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FRANSIZ 
ALMAN 
lşelRLIGi 

esasen hak yoktur ki zorla im· 
za ettirilen muahedelerin, iğfal 
ve hile ile elde edilen muvafa
kat ve imzaların hükmü olsun. 

Emperyalizm hırıılarının şid
detle aleyhindeyiz. Dünyanın 
bugünkü felaketlerinden pek ço 
ğundan emperyalimı rekabetle
rinin- mes'ul oldı.ığuna kaniiz. 
Milletlerin rahat yaşıyabilme -
!eri için her ııeyden evvel em • 
peryalizınin kökü kannmasına, 
bir daha doğamıyacak surette 
mahvedilmesine lüzum olduğu· 
na iman etmiş bulunuyoruz. Bu 
itibar ile, Fransanın Suriyede 
müstevli bir devlet sıfatile 'bil· 
küm sürmesine, bu istilayı bir 
Cemiyeti Akvıı.m mandası al
tında gis1ese hile, taraftar ola· 
mayız. 

Yalnız, emperyalizm siya.seti
nin tasfiyesi için bugünkü şera· 
itin müssid olmadığmı görme
meğe de imkan yoktur. Bağlı 
olduğumuz ideal bizi hayalat J 
peşinde ko\ll=ğa sevkedecek 
kadar gözlerimizi karartmamış
tır. Emperyalist devletlerin de 
hürmet ve temin edilmesi la
zım gelen hayati menfaatleri 
vardır. Bütün diinya nizamı d&
ğ:işmeden, yeni bir iktisadi ve 
beynelmilel siyaset düzeni ku
rulmadan, emperyalist devlet
lerin ellerindeki yerleri terket
meleri talep olunamaz. Demok· 
ra.si devletlPrin!n galebesini iıı
temekliğimizin ve ona c;alışına -
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~ Atatürkün Hayatından 
il Yazılmamış Hatıralar 

19 Mayıstan evvel 
Mustafa Kemal Paşanın 
Yıldırım Grupu Orduları 
Kumandanlığına tayini 

-"'=[ Yazan: Cevat .Abbas Gürer :f--

Afrikada Amerikalılar 
Dakar'ı işgal 

fikrindeler 

A!msnya dön~ 80ll· 

ra ne Başlrum&ndan vekili 
Enver Paşanın Ye ™' de 
Komplo şefi İsınıı.11 Hakkı 
Paşanın Atatlirke eski em
niyet ve teveccilhleri kal
mamıstı. 

Fakat gerek Envw mer-

Bayrak 
devam 

bumun çekingen ve basiret
karane hareketi; ve gerek
se Atatürkün hazımlı ve sü
kiınetli ve dikkatli hal ve 
tavrı; Talit Paşanın bir t.'l~
la vurmak i sted iği iki kuıı 
vaziyetine düşmediler. 
(8oout aayf.a S ailtı.ın _. de) 

e lngiliz tazyiki 
devam ediyor 

Suriye meselesi Ame-
Soltum mıntakasında rikada heyecanla tefsir 
500 Alman esir alındı ediliyor 
Loııdra 17 

Londra, 17 (a.a.) - Ewe -
• la.a.) - Deııter · S d t · · V ajaNUmn öğrendiğine göre Lib nıng tan ar gazetesmm a -

Merzifondan ve Çorumdan geçen 
Bayrak yarın Ankaraya variicak 

yada İngiliz kuvvetleri hatİarım şington muhabiri yazıyor: 
Tobruk müdafaa mıntakasma Mihverin, garp yarı k:Uresinl 
kadar ilerletınişlerdir. tehdid eden planlarını akim bı -

Habeşistanda İngiliz kıt'a.Ja... raktırmalı: için birleşik Ameri
n Negelli'nin 80 kilometre ka • ka hükiimeti tarafından tetkik 
dar şimalinde bulunan Adola'ya 1 edilmekte olan tedbirler arasın· 
vamtı§lardır. Bura.da düşman da Da.ka.nn ele geçirilmesi ve 
knnetlerinden kaçan 80 asker Fransız Guya.ne ile Martinique-
bulmll§lıırdır. in Alman erine geçmesine mlini 

2ld taııı.fm tan...-.. ~hl o1ma.k için işgali ve FranS1.ya 

Merzifon, 17 (ıı..a.) - Ebedi 
Şeften M:illf Şefe eembolilnii ta· 
şıya.n bayrak vilayet hududuı:ı-. 
da 11a.at 9.30 da mera.simle tetı·. ı 
!im alındıktan sonra Belvar, 
Ça.yuğu, lılarınea köyleri hal • 
kının .... ooa.n teM.hlirleri ara- 1 

sında Merzifona vasıl olmuş ve 
ayni tezahüratla karşılanmış -
tır. 

