır, 

Al3kadarların bulwıması. (4519) 

Toprak mahsulleri 
şubesinden : 

ofisi lstanbul 

Semti M.ı..H.ol' ------
Şiııli Meınıttııet 
G.oJata K~mankes 

Pangaltı Xocatepe 
Galata Kemank~ 

Sokağı -------
Eb<,kLZ 

KölE"meo 
Elmadaf 
6 ıncı Vakıf han 5 inci 
kat.ta 

No. 

26 - :ııı 
)O/ 
49 

CiftCl 

Ap. I ı noı1 cloit't! 
Aparım..ıtn 

Ev 
Oda 

~ ,. Topçular 48 Dültklioft H 2' 
Pımgaltı Kocatepe Cümhuriyet 83 lMn 3 llftC\i ket. UI " 
Ş;şli Meşrutiyet Ebekız 2&,2l Ap. 10 uncu daire :15 ııt 
Tophane Ekmekçibaşt Boiıazlteoen 136 Dükkjn ö ()ol 

Beyoglu Şehit Muhtar Auaçeşnıe 6 Dt:ıkkan 13 5f 
Pangaltı Xocatepe Cümburiye:t 75 Evin Jkinci \raU ı• Ol 

Yukarıda ya»tı gayri menkUUer 31/5/1942 llilnü oonuoo kadar kiray~ vPrileeelttiT ihaleleri 18/61lQ41 ıil" 
nü saat 14 de yapılacağından isteklilerin Be,,oğlu Vakıfl0< M~ügu Akanrt koleml1>e müraeaallıan. ~) 

~&PARA 
RAYA.T YARJŞJNIN 

olREKSİVOKUDUR 

KE$1DELl!fl: 4 Şubat, 2 Mayıı, 
1 Aiuatoe, 3 lklncltOf"I• 

tHihl•rlnde yapılır. 

194 t iWMtYELERİ 
1 adet 2000 Llrahlc = ZOOO.- t.ı. 
3 • 100-0 > = 3000.- > 
2 > 7~0 > = 1500.- • 
4 • 500 > = 2000.- > 
8 • 
35 • 

80 > 
300 > 

250 • 
100 > 

'° > 2D > 

= 2000.- > 
=as~~ • 
= ..000.-- , 
= 8000.- • 

l LA. N 
S.ıtanalımet 8 öadi 801b hv

lmk hi.1dmliğbı&n: 
Davacı lııt. Unkapanında Ke

n:ııteciler cad~nde No. 198 de 
Eroin A vşıı.r oğlu velı:ili :vukat 1 
İbrahim Enüstün tarafından 

Ist. AJibey köyü ile Tepeköy 
çiftliği müsteciri ve Çavut
köy çiftliği klracı.aı İzmirli Hü
seyin aleyhine 941 - 748 No. lu 
dosya ile ~ılan (38) lira 35 
kuruş alacalı: davasının yapıl
makta olan muhakemesinde 
müddeialeyhin ikametgıllurun 
meçhul olmasına binaen ilanen 
arzuhal ve davetiye tebliğ edil
diği halde mahkemeye gelin
memiş olduğunda nmtiddei veki-ı 
li şahitlerini getirmesine ve 
bundan bahisle müddeiııleyhe 
20 gUn müddetle ilinen gıyıı.p 1 
kararının tebliğine ve m uha.ke
menin de 9.7.941 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat 10.SO 1 

a talı'lrine mıı.lıkemece karar 1 
verilmiş olduğundan müddeti ı 
içinde itiraz edilmediği ve 
yevmi ve vakti mezkftrda bizzat 
veya bilvekale mahkemede ha.- j 
zır bulunulmadığı takdirde gı
yaben büküm ve karar verile
ceği ilanen tebliğ olunur • 

-
\Mııssiıff siuw ls'BAltl(As ıHD~ 
iKRAMlYi!:Ll '.!i_ES AP ACAp 

Teknik okulu satına/ma komisyo/lıı 
başkanhğından : 

Clnıı 

Patates 
Kıuu soğıin 

Nohut 
Toz ı;elcer 
Kuru üzüm 
Mercimek (yeşil) 

