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ılcı~· feçirdiği ıu ..a,H.l 
lcıq/:lcalarda oazi~ti /,ak
fogd •drak ederlerse çok 

ol · kot 1 'I glSrebllirler. Fa. 
be,ı '"alitegi glS%dett lcag-
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1 n·gilizler 
Giri 'ten .,,_ 

çekil iler 
15000 asker fim- , 
diden Mısıra nak- j 
ledltmiş liulunagaı 

-
İki hafta devam 
eden harpte 

manlar büyük.za
rarlara uğradı · r 

; yd:uıberi devam eden Lon"- 1 (• •) _ ı.....u.. Amiral_ DABLAN 
' " mat·erası artık son ~-. - _... 

nuy, t sı;.ı tıasıııa girmiş görü- harbiye neuretb:ıin tebliCS: - - --, 
llıeın k '>' en, bir vak 'a zuhur et- Bu harbin hiç ~pheııi& en ~annnvamo yaz faaır 1 
>~ıı.: ~.ıı tıyle bu minasız ve • şiddetli çarpl§malannı tepfi ·e- 1""11 • 
~a~ -_had ıse tarihe karı.şmış o-ıe " tır lr1<alılar ic:in birdenbi- den l2 gllııJülı: bir ~ ruzu akim kaJdı 
ı:tb, aıı.,, ı htiliı.tlara yol açacak sonra GH-itt.en lnt'ıı.l:a~ , 1 
llıUnı~"runen ısyan hareketinin çekilmesine kımıı' \1111'1~. 
lq ba~;llı olduğu kadar az zarar- Gkidl tııhll,ye eden .lııgllb ııııbr ıerı bu adıQa çdım:ladren Dü' ' 3na insanca 10& t..,,.~ 
ı.,.; · • lını,, olm:uu, Irak dost-
biı tı~'ılrd m!'mnııniyeti mucip " p o·· • ) ~l'k l:ıiiytlk ~t l'el'd~·m· 

Çn1*1ng, 1 ._.~ - Çım!ring 

hfttfunetinin J!l!Bllli "8.....,... 1>

Ja Oentral ı:ı.1)- Ne- dQıcır 
iri; 

Amiral 
Darlan 

sapıttı mı 
Jstikla°! SBVB!}tml~ ' 
hakkında sersem-. 

ce blflar slJyledi 

Adanadan Fran
ınzları kovmağa 

bizi lngilizler 
teşvik etmiş 

Peris, 1 {a.a.) - Ofı Ami 
ra.l Darlan matbuat miime~sil• 
hrine yaptığı beyanatta şun •' 
lıtn da söylemişti r; 

- İngiltere için bütün baha• 
neier meşru bir itham •ebebidir.1 
Almanya ile İtalyaya yiyecek, 
malume veı·diğimizi. onlar he
sabHI& ailli.h nıılcletbğimizi ileri 
sttnneleri hep böyle bahaneye 
mliııtenit ithamlardır. Hakıkat. lr-. lt rens 1en a kta Mer#ı. ç ko·· .• .. • masına rağmıe,n 81liııeııi veo.t:ıılbrl 

~ij ~- L·ar I ÇJn de bir dere teş- ,, • r prusu ~ ARik&dıilb -
~ı,'lll""b8< bu maeerarun .bır ı.a- takip edı·ı·ı·yor T·· k. lerimizin ~ edecegi ıı.- Jeıpmhrm Çlndeti yas tur- ıe btitiln bu hareketlerin bir tl'I< 

Jr•l{-l~( r. r.rnştur deııılebilir. ' ve ur ıye J!Wd••••viım bqka bW ızMIA·>-:----E---"-•~yf-•_i_o1ı_t_u_o_4_dal...:.....:... ___ _;<.:So::.n:..:u..:aa=yf::•_:S::_s::ü:.::tu::n:.:.2.:d_::el:._ 
"'aııı· • '· Lı!'llızleı e karşı duş- Harp hal'f!'klllı benıt """"' ' 
)~tlı ,'" tıarc-ketı bir Alman ha- j . 1· gallleden Giritte w 

