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Yugoslav
yanın yeni 
politikası 

1 
Ya ı o s lav g • B.lluual•rı• 
aulhu bolcımındon lı-tli 
bir Jetiledir. A pi Jtı.tlı l&a. 
rslc.ti ta/cip eden Tir~ 
de Yı,.odao,.... ..ate .. ur 
diğer bir lcaletlir. B,.,.lar 
iki cenahla h•:ur, ... .,le, 
Mr fedoluirlığı pze •lma
p •z,..etrn~ bir h•l* ılar. 
du~• Bol/can gola batıin 
utila hırslanna J&op.amıı 

Hg labilir. 

V eni teşekkül eden Yu
g~vya ka~inesiııi.n hıa.
ricı sıyaseti ne olacak

tır! Bugünün en mühim me-1 
aelesi budur. Fakat bu hW!llB-' 
ta bizi tenvir edebilecek mev- j 
ııuk malfımata henüz tesadüf 1 
etmiyoruz. Y alnu., . bazı vikıa
lara istinat ederek iııtidW ta
rikiyle müta.lealar yürütmek 
kabildir. 

Bir kere, yeni Yugoslav hü- - 1 
ıırumeti eski kabinenin siyıuıeti- 1ngllb bomb:ınbman tayyarelerialn a.-dlzl cenabandalıi ı- lı&va meyı1aama ,..,._lan ~u; bir Mm 

::E~~:~B~~E'_A_k_d-en._i_z_d_e _________ A_f_rı·_k_a_d_a~l lngiliz havai 
karmak kabildır. Yugosla·:ya-' 

om KralNaibi Prens Paulfb•• •• kd • hücumları 
bugün vatanını Ull'k~ _bir' uyu enız ingiliz 
gün evvel takıp ettiği polıtNı.a' . R Almanuada 
~':ı':hv~u1~~~1m~~muharebesl ( zaferleri 17 
nın liıtfuna Rıgınmak ve ha- ' 
yabnı Yunan mi.<ıafirperverli~ ı' . [Çok mühim 
sayc.•inde 1<urtamrnk vıwyetı- ltalyanların be11 ltalganlaı·ın zayiat ve tahn.bat rıe düşmüştür. Vıyanaya gı- y 

hasar 
yapb 

derek Yugoslavyanın """ret har,p gemisi gehU .. u•• 10000 
vesi Kasını imzalamak cürmünü n Lond.r&, 30 (&.a.) - AJUWD, 

işliyen ba{ıvekil Svetkoviç ha- batırıldı hişigi buldu talk'._!&~_.~~üt~::1 .,! 

pishanededir. Bunda suç ortak- 1 '"-~-~ ··• .... ,,-..-
lığı .. yupan bütün hüklımet ni bir kere daha me,daııa koy- ı 
teş1ı:il.ltı :vere tıerilmiştir. ~Uı Muharebeye Yunan do- Habeşistanda Adls-Ababa maktadır. ! 
realite. Buna ha.karalı: şu hük- nanması da iştlr~k etti yolu bombalandı .Almıuıyada yapılaıa tahribat 
mü vermekte kendimızı hakh llnı e'ı:ri t•hmin edildiğinden 
görebiliriz: Yeni YllgQSlavya (Sonu ııryta 6 oıı- 2 de) 
hükfımeti Üçler Misakını ka- Londra, 30 (a.a.) - Amiral- Hr. 8-oelt Londra, 30 (a.a.) - Bader ------------
bul etmiyccektir. lik dairesi bu akşam aşağıdaki R it ajanııı.nın Kereııdekl ııuı.babtıi y ı 

Alman kaynaklanndan çıkan tebliği neşretmiştir: ooseve bildiriyor: uyos avya. 
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r 

bazı rivayetler Viyanada imza- Akdenız donanması \ıQı; ku- Keren.den ka.çan haıyanJan 

=~a:rı: ~~ k~~l =::;~~.,~~~.Diktatörler aleyhinde ~Me1'aıı~;ı::!:~t\,~ı1:!:.Ecnebileri memleket- (Sonu .. ,ta 5 •ü•un 2 d•) 

nız Iİnza edilmekle kat'iyet kes- lannın hıç bır za.yıat ve h8Jl&l'll , , re kadar yakınlarında bir mev- i t k k ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~tmn~ sa:~~,=~iyc;.r~ ~~t~;~I~~!~~:~~~ hır nutuk verdi :!8wg~::!tir~~;~~ ~~11 en çı araca ı- M il k 1 A t v k · ı · -
OOşman taarruzunun ba,,.. 

ladığı 26 mart günü. İnönii 
harbinin cereyanı tarzı h~Jc
kında karilerimize mammat 
vermiştik: 

Bugün, l4llli Şef İsmet lnö
ntı. tarafından ikinci lnönli 
muzafferiyeti ile Türk mille
tinin mald)a talihinin yenildi
ği günün taııı yirminci yıl dö
nllm üdöt'. 

mantık bakımından buna ihti- çımlan haber alınamam"1ır. nm edilmektedir. Kerendaı ya- u n a a 1 e 1 1 
mal veremeyiz. Çünkü bir kabi- Şimdi~ kadar talıakkuk eden I Halkı demokrat• ya olsrak veya katırlarla kaçan • 
nenin milletin istikı&1 ve haya- <Sonu .. ,,. 5 .utun 4 d•> •• • • ıııonu .. ,,. s •Otun 1 de) ı Halkın aevınci ve 
:" ::~!':ra':~,.:~ ııo~:~: K aradenizde larda mutdtehıtt btırt. Amerı"kada tezahürat devam 
terk ve feda edebilmesi teşki- yar . ıma ave e . ~ ediyor 
!Mı esasiyeye tevafuk etmez.1 Al Va.ııington, 30 (a.a.) -Reisı- Alt 
Yu 06iavya parlılmentoeu Vi- man cümhur B. Roosevelt dün d&- 1 n ~- 30 (a..a.) - A~: 
ya!a protokoliinü red hakkını , mokrat partisinin ınilli hayra - ~ ıkincı. Petromm yemın et-
h zaman haizdir. ' tahkı·matı mıolanJaekaongünüıniinaııebe kaleleri meıııv_e bütünmemıekettecoır 
~u misakı parlimeııtodıı ka- : tile Potomac yatından radyo ile kun 00- heyecan tevlit ~ &-

Şehrimizdeki tetkikleri etra -
fında gazetemize beyanatı 

bul ederek ahk8.mını yeni bir 1 n~len bir nutuk söylemiş- yinler ~.P edllmesı dolayısıyla 
ruh dahilinde terııir ve tatbik tir. .. .. . .vve~ yapılan unutuı. - ·,Telef on şebekesinin ıslahı - Nakliye 
etmeğe p;clince, bunda hiç bir Bulgar oe Rumen B. Rooeevelt butün Aınerıka- Dünyanın yarı maz . ~:ın sonra hükü- 1 I ,., d . 
miı.na göremiyoruz. Avnıpanm 1 lıları diktatörleri dünya tabak- n_ıe~ merkezı dun normal çehre-1 vesa ti tarlı el erin e tadı/at- Tayyare 

. 'nde Mlhver De\rletlcri sahillerine toplar kümiine matuf hareketlerinde Altını Amerlkada ııını almıştır. Bununla bemlıer' f l i J(,'J: lii h ı ·· t ·ı 
tan:&UI1lk ve idare hakkını ka:. durduranlara karsı bütün Ame- '"onu .. ,,. a -n 5 do) ıse er er, - uy ma su une ucuz arı e 
~u~ S:~ek hiçbir devletin is-' konuluyormuş rikan kaynaklan ~e bütün Anı&- bulunuyormuş - -- SABAHTA · S - - -· ı 15 ğündeııberi oehrimizde 
tikllU hakin ile itiliLf kabul et- Berlin, 30 (a.a. )- D. N. B. rikan iktidarı ile yardım az- Vaşington, 30 (a.L) _ Ke.11- N ABA HA: 1 bulunan ~lünakalat Vekili Cev-
mcz. Binaenaleyh milli ııeref bildiriyor: ıninde müttehit bir cephe teş - tucky hükumeti dahilinde Fort det Kerım lncedayı dün ak-
ve namus lıi1111i tanıvan Yu- Alman denizrilcrinin faaliye- kiline davet eylemiştir. Knos'da Amerika hasineııi mah- M ı .A u 11 lf!lD1 ,~karaya hareket etmiıt-
goslav devleti için Üçler ';"İ- tile Ka.radeni7.deki Rumen ve

1 
.Reieicümhur 96yle devam et- zenlerinde bulunan altının kıy- a u m s u e r tir. \'~~il ~aydarp~ gaı:ı'~ 

sakına iltihak etmenin imkanı Bulgar sahilindeki sevkulceyş mıştir: meti 14 milyar 579 milyon 951 kı:nclısını l:?r<;n bır ınuharrı.n • 
yoktur. Bundan ~ proto- noktalarına bataryalar yerlcııti- Dikta.tör memleketlerin ittifa. bin dol bal'· lmuştur Bu mıze şehn_mızde ve Trakyada-
kol, en masum zevahiri a.ltında rilmesi hakkında D. N. B. ajan- la Amerikaya, onun birliğine, d" ~1!ıevc:ft o altının tatr;'. ki tetkıklen hakkında şu bey&• 
bile Yugoslav vataooaşbın - sı bir rapor almıştır. Bu rapor- demokrasisine ve hürriyetin a- unya • 1 •mleketlml·•in h ... r ta .. 'Bfında pa .. a. 1 ıatta bulunmuştur: , , f d h" . (Sonu uyfo 5 ıUlun 4 de) Ir.I~ A< e> ı , ı om Vekili l ··-·" 
nın tefekkür ve 1 a e urnyet- da ~öyle denilmektedir: na prensiplerini tehdit eden bir · •• 1 " . .. n ıe~-.... 
!erini menediyor. Yugosl~':'. ik- Dalga kıranlar deniz.de uzayıp tehlike ortaya çıka.rınuıtır. Bu - LIA R p şutlere, tayyarelere karşı tedbir alı- 1 -Günun fe\·ak!A~elıgını !1~ 
tısadiyauın Alman teşkilatınıa gitmektedir. Buralara Alman tehlike biu her gün biraz daha r-ı 1 ' nıgor, talimler .. an•fıgor. Artık tan- 1 sah~ karşıia:yabılmclı: ıçm 
tAhi tutuyor. Bu mecburiyetleri bahriyesinin bataryaları yerleş- yaklaşmaktadır. • 1'' ~ v_ekAlet şubelenntr: ~staıtl:ıul 
yeni bir ruh ile anlamak ta ka-, tirilmiştir. Düşman Alman kı- Bozguntulann silfi.hı korku VAZı y ETi kın da ne olduğunu herkes biliyor! cıvarı ve Trakyada.kı ışlenyle 
bil olamaz. Yugoslavya vatan - talarıııın ilerlemesine bir deniz telkinidir. Bunlar Amerikalıla.- m~ oldum: D~a ~vvel ~7 
perverleri bir hükilmet darlı&- manevrası ile mani olmak teşeb- rın hükfınıetlerine ve birbirleri- • -- • nlmiş olan direktifleım tatol• 
Bi yaptılarsa bunu ancak na-ı büsünde bulunursa toplar konu· ne karşı olan itiınatlannı !ar - Denizde bir -_<Bon_~Y'•-~·~ıu_,,_~ 
mmılanna sürülen lekeyi te- (Sonu .. ,ıa 5 eüıun a de) mağa çalışıyorlar. 
mizlemek, ve vatanlannı hllr -- - . - çarpışma 
ve m&takil yaŞatmalı: için_ yap. muhafaza etmek isteyeceğine ponya ona karıjı harp ili.ıı et· 
rm~la.rdır. Binaenaley Vıyan.a buna haliaa.ne gayret c'<leceği- meyi taahhlit etmişlerdir. Bu 
k&ğıdı behemehal yırtılacak - ne kuvvetle ihtima! Yeriyoruz: sebeple Yugoslavy:uun Ar -
tır. Yugoslavyaıun bir tecavüze ı:ravutluk harbinde YunaJiis . 

YA.ZAN: 
Emelc/i G•INNI 
Kemal Koçer f Fakat, Yugoıılavyaoın hür- maruz kalmadıkça harbe iştirak j tana yardımı Almanya ile har

riyet ve istiklalini tekrar elde etmesi, bir harp sergüzeşti ara- bi intaç eder. Buna meydan •İngilizler, Okyan08 mey
etmt'<'i denıek mutlaka Alman- ması için hiç bir miina yoktur. vermemek için Yugoslavyanın dan muharebelerine yetesi 
ya aleyhinde bir harici siyaset Binaenaleyh, Yugoslavyamn yn- I azami derecede ihtiyatlı hare- kuvvet tahsis edebilmek için 
takip edeceği mi\nasmı üade nı başındaki •unan - İtalyan Jret etmesi tabiidir. 1 de, Akdeni2ıdeki İtalyan ar
etmez. Bundan dolayıdır ki yeni harbinde dOBtu ve mlittetikl lstiY.lıilini tamamen muhafa- madası hesaplımnm ka.t't taa
Yugoslav kabinesi halkın ba- Yunanist.ıına karşı mUsellılh v,, za etmekle beraber bitaraf ka-, fiyesine, galiba, lüzum gör
zı ta.ııkınlıkiannı hot görmüyor hayırhah bir bitaraflık siyaseti 1 lacak bir Yugo~lavya Balkan- miişlerdir ki, mıiral Cunniııg
Ve memlekete sükun ve itidal takip etmekten ileıi gidememe- lann sulhu bakınıından kuvvet- ham, arıadığı İtalyan doıuııı
tavsiye ediyor. Hiç bir lüzum si zaruridir. Çünkü Arnavutluk li bir kaledir. Ayni hattı lıare
olnıadan herhangi bir ecnebi harbine müdahale edecek o- keti takip eden Türkiye de Yu- maaıoı yakalanu.ş ve bir kıs
nıemleketi ve bilhassa Alma.n- · lnrsa Almanya da harbe İ§ti· goslavyaya mütenazır diğer bir mını savata mecbur etınifl:ir. 
Yayı tahrilr etmekte ve Yu-

1 
rak etmek ve İtalyanın imdadı· kaledir. Bunlar iki ceıııalıta ha- ~~.i f~at,' ''ntı!'f::!n t;:1titf; goslavyaya mutlaka düşman, na koşmak nıeeburiyetindııdir. ı zır, uyanık, ilcr fedakarlığı gö- ~-

yapmakta Yugaıılav ?&tan - , Üçlü Misakın imza edildiği ta- 1 ze almağa azmetmiş bir halde mellerini kapavan safhalara 
dıı..'!la.rının hiç bir menfaatt, rlhte harbe karışmamış bu- durdukça Balkan yolu bütün sıkışmak hı\nmınıtan. dfkka.. 
}Oktur. Onun için, )ll!llli Yugoe.. hmıuı. devletlerdıen biri Mih- iatllA hırıılanııa. hpenm• 1111,11- te çok ıııı;yandır. 
lav kabinednin •!manya ile wr aleyhinde mulıuebeye ie- lahilir. (- uyfa 5 -· 1 ~•) 
liost ve nonnal aıDı ebetler tırak ederııe Almanya ile J~ ~ <*I Y&J.çrN 

Ge<:(>D - eoıa-yı lılrlı:ııç gilBde ~ ~ 
j)Ql'lll>titçtiler obnnttu. 

- 34 
Mt.lSAHAKANIN ŞEKLi 

Bu parçayı kHip aDkla)'ı~ıı. 

&o. parç.- nrvedildikten sonra 
bu pırçalar bir arayı getlrlfmek 
euretlyle m•ydanı çıkaca&< rtımf, 

vazıh ıdrnJniı:le birlikte dıre-

Gerek şehrimizde, ,,erek Av-ı karşı talimler yapılıy1ır ve bllll- miu göndermek b•h•r mUNb• 
rupaya yakuı diğer şehirlerimi&- Jıı.ra nasıl mukabele edileceği kaaııu fttlrak için kArt a•l-k-

de mefruz paraşüt hücumlarına ı&oau uyfa 4 -· 4 de) ,_tı_•·----------



&yfa : '! Y Nl SABAH 

- -

~-
1 OKUY UCU 

DiYOR (İ: 

ANLATAN: BiR GAZETECi Tiftik hakemi i alat Birli erinin l Hey.bel~ deniz 
Ankara Radyosu

nun nazarı 

dikkatine hegeti · , k k b. ) . Lısesınde 
'1flr bir halde, kapalı gözleri~ 1 r 1 n r a s 1 
ctirndik dtınlll ıowığıza dehşet- Ve k a 1 et tara- Bugün dip 1 oma 

-9-
~. barum ela btrdrınbtre 1 

Dönüp arkamııdaki -*- balı: le baktı ve yerinde doğnılıı.rak, 
bembeyaz keaiıen dııdalka.rile; ftndan tasdik ki d tevzii merasimi 

İki karlimiııden şu ııayanı 
dikkat mektubu aldık 
Dünyanın ve Tlirkldğtlıı en 

bUyiik adamı Tttrl< köylilsil 
için (.Meııxııeltetlıı efendisidir) 
deıxıiıp-ir. Tlirlt yurdunun on 
sekiz milyon nüfusunun )'Uz· 
de yetım.ini Türk köylüsü 
teşkil eder. Yediğimiz ekme
ği Tlirk köyHbrll eltip biı;er 
sırası gelince hudulla.rdıı. ars 
lan gibt Tihit köylilsil kölı:rer. 
Bu lıaltlkati herkesten daha. 
iyi bilen Yeni Sabah gaute
siııe değil Ankara. radyosu -
na anlatmak isteriz ve diyo
ruz ki : 

tı.. 
- . Bir buçıok! .. Oob!. Limba

lıı:rın ikisini ııöndlirüııbl. 
Dedı. 
Ta vandalıi üçnzı:tt &Yi:aeden 

Jk· ini eöndilrmemi lıııt......tt. 
fdl. 

Tureddödle yüzüne baktım. 
Sesini dalı& ıı.lçaltar&k: 
- Işık pencereden ağıı.çlaruı 

ltarlanıu parlatıyor.. O .• ıPmdi 
uyumuyordur . I..tı odasncien 
g6rilr~ 

Dedi. Yihaniki bir itaatla 1 
kalkıp düğmeyi çevirdim. 

Tavıuıdalri &vbenin iki llm-
bıı.sı birdenbire ııöndU. 

Tek lil.mba yanıyordu. 
Oda yarı karanlık keııilmiııtl. 
Nadire ha.nı.m fısıldadı. 

i-ı-a~fı~· ~~rtık .,dı:Wtıl 
bir meraka kapılınalı:tan ken • 
dlm• alamıyarak tekrar yerime 
oturdum. 

Fak3.t gWm, saatin y~ : 
dakı ab&jtlrım 11stilnde ıpmdi 
donuk pa.ri&ya;ıı ~ vazoda.y
clı. 

Zira. bwJdhteı:ı, birden:m'11 
bana da garip bir Ilı klhıtll gel
mişti. 

Bu saatin Behtasonm &ilesi 
için o meşam 1!1&8.t olduğu tlkrtı 
zihnime takılmış, garip anl& -1 
ıµlm. az meçhul bir heşyet duy-, 
nwstum. 

Gayri ihtiyari ııuııtuJll, 
'c olll.l'.aktı ? 
1~ Bıı.btasorlar a.i!eeiııın o. 

ııtP.l;'nm saati yekl"'7'yor. 
Ne olacaktı? 

'iındi idet&, bütün dikkatim ı 
kulakıaı:=.ma toplanmış gibiydi. 

Denn bir merakla. oturdu
tum yl?l"de hiç kıpırdanmadan 
mn içini dlnlemeye başlaır.~ 
tun. 

Fa.kat e.ıri duvıır eaıı.tinin ih
tiyar bir kallı gibi ağır ağır 
vuran tılı:ırbl&nndıı.n 'baıık&. bU
ttln evin )çinde tek bir ses yok· 
tu. 

Ne ol&ealrtı? N. olabilirdi? 
Nldlre hanımm, Uzt."'l'iue kor 

kunç bir canavar gibi olmadık 
't'ehimler yurduğıı Bahtasor, 
belki d& fimdi, hakkmda.ki f/ÜP
kelerdeo, ienadlardan tamamile 
!Mıl:ıenıb ve lıiytab bi~ halde o
dıuımda ııywnaktıı. idi. 

Halbu.ki, Nadire harum, bu 
prıp kııdm ilimdi kıı.rşuııda i,. 
tlet& <;oktan kendisinden geç
mjş yıın f1Il1I' ve iradesini lı.ay
Detmiş bir öUlm mahldDııu gibi 
duruyordu. 
Omuzlarmı öne doğru atmış 

ve gözlerini yummuştu. Bana 
tele: elelrtrik IA.nıbasııun ışığın • ı 
da.~ gibi görünen dlldak· 
Iaruıı hafif hafit kımıJdatınıık
ta, hiç §ilphet<iz, manevi lruv
vetlttdea itıtimdadla me•sl bu 
]IM!makt& idi. 

İşte bu. prip ~. bea 
en malı::ul hareketin ne olabil• 
~l bmöz keoıtlıwı"""i' b!»
lımurken. arkıı.mda. birdmtıil'8 
Dlr ~ıtlrb duyarak ürperdim. 
Yıldmm ııliratilıe arkama dlla 

diiın. 

Odama kl3,eeindelri kftçt1k 
y.tajında nefesi bile iıPtllme
den uym:xıalctıı. olan IMAtlık im 
birdenbire yatağında doğnıla.. 
nk ıı.yağa kalkm..U. 

Benim koltuğun lizeriııde 86-
ratle arlmma. dönüııfundeıı ba
ınl olan gürültnyle NAdint ha
rum da yumduğu gözlerini biz.. 
den bire 8ÇIDlf. kızın yıı.tağınde, 
doğnılduğnııu gWüuce birdm
bire bütün vllcudU titremlatt. 

Nidire hanım, .)'lltağuıd& 11-

lr 
Yeni Sa 

..... ı.ııt 
1 AYl.IK 
1 AYLIK 

T-lyo -.ııı 
MOO K,... 2700 .:,... 