K. fasulye çalı 

Yumurta (Adet) 
K. Barbunye 
Sirke 
Tuz 
Salça 

Umon adet 
:.a% hb-e 
:;ay 
Ya.981 kadllJ'it çiıt 
Bitmek kada1Lf1 
Tel kada.yit 

A.aş.ar peyruı

Beyaz peynir 

Pirlrv: unu 

Şehriye 

h-ınilc 

Makama 
Zeytin 

Ze.Ytin y,. 
Sabun 
?lrinç 

Cam"flr )"kama 
(parça) 

Kilo miktarı 

10000 
9000 
2500 

10000 
1000 
1000 
~000 

75000 
2000 
2000 
3000 
1200 

24000 
500 
200 
&00 
500 
!>Of 

2000 
25'IO 

250 

300 
500 

:ıooo 

2600 

4Ş00 

.000 
9()00 

Tahmin 

• 

~~ 
1200 
456 
6511 

~ 
380 
ı;o 

ısııo 

15(1() 

360 
:ıoo 
ıef 
31 ·~ 
7,0 
1 .ıo ,,.f(I 
,50 
13~ 

17~ 

.~ 
ısOO 
1 ııs 

70 

ı(lf 
140 
680 
3QO 

3240 
1640 
342°_,. 

-13oıı 

&~°' 
...; 

Yıklız.da bulunan Teknik Ok.ulunun 1941 mali yılı ıhtiy:ıcl f ' 

k •• 
arJda -~na w miktarı ile tahmin bedeli ya7.ılı t>rzak ve caJll J,,f 

marun uç ayrı ,sart.namelerine göre 30/6/1941 t.ari.h.ine ra.stııyarı. ~ 

si ıilnü 18 kalem erzak saat (10.30) da 10 kalem kuru ..... ,.. 
(1-0.45) de c:amaşır yıkama saat (11) de Yük~e'k MiihE>ndis ;ll~ı-ırf 
hasebe&inde topL.'l:nacak olan komiayonumuzda ihale-Pi yapılmak uıt 
h zaı-f uııulilc eksiltmeye konulmuş.tardır. ,, 

18 kalem kuru erzalan ilk temiratı (1041) lira 52 kurUŞ '' v 
minin de (976) ilra (28) kuruş çam~şır yıkamanın ise (487) 1J 

kuruştur. iste~~-rin şat"~eleri gtrmek ve ilk teıninat yat~ 
eksiltmeden hır gun evveline kadar r eş.iktaş Yı1dızda bulunan 'fJrl 
v.e eksiltıne ~ünü d~ Gümüşsuyund~ ,YUksek Mühendis mek.tebilt~ıı' 
sıne gelmelerı. Teklif mektupları ek.sıltmeden bir saat evveline ,J 
buz mukabilinde verilmiş buJunması liı.zımdır. POlit.nda vaki o1Sc 

1500 adet afyon ihraç sandığı mübayaa edilcceltlnden yapmağa talip il••• DOKTOR-• 

HAFIZ CEMAL 

=m==e=k=a=bu=l==ed=i=lm=e=z=.=====(=44=7=8=)==========:::::=::::::::::::::::::~ 
olanların nümunesini Beşiktaşta çöp iskelesinde alyon depomuzda görme. 
leri ve a.;ık pazarlıiı yapılmak üzere beraberlerinde beş yüz lira nakit veya 

j b•nka teminat mektubıl~ birlık~e 13/6/1941 Cuma gunü saat •15> de Sir-ı L k H k' 
.::..e<:ide Lıman honındakı şUbemLZe muraeaatları. c4451> Jl;:ı 1 O ffi an e f m 

l_ D_ev_l_et_D_e_m_ı_,· ryollCt!'ı İlci~ 
Muhammen bede]l (200.000) iki )'liz bin lira olan 1000 to0 r" 

27/8/11141 Cuma gilnü sa&t 15 de karalı zarf usulü ile Ank•rııd• 
nasında satın alınacaktır. . 11~ 

Bu işe girmek istiyenlerin (11250 on bir bin iki yüz elli urtrıi f 
kat tem.icat ile kanunun tayin etliği letıikaları ve t~k:hlleriıli '*'1 

" TÜRKiYE CÜMHURIVETI 
11 Dahlı::.::Bıi81•• 

ZİRAAT BANKASI 
Kıınıluı tarıhl; 1'88. - Serma:reııl: 100.000.000 Türk lİJ'UL Sulıe ,,. 