6 G ı ı ı rrıa,,y· L~tıc ı,,,ı mi idi, yoksa Al- Norveçdekı Alman Ami- •ona erdi .Beı"" hariciye Mzaretf· \ICDllda ilinihe"'6 ~ "°'. a atasa lıir4,k~ır. Yı•rdı~ ümit edilerek f rafı niçin intihar etti? nin bir Suale cevabı lımıılM.Jelrteriııi 1 lıek\emeııln. ~ ray l ar 1 nı 
l:ıaıı n-, rn&ha.lli ve şahsi men- . Petrol tesisatında hiç Beril,, , 1 (a.a.} - Hususi • otmadıgı anıapmqpr .• ~ 1 
'liio. ~rır ' •·vk ' ·1 . ilmi d.. Londra, 1 (a.a.) - İngilb ·- A • ı A •• •• I Ilı::'< ıı bı ı ı E' gınş nuıL. f.~ bahriyesi Alma.nyanın Prinz bir hasar ya6l awhahir bildiriyor~ ııibelı 15.000ııakeF ~ .... anane l 
h,; 1 '.lı. bi~ş:a';;i~~a harele~~~ Eugesı kruvuörünli aramağa Lood:ra, 1 (a.a.) - Betınıt Haricl-,ıe ..,,, eti ıolkJ4! il, - dl'lnm"fJmaoo.;por. - ı 11 ... v 1 p 1 av gu n u 
llıa, ") dı·vam ettiği halde Al- devam etmektedir. Bu kruva- radyosu mlltarekenin in bn • Jıferi.; nebli •9zar:iude '!'llrlc w ~ ciddi '*" f • w-. 
ltıa~tr ~:mı. bir yardım yapa- zör 10 bin tonluk olup 8 puslu.it ma .. , ,;dan ııımra Bağdad4a neş - Ymıan 1ıuchıttt.n ımı11ndalri mell'. llizıındrr. 
!l'ıtıa~~- P.ı. belki hesapların toplarla mücehbeııdlr. Prinz E... -ııJeı. tebliğ hakkında ınalu • JL.!Sprtınöıı yapıı.n mtire' eiın ı-.. ..- .. .._. 
K<-r l\ı ' lrıdaıı dolayıdır. E- gen kruvazörü Blsmarlı zırhlısı neticetıl.nde llien 
~~ ~~~'nanıar Irakta, Filistinde ile beraberdi ve bu zırlılmın tah- mat veımekt.edlr. Bu malUınar m-.. ..___ ol:ııeıd•wo..~.te&Uıbll~ . • A. - _...!I. -da 
·•r :U.?t'ı" İngiltere aleyhinde ıibi üzerine bundan 8 gün w- ta göre tebliğde ezciimıe fÖ)'le ""' """"" "&- u.u......- ~ 
~~t~;R~~V:~tiEi~ (Sonu •Yf• t oütuo S del (&onu uyW okun a de ) ~~ :: t harp lehinde 
'" ;~ '·=~~~e~!l Galatasaray Fener- attar bolunı!uktanm lıt.e • · mitinaler 
~''" ,., 1 ekene ye :>u- mftie beral.-, bunun lfedl it& 'b · . 
~~~a; ac vı- tehdit etslerdi, b h Dd li~ ~ ,_.. ~ 1 '-> -~ ~ ..... ; ' lo~'lhzleıi uzalı:laı;tır- a çeyı· 2 - . ~. ·yendi garlar tarafından lft:&I ..us._. b o ıı,e ..... B. La ~ 
A. t ttı< 11 lkı kuvvetli bir Ü· . ~olan arulııin ~ tıe.- "lllb<d;ııoeti kmtar,, '*"'l ghd9 

1 'lı·"' ~Y~k>ilirlerdi. Böyle blr l!edilmi@ olması mtna.ıma gel- l2ılOO • lı:ioi Jı:aıııısınıda · t ı; ,,_ 
ı~ · \ 

1 
ı·litn va.r mı idi yok mu !•............, i)tr 

:''."1•lar •rı.a l:ıoşb çıkmış ve Al- ı•k ı• /" k •b • k [ • 7"""D'ni kaydıetmi§tir. Y:a.- pne . ımt9 ıı6)ıleınif _.... 
1'Y&. 1'-1n ~P<'vrc büyük bir eze ı ra l ın arşı QŞ• pılaıı köpı.1bıftn, fiındiki hıdde ~ ledne~ ~ etmiıutf>; 

ı,,,.ltt; ~ııkutıı t~vht etmiş de- muallakta balnnan bu mıntaka- - Mihver .. eğer ilerleı:sea, 

(t4 ~~Hı. derN,<"deki sade Gi- maları çetin oldu mn kime aJt olacağı m:re'esi ııeni lı:a.rşUamağa hazına. 
;ıIJ .. ts';1~~_?lek bile bu muvaf- ile~ allbsı yoktur. Amerikamn 1917 den dııtıaql 
ı ... :: 1 ~ hz ıg:ı ~lılfı edemez. ln- e • • • • • • • • • • • • • bııdıe ı.a~...__,. bıılıuı..._.anu 
~'h ~ır _ kPrt· lrıılc hareketini 8 •kt t j tanb I li -~ -
i:lın~~ tlıkten l!Olll'a artık Fi- eşı aş a s u spora ga ~ R' E 5 M 1 t aılyll;)ııeo B. La Guardia ,ayte 

dün mektepte top
hatıralıuını yad ettiler 

., 

~hkr; ve Sunyede kendi a- '- denm etmiutiı : 
' tı ı..ı'.'dl- müe•mr bir kıyam- - - - - - - ~ =: ff A R p == - Buan bir millet 1-be ita- Her sene olduğu gibi bu aıe- ı mekteplerinde toplanarak meş-
h;.ı.ı•Rır ı-n?ı'!E' t>tmiyebilirler. rar -.ermeğe mecbur aın-. Bu ne de Galatuaray liaesjnin es- bur ve aıı'anevi plAvlannı ye-

1"'l ı·e ::r,, hurum için ooyıe ge- nn.L t .>.LE R t ne kadar er1<eıı o1ursa 0 nis1:ıet· ı~:ki:·:ve:)'6lll:::· :tı-.: .. •:11:n::me;~';:"'::;ı&:n::d:ün:l::::<:;ao;:n:":"":h~if=· ~3=·~u·~·:n:7~d·~ı ,j'" u'<ık ııını bir A iman planı- D \». 
.' <iı'!(ı lan •e)ırcilerin zihnin- • te iyi olur. Amerikabl&r, B. 
~ ınıı.;:~ı;:. bır ihtimal olması ing:ltiz Beıımi 'l'ebllği Hitlerle müzakere etmekdense 

•t. ı ' Undur Çünkü Alman- Kahire, ı (a.a.) - Orta ııark İngiliırlerle beraber lıazanmağı 
ın ı·~_ka biitün yardımları İngı'liz umumf ı.n--'-·n•- •-'- tercih ederler. 
h f,"':ı.ı "'' tayyare yollamağa ~-6-u._ ....,..,. 
,~n, t{'v~tı . Sııriyeden de cep- Hği: Belediye reisi, infiratçıları ge 
· ~«q,_ 

1 
ettirdiler. Bu daha ' Libya ve ~istanda kay- vezelikle itham etmiştir. 

llııı'lı~1 ''llkta bır İn••"'• d;;o. ~- •· 'ki [--------..:_ __ _ " " .., .,~ ...., de değer bir degışı ik olma • 

1 FIKRA 

Nutuk Bolluğu 
Yazan : Aka Gündüz 

~ 'nr 4 f lıareketı ba.şladıktan S •• j 
;.' .. t(•tıı 1''!1attan istifade için ınıŞ.ır. eyruse er "•r tııiş b Irakta RaŞt Alinin ve ave- Bir okuyanımdan (okuyucu 
raı. Ri''ll ır tehalüke benzi- f •ı / J ımrılıııtuo.) -...ı.+.m aldım. r<~ ..... har e de olsa Almanlar I- nesinin firanndan aonra Bağ - arı e erı·n .,-- ~· ~..... ,,...,.. 
ı:'llao~ Qkelinden kü.fi derecede .. dadda idareyi tem.in etmek ii?.e- e . fit meınıeketlenie1 nutuk bol-

~ blll<"::,~meıJilı;;- ;c İngiliz- , -··-~--~"""-- ' .,. -" •t re kurulınWJ olan komita tara- J g'"' • •k ı ·k ~:\Jb~~t gö~f;~r~e, 
•• •oııaı· ee.;u. ir gaile a- fından talep edilen mütareke, e ışı l Okuyammın (okU)l"'Cumun 

••.'."üt f Dünkü Fener· Galatasaray ~...,- bir mtiba · u . .., · ıkıe Irak .....,,......_ tarafımı?.dan kabul edilmittir. yanlıştır) bedbin veya nikbin 
f\,~nııa. rımız mace- -Yazısı do··rdu··ncu" sahı'femı·zded·ır-. Şehı' rde siik' fin htt•..:•- ııur·· • . ... ___ • t~'::'~~ buıırhuz kurtulmuşlardJr. ·-MI!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!'!!'" ... -""'!~~'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!~ Awu Yaz münasebetile hazır- olmasına kanşmam; '"""""" ı-.:-n ,, areket. vaktinde ya- melıtedir. I . .f . kisi ortası olswı. 
h~ılı ~ ve ıyı lerlıp edilmiş .:>I- veti ellerinde tutanlar biraz mü-ı lannın geçirdiği ŞU müşkül da- (Sen• Myfa 5 .Utun I da) anan yenı tarl eJ'\111 Ben yaJn~~~ sorduğu. 
bit ,, erı(lil~r t deli teşebbis ve haris cah iseler hü- Jdkala.rda vaziyeti hakkiyle id- ""'""'""'""°~~JV'o"""-"""'~""' esasları na cevap v~L-~ ça,ısayım . 
İt ~ltıie - ının .ışınıı cı N t k ,, __ nı. d p 

~i "<urta ·•~abılır ve muayyen klımeti ellerine geçirebilirler. Bu nUı: ederlerse çok faydalı iş HAR p Devlet Demiryollarının Bi- u U • <~ mı ır ata. 
~ .. V~'Yı·~<Ja Mısır ve Filistinde- çok fena bir misaldir ki bütün görebilirler. Fakat realiteyi ,__ _..,.. rmcı İşletme Müdürlüğünün gouyalı mıdır, şimdi haUrlıya-
h~abilırd llzerınde fena iki te>1ir !rakın mesut bir surette tere.k- gözden kaybederek hülyalar ' hazırladığı yeni yaz tarifesi, mıyorum - Çiçerondanberi, bel-
<lı. ı~, ;~ 13u bakımdan Irak iti ve inkişafı ve istikbali üzerin- peşine düştükleri takdirde Ira- VAzı•YETı• dünden itibaren tatbik mevkiine ki de ondan önceden kalma bir 

l,}ıır '"·• -uıgılız dostlanmız irin de meşum bir rol oynayabilir . ka iyilik yerine pek büyük fe- gı'rmiştir. Bu tarifeler, mevsım· sinirleri yatışUrnıa, vahut si-
ıı;;;''<lıv".""" 1 ~ ~kıl edenıe de Pek Irakta bükiımet darbelerinin nabk etmelerinden korkulur . dolayısiyle Anadoluya ve ııehrin nirleıi tepreştirme sistemidir 
"1ijlırJ 1j." ~tın alınmış sayılma- tevalisi memleketin dahili ern- I Irak bugün umumi bir Arap s .. Anadolu yakasına göç eden bal- Alkışlanan nutukla ısbklanan 
llıı ley,.kk nki.ı kü.fi derecede niyeti bakımından çok müessif ittihadına beşik yahut baba o- uve g ş kın ihtiyaçları göz önünde tu- nutuk arasında soğan zarı ka 
~~ <ıl•aıaız ve tedbirli davran- tesirler yaptık.tan başka hariç- lacak kadar kuvvetli, mütesa- tuıarak yapılmıştır. dar bir fark vardır. Nefesi 

ı 'Y~bıJi.'.:,<lı- Bu vak'a zuhur te de Irak bükfunetinin ciddi • nid ve müttehit değildir. Bu et r afl n d Q Bundap dolayı, Haydarpaşa • hızlı bir nutuk o zan vırtabilır. 
v takt.t · "'- yeti, istikran ve Irak milletinin elzem şartı ele geçirebilmek Pendik banliyosunda bazı de- O zaman alkış yerine ıslık ve ıs-
~tıı4~ maatteessüf sağlam hür ve müııtaltil bir idareye li- için her şeyden evvel, !rakın •-----~----· ğişikliklcr yapılmıştır. 1ık yerine alkış duyulabilir. Bu 
t'i4ıı· ~k.ar bır vaziyet öteden- yakati h•kkııvla kuvvetli şüp- kuvvetlenmesini, terakki etmesi- YAZAN: Hayclar~an Pendiğe ilk günkü piyeste eski tirad ne ise, 
~~ ~~or ti' edenıerniş gibi gö- belec doğurur. Bu yoldaki vazi- ni teın}n etmeyi düşünmelidir. Emekli General tren, sabahlan eskisi gibi s:ıat bugünkü kulaklarda nutuk o-
ı~'lı ~k 

1
/n5 Irak krab he - yetler her yerde ve dalına ecne- Irak çok büyük hedefleri henüz 1 Ke:mal Koçer 6.45, son kalkIB da esir.isinden 1 dur .. Yalnız şu ayırdım!&: Eski 

lt:'.' lıiiltU::ük bır çocuktur. . bi istilfilannı davet eden bir kucaklayamaz. Fa.kat 1ra.kı 1 10 dakika daha geç olarak 23,10 nutuk insan kazanmak içindi; 
~'lılıılıe . et hanedanı asır- meş'um unsurdur. Irak bilhas- mesut, müreffeh ve as ay i ş SUveyş iki küre parçaaını da kalkacaktır. yeni nutuk ise zaman kazanmak 
'lıt; ,~ir : .. ınemıekette kök sal- 911. son hadise ile kendisinin içinde yaşatmak vazifesini mü- birbirinden yaıran ve doğuyu Aynca, cumartesi ve puar içindir. 
ı:.~""l\ıın ~ese olmadığı için bünyesinde böyle öldürücü bir keınmelen ifa edebilir. Büyük baUya bağlayan bir şehralrt:ır. giinleıi gece yolcularına bir ko- Bundan ötürüdür ki, Bay 
u;;;.Pı!lıııaıt Plerle ve rakiplerle tohum olduğu zannını vermiş · Arap vahdetinden evvel 18.zım Akdeniz emniyeti balta- (Sonu sayfa 6 ıütu" 6 ckl Londra ile Bay Vaşington nu-
~ l{l'alı tehlikesine maruz • tir. !rakın milli menfaati namı- ve iıcil olaıı vazife de budur. !andığı güne kadar Bıitanya, tulı: yanşına çıkmışlardı. 
gq; "!atı .~k.üçüklüğü bir çok na bu tesiri izale etmesi bir ve- Memleketlerini çok sevdlkleri ana yurtla doğu arasında ir-

1 
Ortalık Makdonaldın, Blumun 

)t)~ -=ık ediyor. Krallı- cibedir. Bağclada yerleşecek ııüphesiz olan Irak milliyetper- tıllatuıı bu kanal ile temin e- HergetruJ b·ral.ı'm Nevyork faizcilerinin eline dti-
'--:"'~ Ilı. Y~ bulunması bu naibe çok mühim ve zor bir va-

1 
verlerinin bu nokta üzerinde diyonlu. İtalyanın harbe gır-. Hail OH şilnce vaziyeti bir acayip şekil 

~' ~-evJ?e erişmek hu- .zife terettüp ediyor. Çocuk 
1 
d<ınn ~ düşiinece.klerini ü- mesiyle Cebelüttarık • Sü- aldı. Ne şekil aldı? Ne olacak, 

~~e ~dilcrinde de a,yni kralın küçüklük devresi bü - ınıt edem. lrakı selamete ve veyş hayat damarı i§lemez bııgiin gördüğünüz şekli aldı. s111 l!(l bulunduğunu ta- yük bir sükfin ve asayiş içinde saadete götürecek yol, millt bir duruma düşmüş gibidir. Bugün başladık Gi.zlemeğe lüzum yok. 
~,b~ bir~. illtimdir". .~- ~- geçmek hem kral hanedanının, hRkiıniyet idealinin mümessili 1 Bntanya imparatorluğu, Şimdi ise o herze vekillerin 
.~ b u"""' _,.... hem Irak milletinin menfaati o.lan hıgiltere ile elele vernıek- 1 başı adada olan bir vücuttur. 4 üne-O sahifemizde kırdıkları potu tamir etmek ge-

ister. Bu zamanı elde etmek ise 
ancak nutuklarla mümkündür. 
kabul etmeli. 

Binaen ... aleyh: 
Londranın, V~in1?tonun. Tok· 

yonun, yahut Çat göliinün nu· 
tuklarını görmeli ve tabii kabul 
etmeli. 

Yirmi iki yıl otur. Pipo çek. 
Boş bir sililhsızlanmazhk man
tığına yelken indir ; ondan son
ra da şıpın işi zafer bekle: 

Böyle bir kuruntııva develer 
değil, saksağanlar bile giiler. 
Ya ne olacak? Olacağı belli : Za
manı ve fırsatı kaçırmıyanlara 
karşı zamanı ve fırs tı elde et
mek için mesafe geçmek liı.zım. 
Bu mesafe nP tayyar~ ile geçi
lir, ne haYai fişeği il ?. Aneak 
nutukla geçilir. Nutukl~r sinir
leri yaUşt.ıracak, sinirlilikleri 
gidererek, kayıpları teselli ede
cek ka1.ançları mübaleğal>ıııdı
racak1 ve bu suretle geni•letilen 
fabrika ların randımanlanrıı art
Uracak olan zaman elde edile
cek. 

Harp bunun için uzayacak. 
Ve nutuk bunun içiu pike tay
yare filolarının vazifelerini gö 
recek. 

Okuyammın (okuyucumu1 
yanlıştır) nutuklara kızmama• 
sı da bundan dolayı icaıı eder. 

Yalnız şu farkla: Nutuk var~ 
nutukçuk var. Bunu avırdede
meden nutuk yarışına Çıkanla 
ganyan değil ya, plase bile ge
leınezler. ' 
Okuyanıma tavsiye ederim: 
Bedbin olmasın. Nikbin olma.; 

sın. Sadece Atatürkün ku9du 
ğu ve Milli Şefin giittliğü · 
siyasetine, bütün bir ~adaka 
uysun. 1 

Davaların merkezi ne şu.raı 
dır, ne bura, Ankaradır An-1 
kara .. ~ ır iki hilkilmet dar • iktızasınclandır. Iraktaki genç I tir. (Sonu sayflı 4 oUtun 4 dol bulacaksınız reksedi. Bunun için de zaman 

Keldi. Ve askeri kuv.. milliyetperver unsurlar vatan- llW...yin CaJıid YALÇIN , , __________ , i•---t9•-----* ========================= 



-ı 

A. 
be!. 
lld 

ıı 

a~ 

n 

,, 

Sayfa : 2 
L ... 

At- LATAN: B GAZETECi 

YENi SA.BA.B 

, 

68 

ir seneı·k ı 
Belediye 
tahsilatı 

Garai ann 
- - Mühim de lif nu, ~lıım t. 
Fakat, garibi .nerede... bmet.. , 
h efendinin, ihfD Dımıımun j 
falan aralarında böyle bir defi.. 
ne yüzünden adeta kanh ~ 1 
h oklııldıırmı ,gi'r\9 lbea baDca 1 
OOlecanlar ,geı;irmişimdh- 1 • Orta 
da da birşey göI'IllÖ§ değlliml J 
&itikat, ortada fol )'lık, yııtl1Jll'o • 
ta yoktu!. 

- Ne gıliı 'bir define bıı. !. 
- Efendim. . Bizim kadın t;a.. 

rafı citeüenberi böyb uğıınıas 

bır rivayete saplanıp ka.lmııı- I 
Yani beııim annem, annemin 
annesi zamanında da bt\ define! 
kargaları .silrmll§!. 

- Ya? Demek bil bu kadar 
eski bir mesele!. 

- Evet, çok eski.. A nııem, 
ben çocukken baıııı. bllnlıırdım 
bir ki defa ba'uıetmişti ! . Fakat 
bıı define meselesi • ilemizfn 1»
llllil lıe,p r el8.ketler getirmiş ol
duğı. için bu meseledaı. balıııel
mckt~n daima lrnrlrardt .• 

- Fa.kat ıa merak edip de 
ı.·ınım .aalmı ~eıı:mek Wt.ea&
diniz mi?. Her b.ııide öğr~ 
siniıdir~. 
. - Şüphesiz!. efendim .. Sana 
nasıl mıh.tayını?.. Blimim aıa 
tara.fıınız hıiı.d oğullan denm 
)Jit· '5\il8.ledendir ! • 

Helecııııla aardum: 
- Ne dediniz? tnd oğullan 

Jll] ... . 

- Evet İvadgiller .. Yani 1vad 
oğullan! .. 

- Demek .. C&l.ilte- İvad aiul 
ları sülalesinden .. öyle mi T. 

- Talili! .. 
- Eret, acnıra? 
Fatih& ha.nı.m, şiipheai.z n.. 

nim hayretimden gözlerimin 
büyüyerek dehşetle baktığım 
göriİ'5'0rdu. 

Booi.m keJ.elediğimm de faı-
!nna vardığı içiıı. birdenbire, 
gayet endişeli ve mustarip bir 
yiiıııe t-a.: 

- Oh!. edi.thm.. SILlaa. -
de bu defin .,,daıma 

~ ! .. Çimkü ınr tvhaflet
tmL 

Dedi. 
llllimli.!)"' 1:tildjim: 

- Bayır! Ha:rn:!- sak 
etmeyin, F.ıı!ı:i!ba ı "' menll 
etrııey:m !. Cl30fle bir ~dap 
kqıılmımııl!u lktırbn&ym!. 

- Ha)'Z'l. Bep böyJe olm~ 
tu da.. Bile ~ hep ı. 
yibııileoı ı .Qe on · c:in lliiy -
!edim!.. 

- Hiç merak etmeym iliz !Fa
tiha 1 Ben.im diifündll. • 
ğüm tamaınile beşka şeyler!
Tamaınile ba~! .. 

Me..'mıı *'ftoe lıiü.~ 
pek kmlumıt ı;ı!duğıı ınıı,.ıan 
Fatiha. haa.nn yihı:liılıe şüpheli 

.. li bab:nıit bir. 

- Ya?-
Fıt'la.t.tır}ıııa da ıaı..: şiiPbeaiz 

lefineyi ele geçirmek sevdut
na benim de lı:ıtpole:mıya.cıığuna 
pek de inaa-'j göciiıı.:ıııüyordu. 

Hal baki ben Fatiha hanımı.n 
~ .iza1ıırtın, hiUıassa Qı.. 

libenin ana tarafından t,·ad eğul 
lana. -.ı~ olı.ışuaUll., tın tna· 
dam Kagliyariain bastııhanede
&:i p.rip sayık)•malenıı.da 9Öf'· 
ledilı:lerile uyma!llllCları dolayı 
mütedehhitıtiızı. 
Diğer tnraltan h.idi9elerill es· 

rannı a~c:a1< yıın.i 'l:ıir ipsu 
'llleydana. çıb.r gilıi Qluycırdn: 
EEki ve tıeametli bir ıdefine .ıı.i
ıkiyesi. 

r -. "\ 
Yenı Sabah 

ABONE BEDELİ 

.sıENELIK 
6 AYLIK 
8 .t.YUK 
1 ıt.VLIK 

Ttirklye Ecnebi 

MOO K,... VOO Kr .. 
760 • 1450 • 
...., • '800 • 

11i0 " 

Bu define hik2yeımun til. o J 

vak itteııberi etrafında cinayet
ler oı<fııtn anlaşılıyordu. 

Belediye hu hususta • 
genı 

Bana _,;mdiye kadar a.ıı1.a böy- Geçen sene tahsi
le bır ı,ıeyd.en bahsetmemiş olan 
müstakbel !kaynanamı hazır labndan bir il-

tedbirler 
söylet:ıne,'e movaffa.k olm\lfiken fa I 
uu define meseleııüni de etraf· yon lira z a Belediye tehrimizde ımı.umi 1 
Jıca öğremııek merakını ~üphe- Mali aeneblışı. dolayısiyle be- otomobil garajlarmı esulı bir 
siz yenemezdim. kontrole .-~ ~ • .;., ık·-1°~ ledi"'""- bu.nn,,den itibaren bil- ......,, ·--· - - ..,,. Fatiha lte:rumı iirkütmemek .. ~ '1-

için mümkün oldnğn kadar l&- tün 8ftl'fiyat ve tahııilAt yelli · tırrmı,i.ır. Bu kcmtranerde aıas, ' 
.. ...- ve t.ebesııim ;göriinmeye biltçe üzerinden -•-caktır. .za.bıtai belediye talimatname -
-,~ ,....,._ sinin hükümleri acalı:tır. 
c;a.hşa.rak: Bu itibarla dün pazar olm.am. 

- Peklll Fatiha hımımcı • na rağmen belroiye de bütçenl:n Zıı.bıtai OOlediye telimetna -
ğım .. ~. Bu a'!ıyledi;'.'ini2 il -~·• 1 si geraJ1ar için ba3!l mühim e-
ve benim de ııevdaııına oü.~ devri mesLNıj e m....,~ o un - saslara nazaran, garajlar, mes- 1 
ğimden korırtuğımm: muhteeem muştur. ken veya diğer iıf yerletjy1e doğ
definenin siz aslı olılıığuna k&- Son yapılaa beeaphmı naza.. ruda.n doğrııy& a]Algnp cıhmyan 1 

ni misini&!. omıı., rahmetli ko- ren 939 ııenesi qridııb 938 - her tarafı Ü.gir veya yamnu 
canız bari, bn del'lneyi bulama- nesi varidatından bir bnçuk miJ,. diğer maddeden Y91"lııcak ve 

~ ~X:~ ~ yon lira faz.la idi 940 wridatı kafi miktarda.ld. ~ ve 
Tediitleı il& bir fazlalık ~ekt&- münaııip havalmfurma t.ıertm.-

- V.n.tri oğinın - ne d> dlr. 1 tını ihtiva ıı: ve -mi be-
yeyim !. dedi. Be9'ıe böyle bir Bil. -..ziyet - -1erdelı1 t.on, a.sfa.1t veya ~ m_ııruı. 
defineııin aslı astan yuk! .. i'a.. harp vaziy«:.ine rağmesı. beledi- den. ~~ ........ ~ilecelt 
.kat rahmeili efendi bmıa in&- ye tabejlAtında bti;yük bir sal&- §ekilde ----.....-. 
myaıdıı.!... BJJIUlll için de çctk Garajlarda akar su bıılnnıruı .. 
uğrapıp!. ha ~ olarak blıul olnnmak- sı mecburi olacakbr. G.nıjlv-

Çok uiraft:ığı. ~erek tadır. da 
O·~d";;;'"Ü so··yıedi;o;"; • .,__._. memıır ve müııtahdimlerin ,. "6~ 6~ Aı•.nı....,. Beledi""' veni ııene bütn...n,,; 

k ği il · K ' .- "' ..,......... Ye ııoförlerin otıırmaauıa., yat • 
ve gere o u e, ~ era.ım tama- eUi sem biit'esini &-
Bey.le bu ytııdım haJ'li .kavgalar _ • j mıumıa, yıkanmaaına mahsus 

alıyor 

Garajların motörlü .na.kil va
srtıılan ibııhmdıırul.an kısmıla.nn

da. atet bıılundurma.k - iule 
husule getirecek ımevad kuJJ.tı.ıı.. 

ma.k. tütün igmek yıuıaktr. Ay
rıca her garaj fenni 'll"'S'fları ha· 
iz ııiperisai1a. bulw:ııbıracııl. 

A.yr.ıca garajlarda br bet 
arabıı.y en u bir tane maw ej:,. 

melr ÜZ!lre !lıöpük neııreder _yaı>

gm eöndi!rme ailwıı ıfle lifi 
Dillrtarda 

Tımlnndını benzin mmıalrta 

olan arabalan garajda tutmak, 
pn.jlarda. aı;ılı:ta benzin buhm.
dıırmal< ve garaj Jiginde nakil 
vaaıtıı.larımıı motörlerini uzun 
müddet çalışbrmak ve bıırala.r
dıı. adam yatırmalı: y~. 

Mesahai sathiyeleri 250 met
"" muralıhaından fazla olan ga
mjlarda Ell az Ai kapı buluna
calrtı.r. 

Esnafın 88Deff k 
sıh ı mua en ri 

ettikleri anla.ıplıyor!. Benim öğ- BU tataral: ~dan tah- yerler bulunacaktır, 
TeDmek ilıtediğim c:ilıet, &e.Vgili · ııillt ııu.u.unda. bQ;yiik hir ~i~----------'-----------1 

Fatiha hanımcığım, böyle bir mat -• olm•ı.+eclır. Fakat 
def.i.nmin 1ııak:id malıiyeti hak-: b•ıti - ihtimali - öııilııde 
1--.IL. • • • n ~<" ....... liıı: gc .. 
............. dür? ımıı:ı. LUe ( 5 ,...,_ • tll1:an.k yelli.- ııazfiya.bııda 

. . k ......_... .da !rtıt Fatiha h&nım defineden balı- ı;o .,.oq_ vraneca . 

!l<>lundukç& }'iıı.e gi:ıilip&ıJıediii -~ 
lııir ~ ve !,# ı c ne .oe- .. Alın 
vap veriyordu. anyaya 
earu!::~~cı:· ::a fındık salıyoruz 
Qğul!an ~ur Alıimyunlıılar 

hükUmetinin ftritılıırl mu... lfıemle!retimi:u!en külliyetli 
Ayni zamanda. ı;ı~ur (Uzun miktarda fmdık ıı::ıBbıı;• et,. 
~~ wi cı:.=;.· • mek üzere büy11k bir Alı:nan 

paa,..ımıe ~ fındllt tleiz:i. Hır Bikert. 
w .. iP~ lıwı m iııl '1atan- sen'ln bugünlerde memleketi • 
ıb1ilda ,.er.J.ııenıeye ~ ~!. mlıe gelecfCi 'dWıer- !"'mmıııtır. 

- Evet!_ Müzakereler Ankarada cereyan 
- Soma.. [ ~armm eaeeeğinden Giresun fındık ta-

ııaıı. bi tanınlan hı ıhazineler.i nm ııatış koopen.ttfleri ;bıidiğl 
ve adamlarile a Der ü.kilda- umuın mfld\irll de AMııraya ~-
rll. gelıııif.. Orada da azineleri
ııı.in ve adamlar.ıma ymmıda çı>- clecekt!r. 
Cllklarnıı bırakarıik arıryıı, pa- Fındık bırtla.rmın iç piyaııada 
diııııJım lıuııruruna gil • · ıfl" .. Fa.. 51 kurıqla kadar '!:*tığı aa -

t. giderlerken Çocıilı:lar.ma gil- Jflındur. A.lmanJara yapılaealı; 

ya " 'bir bulun • fındık -~ tıııı fiattan • 
mu,ııır: !Jllğı ohmya.eağı .S,lenmıi<ta • 

Eğer, denriflıer, peııJipffim ya.- ca!... 

nından bizim dömnediğimm uu-
;bemen hazincleri ~--~~~~~~~~--

&izli bir yerde toprağa gömün BELEDiYEDE 
ve tekrar badolqya kaçıp -caıu
DlZl Jı:.urtırın 1.. 1 Yeni Belediye tahsil 

şubeleri 

ı.tanba1 beledjyeli mı+a ' 
müuürlügü ~ tabeilit 
iı;;inl kolaylaştırmak için :m.evc:ut 
belediye tahsil şubelerini tezyit 
etmeğe karar vemıiıııür'. Şehri • 

Esnaf cemiyetleri mesııı.ııplıı

rm.ın MDel ilı: aıhhi mı.ıayeııei&

rine ~ malt yıl ba•lar;gı.cı. ı>
laıı. 1 lııızinındaıı itibaren ııa.,.. 

lanac.a.kbr. 
Dtğer tar&ftım mıntıka tica

'!'81: müdiirlllğü. --.! ı.ıemiyet -
ileriıae .lı:uF -atın ali.k.alanıu 
artırmakta, ISlll.f eemiyetleti 
etrafuıda tnpl•roa k ııııı a.yni ..za
manda eıemijletleri da dahil faJ'
da!ı bir hale koJ'Dl&k iı;iıı. -. 
fa liizıı.m.lu lllan b&zı. 8'yıı.nın ce
.ıniyetler vuıtaııile tevzi .u
meeiııi .lllUVllfık lflSımiiştür. 

Bu oeaıiJıel;erm ekser izaııı 
halkın aıhhati ile ali.kalı işler 

yaptıklamıda.n • muayene
y.e tibidir.ler. Bınmn için sıhhi 
mua;ıeae oii2d.a.nı almakta ve 
cemiyete de .kayıttaruu yaptır
m&ja -'-' tutnımaktadırlar. 
B1lna mukabil sıhbt muayeneye 
üihi oiı:my8l esnafın oemiyete 
kayıtıa.am mecburi tut.acak hiç 
bir müe,ylde yoktnr. Bundan 
dolayı, ~yetler, e:sı.afa, muh
taç oJdnklen mevaddı iemDı. et,. 

tikleri t:dııdiıde Mll&f cemiyet
lerinin i&a adedinin artacafı. u
mıılmıı~. Halen esnaf oeıni
miyetlerinde 50 kişi kayıtlıdır. 

Has a ka na sa 1-
. ran bir bek~i 
,.. öğreni1diiine ııöre Uleli a
partmanlarmın birinci dairesin
de oturan genç ve evli bir kadın 
18 günlük lo'husa olatığu lıalde 
kocası ile kavga. etmiş ve bıı 

vaziyeti karakola bildirip şik&
~tte bulunmak ttrere Aharayıı. 
gitmiştir. Fakat oradan kendi
aine Liileli ınmtaka.sı.'UL Beyazıt 
merkezinin karıştığı ve şikaye
tini Gl'&y& :ııapınaaı .!Uım gel • 
diği aöyleninoe bu hasta kadın 
bir de Aksaraydan Beyazıt kıı· 
rakoluna ı:itmek mecburiyetin
de ikal.m.lfl:ır. Jl'alqıt bitkin, haJ!
ta bir halde olduğundan yollar
da oturup oturup dinlenirken 
yanınds.n geçmekte olan bir şah
sa kendisine yardım etmesi ve 
karakola kadar götürmesi rica
sında bul~. 

Bu şahıs kadını karanlık ve 
sapa yollara sokarak ı:ötürme
ğe kalkınış ve bir yeı de de 
tasallutta bulunmak istemiştir. 
Kadının feryadı üzerine yeti • 
şenler auçlayu yakalıyanıl< ka.
rakola teaJ.lm et:mitJerdir. Yapı
lan muayene ve talıkikatt& bu 
şahsın bekçi olduğu ve mıı.rbo, 
bulunduğu anlQfllarak adliyeye 
teslim edilmiılt;ir. 

Buıw ııôj.lediktm .armrw. sara
ya gitınişler.. Fakat çmruklıın 
babalarını o gün a'kpma 1radar 
beklemifler.. Gelıııeyincıe m&
rak ve endişeye ~!er .. 
Şehre ı:irmek i.atemişler, bımun 
'için a... tarafa, yımi Bebek 
taraflarına ~r.. Fakat 
ıg-ıeyin bir ada.m gi:zlioe Ye 
teıi., içiıode kendilerine yetişe
rek: "Babaları.nızm boyunları
m vuNular ! A.m:ıı.ıı.1 Siz kaçıp 
-ıııırıllllZI kurtann !.,, dmrri.ş. Bu
nun Ur.erine hemen J?f'celC'.Vin 
oracığa hazineleri ~ 
ve çıplak atların sa flıil ma atla
yıp doludizgin A:nafuılu~a kaç
.tmjlar !_ ı,te define denilen ~ 
yin hiklyesi bu yavnmı ! . 

ınizde belediye hııdııtlan dalıl- ---------------------

- T~ür ederim, Fatiha 
lıaoım! .. Demek bu define, de-

!inde bulııruın lı:ara1anta 30 --=· ~~~~r-Muhallebicinin katili 
liltü önümüz.delı:i ı ııene -
fmda her nahiyede bir beJeı!l"8 
tahsil il1beai bıdnnmasmı esas 
alara1ı: :ııııeveut taJıml pıbelerini 
30 a ib!Ağa karar vwmiştir. 

Bugünden itibaren Beyler -
lıeyi ve Enmk.ö1 r 1 iki ~ 
faaliyet.e geçecektir. ı 

Meğer bu Hacılar1n ( ! ) ikisi de 
·aynj delikanlıyı sevmekte jmişler 

fine ıledilı:leni şey lvad oğulla· Radyo u· cretlerı· 
r.ıruu top!."11,ğa gömdilkleri bir-

Bundan bir sene kadar ev
•'f'1 Şebza~ veznecilerde 
ın ıı lı alleb.ici Şamlı Hacı Ab
dü l kadir dülı:ldi.nuıın yatmak
ta olduğu odasında boğa-
7.Jnrlan ~e boğulmak suretile 
öldiir:lilıı:ı.üş ve yapılan tahki
kat !!Onunda bu cinayeti işli
yenin Hacı Molla Bek
ta~ oğlu adında bir arabacı 
olduğu aU!a1ılara.k yakalan-

sevdiği ı:enci misafir etmiş ve 
bmın haber alan ırrıdıa.c;ı Hacı 
Molla da bu cümbüşe iştirak 
etmekten kendini alaıns:mıştl!'. kaç ~.adan ibruoet ôyle mi'!. 

- Evet, yavrum!_ 
- Pıek.i, Fatiha .lıan.mıcığım, 

bu ..ıı al'llll geoe ar191 aleli.
ome giimdültleri eş)llllııır.m yeri 
>na 1 oluyor da Jl'İİE)eroe sene 
uhınamı}'Gr?. 

- Vd~ bmı-. oğlum!. 

Ankara. ndy yeni sme 
ücretlerinin • hnmuı- wgiin -
en itıbareıı bütün memlekd; -

'Le bafil•»D1Jgtır. lla4yo liaretıl&
rinin verilme tarihi hir ay Ge
'Vtlm edeoek ve l ~Ulld& illi
im~. 

mıştı. . 

Maamafih arabacı Hacının 
birdenbire ~ıkıp gelişi eğlence 
alemini bozmamı§ ona da ru
yu kabul gösterilerek yine içki 
ve işretle birlikte sohbete de
vam olunmuştur. 

TAKVlM 
2 1-Urz>nr• 1941 PAZAR'rEal 

1 Cemaziye.hwvet 1'380 

- Acayip şey, değil mi? Pe-
' ki. acaba bu hazinel!ft"i bunlar 

ÜSküdara mı, yoksa bu salıile 
mi gömmüşler? .. Bari bu cihet 

Taksit 10 lira. -Oiıqı bir detar 
da te8\'i:ııe olunacaktır. :Ocretıer 
her yerdeki postebuıeler tara -
fından taheil olunacaktır. 1 

Muayyen m·· ddlö u.rfııı.da ı 

raıtyo ta.kııitlerini yatmınayan -
d 2 lira cezayı nakdi alına- . 

İkinci Ağır cezada. görülen 
bu cinayet davası evvelki gün 
neticelenerek karara bağlan
mış ve suçlunun bu cinayeti 
bir rekabet ve kısk2.nçlık yü
~den yaptığı neticesine va
rılmıstır. 

Fakat kafalar duman !andık
ça ve yavaş yavaş duygular 
dışarıya döküldükçe iki sev
dalı hacı arasındaki münafe
ret de meydana çıkmış ve'der