1'IO • MIO » -. - » IAYLIK I~ • I~ » 
., 11...t _, PAZARTHI 

a ReblUlev•oı 1MO 
11 MMt 1S68 

Glln 90 Ay 8, YW. M1 • ~"' 144 

QDAll ,,. .. lkl11d1 

11.16 5..47 9.20 -..ı 

5.47 12.19 UJ52 v-
A~ v ••• lmuk 
12.00 1.33 us Fıaııl 

ıa.s2 20.M 4.04 v...u 

DiKKAT 
cY•ftl labah:t a 10nde,.Ue11 ,,_..., 

•• evrak n .. rıdllaln ıclllmql11 ••• 
ehınNıaa vı bu.nların kaybolmua• ... 
dlll dolıyı lılf -lr m••ullyıt lcU• 

~·""-

oı/!::~=.yorı.. 1 edildi Paranın iadesi şe inin oğur- yapılıyor 
c1e ~~~ :şın = ı.~~;~~ ~:;. duğu ihtilaf vekalete bildirildi ıı!ı~ ~ed~~ ~:i 
bit kızc:ı,,"ı.za bakıyordum. ·- - . 1 te--'' Once lcwı"'= rüya go-mıek rimizdoki ılihdarl:ıra. bildir • İııta.nbul ithalat birliklerinin• cirlere iadesi 111.zun gelmektedir. mezun...,.,. dip oma 1'u.& mır 

....., miştlr hlik raslmi yapılacs.ktır. lıılerasim 
tıe olduğwıa hökmetml.ştim. Bu i.~ +..oı.a; mutaddır. hilcn 40 bin lira birikmiş para..-! Yalnız 40 bin lira, müste - için Dı>niz Llseıri müdüriyeti 

Filhakika kız, yatağı içinde, .....,.~ ..._.... 111 vardır. Bu para, birliklerden ten karşılığı a.hna.rak verilen •--"--~ - b" hlWl'-
,oz;i bize doğru çevrilı:, öyl<ı Heyet, tacirler namına Ticaret ahnan maktu aidatın birikmesi aidat neticesinde elde edildi - """"'ınuan 11' program 
dimdik duru•.,......•. Bu esnada Odasının seçtiği kimselerle, Vır neticesinde elde edUmiştiir. lanmıştır. .r-uw k~'et n•~~· •-+--bul ,._ _ ___. gın·· dan halkın da bu para ile bir Bu p..,...,,..,~. ,..;;- _....._ 
bir~-'-'- """- ka-""lan °~ı1- ,;:, kon-tro~.,. ...... ~~ ....... ~-~~· Ancak bu pa nereye ·-.,·- .. -·· -~ .. ....,,......,.., .. -~ .-- -. .,..., ~~ .... ~ .,.......,.........., ranın alAkası olması icap etmektedir. müdürü aynlan talebelere bir 
Qı.. Göozleri ldeti ölü gözll gibi namret giiılterilen eşhastuı :ie~yıneğiedil~~;J<:.t~ ı:: Bu husu9ta Ticaret Vek&le- hitıı.be irat ederek ve mütea.ki-
donuk ve aablt bakıyorlardı. lirekkeptlr .........,... tinden direktif istenmiştir. Ve- boo. yeni mezunlardan intihap Kı .. ağıs, ayni halde, ağır m '-tanlıul ~~ ve Sıınayı· O- lllDl kanaata göre bu paranuı edile b talebe b cev 

• •-"'--'-- indL Y """""' "' .....,..~ ha.- cemıye· tlerine dağıtılması kiletin bambaşka. bir formül n ır una ap acır ya~www & • .....,,,... darının bu. ~ ~-· heyet ,_ 1 '-·ılm0sı muhtemeldir Yereeektir. j "-' '" · · 'ydi V --"' bil' • - - - "i"'- bi.r kanasta go"'re de ta- "'---" ""'1"'ennı gı · e ~ Kerim A.lrtıır, N~ ptan ...... ~ ' Merasim !!OWUlda Deniz Li-iple c;elı:iliyormll.f gibi, aabit ve ibarettir. Bu hevet, geçen _ı_..:.. _____ ..:,. ________________ I sesinin tarihi zincirlerinden bir 

domık g'Öderle, odanın kapısı - nekinin aynidir. lstanbu! ibra.- Na f 1• a B t halka denİ2e bırakılaca.ktır. 
naod~t~ı~·uy- f:ıJ;::'!~ı!!!!nn::: eyazı 
lı:uda gezmek hastalığı olduğu- cardan Faik Uııtar ile lı(UIJtııla v k· ı · d Verem 
nu der hal Hlarnıştım. Onu ilr· Nuri Ozhoııdır, e 1 1 mey a n 1 
kütmeden tutup tekrar yatağı- Tiftik ııtandardizasyOll m-
na yaıın-k için yerimdPn zamn.amesi mucibince n:ıalı Cemı·yAfl" sanatoryom 
kaı~ı.:ik!,~~ bir cı -:::1::ı m= 1::fm= k: Şehrimizdeki tetkikle- Vezneciler parkı ve · ~, , 
:ıwndıuı lı«ltün ku-netile çek· =:ıc 2!.ı.:-:!a == ~ rinden memnun oldu- inkılap müzesinin l fesıs edıyor 

Döndlbn ki Nldlre haımn, hakem koıniııyonu, şayet böyle ğunu söylüyor etrafı açılıyor ~- -

mücadele 1 

Köylülerin radyoları vnr· 
dır ve tarl&sından gelince 
zevkin i oqıyan bir mı.ı ' ki 
dinlemek ister. Fakat ne ge • 
zer. Bir hafta zarfında köy
lünün hoşuna gidecek hava.
Iann çalındığı saat yekfuuı 
bir saati bulm&z. İbrahim Öz.. 
gür ve Necip Aşkın iııe yfrml 
saate ı;ık&r. Ankara radyo
sundan. istifade hissemiz bu 
kadar mıdır? Bellti yw'du
mıız.da. alafrangayı sevenleı
çol<tur. Fakat hangi ista.ayo
nıı ~evirseler aradıklarını bu
labilirler. Nerede o sazlar, 
zurnalar, kavallar, darbuka-

kireç gibi bembeyaz kesilmiş bir itira& wki olursa bu itirazı 
yili:il yüzüme bakmakta ve be· tetkik etmek ibare kurulmak - Bir kaç gündenberi şehrimlıı

de bulunan Nafia Veltili Ali Fu-
1 ad Cebesoy bu akşam Ankaraya 

hareket edecektir. Vekil şehri- 1 

mizde bulunduğu eınıa.da Nafia 1 
müdürlüğünde meşgul olmuş ve 
Trakyadaki yol İnfaatı hakkın
da. Nafi& Müdürü Bay Bedridcu 
iza.hat almıştır. Vekil, kendisi
ni gören bir muharririmizc, "tet 
Jı:iltlerinden fevkalade memnun ! 
o\clı.ığmı u Trakyadaki iı:ı.ııaat. iş- ı 
!erinin muayyen program dab:
lindc memnuniyet verici bir 
tarzda devam ettiğini., söyle • 
miştir, 

Beyazıt meydımırun tevsıi a
meliyesine hararetle devnm c-

1 
dilmektedir. İnkıl8J> müze:;inin 1 
öniinil kapa.tan dükkan.tarın bir 

kısmı yakıl mı•; son bir kaı; dük· ı 
kii.nın yıkılmasına ~anmıştır. 

Oiğer taraftan Kasım- 1~rk köylüsüne hıı.kkıuı kim 
paşada bir dispanser seye kaptırmamağı öğreten ni kolumdan çekmekteydi. tadır. 

Bitkin bir oosle fuııklıy:.rak: --<>--·--
- Buııkııııs!.. Bırakınız! .. 

inşa olunacak Cllmhuriyet hükümetinin ile
lebet payidar olmasına dua 

GMeceti yeri bi.lir! •• Sakın do- Dünya ahvali liıtaııbul V erenı Möcadele ederken dileğimizin de yer>-
Cemıyeti, pek yakında. Bey- ı ne bildirilmesini sevgili Y&
kozda bir ıııınaroryom tesjs e· ıri Sıı.bahımızdau dileriz. 

lrumnıı.yuııı: ! 
Diye kekeledi. k d 

Hayretle olduğımı yerde aTŞlSlll Q 
Çt vil.:nlp kaldım. •• • 

Diğer taraftan, Letafet apart ı 
mauı ile Bozdoğan kemeri ara-
ııındaki meydanın temizlenmesi 

1 

işine de geceli giiııdü?lü dc,·aın ı 
edilmektedir. 

decektir. Bey kozda H odalı 1 Bolunun Çatak ve AfıJar 
büytik bir ki;.,,;k cemiyete hibe köyleri muhtarlan 

~ızcağız ?"<'''afÇ& 1rapuıın tokl Turkıye edilmiştir. Bu saruı.toryomda 0mer ve Durınw.J 
daımi l.ıir- duktor bulunma.sı da '------------' magını ~-evn ıp açtı. Dl§anya 

çıktı Dışar!da teriiklıerinitı u• 
r.aklaşan ııetlleri bir müddet B • • d- b• 
jş!tilr.li. Kııceğıa kapyı kapa- arO reJSJ Un Jr Ferah sinemasmın arka81lla 

yığılan molozlar, kamyonlarla 
gece gündüz taııuımaktadır. 

teıxıııı edilmiştir. j A 
Beykoz s~aforyomu Soğu- merikadan 

lıların ıııhhı ıhtlyaçl&ruıı kar-

ınayı unut:m.,., kapı aralık kal· ı konferans verdi şılayacak mükemmeliyette o
lacnktır. Sanaloryomun ma-

llllŞtı. f 
İ0 tanbul lıB-• reiııi. Mekki Bu arııhktazı anfanm zifiri ~ ·-

kar<ll\lık olduğunu görerek h:ıy Hikmet dün -.at 14.30 da Be • PO LI s T E 
ret e-=-. ı yoğlu Halkevinde (Dünya. ahvıv l 

yısta :ıcılm • . •nna çalışılmakta- ı 

I dır. 
HALK EV LE R Ayrıca Kammp~a da bir 

....... li fı.aılıaında Tiiı'kiyeniıı duru-
Küçi\k eviitlık Jı:ı.z. gece ya· mu) ___ 10 bir konfo-na ver-

, dispan.•er inşa edilecektir, Ar-
Y an Kadıköy ı sa bu1uıımWJ1.ur. 

nın bu zifiri Jıaranııkta yiirü - mişti~p konferan~ bü-

~~ire harumı dinlediğime,' tUn Avnıpanuı geçirmekte oldu-

gın • Verem Mücııdele Cemiyeti • 
b a 1angıc 1 Halkevınden n.iıı x eçen y içlnı::ı.. vl'l'diği 1ıa-

ğu buhrana t:eınas ederek, bnh
onuu esrattııglz itiıımBa bir ram önlemek için hllk.Wııetirııi
~ gibi ı:ııutav911:t odişi.ıne zin aldığı tedbirlerden ve Türld
!;Jddetlcııerek, bu ~ıc;:ue ~c~- yenin azimHr vıuiyetindııiı ba.b
gu ycıhından çoevırmek ıc;m setrul~. Haüp ıı.ynl mninda 
kalkmaya dsvnmdıııı. ı bütün milletin ll&81] yıkılmu · 

• Taksim Reeep pıuıa cııddesin- Büyük }(filet Veclisi Reis ~odan 50 hın lira tcının edildi -1 
,,._,_: Vekllı' Sivas Vebusu Sayın ı gı soylenmckte0dır. __ _ de doktor vzcnyan apartmanı-

nın ba.casmdald kurumlar, 8000• Şemsettin Gttnaltay tarafın • 
11111 fııiıa ymımamıd:uı tut09- (~ (Dünya ahvalin.in son vazı- , T r a m v a g 
muş ise de itfaiye yetişerek yan- )'8til ınenııunda Kadıköy S\l-
gmın büy1b:nesine meydan ver- reyya sineması salonunda otomobı·ı ~"ak~t o __ anda, Nidire hanı· ı bir kale halinde hı\diaeleria sey.f 

mm gordftğüm 6on cWecıı ga.ı·ıp tini takip etmekte oldıtğımu t.- ~-...... martın otuz birinci pazartcsı medeıı sönd''-'"-''-tür. Zıı.bıta · ı 

halı beai durdurdu. 1 barl!z ettirmiştir. 
Zira, N&din bamnıw gözleri Kvnfecana kalaooht.'. bir halk 

dehşetle açılmlf, odaanı. aralık ld1tlesi tarafmdaıı. &ltka ile ta.
kalan kapıama dtlı:ilmiş. benzi kip edilıııiştir. 

tahkikata devam ediyor. akşamı saat. 20.30 da bir konfe- 1 
Çocuk kavgası rans verilecektir. Davetıvelerin çarpışması 
Fenerde oturan. 12 yaşlanııdıı. Hallcovimiz idare memurluğun- j 

Hasan oğlu CelAI dün iskelede dıı.n alınmam. --o--
kfreı; gi bİ ı....,ımı., Jı::ıı.nı elleri- ./VW'._,.,,...,,.,,,...,.,_,.,.,,,'V'vWVV""'"""""' 
l• mr ı,ey ~. ~ ka.- BELEDiYEDE 

oyımrken Kenan taraiından ha- - -- · - - --- 1 Kaza n~ticesinde 
IJlllll ablan bir taşla yaralanmıtt- kaldınlmış, suçlu Kenan ds ya· \ 

1 
pının arahğmdan ımail gel1· 

~,f1! cioğn.,~:' ~:t Belediye Kooperatifi 
tır. ceıaı Balat hastahanesine kalsrunıştır. • bir kız yaralandı 
!-~~~~~~~~~--=-~~~~~ 

~ bakıyordu. heyeti umumiyesi 
Ben de, gayri ibti)Nlrl ~ ~nıyor 

ıııı..ıc k.ıipıya hlktmı !stanlıul beledivesi ııııemıı -

~för Hü.ieyin Özgürün ida -

M e Y h a fi 8 K a V g a S 11 __ , • resindeki 3159 null!.aralı oto.ıno· 

ı \ ~j;Y~~d!:ııns~=~ın~! 
NM!re banunın de" l etle gö&. riıı kooperatifi heyeti ıonımıi. 

terdl#i kıı.pı arahluıda hiç bir yeei bugün 1111.at. 17 ,30 da top.. 
1111)' göremiyordum. !:ınaeakbr. Toplantıda ~ 

Fakat N!diN 1-mm deh- ratif idıı1'e heyeti raporu oku
~ bliyümllf giımleıri hAll o- ııacıı.k, idare heyeti ibra ohnıa
raya dlk:ilıııiıltl- cak. ve yeni idare ~ intBıa.-

"Senin şarkın! ,, " Benim şarkım! " 
derken dördü de biribirine girnıiş !. 

Ea.chn, bhdeahiae .pmı - hı yapılacaktır. 
1
' 

b. Ytlzltndeki celıiHeı ve Qflll&- z -- _ _ ,_ Cürmiime!llbut mahkemesl-
llİJU aı;ıp kapaY")IDdmı bana bir gibiydi. ıı:ıı ufak bir gilrilltll, ne gelen daftlann hemen ek
tevler söylemelı: iılt.ecllğini anlı- en lı:ilı;Wt bir hareket yoktu. ~ böyle oluyor :ııaten .. Bir 
yOrctum. Ya.ima derinden o .k.uııJt raG- patırdı, bir glirültü, kavga Ju. 

Fabt kadıncağnwı anki bir yonun mm.ltılan lıill ~ ,..met kopu~; phitler, Uı
denbire dfü tutubnllf gibi sesi mek~ patlar toplaDMU karakollara. 
çokmadığı görillttyordu. 1 O vakit, hqretle, ,,_- )'tlıdl koşuluyor ve iş mahkemeye 

O aOO&, evin derinlıırinden, hkoyun&un ya~lrtıs'.';a ne~-~ gelip te bilrimin buzuruna çı-
.,___.,,, 6~ı...•a, •• _....__ ağlıyan ~-':" ..._.::: ..,. •• ~~.:.... ...,,.... ...,..... • .., .............. .... ...... _ "- ve u...- tmca. ipler ~erek yelken-
~!:!tıla~gi~ti~ lmı~,l>_~ leri ilst:üne yere yuvariaıımıf, ıer wya lnl7or ve derhal lı&-
~-30 . ~ • · . ...,,.~ ı parmakla.n müthiş bir teııa•ıt!. nşıyorlar. 
radyo ııeııınıb"--'-~ıten._.~,,_ ha-, le kıBJ!mı,, ölmüş gibi bueket.- İşte gaM böyle btr vıık'a: 
~-n .'.,'""""-"ddetl~-"""""ıe ''"" u • Biz ya.byordu. rtlzil, l!lll. yibü hiç yolrtan, bir sarhoşluk 
uw\11!1• ,,. 1 

....- raııey ııa:-ı gibi ~ );..Ulnıişti. Bit ft.. vak'ası: ' 
~ldıgını , sapean kesil~ ~-1 kir beni birdenbire dondardu. Haf'tahklan ahp ta Beyoğ-
nün i!.dct& bır balon gı"bi eonolil·, • _ ._ zı-;ı. Ü dü? 1 da çıkan do""rt 
ğün .. .._ft Jca ..,,.,..,.,,., ~...-... .......... m Y • un gezmeye 

ı.ı, ......,ının ar ya u ... ~ı; ... , C!!cJdetlj bir ~ı.-ın ,...... •"- k d . uaharr Salih Ze-
ati hayretle gördtbn. .,. m-..,._, ~- _... ar a aş, "' f'l!l, ' 

Anında, kadıncağız, oturdu- k"";1'cııtı210 Y&n.ıN. yalrlef*ım lıi ve Aydın cuınarteııi ~il 
ğu geniş ko!Wğımdan bir kiilc;c ' Ne!4;8 ~· 1 Beyoğlu Balıkpazanııda bır 
gibi yüztt koyım JV8 yuvar- 1 Eğilip aimi 8 ne koyd&m.. ı hayli içtikten ııonra malüm 
, __ ... O vakit ferahl&dıın. ve muayyen bir programa ti-
™· Zira kııd - "lmemiftj . 

NAdire banını:uı böyle birden Şüphem m:.;:fm~•b.. ş~ ~ olmadım !11Jraya buraya gı.-
hire yere yuvarJaumaalle, ne ol- dudaklarmda hafif bey kll- np c;>kmışlar .. Ve nıhayet bir 
duğunu anlıyamadı.ğım için be- püJder pefda. olmuştu. aa 11a7J1 gar.inoda tekrar mola 
:alın de dehşetle ytrimdm 111~ Ve kadıncağız. hiç ııüplıe ,.ok 'ilCl'1D.İşlerdir. Snzla, sözle şi-
raınam bir olmuıjltu. ı ko!'kııamd•n bayılmMıtı. ' oelere gelaln gitsin diyerek 

Bir aıhnıda etajerin ymuna Çlllıldl hiç bir 118)' oi8111J de- gene bir hıı.yli içmişll!r. İ§t.o 
fırla.ı:ııışbm. Etajerin llztünden ğııdi. bu. sırada ab-1e IÖylenen 
tunç vazoyu bir lwnlede ka~ Fakat, o esnada. ~ bir- bir ııarkı; bir curcuna kafuJa.n 
bın ve yıldınm gibi geriye dll- dmbitt peruıerelere gitti. alt Dst etmiş: 
ııerek blittin dikhtimJe kapıya ~ geri sıçradım. _Bu benim ge.rkmı .. 
belmıa~ be..şladım. Zira parla.yan camın arltaıım- _ Ii&)'ll' senin değil. benim! 

Bütün damarlarımdaki kan da, l!\lC8 ka.nınlıgında, boşluk- Derken küfürler nAra.lar 
beynime Qeldlnı.işt.l. ta sivrilen uc;lanna karlar lıirlk- tokat ve yumrukla'.r işlemi~ 

Heyeranımdsn titremektey- miş ağal;larnı peucc:-reye ~nı dört arkada.ıj birbirine ginni-
aim. sark:-.n kahn d:ıllıırına, bırden- ye baql•mııılardır. Tabii ort&-

Şlddetle soluyordum. bire. tıpkı Finler gibi ~ Jru. hk alt üst ohnuo vn 1f poii-
Gözlerim aralık oda lmpısı.n- ku!Ata.h, bembeyaz kapilpnlı sıı.. • alı:eetmiı,ıtir 

da., bir mtirloot böylece bekle - yı! bir •d•mın silratle tınıı.llD- Kendilerini bwmyecek kadar 

ııarhoş olan bu dört arkadaş 
yine bir arada karakola nlı.ıı
mış ve hepsi birden sızmıl,'lar
dır. Sabahın ıı.yıw ile birer bi· 
rer uyanıp tıı. karakolda olduk· 
!arını görünce yekdiğwine eor
mıı.ğu başlamışlar: 

- Neredeyia yahu!. 
- Galiba ka.nı.kold&. --

rette. 
- Neden?. 
- Kim bilir hatırıanuyonım 

ki .. 
Divcrck certleıım~ler ve piş 

maııİİkl!l rlövünmüslerdir. BUA
hıı.rc po !sle:rdeıı y,;ptıklan ke
pazelikleri duyunca bütün bü
tlhı flLŞlrm ıf)ar: 

- Yahu! Sen hahrlıyoı: mu
sun? Biz o gazinoya girdik mi? 

- N~ bileyim canım. Ben da 
ha a)'llmadım bile kafam ita· 
zan gibi. 

Ve nihnvet dönüp dolaıııp 
cürmü meclmda gelrn işlerdir. 
Fakat bunlar lılıkim.in huzurun 
da da her f!eyden bihaberrlir· 
!er. 

Bir geee evvel biribirine gl
l't!ll bu dört arkada>ı: hı\ kim 
hu:ımrnnd& ayılıp ne şikayetçi
si, nı> de davacısı kalnu~: hat
tll •arktlara sahip çıkmak akıl· 
la.nııdan bile ge<;mcmiştir. 

Ancak doktor raporu ile ken
dilerini bilemiyecek derecede 
ıııı.rhoş olduklan sabit oldt ;un 
dıı.n arır:ık bu bakımdan dördU
ne de birer lira para cezası ve
rilerek !1<'r00st bırakılmalanna 
Jıarar Vl'rilıniştir, 

etim. dığmı gtirmUştllm. 

Falı:ıı.t geco Adeti donma~ 1 ( ~r'kmı ,_.) I"----------------------' 

sindeki 12 numaralı tramvaya 
o;arpmı.ıı ve Yeıdikulede oturan 
Niko kızı Aııruı. CiJa baldınudan 
yaralanmıştır. Y:ıralı Haseki 
hastahanesine kaldırılarak teda- 1 

vi altına a.lumuş, suçlu l)Oför 
yakalanmı~ır. 
~--

Çorum valiliği 
--o--

Emniyet müd-rü 
Muzaffer Akalın 

1 
tayin olundu 

Bir mfiddettenberi İstanlıuldaı 
Emniyet Müdiirü olarak iaayi 
vazife eden genç ve çalışJran 
ıd:ıttcileriınizden Muzaffer Ak
alııun bu defa Çorum ' !iliğine 
tayinini memnuniyetle haber 
aldık. Bundan evvel 1 ııtaıı bul un 
vali muavlnliğinde bulunan Mu
ı:ıı!fı>r Akalın gayet dirayetli 
bir iş ve vazife ıı.damıdır. Şim· 
diye kadar hmir hukuk işleri 
müdU.rtilğü; mülkiye milfettiş -
Uği, Dahiliye Vekaletinde ,uııe 
umum müdürlüğü ve son olarak 1 
ta emniyet müdürlüğü gibi mü· 
him vazifelerde bulunmuş ve 
hcp»ınde mııvaffıı.kiyetli ba.far-ı 
lar göstennititir. 

Yeni valiye bu vıı.ziieoıinde de 
muvaffakiyet ve ha.şanlar dile
riz. 
-~~-<>---~-

Moda Deniz KafObO 
Kongresi tehir olundu 
Son hidieeler üzerine hayU 

enteresan olacağı tahmin olu • 
oıı.ıı Moda. Den.izcilik kulUbilnlln 
ııeııelik kongreei dünkü µ...ar 
güıı.ii aktolıınacaktı, 

Kongre önilmllz.deki panra 
tehir olımınwıtıır. 

g·etirilecek 
demirler 
---o~--

Ticaret Vekaletinin aç~ 
tığı agredatiflar 

sarfol unmadı 
Ticaret Vekaleti, bir müddet 

evvel A mcrikadan demir ge
tirtilmek üzere maden! eşya it
h&IAt birliklerine 800 bin dotaı-
lık agradatif ıu;ın.ışt.ı. 

O zamaııdaııberi bu agreda
tifletden istifade edikme<liğf 
görülmiiŞtür. Zira, demir itha
lat~ılan ile Amerikan demir sa.
nayli milmessillen araamda g&
çen milıa.kereler neticesinde 
Amerikahlaruı demir vermek 
hususunda genif biç bir taah• 
hüde girmedikleri ımhışılmış • 
tlr. 

Amerikan fabrikıılan istenen 
demirleri ııe S. 1. F., ne de 
F. O. B. olarak vermemekte, 
nhtımda veya n.gonda teslimi 
~ koşmalrtacbrlar. İthalıl.t

çılar, Amerikada nhtımda ve 
ya vagonda teslim alınacak de
ıııir ham ulesinin aJobetindcn e
mlu olamadıkları ic;in bu an
gajmana girememişlerdir. Ta
cirler, Be.araya. kadar ton lıa.
ljlrut 25 lira vormcğe, ODda.ı:ı 
aoııral<i nakliye ücretini de te-

lı:abbill etmeğe mzı oldukları hal 
de Amerikan sana vlc:ileri bu 
teklife de yanaıımamışlardır. Bi
naealeyh açılan tıgred.'\tifin 
bir santiminden bilo bu ~ı"' ka
dar ist'.fade edilememiştir. 