Atletler durttışks:zın Afidk, 
Han, Elbiz köyleri istikametin
de sı;ıyirlerine devam edcrtık 

(Sonu aayfaı 5 aötı.ın 2 de) 

• Loiıar'.-, 17 ıa.a., -· 17 ma- her tlirfü yiyecek ııevkiyatımn 
yı.sta nihayet bulan hafta l<:fn- ltesllmesi vardır. ~ali Afri • 
de Ab;naıılar İngiltere üzerinde kaya. giden petrol gemilerinin 
ve İngiliz sahilleri ac;ıkla.nnda tevkifi Ye Amcrikadıt bulunan 
M tayyare kaybetmişlerdir. Bu 75 milyon İngiliz lirası kıyme
miktara Hess'in İnıiltereye gel- tinde Fransız alacaklarının tu . 
mek için bindiği tayyare de i1Ji.. tnııı- da muhtemeldir. 
ve edılirse yeldin 66 olur. ı-----"<5::.;0;:.:""::....=-rta:.ı..=:..6~.U::;::t•::.:•:..2::....::"l::s-

Bu müddet içinde bir tek İn· 
giliz av tayyaresi kaybolınııe, 
onun da pilotu kurtulmuştur. 

Rooseve1t• in Yunan 
Kralına mektubu 

Beşiktaş Altagı, Altınordu 
da / stanbulsporu gen~: 

Afrika hs.rbl Jııaldnnda 
• müt.aJeelp.r 

Londrıı, 17 (a.a.) - Reuter 
ajansının diplomatik mııharrirl. 
yazıyor: 

Sollum'nn istirdadı c-..et 
verici ma.lıiyettedir. Solnm had
dizı>tında birşey ifade etmez. 
General Wavel isterse kuvvet-

(Sonu ıayf~ 5 •Utun 4 de) 

RESM 
-HARP== 
TEBLIGLERI 

Hanya., 17 (a.a.) - Ege ajan
sı bildiriyor: 

Birleşik Amerilı:a deTlet rei· 
sinin biiyllk oğlu Y'ıizbaşı Ja
mes Roosevelt 13 mayısta tay
yare ile Hanyaya gelmiş ve Yu
nan kralı tarafından kabul edil
miştir. Y'ıizbaşı Ja.mee Roose -
velt, Krala reisicümhur Rooııe
vertin 12 nisan 1941 tarihli a
şağıdalıi mektubunu tevdi et • 
miştir: 

(tlonu oayfa 6 olltwı f clal -• Akdenizde yeni 
tehlikeli mıntakalar 

Dii:. ınilli küme mııelannda.n b 1r intiba (y&:DSI i ncü •yfadaJ 
bgiıiz ft6lllİ 1dıllği 

mum sebeplerinden biri de bu- Kahire, 17 (a..a.) - Orta 
dur. l"llnı.;; Alınanya ~-ıı·p g~ Şark İngiliz ımıumi kıı.rarglhı-
lirse em"'~pery~alizın, re1·ı·m,,,,..ı· bil' tun.:-- nın tebliği: 