hal bir kavga şeklini almıştır. 

İşte bu sırada Hacı '.:lfo1la; 
muballebiciyi itmek suretilc 
yere yuvarlnamış ve sonra üstü 
ne atılıp yaslanarak hazır'la
dığı bir ipi boynuna geçirip 
öldürmüştilr. Hadiseyi mlitea
kıp de genç.le birlikte muhal
lebici dükkanından kaçmu;lar-

20 Mayta 1157 

Gün '1.51, Ay 6, Yıl: 941 - Hı.z.ır 28 

'G.üftef 061c lkind-i 

Jl.S5 4,ll7 8.36 Ezani 
4,30 12.11 ı6,ll va...ır 

A Jf•t•• ·-Uıl!D 1.59 11.40 ..E.zanT 
19,8:.'i l!U4 2.ı• Vuati 

DİKKAT 
cYcni . ab~b a ~önde~en yarılar 

ı-e evrak o~ Is.~ t!'li'm uıde 

d\unr.az ve • Jann ' boln:ıas.tn-1 
d dolayı h bir mO'u~1<1 kabuJ 

malüm almamış mı?. 
- Hayır! .. Rahmetli efendi 

bunun yerini çok aradl.. Defi- ! 
.ll.ı'yi gömdükleri yer Üsküdarda 
d ;;;ıı c,.... ... 

- Ya? •. 
- Bebekte imiş : 
- Be~te mi? . 
- Bvet! .. Bur.ası bir mezar

lık ıimi§!.. ura bu m~rlık ter 
ık c · ... · ' dİ bu m e.ı:ırrlığın 
ı zı bile .lmlmamış! .. 

- Dem . Bebekte ô~·le mi?. 
- E\'et' .. 
Fatiha anımın verdiği bu 

~ . i lii,. haV!i r ~Je<·anıı ı 

eııktır. 

Uşür:ınüftü. ıOefinenin gömül
Ui.iğii rivayet edilen yerin B&
bek olması, hemen zihnimde,. 
Bebekte 1:89611 hldlııelerin eıııra
rı nı aydınlatır gibi olmuştu: 

Biçare !Bahtaııor'uı:ı etrafın
da cereyan etmiş olan esrareıı.- · 
giz ve meş'um lıi.diaeler de &
bekte olmamış .mıydı? Şu hal
de .Bebeı,'in bu feci ıhadiselere . 
sahne olması hfila bu define Jıi.. ' 
kiıyesinden ileri g;elmiı;; olabi
lirdi. 

MÜ.hakeme safahatına ve 
dinleoen şahitlerle elde dilene 
delillere göre bu hadise şöyle 
olmuştur: 
~Iuhallbici Şamlı Hacı Ab

dülkadirin ötedenberi sevmek
te olduğu bir genci arabacı 
Hacı Molla Bektaş oğlu da 
Sf'\'Yllelrte ve bu yüzden arala
rında bir kıskançlık ve reka
bet bulıınmaktadır. 

Cinayet gecesi Hacı Abdül
kadir dl!lrklh;ıınd•lrl odaya yine 

dır. . 

1.kinci ağır cezada cereyan 
eden davada bu aafalıat tama
men sabit olmuş ve suQlunun 
bu cinay~ti telıevvüren ve .kas
deu yaptığı .sahit görülerek 
an sekiz Jlelle mahbusiyetine 
karar verilmiştir. 

alık 
ihracatımız 
yükseliyor 

Bu seneki ihraca
tımız 2 milyon 
3 bin liradır 
Balık ıilıra,catım11g bu ııene ı:&

çen .ııımeye niııbetle yüksektir. 
l.MO wmeainin dbrt ıayı da 
dahil almak ili.ere ._ balık 

ilıI'Bcatıımmı lııir m ı11r tuta
n !iki mliyoıı c yk bin liradır. 
Bu miJrtar bir eVftı1Jci Jllmede bir 
milyon yedi yiiz . lira idi. 

Tuzln bıı.hk Ye IAlmrda ihraç 
flatlın iru · o1dağu için 

ıihracatlA azbğı fiat 1ı-yilrlUn
&ın ~ fazla gelir tmbit et
miftir. Sardalye ihrae&tımı&, 
bu. 8en8 az olmQflxır. 

Bu sene tue ve tuda olarak 
lıalik ihraç ettiğimis memleket 
ler ltumanya, Bul~tıın, Çek 
ya, Filistin, Almanya ve Maea
rJııbndır. 

Denheilik 
bayramı 

Her sene 1 temmuzda. yapıl • 
makta olan denizcilik bayramı 
bu 9Elle ele parlak ttM!!n!lıjmJe 

kutlıı.nacaktlr. 
l)eıniz.cjHk bam mının proğ. 

n:mını hazı.ıialDa.k üzere :mmta
ıı.. liman riya.mtinde teşekkül 

eden bir heyet ~şmalanna de
vam etmektedir. Söylendiğine 

göre bu sene 1 temmuzda Bo -
ğa.r:.içinde yüzme ve kürek mü. 
sa.ha ka Ja n da tertip edilDcek • 
tir. 

POLiSTE 

Torna makinesıne 
parmağım kaptırm~ş 
Uzunçal'fı i20 :sayılı düki.n

da Uırnacı Sabri çalııınıakta ol
duğu sırada parmağını maki
neye kaptırarak ya.ralamı:ı.ıj ve 
tedavisi yaptırılmıştır. 

Bir çocuğa kamyon 
çarptJ 

Selim oğhı Hü.aeyin adında 

ki şoförün idaresinde bulunan 
3844 sayılı kamyon Karagiim
riilrte Hatioeaultan mahallesi Sa 
b. Bekir çdrmuı 30 eayıda o
mam 3 yaıımdaki Remziye ça.r
pı!'ll.k yAraıawrıı, eoför yaka -

,ı:ır. Yaralı Şişli çocuk 
hasta h ımeajrıe k:aldırılmı.!Jl:ır. 

öpıiıide ir çocuğa 
çarpan kamyon 

.Şoför Salihıa idaresindeki 
419 sayılı kamyon köprü iize. 
rinden ,geçmelrte iken Mııııta.fa 
oğ!n on yqıııdaki Kena.na çar
pan.k hafifoe başından yarala
mış ve şoför yakalanmıştır. 

Sakır çatmasından 
zehirlenenler 

/, Haziran 194/ 

Ç ı biye t ş kkUr 
Yazan: ULUNAY 

Mevlana, 
Aspirin. komprımesi ı;lbi ~ 

tün bir lı&ftayı bir tek ••giiıı• 
sığdıran yeni bir mecınu&dl 
nııatbt:atm 'liwmı•!ldar •• uıa ı 
açtığınız gazi m übarck oJsı!ll. 

Bu münasebetle ben de 'll~ 
= ka.npralı: biran 4çin • 
gençleşiyorum. Söz araını~ 
elli seneyi mek parmak '&.~an ~!. 
rümün günlerini tıpkı Bir.in~':. 
prime mecmua gibi :ben ,.
mn asırda hulaaa !lliyoo·ıııJl'..' 

Bu vadide at oyna1ımak ~: 
re - çelebi unvanını wı 
ğmız için - başınısda kül~ı. ~~ 
tınızda post, bir elinizde. t

1
,,. 

öbür elinizde teber'!• sith• 
vend gibi meydana atıldı~ 
görenler (Kan ıraıem ı Y""' ·, 
(Seyid L Battal Gazi) niıı ~· 
11.İ seyrediyorlar •anacaklııf s.t!' 

Siz, makalenizle mat~ıl .;ı 
flmdiye kadar ıgörüJmeınıŞ j; 
tasnif yaptınız; e-nrell ııu11s 
!arı sıraya koydunuz: Iİ' 

Tam bunalı:., orta. bwıl,k. ,, 
tiz btmal<. Olllda.ıı 110ııra .ııu~ 
tipini de şöyle taav.ir etti~·W 

"Sıska ve çelimsiz bo}""""ef' 
nnda kabarmış damarl...-1• ~· 
Jerioden fırlamış gözlerı. 

11 
f1. 

nek. bacakları, tit.riy~ W> ~ 
hiddetten keke1iyen ve s 11>.;ı. 
sabuk söyliyeu ağızlarile 
riiltler sa.can ... ,, 

Evveta kendimin otıı,. :~ 
yi mü.t.eea.viJ: gazetecilifi•[].I ,ı 
ııııp ederek buna.k.lık ~.a~nıd3 ar t 
nıımara alabileceğimi au,;llP..ş 
kerı. bu Wviri okuyunca f~. 
erdim ve laemoo aynanın ~ 
sma geçerek kendimi cılO 
muayene ettim: ııi' 
Gerdanım .kısa ve etli • ·!d ...9 

i~ bayım da-.rlarım ~;,, 
da gömkmüyor. okur Y~ 
kullandığım güdük gö?Ji~~ 
evlerinden fırlayıp p,-itı:neJı' ;ıJ 
mini oluyor. Bae.aJ<Wtlll .. o 
şii.ki.ir değııek pbi ~ı: Y"'(;
seksen Deıı kiloluk cfuıSellll :Jıl 
şıyamıya.ca.lc, bir yerden ff'' 
yere gidebilmek ancak ~~ 
dığmdan yapıl~ bir ko. y ..ıı 
uabaaile mümkiin ol ıl~ 
Belki abuk. abuk ~~ 
de oluyor, fakat ı6inirleriJl!I ':':.ll 
ma. dil')e ta.hamm.ül ~eti'~ 1ı; 
için ağzımdan nadiren ı.lt l.ı. 
ler savurunım.. . ıjl 

V'elhasıl ben de si~in pb~f" 1ıı 
de gazetecilik tipine • 'il -,,,, a 
karınlı, göbekli, Jllttnı.n6 l:ı 
mı galip bir adamım. ~.J tl, 

Bu sııretle onlardan . $,1~ 
çekilen kıl ı:Jbi sıyrılaral< . ~ 
niza karıştıktan sonrıı. gel~1,ı1 
biı:liğile ııu s,gJyah btıt! ~· 
çam sakı zile yapıştıkJ:ırl ,~ rl 
lelerden koparalım v~ya!ı wl 
!arı son bir lUtuf oln:ıa~ 
delilili isk~elerile IJ'.f~ 
kJıpı dışarı edelim. 'Va~ 
kendi "racon,, larına tfılıl ıcfı'.'. 
dı.kları Babıali caddeınıt111 c f 
başlarında oturarak ;eıeıı 
çene: /! 

- A... da.. da. Pa... ta; ,.Jıf 
gilııi minaaız bunakça fJJ• 

sinler. ~ 
K lllldanız altın® ~ 

hımaJrlık kaJPlerini fe~,t~ 
miz zaman iıil.lı.assa "o'~';J 
matbaa111 i~in gayet ~ 
bir plan ltazıı'lamıık jcaP ~ 
zira dar . koridarlarl. ,,,,.-:.~ 
yolları, gW,ı .ka;ııiaı'1, 1 eye.ğmımı a.ıtacia ~ıı I 
kapaklıtr ile tam (orta~ ~ 
tolarını aııdıt311 bu bına tııV":t ~ 
karıı,nl<tır ki, bazall ~ l.ı; 
b!le içinde kayb.~Jara_k ~ıd'· °" ~ 
rmı senelerce goreııın ıı.J-1 ~ li. 

BU'Tlaklanıı ağuıaea;ld y,, ~ 
Orta.köyde Dereboyunda ll.5 merhale bura.el oıacağıı~ ~ 

uyıda otllnı.n 38 yaşındaki Es- bu "ateh kale,, sini ıı~c(liıf ·ır 
ma YücPJ ile 17 yaçında.lti at· bir muhaean ile d" r o:ı~ 
lu ıı!ıuıaffer !Jtalaymz teııc~ede Yalnız bir mese'le var: ·r l'.".r 
pişirilen pilaırı yiyerek ııelıirlen pek haklı o1arak <'lef!'~~ 

makhğa bemıetliğini~ .;t<;r 
me a1aimi göstemışiler ve Be- !erden ddled.ikten 6 ~ırıı ~ • >;; 
yoğl.u belediye hastahanes.iııe rini doldurabile~'ek .mıeitl ~il~ 
kaldırılmışlardır. ra başımda cılduğu ie•fl.~?;r 

Bir çoeuk 'kaynar su ile rum. Tırnrının günü mc> tı"f" 
mak ve onu hatasız Y:'z':ııı~ J 

haş.lanarak öldü dirmek kolay değildrr e~ ~ 
Unutmayın ki ok•.,.U 1(1',:, Beykozda Yalıboyu Seyrek 1< ,. 

Serviler sok~ 6 numarada O· güç beğ:enir; kılı kır od,; :..fo 
En büyük münekkit ·bi J• 

turan Doktor Yüzbr.~ısı Ceına- kii elinde "rağbet.. ~ 1 • 
4 yaşındaki .oğlu Necip Yan- vetli bir silahı vardır. re11'!Jı 

kat kayna akta olan caydan- . Kat'iyy('.11 vnünde pe tJ ,,. 
- · · k •ıımaz. Okuduğu yaZıJ:ı ..,,. · 

Jıga ılişere üzeıi!ıe c:lökii.lıııüş • .. ··~o ı:ıı.?.B 
h ek d suz, manasız goru. ~ .. ıflİ'_. il 

ve er n n ar müdavatı yı;pıl- r'ni "lfıltayd., 'li~Jc "'~e~ ; 
mış ise de dün sabah ölmüo;tiir. Oku ·ucuları fethPI}" iJ<-~ 

Kasımpaşada bir ev 1 n:ılrları rerir;an ct~~e iııı~ ,, 
r.ıez.; ziı:a 11 ev b..;:nı ··· "'· >i r 

çöktü ;ti_bi "oku ıbeni .. de <1l;t11't,i 
diy.e lc_ad_ar tala• aıeu. · 
lıyan .o.t'lıır uö~füik. ııır ,·e 
barut.11.ıı·ıw .kUUan iı:L: r r 

Ka ınıı>a a ı <ulalrnız la 
Dörtkuyudıı " sayılı Rcmziye
;ye ait iki .katlı, iiç ~dalı ev .ev
"elki akı;ıı.m · t 21 Je • ni ola
rak Gökmil., ve in anca uyiat 
olmamıştır. 

'Jı;r. B dmı {\Q!i>YJ j I"' 
eıkuyueule.rın be .]AnıııJ tJI 
ya&ılar tlnı 11. < ı .ıı· 
J.ı.•nı.ı,r bw.ıak.lar 11 n•~· 1 

( Sot\tı sayfa '3 • 
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1 Ar.1i r;.ıl u Daı·laı1"111 
aç;s:zı;;;::ı:;:;;:;;~=::ı;;;z;~~~ı;;ıı::~L.:ı 

\ rlt ııirdi{ji çaıu 1 

ı orn anı Tıı::.~n: Allf RAD 8ER1'0GLU 
''lf <h tt ; papnz Boris baba bana bu 1 

~et\.ri;; f 171n if eHnGen ve na1 ""U..,,un· 
il l ue L.ad.:aı· sıtayişle halı ·etnıişti,, 

Vi~i h.ü~f.ımctı ıl('\'İt ~ l"ClS t 
ı.·e!olı ve Laştn. l:;;ı ıc,y~ 1 

n<' ..Jf(.·ti hl lı..ınmnk t:lar1 ile bil 
·Uru nrur t lc:·in c:efi ı\mir:tl 
"Oarlaıı,. m:>ğliıp Frans:;ııın sa
bık mlitt~fiki Büyük Britanya l 

Tr,~ıH ;ı No. 37 
"' r:r ı , \'o?\ - • ~ rı ~ 'ı.,lil Jr t'.;f'1 1< ısı. 1 

ıl~ nnla~:.ınıaınrıktadır. 
Bu. kendisinin ve Büyük Bri·, 

tanyanın bileceği bir i$tir. 1 

js·ıs w=:wn= 'ıfl-id'.......,twt._.. "4!:t ...._ ~ ......_ ( 

) . . . ( 
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I(ahramaı1 erler, sevdikleri kumandanlarının 
~n ufak işaretile kendileriııi en büyük tel1likeye I 

atmaktan çek:inmezler 
1 

Hcnı 'IC .:ı"-.l gf',~rıı. .. oeı\ 
Bunlar ne ynptıklaı •nln farkın· 
da d<'i(iller. 

An1iral "Darln.n,, anlıt~nnıa-r 
o.azlığı son günlerde e'ki müt- / Her nıil!ctiıı tarilıı, ikbal \"C 

tefiklel'inc kar~ı :.ıçıktnn ac:ığ·a idb:ir; zaıcr \O mng-ıubiyet 
Yazan: Bahri ÖZDENİZ 

1 
!-1ic<", harekC'-ti ({f• sa::;ın.rı;, a<tın1- 1 

lan da met.n ve duşuncesi ,ie "a 
liın olur. 

Hatti bı~-J.U yapn1tı..zr ~ 
ıın h<:m Alb hın. beın + f; ~ ,,. 
tanın huıurur~da T'lt"-'.'td ı •labı-

müııaierete •e muhasaımıyn ka- kaydl'<ler. ~m:ınlar ve (T"alya) ı;:ılibi 

Şiın~i 1 ik :.., .. _ 
u kadar1 

Hagır t mı'r·•I ' /... (. . 
H a~Jr aın1r;ı.l! Mut kem..! .. 

n1z yanlı .... , i·.l·lia,., z sar .. 
ma, görii.-.Unriz l ırı nulpuı.;iyl3 
budalac,dır. Bunu nıÇ."'l siiyk· 
diniz" Varlığınızı bug"iinP k-.:1-
tlar ıdame ett'rcn İngiJt< rey,, 
?-.. UJr€ln1t~k, Fr~ın.:ıı.!Hn hdya.t.L111 
ve ııupaı-atorluğıın;1 tcn1 ·n 'A 
mt.lıafaza eden Ang"lo - ~•·k.<ıın
laı·a lıüc1u11 <'lmt·k j~iu hrı.;:;ka 
bir yol l)ljlnnıadınız mı? Bı~k~. 
bir palavıa icat <'<i~meclimz mi? 
Dilinize niı;in biıce Jıer ı;a1 fıfJ 
mulıaddPs ofon büyük lıir hu.• 
bi doladllllZ. 

Mec n ın mu desek? 

liiçi un 4.:ınc, • «\•c ilf nıyordu 
\tın~ 00•unı ıhu!.: isL. yor-· 
gezb; .. I• b .w fayık nu 
aı u·uy .. ,...,," q,rinl<' ~··n· i e· 
lıir .il1\ı.n J, ÜL/.yonı Yakın 
lillıi~lrkL' ı 1c h•tıin Jx:kl ·dil>!e
-alçal( o.•• Makcd0nr•dan 
l'a!cıa 'l'ıtrı • ri ntar·ı'ı l.ıt top -
~ tın JS·J~ l ı!ıni tcn11rı ı"'<lece· 
tıı.~ 1 <;">z nı ı· r·e:ınv:ıt ev tnmc
~•~ai( !n <ln lo.~bır miın• 1 a!mı· 
Jı;uye · s. nı ı ap:ı:ım huz ;.nında 
tıı, g ~eı;ır.: ! 'd,at. lıü\Cn Iıunla-ı 
Iııan1e •n··ıy., k;d:ır lı-:!nım ol· 
tr.'ıta a lıiı U, mahzur yok. O 
""""l'.'a k~d ..r l:ı. ~enin\e iki 
t.:. ~· ı "ı . 

Uriz. Belki bizi lıizz.:t 'an t 
meırul tutnb;]i,· 1 

.!ar vardırnııstır. 1 Bugünkü nesil, edvan Halife- mü.>ir Ethemkı Ye z=anımız- i 
B ı ıla kmdisinin V<· İngifü-, deki ııiı.<lisau; vekay!l nncaK ta- daki harplerın ve millı mıica<le-

1"röu hilel'eği bir şeydir. ' . i rıh •ayfalarında bıılacagma; o- lemizin dB.lıi kıır.ı.:.nd:ınlan ga-

Ordularda silah arkaıla•hğ'l, 
ö~karde.~ıikten üsliindür. B u ha.""m ~.ıçma}• yunıuı t 

l\.uımınd:ınlar a~,ınd:ı reka- laj·an anıiraJa ruec:nı...:ı 
Tam bu <'>naıl:ı 1< ·.Jpf·ı ıxı_. 

rrn ("anıın..;n kırılmr .1 bC.'>t lşidil 1 
{ L P.:ncerenin alt! l?.~!ık ll· 
du~u için can1l:l1~rı ver'i~ pnr
ı'alanması büyük bir ~i I' ;; çı
k rmı~tı. 

~'akat bu ınuhasama ve mıi- r:ıdan üğreneceğine ye o doğru ziler, lnöniiler; F~yzi Çakmak· 
•iı.tem•ı vadisinde amiral "D:ır- mehazden iktıbusı maliımat e- ı ·lh ·b· .. •·- t. , ar .. ı .. gı ı, mum....,. me ın 

o.: t b;e ordunun mutibi fe!Akc· dPsck i:;ıı be. t etmemiş oluru,. 
tıdır. Z:ra blr mcnıkketill bu kadar 

"ll1 ka. ~' J! ~·aşarız. E~a~cn ~.:· 
~I ~;r ~ ı:r ııç. •enin kadar gu
~ı d • n Y ~lnız b.ı..~llla ya.<;[•· 
lıeıı, flgrıı O•maz. Ben senın 
llıak '*1gilin, lı~m ı!G h:inıin r>l·ı' 

Kadır.cağnııı viitu 
kef<ildi: 
~-!)uydun n1u r'etrof~ Ca!Lba 

g<.'-nı; kı~ kPIHlisin r<·n:'l·reden 1 

1.ın., tngılizlere hücum ıxieyim, dıneceğıne güre tanlı, lı~r vakit Ye kabr~man ~ahsiyetleriıı nıu
rınhrı iıüçük düşüro>yim der- e'ki <mı! etlcı m mücella bir ay· rnffakıyct!.·:i ve ordular üze . 
;."" ı;t;ylediği bir nut,ıkt.a: naı;ı makamındadır. Bu sebep-! rindcki niifıızları her an büyük 

"lng,iltere evvelce bize huku- ten askeri münekkitler ve ta- \etebbü ve tahlile değer \C dık
-<<!n tanımış olduğu şeyi kur- rıhçiJer bu lıakayiln elde etmek kati çekeı· h:idi.scler \"C fa_ Jclı 
na7.lıkla Ye cebreu bizden ko- irin son derece ınc<!!eme yapar- nRkcri müsa.habekı<lir. 
pann•.k için Türk ordu•unu Ki- !ar. \e her devirde toplanan as- Her de•let, harbe tck:vl,lüm 
lıkyay.ı saldırttı.. kabilinden keri ve tarini in'ikasları par- etlen günlerdt• bir ba~ kumandan 
lngiliz ı;ıeytanatındon ziyade 1aklığiyle ve çıpla.Idıgıyle biln· Ye harehat K.halo.rı mülea.tldıt 
kendi kaa cehalelini tebariiz rafa.ne muhakemeye ve kayd \'C yekdiğerinden uzak İSl' ınüs· 

Ordunun bir aile k~dro"un . 1 mıihinı lıir n'<'VkiindP vazife ,a. 
<lıuı ve ailelerce mucsseı;e ve cari\ hibi olan bir kim<·enin akhnrbıı 
•rnulii muaşeretten farkı yok • zN u olanuz. ~'<~kat l'ransaya 
tur. Aiıe reisine saygı ve rıu- karşı i~lerinde ı:ımpati bes! • 
hablıetle bağlı bulıınması icap 'yt'nleıiıı; lm haz"n beyanatı okur 
L"dcn efradı aile gibi kah1anıan ken içlcıin ~t:n mutlaka: "Ah, 
0rlerin de manrvı rei!:ü ve muh· ke~kc ml->Cr.un ol~:;aydt!,, diye .. 
terem babası ordu komutanıılır 1·1.kkriwlrn ,nıın bul ımıyoı ''-

Burada iki aile teııkilfıtı ara-1 Ha~:n bir dekor ttı. 
<-:ürültii l'C>\r. ·fu d.\ \, l:i&a. 

ıliişürmü, t ü : Cltl.run, il.•t·•lı"k de L,nı'm mı"!Jı" ,.e tahl'lrc ug-rooırlar. / Jı 
smda.ki fark, ıı>:kerlik meskg-i -

1 
- - -- -

nın ve o şerefli sınıfa kıs nı- A ~ıir ı DilI'lan bı beya . 
ı,t. rıın 

ı. lı.nıı · 

- Felaket! dıyP. .. ö~leııcli. Al
lahın namına kasem c<lcıim ki 
biiyle durm:yacağım. 

' " ' '"' . ...,, takil kor geneıaller inti abatı 
gururumcı yaralıyan biı" cümle Tıırıh ~avfularına geçm<>ğe la- zorluğiyle karşıla.şu·. Mevcut as-
s"r(ctmbtir. l Y•k bulunanları lıızınet ve rntıh- keri kumandanların meziyetleri, 

zamların inzimamıyl.-ı ve zapt ,, •-on "-nat1111 ı:lan '"-ı..ıu;... ~ \"e rapt ile nıemzuç ciddi bir la 
:"(!ara Çırpııı;y,ırdu. Fakat o 
toı,<li . ~arhoş ,.c halsiz idi ki. , 
~llıla~ını bıı azgın herifin kolla 
~'lr<lu kurtaramıyacai;"'lnı anlı-

Ve derhal koşar a•!ımla An
na ile Yantfin bulundukları o
ıbya doğru koştu. Kapıy~ ~id· 
dt:·U~ 'ru.rarak; 

kaklarına gore Şan ve şeref ve muvaffa.kıyetleri ve sevk ve ida
za.frr ve gAJıbıyct kademelcrile re kudretleri gözdl'Il geçirilir . 
l:ıYemut kılarlar. ı o~du içinde ve halk arasındaki 

vır ve hnreket ve mutlak bir ita- tilıi.<ı alLın<l lıulunan Padstc 
atıe ayrılmaktaılır. ı yapmı~tır. HarL."ilon.; sok ılan 

Muamele ve hüsnü funiziş ba- meş'um bir ınüslevli}1 boğmak 
kımlru-ından dahi aile efraduı-ı ıçin tarihin eıı n.·llıayyirülül:ı.l 
kar~ı tefrik ve tefcrruk nasıl ı;ahlamı;mı )"apan 'fiırk milletô
caiı. değilse kalalıahk ordu k- nin hu lıaf\'kı'ti.ıi, hir İOF";Jiz 
~ckeliülii i~inde dı; ""la •ıwva- tcı;vihi .. şeklin~•~ cirkin bir ifü.
fık olmıyacağıııt kabul etmeli ra ıle golg~lcmqe ~dtc rn ~ıı 
ve kir.1sc haksız yere rencide C· adam u;te bu hazın uekor 'cınn..ı 

~a~cr · 1 \ııın~aı ~-~ ger.ç kızın lııı ı~~yıf - Ne oldu? diye sordu. 
keriden Y:uıC.Cin boğul, sebı 

ışidı idi: 

Şımdı meYzuumuza girerek EDhrcti tedkik ed;"ir. Malumat, 
harplerde komutanların şahsi - liyakat w t"crlib~kri tartılır. 
yetlerinin cheınrniyetı ili:erinde Nihayet intihap .l·n kudretli \'C 

duralım: kuvYctli itir.:ıad:ı l:lvık \'C wnıı-ttııı~ıt 1 a•aıni curette i>;tifa'}ı~ 
'llııetıı/" :atını lıaçırmanıaga I 

lı.n ış bulunuyordu. 
bı~lcn~ dlçakça. düşürüldiı~ii bu 
~'ni ht.ın kurtulabilmek ümi-

- .. J3ir ~l'V )'Hh 1 Defıılun o-
r:ıdan ! 

Bunu Annanın hı.;kmklı za
nf t<esi takin E-lti: 

Amiral Darlan iyi biı der.izoi 
olabilir. Fakat muhakkak ki 
kendisi yakın harp tarihinin 1 

tamimile c• hilidir. Müsaadele
ı-ile biz kendisine bazı hadise -
!eri hatırlatalım: 1914 • 1918 
Cihan Harbinde merkezi dev
Jı;tler ,;afında yer almış bulu
nan Osmanlı imparatorluifu 
mağlup olunca galiba müttefik
ler bir kısım Türk topraklarını 
işgal etmişlerdi. Bu m~yanda 
Fransızlar da "Kilikya .. ismini 
verdikleri Adana ve havalisine 
yerleşiverınişlerdi. 

Üzcrinden aRırlar geçtiği hal- mi t<·veccülıli haiz- yüksl·lı bir 
de elan hatıramızdan sııınmi - askeri şahsiyL·t üzcriı.dc temer
yen ,-e dilimizdeıı eksik olmıyan küz eder. Ve ordul:ır bu milin -
as k e r i kudretleriyle, za- taz, rütbe ve kıdemce tefavvulm 
fer talihleriyle Ye m üs t e s - Ye müstakil icr::wttan mes'ul 
na mukavemetleriyle ve kahhar hulunan komutana tevdi ve tes
akınlaıiyle tanınmış.. Fatihler, !im ).ılınır. 

ıJL.nıemcEdir. I koııu~mu~tur. 
Hele Anad~lu köy çocuğu saf Bir i'<ı!<ıka\ 

llcın b(llıen hemen kaybetmişti. 
nl!l-iiı/. harcl:ctı.. ve bütün e
""n a .nı toplay:ırak eline ge · 
11ırıJulr.tca J.ir ciHrni Yıuwfc sa
k,tı~ · b Yan..r ııfak bir hare
'-iııhıı ;ndan kurtuldu. ~'akat 
~ill<ıat :ın, fin arka"ındaki "'1· 
ır gu .et .blcr~k camın büyük 
~b,:~ ~u ile parçalanmasına f 
t' bu.~ı;.-".: Aıına bundan soıı-
0kı ,1 .~tuı~ kPn•lini k:ıybede .

1 

t~ic-hıncd;;ik) 2.abitıne it.şıktır. -··-
- J3<,ni bu hayJutl1n kurta

rın, imdnd!. 
Onun emrine teşne- ir. Hizmet- F ı·an , cs:ı.·ı•n bütliP tı". 
!erinde son derece sadıktır. j rihi ıı ıtvJ ~ hnra asla ıa~ 

GPnç kızın ııe.s:nı tluyaı duy
maz Petrol amcanın kansı: 

··- Gördün mü• diye haykır
dı.. Hala duruyor musun Pet
rof ! Zavallı kızın ne halde ol-• 
Juğunu anlanuyor ruıısun ? 

Mağlup Türkler vııtanlarını 
düşman istilasından kurtarma
ya azmedince her nedense şim
diki Fransız siyasetinden büs
bütün başka. bir yol tutınuı;;lar
dı. Yani muzaffer düşmanlarına 
dalkavukluk edecek ve lıuliıs 
çakacak yerde kollar•nı sıva.I 
mışlar, yumruklarını sıkmışlar 1 
ve mü.tevlilerin gırtl•klarına j 

)_.'ildırım Beyazıtlar. Yayuz S~- Zira enel ,•mirılc- kum:ındaıla 1 

l'.~ler,1 Ccngızler, Tiınurlar, Bu- cPas >;art ı·~~k-ttir. Ve komu
)0ük skenderler, Balıadurlar, tanın da en aln vaı;fı sirurıerıPe 
Sezarlar, Anıballer, Napolyon hakim bulunma'":dır Kuın:ıuta-
Bonapartlar .Bısmarklar. At- . ·a · 

1 
· b" 

Kunrnndanımn küçük bir tal. yık olınad. -ı nımetlcre konrou' 
tıfi, (haydi oğlum), (haydi yı· hir mi!Jı·tlı,. Jtl uıcı .ı:;,nla Fran 
i;it:m) (bum ya gel aslan) ; hi- sayı bir l'nısy~ ıni"t mlı '>ui 
t:ıbt~-j ve tatlı sö7.leri kendisine halı"ne gcln '-kl ı "'t'"ırhlc k ·ı· hCı> r"· 
bir mükafattır.Bütün hayatınca. tardı. 1970 ,ı,. A!ınJ11y:ı J;3 ı-ııı· 

l\tr l at;ıga s.-.rildi. 

Petrof kapıyı açmdğa çalış
lı. Kilidli olduğunu görünce yum 
nıklamağa bs:ıladı: 

tilfilar, Meteler, Barbaroslar, nın iktı ar H~ mezıyc·t rn za ı 
Turgutlar, Kavalalı Mehmet A- . tan ve_ efrat arası~d.a ıt~nıat ;•c 
Ji Pa.şalar, Büyük Fre<lrikler, if~ıhar ıle tczkar cdıldıJ:.çe o.ı 
Togolar, Bali beyler. Fon Der- yüksek vası~lar tlalırnlan:ı dal
golçlar, Hindenburglar, Foşlar galana en ku~uJı ere k:ıda.r vasıl 
ve maiyetlerindeki muharip kalı- olur. Kum::rnd.ınına guwnrn 
ı amanların candan teveccüh ve nefsine de itimad eder. Bu itı
m11h:ıbbctlerini kazanmış bulu- 'kad ile silahının kı«lretine ık· 
}unan ( Pile,rrıc müdafii) Gazi yanan askerin nıancvı)'atı da 

köyünde, tarbı..->ınıLı ve kışın C· ~ında El:n kot'l surette r.uıö-1-Up 
~a!ı başlraın1a anlatacağı men- <>laıı Fransa l!ll I li ln;"".ltcıe 
ı>ıhelerdir. 8 ayesinde k,.x-.ı;ı<\ı. Tuııu:; ve 

Bu m~;ıntaz ha.~lete v_e rıvan- Crzayiri bi11kıı ),a_ncıkça bir ho.· 
mcrl t'cuıala malık ve luzumsuz n·hc le <;a!üt. Suny<>y~ ,;6 '1J ln
t hov,l.rı~re kapılm1yan kurı1a.r- gıllz bayraki.arımn g· i '"'Sİ al-

~tf tı~rr ameanın karısı, Ya· 
~·~· •ndan odadan kovul -
~ h,

111 
llonr:ı. doğruca koc~ı

ı;/ k;iııe na gıtmııı '"" ken~ı~ın· 

- Yanef ne yapıyorsun• İs
pırto senin beynine vurmuş! Ça
buk kapıyı a~ ! Sl'Ili odan;ı götü
rPyim .. 

dı'lbr, ord·ılan ve aynl v.as:tıa- , tıııdı ı:iı·iıı )trle:.ıtı. . 
rı oınck tttıhaz eden ,4-..bıtle1'1e .'uııdi ili! upkı l<mTt:lli kırr.· 

\ıııı~/e ~ekerek vazıy<:lı an- (Arkası \ar) f Sonu sayfa 4 sütun 2 de) fScı1u: nhıfe G, Sı.ıtun 1 u~; E.,. >na yur .)J. ınk ~ı nın ı;i-

t'~· • 
~~oııııı;' buııı1111 bir şey anla-
ı;'1ll ltaı Petrol, drmiştir. Bir "Ruslar bize kı>ndilerile İs- r::ı• tar:ı.ı;ııut imkanlarının da te· 
~Yalnız 1.~ı olmıynn bir kadın- tanbul meselesi etrafında cö- mııı M.ilcce:;-ini ümit ediyor ve 

kaıabi''~ışınn nam! hır oda- m~rdce anlaşabileceğimizi bil- bücum:ı devam ediyor•Jıık. Fa-
P•t ur. diriniz. Fakat onlar da Yunan- kat ihtıvatıa ve faz.la mülıim-k· 'ror J 

~utu11 \ı: ııanıus!u bir nd'11Yldt. Warın iştirakine karşı muhale- mat •arfetmivcrdı. 
~ lıUyiiıtak~onya.Iıl:ır gibi bu fet etmemelidirler. Eğer Bul- Bu halde bır ·ı.lc Türk kate-
t. ~'alı lıır <:hcmmiyct verır garlar Ye Yunanlılar bize ge- • ----------• leri!ıin r,üküt ettii;in:- şahit o-
b~lıt;_atç·vn1Jyct; cid<len pek lirlerse biz oulan kabule mec- ı ( y E N j 5 A B A H ) iN B O y O K S j y A S j T E F R j ~ .; 1 ı luvorrluk. Am·ak bıı "üküt 
0:, ~ U~ku Yanrf ra~tg<'!e buruz. İstikbali Rusların eline • TUı·kJ, rin de n1üJı:ıuınat tasar-
~' lbııı dc>;ıldi. KenJisinin <le teslim etmek yüzünden Yunan •---------------------------------------- rufuudan ile<i geldiğini. Türk 

~ az ~nduğu komitanın en blan kaybedeceğinizden çok • 1 d t . ••tıl:kanılarının gemilerimizin 
,,,..._ C ~ annclan biri idi· korkuyorum. Eğ~r Rusya bi- 1 sta bu 1 e e m f! yakın roı·safoyc gelmlkrıııi 
"'~ııı atıp b" · b"I zi Yunanlıların yardımından l!I b"klı·<lı!de•ini s&nradnn aııhı.-

.A ~~-~gör ır şey. Benım 1 
- mahrum ed'·r0 e ben de onlan <lık. 'l'u'"ı";l··ı· to,o'anıvor ve ~- t!ı;.".'~ n~ e. A.nna, Yanefin ne ' 0 

, , , 

~~ldit - mşan]ı~ı. llQ <le sev- lstanbula .ahip olmaktan men .. d aı; a lalı -.p edı'en c.blislerini, tt>p-
't t1t4!. Ş.ınıcliyc kadar onları ic:in elimden geleni yapacağım. 1 n g .. ·te e e m a e e e -, larrn, yuıiliyorl:ırdı. 

•n·r gor ı·· -·· h Yunanistan vnlnız bize ''ardım <ti 1 t' 
t~,,~ lıen ... ''.";.:um er zaman ° , l ıı ••Tür!d3Tl:1 1 ~·..ı <'lVVC •e ıt!t '<'tir · uı3nıc daima hürmet edebilir. Yaıdım ctme,sc i ıa- ---------
~i t da! araıarınclaki mu ha ve· net etmiş ulacnktır ki, bunu da na mukabil, sahilin iki tar•fın v an. bü~ii!< tngili~ harp ;rem'sini Ç.ınakk.\l0deki J.llıiraldan 12 

' 
1
1l\a <irldi r.er~y:ın eder-ı yapınıyac."tiı:tır. · da müteharrik oblisler her /'-- az • ---\ döimcğe çalı:;ıyordu. Valtıa martta nldt;!ı1'11Z bir t .. lgr:ıf 

" "Eğer siz Yunanistam, yanı ·· -alı k ti · ' 

1 

g<'m.lerimizdcn hiçbiri ha3:ıra ·· k ·ı· tt • ı • ..ııı ıı. '"etroı, . Venizclosun Yunanistanım- Lut ırnu çog· yor, uvve emyor. •• " mu~ u atın 11r ıgını an. n•ayn g 
ılıı .Ylor ·. lknıı>ı cıklmıa fe- mıyacak olurHanız karşınıza Atc.ş açıyor ve harp gemileri- v. ÇOfÇI uğr:ı.m:ım·şlı. F:ı!tat ııer•r.i bır toı•!:ı)"'ICı r:'mile in utts ~lt.ır. 
.ı, Co~1 .. .,g<:1ıym· Ben bu Yan~~ k mizi dcva.nılı bir surette yer c.ık defalar olıiis t ~ı·!arın!lı d•t kalarak i:ı gi.rt'me<li;ind,~ıı 
~~· '"nı h' bir başka Yunanist..ın çıkaca • • b ı· ,-.<' 00 1·.ra toııl,·;rıııın '''·c-ı•.ı - l " ' 
1~ Q;ı u; ""ı';"~.nmeyonım. lır ve bu Yunanistan Almanya degişlirmeye mec ur et ıyor- ~· ·... batısc, ivcrdu. uU•ıuan srmra 
tı~ ~~enrliııini bilmiyccek ile bağlanmış olacaktır.,, du. Nakleden : P. S. rine hedef ol:ııuşlardı. r;~len · tdgr:ıflarınıl• aıııirl. 
~ Ye 1 °~ sakın bundan i8- Bu mektubu 0 gün alıkoy- Marlın 4 üncü gün karaya 
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h~ıııatllrn;a.rak bir ~y • dum; erte»i sabah. Atmadın çıkarılan küçük ihraç grupları a~ınna cndaht!arın ne!iccl~ri ıfr;letm<"ye çalı5tığıuı bıidir-
~<h.. Vaıı 1 ~ •eşebbü.'! etmesin? ~u kısa telgraf ge!<lı: öyle bir mukavemetle karşılaş 13 pusluk otuz üç o_büs atıldı. malün1dw·. Onıın için ya.zabiii· ılı. Fakat bıı rl~\T•~ zarfllldıı 
~-'<I\• aıı <lu···un·· c"n lıı·" ele ., mı.oJardı kı·. ı"sti'hka·mıara vara- k 13 ı·ı·.·.·. Türklerin t!":ı'"n •.nrla•orı s:ıı•a· 
:-. b ·~ bl ., " ' "Kral Venizelosun teklitle- ., Bunların yirmi se ızı nu- ' 
ı.: """ '1<ul· ~ı·b· d"'"I' Ua 1 nıış aeı·ı·ye do··nınu··sıerdi Ge ·h "''·ı 1~ ı t·· ,. 11 sanas:ıl'la~ ka!mıs,, venilen · "!! '". l • " 1 °'.s• · • rini reddetmiş ve kabine istifa ma " ' · rah istihkiima tcvcı ruı miş- " num:ırn ı is JM;ama " ' 
~~~n~ '1ı:,; han~ bir kaç defa etmiştir,. celeıi Çanııkkaledeki torpil tar- nın;alı ve 5 tanesi J i numa- d, fa, 17 numarulı ı~tih!ulmn mişti. 
t. nd.,, .n ıffotinden ve is· lalarım temizlemek ameliyesi ti. Fakat isabet ı!Precelerini 8 d~fa isr.bcl ,·iıkı olmıı:;t 11 . Ben bizim ac.kcri mnlwmla· 
hit.ll<·,.ı. 12;tayi;ler bahselmi~ - Yukanva dercettiğimiz ınek de proJ·ektörlerin ziyası altın- k Bu ·ı · t"hl a·mın aık"•ııı lalıı· rın cıkanıcaUarı nıii~Llilfttı 