Köfteci Ahmet 
-- -.o-- -

IJstiine hiicu.m etti~ 
ği bir genç tar a
fından yarB.lan<lı 

DUn Balatta bır ~-er ı va.k'· sı 
olmuş ve suçla bı -ağı ile k'.l ·
makta iken polis tarafından ya· 
kalarunıştır. Y&ptıg=ı~ talıkikB 
ta göre Ahmet ı=ındc bir kö!· 
teci alacıı.k mcsele~ındeıı <lolayt 
ötedaı bcl'i ıı.raları açık olıı.ıı Ö· 
mera diln saat 12 de Balattan 
gQÇerkm teııadll! etm~ ve c. ki 
hıncını almak Ur.ere üstüne hU
cum etmip. Bu vaziyet karıp. • 
anıda ömer de bıçağını çekerek 
Jrendiııi müdafaa etmekte iken 
Ahmedi bıı.cağmdaıı yaralamış 

ve ka.Qmı.ştır. Fakıı.t hidise ms.• 
halline stlr&tle yet.işen polis ve 
bekçiler suçluyu yıılrnlamıştar; 

yaralıyı da hanahan~ kaldır
mıolardır. Tahkikata. dııvam O' 

lunma.lrtadır 
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ve ava ısın en not ar meydana çıkıyor c !I Pul ft · g R s ı f j1 R öğretmenlerin 
__:___j y . an D A • R . Kı k 1- Mihver propaganda vasıtala- u " H 1 H va z iye ti '( il ! anış emzı OTO ı--- n, bütün dünya<l '1, kunılnıak is- Yine gazetelerde Te mıw:i( 

tenen mahut "Yeni Nizam,. dan haberleri arasında gözüme ıliır 

\ 
J\.ntalya 

Muta~arrı/lıkta_ tarzilf.e .. merasimi - :;::ı:r!en~~~~ime~~~1~'. Tayyarede aldıkları ·ı ·· .1 t ~;~'Ya~~re~ı;ıa.:;~~·1~~ 
Markı Farantınin gulunç nutku - dururlar. Vakıa.~u UYeni Ni· vazı ege gore pı o ve mış! NihayctM:ıarifVckfilcline 
gizli ~.e1!_ilen !elgraflar - Halkın ~;~r::~~~/:;:~uı: gözcüde aranan mümtaziyefler nelerdir? ~=:t~~~::: ~~~~~~ 
teessııı·u - En ın Beyin erkek sesi yede şımdiye kıı:u.ar dwıya!.1 karı • •• ıar ... • sıp kavuran İngıliz tahaktum ve Bunda.n evvelki yazılarınıd~ 

1 
Bu feragat ve fedakfu-lık ı:ü-

- 19 - . ı ~b~rutunun b?rt.araf edileceği hava mulıarLbelerinde ve vazı- y AZAN : katla vukuf ve müınareeeııin ar- muııcsi olan gençlerin vnz.iycli; 
ıddııısında mihver gazeteleri, lelerin yapwna.sında malzeı.l{' tınlmasile elde edilecek vasıf- cidden üzerinde dikkat ve ehem· 

Birkaç dakika sonra ikişer bin ı her şeyden evvel bunu teınme radyo postaları. resmi ağızlarla fuıtünlüğünün muvafiakiyet fı- E. Hava Binbaşısı lardır. Bunu biraz iz&lı edelim: J miyetle durulacak bir mevzudur. 
lirayı birer torba içine yüklene- nıet•bur ve memumz.. Esasc·n yapılan beyanat birle.şirler. miıle.-inden biri old~Jundruı t. n Mesela bir pilottan motördenı "Feragat ve Iedakarlık nümu· 
rek köylerinin yol.wıa düzülen Antalya ve civarını iı,g~ldm Tuhakk:Um ve tcgullübii berta.- setmi~ va bu muvatfakiyetlere fj B. CelasİD tayyare bakımmdan ayarından nesi., diyorum. Çünkü bı•nlar 
ilrtiyar oduncularla birlikt.e bu maksadımız da budur. Düveli raf edecek bir "Yeni Nizam., ın tay-ıe.releri uçuranla.rın vasıfla· J! a_nlamak! ~ava rasad ve istid-j aylarca maaş &laınadıkları hal-
gülünç havadis de şehrin her ta- müttefikaııın emir ve tensibi, her ~eyden evvel ortadan kaldı- nnuı birinci der<x:ede 1mil ol· liil ilminı bılınck, her türlü hava de bir gün, bir denı bile vazife· 
rafına yayılınuı bulunuyor, et - Antalya halkının da daveti üze.. rıu:agını iddia ettiği bir sii;tcme duğuna Wı 4-aı-et etmiştim. 1 tayyarenin eeri yükseliş ve alça- ışaıtlan içinde gece ve gl.indüz !erini ihmal etmedikleri gibi bir 
rafta, kahvelerde toplanan halk rine uhdemize a.ldıg"ımız bu mu- benzememesi l!'ı::ım gelir de:'\il Bir uçucunun ı..efs'nd b k ~lann,.lı>n doiian harar t v kuvvetli ve manevreci bir pilo-1 çok ihtiyaçlannı da temin edı'-
hdeftdgüli'.';"'uş!,iu .. yheormla!_,~Y. leşiyor, hem k:ıddes va:;ıifeyi ön planda tu- mi? Yani tahakküme ve zulme iyi vasıfian topla~ış e 0~81 1 ta~ d~işiklililerine, si~i v: taj. Seyrüsefer ve harita müta-J ıniyerek nefislerinden bir çok 

"" tarak en evvel şehrin asayişini nihayet verecek "Yeni Nizam,, şarttır. Bu vaaıflann her biri- b~lutlu havaların gösterdiği l~ıru .?tbikatını bilmek hiç fedakarlıklarda ve feraı,'11.tlel'd8 
Bu iki hadise; böylece :ıehrin ve halkın istirahatini temin ey· ın bilhassa tahakkümden zulüm- nı saymak ve ayn ayrı izah et- muşkulata bunlardan dolayı yoz: bılmedıgı ve görmediği yeri bul de bulunmaktadırlar. 

dilinde. büyük bir eğlence mev.- lemeyi düşünmek borcumuz - den kac;mrıınsı lizımgcllr. Hal- mek mümkün olmıyacağından f'lınlwdara. ancak sağlam bir mak ve tanımak, ııilahı tanıma.le Hemen ekserisi yüksek talı~il 
zııu ol.mil!!; ltaıyau işgal kuv • dur. Bir daha böyle bir hare- buki oon Yugoslıtvy~ velrnyii de uçucuların bıı%l karakteristik v\;cutla tahammül edilebilir. kullanmak mükemmel atıcı ol- gençleri olan bu öğretmenlerin 
vetlerinin artık ıı.e dereceye ka- ketin tekei'rilr etmeme:ıi için göstermiştir ki_ mihvercileT"in o vasıflarından roh8"?derek on? arı ı' f'.ilotsuz ~ürettebatsıs tayyare mak .. gi~i şeyler istendiği gibi. yegfuıe geçim ve ku.anç yı:rleri 
daz.: ~e~iyatlarının sağlam ol- kumandan cenaplan da bütün bin derde deva olarak ileri ciir- okuyuculıı.n.mıza tıınıtmağa Çil.· l!lMdilık bır hayaldir. Şurasıru Gözcüden; (Buna tayyarenin bu iştir. Yiyeceklerine, giyecek
dugu bütün vuzuhu ile meyda- askeri ınaka.ınııta emirler vere- dükleri "Yeni NizaM., !arı ta- lıı,acai;ını. 1 da ilave edelim ki uçuş sıhhati nevine göre kol komutanı kıla- !erine, yatacaklanna hep bu ge
na çıluruştı. Halkın onlardan de- rek nöbetçiiere daha müsama· hakküm ve tecebbürden kaçın- Bu vasıfları ÜÇi! ayırarak tet- 1 demek yalnız kılclılık ve canlı- vuz bombardıman şefi seyri.ise- lirden sarfettikleri gibi; tahsil
ğil, onları.o. halktan ne kadar ha.k!r ve miisaadekar buJı'fl • mak şöyle durzun cebir ve ~ıd- kik ve miiW<'a edeuiliriz. Bun- lık demek değildir. ferci isimler verilmektedir) ha- !erine devam için iktiza eden 
korktukları böylece bir da- ınalarını ihtar ve tebliğ eyle- detin ta ken"l sirlir. Bunu da Yu- hırda sıhhi, fenni ve ınanevi va· Havacılık sıhhatinin ve hıf- va şartlannı bilmek 9eyrilsefer bütün 18.zımeleri de yine bu pa-
ha teeyyüt edince Antalyalıla - ınişlerdir. Binaenaleyh tekrar- goelavyaya karşı tatbikine baş- ıııflardır. ZlllSıhhasının hwıwıiyetleri var- bomba:rdıınancı!ık fotoğraf aı: ra ile temin ederler. Ve ni!ıayet 
rm indinde bu ifıgal b&disesi lanmıyacak olap. bu ilk vak'ayı !anan Alm 'l:ıı ta.:.-yiki Wi dere- Sıhhi vasıflar: Uçuculuğa iu- 1 dır. Bunun içindir ki bir çok mak mütalea etmek, telsiz mu· onu alamayınca dilşecekleri va-
Iı:ısmen de bir eğlence oluver· artık tamamiyle unutmak ü

7
,e. cede i.~hat etmiş oluyor. tisabın ve buna muvaffakiyelle 1 memleketlerde ve memleketimiz.. haberesi yapmak kara deniz ve ziyet düşü.'l.ülslin ki n.e kadar fo. mişti. Çünkü eninde de, sonun- re şurada resmi bir heyet ha· Kurbanlık koyun gibi kendi devamın esas şartı ve bu vasıf ele havacılann sıhhi muayenele- hava tabiye ve sevlrulc~~ini bil- cidir. 

da da bu korkak müstevlilerin !inde bulun.uak Antalyanın mu- ayaklarile mczbeha}'& süriikle- bundan do!a.yı diğer vasıfların rile m~şgul heyetler ayrılınıt- 1 m~ silahı kullanmak gi.bi şey- Talebesinin brşıııına çıkacak 
kendi topraklannda yerleşemi- tasarnf vekili bulunmanız do- nirk~ son .dı:kikada şahla.n:ın. anasıdır. Tam sıhhatli olmak tır. Bazı memleketlerde ise ha- ler_ıs~.ir. Bu işlerin allikalı ol- kılık kıyefet; şurada burada g&
yerek çekilip gideceklerini da- layısiyle aizden rica ediyoruz , ve zınclrlenııı kırarak hayatın- yaradılışın insanlıu'a b..ıhşetti n va doktorları ayni zamanda pi- dugu ılı~ v~ !e':11erin şİİ'!1ulü zip dolaşaınıyacağı için bir öğ
ha ilk günü M}amı~lardı. Bu hwıws ne viliyet hudutlan· dan ~aha kıyır..;,ttar b~ şey olan en büyük nimetidir. Sağlam blr lotörler bu da havacılık sıbluı.- derecelen dlişlinl!lllrse ferını va.- retmcne yakışık alabilecek yer-

:t.ıarki Faranti ile Haoo A, nı taşmalı; ne de hükumet· ~ref":1e kasdedcnlen devir.en' vücutta sağla.m. fikir: Olmıya t~ne verilen ehemmiyetin gaye- Bl:f!arm eh~ı~ıyeti anlaşıla- !erde ve şekillerde gezip dola..r 
leksandroya gelince: lerim:iz merkezlerine aşmalıdır. bir ı;ııllct hiç olmazsa takdıre devlet cihan<'a bir nefes sıhhat sidir. Banda hekim kim başına bılır. ~k kişilik tayyarelerde mak ve yine hem okumak ve hem 

Onlar da, ya:,:ıtıklan halin, Bunu burada, kendi aram1.1.da ve. hürmete lfıyık.~ır. Böyl~ bir gibi Atalar sözlerile de sıhhatin j gelen düsturuna uyulmu°ştur. yaluız nış_an~ ~c. bor;ıb!l~ okutmak için icap eden kuvveti 
memleket halkı üzerinde ilk kapatmak her tlirlü ba.knnlar- millete karşı., dlli;'ffian bile ol- paha bi~ilınez kıymetleri ;raJe Bu da bir nazariyedir ve doğru- cı ve telsızcı gıbı o ışl~ı~ ihti· iktlsab için hiç olmazııa. doya
yaptıklan tesirin son derecede dan; hem sizin ve hem de bizim a: edilmıştir. Uçuş sıhhatında ;,_...,. dur. Çünkü maddeten ve manen saal.ı şahıslar bulwıabılir cak kadar- yiyip ic;mek; şüphe 
fena ve aleyhlerinde olduğunu için daha faydalıdır. ,. - Bravo, yuvarlanın k üzere bın B1hhatli ve Mkiil ve kuvvet- ! bir şahsı anlamak için hat•• Avcı pllotlanndan diğer fen- yok ki bu gençlerin ön p!anda 
""'k iyi anlamışlar; hatta bu - Mut .. ·--• V kili bul d • zın · · "" n1 vası11 d ...... k "'ksek uh'"" Jdukl ,..... ........ ·ıe . """'ıu. e ve onun un ugu et çukunmwı ke- li, neı;ıenin yerinde olmaııı beden bazan o şahsın mesleğinde bile .. ar an ""'! a yu ak- m .-, o an ııeylerdir. Bun 

un'.UI mu - nanna geımı, en davranıp hem kabiliyetini tamamlar. Bir tay- . oln.ak kati değildir. Çünkü bü- "'ı=.u "' gı ir an emm etmek için de para nun......,.. ı rısi için de kendi da etrafında bul tasar ' · k 1 ruhası •~-•ldiğ" ·bi bazan b ı t · 
~yıpve !~ıa.n:Y~ b'._ı::ı::; rıflık erkaru bu uzun, kaçamak namusunu hem de hayatını kur- yare pilotun kollan üzerinde U· I tiin insanlar kendi kendilerini avcı Pil?tundan yukandaki iş- J.il.zımdır. Fakat beklediği, limit 
pdiden idrak etmişlerdi. egı ~~pe kız"':"a.kg~bazı ~: ~ cesur bir millet ..... demek- çar, ayaklar buna yardım eder. iyi bilmiş ve anlamış olsalardı l~ bı; veya bir kaçı isteni- ettiı'P ve yegine istinad eylediği 

Fakat ne çareki olan olmuu. . k dini ten endimizi alamayn. Bu :ı.za irad4yi dima:?dan ve kuv Her ha.ide dünya muamele ve ~ılır. Pıke bombardımancı pi- yerden aylarca para a\amusa; 

Şimdi •--"' b 
1 

~ sıyere emişlerdi. Fakat Halbuki İngiliz istibdadı ve veti bedenden alırlar~ m"·~-ti bun•«nininden daha otlar ise hazan avcılar Ye hazan tur.ulan, buradan borç ta ala • 
tu. m u ımacalı: içe bunlara mwıpe" t b' -""oo tahıı.kkilmü 1 ......,,...~ .. ~~ <la bu·~ i · ..ı-<.t· ·ı · diğ ak 'bi k ferah verebilecek yalnız' bir · ekt ır .,.,..., ile mlicadele için Hareket hali ve seyyal sağ _ başka olcırdu. !.şte pilot doktor· . .., c;ın yv..., ın mlf · Ci' mrun gı endi onur ve .,ere-

no 
....... ·--'· ve 

0 

da bu """wı·· cevap verm en başka ne ya- lı:urnlduğu llllylenen "Yeni Ni- naklı bava tesirleri altında her lal' benli"e nüfuz edemiyors• • pilotlardır. fhıi bilen ciddt bir öğretmen o-
""' "'""" ,.~ ç pabilirlerdi ki? Tabii hepsine: -~ b ı rtJ'ği .. ~ .. - i ...,_,,~.;; ı; ~ Şu ı'zah ., __ an] ı ki · Jn- bu g ,. ---'- ? - ,., yı b"""tlip t f•~'"' -.. u c vanme ı go~...,,.,. n ~...........ga meyyal müvazene lıır<la mesleg'e ve onun muhtelif a'""" . aşı ıyor pı- ~ - en~ '"""""' ne yapar .. 

,....,. a ..,,~ e .._ şıı.yi "Pekala efendi; öyle olaun e- m i..+• n.. k k' d t il twı iltem dl 1 t ·ıe b'rl'....... °'' h · k' f tte .tıneden kapatmak imklnlarını fendim em •wr . ..,.,me ı onwı a e- p o m a mUdabalele· ha.ilerine nüfuz etmektedir. U- o ı ı ı"'"" diğer havacı. n .,~n esız ı eraga ve feda· 
elde etmiş olma.lan idi. le 

0 
.. !.. demekle iktifa etti- meli istibdat ve tahakkllındür. rile dliulir ve uç·ış böylree iıı- 1 çuculuk sıhhatinin huııusiyet- mürettebat yetiştirmek zamana karlılclarda bulunur. Nitekim 

r. ıger taraf ta gayet mem· Al an prono"'andamnı 'dare t!'--r k--"-.. Fırtınalı h 1 ve mesaiye ve m-
1
-eye ı'hti- cümlesi de böyle ya-. ·" tadır-Köylüleıi kolayca ikna ederek 1 k bu ......, 1 ...,.,., """""er. ava.- erinden bahsederken şunu mi- ....,.,.,. .,.,,_ 

..... ı.~ndan savdıktan sonra ?"~ 0 arak ve yaptıitl.u'ı bü- edenlerin Yugoolavyaya yapılan !ann hırpalayıcı sallayı~•arına ııal .,.;;..+erebiliriz. Muayeneyi ka· yaç gösteril". Bwıda.n donra da iş lar. Bunun için de ta.zize, t.ebri-......-~ :1~ ve urnazca si·-·' manev- ~ t 'ki · ı tef · ed "" .. ~. ••'-•! kab'li t.e · --"ki ke takdire •• dı ı nflıkta :1~ ~·· azvı erı nası sır ecek · -~ . - zano.mıyacağını zanneden nam- .,......, ı ye ın .. ""'ı ere ve , .,...yan r ar. 
mu~ta __ ,mutaam.f '"" rarun muvaffakıyetindeı:ı ee - !erini d\inya merakla beklemek· onu ne.f!a bir Jı:uar........ b.aline. zedlerJen bı'r kısmının mükem- tecrübe"" kalı. r talih de bu su- Bundan evvel bir k- yın' t 
kili ~...:.. r"""u bir tarzi ver vinçler duyank çıkıp aittiler . t.ed' B. bi dili "· """' 1 ' - ~·~ . .. • ye " k F .,. ır. ıu r e cıuanın gö- getirebilmek_ için boğazlı yan ya.- mel bir havacı sıhhati' ne malik ~ onlara giller. olmuştu. Üç, dört ına.aıılarını a · 
meyı ve ~ resmı cephesini bu =ıu i aranti giderken o zırn~ bo ı--• ı h'- d f k ı F---• fJann k 1 bu 8UI'CUe Jı:a.patmayı aralarında ! gün donanmawn amiral gemi- n'" ralyamb".Yll ca '""""ar, 7.S.- an.cı ~ı en u· sız hareket 1 oldukları görülmüş ve buna kan cruu vası ıynıet ve amıyan yardımcı öğretmen 
L---'•.....,P ak • sind (fil lrumand va ı ya ı ır k•ışu zalim avcı- ettildu·mı a.ca.ba aulıyarnıyorle.ı- dlleri de hayret etmi"1erdir. ehemmiyetini şu misal ile izah !ere; biriken maaşları· bilahan 
u.r"""""."-ar ögleye doğru e 0 anının gemi- ntn elinden kıırtanp evine j.1'e- mı? ı F • edebiliriz. Eskiden ve hatta son toplu bir ha.ide verıını'işti. De 
bütün ışgal kuvvetleri erkanı aidir, amirallığı yoktur amma t:irir getirme'.': ilki~ olmak üzere A. C. SARAÇOGLU eıını vasıflar: Taha.il, görgil harp havadisleri ara.smda bir (8•.,. uyfl 4 aOtun 4 del 

Jı.ep bir araya toplanıp resmi onlar bir piye vermek üzere =~--iiit;j~~~~~-İiiii~lıi'W~~#İj~~~~~~~~~jm~ee~l~ekf!~ta~l~im~te~r~b~iy~e~v~e~ta~t~bfl~-~~iıj~(~So~n~u~aa~yfa~4~a~D~tu~n~3 ~d~•l~;m;;:;;~M~U~R~A~D~S~E~R~T~O~G~L~U~ 
bir ziyarette bulUıımuşlardı. hep böyle söylüyorlarmış!) ve-
Başta kumandan ve siyasi rilecek bir ziyafete mutasar- ı 

müşavir Marki Farauti olmak rıf vekili ile mutasarnflık ileri 
üzere; askeri garnizon erkanı gelenlerini daı.ıet etmeyi de u
re zabitanı; kont Dariçi, Rahip nutmamıştı. j 
Patera ve sair İtalyan ileri ge· Duydukları muvaffakıyet se
lenlerl ile teşkil edilen bu resmi vinci, en ziyade lul.disenin İngi· ' 
Jieyet; matasarnf vekilini ma- liz makamının kulağına gitme
Uınında ziyaret eyleyerek sa- meslııi temin eylemiş olmaların
bahki vak'adan dolayı ııelıir dan ileri geliyordu. Fakat 
halkına ve onun mümeseili, en bu hwıwıta en büyük bir ted -
baş miil.kiye il.miri bulunan mu- 1 birsizlik ve en fahiş bir hatayı 
tasarrıfl.1.l'ına tarzive vermeğe yapmışlardı ki o da mutasarntt 
ve özUr dileyere~ . aflarını talep donanmadaki ziyafete çağır
etnliye ge!Jıklennı bildirmişlef'- mayı unutmadıkları halde tel
di. grafhaneyi ve oradan çekilebi-
Kumaııdan Cano Aleksadro lecek olan şifreleri unutup ih

ve işgal kuvvetleri namına söz mal etmeleri idi. !şte bunıın 
llÖylediğini . ~yük bir gurur içindir ki, daha mutasarnflığa 
ve iftihar ile ı.,aret eyledikten resmi bir heyet halinde tarziye 
aonra bir nutuk iradına kalkan vermeye gelmelerinden bir saat 
Marki Faranti kırdıklan potu evvel hem mutasarnf vekili 
Jı:ısınen de askeri bir değer ve Talat; hem de alay kumanda - ı 
muvaffakıyet l ?) mahiyetinde nı Vehbi beyler bağlı bulun • 
göııtermiye yeltenerek: duklan nezaretlere ve amirlik· 
"- Filhakika diywda, Bu lere ayrı ayn ~ifrderle bütün 

Jıareket yenıiz ve şehir halkını vak'ayı bertafsil anlatmış bu
te!Sşa veren pek yolsuz bir iş lunuyorlardı. 
oldu. Fakat ?.u .. sivil bir .. bakış, 'l'alütııı, Marki Farantiye: 
siyasi bir goruş ıle böyle te· - Pck&li efendim, öyle oı. 
18.kki edilmelidir. Halbuki as aun efendim! 
lı:erlik ba.kıınmdan, ııehıin aıı- Diye kavuk sallamakta ol
keri nizamı ve inti7.arnı ile asa- duğu sıralarda; çekilen t.elgrnf· \ 
yişi neıktaııındaıı bu hassasiyet lann bir kısmı ait olduklan 
büyük bir ehemmiyeti .h.~ir . makamlara ıılaşmışlardı bile ... , 
Ve bir İtalyan nobetı;is.inin ne Ve diğer kısmı da henüz ulaş -
kadar dikkatli ve müteyakkız mak üzere idi. Bunun için du
olduğunu ispat eder. yulan sevinç ve neş'e pek bo- j 

Biz işte bu bakımdan iftihar şuna oluyordu. Türkler buna 1 
ediyoruz ve buuJau haklı vız!.,, da aynca için için gülüyorlar-