AjM11 adedi: 280 

Zirai ve Tloarl her nevı banka muMneleJerl. 
Para biriktirenlere 28800 lira ikramiye vubt'ot, 

Zlnın BankM!nda kumbaralı ve ihbarsız ıasarrut llesablarında en 
az 50 1lrU1 buluııanlara senede 4 dd,o çeltllece!r kUr'a ile aşabdakl 
p!Ann gön ll<nıml:re dajıt...-b.r: 

4 dod 1.000 Llnlık 4.000 Ur• ı 100 •<Hd 110 Ur•hk Lira 
4» 100 » 2.000» 120a40 » • 
4• llO. 1.000• 180•!0. • 

40 • 100 • 4J)OO • 

Dl KKA T: Henplanndalct paralar bir oeoe içlnde 50 lindan aptı 
dllpıılyenlae lkramqe çıktılı takdirde " 20 faı:laslyle verlleceldlr. 

Kwr'alar ae.ıııede-dört defa ll Kart, 11 Haziran, 11 EJ• 
liU ve 11 Blrioolkimm tarihlerinde oe'dleedıtlr. 

Bıçakla bacağından 

yaralamış 

Cibalide Cami sokağında 4 
numarada oturan 17 yaşındaki 

I Fethullah oğlu Osmanı, ayni 
mahaJecle Mustafabey sokağın

ı da 11 sayıda oturan Fethi hı· 
çağiyle sağ bacağından yara
lamış ve yakalanmıştır. Yaralı 

~avi altına alınmı~tır. 

("Yeni Sabahın,, ' 
ilan fiyatları 

Er. 
Ba§lık maktu olanW '760 
Birlııd sayfada ııaDUıni 500 

lkinci " " 850 
Uç11nc11 ,, ,, 800 

DönlllneU " " 100 
Be§iııcl •• " '75 
A.ltuıet " 50 

14 de kadar komisyon reisliğine v~nleleri liz.ımdır. pi 
Şartnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydru-pa:ıa ve<n•~ 

maktadır. (4460) 

• • • ,ıııırı1" 
Muhammen bedeli (5250) lira olan 7000 Kg. haşcrst 6 ıt'ı' 

(fili! ve emsali gibi haşerat öldürücü mayi nevinden) (19/61 vl 
şeınbe günü saat (15,30) on beş buçukla Haydarpaşada G;~~9 
hilindeki komisyon tarafından kapalı zarf u.sulile satın a:ıına .,,r.•4 

Bu işe girmek iıotiyenlerin (393) lira (75) kurwıluk "'~ ~ 
nat ve kanunun tayın etUıii ves.ikakırla tekliflerini 11ıuht~ ırı' 
ayni gün saat ( 14.30) on dö'1: otuza kada.r komisyon rei~til .J 
ri lolzımdır. ,.JP" 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dsJr • 

~· ======== . . .111' 
Emniyet Umum Müdlirlilğ{ilWI' 
Zabıta memurları için azı 6400, çoj:ıı 6600 çift toUrı "'' . ,I 

martesi günü sut 11 de kapalı zarf usulile aabn alınacal<IP'' r':/ 
Bir çiftine c9• .dokw: Ura ti1at tahmin edilen toUnleri" ıııı' 

Ş&rtıımnesinı görmek lstiyenlerln umum müdürlük satııı • .,ı 
nuııa milracaatları. . 1 ~~!ıo 

Münakuaya llh'eceklerin 4220 liralık muvakkat tem'"" tflıP". 1 
)'1l banka melctubile beraber 2490 sayılı kanunun 4 QJ1cÖ y.•61' 
zili belgelerle blrllkt.ı zarllarını münaka.sa i>l>liı saat lAD • 
na vermeleri. (3113 - 4389) 

~.! 
Sahıbj: A. Comalottl1> S.raçojllu Neıri,yat 11rodilfL~" 

lluıldıOı yor: (H. Bekir QOrooylar vt A. Cımalottl• 6• 