\; 11."\".t, .. ,. ıı-. r.-~nç kıLın bird.~n tubu h.arİtivc na.?Jrına gönder~ cLı ivi ni.::ı'ln alan Türk sahra tayin etmek i~in anc~ ü,~ de- 1 .ı:ı ıs ı. ~ · :;a t bilai ~in1i r,ı:-ı Carıa~kal ve 
..._ ., · ·ı · 1 medim. Mektubu buraya der- , .,.... · t m · ve bo7:ız nıed kıslalar t;,.:ırip cıH!mi. bir . • , 

lı,_ ı . .,1 · •"f<ı ı.ek garip. topçusunun ateı;ile muvaffaki· ııız ayyare ız ( ' · mlihimmat rl«pasıma bıbd le h~kurn erlet·keıı bunıın yalnız 
".,,.h l.i" :~·f f:..vun· ı"z lıorkarın1 cctmcm hariciye nazıı-ım ,·cya vetsizlig· e ug"ruyordu. lıalinde bekliyen üç <ruvazö • ' h dnnız km~'tllcrilc yao. ıl -ıasın:ı 
., u "-Y nezaretini takbih etmek için - rümüz vardı. Gemiler endıtlı- min edilmişti. T,ıpl:ıruan ıı; ' • 

I~, ıı n ~ahit olacak. Son- ··~.;ıldir. Onlar da bizim hissi- Mayn toplamaya ha;;redi • . ı 
1
. üir'ııe isabet olınen·ı~. valnız laı ftardını. !•':.kal zr.cL.oıı lu · 

•' 'y >lı>ıJ t · ı b'li · "~" len gemiler bu mli0 kiil vazife- tı tanzim e<l,meınıs.~r, ı. B,ı k b ı · l b·ı "~ :ııı f cınız eye ' nz · vatıınızda idi!o. Elıeriııd.eu ge- ~ . . . . ·a· t0pçular aı:ısındı. ·::ru.nklık· uru~:ın ·u 'cvı ın' c ı ~ :·apı-
><tıı 1:oe•~~ de fazla sarho~ ol - İc.•ni ,,~.,tılar. Bu mektubu u- !erini ifa.ya mu!ıtedir ol:ıma<.lı· iş deniz tayyarclerının ı~ı ı ı. !ara sebep olunmuştıff E~t'r .ıcak hir ihracın akılıC'ti! ı 
tıcı,, •. '"" :/ar•- ayılınca o ela, b" f lar. Bu ise memur ohnlar o Tayyareler i~e nıukt.c<lır ola· t 1 . t'k f <l Lt la"•n e·.mek '-ol:ıy d~.Tı!u·i. '«'" , ~· zun h:ırp macerasının ır ba - . t ı 1 İlk ayyare ı e ı~ ı >;a «e ••n U•• J " ' 

"'·ıııı .>ııı ne kad.·tr çı·rkı"n ""man:ı kadar 3ivil nlara'ı madıklarını gos er< ı er: ı·· Ti"ıkl ın· "cura l""ı· kııv ~" ı 1 ı Ru"V"YI dü"manlarııı "'' .. b. tanzimi kabil olr.~'·<lı, .,;; 1 ,ıı~ ~ımse ı · er · ~ · 
", "1\ a"acaktıı•. ıasııu, "·" ·> • to ' 1 t k ••t gönderilen tavy:ırc UÇ ın Jıa. J ~· J .. b"J j y· 1 '', v ' dan ve kencli~inden kurtaınıak mayn p.ama' a pc mu e· , yok ki i··tihk:inılnr t:•hrip olu· wt nını 1 mıyım •1. ıs'lm · 

~ il aıınıaıı? 1 .. del le · teb: hassı:; idiler; fakat topcu ate· dem yükseklikt<n · peı-vane· nabi!ir, pek fazla mühimmat rnl l;ardPn 2:ı ş;ıbatt~ huracia-
lııtf lıılar · için yapı an nıuc_a e n . .,. <ile ilk defa kars.ılas.P,•orlardı. nin bir inkıtaı ile - l~kPrlene • ki TJrk ı·uv\etleriııin 10.()01) 

ıı.ııı 1 ayırmalı! Peki rüz ettirdii;"i ıc;ın ııe,:r,-dıyo - ~ sarfelmeden toplar Sll'ıturu-
" _ lıi~ itıa· bunları 1'Öylerken 2 martla 8 mart arasında Ça- rek parçalandı. ikinci tayyare- !urdu. Çünkll islihJ·" mJ,.r bi· ı· dı'csmdc oldu~ı.mu h~b~r veı 
l'.i . lı 1y, 1 ıı:t etmiyor mıı idi? rTürk mukavemeti nakkale iı istihkamlarına nin pilotu yaralandı ve tı..yya- zim endaht ctLğimiz noktaya mıştı. Fakat biz şim.:li yarırn-
11ı,; ı-.~· tnna ktııdin<le de- esaslı üç bombardıman yapıl- re tüfek kurşunlarile :ıltı ye- karı;ı ta.ınanıile müd fa:ı,1>.dı. adayı müdafaa P<kn O$kcrlc-
• lıa Va n.dar çok i~tiğinin Dünyanın küı;üklü blivliklü mıştır. 12 pusluk l~l obüs rinden yaralanarak inmeğe Mühimmatı tasnrncf:.ı ı·uı. • n omya buraya rlai'.1lmış. •a 
"•. lih hl'lnadın nıı '! ç atı!mı~tı. Bu endahtın netice- mecbur oldu. üçüncli tayyare !anmak yolt:ııdn ki aınirallıbo;:ı hı le ,.rpilmiş, istın:ıbız ve dı-

""'..' 1 ı b bütün devletlerinin dikkati a- . ı b' tek enuahtı ta Li ·;asız 20 bin khd ·rı ıbnrrt 

~ "'- ~ · İl' ŞPy yapmalı! nakkaleye çevrilmişti. Bütün !eri katiyetle tayin edilemedi. ıse yanız ır ' n- file.ya verdi~ı talınc;ı~ ile is-

al b 
"'°'""'-'v~ Fakat harcedilen mühimmat zim edebildi. tiks.·af ve taras.ut hu;;ıı.ımda- olcıuğunu bi)iyorduk. Eftn 29 

e • dünyada Gelibolu yarııııadası 6 d uneu kolordı. rimdi Pmrirnııde 
ı iye f kk" 1 · t nun sun derece mühim bir \•cki:na Aşırma endahta martta a ki noksan lılicumun muvakko,t. 

'' • eşail ur önündeki < eruz aarruzu b r. 1 d clevaın cdildi. Bu tadlıten ev- b o\s;wdı. Mrnırdan gıındcriıcn 
tcsirlerı deyar,ı t>dtrken 3 mart a ıt; o uyor u. ir zaman ic;in tatilin.: seb<'[> kuv\·,.tıerlc b'rlil<lr >lcdıal ih 

.~'" ·~ •• ta K "f k ,-e1 Türkler Gelibolu yarıma- oldu. Bu tatil bı·r f.,ıa·• "t te·· -." • ta Amiral Car<len, hücumlarını eşı no sa'11 - "' , r.ıç ,diklıi!ir, en ıniih m ve rn J. 
~? n· ,.,, 2 

ln•i <ayfaJ•) tekrarlıyordu. Fakat hava, u- dasına küciik toplar Yl' obüs- kil etti. Qucıı Elizab•tlı'in ı'.?~ık ki J;ı ı ıvlircvı t .yiıı .,.,~ ~ ~ 
l\ (> ı 1,-t:ani, keııdılcrini zak mesafeden endahta pek Bun•lnn sonra usulü değiş- k-r getirm{şler<lı ki bunlar Qu- mesafed~ıı cııd"htı lı:ibri pl1i . nokt •J;ı.rı dcı lıa! i' ;;:ıl cdPI 'JL 
,1 ,,b t ı ('ı ıyorlar. I <'D gJizabeth üzerine at~~ a.c .. ı- nın l'.S""'ı bı"ı· nAkt ·~ ;,;1. \'n· · \-Ol müsait dl'ğildi. Harbin o avla· tirdik. Quen Elizabeth istih- a"' " - i. Cdkı b u n ıJ 1 n sonr J 

' • İt ' dikkıt Ctnıeli. l . . kam· lnı·ı a.•ırma endahtile bom yor ve onu 18.000 metreye ka.- kıa 15 pu"!ı,k rr.ermi:eı ıoi . k ·ı 1 l' ' 
••. ı ın<'Jth,,r • '· -~ . 

1 
rında deniz tayyare enmız, ne ·ı k" f ~ gıttı ı,.e Fit ı,... ,cnr:·•ı .< bır 

ı.,0 , •· • ""''- <a- pek fazla. ne de pek müessir bardımana başladı. Bnğazın a- dar ıııaklaşmaya mrcbur edi- a i derecul~ ihtiyat rnrrlı. Türk · ıicımıılna ·L~ J oız ,. 
~i ~ıbi ~~~~r~~t TrJckiim,. de~ildi. Binaenaleyh havadaıı çıklarmda, Kabatepcnin iki rorlardı. Hatta eski Türk kru- Fakat am.r.llık lıu,'arın 15 ı ·l.ııl rı,.,i "'ı' ;t kıt' .ı ı:nı 
, ·.· it ~ı '1 vaZriL<;- ta~assutla endahlı ayar etmek bin mil uz:ıkl:ırında duruyor vazörü Barbaros da :!.Jnyclos mnrtlan evvel kulh•ılmas:n:ı ~L ır<' n ve l ıı,"'11' r~c.I ; le 

~ s henüz tecrübe noksanından do- ve yuıım adanın üzerinden a- açıklarına boğazın içinden 11 miisaarl.: ı-tmı ordıı. Çılnkü ıc;, kUV\ tı~rı, hH au t'lk\iyc 
t. ~~le• n<ldiri.t, kb:ıl hiıim, d ı · d 13 teş savuruyordu. 5 m~rt gu"nü pusluk toplarile ateş açıyor, yakın bir zaı!'a'lda ıstikşaf ve. c.ltm lıi"ir<lı ., • o lJvı elimiz en geınııyor u. u-

·~ • ha.de İ.<'- rJı~=J~~'4"1d~~~---tı'!~AıePllllıd'l~~PlııA-td~'1iiııP.!:~ ı;~. ~~~ o-. 

l<'n profcsyou l bir aluJ ~ ı· ız
hg.yle l·cn l " dayukl rın en 
mükemmc• , l'.Ul Alına.ıyaya 

yall1kl:ını " r Bunıır ı~ n de 
Türk İstik! ·l S:ıv~ ., kadar 
dH uz;ıtma<'"a cür'et eLl ! er. 