Evet; Marki Faranti aynen dı. 
böyle söylilyoı-tlu. Pek haklı Fakat şurası muhıı.kkııktır ki 
olarak ütiharlarııu icap ettiren halkın biç bir ~yden korkula.
bu hareketin bir a.skeıi değer- n_ olmaml\ltla bPraber, bu işgal , 
!ilik oldui;'tlnu söylerken ve ~eh- had~esi canlarım çok sıkmışb. 1 
rin asayişini ileri siirerken böy- ~ermd~ kan gittiği de belli 
le bir lıildisenin ııelırin asayişi· ı~. Düşman.n kendi içlerine 1 
ni ne kadar bozduğunu ve daha ~rek . Yll';nmasını hiç iste
da bozabilmek i~tidadında bu· mıyor, hıç çekerdynrlardı. Hem 
lunduğunu hiç kale almıyor ; dil o diişma.n ki ne kadar korkak 
şüncelerinin basitliğini ve ..U- ve ta~a.n.sız olduğunu; ne katlar 
lünçlüğünü büsbütün aleniyete becenksız ve idaresiz bulwıdu
vurarak çam üstüne çam devi- ğunu her hareketiyle göster • 
riyor; pot Ustiıne pot kınyvr- mekte idi. 
du. Bu kadar cebin ve bu kadar 

Ve nihayet şöyle bir hatime kabiliye~ bir idare altına gir- 1 
ile sözlerine nihayet vermi.Şti : mek; hur yaşanııya alışmış, 
"- Her ne hal ise, Antalya başı her zaman dik, cesur ve 1 

halkı tabii bizim gibi düşüne- her türlil kabiliyet ve istidada 
~z ve bu cibetleri bizim ka- 1 fıtreten sahip olan Türk için 
dv idrak edemezler. Onlar sar şüphesiz ki çok eıım bir haldi, 
de kemli istirahat. ve ııilkO.nla • Işte halkı üzen, h.arap eden sa· 
nıu iııterler. Bunda da hakh· ı de<:e bu idi. 
iırlar. Bi:io .ı.ıinci>; tNif bi7. de (ArkHı var) 

• 
A 1 

Aınirallık gazetelerden bu 
hAdiBtlye daır en kilçük 
bir imada bulunmamasını iıı
t.edi. Bazı gaz.3teler bu talebi 
fena telakki ettikr. Bir çok a
damlann, mesela batan gemi· 
nin yanından geçmiş ol an (). 
lympic vapurundaki bütün yol· · • cuların hil.dieeye çoktan vakıf ( Y E N 1 SA B A H ) IK B 0 Y Ü K S 1 Y A S İ T E F R 1 .• .'\ S 1 ı 

lı~ lııareti addediyot; böyle 
bır zamanda affedilebilir bir 
aabırsızlık gibi t.eıakki edi
yordum. Bu meseleler ne par
llimentoda, ne hallan huzurun
da münakaşa edilebiliyordu. 
Esaslı hiç bir itlwııla karşılaş 
mamıştık. Hiç kimse de milll 
menfaatler namına tam bir ce
vap alamamıştı. Bütün bu hu
zursuzluğa, dedikodulara tar 
hammül etme.le mecburiyetinde 
idik. 

olduklarını, lngilte.redeki Al-
man caauslannın bir kaç gün 
içinde keyfiyeti Almanyay:ı eyda n M h . b . 
bildireceklerini, gemimizin ba- u a re esı 
tı.şına ait uzun raporl&nn ha- •. Haftalar baltalan takip etti- Her ay bir nisbet dahilinde 

gı halde 0 müthiş İngiliz deniz gemi kaybetmekten tevakki 
iktidan ve makinesi ne go"ru" _ kabil değildi. Her gemi kay· 

diseye ait fotoğraflarla birlik· de büyük bir muharebe ve ka Va z an .· __ 
te ilk postada Amerikaya yol- rada ilk büyiik ~arpııımaları r J 
lanmış bulunacağını, oradan da bekliyorduk. Fakat tuta.ca
dcrhal Almanyaya telgrafla bil ğıımz yol çiz;llmişti. Ve bir ke- t v ç •" M ı dirileceğini söylediler. Bazı ga· re bu intihabı yaptıktan son • o rç 1 
zeteler küçük fıkralarında, ma.- ra artık kararlar ittihnzından 
kalelerinde "cür'etkar,, keli- ba.şka yapılacak iş yoktu. ---- 67 
mesini sık sık knllanarak imar B\ ün eylül ayı Ham harbı 
!ar yaptılar. !Batan Audaci· ile geçti. Fakat ilk ve ikinci 
ous harp gemisinin ismi cü- te§rin .aylarında hayvan tek
retkar demektir.) Matbuat dai • rar bıze çullanmıştı, Bütün 
resinin tensibile gizli bir 00- müfekkireın, karada korkunç 
yanname nesrine Jilzum gör- ve tükenme> kudrPtte bil' ejde
düın ve bunun ba:a te8irleri ol- rin tahakkümü :ıltınJa kalmak 
du. d!'nizde filonun açıklarda v~ 

Nihayet, Audaciosunwı kayı limanlarda denizaltılara karı,ı 
bmdan Alman amirali beı; haf- emniyeti icin mü~adele eııdiııe
tadan fazla zaman geçtikten !eri altında eziliyordu. 
sonra haberdar olabildi. Hatti . DüTiyanın herhangi bir nok
bu haberin bir ı;ayiadan ibaret tasında büyük bir hezimete 
olup olmadığında mütereddlt maruz kalmak ihtimalini gör -
kaldılar. mediğim bir Raat bile yoktu. Et 

Alman amirali Scheer batı- rafımızd:ı her an yeni tehlike
ratmda bunu kaydederken di- !eri mevcut görmediğim bir 
yor ki: gün geÇmiyordu. 

"İngilizler ıızunca bir zaman Mevkiim bir dereceye ka-
bu büyük saffı ha.rrı gemisinin dar sarsılmıştı. Üç kruvazörün 
battığını gizlemefe muvaffak kayıbı alenen benim şahsi ha
oldular. Halbuki bu kayıp, bi· reketime atfolunuyordu. Birin 
zim iki bahriyenin birihirine ci b<.ıhriye lordunu dinl~memek 
müsavi gelmesi ic;in yaptı~- le ve bunları torpillenmeğe sü
mız gayretlere çok yardım eder rüklPmı>kle itham olunu -
di. İngilizlerin bu hattı hare- yordum. Anversde bana göste
keti, askeri müliih!l:ıa.lara isti- rilen mcsuliyetler de ayn bir 
nat ediyordu. Audacious bildi- mevzu idi. Bu şe-hrin hemen 
sesinde İngilizlerin zlflannt hemen benim müdahalelerimle 
dli'1?'andan gizlemek istedik- sukut ettiği kanaati vardı. 
!eri meydandadır.,, Bahriye kıtaları gibi az talim· 

Bana karşı şiddetli li askerlerin oraya sevkinden 
dolayı açıkça tenkide maruz 

hiıcumlar 

1914 aenesi ilk ve ikinci tefi.. 
rin aylarında olduğu derecede 
harbin hiç bir safhasının ilze
rimde ağırlık verdiğini hatır· 
lamıyorum. Ağwstoıııta denig. 

kalıyordum. 
' Bunlardan üç taburun Hol· 
landaya ilticası ve orada alı
konulması büyük bir hezimet 
olarnk t.elılkki olunuyor ve l»
niı.ıı hiç bir mazereti olmayan 
deliliğime atfediliyordu. 

Donanmamız ne yapıyor? 

İşte gazetelerde ben.im i&
mim ancak bu suretle bahis 
mevzuu ediliyordu. Benim a.
miralliktcki hizmetim, halktan 
gizleniyordu. Fakat parlıi.ınen· 
toda hiç bir hücuma maruz kal 
madığım için kendimi milda.faa 
fırsatını Ja elde edemiyordum. 
Etrafımdaki düşman ve mu 

halif cereyanları görmekliğim, 
hakaretlere alış.maklığım la
zımdı. 

Amirall'k harbe, halkın iti· 
madını tem.in ederek girmi~ti. 
Bir zamanlar Alman gemilerı
nin dı>niz yollanııı tutacakları 
bahriyeın'zin, ticaretimizin ia
şomi~n. tehlikeye düşece~1 °söy 
lenını.ştı; Bunların aslı cıkma
dı ve halk derin bir ııefo~; aldı. 
Ordunun yiç bir zayiata ma -
ruz kalmadan Fransaya nakle
dilmesi, Heligoland:ı karşı mu 
vaffakiyctli akın herkeR tara· 
fından takdisle kar~ılandı. 

Fakat buna mukabil talihi· 
mizin yar olmadığı hadiseler, 
mesela üç kruvazörün kayb<>· 
dilişi, böyle harp zama.ıılann· 
da efk&n umumiyeyi inlıisar • 
le.nnda. bulwıduranl3r için bir 
dönüm teşkil etti . 

Hemen ilk günlerde büyük 
bir deniz harbi olınıyacağı an
laşılmaya ~!ayınca şöyle bir 
ıe.-üf işitiliyordu: 

- Donanmamız ne yapryor! 

bettik"e bundan birinin me-
lilyor, ne işitiliyordu. Bundan ~ 
dolayı hoşnutsuzluk baş göa- eul olduğunu söylemek kolay-
teroi. Umumt kanaate göre biz dır. Ekseı-iya. bu iddia doğru. 
Alman •ionanmasına hücum et- dur da. Her gün binlerce gemi 
~eli ve onu tahrip eylemeli denizlerde oldukça, bunlar ha. 
idik. Frans:ıya bu donanma sa- kiki veya mümkün tehlikeler
yesinde asker ve mühimmat le karşılaştıkça kazalann veya 
naklettiğimizi, bütün dünyada hatalann teakub etınemeei ka
İngiliz alış verişinin bu donan bil mi? 

· d d · .. Bir saat geçmiyordu ki yilz-
m.ıı sayesın e evam ettıgıni !erce gemi, hi~ bir sıkı tedbı'n' 
beyhude isbata ~'lllllJıyorduk. ., 

Bütün Okyanuslar etrafına olmayan tehlikelere atılmasın!. 
sefer heyetleri göndermek, dün Pek azı harp görmüş olan ku· 
yawn her tarafından takviyo mandanlann karşısına yeni ye
kuvvetleri almak gibi kanşık ni müşkülat ~ıkmış olmasın 
mu!ak hareketler, yahut Alm~ Şayanı hayrettir ki biz ka· 
donanmasını muharebeye mec· 7.alardan veya hatalardan da 
bur etmenin imlı:iuı.sızlığı tak· mesut addedilivorduk. 
dir edilmiyordu, - Yeni bir· bahrl hezimet. 

Bizim küçük ordumuz ken· Bel) yilz kişi boğuldu. Amirallik 
di varlığı için harp ediyor vo ne yapıyor? 
İngilizlerin nazannda Franı;ız.. Bütün Nı. müddet zarfında 
larınki kadar biiyük bir rol oy binlerce kişiden mün-kkep or
nuyordu. dulHr harbe sürüklenivor· bin-

Işte böyle bir buhranlı za- !erce ki•i bunlaı~n arasında Jil. 
manda dünyanın en kuvvetli zumsuz yere yahut bir hata e
bahriyesi, filomuz, zahiren bir seri olarak ölüme «Ürükleni
atalet içinde göriiniiyordu. yor; bu sırada bütün harp ha· 

Yapılanlar unutuldu; beı'ta- rekatı ve İn!,oiliz nakliyatı ucu 
raf edilen tehlikeleri ve alınan bucağı gelmeksizin devam edi 
tedbirleri, basiretli hareketler- yord~ 
le uzaklaştırılan tehlikeleri ar- Bahrıye Birinci Lordluğu 
tık kımse hatırlamıyordu. 

Nakliyat d&'/am ediyor 

İşte geçen Büyük harbin baş 
langıcında amirallik hA.kkın
daki kanaat ve mülilbazalar. 

Ben ki hazırl.anrlığımız ve 
nihayet mağlup ettiğimiz teh
likeleri biliyor, istikbale derin 
bir itimatla bakıyordum; be.
na kanp gösterilen bu mem
nuniyetsizliği bir aıılaşmaınu 

Bu t.enkit haleti nıhiyesi 
prens Lovis h&disesinde ciddi 
bir safhaya sebep oldtL O dere
ce muvaffak olan ilk seferber· 
liğimiroe ve harbe girişimizde 
kııruw prensin aslını nesebini a 
ramamıştı. Fakat biraz sonra 
kulüplerde ve sokaklardaki de
di kodular bize imzalı, jroMsı:z 
bir mektup yağmuru yağdırdı. 
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Gü 1 '6§ladıkt:uı sonra, Çl-
ar da ıLuın.i urdü. x anına 
pğırdı. Her ikisi de bir yerde 
oturmu b::şaltı glkc:ıini acyre.
diyorl• dı: 

Cazgu· ,sor 
- Ne o .U.olla, ba:a mı gllre§e

ceksin ! .. 
- E. AIJah k ::ıet edGrSC us.

ti:! .. 
- Al tııh ;raroımcuı olsun.. A

ferin sa.ııa ! .. = N~. y hileook bu a.yılıu-I 
ana be?. \ la4i hic;biı: ICY yıı-

1
1 

pem;t"\ar ... 
- ..... 
- Bir kere Adalı sıı.ı& biircş 
uUT ~ !!"adı'! ~.;ğa do-

ı..eoektir .• s de c;a.ı:ça.buk . 
ıı.i becermeğ~ bak •• 

- A!lah tusmet ewr:ıc !ıcn 1 

de eyle yu.pma,yo di üyorun: 

• 'JI • • 
ler 

(S•ı rııf , '""' uybda) 
gosterfüyor. Alml>'AY a Fran· 
ııız H .,.lıini kuzar.dıran kalın 

1 G6 ı r f geldi. YU3ufttn • ~li oldu· zı tım.ltl:ırn karşı da. icap e-
gu "'Örühivord . Çfuı .ü, Ada· dw:ı t dbirlcr d" füı.illmü•, bu • 

du. Kaz.ııı dibine evv:!Ui. Filılı<!li lıy::ı. zıa hmc. vard · Btıg- • Iur.m~ ve dünvıu:a artık bu 
Kar'.\ Ah!l'.let g.ldi. kü ~e«in çok beliiı olacagını tnıı.lrlıır bir sene f;VVelki büyük 

l<'ilibelı o kaı!ar iri adr.ın d biliyordu. b:c..-c cti ya:ınmıyacak bir bale 
güdL Ancak yıiz okl:a~ık idı. Başpehlivanlann Çolak hlol- ko-uncırtır Biru.eualeyh 1940 
Y•.ni Ad..Jıya e. Koca. :iusufıı lacl:uı ..ııbcrl ri bile yoktu. Fa- se ile 1941 renesi arasır.dı 
na.~anuı küçüktü. kat, Adalı kıı:am dılıir e ge ;r- btiyf:k bir far!< var: 

Ba;ı:ı, A 1ı I!ııli.I, Koca Yu· en Çolak U.1Uayı gormü":tü. '"'"çe ı;enrye kallı r para.şü , 
su•, Fili Kara A ~--net. Rüs- Mana verl!ffieır.il!ti. O derece d:ıl· 1 lı ı!!rıı.van mı tıı.yyıı.rcden 
tem ç.kmı~l ırdı. Ka· Omı.an gın i<li ki, ~1oUayı b~tına ı~- iç rı 'tifiıri knrtnrmak için bir 
h»sb o'dufunda.n çıKmamıştı. j r~ ve ı,eçincn biı· pehlivan 1 vasıtıı4...n iba t sanılıyorou. 

ı•'ilibeliden BOnra, kna.n di- zannctt,;. Vltkuı. daha bir haç sene evvel 
bine t:~ltanatl:ı. Adalı Hdil g<-· I Ada dalgııı<l!. Naml dal- bile f-.:ı ord.

1 
:nı. paı:ıaşü:t.ı. L? 

liyordıı. Adalı, ensesini germi~, r:c olıra.!!lndı. Seu.elerdeu beri d-u ~n."rm,_e aAer 
1 
"<'. 

i!i b:ızulannın üzerine ı;ömle • · - bogu .ı ğıı haGDlı caııı Koca ı:ı ı.-nmat m D:.c:k .- • e'.e.rı 
ni sıvamış iki t:ı.rafa. s:ı.Jan:u-.uı: Yusı o lada idi. O, Yusuf J, Y~. Ji'ıık~ "' l&ndlva 
geliyordu. koca Y ısufu =~~up etıı;ıcl.: biil-ı krlıiıırle bu tecro..oe muwfiıık 

Çok ıı.-.;mcden, - :tc.m ue j y:ı.BlllLia ldi. olanı 
gözüktü. ).)aha. conra h.oca 1: .ı- ( .&rfv var) TanJ:lara. Juırı;ı, gene tıı.ııkla • 

E- kiieilk ~nı yapılmıştı. An· 
eak geçen e fı.hııanlı n bu 

r-···-••coo• 
t!ıı:--~ ...... •o•••• 

Fe h e , 

~-·················~ 

---- -- : 
ı --.. ••••c.<>---------.. ·-·~--:ıo • 

G lata T yıye 
• aş - lstanbu sp eraber i r 

• illi kümeye lay ukla:rı arı S! a ı ar o 
dünkü oyunlaı-ile isba t e tiler 

- K oc:ı Y w;uf lOI • a gUre!j 
•Ydııram.u... B ywı urukl..rla, 
tırpanlarla, kem:ınc ile ser.. ez- s • 
m<>ğe çaJ.ıııacııl<lar ... Sen de ezil-
JUC !ırsatını varme bu hcrlflcı·e. 

ı - İnşallah!. . l Ja 

Sahalı 

• 
l e 

iki 1'0'\hı cvka:lfıde t'* ıunül 
tirillkleri gC!r' <1 Ko.."'3. H 

lııLdaVl p:ıra,şilc~ii. hır l ·' 
gün içinde boz;;.,ına uğ:ratblat 

e Fnuı::ıız lınrbi i lıalw nrhlı me 

Dün Fenerbıhçe smd.ıı.. J. dakikalannı Beil<t:aşlılar b;,j· ı tıı.lanntıı ~ G da.lcika kadar 
yapılan ~rla milli ktlm.eniıı j ~·tik blr cınıırji ile çıkard,l:ır Fa,. ortala.da dolaştı, dw-du. Jı1er 
ilk Laf'U:sına girildi. Havarun kat bir tfuili 'llibiy u ~- 1 iki '-nliU. bu dakika~da · f 
gUzcl olıruı.sı dobyuıiyle sah:ıı• dılar. Ve oyu da bu ııuretle sall patiye biııdi.rdilc . 
mühim bir seyirci kalaba!'i;ı berabere netic~endi. 24 üoc · dskilmda K. .i'ikrel.s 
toplaınış1.L Milli kümenin ;ıiinci miiııa • ayakla.rma. lı.ııpa.aa.ıM bir 

Dk c,• mı Beşiktaş İstnn· bakasııı I•'a:ıeoahç.:. ile Gar mani <>ldu. Devre aonlarım. 
bulııpo' ııhmlaa ~ :ıptılar. latasaray yaptılar. doğru <4Ja.ta.earayblar Feııe: 

TAK!'tll.... - . TAKDIT.A .: ıusıf sahaBma ye-rJeoir g:ibi --
- Hoş, oııl.ıı- seııı.i ôy'l6 kolay 

l:olııy ezemezler. 
- ..... 
- F at Molln, senuı ~ •ı· 

Ju,ın ortatıgı alt üst ede< - ..... 
- Ro.b \il biliyor cleğil mi?. 
- Yolı: caıı.ım_ S'nirlf'..ıı.dim, 
~ Jto:;çtı.nı yanıw13P-. 
- Aroma yap ha! N., ol

du? .. 
- Ne ol <ıak. !JJe bqıııltuı 
~ dı~ w-.ır eder dul" ,? 

- Sen .ne yaptın? 
- 'e yıı.pacagua? &hadır. 

Jtıuııılık verilir mı? BlraktıLı 
kaçtım! 

- Ne ; . lıöylo 1fllll10r der
.tıı? 

- Belli esllect'k diye liztil\1-
:por. Bir türlil baca imam yoiı;. 
Cördün. va, · ap.tıe.. 
~-

- Bre ır Çiııgeoe, bir 
pomak küntellyle tew:Jirl~rıi 
TU1'Cı:ı yere bel deııi. 1 

Ba.şalb gii1'eŞ çok çetin 0-
hıyordu. t'!a.kuıı, Dudııllu.lu Kar ' 
~ Melımet d' şmiiştü. Haki-
l:ateı:ı Kara Jıılehmeıt gUı . 1 

:id.i. Çakırı t.erletıycı.ı dıı. j 
Fak · , Ça.lur W\ o lı.A a.ııağı 

l:almıyorda. Helt', 'lanın ba~ 
~tına gürepıesi bü ün baş• ltı 
pclılivanlanm cviruı:;uuşti. 
Nasıl olsa kendi l{erul'lerine oz. 
larım p:ıy edeblleceitler · 

• • • 

• • • a ıne aş ... 
Yeni E1tmek fiyatı on buçuk 
kuruş la rak tesbit olundu 
• ina ('Mu s.birimİ7. Y'J':ıi • , \mi h;..rr.lre J g !Çilme:sir..dc bü -

yor) - Şclırim!:".de r'. ::ip ylik va L·Jan görülen değ~rli 
ekr.lek ı;ıkanlmak tbTe va!i"1~. val':.niz Akif Eyitlo~11n· ıdeı 
Akü E)ddoı,.~• <1.ireL-t;fleri ile 1 k:ı.rşı.I.anmk bir me...:o ~-
bu W- .~ için te§ek- '.iur. 
k · . faaliyeti! ge- H.waya 1aır3ı pasif konwua 

1 
çe-rek ·ıoc:.a.n 6 tan. ktarında · )"0'1ll top!ar.dı 
buğday a.lııını ve tüll " 15 / Vi et .tıavaya kıı.r!'l pasif 
niııi:ıethıde ı;a katışt lıı.rak r. runına. ko!Illeyonıı valimiz 
bunlan mı h e ;;:-;t' rtmlırt.ir. Ak'f Eyid.:>: un başkanlıfında 

a;>üan masnı:f ve !<ar h aap ttml•naral l.orunma i;in ıca.b 
lıırı t ki!t cuile. lnı tip ek· e..;~ k.ı.r.n" ırı vermiştir. 1 
mef'....n be (!I' hlloam= 15.5 kıt· ' lıll4 demiri geldi 
ru.,-taıı ••tılmıw m.uvaf·k g3- KarabWI'. d,•mir ve çelik fab-
rlllmi:.ş be d- ekmeğin d:ı.lıa u- rilı:al:ı.n tar mCU:n lmaliıtlarma 
cun satılmam ı.;· komisyon ba.'}lanan R.na demirinden ('eh-\ 

eden tct.k.lk.:.ta başlamıştır. riır' anb- .. n!llat~ılan için 15 
Tuşwıbe ı;ün' :r t.eeınbe ton Şinıs dr~iri gelmiş ve haf-· 

m bi.....ıinde olmak l!u::-e SBtı~a ta i<;indc t~ '.ata ba:?la.nnuı;tır. 1 
çı1' ...;lan bu tip ci-:ın ·k bilhassa lfalloevf uıar:, h~; eti toplıwh 
luı muz ~m = bllyük bi= 1 Halke'i idare heyeti hPita • 
rağbet ile ~anmıştır. ı' içı..c.<' toplanarak hr lkevi işleri 

Sivast• tek tip ekmek çıl<ılrı'- üzerinde UZ'1lJ görliı;ımel rden 
mas..ım tecrüh» edı..L-ııPsi ve bu so ra icap eden kararlan Wl'· 
ınrretıe mu::ıtazamaa bu içe de-1 m4tir· 
~"'" cdil""'k halka da!ıa. u 112 Ka.lıve geliyor 
bir ekmek i:eınini ve ayni z.'lman-ı Şehri:ai . kahve ihtiyac11.ı kar 
d3 buğdaydan da.ha <;ok stok ~lam:ık 'acre ayrılan k:ıhvcnin 
yapılmacınm temini h~s :unda Zira • Bankası vasıta.sile r;ön-

ınir, ı.t:mbul, Ankar:: gibi den k üzere olduğu meı:ım l· 
b..ıyük şelıirlerıuıizden S< -a bü- niy :ile haber a!ı::-znıştır. • 
ün '\ilii~İ7.dP.n d ' CV• ı fı: D&ımtıncylu 

Almas taıı ı.ıan dılar. 
anmrJa.r bıı t nk.lars savur-
ıklan to ı.= ı. tesir etmııdi • 

ğ:ini ~ bazgumı. ıığrı.ı.-
mışla.l'dı. 

.AJmıın ordıımınn dclıııetli bir 
1:.-.arruz kabiliyeti, ha rek<'t Sll '· 

beııtiW veren bu yeni siLllılar 
olmuştur. Tıı~e a.ncak boz. 
guna uğr;qan ordu üzerinde 
ı:.kıo lle yıkıcı. b.iı· taııire ııa 

biptir Ne siper harbinde, ne 
, iğerlerinde tayyarenin JllMUCI 
olmadığı ımlRt olmlllfbır. 

Şimdi artık bil't:ün bu sil·h
Jann sın'! ma.'lfımtlur. A !m·mya 
en küçi"l< bir devlete karşı da 
- eğer icap edon t.cdbirleri al
nu 'a • geçen seı::uki l'ilJ.lılı:.-ın· 
da p:ı.r":ılı. iır. adde :ııın e
dl'uıc:ı. 

Para<;ilte, tc.tıka. ve 
ye kıı.r ü~ mü4~aa. ı:as 
klıfidir. Sllilh, iı!nwı. -ııe imnn 
~an sene bcl!lgml& uğra.· j 

ya ordulıu bu üç ı:ilabta.u 

m '>rnmdu. 'Biz mahrımı "!o
ğiliı: ve bu Biltıhlar artilı: bizim 
göziimilzil. korlaı.tamaz. 

&eJıçeıSü'A 

AR! 
Yartlınecı 

ötjF( t. e in 
vaziyeti 

(Bôtıf ~ 3 üncti s.ayfsda) 

&~iktag: :\Julu:ıct A:ll, Ya- Fcııerbahc : Cilıat, Oemal, dula.ı:&. da. netic~ bücunılaı 
mz, Fı>yU, llkuı.Iı:lı, ilı:ılil, ubfü, ör.ıer, ?.<_.'Vllel, Fikret, bir türlü sa.yı çıkan.mııdıhrı 
Ri.tat, Sahı', llal<lıı, Şaldr, • ~~ K. Fiknt, N ·, " alın, Niyazi, ve <>yunda Fenerin ilk ~vn • 
re!, Şükrü. P..ebil. y&Jı\.Jğı. tek gcılle bitti. Sanll-

tstıı.,bnJspor: New:ı.t, Sefer, Oa! d:aB!>my: Saim, Fa.rok, civertli.ler 1 • O m~ ka.ıl&llilı:.ıi 
Baı.Tl, lllu:ı.:ı.fter, Tarw:, CeliU, Salim, Mıısıı. Enver. BaliJ. o.ldıılar. : 
Ali, 8iileyman Mnlmrrem., Ka- '.lrUl!ZO!I, N.iJıe, F.+- İkmci ita le gru terfi 
dlr, Cihat. .lak, Hetnnet Ali. 

Hakem: Şazi Tezcan. Oyuna Galıı.tasan.y b:ışladL mı)sabakası 
Oyuruı lsca.nbulspvrlul"" ba.Jı beş dakika her iki tarafın Dün Şere.r stadında Da.1llJll.. 

ladı.Lar. !"'· alını lıe= :&.-sik- rini emı..siyle geçti. Cihat p . ;1, ile Alemdar arasında w., 
~.ş r.ıild ;ınsın fa kes· ve si- ·sine kadar gelen toplıın ci kiline terfi müııabakıı.u ~ 
yalı ıx~-.<ıhUr ınuk lede bıı· ' bir maharetle topluyor- pıld:. Neticede Davutpa.s: 
lund ~ . İlk 10 da .:m pek e~n- du. o.mi kale ya.kııı.larında Fa· 1 • A:emdan mağlflp ettı.. ~ 
sız :;~ç :. Yava~ ya\'d..'J açılan rnğun &yağından kapUğı tonla ş· r B • ı rt 
w oyund kııvıetlı lir hakimi- şiltünrı at.tıı. Fakat o devrede ış 1 eyog uspo a 
yet tesisine ,nuvaffai< olan lı- bunJan ııoııra Fikret ve Naci- berabe;'e .;aldı 
tanbıılsporluhr üst üste fn· • nin iki ruı'tl~ dil dışan çıktı . Dün Şeref ı;ıt:ıulnıda ;anLlaıımo 
t!l\~ çıra~a n·açıu cercyn- 16 mcı tlıı.kikada Mehmet Ali da hW!wıi bir maç yap&ll ,. 
runı kendi Iehlmıııc bir türlü suldıı.n sıkı tıir vuru,la Fener ile BeyoğlttBpor 2 • 2 ben. 
çeviremediler. kalesinde m!ihim bir tclıli.lı.e var kaldıllll'. 

11 inci d. kikaı:Ja bariz bir rattı ..... ıı.vurdtığu topu yere çıır- f __ - - k 
penaluyı Beşil;.:..Ş aleyhine ha- parak Cili:ı.dı konterpiycye dil· ll!ODU O USU 
kem nedeı:ııe görır '. §fu'dü • Fakat o buna ra{,men ff k • t 

Sa.rısiyahlılar I: J::~ kale· teh.lilccyi l.:ale.sinden uza~- mu va a 1 ye 
r'ne a.d:ım akıllı Y<- 1'$terek bom- tırclı. başarıldı 
b:ı.ı-dnn:ana b:ışlach-·. Mülrer- Bi.rı.z sonra g<'ne Mehmet 
rem ve İsmet, M:elımct Ali :e Ali 19 uncıı ' katla hı.i.tün İuil!ıU klljtlsu: 
kıı=Ill!'mııl=na rağmen acc- Fener müdafa=.ı allak bullak ı Bll~.;ik lnönü koşusu ıxııı--.. 
lel iD:ten sayı çılı:araroadılar • edttek sıkı bır vın'tljjla Ciiuı.dı fakıyetle yapı':m~: 
Biraz sonra Kadir ve Cı.o t ta tekrar deoodı. Direğin dışına Bu kcşuyı.. bdlgemlııe D1"ll • 

a.yni işi yaptılar. 30 zu..."lCU da·! c;ı.:rpwı top, bir Galatasa.rııylı sup klüp, mektep ve mükellef• 
kil arlan sonra bu t::ızyi1':ten tara.fmdau Eşfaka kadıır ge .:li · ler iştirak e ilştir. 
kıntulmağa çalışan Beeık "- E;fak ta hdfif bir plase ile p Kuşuya · ırii.k eden. 
War Şeref ve Hakıu yas:.tasile Fener ı:.ğt.arına ~ FP.kr.t ha.- bık:L-ınn adedi 375 i KU'eli ıuıL ... 
bir iki telıl;k<ili akın yaptı•ırsa. kem dııru~ topun a:vı:.ı. ıktı:n- ri lisesir. mensup olmak · 

1 

D1 SO"y'-yerek gol ··---~' ~ 875 kişidir. da onlar da. P'OI Ç'.kammadılar . = ""'=u. 
Devre biterken 1 tanbulapo: 1ık yirmi ciı'.ı kik• GıJatasara,. 1 !ıfii!abıı.lı:alarda. ferdi birinL1 • 

kalesinin kar.1!;1Ill161Ildan is· yı.n · Uııl' -u altmd. ., :tik • lik, talom birinciliği ve biriBci
tifad eden siyah beyı:.7.lılıı.r ten sc y~ :ı,ş yavaş ıçıl:uı nin muvasalatından itibarem: 
hemen to;ıu.rlanarak hücuma ve sab= ıı 'şaf edeıı h.ıcu •• geçen 6 dakika zarfında mua -
geçtiler ve Hakl.ı vıwtasiyle !arla Galatasaray kalesini baka:," en çok atletle bitirer. 
de ilk gollenni yaptılar. Devr~ 1 dide başlayan San ı · ertl ıcr te~ekkül na:ıan itibara alır.a.
bu şekilde 1 • O Beşil.'ta,,"'111 ı::ıı· bir çok pozisyonlar yakalama.- caktı. 
libiyeti ile bitti. 1 !arına rıı;;ınen gol ya.p:unadılar. Koşunun teknik neticelen:: 

tıdııdiye doğru birdenbire , 
meydana çıkan ihtiyu Ca.zgı-ı 
nn 1:91U"Ctiyle davul z · · 
d~"llluştu. Artılı: başaltı ı;ürcşo 
bi tın.iş, lı:ıe P.ÜreŞi baş!a:vacal:u. ı 
Seıı ircilerde büvil.k Jı:ayn:ışma 

1 

Yll!'dı. ı· 
Fa.kat, h'ç · serun Uol!ıı. • 

nu.:k olny"' A... o !arın n:w.;-.;u 
' • ·yOI". .ı pıı.m, bu tahr4sat 
mevı..'Llti.W'. Ve crgeç vcrilccd:-

1 tir Hu ,, nkkdı:! .. Fakat ne
den l·f!' :ı IMtmlııp, b'.r in
tı.~n.ı· sokulup ta 1ıer ay ba.~1 
venl:ır • i!tsa.nı ltı)T • ve 
ın&ıı a. dU~~ıı. noltta bıadur 

11.ınci devre: ı Naim ve K. Fil. relin iki güzel Ferdi birincilik: 
Bu bafmyma Beşilf'"UIJ}hlıı.r i!tleri avırtla · celendi. Bu a· 1 - S. M:arisa (Kabatm} 

da.t malümatı yoktu. M layı z 
tanıyanlar da °' Wı3a çıka-

büyük bir hızla başı, hlar. Fa· rada M~t Alinin 18 içinden 19,20, 2-5 
kct lunlan bu hız o; unia üs- illll'J liıcivert kal ·ye g::iDderdiği 2 - A.li (G.S.) 19,41, 2 - a.. 
tünliib'>ii sarı siyalılılara bırak· top Eısfal,a ç~ 'ııt.kame- 3 - Meh:uct ('Knramüre bile • · bükmetml rllll'dı. 

Qı. ', meyd u.ı ' bağır : 
- Baa _ııeiwvanlar kazan di· 

bine!. 
T.ıkrar tek 
- B:aşpohliırawar 

bkıe !. 
J.lolla ,lX 

J :::ıtt-.ı. }<' 
auh 

Ya 
r tt4 i idi. 
k ::ıal.i iti c ~ bağla· 
!11.~t. 0 U·, te!-rar imetinin 

'ni yo uyordo. c-
o.ev ... r1e k ... u 

ıgu } e"l'le t<O}'Und -1 
hcıckesi'n nazan dikka.

tin.i ce emıı;ti. Y ıı.lı:.:z ka
zan dibin.ı kap olanlar 
hayrrt ediyorlardı. 

Müderris efendi ve diP.eı" 
molla hiç Mümini bırakırlar 
nuy ! Onlardan da bir ~P 
:Uo' · nın et~1fm ı almıştı. 

Etrüta lıulwıanla.r §Öyle ko
u.şııyor'vdı: 
- Yahu, bu Çolak JJ:aılla de-

dikleri imiş!. 
-Anım& yaptın ha!. 
- Başa güreşecek be'. 
- Şaşılacak fteY··· Kırarlar 
mollılyı be! .. 

Molla, gömleği mrtmda ol
duğu yerde oturmuş bekliyor -

it ( ) - Vila et ıı 1 ıü Kemal Öz bıı hususta. hana 
mwru m.'f"Jisı t n t.ilarma ni· şu beyanatı ver.ı;: 
hay>t v rıniştir ™• b t c i "-Bi:! ı~. esıs itibarile tek 
n<tı. il!' lira ol k kı.b • edii· tip ekmek rıkarmağa ,.c bu ti-

r. /iliıyet 'mi en •\iınen ııiıı. de.\ i"t Llpi olma!!l.Jle karar 
8,,.t:klarıı.:ı. Salih "al'.'mci ıu, verdik. Türkiy<:<k ill< oda ola
Yı:..ı::f C- cı..-ya. En· er B ı:."'" nur (te tip ekmek a.;-.n 17 sm-
1=- elkcnc'oc ~ir.!i ı· ylc den itibaren çık yor.) Kanunt 
~h· " ir. V• etimiz.in ga.y bir meolımiyet o' dığı halde 
yur va ;i Zi•'a. Tcl<e'i bu mü-ı işe b~dık; im tle devle -
• we sôyledi .. bır rntulıtal tin i6ti •laf ettiği tcu:::ı.rruf yo-
• t ı.şlerini şevk 'e h~ye- l a. gir ,· bulunuyoruz. B .-
c=!s g-1\l'eıı ıı.zalar. takdir et • dan ve t>l:mel:lcrin c•-safıııd ı 
ınıf ...., yapıiaca.k m lıtclif i;Jerı halk ve belediyemiz ın.emnu.ıı.- ı 
et:rnfi~· ı~hat ,•e-ıniştir. dur. Ufak tefek i\.rıza!a.r c.r· 

v· vct C. R , ariliıl idare tada.-ı. ka: ca ek ek i · Vi· 
h ,,u, vililyet meclisi azaları lil.lı.ına dor,'l-ru mül'im bir adım 
ec ine ledıye lukanta5tndıı atılmış o:a<:aktır." 
75 ıw,ılik b.:- zi~-J'et vermi.;tır. """"'~~..., 

~ ya.Iet:.e va~imiz_ z. '!'~eli c. Ha acılıkB· h.üı er· 
R. . hi>lgemız muiettişı ve 're- " • 
kirdıığ me!:nısu Rahmi Apıı.ı<, 
Binr,51 mMı ısu Fllri Fikri, 
ıu,. ' u mebusu Ahidi To- Cilı;UI 

1 

tı. Sefer gerilerde b:ı.~lı başına tini değıştird.i. mcnsı..: t) 19.48. 
bir müdafaa ediyor, havadan Cihat geride rahat ralıat Tukı.m bu'nciliği: 
yerden bütün hücuml.ar:ı ~.ırı;t / top toplarken alıı:trıaar:ı .. • kn.- 1 - R. !:>taş ı+G f-7= li.. 
koyuyor. lesi öme l'e Naci in W;tilste Puan. 2 - Atletik Yıldıs 

Bu devrede Şererın hııri- ısil geç .c"' gol Jı;açırnuısına. 4-.-ti 10 -19. Puaa. 
kulatle bir vrılesin.i ve Nevzadm hedef oluyordtL Ferıer'.n bu Birincinin muv•=latın 

rn \'.ıU ciheti 5-ıtmere!- fU.,~ •ub 6 -'-Lik .zarf -'-d.t ayni g:U7.ellikteki bloka.sıııı. tazyiki nihayet 40 ıncı d.alti - ı aren =..: ·a ıuua :r-
ıt Vckiı.!etiruizin r haM bu kaydetmek liızımdır. kada scmereııini verili. Naci ı:ru~ı en fazla takımla. bitiı'R. 
i de p.rtıJı: l"~ yoluna koyaca- 15 inoi d:ıltikadan sonra ts- d'rokten dönen toı:ıa yetişerek Kuleli Askeri Lisesi 63 takııı 
fwı t dWyuruz. tanbulsporlular sağd:m ulrlan ilk ve soıı l'cn.er golünü rahat- büyük İnönü kupasını ka= -

Y l ~a her~ ra:,'>meu ve e:ıl inJ...i•af eden akınlar yııpu.r ... •rı ça. yaptı ve devre bu sekilde mı:;tır. 
, ı:lıınmın m::e ciiııe ar.cal: as_ B . Jrta.ş r.aüdafaı:.'llnı mü.;kill sı:n liıeiverUilenn galibiyeti ile Dc~ece alanlara kupa ve ır 

vaziyete so'ltmağa b ~l:ı.dılar. , bitti. d ly:ı.lıın bölge hed terbi;r.sl. 
4{) liı':ı. g ~ "i halde bJ.tün biri Mük,,rrem kendi nısı: 3aha. İkinci devreye Galatasaray. direktiirii l'erid• Dirimtelti: 
fero :ıı.tle ve feda:·iirlıkla ~alı- smJan siil rek götül"'.lüğü ve lılar büyiil< bir enerji ile lı:ı.şı.._. t::..ı.·ıüından tevzi edilmiştir. 

!'ençlcrdl:n -bu pek az olan lıütün siyah beyaz müfuı.faıı~~ dılm-. Üst fu;te tehlikeler. Cih.ıt 
r::ıan;. l;mru cm vermiyerck· fera- ath:.ttığı halde iki i1l.r da to- ç kışlar:iyle önledi. Ucşinci da· • 

~i ~:t~r:-:;~:;sı: ~~~ f}:$:~~:E~e~=~~~: ~~a~~~~~:=71e~rir! 1 Asker ik işle · .1 
yor 1=.ıaathıdeyiz. za.k ·t>rdı. He.kem Şazi bu bir fırsat knc;ı.rdılar. Gt?nç vo- Bakır köy askerlik 

lılU AD .sENTOÔL!J pcııaıLı.yı da vermedi. 31 inci leci usta Rebiinin h=ladığ:ı ı şubesinden 
itikada ı, anbı.ılf:porıı:.1 tıı.z. r,ok müsai::l bir pa.~a • iilu.ek 1 

l t.e 

1 

yiki rihayet ke::ıdi i gösterdi. bir vuruş yapar:ık bulutlı.•ı Şubem.izde kayıtlı Sa.n:ıyi. 
""aıı•..,.,. syon Mehmet Al;,,.,in !) 'm $ilaııe- bombardıman elti. He'>' · mu- harbiye binbaşısı Cafe.r "'" 
..... ..,_ diği Sweymın lı_fif oir kafa 1 kabil akında. rla Eşfalc, ~ chmet Arslan Yücedağuı (1749) "~-
ıneaat:ıı da.rl.eiyle a~lara. yuvıırlarlı . J Alinin lıavalC$İni ilJ adımdan beye müracaatı. 
---ıı 1 · 1 oyunun bund n sonraki kaleye sokamadı. Haftaym or- ye memlck<otin!zin en kıymc\Ji 

lstanbul belediyesi, birtt.raf- ~~~~~~~~~~-~~~-·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ka ı-cb''Ml $.ıtln, Tümen komu-1 
t:ıl"ı genen!! E~ .... ker, Ü~· 
sutr-Jıri komutanı a.miral Dulu· 
si Gordalay, Den;z Harp v· si
liıb nsıtaları komutanı amiral 
Hüsnü GökdenU. :ı:: lcdiye Rc-1 
iı;ı K=ai öz. Ewnıyet Müdlirii 
Tacettin Ortaç, devair müdür· 

(B•• torotı s ün• oayfad•I şehrin muhtelif yerlerindt!· 
pilotun yolunu şaıııra.; ak lıaŞk ç RLiT ş Si amasında bir yere iniş yaptığı veya bit.;.. 1 · bozuk yollar1 so'Kti\?i.ip tmnir 1-nmcı111:1ım> 

... 

F E 1~AA iıtED E 1 BU AKSAM 1 BU AK 

1 4 
len, P. vilayet reisi Abidin A· 

_ , ı:a.l, Hatı:evi rei.i M. Ali Kağıt-.____________ çı, g:ızeı.cciler ye bır çok zevat, 

nıf bir memlel" tte bir şelır'rı / et. ; .,en bi· t:ı.ra.ftan da kana- 1 

ve köyün bombardıll''.tn cdildigi liznsyon iı,ıerini ta.ıızim etmeğe 
veya bir biLırıı.i' meınlek t ha- çalcynaktııeır. Bu arada, Yeşıl
valarmm bi tara fl.ığınuı .ııı.a.ı e- dil-ekte yeni bir kanaliza.syon 
dilditini ijitınel;tcyiz. Buıılarj inşasına başlanmıştır. 1 
da lıa.~kaca ve siyasi bir kasit Bıı yelli kan&lizasyon lşini:ı 1 

ve sebep yolaıa fenni ve havai pek kum zıuıuında neticeleııece
,e.rtlarından doğma bir yanlış- ği lıaber verihnektedir. 1 

·---~-E_C E._s 1 I Sebİr Tiyatr bulıımouştur. Belc.liye reisi ile 
'ıi OIU Bw ô1 mehusu söyledikleri tu· 

'emsillcri hitabede Milli kahraman lnönü-
l'e ruz5ında Dram lıımuada nıln etrafında tek hlr vücut gibi 
ııu AK ~,.-. ••. , ;; ':o ılıı dımililı: ve bütüo va.kareyle du-

o T E L L o raıı T.: k milletinin bahtiyarlı· * ğı.w tebarüz ettirmı.şler ve uzun 
U%WI, allı:ışlanmışlardır. 

tı tlkliil caddcsınde korucdl TEK EKMl<-:K 
kısmında lzmitte tek kI::ıek ı;ıkm:ı • 

BU AKAŞAM sa t l0.30 da baş!amı~tır. Klln:ııı 13 kurJŞ· 
D A D 1 tan ·ımektcilir. Belediye rci-

!ık iee pilotl&r acemi imiş deyip 
~e<;mek doğru olmaz. Her şcltrin - -·~ 

1 
ve köyün yanında muayıım bir YARiNiN ŞAFAKLARINI 1 

nirengi bulunmaz. Köylerın ü- ISmı.t.N WACAII 1 
zer!A,.;nde ı'sı'nılerı' "'a.zı.lı. dA!Tı'I· (JOcUKJ.ARl.(C _,__ · -.r- ... u .; • '-'O 1 Bu fevkalade ve l'OU9lesna müsamereye memlt:Aetimu.in en kıymetli mu:siki so.n'atk[lrlarınd:ın müteşekkil ınuh..-
dir. Fe::ıa hava Ve ru··yet sartları Yurtta Ulu. ~ ıe şetk.a. ı ~em bir beyrl ~.i.rak edecek ft kı.ymetJ.ı. bfttek.irın eH"rleriui ve alaturka musik.isinin en nadide parçal:m.. 
yıı.nlışhğa sebep olabiliı. Bu ııe- tine muh~ çocuk.la 23 Nimn 1 nı ç:ılacaklardrr. 
bepler mülahaza edilmeden doğ- Çocuk boyr81111l ve ııaıtasmda oe- Bu vesıle il• emo ınl•dirly•U tarıı!ıı«lan gayet ıtİl.!:ı'I bir film gÖ<ltcrHecekti.r. 
nıea Onıa.nn Cehlll1. e h""·netmel' vind'.rmek içi" Çoc'Uk F.aırgemc T"-~ " . . 1 ı· b 1 b f , ı ~-• •- . _,_ . ı..uu .. uı-K rnusı a ını fl'E"vetJ eıre ens:'l ı u unmaz u ır.ua :nrırma .. -.ı.arını wvsıye ~·r.ız... 

her haJ1e bu bilgili e fedakarı Kurumunu ya:ı: ımlarımzla kuv. D'KKAT: Yerlerinizi şi don kapatınız. ~OIU•klar .1umarahdır, Biı..tler !lttr.nıa ilşeslrıde SDWıruıkUıdır 
ıµ.hsiyetlere hürmetsizl.ik olur. ı-avcmı_1•~ndlrinla.---------l!ı•m;.mu:sı:::::ı:ııu:ı>:ı-1:2iL.'8J-aE11ır.ı•!Dla:ıııı!amm.:ısı.:z~mam::ıwı:m111o:ı:ıır1mm;o::ıı.:;;:d 

b 



_.,.;: 

H ZiYETi 
Denizde bir 
raqıışma ' ıa.. taNlı 1 iMi oayfad•) 

ı*;!~~ İkinci İnönü 'i M·~na~~ at 1 Akdunizda büyük J 

{
illin etmek kaygusiyıe. tngiliz Ve k l ı / d . . [ 
:o:~~d=c~~ Muzafferiyeti (B .. hrefı.1 inci_,_) anı(~~ .. :. ~I~~ ~.ı . 

1-.etinne yapılan baskın Wavel ca .... ,.,, 1 trıaı .. ytado) ~ tetkık ettim ve yeı;ıde~ ; ~elere göre 1taıynn ~et. · 
cıırttusuııu tespit ga.yesini ilJtih- Bugiln, Ebedi Şef Atatür- al .. nması lıbım ~len tedbırleıi lerınden her biri 20 santimetre.! 
iaf ed~ mi idi? .Jrün bUyiik "Nutuk,, ta bu ~arlara. tebliğ ettim. lıı~~ 1ik topları milcehlıez F' u:ne, 

• 

Rusya da 
geni bir 

komiserlik 

1 

Alıı nr.ların uğr"'". 
dığı büyük 

ezim et 
' 

Rumanyada lngilizlerin kaza,.. 