üımit etn:c'' i~tcıiz l.i bu söz 
!er '"' bu ıd !ın!ar fr.:.nsa.ıın 
dc;";il, sade.: 'niral llarlanın 
ulc:ıun. hlra, ksi ha1<l .. l'r n~t:ı 
ruhiyle amHn' [);-.. •·'"'- "':titr~ 
re<ldi ruhu ;1ra:--1ı.ıci lı:,. bır 
la rk gi)rnıt r.ıck l .. , kı:l• ı 'c k!lr 
ı ı"'1ıak ırıe<"burıy,,Uıı<l ... hala-

MURAD SErl.TıJGLU 

( 1-::ı fnTfJ 't I i 
r~.ıt;h·r, 1~~1'1 
rı'lı aıın11:-l 

t linL·rı:1 h .. ;.t..irala-
· iu :';ı ı. 10 J:ın 

ıt ';art·n h~ı· ·d:-tı t.ı.. .. zi..:.ı~ar 
m hlcbin l), ~ .,, 't 1 torıl~11ma
g-· lı:.ı.şl ıı ı. ll. ·ra~11 c. · t 11.10 
~ı .. oıeJ.. teiJın kır!; Keneli!\ en"ck
l.! · Lı.nbcr<.: , :1 i\.lL•tl a~ nın 
ı;aklJ;~ı tan 1

J ...... il" '~aL.ı.t .. "3aray
lıl· ,· i~~i t }; 1 ı~lfeı- ~ıı.;· f;l.]c-
11u~ı.1u. r..ı;Jl:ı ı:r .... k it- n: t-:ıJcbe-

H ."rı:ıJ.ı..ıl .... • ·1..t1 1JJu11ı1 gibi 
'Üt .,.r ı hr !' ıdP nı«kl ·p biıı:ısı
ra g.ı mı) 1 .. 

ı'oplantı• ı lıa;,t.;.ı ıa'ı w bt-
.t'<!..İ:) :'." rei~t ioklor r.Uıfi I~ır -
ı..!.1r rıld!.ı~U lıaldr rınthL..:lif ınc~
ll.:klcrı!~ b·ılınrın biı· ~ lk ta
nm •.• ~ G• • •t ~aylılar bu · 
1~1. ~ ~· ~ıl.r. 

.. ,~i:;ı..i u;< 011.rok Ankuralı Ga
\J L;.!o'ara) ~ı' r1 ı~ n · l\.t~::~ıf Saiın., 
ncr:ıiyJ~ ın _r•Jf 8aıın c;e>g- l a.ı 4 

m'l ·,c Aııta. :ılı G, l.tt'1.•araylı· 
t:--... rıo el.ir-:L.~ ~opl:ı.i:ıtıda bulu
r.1!L .. ır1 ı:e .rd µini ~öyleycrclr 
H''l.!·.I Vt•?;ii! ILıs:ın Ali Yiic-d 
den r,ele:ı telgrafı Alık ralı 
Galata:.:;::ı.ra\·lıiaru1 gelen tclgrc:.
fmı okumÜş v,1 büyüklerimize 
t:ı..z.tr-1 tc:gı·a.fl:ırı ~ckilccc;~~ni 
bıl·1irrrek sözii en eski mezun 
Ill)'\·~;.~l' 1 .fı..ndiy~o~Jt_:na bı
r,,kını .t1r. İqft·rıdıyar( 1ghı yap
tı ,ı ~.'.lrif lJ0 : p·:ü l~ 1 ,ıbc .ı . .,. C..1ki 
gf r.lcı·.11 hat r. larııu ı;ilı:cl nl1k 
t 1 •rl~ t.i:s 1ny •ek l!'llatmış •,:e 

·; 1....,r;':li .vtt.ka.ti'Ila takttğı t>atı 
ku mı ç\ekkrı tıp rck bitır · 
rni: t r. 

Mutea"' :ı kursiiyr ('•'ı n 
F.:r· ·un1ent.l F' :-:ı 11 < t 'L 1 o 
mcı ·!11 ra 11 İıl v ~unn 
k çırm:ı.k ı. t :'lli ,lııı 'oy: ye-

'~on~ ıaı)'fol ) 1 .... n ... ) 
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- Baka. Baka be! .. Telıey, at 
kilntecağızı be!. 1 

- A be kızan! .. Topuk elle 
be'. 

- A be İbram be!.. Haydi! 
aşır kunteyı be'. 1 

Deliormanın Swnnu kazası· 
=n Ezclçe köy • .c:tUn kalı\'c.3İ 
çardağı altına oturnuş olan 
•ocuk babalan kabv<:ı ıncyd •• 
• ında birtıirlcrile alt alta W· 
üste boğuşan on, on ıki ya.ş· 
.ırındakı çocuklannı teşvik c--ı 
iyorlardı. 

H • .,~ c• i lbrıı.lıimin b:ıb ı 
'ı hız:ı geımiş sesleniyordu. 

- A be tbrrun ! .. Hay i aıır 
tintac :-ızı be! . 

- Baka, hıla oc'.. 'Tchey, at 
tilntccu.ı be!. 

lbıııralıi::l , lıoğuşan ÇOCU· 

,-un babası d:ı. &:;:.ı.ğ.ı bt1kmış 
1ğluna bağırıy rdu: 

- A be Ahcmt be: .. Topu!< 
be'. .. 

Te hey k.ıMla bd:.ni be'. 
K 'yün k blt'bırıne gir-
. i. On iki ye • bul= 

ki çoculc lut:J ter i':iııde bribi
ini ~ iyoralnrc.ı. 
Çoclllı.la.r tr- b •' ~ ·ı <la lı !Z'.l 

ehn.!şlcr, ideta t:......,_d'l~i gilrc
iyormu• gibi durm:ıd::m o:;ul· 
'lrını teşvık ve tahrik e<.l' or· 

r ... V-c yine ti 1,!"m~jtn oyun
rı tnrif ediyor:ı.!r>!ı. 
ı e, ner nı ın 

>liyle boğuııar .tı:ı"t:rıı-·tyc:::tAr ve 
ıehli\•ım o!ıryoclı:ı;dı. 

Key k hv~ . ' ~ lı~ 
•erinde 11.ü ül: yaştan bognşn 
"1!hı•:ı kiniln in:n o1aCllh1 
~~ olamıyaca ı küqük· 
.en ayıril lar, ve _ 'i olur· 
ı.ı. 

Çocukwın bıili L: n hemen 

1 
cpzi pehllv.a:ı ol qğuı;ı.clan ,gu
ş oy = babalarının ta-

.file ö~cniclcr.!i. 1 
Dellormanın bo!cn. \'':! nam-1 

'.ar peh1ivım verm~i onMla 
>eblivıın!ık sporııımn 1-~
ıesi hep cccb.ttım gelme ve [ 
örcneğc bağlı o!du;';ırrıdım idi. 
'Billiin c ıcn~:i.ap; baları 

elı.li vruı oodu::;wıd:m. daha k -
ük yıı.ş1ıın güreş etnı<":;c a~
.ırlardı. 1 
lı;te Çumnu ı::ızıısınm Ezelçc 

.öylü olan Rcrgel~ i tbrahmı 
e, daha ı,> uk y• •ım arka ·J 
aşl:ırile ıı;p;a b ·~ taş 

lehli ·an olww t!.!. 
Hergelecmiıı tabası. anası

<ın k~i dodcleri pehlivandı. 
.aten Dcliomuuıda anadan ve 
'8.ba.dan pöhlivan olurdn. 

liergeceleci. ki\çül.: iken za. 
•ıf ve okkuudı. F><kat. fcYka· 
ıi.de zeki ve adeleli iıli. 
He~eei. okkıı.sız. olınak\3 

3tt8.beı" knçı;.k akr~rını birer 
ircr yenerdi. Ço' oymıbaz, çok 
·maz ve wtik bir çocuktu. 
lbra.him, ba:oa.n kcııdisinrlen, 

iaha büyük ya.şt.:ı olanları d<ı 
tahve üııtlerinde. harman yer· 
•rmde yenerek nam almıştı. 

Hergelccinin. ileride büyük 
r pehlivan olacağı belli ol · 

ıuştu. O. bü .. köyün cocuk· 
..rını ve kendisinden birkaç 
aş bilyük olanları yeıuyordu. 
Hattıi, bazan, !brahimi baba

ı cuma no.mazınn. nahiyeye 
götüıiirdli. Cuma na.mazmdan 
onra nahiye merkeı.mde ça · 
uklar a.ra~ında bo~nı;malar 
apılıytırdu. Hergeleci bu bo· 

• mal arda cfa .gaJ' P c;ıkardı. Ve 
hut o u C\ylo kol:ıy ko ly ye

ecek h;ç bir çocuk çıkamaz · 

da, hasmını aramalarında kana-ı 
vası geldiği ~ işleıııı>ain -
de, huınının iki clirhemlik ye· 
rini bıılmakta mmirdi. 1 

Küçük İbrahim, Torlak ;üre· 
şindc desteyi kurtannıştı. Üç 
lt.'lZ.'llile boğuşmuş ve neliced:ı 
fioııJa J;:zldığı tuı.snnnı lıİr kıl
çıkla yenivcrr.ıişti. 

lbrahimin babasının aıizı lm-
1 aklarına \-ımtııştı. lbrahim, 
destE'ye kon:ı.ıı bir çe\Teyi ka
zanmıştı. 

O z:ımanlar, Torla.klı Deli 
Hafız usta iliye b;r baş pehli
van vardı. Usta ve h:ı.k.krtcn 
ır.:ıhir bit· pehlivandı. 

1'orl.:ıklı Deli Hafız ustanın 
Yi!ruk Aliler, Kcaı;özlerlc 
Kel .Memişlerle, UıncoW.rla gü -
I"El<ll r i vardı . 

Tc rlaklı Deli Haiız, 1brahimın 
desteye )<:ı.ptığı o;ürcsi dikkat
i akip etmişti. 

Deli Uafıı, lbr:ılıimin büyi.ik 
pelıli ·ıuı o.ıaı:ıığrnı sczmi~

tı. Tı.ıtuşla:·ı, hasmı aramala
rı Deli Hafız:ı.u nazarı dikkatini 
oelbetmişti. 

Ueli Hallı:, 1bralıimin bab>.sı· 
na mıimc.r.ııtla: 

- Ağa, bu çoc\lğa ver ben 
yctişt.rey.im ... 

lbrahimin hahası, memnun 
c;ı!m tu. Deil liıı.fız gibi bir 
pehlinuı, Gğlunu takdir etmiş 
bulunuyordu. Derhal ka.bul ,-e 
~kür etti. 

Babası, yalnız şunları söyle· 
'lrlişti: 

- &ta, bu çocuk hızlı ve us
ta tut slu bir güresçı.. fakat, 
okkası mı def.il mi ? •• 

Bu ııö~er üzerine T9ı:la.k Ha
fız· babayı: şn ce\·abı wrmi ı: 

- Ağa., sen okkaya bakma .. 
Onwı. çalım.ına ve tutuşlarına 1 
bak!. O, iyi bir pelıli\'an olaca
iia beazıyor .. Tutuşları kör de
ğil.. 

- lnımlla.!ı! . . Ben de iyi biri 
pehlivan o!masını arzu ede
rim. 

- Olacak o, hem büyük bir 
!'<'hliv :ı olacak o .. 

- ln~lah! .. 
- Onun yapısı Yürük Aliye 

beıuiyor.. Hızı da onun gibi .. 
Çocuk .olduğu halde görmüyor 
musun tutııflarını .. Bnse bağla
·ış!arını.. nasıl, püf yerinden 

bir \cılcık atıp yendi hasmı.. 1 
Dedilo;trıı :onra: 

Anıiral "Darlan,,ın j 
de'Oirdiği çanı 

ormannı 

(Baş tarafı .3 Vtıcii t•yfada) 

atılmışlardı ki biz Türkler bı~ 
·ilkinme ve kall>ınmaya "M Ilı 
Müc· dele,. yahut ''İstiklal har· 
bı .. deriz. 

lşte Fransızlar, Kil'kyaclan 
lnailizlerin tıı~·:ikile falan d 
ğil~ Türk milli izzeti nefsinin 
emrettiği: 1 

- Ya istiklal ya ölHnı ! _ düs
turuna teVfikan kükriyen yarı 
çıplak, y:ı.rı si!ahlı fa t tepe
sinden tırı>ağına kadar imanı 
bütün bir milletin karsı durul -
maz savleti ile sürülüp atılını~· 
!ardı. ı 

Türk milleti, sırf milli inanı
şının ve kahraman yaradılışının 
ilhıı.milP mü.i:ı.evli Frıınr.ız kll\'· 
vetl rini v talarında.n tutup 
Türk topraklarından döı·e döve 
koğmuş. muzaffer silahının ve 
ecdat mirası ceııgavcrliğ nin la· 
bii hakkı olan parlak bir zafe· 

Yalnız lbT : b o!tk ~ız oldu- l"<' kavuşmu tu. 
~dan bab ı '"' 2nn.~ı onun Türkü miistevlil€'ri 1--ovma ·a 
-iaha l'k1" ~1 olm:ı~ı icin m "tf'· 1 · · ~ ·ı 1 ngiliz dıpıomasısı scgı onun 
'I!"<ilV"ll yec'irir!Prrl köleliğe asla müsait o!mıyan 

Fa'mt. He ~ı i hi bir va- efendi ruhu scvketmiştir. 
' t okk ı k ,.,~ D•.'r.ıa ad · T'ür:. mağlup olunca. zcbwı 
l'li V" y'l "n b.r ~-ocuk ka' · .:üf.ince yaltaklannıamış, sulh 

Jlt beplc bab ı omın yilk ok dilcıını miş. yumruğunu sıknıç. 
lı"r b T){'!ıl v:>n ol ca~ma ka· ıiliılıına sarılmı~ ve kiikriyc -
ni lrU.li. Lakin, ol'lm·:un çok rck dü;:nıana saldırmrntıl'. 

• 

1 
- Sen onu bana nr, ben ye

tiştireyim. 
~ Eti senin kemiği benim; ne 

ya.parsan yap?.. Evlat benim 
değil senindir .. 

- Çırağım diye om:: a ifti
har ederim ben .. 

- Kaç okkalık ir pehlivan 
olur dersin usta?. 

- Olsa, olsa yetmiş beş sek= okkalık olnr .. Fnda o!maz .. 
Fakat, dinamit fıcısı gibi bir 
pehlivan olur.. Gönnüyor mu- 1 

sun ne hızlı gü~eşiyor .. 
Dodi. ' 
lbr:ı:lıim.in babası bunun üze

rine oğlunu çağırdı. Ve şunla
rı söyledi: 

- Oğlum, aferin s 'la! .. Usta 
seni beğenmiş, bundan conra 
ona çıraklık edeceksin?. Haydi 
bak.ılım s~ni ?,öreyim. U.stan:u 
ve bcoim yüzümü ak et.. 1 

Dedikten sonra: 
- Haydi ö;ı usta ın c~ini ve 

ha)~r duasını al. 
lbrahim sevinç içinde idi. 

Torlaldı Deli Hafız gibi bir baş 
pehlivana çırak olmuştu. Deli 
Hafız kendisini beğenmişti. 

Torlakh Deli Hafız da o ka
dar okkalı bir adam değildi.! 
Ancak doksan beş, yüz okkalık 
bir ad:ıındı. 

Fakat fevkalade usta olan 
Deli Hafız ayni zamanda da 
çok zeki idi. fikri icat sahibi 
idi. 

!{üçük lbra!ıim, O-eli Hafıza. 
çırak olduktan sonrı, hemen 
ekseriya onuı, !cöyünde kalırdı. 
Ustasının çift ış!erine, ev işle
rine bakardı. 

Deli Hafız soyunur .. İbrahim 1 
ile idman yapard . Bu bir id
manda_ ziyade T yet hafif ola
rak lbrahime oyunlar göster • 
mekti. Nasıl girilir, nasıl çıkı
lır gösterirdi. 

İbrahim, lıstasının kisbetini 
1 

taşır, onun hayır duıı.sını alır· 
dı. Bir gi.in Filibeye g~e get-1 
mı.şlcrdi. Oraya Yiirük Ali de 

1 

gel:mi. ti. 
Filibe ı;-ilrefİ.l\e Mm Dcli Ha

fız ve hem de İbrahim tam bir 
ıdman ü~inde gelmi!jlerdi. 
Deli Hafızın da iyi ralan idi. , 
İbrahim desteye cıktı. Fakat 

deale g~i çok kala balıktı. 
Ayni zamanda ıfa -iyi pehlh·an-

1 
!ar gc!mi ·ti. 

İstanbul Af ı;;ı~;> l 
birincilikleri 

1~taııbul atletizm birincilikle· I 
ri final müsabakaları dün Kol
lej ...aha~ında yapıldı, Müsaba
knlar kalabalık bir seyirci küt
kd tarafından taki!J edildi. 

!\' c tici ler: 

100 Metre: 1 - C'-ezıni 11,4, 
2 - !lluzaffer 11,4, 3 - Sami 
ll,6. 1 

800 metre: 1 - füza Maksut 
2,03.6, 2 - Kemal 2,04, 3 -
Galip 2,05.2. 

:ıoo metre: 1 - Muzaffer 
23,3.2 - Cemıi 23,5, 3 - Fe
nt 41,7. 

Disk atma· 1 - Yavru 37,76 
2 - ~-!etik 33,HI, 3 - Kürkçü 
o"'!u 3::?,30. 

Yüksek ııllama: 1 - Jerfi 
1. O, 2 -· J ha 1.70, 3 - Gü-
ner 1 70. 

HARP VAZiYETi 
Süvegş' 

etrafında, , 
(Bc'<J tarafı 1 i>ıci sayfad,a) 

Kap yo;unun, bir ucu da gene 
Süveyşe müntebidir. Akdeniz 
lıikimiyeti, Mısır ve Filistin böl
gelerinin tamamiyeti ile de ilgi
li<iir. 

İsl;cnderiye, donanmayı ba
nndJran ve besleyen bir üs ve 
kaynaktır. Bu müstahkem sis- 1 

tamiıı mevcudiyeti de Silveyşin 
mtidafaa:ıına bağlıdır. İskende
riye ve Siıveyş, birbirinin lazımı 1 

ve nı ütemıruınidir. Donanmanın·~ 
fa:ılıyeti, doğu topraklarının da 
ınahfuziyctı, Akdenizin sc!ame- 1 

ti ile müemmendit. 
Avrupa cenJp doğusuna te

veccühlen istihdaf edilen ga
ye sarihtir: Süveyşin elde edil· 
mesi! ~ 

Süvcy><, müJ~:B.8J3ını bir yan
dan da çôllln biaman güçlükleri
ne borcludur. Grazyani, tahia.
tın bu engclleı; karşısında ön
ce y.:rinde sayıı:ııya, sonra sen -
delemeye mecbur kalu.ca, ıkına! 
işini tanzimle uğraştı, bekledi! 
llalvan ordusu, ilerleyebilmek 
için her §Cyden önce suya mul::
taçtı. ltalyan mütehassısları, 
su tesisleri vücuda getinnek 
muvaffakıyctini gösterebile • 
ceklerdi, fakat Wilson, bu lJlıin
lan all üst etti, Grazyani ordu
sunu attı ve esir elti. 

Süveyşe doğudan gelen yol 
da çöllerden geçer. Bu uzun ve 
üzücü yoldan biz de geçtik, bu 
denemeleri z .de yaptık. Deve 
sırtında taı;ınan su, erzak ve 
mühimmat, müdafaa s.bebleri· 
ni istikmal eden müttefik orou
yu yenecekti ve eski çağL~ra. 
ha,,; metodları tak.i.p edP'1 hare· 
ket ordusu, Süv .. yşi at~şıeriyle 
kapayan d.,niz ve kara kuvvet· 
!erini ezecekti; gittik ve dön
dül< ! Sefer, yapılmıştı. 1 

Filistinde faaliyete geçen İn
giliz ordusunuı1 arkaaından yol, 
dEımiryolu ve su tesi leri uza
nırdı. Allenbi ordusı.mun bir 
mıntakada taarru~a geçeceği 
günü, bu hazırlıklann ikmalin- 1 
den sezmek mümkün oluycrdu. 
Günlük r:ıporlarımda bu me<ö&i
nin eriştiği m r:ıaleyi zikretme· 
yi unutmaz ve iı:at'i hareket gü- , 
nünü de kestirebilirdim. 

Bugün de, Süveyşi kapayan 
çöllere, hek> u mevsimde, çok 
güvenildiğini anlamaktayız. Çöl, 
yiirüyiişlınü hayvan adımına 
uyduran ve muharebe için taşı
dığını daha muharebeye gi- ı 
rişmezdcn, erine ve hayvanı
na yediren bir orduda yenil -
mez zorluklar çıkarır. 

Wilson El:ıgeilanın ötesinde· 
ki 480 kilometre derinliğindeki 
çölü arkada bıraKmamış ve 
hasmının ela bu güçlüklere kat-ı 
la.naıuıyacağını sanmıştı: Ha,]<i
kattc bu röl, işlenmemış degıl
di. Asfalt. yol da hareketi ko
lay laştıra bi lir<li. 

Hedef, Sliveyştir. Hava yolla
rı havalara hfıkim olanlarca iş
lektir. Süveyşi, çöl, hat.aklık, 
Marsa Matruh tahkimabman • 
zumeleri ve gittikçe takvıye e
d;len Wavel ordusu müdafaa e
d~ecktir. Ancak, Girid \leneme
leri geniş bir "satıh ı;ıü.t!afaa,, 
ya kıymet ,. ril:mesmı ogret -
miştir . 

Rommcl, 1500 kilometrelik 
bir yolu, muharebelerde vererek,\ 
kat'etmişti. 'Müttefik orduların 
taze kuvvetler aJdlğına inanıla
bilir. Acaba, havaların küşayi
şine kadar bu ord_u. inti.zar_~a mı 
bulunacaktır? Gırıd us~u, bu 
ordunun t kviycsine ynramıya · 
cak mı? Uavn nakil va..ıtalaruun 

Uzım atlama 1 - Çaro~lu 1 

6,18, 2 - Necdet 5.88,5, 3 
Kamaryos 5,84. 

bir günde, bir hava t\i;mUnü, u;-
1!Jdıklan sabit olrou.,tur. ..fu
dafaa mınl:ak!lSllll C"tçev ''cmc.k 
mümkt\n dei"ri!di~. G!rkl i0 gali 
sıra~ında p;a~iıtçünün lıcr ye
re incbilccci;i ve her y'rde def 
ve tard tcı tipleri alırun:ısı ta
mim edilmiştir. :Mısır toprakla-

110 Metre mani.ılı· 1 - Vas 
fi 17,:l, :ı - Sudi 18. 3 - Me· 
rilı 18,2. 

zeı·; ~ akranların, birer biı-er 
yendi-ini görerek i' ıdinı de Hor yiğitin bir türlü yoğurt 3000 Metre: 1 'Eşrcf9,23,4, 

rı ayni taarruz h:ırckdlcrine sah 
ne olabilir . 