1talyan donanması, büyllk ~ Ve heybetli galibiyeti rımızın ~:ı-:ct vene!, bugLın Pola ve Za,11 kruva..-örlerlnın 0 
Jıarbın ka:nlı ııayfalannı yazmak ·ır eden parçayı karileri- ve yarınkı. ıhtiyııçlara vefa l'di- bdyilk Vincenzo Oioberti vı:- Ma-
iııterkcn intihar oden donan - nıize arzelmek istiyoruz: c~ mahıyetirulen dolayı mllııUıri- estrale d stroyerlerinin battık-
ırn.!ara peyrev olınalctan.sıı., en- "lı,ınet Paşa 31 fart glhıll hiın. , . . . , lan anl:ışılmaktadlr. 
g;n:ere açılmayı, çarpışmayı ve mulrabil taarruza geçti ve Telef<>n şe?Jekesının 1t>VSii Dalı faz! t r ·ı•ta. · t 

Yahudi 1 dıtJı 6'11f1/Uı 
aley~tarlığı !!'!r.!e!_ 

Kauçuk yetiştirmeye Şehir ve kasaba-1 ~d~~:;: ~~! 
büyük bir. ~n~mmiyet : lı:.. d ki /. ~k .ı..ii- bir nutukta Yugoslavyadiuı·hıiJa 

verılryor 1 Tı a em a e :n ııederk ezcilmle demıştir lı:i; 
k r · kara kuvv,tlerinln ık- dilşınımı mı:.ğlüp oo rok 31 . - İs~bul telefon ı>ebekeıri-ı dilnıek~ir.a ıusı a ın ı. ar &-
nı 1 ulla.: ını ,.mniyct n.ıtına al- Mart • ı Nisan gecesi ricgte nın tevsıı hususund.t alınan too- B:ırtolomeo kruva .·· .. , 

ku~met el ... ~ • .,,,,.... Hltlerin ihraz e++=-i == •• Moskova, 30 (ıı..•.) - "'ük - ıt.~,,-,,.,~ -+= ._ ... 
A ,. • ...... dlplomatlk zafer, ııımıu.,. 

ıııc'' "lovyet riyaset divanı tara- : . Bü~ '30 'a.a.) - Rador • 'kadar uğaradık!11nnın en cldd6-mayı tcı ·:h mı etnı4;tlr"!. m tbur etti. Bu suretle inin- birler nelerdir' ·--~ ~eru ı;~en 
l • "- ts•~-'-··ı· tel""'on "'ierty•- temll':uz."a Akdcnizdı- be.tın_ !mıır t:u satırları ta.ma.rnlamak ;,,. nbııruzın bır sahifesi ikinci .... uuu = .., .., tı E 20 ltal d ı 
1n '"Ok yak d ı· k d ._, r. n az yan 1ua tı"1 

fıi.,;.m neşredile.-ı bir kararname' :ıawıı hıldiryor: · lmak 
ile yeni bir "kau~uk 0·~~y1i halk '. . Perşembe .... ~il ,,_,.olunan ~ °. . üzere, çok ~ 

Uırkcn Londrayı dinledim. I<'n- önü zaferile imli edildi. .., .' ın an a a a ar oıuum . batmıştır. 
şı,;t donanmanın da.ı,~p sıvur "E!enllilar dUşınan çekilir- Beyoglu mıntaka ·ını ışleten, 'l'arantodak. ltaı _ . t 

' -- b .,~, -...-· li bir dıplomu.i he%İmetine lnbr 
komiserliği .. tesis edilıni~r. Bu· ır kararnameye göre ,şehir ve 14 etnı.I . 

+><•-,.ııı ıı.nlııclım. Gerç k! İta.l=n k_ n garp cephesi kumandaııi- 1 aanU-,,Jın takViye malzemesi b , . · . 
1 

•• Yan. ~ayın 1 

-.. ,_ tam 1m· ta' b u vazıyetın lıancındedir. fa-
komis~rllğin başına B. '!'ikon bsahelarda bulunan yalıutlilere ıaf'. din Ştir. Balkan!ııma IBti»-
Mitrokin getiri!möa+;r. '-"enı· ko- ait emlakin Uıtiml!ki ve bunla- · .. hUmyeti. ve iııııanlJ>* 

don:uım..-:ına. kovalum:ı.k ve ıe 1 Nü:an gllnU cereyaa eden amım ge ış mon Jlrıa aıı 1 • 1 1 • •. T (' 
k•r·ma.k için liştün bir 'ilr'at 1 muhaberat -ı:ı ,.n..iln •-"--""· lanmıştır. Bir buçuk ay sonra um 0 c ıı;nı uzerc . arnntoda a-ı 

..,~ • karşı hunnet kaleleri bil'9' · 
miJCrlik Sovyet hükı'.tmetinin nn devlet emvali arasına ıthali birer yıkılmakta iken iki ge. 

"" k ,;~· ....,_u Beyog·ı t lı . 1 u·.. voıır sınıfından lıır 1111-hlı tama-
vercnlı-rııı hak. ı var. Bu donan- •ını te bit eden vesikalar- u lllU1 m nın ış e ıgı ınen kaybedilmiş vaziyete gir-
nıa, çok defa, ı;,; gorürlı:cn de- dır.,. , mmtakada muhabere sıkıntısı mistı Keza hatır! rdadı k T 
"il, dııılenme .vazi.vı'tinde ve Eberli a.."e, Milll a,.,- ..___ ve rahatsızlığı ka.ikmış olaoıık· · ._:,_ Ca 8 r 1

• a-
1; .,.,.,.. .,., • ...,,. tır raıı...,.,.. vourt;ınıfından _diğer 

milli bir kauçuk aanayii kurmak 1 taka:ı'llr etm~~tir. Bu kanundan evvel Yugoslavyıı.dıı. zuhur. 
bususıındaki emellerini taha.k· ı 15 agustos 916 dan evvel husu- gelen hldlseler VllZiyeti bird9a 
kuk ettirecek'tir. C',enup mınta.'m ~ kanunlarla Rumanva taJ:ıiiye- bire değiŞtirınlşttr. 
lannd&ki bir ~.ok Kolkozlara son tine alınmış ol.a.nlarla Ruman- Aleksandeı bundan ııowıı. IJ&. 
g\lnlerde kauçuk fidıu:ılan tevzi yanın yaptığı harplerde 'Rumen yii.k Britanyaya ıı&:ilnU DBkl&> llfilenıun ateŞ hıınayesınP maz- , 'fından o heyecanlı gilnde te- · bi · ·ı I ·tt · r d 

har olduğu ııır:ıda za:rarianı · ıı.tı edilen telgraflan gene '27 Diğer mıntakalann tak\'iye r f(C~ 1 e .ı nrıo sıaı ııı an 
u;;raılı. Her. hal~e. büyük de- M rt ntishaınısda aynen ver- ve tevziine ve otomatik olmıyaıı <la bı; ~ırhh, 2_ kruvazör ".e 21 
niz de Je.ı.llln mısaf!r harı~lye nıiŞtik. civar merkezlerin de otomatik muavın gemı agır h sara ugra-

edilmi.Ştir. Rusyanın şimdiye ııa.fl:U-ında yaralanaıı, nişanla. dcrek dem.iştir ki, 
kadar yetiştiremediği yegane taltıf _edilen, cesaret ve ııada - Tar·h· . f · 

R · d t. olması hususuna dalr projeler ını..,<>tı. • . . . :nazırı oma ~Yıtretin e hatı- .,.te bu~iiıı yıl dönümü- Lir haftaya kadar taı,lamlnnmak H bin bıdııyetındenber1 ltal-
n; defterine mulıim den;;: ha- ' nü hürmet ve tazimle aıınrken "·•redı'r. Bu ış· !er 

1
. em' emnı·yct Ytı..nl&r. __ ın mevt:ut 6 zırhlıınndan dıscleri tle kaydctnı k 'fırsatı- o gi!nlerin am rph i erinP son ~ ' 3 · h · 2Q 

nı bulacaktır. suz aükranla.nıruıu ~-....•··o- 1 edilir firmal:ı.r müracaat etmiş- u ngır a.ııara ugramı$tır. 

iptidai madde olan kauc;uğun · k:ıtlerinden dolayı emri ırevmi- ! hu k ı ımi2de . ~ ~ 
m1'mleket dahilinrle yetiştirile - lerde mredil~ bulunan yahu- '%lm ad~ı b~yl.ik hır bir!Hı:, • 
bilmesi için büyük bir gavret dılcre Ye Rumanya uğrunda mu- 'ki ve da.re el.~ olaıı. bir 
sarf edilmektedir. - harebeler<lc ölen vı\lıudilerm ah- 1 ncı e\w _gooten1omee. Bıı-

fadına ait olan emlak ıle en 8A nu ışte ~ ıkı amile medyunuz: 
30 sene<lenberi hıristiyanlığa, 1 - Tayyarelerimizin muıaH 
dfüımüş olan veyahut rn~lyet • : olınıyan yüksek kabiliyei.ieri 
len nazı rh r meclisi kamriyle kı buııun nctiaesı olıaı-ak iatılısal 
kııbul edilmiş bulunan yııbuail&- olunan aguııtos ve eylill a;yı.. 
re alt emli\k müstesnadır. rındaki üç hava ınulıarebeııl .-. 

v - --v !erdir. . t."ruva:Wrden 4 il ba~ş, 3 il ha-
Bir İtalyan zırhlısı, bir kaç ruz. Yekunu 2.5 milyon liraya va- Sltl'R ~~uıtır. 8 1ta yan torpl Yugoslavya b' 

>iı.rı.n naor batmııı ve y.a haııara' ı• nın bu işlerin ihalelerinin yakın to rn.uhrıbı batmı~tır. ltıüynnın . ene I• 
ug-r~mıştır .. İki Alınan nakli}c ngi /iz /ı Q V Q da yapılacağını ümit ve tııhmia torııı_to rouhııbı ve torp!to r;ıo-[ 

1 
• 

,g, mısı t.eBlll!' olın~tur. Bır etmekteyiz. Bu RtırCtl,> telefon 1 su _b;rfaye te 70 gemıdeıı mute· llrJ memleketten 
Yumm denizaltısı aı;kcr yüktıi h .. / 7.~l sıkmtısı i>:ale ooilmi>; ve uzun ııekkildı. . 1 Ü 
:lwlynn gemilerini batırnııı;tır · UCUm °' seneler için lstanbulun telefon Loı:ıdra, 30 (a.a.) - A_kdP.nı:.- Jı1t 
Bununla beraber. ür·at reko- A / _'f ihtiyıu;lan temin edilecek hale dı> cer~"!' ~4111 son denız mu • Cf Mf3C3ı' 
run" ft:ı1~anlar~ .kırmış ıl- mQ.iJ.11 CJZQ .gelmiş olacaktır. Bu rı yanda ha.reoosını.upm~ı.ye k~d"': nıa-1 ı 
ımısı ıtt•ma.lı galiptir. ltalyan ;J:f hqlen şebekesi kurulmuş şelıır lı1n1 olan ;eticesı uarbm b•dayc- (B•• ı.rafı 1 ıocı uylııdo) 
anıwdABı ÜSierine tevec"'.ilı et- ko l<ı•lf• ı lno• .. Yl•d•l 1 td .... onlarnın 'ı;t fcnııi hale• g.-,l. t~rıdcnberı ltalyan veyn Alma.n r sokaklar hala kaJabaJıktır. r 

1 muılerdir. belki hu lll\dııı. mu.... • çok mUhimdir. Bu tahribata da- mesi \'e §ehirlcrara.ı:ı hatiariyl<> f~~osuna karıp. ka.%11Illlan en bu- Bütün pencerelerde bayraklar 
( tabkt'n~ .üslP.r!.mledırler. ır Londraya gelen ı-aporlarda 1 bağlanmış .şehir muh&berc:eri- ~zafer mevzuu bahsolduğt:nu mı.llanmakta devam etmekte -1 

'Bu ,gıdı , oyle goninti~or, ~haberler de vardır: nln tevsii de vardır gostermekted:r. . dir. 
P.ritl'nYa Akdeniz filosuna., :ı;- Bcrlinde za.}'iat tıek hUyilk- akliye vıısıtalıı.ıı tarif1!'- __ Amir:ı.llil_c c!aiı;~~~ t<>~li~el Her taraftan esen neşeli ha- 1 

· h:ıyet uznk d«nlzlcıüe d~ :u- ·r. Her taraf enknz yığını ile j lerind herhsngi-de2i iklik mev- gore tahııb eutldığı r.ımdıyc vıa bUtün çehrelerde a:ksetroek-: 
rcket scrbcstısıru kazan lıra- dol ur. Bundan başka sivil zuubli.his midJr• " katlar tel'\'yÜt eden beş 1ta!yı,..ı tedir. Yugoslavlar, llllkin bir 

1 
caktır: lı~ !talyan öz 0111zın- hlı.lktan bir ~k kiııi olmil.1tür. .._ 'Mantteeesüf ııJaıam üze.. harp !<'cmisincl~ Fiume knrvl!- itimat ve müsterih kalblerle iş-

1 dek! ~."· t~l.ın netıC<'lli ! Berlinın en z;ıyıf noktası sığı- ri (Son Telgrnfl gıwıtcsini o- ~n~ _ku\'\-Ctı bilh:1ESR teba- !eriyle meşgul olmakta ve Ka-
.,....,,_ ıwıklannın kafı olmamasıdır. kudwn. Bana ntfe<lilen lıeynruı- ruz. ettınlm~ktedır. lnşa;;ı 19~1 ra Yorgeviç haııeda.ııının hima-

)\lııum - :1talyan lqebbtisll- B~tlin'in Sil ltı.lometrr k :l~r 1 tın nnb~ılınaz bir ifade ile yıı.. 1 de ıkma~. edılen bu gemınln ııu- 1 Yr0 .inde devlet işlerini rJlerine 
ıııin ncrtemedi"ine bakılırsa.. 1 llznkla11n<lt ulunan blitUn ı. a- ı zıldığı.nı r;öt'düm. rati t7cnı~l.:l' ~nasında 34;~ alanlara karşı tam bir emniyet 
iki 1ıa.sım ordıvu ayıran 4~ ba ve ay.lycler Bcrlindcn i Taı-ife L~ndc Vckf.lctiıı ve mı! gıbı bily~k hı_r.rakama batıgl bsıı!~mektedirler. Yugoslavlann 1 

1 kilometre dcrınhgiııdek.i <;ôl. kaçan zengin Alnııı.niara clol-ı hUkünıeti ı e!!lı1il !T'"&nsipı mem . olmuştur. ~gır sıhıhle.n arasın-. buyük şövalye kral biı-inai Alek- , 
' hele bu mev~de,. bUy\ık kuv- muştur. leketin iktısadi ve içtrnıa! ~a· da 200 m~ımetrelık 8 top. 100 · sandnn oğluna karvı tükenmez · 
vetlaııle gegilıııerruş dC"ınekı..r . liambuıgda ika edilim lıu- tına en müessir vasıta '>lan mü- .mıl:metrelık 12 top ve 18 tane bir muhabbet ve sonsuz bir sa
Çoiıi rk&du. bırcltnrnk bir ileri 11arl•r brin kavvei 'tnanevi - nakalat hııde az:ımi sür'at, bil- ' de hava !!afi topu '•ardı. Nor ı dnkatle bağlı bulunduklan ma- j 
m •'="' e bel'ınm-.k ise, ço., tehi . ycsfai 'ı 'Jk ten 3arstrııştır. tün vasıtalarda nakliyat vahde- mal milrcttebatı 705 l:lsi idi. Fi· lıln:du. Fakat bu efsanevi bağ
kalilllr. Vilson ordusunun mu'_ Her ik. i t!e a!lkeri tcsısat "Ci· ti ve yurdwı h hangi bir ye- um" 10.000 tonluk~u. B• ye~te/ lılıg:n bu tarihi günlere ııahit 
kııb11 bir taarrazla bu ileri fır- vanntia bıılıınnn •;e birisi 150 ı rindmı tesr edi 11 bir şevin Ji- 7.arar sınırını tesiri! eden döıt olanlara da unutulmaz lıabra!a.r 1 

!ayan kuvvetleri U.:peicınuu tligeri 60 m.ıtrclik bır cepheye ver ucuna inkıtasır. nakil işıni k,.,ıvazörot'lı 11!ıntli yalnız inşa-! bır:ıkacak bir ııekilde tczıı.hih· ! 
ihtimali de kuvvetlidir. m-alık olaıı ikı .apartınıaıı blor.u fen. ilim ve tlikkat Y·>llanyle en ı;ı l!l.'!O da ikı:ıal edilmiş otan edebilmesi İçin böyle istisnai' 
ııawstı<n •>trufoUh: tam:ı.mi~le hıtrııp olml1$tur. ucu.zu yapmaktır. Gori~ia kalrr>nkLıdır. hildise1el'I! ihti~ç vardı. 
Kereııden çcl:ilcn kU\'Vetlerııı Şimdi yalnı~ ıyıkik harici du Binaenaleyh esas ibb&nyle Vimcenro GiolH'•li torpıto Bütün Yugoslav} -tl>üa-

ha\·adıUl \'e 'Karadan açılan 
41

_ vıarl r göı iilm<-l<tedfr. tariiel rdc fiyat arttı ıak muhribinin inşası 1!l3tl ıia ikmal tı, Yunan matbuatının tefsiı· . , 

Malları alıruı:nlara taz.miat 1~ asırlarca müddet herkesi& 
verilreoktlr. Kanun yahudilerin i ag:zında tckrac edilip ~k
bundan sonra ııehtrlerde gavri , tir. 
menkul alınaiarmı menetmekte-1 2 - . Harp . dcıı.mnamısıa ı 
dir. Profe9Örler, subaylar, hı\- ~ferlerıyle_ Brı~ yu... • 
kimler. doktorlar. mUhendiıder, bınlerce tufek:. yüilerce t<ıp ve 
avukatlar \'e memurlarla d;:vlete bınlerce_ ton mühunmat getinlll 
mllhim hizmetlerde bu!wıınuş ~mile~ . ~.u~ru~ hmıuod& 
olanlar yahudilerden istimlak tı- gösterdıği buyuk li~'akat. 
dilecek gayri meokıılleri uııun 1 

.,. inıdi harbin en sıkı ae.re-
\'Rdeli kredüerlı> satın alabıle-1 ııiııe giriyoruz. Bunu kazaıı. • 
ceklerdir. malı: l:izımdır ve herkesin ya,,. j 
Bükr~, 30 (a.a.) _ N~·olu-. dımı ili' şüphesiz ki ~.uarwbill

nan emırname ile, Bııyan Lupa<-' nz. Bu zaf~. uzu~ sureeek 1ılr 
konun Rumaııyadn bulıuıaıı hU-ı -sulh devresınm takıp edeceğin • 
tün malları devlet~ müsadere &- de 9Uphe .. etmıyonıın. Biz .,. 
dilınjştir bu- tlıktatör ihdruımı, ue de 'Jreıı..I 

Bu ~ar toprak ve bina · dimize memleketler Bhakau ak·' 
olmak üzere 53 milyon 700 bin hmızdaıı bile giqrınlyon.ııı:. O...· 
ley kıymetindedir. Bıl,}ıın ı.u • y~aıiz, cihanın htırrly®, lllildıı 1 
peskonun menkul e.ııyası ile bü- ı bır hayat ve emek matıııullerini· 
tün alacaklaruıa da el konul •

1 

mUşkülitaı:ı:ca nıi!badele eıile -
muştur. Bava.ıı Lupeskonun Ser- bilmekten ibarettir. Bu ~r' 
lctlı liserinde hııklan olanla< ve yıı.lnız İngiliz liıııruı lmıw'8'1 j 
bundan sa tın alacaklar 1:ı gün . lkmokra.si.lenı ôeğil, btitön i11ıt- • 
iı?nde keyfiyet~ mahkemeye bil- ı yayu tatbik edilmelidir. 

Norveç.f:e 
Almaı .. tethişi 

teşleıic 'tllkıp ~dıklerı bildırıl- ~o!onyada Dent m~h::tllesi1'Cle preruılpi yoktur. Sadec<' bil! . ertilmiı.ti. Hacmi 17!:0 to du., lerine geniş bir yer ayırmakta 
lnekle<l;r. :Arazı, kıyı k- bulu.nan H,ınıbrılJt fnbrlkıı.sı yornz ki işletme va ıtalaıının 120 mil!mctJ-(>Jik dört topu vıu... ve bu y:-.zılnrd:nı dolayı gazete
laştıkça Alçalma ta ve buralar- bütün mliştemıitttıy!ıı h:ırnbe / hııyatiyctini, «k•ikhı'(ini tamam.- dı. lerioe teı;ckkUr etm31cıted!r. 1 
da müdafaa ınıldinlar:. a.z.ıtmak- hnLndeclir. Ke.ıalil· Bone isti- laın~k ,.e lamirl»rirıi yapabil • 'Maeııtrale loı-olto muhribi~ . Nazırlar, 'ID«lisi dün bıı.ııve-. 
tadır. :nıııyanlıırın Mwıavv • kametine gidım trcnleriıı knlk-. mek i~in hariçten muayyen 14~'1 ton harminrle idi ve avnı kıl genera: Duşan Simoviçin 
;-ınnra - !'dova yolımtı k.ıptır- tı~ı gar ıla bıı~· .• ıu bir kaz. m ·. ı1ckctlcrin tı•1ayihin i,>lrisa1 top! .rn m li'ı bı·I .uyordıı. 1934 rıya.seti ıı.itında toplanmıştır. . Tesis edilen örfi 

nıırmak iı;ın 60n bir nıU laf ya yıgmı halindedir. I rında olan vesait \'il malzeme ı de iNıa cf.ilmişti. 9.30da ba~layau bu içtima 

dırmek nıecbonyetiudedir. Hıle.
fında hareket edenler beş sene 
ağır hapse malikftm oıacaırra
dır. Bayan Lupe.qkocJan ııoıı ın ı 
sene. icinde para, eşya, kıyn. •c' 1 
vesaıre alınış olup ta bıın ·arı 1 
kaydettirmiyenler de beıı J:Joe 
ağır hapisle cezalandınlr.~ıı.k-; 
!ardır. ____ ,.,__ __ 

da gıriŞıneıerı bcklcnebilu·. e- I"olony da çıkıı.nlaıı 100 ka- 1 çok r- ..ıııan"ı1t1 ır. i ln?,iliz gaııeteıCt"i &niz muba-
1 

seııt 13 ~ kad.!ll" deır.ı.ın etmiş. Sun"yede idal'e pek nte:rha-
l'Cuııı 'Sllkutundan cweı bır kı- dar ymıgınd.ın b ri a gündı>n B zı ~7ıc1· bugün bir reb~si h. krnndnki ya?.dılılar: ti.r. Meclis 1 Nisanda merlycte l . i 
Bım ımvv~tlerın __ geri alıuar k atl:ı devam etmi~ ve bir Lb- yerine 10 • 15 nılli k•dar pa- yazılı:ırda. Elen deni~ kuvvetlerı- gırccek olan yeni de\•let lıilt~esi .. l·- A me SIZ(,"#! ""' ! 
Asmıı~a bcr ,mudafaa tertibi rikıı.~·ı te:nı miyle harap etmiş- halıdır. Bu vaziyet daha ilerlerse nin ele bu mfere iştirak etmiıı ınucibinr.e, dokuz aylık olarak SUı{Ull Londra. 30 (e..a.) _ NOl'V9f 
ygp,IJ..., da ştıphcsi ır. tır. BombaL'\r b'll borularını avni zamanda memleketin zaruri olm.ıt:ırını bilh= memnunivet bınzim edilen bu senenin büt- a.ıansma gelen haberlere göt-., 

..,. bir çuk noktalarda cidJi lwsa- bir icabı ile kömür fiyatı v · le knydedlvorlar. • çeııı 31 k&nn:mevvele icarlar mer de • . ·orveı::teki .Alman komiem-i 11. 
Aocalı, çeruleıı hasının lzı ll- ra uğ'ratmııı olduğu ~bi bns1ı- s:Cr vasıta ve nııı.lzemede de ah· Kruvaz'ir ve torpito muhrip • iyatte kalacaktır. RV t Ctti Tr bov n Norveçte nmııen f1ta 