~~-:-- 1 - -~~ -~,.:.;.--

y ı ının~, e selesi 
& /ı 

Boyacılar, Ayakkabı boyama fiyatlarının ··hiç 
değişmediğini söylüyorlar - boyacılara abone 
olanlar varmışı' - Devlet düşkünü boyacılar 

,yazan: BEHİYE' 

Bir z· mantar &>yoglunda mo-' salon h<>jacmı ( !) oldukLırını yacının niç ~ ~endınJen g 
da olmu,tu: Kescsıne güvı>neıı anlanm. ğini, öniımd~~ı boy cıtıırııı 
bir kaç v«tandaşın İstlklıil Ma:ı.mafih ııinıdi de lqtanbul- nuşmasından 1.3tiJlal ttiJll-
caddesin<le açt.ıklan lo.stra sa· da lostm &Joul..:ın vardır. Fa- Bir koltuğa .:ıturouın: 
!onlar>nda ayakkabı bovatmak kat d vede kulak kabilindendir. A ı _._,. , - ce c, uu.oım. 
adeta iftihar ilecek bi~ şeydi. Lostra salonlarının şimdi d ha ı .,e 

l bul f d 1 - Olmaz ki efendim, "'-'· • 
Gene kesesine güvenen her va· ziyatle st.an tara 111 a 0 - vap verdi. Bunun uzerı.-t~ 
tandaş 5 kuruş verdi mi, bu sa- 1! duğunu elbette farketmişainiz • _,, kadar iş \tar. •• 
!onlarda ayakkabılarını boyat- ..... r. ' _ Onun üzerinde del'11• 

m:ı.k şerefine ( ! ) nail olabilirdi. Geçen ,,ün böyle bir salona nim üzt't"imde buk• ~r ıŞ 
ı Bu salonların yeşil, lavi, girdim. ŞJyl~ bir manzara ile A 
mor gıbi yeknasak renkleri var· karşılaştım: ilci boyacı, haşhaşa cele !ls. 11 
dı. Amma. nasıl biliyor musunuz vermiş, b('nden evvel ayak.kabı- - karpinleri lıltfcn ı 
baştan tırna.ğa kadar. Fırça • laruıı boyatan bir bayanın is· 

nızdan çıkarır mlS!nı~? 

- Neden• !ar mavi, sandal~ler ma,~. bo· k:ırpinletini çekiştirmekle meş- ~ 
ya ~i~cleri, cila kutuları mavi, guller. Bir tanesi diyordu ki: - Çoraplarınız boyan~~ 
tablolar mavi ve nihayet boya· - Otuz senedir boyacıyım, Bu sefer onun dedıi;i 01 ~ 
cıların elbiseleri ma.vi .. Bunlara bu kadar zarif ayakkabı gör - 1 karı,,inleriıni 'lly:ı.ğınıdan ç 
(elbise) demek Je doğru değil- medinı. drm. Aldı. Şöyle bir alıc~ııı 
di. Zira b<.ı salonlardaki boyacı- - Tabii otuz senede ayakka· ile baktı. Beni bekleyen ~sJI 
lann elbiseleri de hep bir model, bı modaL~rı kaç defa değişti ? anladım, böyl-ı eski ve 
bir biçimdi. Üniforma. D'ibi bir - Degı"'=e de dPm•""osc de ayakkabılarla salona l !lı;t,'I' 

b" .- ~.,..- ımek gafletimin cezasını 
şey. görmedim diyorum ııana.. Kim- cektim. Kimbilir nelt'r SO 

Sonraları bu salonlo.rın ço - bilir kaç lira? Su içinde 20 li· ceklerdi. Belki de zcvkfjjl 
ğu kapandı, boyacilanıı bir ra eder. Bu kadınlar, bu kadar verecekler .. 
kısmı da "üniformalarını,, çı- parayı nasıl da kıyıp V'()riyor • Lostra salonunda çalı ııE 
kardılar. Seyyar boyacılığa baş- hr anlamadım gitti. yacılann bu kusurlarını Jı ~ 
ladilar. Karı;ıki sırada bir gene, ya-

1 
meli: Mesrek atıln ! Nasıl 

Devlet rlüşkünü olma:. baş· nındaki koltukta oturan gıUelce muharrir ıı;üzel bir kağı:r· 
ka ııeydir! Bunlardan bazılarını bir kıza gül" iycrek bir şey-' yazarken zevk duyarsa ~ 
ötede beride ayakk bı boyatır · !er söylüyor. Boyacı, hiç oralı yacı da. güzel bir çift aY3 ~i 
ken gördüğüm vakit tavırların- de;;iı. Adeta vecd içinde san'a· ya cila sürerken ayni 1eV 
daki sefaret kapıcılanı.a mah- tını icra ediyor. Ayakkabılara malı değil midir? 1 /, 

sus ~w~ ~ey~~ten ~er_'.1a~ -b~ b~:x'~ ~a~k~t~ :ı~f.. ~o~ ____ <S~n~ .. ~ı~s~ 
ı- -··-· -........ =p· M$lli$1UFG MUWJUV•ıllllıuıuwul4~ R---~ 
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w 

zel,. r 
mal ar 

eş"ktaş da i t nbul 
Milli kiline maçlarına dün ı 

B~iktaş Şeref stadında J3eşik- j 
taşla lstanbulspor ve Galata- ı 

sarayla da Fenerbahçe takım · ı 
!arı araaında devam edildi. Maç
ların entresanlığı havanın çok 
sıcak ve bwıalbcı olmasına rağ
men stadı binlerce seyirci ile 1 

doldurnıu~tu. 

İlk karşılaşmayı Besiktaşla 1 
hta?bulspor takımları yaptı -
lar. 

Takımlar: 

Beşiktaş: Mehmet Ali: Feyzi, 
Yavuz; Ilifat, Halil, Hüseyin; 
Sr.bri, Hakkı, İbrahim, Şeref, I 
Şül;:rü. ı 

lstanbulspor: Fikret: Faruk, 
Safer; Celal, Rüştü, Enis; Ka
tlir, Tank, Faruk, Süleyman, 
Fahri. 1 

Hakem: Feridun Kılıç. 1 

canlandırdı \•e top derin Pa.&- j 
!arla lstanbulspor kalesini boy
lamakta gecikmedi. 
İbrahim ~ok güı.el bir gol po

zisyonunda .. Fakat Safeı· mü · 
kemmel bir müdah.ıle il tehli
keyi sıı.vu~~uı du. Tel:rıır topu 
kapan siyah beyazlılar kısa pas 
!arla sarı siyah lrnlcye yaka!ıı· 
tılar. 

Hal;kı ile lbre.lıim ara mda 
mekiı. dokuyan top, lbrohimfo 
sıkı şlitile 1stanbulspor ağları
na takıldı. Hemen biraz sonra 
da Hakkının uzakta »avurduf;-ı.ı 
şüt Bcşiktaşı iki sı'n· vnz:yetc 
getiriverdi. 

galif 
nk san sıyah akı.11 

müdafaasında kolnyııltlş 
di. Siyah beyazlılarııı . fil 
hücumları da sem rcSi.Z 

1 
Oyun r,ittıkçe 1ıı1Jn~~ 
Faruğun sağdan ortala 
Kadirin lı:afasil~ kale 
!erini sıyırarak a ~u~tldC 
Süleymanın sıkı şutlı 
met Alinin elinde 1;aı..ıı:, 

İ • .,b .. lı 
Besikta.şhlar · · 

. '1 
bu tehditlerınc ı;ağdll e 
ettirdikleri lıücunılat"' 1 ıl 
bele etliler. Sarı siYJn 
tün gayretlerine r~,,;, • 
türlü semere alamazlr· 1 ~ uıc nhı orta'.adı ı topa g _,, .... !' 

1 
•• f'-' lP,. ~ 

le konduran Şer • "' !' 
şiktaş golün de ııtıtı . . ~ 
medı. Oyumın bunı.-

kısmı siyah hey :< t ı. 
yi\cı altında ı;rçti. ıl 

Devrenin 6\)nl rınıı ,, 
rahim ortalardan ı; ~~~ 
pu bc9lncı d u ıııt kesmemişti. yiyışi oluyor ve galiba amiral 2 _ İbrahim 9,4"1, 3 - Saba - : 

Hergelccbin lı:ı.t .,, C'ğl~un "Darlan., ın Türkün y,,ğurt yi· had&m 9 ,46. 
·· "k - vış lu17;ından haberi nlmıyacak cıt -::ı ols.>t bir biiyu o,' rurc-- bö' 1 400 Metre. 1 - Ancn~ 53,7 

, i olabileceğine k:ı~aatı \•aP. kı. kıy ı nefis yoluyla, y c 
~ · ' yenıiz yanlu;lıklanı 2 Ahmet ti3,8, 3 Nuri 53,9 

dı d' üyor; dost gücendırip düş- ı l500 t ı R M k Hor"'ekci, on be.," on altı ''a· mc re: - ıza a -

!fava tarruzlarına teşebbüs 
edenler, in:;iyatifi ellerinle bu
lundururlar. Almanların. Avru
pa cenup do:.-ular•nJa bü~iik bir ı 
siklet merkezi yaparak, 'Nil 
ordusu gerilerine, hatta Slı'7cyç 
boylarına kuvvetleı· ındırmesi 
muhtmeidir. 

Oyuna Bcoiktaş bıışladl. Topu 
kaıı:ı.n 1stanbulspor forvetleri 
bir hamlede siyah beyaz knl<>yc 
yüklendiler. Soldan ortalanan [ 
topu yakın mesafeden Kııdir sı-

1 
kı bir şlite tahvil etti. Fakat 
Mehmet Alı mükemmel bir tu
tuşla ilk tehlikeyi onledi. He
men biraz scmrn da S·iııe Kadi· 
rin topu Beşiktaş müdafileri \ 
arasındıı.n sökerek ilerleyişi zor 
lukla durduruldu. Siyah beyaz 
kalede beliren ve birbirini takip 
eden tehlikeler Bcşiktaşliları 

Birbirini talt'p cd0 n sııyılar 

sarı siy:ıhları canlandırriı. Fa
kat rakip kaley" '11ılt ·addit ıle· 
falar yaptıkları akınlardan bir 
netice alamadllnr. Tarık pek ya 1 

kın mcsafedC11 topu lıavıılan · 
dırmaJ.-la muhnl:kn'< Lır gol 
fırsatını heba etti. D " Bı •ikta~ 
akını İstnnbulspor k:ıl ·ne de' 
ru yollanırken Fnfer ~-refin l
zerınc çullandı I io verdi
ği penaltıyı lak ı ntanıad1. Fa
kat hemen biraz OOl'ra siyah 
beyazlılar gecikme{ kr. Sabri
nin ortaladığı tapa -;Uzel bır ka
fa konduran İbnı.bim uçuncü 
Beşiktaş sayısını da yaptı. 

. ~ 

kalesine soktu. ,·e ı:ıı 
de 5 - 1 Be, ikt .. ııı ~ • 
bitti. . /ı 

Gab nıY · f'. JI " ' man sevindiriyor. f 
ı;ına geldiği zaman baba ı on:ı Ben Amiral "Darlan,, a değ<!, sut 4.20,2, 2 - Veli Demir 
bir pist yaptırmıştı Hergeleci sc,·diğim evlıitları t:ırafınd 11 1,21.7, 3 - Galip 4,23,l. 
pirpit yapıldığı. zaman gece h· ı· 
uykuları ka~ıyordu. Yağlanıp sevildiğinden a a ümidim kt:.s· Gfüle atma: 1 - J~ba 11,70, 
meydana çıkarak gürcsccektl. medi&bn Fransaya acıyorum. 1 2 - Şerif 11,67, 3 - Kara Ma-

Zavallı Fraııaa, ne günk'l"e 
Hergeleci, ilk j!,i\rC!jini Tor- 1 kaldın! lınfe 10,80. ...,,._ 

lakta bir köy düf,ününde yaptı. Cç adım: 1 - Yavru 13,61, 
Desteye güreş tutml1';tu. A · Cemaleddin Saraçoğlu 

2 - Turan 12,80, 3 - Akpınar Yeni pirpitini ayağına giy- ,_ __ ....;;... _________ 

1
\ 

ıniş, büyük bir baş pehlivan gi- ı 12,30. 
bi cakalı cakalı kazan dibinde Askerlik işleri _ Cirit atma: ı Kemal 
yağlanan Hergeleciyi görenler d 54,02, 2 - Varnn 50,86, 3 -
bu çocuğun pehlivanlığa aşkla Şubeye avet Şerif 47,23. 
bağlandığını eezebilirbrdi. Fatih Askerlik şubesindm: 

Ubrahim, daha körpe vücut- "9. S. 5. Hes Me. Ahmet oğ. Sınk: 1 - Halit 3,10, 2 -
\ü idi. Fakat, sırmı gibi, adele- H. Kimi!. (320 - 59) Laleli Me- Batarfilt 3,00. 
il idi. Sonra, öğrelldiği oyunla· sihpa.ııa mahalleai Aksaray ead- Çekiç: 1 _ İzzet 31,09, 2 _ 
n fevkalade bir meharetle 'lat· deııi No. (23) de. Çok acele ııu· 
bik ediynrdıı. ~ tıJRuılaııu. beye müracaatı. Krotzer. 

Bu tehditler, yüksek hareket 
kabiliyeLlni haiz, kuvvetli bir 
ordu ve hava hakimiyetini has
mına kaptırmıyacak .. bir hava 
kuvvetiyle karşılanabılir. 

Nil ordusunun derinliğe doğ
ru kademelendirmiş olan mu -
azzam kuvvetlere sahip bulun -
duğunu tahmin etmek mümkün 
dür. HattA Silveyşin doğusu da 
tehditlere maruz kalacaktır. 

Churchill, Wavel ordusu mev 
cudunun ya.nm milyona yaklaş
tığını üşa etmişti. Bu ordudan 
bir kuvvetin Filistine yollandı· 
ğı da malilındur. 

Bu anda Mısır bölgesinin 
Britanyadaki müdafaa sistemi
ne göre kuvvetlerini tertipten • 1 
dirdiğinde şüphe edilemez. Mü· 
tearrızın da, Tobruk ve Sollum 1 

mıntakalarındaki ordusımu, ha· I 
va ııaldırı§larına dayanarak, ha- 1 
rekete geçireceğim kabu \etmek, ı 
baskından kurtuınıanın en e· 
min çaresidir:. · 

0}-ı.ın her iki tarafın knrşı

lıklı nkınlarile geçerh .ı l~<'yzi

nin Kadire ~elmc tnkmncile bir 
penaltı kazanım !stımbulspor -
!ular Tankın sıkı ~ütile yeg.1- ı 
ne gollerine kaV\lştular ve dc-v
re bu şekilde 1-3 Beşiktaş it: ı- 1 
ne biUi. 1 

İkinci clel·r•: 
İkrrici devttye lst bulspor 

~laJı. 

• 1 

lkinci kaıı;ı!aı;nU'. yıf• 
rakip GıılatasaraYI$ 
ço takımları yaptılar· 1 

Takımlar: -ıı•' 
Galatasaray: O 'f)'~ 

nan, Faruk, MUS!I· ~,fi 
lim; Salahaddin, Jlf·t ,J1 

mı!, Bülend, M.elt~Jd' 
Fen et bahçe: cı,,.. 

~ • d" öııw· .~ •.• er, Mura . • -:r. r 
Lebib, Fikret, Y:l.,.. 

Kiyaz.i, Naci. '-l. 
Hakem. Şıt&İ 'fe 1>$şl 
Oyun çok ser! , 

fa , 
( Ot\'.J ... y 
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Şe~iırkde m ziyeU~ri v:-a.:~' Amiral Dar- 1 n · ı 1 ~"!fu'.n s~~:n~a!~~!~ 1 A g 1 1 z er "Prens Öjen;, 
B.. . lan sapıttı mı dmlımelıeı::~•fı 1 inci aayfıda> 1 rı•t't n takip ediliyor 

Galatasarayllların 
anan f ~·ı o· • 

1 
. undan dolayı çok geı>9- pyeııi vardır. Fransızları de-erın buluşmak ı·çın .,,,.tikleri Silkünet yeniden avdet et • ,. (,.,,... ...._.,. 'n"' -•~•-) . '. """ nız kuvvetlerini imha etmek, .,.... -·...,.. • ~· _D, ....... 

e.n ıyı nndıevu maha.lli böyle mlştir. ç ki d • ı vel. tek baş.na. doalşmağa ba§lıı- (~ fım'a/ı 1 "'"' aayfotloj 
hır lostra salonucbır. Görenler anavatanınml imparntorluk -ı Tebliğde mütarekenin milli e 1 r mıııtır. rek Anlı:ııra.dan yahııs bunım 
0ıa: bile kim ne diyebilir? A- tan ayırmak ve bizi dünyanın 1 birliği ve memleketin istikl!H- Bismarkı yakal~an pilotla- için g""'=~• ve bugun·· iin un ~ kabı boyatmak serbest de- diğer kııınnlanndan tecrit et - (B tıtmafı 1 Wwi Bay/ada) nn idaresi altmda.lı:! tayyareler _,,uu ~l ın· • ni konımakta oldugu· ilave e- • h Gal •-- Jıl b-''- '-'-
b.. .. ı · Tevekkeli değil, bazı mek. Fransaya karşı bu kadar V"d'ell ..ı-ler ve arp gıımileri dft!ımen kru- ...,,..,.,.7 ara .....,.. uu· se-

r
UYuk lostra ,..Jıvılanna tele _ kin besi . . dilerek herkesin derhal işile Londra, ı (a.a.) _ Verilen vuörilnii. balmalı: :içbı. Atlantik- ne .icis l olan enerjiyi ka-
on koymuşlar! Böyle bir sa.ıon- _, ve Fransayı aç m~ olma.ğa be.~laması tav- ma11ima.ta gtire, bugünkü res- te biıılerc:e kilomell-e gezmek - zandırdığımı. inıı.ndıjı ve An-

da telefonun başka ne gibi bir bırakmak istemesinin sebebi siye edilmc«tedir. mi tebliğde Gir l t ten çe- tıedir. Prim 'in lıarp ba- karada bulunan Galatıuıaravlı-
tııı olabilir• nedir? kflerek Mısıra muvasalatı bitili- ,,_ ~ '

3 

Bo · · Şehirde ıııııklan karartma mec ilen ırın- · gib1 1a:rın yiiıdetcesinin kendileri 
n . Yacıya böyle bir teıet.cmııın Bunu anla1nak için son 29 ae- buriyeti k&ldınJnnRtır. Fakat r 15.000 asker imparatorhık Murmaıwlra gi ydıut ~ 1 ·çi d h*ı-
c
e ışa yarayacağmı 80ldwn, şu ae ııartuım,ki İngiliz . Franlllz -.. ve İngiliz kuvvetlerine men - bl Fn.ma .A1rilta8mda Daka: ı n. e . er kmeık yemek ye-
evabı verdi: 1 otomobillerin işleme memnui- sup askerlerdir. Giritten tabii- ra veya diğer bir . gitmek meeinl raa ettiklerini aıı1at& -
.- Efendim buı mi'ışt.erileri- m betlenni gözden geçir - yeti el'an devam ediyor. ye edilen Yunan askerleri bun illteswi mnhtemel görillmek- rak bımım :n;hıdeıı llMll çılıa-

ll!ız var ki abonedirler. Yani, mel< lUımdır. Filhakika daha. Londra, 1 (a.a.) - Londra- !ara dahil değildir. Çekilen a&- tedir. Kru nıerke:I At- cağım d ... · zarif bir 
aboııe olmuşlardır. ?.engin 1ı:im- k enııı;;ın~ İngiltere bi- nın salahiyetli menbalarındaıı ~~~!'• ~sbede tidhomeninUzyo~,~ I Jantikte bir- ia'8 ıtıtmWyte bu- ifade ile anlatmıştır. l 
~lor, evlerinde telef ar. l§r bir muahede yapmağ& öğrenildiğine göre Iraklı .isi- wu Iı.;~ak i8tAımesi de mümkün - Ereil!Iıend Ekreınden sonra 

n~efon Cltılcr mı; laı.lkıp evleri- :~enettı·n'· tBazuymı·kuı ahaltedıne .. ~ı~_:: 1 lerle dün öğleden sonra müta- ~~ir. ku~~~~:~~ dur. bu ııerıeki meMtnla.rdan bir gerı<J 
l'ıı;'~oruz ,ayakkaoılarını bo- ti ~ '-"' ><uv reke imza edilm~. Jıföt&l'eke- bıldirmekte de haleıı mümkün lDsıwtı btr lntiJmr · z almış, onu takiben geçeııı. se-

G 
·· ve n in ctmıs olduğll men -

1 
nin metnı·, lngı''- - n olmıı.dıgı" gı·bi tahliye ialnin ta- Londra, 1 (a.a.) - Norv"" a- e1ı:· ,. ·• 

- arip 'lt'Y·· f Uerl . .... ~ . -.. ıı ı p ... v gunüııde, Gal&taaa -
aa e cıvanmerdilğin _,_ Ira.lnıı iatiklıLl.ine mi\dııhaJ-..__ mamlanıp tamamlanmadığı da.

1 

J~ gelen h&herleer re Al-
""-- Niçin garip olsun efendıın? ı den f at et k - """" söylenem~. manyanın Norv~tclti ·--'--'ye caş- bal bir Galat.aa--vyleıı h re erın errag me anın i h . __ ....__ s·- ·~ -~ .......... 
'-• _ ı em leim işimlıle geli- t· d k Idık 1 """""" Bu çekilıneru·n '"--· -....1._ · 1 Böbm, o- ta.Y - Fener maçı 
t
':::.:_ nem de hesabını bilen tu- rem e a · yaaeıti ee-- istinadeı • __ _._ .........,w .,..... ~ul A . ..........., kında tefsiratta bulunan iyi da Grand Hotelde · Uhv et - Qlllı'.il<ın fllınlıır göııterileioıek top-

u ailelerin.. yııı dPvinle ngiitetoe eovvel- edi!mie ft ..... .........,, ııu··'-"- ti. mal. tn miotir. .....,. ~ .. -..,- - ....... . . uınat sahibi malıfll.ler, •
1 

~ lbbmn birinci kısmuıa nına,.ıt 
- Abone şı;raitiniz nedir? oe bıze hu kukan tanımıs olduğu kurma.k i · n naibe her giliz ve Alınan hava iisleriniıı il.iman ha1ıeriere go· pe bu 

Y 

. . • ll'!'rilmiştır • 
h,;- a maru; riyorlaı:-, y&lmt feYl !mm la ve cebren ba- türlü yardım ılaca'""' tu- Giride olan mesafeleri u-1& m har, aairal Böhmla, Hess q•hıık Pa--'-'- ,.... d k k . 1 ,,_ ki farln teba-''- e++<...r.r-ıar . 1 ı -·'-· d - Bundan sonra da. ·ıere ve ıı . ·· '""-'= eu.;orıız: en opıuma 11ıın Tlirlı: ordu- rib etmektedir an '-·""a ,...,. ·~·,~ o an ı:wu ostlu~ ve Al-."*e!a h 'tada bi · Bu ._... '7en~-A ..;;..,. li'rei- mıııı. · t.,.,ıruttı raiııi mektebin apor müzesi. liıboratu-
~ır harta zarfında ~inde ~ ka- Kiliıc,..,.. khrttyorda miitarek Ir.ı.k milleti-~ kıta:ı-ile bir- mı..nıaili· ~rde orveçe ,,.. ve . öphan Jeri gea:iiril.-
nar ayakkabı rnrsa boyamak İngf erenin l920 ~ 1921 - niıı ta1ııü müreffelı. ha. tek- llkte ayrıldığı tahmin e<ffb k-

1 
yap "' - ıı.iyat'ete atf miş ve yemek taıı buruna infu:ar 

la "'.'~nyetindeyiz. bil, pa- fl"'!'rirdiği manevralar rar b 81ll > lwıdiıline tedir. Zira, aon aı- malfwat lunıı:ı8ikt.dw. aılmmKı.k iiw'e ~ çıkılmı§ 
re rdı~ınız ayakkabı adedine gö- bizi ltalyadan a.yırdı ve bu latin yardim edileceği kaydedüaıeit- bat kınn•n.fanm aayatt& ve aıh J ___ """"""_...-~-- tır. 
rı: '!g . Riazılan da ytık ve- mitttefi · · e aramıza ihtilii.f teair. hatte old n biJdlnMirtedir. Bahçede en yaşlı ınezualar 
uJkkı-~ar. Böyle abonelerimiz tohw.lan 11erpti. Büyu .. k Bri . Petrol -.kemi - g_ .. - d' da dahil olın 
,,_ anımıza ıstooıgı ıı:ehr, tan do" B -.._.., l ( taar a.k üzere eskiden ııi'tı~kkul.ıılarını boyatır, ci!Alatır, ya, gurduğu bu ihtilii.fı ze. ag.__., &.&.) - Ofi Fran- • yaptı.lı:l.arı gibi G•la*•uraylı-ırıe.itır, ttmizlf'r, bir parG. ver _ hirli,..,rek idame etmek lnısu -

81 :.:= !,,~..J::~ıiıı baleldeıı f !ar oywı}v oy•enoıhr ve ara- l 
ay ı:,~u~~~ligpörlf~~-=· H sabını sunda büytik bir ihtimam gii&- masun olduğu bildirilmektedir. kaldı lanndtı.ıı 91> "ahı ok-

~..,.. terdi. Al manyaya karşı olan va- Ali, Çecıuk Kralı da 1 (.., t ... ıı ı '""' "'''"'"' ka,. yaparak havalandırmış _ 
~,::;-Sizin en fazla şikayet et.ti- ziyete gelince: · kn ahe- lıel'aber -'""'-'il ı (Bq tarafı 1 ı.,..; uyfıı4al layhk olmalt_~ Hay..._~ _ '-~--
,...,.,, 'Y iledir? deden müte\ ·t biitUn askeri . Londra, 1 (a.ıCı~u Ofi a-I ruzu feci bir tanda ak.iın kal- şadan Ptondiğe 0.4() (y,;;;j°;;re ••mu·. 
~Biri p.-rları Mil vecibekori bize brrahnık ken _ J~ geıen bir habere gil<"el mıştır. Yalıuz Şan!ll il~etininl yanauM 

40 dakilı:a ~). Pen- Bundan 30nra ~hır pi&v-
du· . olmaaı.. Saloo kapalı ol- Bağdad emniyet komitesi tara- di!..i:en Haydarpaşaya da 22,!16 laruıı yemek üzere yemelthane- ı 
cııı'f ıçın köşe başlarında bo - dlııi Almanyayı iktisade.n istis- fından neşredilen bir tebliğde, cenubunda Japonlar 

40 
bin ölü da iki sem traı tdıırik _ 1ere giden Galatasaraylılar ye-

~lliıy Yapmak mecburiyetınJe mara çalı,tı. Bız, tıoıı olmıyan genç kral Faysalın, 1ra.zuı. gir- ve yaralı vennHı1erdir. Çekiang 1' tir. meği müteakip başla iscilerin 
tı! d ~UZ. Bu da bizim kredimi- jımdarma rolünü oynuyorduk. mek Ü.zer& hududu geçmiş olan ve Snti<ın kryılarmda l:ıir ay sU- Anadolu trealeriııin ,_;. ta.. tqod:ığı k gii.al bir gj 
ltilıa 0 J yor. Sonra. bir çok İngiltere ise namuoıkar bir 1ıo- g~u ~ildir~:::~ktedirya~.da bulunJu- ren bir ınuha.rebeden SOlll"a el- rifeleaindelıi ·yetlerdaı. himiJ ola.rsk san. l!!dı:· 
to\aktal ! 1 rnllljterilcrimiz var ki . .b • r de ettikleri y ine ııe. y Ningpo il biri bu aene k uldıııı Er b, ..._ • bıı•ında a·-.... - mı •cmca gı i - iiyardu. Bu irsi< askerıen· ve ""'~·- · k - ı tep4ıen Taksim C'fimhtıny· et a· ı ""Y • ,.~ tle ~ ... ~.,..., F d t t ~·.....ıc ol zuruma adar bir tren kaldırıl-~ ta.ağı rlıı:nna y ire- aure dünya bia 91Wieı.Dr, in- Bcrlin, ı (a.a.) _ ıiusuai ve 'uşov 8 u una.- - bidesiııe kadar yürüyerek, çe-
lle ).'ti . Düklt" Jnr da kapalı, sanlar ııazarile bakarken öte muhabir bildiriyor: mWJtıor. V i <;ınliler bidayet- ::.::~: ~~.25 :-h~:kHaet :.": lengi ilıideye koymıı;ılar Vi! hep 
ho1tli. " Çaremz pazaı ·yi tarafta giltere bütün menfaat Almanya hariciye ne?.areti te Venşu, Hsimen, uki ve Fu- ·" ~- blr ağuıdan İstilı:W. ımızı 1 
~v. lar. Pazar giinünü kirli Jeıi topluyordu. H • . 

1 19 
ecnebi gazeteciler tarafından ııing'i kaybetmişlerdir. Fakat bu decek, 

13
•
50 

de Anlıal'aya va- eöyliyerek bu ·· topla:Atzya 
Lı geçiriyorlar. Hiç d 1939 k da t _..;,._ Türkiyenin lraka muhtemel bir yerleri tekrar "tti almı•lardır. racalrtır . 

.t•bi 
1 

ecr.Uıan e olduğu an a a r ~..,reden yardımda veya hut Irak as - • ., Pazartesi, çanıamba ve cu- nihayet venniijlenhr. 
lıoy.,.~~~ra salonlar.au da. a ne zaman yardım istediysek o, kerlerine bir melce vermesine ... -~-----~'!!..~•-•-•===------ ma günleri Haydarpaşadan ha ..,,,...,..,...,..,..,...,...,..,..,...,..,..,,..,..,,wwvv..,...,.., 
b,r --r.. ' a ile her hafta her Sefer biai yalıwı btra.ktı. dair sorulan süallere cevap ver- :n-~ tıeftılrleri reket edeeek olan TW'O& ek&- R H ~ ~alnn <;il< kalır, müşteriler Halbuki İngiltere kendi a- mekten istinkı1f etmiştir. Paris, 1 (a.a.) - D. N. B. a- presinin reket ııaat:i 10 2:i • esmi arp 

...._ ~·ıuun olur? . atlerini ne zaman mil?afaa et- Halep t.avva.re meydaııı jan.ııı bildiriyor: dir. Haydar.,..,a -~ _ Di-
li ,1 çırak) r, onlar da mem· mek istemi'j&e Fr •ı daima v· Boml balandı Amiral Darlan'ın Fr ... saya . yarbaJnr treni ııaat 12, Hay - T eblı"g" len" 

nın d r~n, , ıchy, (~a.) ..- Beyruttan 'dar""''° Ankara t ~· yanında bulmuştur. bıldirildigın"' e go .. re, dün ög"leden karşı lngü.iı: tecavüzleri ve m· :.-:; ı-" Ha·""---- _ Adare--
ile J "il , biri gi· --. '" ,._.,_ - gelir İngiltere buglin bize bu kadar sonra bir İngiliz tayyaresi Ha- 1919 danberi İnı:fliz - Fransız pazan treni saat 17,25. Hay _ 
d - şiddet ve -ana hücum ~ıc-- lep civanndaki Neirap hava siyaaeti ve Fransa ile imparn- ""~"" _ •-'--- _ "'-·-.. --m 

1 ıgeı flka -~ • meydanını bombarclmuın etJnilj- dai · ~,,..... .a.ılA<UlL ''"UMU:-u 
._ nedir~ kcn her zamanki ııiyuetine sa- dir. z torlnğmıUD ma müdafaa ar- treni .aat 211.25, Anadolu eks-

:ıt 1 S.hi.h ~ O da evlerde dık k tan ı;ıey !!!!"'•. --"""'!"--~ ..... ~"!'!!!'!""!!,..... ,,_n. olduğu il ya - presi saat 19 da Haydarpata -ı 
'n 1 boyamalı: merakııun yan-•vnr. B - ---- - -•an '--ftat Paris matbuatın- dan hareket edecektir. 
,-. ,,. ı--J- Fra.asa bekasını temin ebnek. ~ ~.7-"" ~ bo " .• Herif · oğlu, bir gil ·n hülr ııiin~IBM!llli i- da kuvvetli bir intiba hasıl et- Bu trenlerin avdette Hay-1 

, Yd, bır kutu cili vernik ve bu Avrupanın baslıca bir •--'' . d ·r • çin Avru yı ---•-Letim· •-ı.-a -'-k ı·ti- m~tir . ..._:.tereııuı Fransa a- arpaşaya muvıısalat saalieri 
e aldı mı anadan ....,.....,.. ~ ~ de ·· le t-'-"-

. 
~·.ı k 1·y<ır. E.. sonra ·,;;; • leyhindeki ııiyuetlıı bı. bil•-~- şoy .,,....,.. ed~ifür· - . ..- la edebilmek için sulha mnh - .....,..... 

-.... 

8 

Y • g · ı •· mi? mak. aıı gıuııeteJer tarafından bilyilk Erzurum tnllli saat 7,43, Ana-

': ''Yle ıJ • , mı ucuz olur- Ancak yenid<'f! d - Alın tactı~ hadisesinin ferd&a<nda be•hklaria telı&riiz ettirilmek- ~~~ .aatu!.l~~~A: 
kudreti Avrupada bır ittihat un şunu beyan etmek isterim ki. tedir. dlına 15,32. Toros elı:ııpretıi !l.50. 

suru olarak göründüğü gündür Franııanın l nlannı ve mfura. Bundan ~ raaeteıer, 31 
iri, lng· tere zi ııüriikle- kale yo11arııaı -betıtı;e lı:ul _ mayunn Fransanın istikbali i-

Diğer taraftan Devlet De· 
miıyolla.n 9 uncu İşletme mü
dürlüğünün hazırladığı yeni la
tan.bul - Çekmece banliyo tari
fesi de diinden itibaren tatbik 
:aevkiine girmi9*ir. 

mek için siyaset adamlarımızın nııbilmesi hakkında riayet ettir · zengin vaidlerle dolu bir tarih old .nmıı n-'....o; ......... _. 
budalalıklanndan i•tifade etti. mel< hususunda her zamandan o- .,~~,v·-
Şimdi Fnuı.ııa ~~ Petain. ziyade kat'i karar verım, IMılu- Petit Pıırisierı. yazıyor: · 
in fi.Asında wıağı gt;rm Te -- ıryonmı. 1 Darlıın vasıt&sile Fransız hü-
un kları ile &lika kes -eşaı Petam'le yekvücut 1 kümeti Angel.eaoksan zaferinin 
nek istiyen bir şef bnldııgu" i- bir kütle te,lıı1 eden mag .. lüp Franııa tarafından a.rzu edil -

çindir ki, İngiltere bi:ıe kin ve vatanımız, toprağı üzerinde 1 mediğ:ini bilidiriyor. .Amiral 
aclav.et bealiyoc. ı zorbalıklara meydan vermiye- Darl.ıı.n Fransanın Avrupadaki 

- cek ve bayrağına hakaret ettir mevkilni tekrar almasına iın-
Diğec taraftan İngiltere, kiİ.r. verecek u.ı..ı. . a .hareket lü-ı 

.,__... · · ih~-' miyecek kadar ~eref sahı1ıidir. '"""'ıırı ıçm LJUWLt dahilinde • p1 hl,,,.....,,_.._. Ami-1 
bulımmı / Londrada ilk akisler ""-' ......,._ • a 

~ bir zafere erişe - Londra, 1 ( a.a.) _ ~ Darlan, Jılanıpl Petaiıı'in Fran-j 
~ ~ lıile ınhasıran kendij sa h"'-'"·---';~;n ve bü·tun·· Fran-beşvekil muavini Amiral ~ _u,,_ 

fatlı;riıı mülhem olarak ,__ kıı I -amına kon"-->ur. ,....ın D hakkında ngiliz - ..,_._, 

Floeya, T eşilkC>y l!Rhillerine 
yuın rağbet fazla old..,ğundan 

yeni tarife ile bu hattaki sefer
ler arttırılmıştır. Ayrıca cu
martesi ve pazar günleri zulw
r&t pes taları da t&lıril< edilecek· 
tir. 

Ankara illi 
me maçl 1 

baıreket ğini ga}'et iyi bi- .UVaııi mahfilleri her türlu·· •..1. Gaatenin Vichy'deltl h susi 
Fn"'"" ancak a .. ; - '°" .. _ -, ...,. ~...,.. sirdeııı imtina ediyorlar. mohabirine göre, Vicby"de ilk Ankara, 1 (a.a.) - Bugün 

i>ır dominyon ob.calrtır. Remn! mahfillerin bll sülı:it,. defa olarak Amiral Darlan 'm 19 Mayıs Stadında yapılan milli 
l 1 da m atın tnndıın ~ netice c;>kanlabilir ki lngiilg doayaaını açığa vurduğu maçlanııa Altmordu • 

on ayı zarfı SOO y aü _ t bi'diriliy. · or. "--•· ı...-ı.-

(Bat tanıtı 1 ine1 sayfada) 

Aı-.ı Rwma Tflbliği 
Berhn. 1 (a.a.) - Aalleri 

teblığ: 

Gint ad-da cenup kısmını 
Yunan ve 1ngilı2 kıt'alarından 

temizlenmesi muvail:ı.kiyetıe 

devam etmektedir. Şarka doğ -
ru ilerlemekte lan ltaıyaıı kı

taat· mu ııala dün Heraper
ta civarında teoıis edilmiştir. 

Şimdiye kadar 10.000 Yunanlı 
ve İo:ıgiliz eaır edilmi<rtir. Ada

ubunda Alman muhare
be tayyarelerinden mürekkep te 
şekkiiller hafif İngiliz gemileri
ne hücum ederek bir torpito 
m rilıiııi hasara ui!ratmış ve 
hıç zayht vermeden dört t;u:e 
HnrriMllle avcı tayyaretıi düşi<r J 

miişl<>nlir. 

Aynı hav de, Alman tayya
releri 3.000 tonlttk bir ticaret 
vapuru ile mühimmat nakle<kn 
ir motör batırmışlardır. Kıta

at n llleden daha küçük • va
pur ağır 8aara uğra~tır. 

Atlas denizinde sa ·u keşif 

vuifesile mükellef t.:ıyyarcltr 

dün bir İngilz deninlllsı batır
lardır. 

Dün gece, m~ tayyare
lerinden mürekkep teşekküller 

-

.....--------
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(Bat tarafı 4 lla~ u:r ı) 

b&m.lede ı.._ ~ıia F eı 

!Wftıine y Ga!a Y· 
Jıların hem011 ilk anlıırda nttice 
almak · erı ııeDliyoc u 

O"!Xıilin lı1civ~ u • 
dafiler sın dan "'Lrul ilşü f.ı.-
vnlle durduruldu ve Enverm ı

kı f!itü Cihadın elleromle k l· 
dı. San l.:ırmıu forvetler ırı

birini takip eden akın nJe Fe • 
_. kaletıini Sik 8lk yokluyor • 
!ar. Alinin ;ıiitii kalı> 

t9rek1 rinın il9tilnden a lu 
boyladı.. Bıraz sonra ruı. ı

din savurduğu topu Cıb•t ı;:ı~l 
bri plonjonla yakaladı. 

Kendilerini toplar gıb• ııan 

Fenerbahçeiiler mukabil .ıar

ruza geçtiler. Y~: Ali Rıza
dllll. &1cbgı pesı havalandır -
malda mühim bır fırsatı heba 
etti. Galatasaray kal<'Si ·!. ı -
keler geçiriyor. Narinıo ~tüııu 
kale direkleri kurtaroı. 

F üstünlüğü devam ed(>r 
km v+-t Alinm l'l .aeı· 

vertıi miidaf"rtc.-in arasından Sil 

kerek ortaJadığ:ı topu Salaiıa<l· 

din sıkı bir ııute ta.>ıvil l ·rı•lı 
t9Jnmıaa ilk golü ku.andır lı 

Bu sayı Fenerbah~lilcrı 'nz
dırdı. Ortadan ınlriııaf eden bır 
hfteuıılGa topu kııp:on • li rrı 7.u 
Galata.ray kalesine do~u yul
l:uıı.rken favulle dw·ılııruldıı 

Fikremı ilin §iWi inle .ı ·kle
rini yalıyarak san lurmızı ıg!a
ra takıldı. 

Bıi gol 

--*· 0)'11D çak ı cereY>l.n 
ediyor, fakat kaleler an.,;m 
dwm.adaı:ı gidip g'P'lcrı ~er 

iki tan! fonetlen ı d · lıır lr 
lii gayelerine ııla4UrmıY · 

ÔIDerill ertalanl.a.ıı vtırdu -

_."', ... ırdı. TDp a.~khı.rduı 

~ cio1Jıb dtır . , i 
v-..ıdn boyladı. Heınen 

ınt 

ı-

sonra Cemil Sı!ıatla karsı karsı 
ya kalmasına rağnı• n to;>ıt bır 

tiirlü. varaın:ı.dı 11e lıu se-
kilde l-1 ~ bıt 1 . 

İkinci devrt'.nin ilk :.r.larııı la. 
ııan lacivert kale tehlikeler .,e
çiriyor. Biilendm ıı:ı.vu uğu ı.i

til ~ direkk>ri kar. ı ro-
pu ya&a.lıyan Cemil h iı-

rarak avuda yoll:ıın ık 

riksizliğini göst.erm.~k 

medi. 
Galatasaray hikimıJI tınm ::a 

manla arttığı gôrıi · j ı arı 

lfıeiven! kaleyi uz klıu>J.ı.a •.;e
kilen lliitlerle bulan wn Cı
hat kolaylıkla toplııy ır 7..a ıı ı 

zaman Murat yen.'ld~ üd ha
lede ve llSlln rıı< !arla F • ·r 
kalesinde beliren telılik krı w1-

lüyor. Fakat Sa.lahaJıl n cır',_ 

!ardan yakaladığı top· 'ı hır 

..-uruşla Cihadın kı;ıı ma. rıa 

bil RIE'ydan bırakm·•dnn ikinci 
dda Fenerbah c;e a~l • ın a taJ< -
tı. Bu sayı her iki tal<ıın• ~. hız
landırdı. Bilhaıı8a ~· ·::ı~ -tı:ı1ı -
lüer beraberliğe ul ak ırın 

btltıin gayretlerını arfedıyrır

lanlı. Fakat çok c:ner;•k oyııı
yıın Galatasa.t"ay müJ.ı ;w haltı 

bütün tcb likeleri öıılöı t.e .; ·
cikmı'dı. Oyunun oon ıka a
rında parlıyan sarı Iiovert for 
vetlerin savurdukalır birkıı ıt 

te Osmanın elinJe hldı w ıruı.ç 
1-2 Galata.sarayın 
le bitti. ng,iliz hükfımetinin siyaseti 

1 

• ............ espor ~.,.....,...ası 3 - 3 
fu•lu bir · paratorluk olan ln- atin g·-t-ı· ,._ "'-----·- '---be..ı;LıA Al 
giltere cepheye ancak 

200 
bin Amıral Darlanın büyük Bri • ~ <C ue • ""~ ""'' ,......., tay - Haz-biye İd-

ta.ııva aleyhind-'-ı· ~ı-ddetlı· Iıu··- kallonmakta ve yoku~u •• ;;ı.- man yurdu ırıacı 3 - 2 İzmirlile 
İngilterenin batı ve cenup sahi- !!!"'!"'!!!'"'"---!'"""''!-"!'"' ___ _ 

asker göndcrmi~tir. Halbuki ' = - ., -~ cumlarile kat'iyyen müteessir bir adımla çıkmağa lıaflamaJo. ıia galilıiytıti ile sona ermiş -
a~~li dP»l~t senelerce sürecek tir . olmıyacak:tır. Bıı ·ya.et soıı za- ta okluğunu yazıyor. 
b r harp hazırla.makta olduğu- manlarda müteaddit defalar a- a...ew: Amiral Darlan bütün ,,,_ __________ ___,, 

~ki mesaisi tefkil edecek
tir. 

nu ..Oyffiyordu. çıkça beyan ~ testıit obuıımış- ı Fransı2lanıı kaJbine hitap et-
İngiltere bize bir kıt'a lrlan- tur. Bu sıyaset ı,wdur: İngiliz-· miştir, diyor. 

daııı Ye hatta bır müstemleke ler dfuımmıı her nerede bulur· Oeuvre gatezesi, Fransanın 
muamelesi yapmak istiyebilir. ı,.,.. orada taarruz edecekler- · A taraftar! 1 
Bu bizrm umurumuzda değildir. di'.. Büyük Britanya bugün j :ı;er :ı~ğını ve artı~e"'r':r~ 
Ben Fran.ııaya Avruno..ı. ve oı..... ,._ .-- mruver =vletlerine karıp yal- }Ü tereddüde nihayet v - ·ği-

.. yada eski mevkiia.i temin e- nız kendisi için d...;,, Avrupa- · '-·""-'-ektedir 
dıecek b.anııllot edeee - ~~ nı AAJ'~"'""' • 

nın tah•kkiiı:n altına girmif bü- Gazete ~le ediyor: 
ği · Bu tanıda hareket Fran- tiln milletleri i in de bir hayat Bundan ~ Amiral Dıırla-
ranın, yeni nizamın kurulması- ve memat mücadelesine girifmiş nın beyanatı Fransanın merkezi 
na u,tırakiııi iı;tilzaın etmekte- bulunuyor. Binaenaleyh bu düş olan Pariste yapmı§ olınam dik
dir. Bunwı ic;in ~ aılhü manı her nerede sığmak arıya- gate layııı:tır. Söylediği inlılr 
tacil edeeek yolda har et et- bilirse orada takip etmek 1n - kahıiıl. etme.ı hakikatler bütUn 
me1r zaruretindedir. tngiliz im- giltere için yalna bir hak d-Oğjl Fnmızlar ikna .tmdidir. Ya,. 
pcryalızmi tahrip etmek için 

1 
a.yııi zamanda. :zaruri bir vui • nııld. Avrupada · · ilk 

harbe muhtaç olabilir. Fakatı fedir. sdbtıeını bir Jnıı.sız _ 

A V.....d"hıu· ,-- gueteııi yazı -
yor: 

Am.iıral Darlan 'ın beyan&tı fi
kirleri yatıştırmıştır. lngilis 
propagandası partiyi kaybetti
ğini görerek artık geçmişte ol . 
duğundan dalı& sakit davrana
caktır. 

Cri du P ple, İnptere ile 
Avrupadan birini tercih mecbn 
riyetnide k&la.n P'nuwmın Av
rupayı tercih ettiğini, zira ya
şamak istedlfin.i bildirmekte -
dir. 

li lıoyundll askeri ehemmiyeti tard edıhniştir. Dü~n. za
h&iz miies 'eseleri bombardıman yiata U1,'ramıştır. 'J:J.yyarel<.'rı
et~lerdir. Ezcümle lılerııay li- mı.t 'l'ubruüa doğru gitın kte 

olaıı hır İngıliz şalupesıni batır 
ınanla,nnda geniş yangmlar mu mıştır. 
şahedc edilmiştir. P~ Bu şalupanın murettebatı 
şarköınd büyük bir bir ticaret lrurtarlmıştır. Di;;er bır takım 
npuru hasara uğ:ratıhnı,tır. t:>yyare,er, Tobrukta lmı.:ın t ~ 

Dnü günJüz muharebe l.nyya- - tmı, mıistnh~e~ı r.ıcvzılcr __ 
el · Fr bur 

1 
lim bomb dı nıın ctrııı r ve b r ıu 

r. erı . aııer _g_ı. anınd hı depo un nfllii': getır-
bır devrıye gemu;ını tahrip et- rd r 31 M Y' r;=• , nl-

. lerclir. tayy:ıttleri Buıg:ız:ı 

~ ne ·· <ltlz, de il"'· bir ka bomb:ı tm şı.ır -

ce Alınan topraklarına hıetı r :ı

kın yapmamı~tır. 

ttaıyaıı Ccsmi Teb f.;i 
Roma. 1 Ca.a.ı - Stefani: 
İWyan o • ılar urnu.ıı:J 1 

rargfılınm 36 numaralı teb'ıgı: 
Şinıalf Afrikada Tohru un cc
nııhtı c h "nde dil mamn tank 
• 

din galı ı in ~ apılan h~ 
mu' affakıyetle d anı 
ır. 