:ZCru>de yurıiycn Britunyu iın- ca deıniryolu da tahrtp edilmiş- v-ıl icabı tereffU hwııl olursa 1 !erinden mürekkep ltalyan ii- Belgrat 'radyosu aşağıdaki edilmemekle bera2ıer örfi idate-
llıtratorluk k~tlerlnın, .c\iı- ir. halk işini gördü'ü kadar yine loııu Yunan denbıinde amiral tebliği neşretnılştir: :v yi merlırmıetsiz bir ,eltilde'telils 
nıaraya_~· ilmU::~d 1 ba ge. Bremende 1000 kişı ıilmfuı ve halkııı rn.a!ı olaıı bu vasıtal.arın 1 Cunoingham·.n filosu tam n· "Baaı ecn~i radynları muzır .,. -eni hükumetin eden bir beyanname n~lıt-
tikmiy.,.,._.en ~ ı e ılir. 7000 kişi yarulannuatır. Focke hayatiyetini, mevcudiyetini nor 1 den muh:ır~beyc mc"bur ed'lmiş heyecanlara iılet ola.ra.k lK'lki tır. BUtUn Non-eç gazeealerindıı 

T:A!er, Kerende bir Çok e.1ır 'lılfc fabrikaları t1ımamiyle mal ··'·ilde mahfuz bulundur- 1 tir. tal.van gemileri itiyatlan' d f leşkili i(İll yapı- · 
- ltaly •- """ " ı-na maksatlarla yalan ol- u ·~ ve tlırva.rlara aın!mıı'.Jr •· 

•. bi baskı _, _, ... • makta beraber memleketimizin an m za ereı•r retiı., neşredilen bir be"'"'llll • "1ı.1 ıunnını§S'1• an,..ı- e- h p olmn° ve nıUPSSesenln Uc. malı: için kısa ve muv:ıkkıat ~-ı V"''hile dairılmı• olmakla lıer:ı · ı· ı iJ Jı 
"ilı:nooe r n yapm;fü te biri k:ı.p:ınmıtk mecburiyetin marıim·a mi.hıho.sır olmak üzere ber bunlarrlan bazılarını ıııuha- komşulariyle münasebetleri iliıe- 'C' "-· 

ltıt•lıarc.ti göstermişltrdır. de kalmıı;tır. ı hayı.tı uyik etmeden bazı ııeY. rebeye icbar etmek imkiını hs-
1 

rinde mliessir olabilecek .._ _ Vfohy, 31) (a.a.) - D. N. B.: me bundan böyle gorek b mat 
dan ııoıır• "'us H ı _., Schanf ki ''l ı ı ·ı ... _ ,.. t ·-+•·- d. 1 1 t Bı ··'--- L.~ k ... Sal'"ı·yeUi !•'-··sız m-'-"ıl- .Alman kU\'\•etlerine karşı, ""'?'ek Asmara ~ w. ... VVa ıı. ıov...,.,a e er,.-. lUl - er t 7.erın...., "'ya ,.... ......,-...,!llıı u 1 ın mUf'; ur. ı m .... ...,e..,.,.,~ ı, berlor ne,,...tm~,_._.,,_ı-. "'u '"" 'ı«.ı.ı ..,.., liitl ... -

' •4"il~ek fe'a"k0tl ·' d R hbock kak'- ·u bili •~'-"' ı el İt ı ı ı ~·- .,.....,....._ ,.. lerm· den 0··gr· -1·ıdı';;;ne gö-, Su-1 erin emri ile teessüs edıın ıtz..ı-ıne .,..... - • • v er ,.o. e ve o ı;o ... rının teş ı;Unı e r ve o....,..ır. 1· .za,· atUın V\' a yan arnı Jar h•'--rleıı· k- 'ı""'tle •-•··"be _ , = .,. ·~ k t.:.rafta:a kil · • '--il ' p= ~• r- ..__ ~ • ed silk. • ma arıınta karş1 işlenecek her gurur. Uiğcr . " . _. • son tl'b- ettiği nın ... , ~nin merkezi a- Tan•are seferlerin,. hao;lanıyor 
1
· bin bidayetinden beri mv.lıak • ı zunuz. Memleketimizin hattı ha. : ny e unet avdet etıneJrte.. 1 türlil cürümler haltkında Alman 

~rde biJdirıklıı;ı gıhı, lı.alynn tı1an infılil - ve yangın bombıılan - - rhirler arıısı tııyvare Bt~ kak olaraı.: 8 torpito nıuhrib; reketi Başvekil General SinJ<>. dlr. Bununla beraber fovkalade' kan ta:tb·k edf~ 
fi:ı.itre ordusu 70 bm m ·vcnt- ıle dümdüz olmu~tur. Bir tek ferlorine bu ı;cne de devam olu- kaybettikleri bildirilmişti. Bu 1 ,.1·ç tarafından yapı'--a beya- komiaer gr~neral bentz tarafın- b·ııdi~ı:munekwtedirı . ı i 
lı.ı b. ··~~- ... eeed 250 yılr 1 -·rı.. ak > A lmrlrı d'· . w· · h · 1 · 1 ....,. daıı ıılınar. tedbirler .,;.,,,dilı·k ··-~~~"'!!!!!!!!!!"!'.~!!!!"'!!!!!!!1!!!!!11!!!!! iHe. dııha ır ınııuutıt muka- ., e ~ .ev ..........,...r. na.c · mı. çı .....,, uşun en torpıto mu np erı şun ardır; natla sarahaten tesbit edilmiş- ,,_ .. 
'"eı:net edebilir. Du ordunun :Kahire, 30 (a.a. 1 Orta yeni hava hatları var mıdır? 

1 
F..spers "gec.en ha:ıirıımla,, Za - tir. Bu yalan habeı·leri işac e-- muhafa:ıa edilecektir. 1 

doya ili;erinden ~enıp bet;. Şark lııı;ilız hnvn km'\·ctleri "- Vasıtalarımız. meydan- firs. tenmnıı.da Curtatone tipin dcnlcr hakkıııda tazım gelen , General Dentz yeni Suriye ricalı ile temıuılanna vam.et-~malliği ıneÇhuldur. Bu, ·raki um• mi kıırargli.hımn dün ak ııı lanmız ve teı;kilatımız hazır - den bir torpito muhribi, eylc!l . hüklluıetinln teşkili i~in Suriye mektcdit'. 
;_ h•-kiit ba· kA iııtikaınette n l'<?dilen teblıgi: dır. Başlamak fiknndeyiz. Bu d<' :11.ironc tipndeı:: iki to,.,.,;t0 tedbirler alımcaktir. Bu gibi ;~-ii-mm~·lj-~--~-iiiii~-~-~iiilii~im· •.•.• -.-~-:-~----iiiimiiiiii' ....,, -~ '"--"- ·:ı:·•- t;;-'l bo bar Af "'!. • h ti halıerler mli.,'"tefit olduk! n mı·-cle in'-'""' e<kbilir. Bununla .,, .. ..eıu uc, ~· ız m - ıı ,,,,. yon - "· a:&I.< a arı muhribi, tM~i.,ievveldn Arta~-
~-~ de yapWııı, Erttro ı1ıınmı ta~yare1e.ı; dlıı Br ndi- ııııetmcye QÇ1taca1c: baıe getmış. here, teıır> ıevveıcı· Prnncexo sarırperverl.ih'i takdir ecıeme - rı·• KiYE CÜ HUruYETI 
'~ • -·'- 7.iııin cenubund..J i • ~" '•:.vu tir N ıı d'" b' t · yen ve iııae ettikleri ooberleri u nı Ord• .. ·ıı v-"-;"e m .... :..ı:ımuuı ·. u o Ye ı:~r ır orpıto muh- !ek tim. k d ~ .,...,......, ıııeyd0 tt•~· -·· ·· 'f·"· ti S E S mem c r.ı:e -a ar veren ~- • ~ bu akıbet, .Habc.~istan mtida- • ~ ~v..- ..,,ıye- l' ne- ıvas - rııurum • arnaun 1 ribi teır.inievvelde. ~~ z J R A A T B A N 

tb-··ında dıı miihim Ve mai.:"·· ticclcııen bir hüc:ıııııda bulım-. hadi tlan da 'iknıai edllrook lizı-re- ., nebiler tar:ı.fınılan YPtnlmakta K A s J 
....., "" ru ı _._ Y ~- b 1 t ise bu ecnebiler memleket ha-t.ıııiri haiz olal'ııktır. '....,,-, ~ unan y- r. ı A k J . . k 1 akı-~ yarel·~r rnitralyôz ateşine ti.- "- KöyHlntin elde ettiği hu- i m eri 0 Q rıc:ıne çı arı ac o.ıuır. 
'ffarnırın sukı.ıtn, demrrsolu- tulmıııı ve yıkı~tır. lki motör bu batın daha. ucuz .bir tarife dhıoau1'.ır muhacıerete idıar 

.\ı, ~ ke;ıfimeWıi intaç ed lir. lii bir bom!ıardınrın Uı,yyarc~i ile nakli hususunda vek8.letin A [f k • • ediliyor 
--- "tamatr.en tahrip edilmiş vı bir' bir projesi var mıdır' , ln Qlelerı BudaMte, 30 (a.a.) -· "Oli,. 

Affı• da ,. nı•uz çc..k tayyat91er hasara nğratıl· i "- Vckllet bu hususta l.lıım : Fransız ajansı bildirıyor: 
m•""~. 1 .,. len h lıkl ·~-·"t ıs., tamı 1 inci .. ,ıadal : Pester IJoyd " •··-' V ..,..., .,e azır an y..,.....~ a - . ben ya~ı~ını teşkil etmektedir. b112e.,,.,,ne er-

Diln avcılarımız M:ılta ilzerin-j dır.,, Bu altınların bulundug·u mah- seeden bildirildiğine göre, Yu . 

f ~ ' de l ıı tayyarelerin• hllcum <>-- ·•-- gosltı.\yadaki Alman ekalliyet la :3f en ederek: kısa ve neticesiz bir mu zenler 0 ka....,· sağlamdır ki grupuauu arazisi Sırbistandan 
" harelıeılen sonra bunlar• ta.rd et-ı "ar denı·zde Alman bombaların bunlan delmesine gönderilen çeteler tarafınclıı.n 

( ••• tarofı 1 inci oayfo.ı.ı mişl ııiir. A 1 imkıiıı yoktur. Bu noktayı, !l mi..'temadiyen iz'aç edilmekte ve 
'lı4ttt1n düşııı:ı.n askerl~ri esır e-' Bıitün hu harekft.ttan bir bom 1 tahkimah mUyar 5ö oı.ilyon 8S4' hin dolar Aiman ha.!kırun ınubacereti art· 
ıliınıiijtir. Esirlerin adedı henuz bardınıan b.yy:ırcsi müstesna kıymetinde ıı.ltın Novyorktan nınktadırlar. 

XllN!iuı lnilıi: 1888. - Serınny..,i: ıou.eouoo Ttak liruı. ~ ve 
A)ana Gdod.i: 2ô5 

Zlr•f ve Ticerf trer nev; banka muamele..,.,. 

Para blriktlr~nS.re 2.lllOO ıır.;ı il<Mlmiye vwly.,.. 

leıı'--'t edı·ıem~0tir l - t 1 · olmak "---- bütün ta•"~-•en-' Fort Konsa •akledi!dikten son- R ) "" ~~" ........, ,.,~~ ı (Blıf t<ırllf 1 ınoı fad ) ra Amerika hazinesi jn..u etmia. 
1
: oma, 30 (a.a. - D. N. R. 

~llıılann son iki ay zarfında liı, nıi:r: Balimen iislerine dilnınüt- p.c:aktir. natary'aıar toıı!ak ~!- tir. Bu nakil işine g~ ~-
1 

ajansı bildiriyor: Ziraat Bankasıoda klınobarah vo ıhbarnz ta.oarrut "-Wamıdo en 
~'1-alı ve esir olarak verdikleri !erilir. tı sıgın· akları ile muhafaza edil-•. zda ""·! Soıı haberlere göre !+oı.~h az 50 Urıaı bularumlara ...,,.ıe 4 defa c;eldlecek lıur'a !le ~kl 
~Yiatın 10.000 kişiye baliğ l· _ ··- _ _ ıııelrted.ir. Ateş a•m•""' mllhey- mu """anmıştır. Takribeu tebansı ve İtalyan g~et;;cl"i~;;I püna ııöre lk...,,l;-c datıt-.-br: 
~. • tahmin edil_nıektedir. Bul Diredaua bölgeslıı<lı' Adisabalıa ,,..._.. Q.OO<J ton altını taşımak için 45J y g sı ~~"·- ,,,..,__...,. ...,_ 4 '<Ltt ya toplru- .ICaradeniz kı.yılarını hususi tren tahrik edilmiştır. u o a,J__, aJ ••• ..._ • ._... •de 1AOO Llrolıl< 4.0GO Lı.-o' ıoo ••d 50 LlNıtll< 5- Lira 
'-- tar Eritrcdelu ltalyun kuv- yolu ll:r:erinde motörlii nakli)'9 t.ehdit etmektedir. Topların ya-ı' Bu tnmıer ııefe.rlerini gayet bli- la.mışlardır. 4 ıı aeo • 2.000 • 120 • 40 • ..._ 
~len yekfınunun Ucte birini ı gruplannı bembanlımmı. etmif- nı iıqında bir dllfııııan hareft. ı 4 • _, • 1.oeo • uo ıo • • 
"'lınaktadır !erdir. yilk bir ketnmiyet içinde ve giz-ı olarak kullanılan dtmın dörtte • • 1oo • 4_000 • • l.200 " 
~~baba olu bomWandı Rudolf ... ıu.;ı "'-•'inde .-up~ tinin istilzam edeceği ili< MBfkır li polloı teojkl!Atına menaup .mil-. (içilnU elinde huhındurmaktadır 

e~ .,..._ için mühimaat mewuttıır. Aı. flııttit ve memurlarla askerlerin! Geri kalan 2 milyar 200 milyo~ DiKKAT: HeaAı>ianndalci -'8< bir.....,., içinde 50 ıı.aa.n...., 
~ıirobi. 30 (:ı.a.) -- Doğu Afrikaaı ta~leri motörltt zi bataryalar için 1imaJ .. .. MDretf altmda yapm~anhr. dola.- kıymetinde altın da Nev- ~ llcramiJ'e çıktıtı IDlullrde or.. 20 fıızlm)'le ~. 
lı~: ~:ısı hava kuvfttleriıun te&. .nakliye Jı:oUarile mil•ıtahkem laıı deniai ııatıHMrfndıı!ı lııjo .--. :Nalrll --#. ı mı·ı.. 800 .., ........ 
"'il; menUeri boınbardunan etmit - ni Uıneyyiz ~ a- lııill dolan~-. ~ Jı,,. ~· ~~~a, Den ver v. -...-tılar S--. dilrt ılefa il Mart, 11 H= ' -. ıı Jllr-
Ce~up Afrika.8ı tıı.yYareleril lwdlr. m~tir. ınerfka lıulııeıııi düı:wada .._ dır. bnlwı.maktıı. 1111ve11 .......,, m taıGııen.ıe oı*'ız Ulr, 
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Bayta : • - = 

Bir çalgıcının s.,yahati RADYO 
BUGONKO PROGRAM 

188 
8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik 

- Ne iıstyorsun? Bana bir oda vermelerini sby- 8.45 Ev kadım 
Diye eordu. "&ıdrof.,. lecllıQr Otelci ile garsonlar bır 

* - Efendim ben Bohcmyah kere be:"-j ba:1tan aşağı süzdük-
oıyancu kumpanyası dir<!ktöriı ten SCil"- • 1uo Pmı:ram 
-set:ıdrof,, um. Dün akşam şeh- - :: ~.una yoktur, ~ka ka- 12.33 Müzik 
rin kenarında. çadır kurmuş ve l pıya! 
Ja.tmıştık. Yanımda Alfred Mül Demesinler mi? Başka kapı
ler namında bir genç oyuncu ya ne ~emek? Kanım başıma. 
-.ardı. O da yattı. Sabahleyin sıçraoı, demek ki bu herifler 
blkbğımızda merkumur. bula-! beni dilenci mi zaruıettiler? Hid 

12.50 Haberler 

13.05 Müzik 
13.20 Milz.ik 

* 

18.40 J.füzilc 
19.15 Müzik 
19.30 Jfaberler 
19.45 Konu5l118 
19.50 Müzik 
20.HI Rad10 

ıa'zetesl 

,G.45 Müzik 
21.00 Mılzik 

21.30 Konuşma 

21.45 Muz.jk 

22.30 H~berler 

22.45 Muzik 
23.30 Kapanıe madık. Pantalon11 orada oldu- detimden lopkırmızı olduğum 1 :::: =am 

tınıdan belki defi hacet etmek halde uağırarnk: 
Çn dışan çıkmışbr diye bckle- 1 - Mösyö olP.Jci ! Mösyö gar- ======--=-=======~-=== 
dik. Bir saat geçtiği halde gel- sonlar? Siz beni dilenci mi z:uı l, ~ 0 
:meyince arama.ğa çıktık. Biçare ct~niz? Ben mösyo ~r~J ırn.1 <D'b LU .&. {# _.&.{ 
rencin başına bir kaza gelmiş Icrın1, Almanyada. büyük hır _g R A - A -tr, 
olmasından korkuyorduk. Niha- 1 şatosu olan, Napolidc malikane- ' id::ı~~ Rlli:w+sw w -:;-
yet buraya geldim haber veri- , si ?nlunan matmazel "Mik~l- 1 2 3 4 5 6 7 8 ; 
yorum. Malfunya biz yolcuyuz, la,, nın nişanlısıyım. Benim pa-

ram var! Siz böyle eski elbiseli 1 
.gideceğiz. Şayet eğer sağ ve sa- yolculara böyle mi muamele e
lim olarak bulunur ise rica ede-: dcrsınz? 2 

1 1 ı 1 1 1 ıal 

ri~ bu pantalonu kendisine ve-1 o:ycrek cebimden paralarımı 3 
rınız. çıkararak a.vcumun içine say-, 4 

Diyerek yazıhanenin füo:erine dım. Benim bu halime onhı.rın 
pe.ntaıonumu koydu. Demek ki ne dediklerini bilemem. :Pakat 5 
ben lüzumsuz olarak korkmuş, garsonlardan biri: 6 
kaçmıştım, matmaze.l Jeceki 1 - Affedersiniz mösyö Alircd 7 
Tak'ayı haber vermemış. emeni )1.üller! Alclarunı!Jlz. Bnyuru-
bulur.duğum yerden çıkıp: nuz size bir oda. vereyim. Kusu- 8 

- Usta ben buradayım! 9 ra bakrnayınız. 
Demc-k istedim ise de ya he- Diyerek habnmı aldı ve beni 

rtfin her şeyden habeıi vardı ıneı div,enlerdCT1 "tka:np küçüle 

1 1 1 ı•ı 1 1 1 

1 1 1 1 1111 1 

' 1 

1 ı• ı 1 
1 1 l•I 1 

ILJ I 1 1 1 1 1 1 
1 ı•ı 1 i l• I i 
1 ; m ı 1 ı • : ı ı 
1 

1 1 ili \ 1 1 1 1 1 

• ı 1 l•I 1 l•I 1 
SOLDAN SA~A : 

da yalan söylüyor ise, ne cevap b'ir oday::ı götürdil. ı - Faıdeli bir illet. 
verecektim Bunu düı:ıünerek 2 - Gunde h.... defa okunur • Hir 

• 7 Bu garso!lun bana karşı gör- ~ 
aes;mi çıkarmadım. teıtlıği hürm~t ve riayet hoşu- hayvan. 

Nöbetçi polis ~a cevap ma gittiğind~: 3 - Gülunç $C3o" - Kısın olur. 
verdi: ı 4 - ilave - Bir çift.çı Aleti. 

- Buyurunuz mösvö garson, 
- Şimdiye ka.da~ böyle bir~- oturunuz, sizinle biraz konuşa- t>- Ku anmn. 

dam ··nned·ı7 C!·ıyc• çıkar gelır 6- Bir nota - Bır kı .. ım halka veıi-go 1 •· .,, .. hın. Siz iyi bir adama benziyor-
ise panlalonu kendisine veririz. sunuz. len isinı - Bir uzuv. 

Bunun üzerine Bendrof kaı)l- 7 - Şerc! - Köpek - Bir isım. 

Yfı~Nt SA'BAH 
:c _____ -

Kaşeleri 

Dan iz Levazım satıoalma komisyanundan 
2 Adet Çam kilttik 700 X 30 X 30 sim. 

so > Gür~en dolap 500 x ıox ıo 
10 > Köknar kalas 400 X 30X 6 
4 > Köknar kütüğü 10 M. X 3!1 X 1 
2 > > ' 10 M. X 26 X l5 

14 > Çıralı çanı kıituk lZOO X 35 X 35 
28 :> Çır:ılı çam pınar 400 X 15 X 16 

800 Kilo Cıvata maa somun 16 X 50 M/M 
500 > Cn atıı maa somun 19 X ISO > 

8000 > Karpit 50 X 80 eb'adındsı 
15 Adet Gürgen dolap 600 X 16 X 17 
lO > Dış budak 350 X 40 X 12 
8 > Kara ağnç 400 X 45 X 12 

12 > Çıralı hatıl 400 x 28 x 8 
25 > Çıralı fabrıka 400 X 28 X 3 

1 - Yukarıda yaz.ılı 15 kalem malzemenin J/4/HHl aalı güııü saat H 
de Kasımpaşııd:ı bulunnn Deniz. Levazım s.,tıc ~ k.oJnlsyonunda pazar
lığı y.-ıpılacaktır. 
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HIKA YE--- - --
ÖLD YIKAYICI l 

1 YAZAN ŞÜKRÜ ENiS REGÜ J 
t v= 

GUneşli ılık bir mayıs günüy
dü. Hasta.hanenin, kendisine 
mahsus garip bir koku taşıyan 
koridorlarında, Japon Recep o 
güıı boğulacak gibi oldu. Bah
çeden fırladı, güneşe karşı bir 
sıraya kendini attı ve derin bir 
nefes aldı. Etrafta kuşlar uçu
şuyor, çiçeklerin üzerlerine ke
lebekler konuyorlardı. O gün 

1 

Japon Recep, bir diıüssılayı ilk 
defe. bütün çizgileriyle ta içinde 
hissetti .. O z.a.mana kadar muh
telif vesilelerle köyUnU hatır -
lamamış, aramamış değildi .. U
fak dereyi, yeşil çayırları, içine 
güneş girmemiş ormaru dilşün
dü .• Birden Gülbeyula evlcndi- ı 
ği günü hatırladı. Senelerce 
scvişmişlerdL Recep fakir ol -
duğu için, Gülbeyazın babası 
kızını ona vermek istemiyordu. 
Ne kadar uğraşmışlar, üzüntti 
çekmişlerdi. Nihayet Gülbeyaz ı 
Recebe kaçmıştı. Günlerce or
manda, ufak derenin kenarında 
beraberce kalmışlar, herkesten 
uzak kalıruşlardı. O günler~ . . 
Recep onla.n her zaman bir te
bessüm le hatırlar ve anardı. 1 

En geniş sevinçlere ulaştığı o 
günler Recep hakikaten mesut 
olduğunu kabul ctmiijti. 

d1ği mman bir can kurtaran J 
ra.bam da açılan büyilk kapıda{ 
içeri giriyordu. Gene muhak 1 
kak bir kaza olmuştu. Yaraa 
Bifa.lar diliyerek yemeğe gi 
Gece olmuştu, hava ılık, "t 
lflklı ve nefisti .. Y.emekhaned 
çıkan Japon Recep, bir an dıi 
nı.p bu güzel gec!!yi seyretmek 
ten kendini alamadı. Dünya n 
kadar güzeldi. Yaşamak, tı 
güzellikleri iyice hisacderck ta 
mak bu belki Allahın en büyü 
lfıtuflanndan biriydi. Birde 
ölüler habnna geldi. Her ak 
şa.m yemekten sonra taş o<lay 
gider onlarla bir müddet otu 
rurdu. Tam :içeri girmek ilzeı 
idi ki kapı açıldı. Ellerinde seç 
ye iki hademe çıktı. Re<:ep b 
fCY soramadı. Bu çıkısııı ne d 
mek olduğunu bilirdi. Dem 
bir misafir d&ha. gclmh~ti. cm 
dakilerden biri "Zavallı kad 
kurtulama.dl, tramvayın altın( 
kalmış dedi .. ., Az ışıklı bir ar 
pUlün aydınlattığı taş oda, g 
nİ§ bir sükfuı içiıdeydi. Tt 
masalann üstünde uzanmış 
lUler, sanki en gfu.el rüyalaı ı 
gören insanlardı .. 