I :ı Alman kuvveti rıle 
m nnı temın eden t 
~.:Ir&el '"· Adanın cenup 
nıına doğru rueat etmclrte o
lan İngiilzl ri t İn tm t ... 
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Sayfa : 8 YENi SABAH 'l ll;:zit"hn ı!Ml 

ıııı. Çil, Ergenlik, sivilce, yağ, kir ve lekeleri kat'iyyen ızale eder. Geceleri yatarkeo bir 

A Ç 1 L L O S Y O N U pamuğu bu losyonla ıslataraK yOzOn.Ozü ve kirli mahalleri sihniz. Çehrenizdekl t:ıoyar 
Ru), kir, ter ve her türlü toz ve siyahlıklarla çirkinlikleri ve yanıkları izale eder. cud 

ozerlndeki teneffüs noktalarını açar ve bu sayede çehre güzelleşir ve şeffafiyet ve letafet kesbeder. HASAN çtL LOSYONU fennin ve tekamülün bir hfı.rikasıdır. BOtOn kadınlarsa 
hayat arkadaşı olabilir. Traştan sonra erkekler için r.ıe' ince bir zevk teşkil eder. Şişesi 50. dört misli 100 kuruştur. BASAN deposu ve tubekırile' ıtrıysl.çılaıo ve MMhvm' roııe vııpm.. 

O LWA< •rtJ Sabah, öğle ve akpm her yemekten sonra niçin 

1 2 3 4 5 6 7 8; SANIN dişmacunulnıDıı.ıımalıdır? Çünkü. 
~1-------=-•=1 •+.::::ı•::;--:· •::;;1 O üze 1 yüz 
31--==--..:..-..____,~--t;;;;;-1 

111 I• 41-'--='-~---!-"-"ı--+=:-1 
s,____,_--=•'---c=-ı -;l=---1•_1 

İçin ilk 
Güzel 

şart 
Diş 

Türk çocuğunu besler, tosunlatır f 

G~PJI 

TÜRKiYE CÜMHURJVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş ıarllııl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 T1l%k - ~· ff 

AJona adedi: ltll5 

ZIMI Y• Tioaft her R""1 b<>ttl<ı m.......ı-. 

P...a blrlktl,.enlere 28800 Ura fkranri)'9 ...-IYW. 

l •il ı'• 6ı=~~--'-=-"-i-'-'-r-,--I 
71-;__---,-----'--+-.;-'=t 
8r--.:~•:.;_~ı ·~·~--'-~'-7': •~ 

· JUJIRHJI 

~ 
Ciüzel diş 

g l 1 , ____________ :.;...ı. 

80LDAN 8AC;A: 

1 - Mektep, cilde ııUrtlllir 
2 - Bir yemiş 
3 Ağartmak 
4 - Kadın ismi 
ll Kırmızı , alaturkadan bir 

fasıl 
6 - Denizlerde olur. kovuk 
7 - Rus dansı , bildrlmek 
8 Kirlenmie 
9 - Mah 
YUKARIDAN AŞA<llYA: 

1 - - Miitalea. en tabii tatlı 
2 - Rabıt edatJ, meyve 
3 Bir dağ silsilesi, eleme 

vasıtası 

4 - Balık turşusu, 
~ - Akı l Franııada bir ıı&

hır. 
ıı - lsim 
7 - Parlak olnuyan, hayret 

bildiren kelime 
8 - Mir san'at erbabı , kan

dırma 
9 - Otomobilerde bulunur. 

(Ev"e1k t bulmacanın hllll) 

123456789 

1 H E •Kı• 
2 J Z 1 Nl•!ol•RıE 
SMA'LlliKI E'T 
4 A\Bi•KE BIA'Pi• 
5L!EB:ALEIB•O 
6 A•EI l•l•IAl•IR 
7 Y AIŞIAIR•INı•ıA 
8 A•lEIRi•lolcAıK 
9 • A ıR l•IA •KII,L :• 

Askerlik Bahisler 
le., tlwlf• 3 uncu uyfado) 

lııtalannı çok iyi eevk ve ida
reye muvaffak olurlar. 

Kahraman erler, sevdikleri 
klaııandanlarmın en ufak işare
tiyle kendilerioi en büyük teh
Bkeye atmaktwı çekinmezler. 

Fedakarlıklar. yararlıklardan 
geri kalmaU&r. En büyük mah
nımiyetlere seve seve lı:atlanır
Jar_ 

Harplerde bazı k~ talih meb 
sut, hazan talih makiıs olur. A
sıl marifet bu ikinciyi yenmek
tir. 

Bunun içın idrilk ve kudret 
sahib; bir kc.mutan, olur olmaz 
tesirata kapılmaz. İyi ve fena 
haberler karşısında çelik iradesi 
ni kaybetmez. Vereceği salim 
kararı temyiz ,-e sarsilmaz mu
hakll"•('Einden geçirerek ve ku
mandasındaki orduouo teşkilat 
lı:uclreti nıhbctine dayanarak öl
çü ile ve şahsi metanet ve az
mini l<•;>layarak memleket mü
dafaa~ında •emereli olacak e
ııllrlcrirıi ordusuna vermekte 
terNldüt etmez. 
Emır n kumandasındaki bil

umum zabıtan heyeti de aldığı 
emrin mecllfıiünü anlar ve yapa
cağın• bilıroe kumandaya har
fiyen itaat ) olıyle şerefli neti
celert daha iyi vasıl o\uour. 

için ilk ve en 
esaslı şart da 

SA İN 
DİŞ MACUNU KULLANMAKTADIR. 

DIŞ MACUNU 
Hlkroplan jl) 100 öldttıiir, dişleri fırçaımı giremedlği yerlere 
kadıu- ııllfa ederek tıemizltt, puiabr, diş etJerini besler ve 

ba8talıııımalanml ıniııl olıır. 

Sabah, Ôğle ve Akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi fırçalayınız. 

Ordu Hasta Bakıcı Hemşireler 
Okuluna Aid Bazı izahat ve Okula 

Kayıt ve Kabul Şartları 
1 - Onlumuza butabalu<l ve lıemtlre ~ek üzere Ankara4a 

11. M. V. ı.atmdan 1030 &eoe.Sİnde açıbnıt olan ba.cıtabakıcı ve hemş.ireler 
okuluna bu ....., de ~ taleb<! alınacaktır. Okula Cinnek arzu edenler, bu
lunduklan mahallin vıdlliline, ka;rnıııkamlıitına veya askerlik ııubeler\ne 

dılekçe ile müracaat ..ı-ıtlerdir. 
2 - US3 P)'ıh kanun mucibinee bu okuldan mezun oJacakJar, memur 

olup tekaüdıye alacaklardır. 
3 - Mezıın olanlar altı senelik med>ınl hb.metlerinl ol'du ıı...tabane

a:inde' yapacaklar; ondan ~ra lll7ll ederl.-ee memleketteki btttan 8lbbl 
te;ekkuller kendilerine a(!k olacaktır. • 

• - Tıılıall müddeti 3 sene olup bu muddet içinde okunan ~a bet 
lira har(lık verilecek ve !ate \'e ilbasları tamamen okula ait olacaktır. 

• 

.,,_ 
Pirinç, Mercimek, Ynla.f, Kooflor, İrmik, Patates, Arpa 1'kia!,ı 

ni§Mta&ı, Buğday nip&4tıısı ve sair hubub&t uıılan.. 

Ana sütü kadar kuvvetlidir. 

Eti bank umum müdürlüğünden: 
Bankamızın, 

A - lintJi köa>ürleri işletmeoi, Zoııguldalı: 
B - Gerp 11n.Yitleri i.fl•tmesi, Belılresir, 

C - Malırulı:aı bUrosu Ankara, 
D - Ereilll kömürle.ıi i•leunesı, 

Kok ve lbrakiye ııervı.ıert Ankara, lııtanbul, 
cKaradeniD 

Yukarıdaki - ve ııerviolerinin, taıı kömiirii, ll.-yit, k.o1<, lldlı:et ve 
tali maddelerinin alını ve aatımındanmütevellit bilfmumı me"""4at, tııah
hQdat ve matlubatını bötön hukuk ve veca ibile yentdeo te§kil e7ledtılimi:z, 

Mahdut~ 
TÜRKiYE KÖMÜR 8ATIŞ VE TEVZi tıl0EKil8E81 

ılrmaoına devredllmlşllr. 

AJ!kadarların l Haılran 19il tarihinden itibaren: 
1 - R'er cins taıı kömürü, kok, briket ile tali maddeleri için ~utı olı- . 

Ziraat BanlrMında kumbaralı "i'e ihba:cm ıaaarru..t hesabla.ruıaa dJ 

N 60 braııı bulu.:ıaW...a oenede • deta ı;eldle<ıok kur'a ile -aıdBl<l 
plim. ııare 11ı:ramı,.., dajrt;..'<>caktır: 

4 adod 1.000 u .. hk 4.000 Lira ~ 100 aded IO Llratrk 1.000 Liri 
4 » IOO » LOOO a 120 a <tO a 4.800 • 
4 , iM > 1.000 > MO > to > 1.200 t 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKATi Bmaıılanndakl paralu bir -- içinde IO liradan aŞaJl 
dllşnlyenl<ft llcnımtJ• çıktılı takdirde 'JI, 20 fazlaajyle V<Orilecektir. 

KDl"alar 8ellede dört defa 11 Mart, ll lla.zlnuı, 11 Ey· 
löI ve 1l BirlıKılk&nno tarihlerinde ı,ıııkilecektir. 

Darphane ve Damga l\1atbaası 
Müdürlüğünden : 

Aacaırl 'lı rt u:f ve 1utya \le alüminyum.dan Ui yerli mah ve mubaı:; 
men bedel! 22750 ~~ ıllr ıeminatı 1706,25 llra olan 35 t.on külçe kU,-ş 
kapalı sarf woul!le eksılıu.eye konmu~tur. 1 

ı - Mezktır k.urıunlarm ihaJesi 9 Haziran lf:M.l Pazartesi gönil ~~ 
l7 de ldaremudekj kornıeyonda yo pılac:ılttır . ;ıPJl 

S - Jeteklilerır. 2490 sayılı kanunun 2, 3 üneü ruadd<'lr.r inde Y• ,.ı 

vreaılk ile biT'likU illı. tf'\'IUDet ve tekliJ mektuplarını mez.kür gi.inde ,:ı 
1G ,. kadar koollsyor nyasetine makbuz mukabili verilmesi J.A1..ırrıd 1 t· 

:Jannameler ber fUn idareden verilir. (11981) 

::::=======================================-:=----:.~ 
~ 

Devlet Demiryolları ilanları_ 
61~' Vubıımnıerı btde]j (80.000) otuz bin liı'a olan 100 ton karpit 16/ 6• 

- pınü S&ll 15 de kapıilı r.arl usulu ile Ankarada idare bin•sıt' 
- alınacaktlr. . ~ 

Bu :toe gumek ıstlyen.lerin 2150 iki bin iki yüz elli liralık rnu"l'.li< ;ı 
ternlnat ile- ltanunur: tayın l"ttili vesikaları ve tekliflerini ayni fÜJ'\ 

1 

14 de kadc.r konusyon ıtot!!>lıği ne vermeleri lAz.ımdır. 1,~ 
d '" Şartnameler (150) Kuru~ Aıtkara ve Haydarpa~ vezuel<·ruı t' -

maktadır. ( •121 ) 
5 - Okuldan mezun olanlar, barem kanununa aöre 20 lira asli maQf

dan başlamak üzere maaş alacaklar ve bu miktar ıtttlkçe çotıılacalctır. Bu 
zamrui dahi laıe, giydirme ve barınma orduya aj t olacaktır, 

6 - Okul 15/Eylü!/lMI de tedrisata bnşhyacaktır, 

- yıpolaoak talep!..- mo......,,,;n ~: 
ADREI: Atatürlı: bulnrı 2ı/23,Ylllifeblr Mühendiıler blr!iil binam. =======================::::::::::::: 

Ankara. ~ ........ ~ ............................. imi ...... ~· 
7 - Okula kayıt ve kab\ll prtları JW>]ardır: 

A - Türl<iye Cümhurlyetl tebaamndan olmak Ye T!lrk trımıdan bu
lunmak. 

B - Sıhhati yetjnde olmak ve durumu her iklimde vulfe iÖl'meye mil
aait bulunmak cbunu her hangi blr hastalıane sıhhi b~ ,-aporu lle taı

2 - Linyit kömürü için yapılacak müraeaatlana eıılrlli ııil>i, c0arp N 
J.Uo'itleri it}etmesi> Balıkesir, adresine. A R L o 3 - Mahalli ihtiyaçlar lle cTaş kömürü, lı:nk kilmUri!, linyit>, lbraki-
,..ını: kömürler için o mahaldeki şube veya aoontaıa.nmıza dstanııul>, lı-
mlr, Zonguldak, Mer&ln, ıı:retli .Xaradenlz> de Şllbe ,.. depolarımız oldutu 

bit ettirmek ve evraka bağlamak lbımdır., 
C - Olaınm yaşı on altıdan -aı w yirmi lklclen yukarı olmı;ıra

caktır. 
D - K .. dlai ana ve babası ittet ehlinden olmak •Bu nrly<'I pollırçe 

tevsik ettirilel'ek' evraka bağlan~.> 
E - J:n u orta okul tahsilini blllmılf olm:ık •eleme imtihanlarında 

muvaffak obnak şarttır. Veya bu dıerececle tahsil g!lrd!\40nli lsbat etmek> 
taodıkname ve:!'• bunun laııdikll bir 9Ur9ti ınuamele evrakına el<lenecelrtir. 

&ibi muhtelif oehlı"lerde M«>mler vardır.> 
4 - Mahrukat kanunu mucibince evvelce intihap edilmiş ve malı:..,,e

losi henüz hitama ermemlt ııcentalarımız ıı. dik mliltebJ!!derin Aııkara 

-k.eıl:ine. 
5 - T8f k<lmilril, J!nyıl, briket, - ve tıııl mr 1rt r inin liıNcMı fıııl<>

:dı>e mitteıülik huıwıat içm Ankara merbzitM 
Yulı:arıdak:l adreslere mllracaat etmeler; rica olunur. Merkez, IUM ve 

ctepolarurumı teıııral adreıllerl: Mabrulı:Jıl. ~OOS - •21'1) 
F - Bvli veya nişanlı bulunmamak cevveJee evlenip bQoenanıarı. 

koca'1 ölmüş olanlar kabul edilir-> Buna alt medeni ball btlıllrir müııbit 

evrak keza eklenecektir. Eti bank mahrukat bllrosundan: 
G _ Okur sıhhi ı;ebepler dış>nda olı:ulu kendllltinden lerlı:ettitl, ev- Mü rlzle milşteriler ar.ısında ~ o1ım ""**melerden mil-

lenme sureti ile veya dlter inzibat! sebeplerle okuldan çıkanldıgı, alb iıeYelllt bilcümle haldanın= 1/8/llKltullılııde kw'lllaıı '"" merkezi AriJtara. 
senelik mcdıurl hizmetini yapmadıilı veya tamamlamadJ.tı veyahut sılıbl da bulunan cTnrldye l<limür atış ve tevzi mllesııesesl> ne devrettıilmlzt ve 
..,bepler dııında okuldan çıkarıldığı takdirde tahakkuk etürilecelt mektep edbel . . 
ma~raflnrmı tamamen ödiyeceğine ve gösterdiği vesikaların h.mamerı dol- müşterilerimize kaqı olan v erimiz:1 cteb.ı mU 

11
" tama.men t:ıekab-

bul eyledili UAn olunur. (3006) (WO) 
ru oldu(una dair noterliktel"l tasdildi v-e kefilli bir taahhütname Vt"reıcektir. !!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!~ 

8 - Yukarıdaki ser>ltı haiz olan olı:ur, okula lmtibanstt olaTd: kabul 
edilecektir. 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evrakının muamelea.l.ni bitiren

Sahibi: A. Cem•lettin 8araç1>6Ju 
BaaıldıGı yer: (H. Bekir Gi.INOylar ve 

Neşıi;ııat M;ldOr\I: M ıolt Çetin 
A. Oematettln S.r~lu matba .. ) 

Saatlen kat'iyen şasmaz ve sııllİP~ 
lerini şaşırtmaz. Israrla A Rl.O 

saaUcri arayınız. 
Deposu ~ 

Z. SAA.t:FMAN 
Sultanhamanı Camcıba~ı hJrl 

Manbul "" 
___________ ..... ___ "' 

Ereğli kömürleri işletmesinden: 
MfiCS8e6emiZ1e mueıcıiler ara:;ında Taio kömUrii, kok kömi..lrÜ. bıJT1' 

ve tan maddclerıru.n 1:14.itı:;,ları hak.kında yapılnuş olan mukavelelcrd~ll .ArJ". 
tevelltl bilcbmle haklarJm12J 1/6/1941 tarihinde kurulan ve mcrk~Zı sP' :-1 
rada bulunan cTORKIYE KÖMÜR 8ATIŞ VE TEVZi MÜESSESE ,.( 

de\'rettitimızi ve mıuşterılerimize karşı olan vecibelerimizi de bu nıC 
mn tamamen tekalıbUI eyled:il!J lifin olunw-. (3004) (42°~) / 

lerden, vilAyet veya kaıa merkezlerinde oturanlar bu makamlar ffya as- ----------------------------------------
kerhk şubeleri vaaıtasile evraklarıru dotrudan dotruYa Ankara Merkez 
hastahanesi baftııbibi ve okul müdürlütfu>e gönderilecektir. 

ıo - Müracaatların A(ustos 1941 nihayetine kadar sona ttdlnlmesl 
llzımdır. 

ıı - Okurların kabul edildikleri ve mektebe hareket eıme tanbleri 
ayni makamlar tarafından kendilerine bıldiı'ilecektlr. 

12 - Kabul edileceklerin okulun bulundutu Anl<ııraya kadar gelmek 
ve okulda tekrar yapılaaa: sıhhi muayene neticesi bastal.Jk1arı tebeyyQn 
edenlerin memleketlerine gitmek ic;Dı ması-al edecekler! yol paraları ken-

dilerine ait olacaktır. «3837> 

RA D YO 
2 Haztran 1941 

uo Progıam 18.30 Uraat 
U3 Müzik ial<vimi 
'lM Ajana 18..0 Kllzilı: 

a.oo JWiz:llı: lt-00 KonUiffia 

~PARA_ 
'RAY .&.T Y A.IU(jllflll_ 

-~ 

Madun tarafından kl!lnanda-J================================== 
yı tahlil ve tenkid etmek mane
viyatı sarsar ve metaneti kırar. 
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Madunlram mevkileri her ne 
olursa ol><Un kalbler:ini ve gu
rurlannı kll'mıvacak surette a
mirane lakin İnünasip lisanla 
muamele eden kumandanlar ba
kil<i "evgi ve hÜJ11lıeti çabuk ka
zanırlar. 

İnzibati terbiyede dahi şiddet 
ve hakareti istilzam eden keyfi 
bir usul ve hareket yoktur. Ha
talilann ve mücrimlerin cezalan 
dınlması da kanuni bir müeyyı
de altındadır. 

Erler, muhtelif muhit ve aile 
terbiyeleriyle melfıf ve tab'ı nti
zaçlanna göre ekseriyetle cidcil 
ve as:il muamelelerle menuHtur
Jar. Asker bayatı ya,.<ıadıklan 
ic;in sert ve temiz bir entir ve 
Jrumanda ''a itiraz etmezler-
0 emrin askerlik icabı olduğunu 
fark ve temyiz ederler. Bu biç 
bir vakit mafevkin maduna fe
na muamelesi demek değildir. 
Ve madunun iğbirar ve inkisa -
nnı mucip bir fımil olamaz. 

Mafevk. askeri nizamlar ve 

kanunlar çerçevesi içinde ma
duna her emri vermek salihi -
yetioi haizdir. Madun ise emrin 
doğru ve :yanlışlığına bakmıya
rak tatbikile mükelleftir. Yal
ruz herhangi bir iimir, saliihiye
ti tecavüz ederek keyfi bir mu

Gııttba hastahanesi cild ve züh
J'evi hastalıkları aabık beklıni, 
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amele ve arzusuna göre bir dil I ============== 
kullanmağa da mezuniyeti ol - * 
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madığıru takdir edecek asaleti 
muhafaza etmelidir. 

Hatasız ve masum bir madun, 
mafevk önünde hasbelmeslek 
mutlak itaat yüzünden susar. 
Ll.kin kalbi Jı:ınlırsa kolay ta
mir edilemez. Bu hal ise iki tar 
raf için kusur ve naltise mukad
demesidir. Bu hareketlerden 
memleketin i.li menfaati namına 
hazer edilmelidir. 

Hem bu vaziyet, samim} hür
metin cebrinefs ile cali izharı 
hürmete tahavvülüne ba'is ol
maktan başka bir ııey değildir. 

Hakaret ise her insao için bir 
mczeliettlr .zillet, ka lbgfilıa so
kulmuş süngü gibi m üeesir ve 
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İstanbulda olduğu anlaşılan =========== 
Edremit hA.k.im muavini Demir 
Da.inin memuriyetiml:rıe mtıraea-lr-----------. 
atı. BORSA 
başa lndirilıni§ dipçik darbeJ&. 
ri kadar ağırdır. Aiker ise mem 
Jeket müdafiidir. 

Aııker oldum dl~ erin vazi
fe ve blıineti vatanı kurtar -
mak olduğunu bilmektir. 

:lııte bu emel ve gayenin nır 
ru her askerin temiz a!mrıda, 
sönmez bir ınea'ale gibi parlama 
lıdır • 
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c-.. t.lçre ~ 9.995 
Atlna llnhml D.80 
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Yolııobama Ten il.ot~ - llvlçre krot 10.98 

T. iş BANKASI 
Kilçilk tasarriıf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEflDELut: 4 fubıt, 2 Mayıo, 

1 AO-oo, ı itti ncltotrln 
tarlh"'rh\do yapıhr. 

1941 iKRAMIYELERİ 
1 adet 2000 Ll.nWk = 2000,-
1 > 1000 , = 3000,.... > 
2> 160 > =15~• 
,, 600. =~· 
8 , l60 • = 2000.- • 
111 • 100 • = 8500,- • 

80 > 50 > == 4000,- , 
100 > 20 > = 8000,- > 

l Emniyet umum müdürlüğünde~:.ı 
1 - Bu y.ıl totıınbul Polis mektebine bir miktar polis ..taJY f~ 

c:alı:tır. ı-ıer' '-1 
2 - Orta mektep m.wnları imtilıansu olarak kabul edileCC ı'-' 

tahsilin devamı .miıddC"linre mektep ınasra!ı kesildikten sonr:ı P" ./_ 
mmiuiU maası kendilerine ücret olarak verilecektir. v• ~~{ 

3 - Tahsile 1 ey!Ol 941 tarihinde başlancağından kayıt eıı"' 
ı;artlıırıw öirenmek lııtiyenler şımdiden bulundukları mahaUin(,ı,S) 
mildürü veya Amlrll.tlne müracaat etmelidir. 0 2917,. 

Garp Linyitleri işletmesinden:~ .. ··~ 
Vüeos-jx!e muttertler arasında Linyit kömürü satı1lorı 11~ı ,J 

yaptlnıış olan mukavelelerden mutevelllt bilcümle haklarımızı 1~"4 o;ep~ ,i 
hinde kurulan ve merkezi Ankarada bulunan cTÜRKIVE ~ tetiJefY.tı 
TIŞ VE TEVZi MÜE86E6E&b ne devrettitimizi ve "":!u 
lı;arp olan veclbelerimlzı de bu muesııesenin tamamen tekab 
llftn olnnur (8006) ı 4259) 