2 - İsteklilerin belli gun ,.e ooaatt.e mczkdr 
i1An olwıur. (2544) 

Bir müddet sonra, onları ayı
ra.mıyacağını anlıyan Gülbeya
zm babası, nihayet birleşmele
rine razı olmu.~tu. Recep, Gül- 1 
beyaza herkesin önünde sahip 
olmamn daha geniş bir zevk 

k.omilyonn :mönııcaatlurı temin ettiğini, dalın büyük bir 

Japon Recep bir müddet k 
pının önünde durdu. HarekeU: 
uzun boylu, boş göz-'ıeri en uf( 
bir mMa taşımıya:a yüzü ile 
anda bu adam. bir ölilden pı 
fuksızdı .. Etrafına bakındı, } 
ni geleni merak etmiyordu. O 
larda hep birbirlerine beru 
mezler miydi ? 

dan çıktı. Ren de geniş bir ne- Dedim. Öyleya! Nez:ıket gös- 8- Bir emir _ Tersi cKadın>. 
f ..n al...1·-. Fakat polis arkasın- tPrmek lazım değil mi? Garson g B 1· 1 

... __, u..uu işi oıctuj;'lmc:ta.n oturmak if-te:rne- 1 - u· nota - Çok d"t:11 - Sonur.a stanbu Leyazım amirli"i satınalma komisyonundan 
dan bağırarak tekrar içeri ça- di ise de çok rica ettim. Otur _ cb gelse bir saç h:ıstalıg~ olur • ...,_...,, _________ .. c ___________ __ .. 

saadet olduğunu anlamıştı. Fa· 
kat Gülbeyazın akrabaları ileri 
geri söz etmekten <;ekinmiyor
lardı. Recebin kızlarına baka -

Hiç bir zaman ~---ep, onl 
rın kim olduklarını düşünme 
mişti. Bir kaç saatlik, hazan t 
gecelik misafir hakkında bö~ 
lece hareketi alakasızlığın_~ 
ileri gelmiyordu. O, bu taş U(j 

da hayatın ve c:tt1nyanıu l 
türlü meraaimleıindcn ve li 
tün şartlarından hariç bir ~ 
yat yaşıyordu. Bu alem 
hangi bir suretle yekdiğer 
üstünlük hakkı riiçhanı g 
şeyler kabul etm~ordu. 

ğırdı: Acaba benim orada oldu- du. Şimdi onunla konuşacak VUKARIDAN AŞA{ilYA: 
ğumu mu haber verecekti! idim. Bir gece evvelki vak'ay: hi ı - Malikiyet. 

Kapıd."1.n giren "Belldrof., a kaye etmek 1ıatınma geldi. Ka-ı 
eordu: rakold:ıki nhval de dahil olmak 

2 - ı-:zılmi:ı - Hatıı lar. 

- Onu sormağı unuttum. Bu üzere hepsini anlattım. Hika- · 
gençten bir davanız vaı· mı !1 yemi dinler iken o k:ıdar güı- 1• 4 _Budalalık. 
Sizden bir şey çaldı mı? dii ki. 5 - ömür. 

- Hayır elendim bir dnvnmız Nihayet kalkıp gitti. Ben de 6 - Ateş - Bir 

,a - Bır kısım halka verilen is1m -
Rr.ım edau. 

yoktur. Bızdw de bir şey çal- :y. tağn girer"k güzel bir uyku · 
madı. Zaten pek iy bır genç idi. cı:klim. Ertesi gün otelin gazi- 7 _ :ı:ı· _ Zaman. 

edatı - Bir znmir 

Kım bilir biçare ne oldu? nosunn. indigıınw · zaınan otelci, 
P k

• ı~ 8 - Tersi bir rakam • Mtli:ıarek bir 
- e a a. garrnnlar, hatta orada bulunan mnlıhlk. 
u~ kapıdan çıkarak git- bir kaç müı:ı.•--ı baııa bakarak 

1
. k :k .,.l,.Ç,t 9 - Pı:ırisin meşhur bir cadde•i. 

ti. Ben yine döner ge ır or. u- gülüyorl:ırdı. Şüphesiz bizim hi- ı 
.Ce peykenin altından çıknmı· kuycyi mösyö ga.rı:on hl'rkese 
yordum. Bu korkudan b:ışka da anlatmıştı. 

1 çıkamamakta bir sebebi nıühbn Odu kirasının iki kron oldu -
vardı 1 ı öw · N .. bctç" r traf b kl- f"llnU gece garson< an gr<.'nmıı; 

o . ı .. po ıs .e ına . ..ııaluğumdruı otelcinin önüue ıki 
nıp ~ goremeyuıcc kendı ttı~erclı Jron koyduktan sonra lkdim: 1 
dine. • · ..... - Mösyi) otelci ric,ı edeı im I 

-: Bu ne olcl·_ ! Nereye g:f'.!ti "? • I bana bir yol göst.E-ı·. Ben d iin 
Dıyerek ~Jlupları aç.tı b~kt sövlecliE:rim gibi evlenmek için 

tap1dn,. çıkıp dışandakı odalar N anoliye gidiyorum. · Burad.ı.n 
da, apiei>1.hancdc arndı. Son1:": ıuı sıl gideyim? Yol hnngi taraf· 1 

_ Tuhaf şe~· !. ~u ç~uk ~ıraz tadır! 
evvel burada .ı~ı.. Kuz gıl>ı uç; . _Mösyö bir saat sonra bura
m.az!, ha~nl gıbı kaybol!naz ya· dan bir dilijans araba2ı hareket 

(Evvel ki bulmacanın halli) 

123 4 567 8 9 

Dıye soylen~rek yerme otur- edip bir saa.tlik mes..ı.tede bu-
~· ~)>ey~. bır 7.aman geç~ lunnn şimendifer istafyonuna. =====-================ 
idı .. Artı~. Bend.rof,, u~ 0.'11. ~~ gider . .Ar:ı.ba ile istasyona gider 1 
et.miyeccgıne. cmm oldugum cı... oradan da şimendifoı; alırsınız. 
hetı7 peykoıın w altınd~ _çıktırt\. _ (Tel3..'}la) ne dedin? Ne dc
Benım ne ?ldug1:111u duşUnme'.~- elin? Şimendifer mi? Hayır! Ha
t.e olan polıs bcn.ı kn.rşısındn. go- yır! Ben ondan korkaımı ! 
rUncc l}~ırdı ve. - Ne için şimendiferden kor-

- Nerede idin? Cambaz gc- kuyor3Uiluz? 
lip ~.aradı, pantalonu bırr..-ı Otelcinin bu suali üzerine ba-
kıp gı~ti. şımıza gelen şimcndüer kaza.-
Deyınce ben de ustamın kap1- · d"f ·· ·· J 

ZA Y1 - Şile askerlik §Ube
sinden aldığım terhis tezkere-
mi zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hlikmü olma
dığı ilan olunur. 

Şil~nhı Doğancılı ka.rytBıı
den 823 doi:'UJnlu Ahmet 

oğtu Öıner Aksoy 

da 
;..,:ı;n.· · •. d"" w.. d sını, sonra şuncn ı er yuzun• en 

n gu_\.UoCmı go: ~Iz~~ ~l a suya düstüğiimü anlatmağa mec 
~ykenın altına gırdıgıını soy e-ı bur oldum. Hemen bir saate ya- S.'lhlbi: A. Ccmıılettln Saraço§I• 

dımH. tal l kın süren bu hiMyeyi dinledik- Netrıyat .Müdürü: Macit Çetin. 
~ emen pazı O~U . alp ara.- ten sonra dedi: Baaıldıfjı yer! (H. Bekir GUrsoylar ve 
gımdaki donu dcg;ştırmek ıstı· M"" ·· Alfred M""ll ı c.· A. Cemalettın 8araçojilu matbaa11) 

Beher kilosuna tahmin L>rlilcn !iyatı 337 kuruı S5 santim olaa 13.483 ıruyacağını ilan etmekle, bu ge
Jcilo 500 gram haki ve gri ile 159il kilo 500 gram be7az. nınk tire iplıii niş saadetin, doğduğu yerde 
alınacaktır. Paznrlıklıı eksiltmesi 3/4/941 perşembe ıünil llAtlt 15 de Top- çiçeklenmesine mani oluyorlardı. 
hanede ısı. I.v. amlrl·fi satın alma komisyonunda yapılacaktır. K&ti te- Köyde rahat edemiycceğini 
minatı 7620 llra 61 kw"uştur. Numune ve 1&rtnameli komisyonda &öriitür. 1 auhyan Japon Recep, Gülbeyau 
bWklıl<'rln belli vakitte konusyona gt'lmclsi. (2028) (2333) 1 alıp k~ağa karar vermişti. 

• • • İlk aklına gelen yer lstanhnldu. 
1250 çi1t lAstik ayakkabı ahnacakbr. Pazarlıkla eksiltmesi i/4/'.M 1 Tam bir sene, it:ıRlz, şurada 

çarşamba gı.inü saat 14,30 da Tophanede L\'. amirliği .satın alma ko01is. burada, hemşerilerinin yanında 
yonunda yapılacaktır. Numune ve pr1nameısi komi8yondn göriilur. tıı-, kalmışlardı. Nihayet hastaha
\eklilerin belli vakitte 613 lirrı 13 kuruş ilk teaünatlanle kami•yona , nelerden birinde kapıcı olan 
iıclmcle.ri (1031) (2408) 1 arkadaşı onun ayni hastahane- ! 

· • • • 1 de, ölü yıkayıcılığına girmesine 
5000 adet et bu,"ıı~ı ve 1000 adet et utırı alınaaıktır. Pazarlıkla eksilt- önayak olm'UŞtu. İlk zamanlar 1 

mesi 4/4/941 cuma günü saat 14 deTophanede Lv. ~mirligi satın alına Recep, ürkrnµş, tik~inmişti. LB.- ı 
komL-;yoııunda yapılacaktır. Nümur.e ve prtname:si komisyonda görlilür. kin ayrılamazdı. Başkalarını da 
lıteklılcı:in 303 lira 75 kuru~ teminatlarilc belli vakitte komıa,.ona cet- ha bir müddet, rahatsız etmeğe I 
melerı. (1034) ~2411) hakkı yoktu. Köye dönmek ha-

• • • tınna bile gelmemişti. Orada 1 

6727.5 kilo snrı •abunlu kösele kırpıntısı satılacaktır. Pazarlıkla art- J karşılaşacağı mttameleyi tasav
tırması 4/4/941 cwnn günü wııt 14.30 da Tophanede Lv. Amirli.il .. tın nl- · vur ettik<.:.e bunu düşiliunek bile 
ma koınısyonunda yapılacaktır. Ttıhınin bedeli 504 lira 55 kuruş kati tc. istc-miyordu. Sebat etmesi mü- j 
nıirıatı 75 lira 69 kuruştur. Kırpıntılar Tophanede Lv. mamü1 ambarında nasip bir iş bulunc-nya kadar 
ıüruliır. isteklilerin belli vııkıtte ko:nlsyona gelmeleri. (103'1 _ 2507) I Gülbeya.zı kimseye muhtaç et-

• • • memesi lizımdı 
Bcheıi 6500 liradan 3 adet 130 tonluk ve beheri 5500 liradan 2 adeı Sonra sonra alıştı. Hasta.ha -

nenin arka tarafına düşen, dar 
100 tonluk yeni mavna pazaı·lıkla salın alınacaktır. İhalesi 4/4/941 cuma 
gfinil sant 15.80 da Tophanede 1.st. Lv. iımirliğı sabn alına komis1onun. I 
dn yapılaC"aktır. Hepsinin tut.arı 30.500 Jira ilk teminatı 2~ lira 50 kuruş
tur. Taliplerin belli vnkıtte korn.ısyona gelmclcn. Şartnamesi komisyonda 
görülüı·. (1036 - 2506) 1 

• • • 
ı - Tahmin cdıleıı bcdl'li (55000)1ira olan (7500) ad~t kazan tuty:ısın n 

2/4/941 ~nriamba günii saat 14 de Kasımpaşada bulunan komisyonda 
pazarlıkla eksiltmesi yapılncaktır. 

2 - Şartnamesi her gün iş :raati zarfıııda 2"rn k.lıruş mukatırnnde ko-

1

1 

misyondan alınabilir. 
3 - istckJilerln (8250) ltnılık kati teminathrile birlikte belli glin 

~ saatte komisyonda hazır bulunmalan ilAn olunur. (2359) ı 
• * • 

23.500 kilo balya çembcıi alınacaktır. Pıu::ırblda eksiltmesi 9/4/194: 
t•rşamba günü saat l4 de Tophanede Lv. ftmirliğJ satın alma komisyonun
da yapılacaktır. Tahmin bı>deli 16.450 lil'a ilk teminatı 1233 lira 75 kuruş. 
tur. f'ieklilerin verebıleccklcri nümunc ve teminaUarlle belli nkittc ko-
mi!!Yona gclmelcrl. (1039 - 2542) 

1 

bh' koridorun nih::ı.yetindeld taş 
odada. onu çok defa ölülerle 
konuşurken, onları, eevcl', ok
şarken görmüşlerdi. Bir çocuğu 
dakikalarca kucağında gezdir- 1 
di, yıkarken ninniler söyledi. 1 

* lı~irafındaki ııt>iis havayı içi-

Odanın ortasına doğru 
kaç adını attı ve birden old\J 
yerde mıhland1 kaldı. Yüzü ~ 
denbire karıştı ve bir aeıı; 
ifadesi aldı. Sabit bir naza 
köşedeki bir tiı.ş masaya ba 
yordu. Işığın pek sokulamad 
ve tavanın bir kemer yaptığı 
köşede bir ayağı kesik bir 
dın yatıyordu. Bu son geler' 
lacaktı ... Ve bu kadın Ja; 
Recep şimdi kafasında sons 
bir acının J:011kladığım ve d 
marlannda bir kanncalruı 
nın ıztırabuıı duyuyordu. K<' 
man elini alnında ve yüzü 
gezdirdi.. Bu kadın Gülbey~ 
dı... Bir hamlede 'Recep ma.E 
nın yanına vardı. Gülbe} 
yüzünde oyuna ...Jı.&namJi 
çapkın bir çocuk hüzniyle; 
zanıyordu. Koyu siyah s~l 
sapsan yüzünü çevreliyor. 
kirpikleri bu yiize bir geni 
başka mana veriyordu. l 
bir hıçkırıkla Recep onun 
tüne kapandı. İki ellerini 
müddet onun üstünde, sa.ı,;la; 
da gezdirdi. Sonra birden ~ 
ğa kalkıp Gülbeyazı kuca.kH 
Taş odadan adeta kaçar gib 
tı ve kucağında bir demet ç: 

yordum. O sırn.da odanıu~apı- --d"f osyo k .. b~ er. ;f ; 
a~tl~ k~i~in kcnd~ mffiı~ ~ ~ ır~ ı·. 1--------------------------------------~ gö ·· d'" B" ·y tevakkuf Her vakıt oyle kazalar olma?.. ______ _,,,_..._ _____ ..., 

ne sindirmek ve bu sureUe bekli 
biraz açılmak ister gibi, derin 
bir nefes alclı . Ağır ağır yernı
den kalktı. Sabahleyin indirilen 
ölüleri öğleye yetiştirmek la
zımdı öğleden sonra garip 
bir sıkınb ile kendini tekrar 
bahçeye attı. Bugün ne oluyor
du? Neden bu kadar sıkıntı içe-' 
risindc idi? Akşama kadar ha- 1 
reketsiz blı- sıranın üzcı inde 
kaldı. Onu orada böylece oturur 
göı en doktorlar. hasta balncı
J:ıı· merak etmekle beraber onun 
kimse ile konuı?maclığııu bildik
leri için bir şey sormuyor, ya
nına bile yaklaşmıyorlardı. J:i,il- , 
hakika Japon Recep Jıastaha . 
ııcye girelidenberi ilk defa böy-

1 

le saatlerce boş oturuyordu. O 
ki işini bitirdikten sonra bile 
boş durmaz, yalnız kendine bir 
:mesgalc bulur, çiçeklerle uğra
şır, onları sular, kötü, yabani 
otları yolardı .. 

le geldi. Bunlan itina ile ( 
beyazın üzerine başının kel 
rına serpti.. Ağıl' adımlarla 
rar avluya çıktı. Avını rah 
yiyecek yer anyan, vahşi 
hayvan gibi etrafına bakın 
yordu. Ay ışığı içinde bir ~ 
det duvar diplerinde a~ a 
da dolaştı .. Şimdi ölü masi 
da uzanan kadın biı· zamnn 
dinin olmuştu, kendisinin 
Nefesleri sıklaşıyor, kalbi 
rinden fırlıyacakıruş gibi ı 
yordu. Yorgundu? Vilcud 
dennansızlık hissediyordu. 

•-~n u. . ır sanı e - Size her halde şimendiforh>· git- -'''?:7/"/.@% 
.....,. sonra. . . ta . ed . H· Je ' ..... ,......-.,...,........:::"'"/./ 

- Burada bir fena koku var menızı vsı~e enm.. ....'il " y_,. 
ed ? ' pek çabuk gıder ve nışa.nlın1 za 

n ~~ sordu. o sırada ben pan- daha ~ıı:buk mft!aki olurcunuz:. 
talon elimde kapıdan kaçmak . Ote.cı d:ı~a bır çok şeyler r.~~ 
tu.ere idim. Beni 0 hald&.görün- Iır,crek benı ~andırdı . Hcl~ ıkı 
ce taaccüp edeı ı.:k: .. ~de N~J??lıY~ vasıl ~lnc~ı 

_ Mösyö Alfı ed ne oldun? soylemcsı uzenne ltcndı l!eudı- 1 B l l ? 1 me: r='":-
u ne m . .. .. otel · · h-'·k ı Benim cevap vermc:_kliğime - Mo~yo cının CJ.J', ·ı var. ,.. _ 

meydan vermeden nöbelçi po- 1 !!er va.kıt ~aza '?hnaz, ı~e o}uı 1 __ x.• ··~-=- - -
Us biraz evvel ustamın gelip ıse ?lsun ş~endıfel'lc g~derı~. p--=-- · Z' 

beni aradığını. benıın de korka- Dıycr~k _ıkı kuron. vn ıp bır 

1 
rak peykenin allına girdiğimi, ara?a bıleti ald~~· Bır ~at son· 
tabii yıne korkudaıı bu hale düş- ı a ı~tasyo!lda !d~ ... Bıraz f.011-
tüğümU anlatmakla komiser ka- ra şımendifercı kuçuk kapısını 
tılacak gibi gülnıci'e başladı. açarak dışarıya bakınnya başla-ı 1~ iŞ BANKA Si 
Ben şaşırmış kalmı;'tım. ymca bilet vak.ti. gc!.cliğiııi _anla- r . . 

Ne ise donu çıkarıp pantalo· d~ın. _Hemen. ~ıdıp _Napolı,, yel u.z: Ük I f 
nu giyindim. Komiser, ustamın bır ~ılet ~enn!z d~ım. .nuÇ BSIJrTU 
hakkımda. hüsnü şehadet eyle - Şımendiforcı yerınden kunıl·I hesa /arı 1941 
mesinden dolayı benim fena bir danmıyarak: 'P 
adam olm~~ anladığından: ·- E?li kuron. 1 iKRAMİYE Pl..ANI 

- Haydı gıt. Dcdı. Ben: 
Demekle ben de adiyö deyip - Peki, bileti ver. I 

karakoldan çıktım. j - Parayı ver de. 
Karakol bir ~arşı içinde idi. - Sen evvel bileti ver. 1 

Karşıda gördüğüm lokantaya gi- - Olmaz. Evvel para. 
rip karnımı doyurdum. Sonrıt. 1 

- Sen beniı? galiba pa~ 
bir kahvehaneye girip oturdum yoktur zannedıyorsun? Ben ıpos 
n düşünmcğc baı:;ladım. Gece yö Alfred Müllerim. 1~te bak 
pc;irdiğim korku, t.clıi.<J, rahat- param da var. 
allhk yüriinden vücudüınde bU- - Çok söz lllzım değil para! 
,Ok bir yorgunJuk varclı. O gün - Peki anıma parayı alır da 
"' geceyi kasabada geçirerek bileti vermez isen? 
ertesi gün yola çıkmağa kararı - Haydi oradan budala he-
werdim. rif ! 

Aqem 8-'l bir otele gittim. (Arkuı var) 

KEŞIDELER: 4 Şubat, 2 Mayıe, 
1 Ağultoı, 8 1 klncitcırln 

tarihlerinde yapılır. 

194 t lKRAMİYELERİ 
1 adet 2000 Liral.ık :....... 2000.- Ura 
a > ıooo > -= :ıooo.- > 
2 > 750 > =- 1500.- > 
4 > 500 > =--- 2000.- > 
8 ' 2.'>0 > - - 2000.- > 
35 > 100 > = 3500.- , 

80 > 50 , = '600.-- > 
300 > 20 > = 6000.- > 

Cinai Miktarı 

~mber kavalyesi 4700 Kg 

İoARUlNİ aiıuı İS BAMKASUIDA 
iKRAMİYEL.İ tfESAll" A ÇAR 

Ekalltmc ıekll Günü Saati 

Pazarlık 16.30 
Boru demir veya Çelik 100 metre > 

7/ 4/941 
ll/•l/g4l 

Boru alUmleyum 
veya bakır 
Veya alümln1um 
bakır levha 

340 - 350 > 

30 - 40 Adet ) 
> 14.30 

ı - NümunP ve evsaf Ji..;tclen mucibince yuk•1da cins Ye milttan ya.
:.wı mah:eme pazarlıkla ımün alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında yaz.ılı !(Ün ve saatlerde Kabat;ı~ Levazım 

ve Muba7aat şubesınöeki alım komiiyöbundn :yapılacaktır. 
3 - Kavalye nilmunesl aözü geçen ıubcden parasız alınabilir. 
4 - hteldDıerin pazarlık içi?ı tQtn olunan gün ve .. aUerde tekli1 ede

oelderi fiyat \"'e miktar üzerinden ~ 7.ı; goJvcnme parasile birlikte JDeZ

kQr komisyona müracaatları. (2290) 

Recep akşanı ezanı okunur -
keu kendine geldi. Acele ile ap
test alıp yakındaki camiye git
ti. En üzüldüğü ?.amal,arda bi
le, ibadet ona geniş ferahlıklar 
verir ve sonsuz sükfınetlere e
rerdi. Lii.kin hastahaneye dö -
nerken sabahtan beri hisacttiği 
sıkıntıyı içinde ayni kuvvette 
buldu. Hastahanenin önüne gel-

Fakat ne olmustu ? N 
sıklaşıyor, gözleri · karını 
du. Biraz açılmak için yü 
yıkamak ihtiyacını his: 
Musluğa doğru yürüdü .. A 
filkeye dayadı içti .. La.kin 
den sendeledi, derin ve 
kurnanın içine düştü. B 
suyu boşaltmağa mahsus 
ğin ilstilne geldi .. Recep 1 

mışb. Sular ya.va.ı;ı vnvaF 
ı:ıeliyor ve Japon Receb 
gittikçe yükselen sulara 
lliyordu. 

,Kalorifer Malzemesi araıııy , 4' 

Yeni veya müstamel Kalorifer b .. 
ı·uları, kazanı ve Ra dya t örleri a r 
maktadır. Elinde hu çefİt malze JO ı, 
bulunup satmak istiyenlerin Gazı 
temiz idare müdD.rlüğiine mürac · 

atla~ rica olunur. 