Libyada: Dün bütün giin tn.. 
dünyayı kaplıyacaktır. Her mil- ··"'~ zırhlı kuvvetlerinin ileri 
Jet Alınıı.nla.nn esiri olacaktır. s~ F tn ·ı 1 unsurları Capuzza mıntakaııuı _ 

a.kat gı tere ga ebe ed~ d.ıdti mevzileri tutan Alman kuv 
bir kere, mevcut emperyalizmin (Sonu .. yf• 5 aütuR a da) 
dairesi genişliyemez. Çünkü İn- ,...,., __ -vv.,,..,...,...,..,..,..,.,..,,..,,.,""""""' 
giltere artık fütuhat peşinde HARP 
koşmuyor ve koşamaz. Sonra, --.. 
emperyalizmin birdenbire değil- riJ ' 
se de biç olmazsa tedrici bir su- VAZ.YET•' 
rette tasfiyesine belki imkan 1 1 
hası.! olacaktır. Çünkü demok-
rasi m~eketlerinde hakim o- HA R B J N 
lan efkarı umumiye olduğu için 
emperyalizm yüzünden döküle~ mihrak noktası 

( FIKRA ( 

Yardım Severlik 
Kanunlaştırılmalıdır 
Yazan: Aka Gündüz 

Londra., 17 ( a.a.) - lngiliıı 
hUkfuneti tarafından bildirildi
ğine göre 1941 senesi Şubat ve 
Nisan ayları içinde Akdeııiule 
aeyrisefain için tehlikeli ola.nJı: 
ilan edilen mıntakalann budu • 
duna şimdi aşağıdaki mmtaka· 
lar da ilave edilmiştir. Res El 
Kanaisden itibaren 24 üncü 
derece istikametinde ve Türki
yede Galidonya burnunun 180 Büyttlı: k.albli ve örnek aile 
inci derecenin 3 mil mesıı.fesin · başkanı Bayan İnönü'yü takdis 
de. bulunan mefruz bir nokta • etmek milli vazifedir. 

kanlardan nefret eden hür mil-ı 
Jetlerin artık bu kan selleri a
kıtan kaynağı kurutmak üzere 
kat'i bir karar alması Çok Umit 

dan -Türkiye karasııiarı hariç Ankara bayanlarının kur • 
olmak üzere- geçecek hattın dukları (yardımsevenler kuru
çevreledii!i mıntaka. Bu mınta· mu) bentlz birkaç seneliktir. 

AZAN: r kalardan İngiliz askeri makam· Bayan İnönü daha ilk günün-
/i General lannın miis•adesi olma.dan ge- denberi biıtün dikkat. ııefkat 

çecek vapurlar, maruz kalacak- ve hizm;,tini bu kurımıa vere-
.ı--~=---a_l_K_oç_,,_e_r__ !arı tehlikeden kendileri mecul rek hımayelerine almıstır. 
lı!uhariplerin Avrupa b- 1 ~acaklardır. Kaynağı Ankara olan bu Jru. edilebilir. 

=:1.ta ~~asıte ~i:rC:: iktisat Vekili ;:Jeır!>~~er gij:;~~~: h~'. 
Afrika ve Asya bölgclerine metli, yemyeşil bir çınar halin· 
intikal etti. Avrupa yarıınar H •• •• ç k de dal budak sardı. 
da.sına hıikim biiyük ve mu- usnu a ır Türk kadınları yer yer, giin 
zaffer ordu ile bu anda, belki gün toplanıyor. Konusuyor, ve 
bu yıllarda burada karşılaş. şehrı"mı"zde elinden gelenden aaııa :fazlasını 
manın imkansızlığını Norveç, yapmağa uğraşıyorlar. 
Belçika ve Yunanistıı.ndalıi İktisad Vekili Hüanü Çakır, Gerek zelzele felll:tetlerinde, 
deiıemeler isbe.t etmiştir. dünkü eksnreslc Ankaradan gerek orduya hediye islerinde, 

Hava harpleri de, bir tara- !jehrimize gelmiştir. gerek yardıma ve *fka.ta muh-

edemeyişine göre, yalan bir müJdet zarfında vekalete bağlı yapııklarmı ı:ôzleri-ı ıe <'örme-
mııvaffakiyet temin edemez. i~ler üzerinde ve iplik tevziatı 11\lydim, belki §imdi bıı kadar 

-
ı Bu kurum hakkın-la benim 
' hır fik riın var ki, iyi ve sam i ınl 
kan;ıla'lacağına şüphe etnıiyo
runı. Diyorum ki, bu kurum 
bir kanun mahiyeti alsın . Y :r 
ni l.ıu kurumun vazifeleri Bti· 
yük Millet Meclisinderı g«'en 
hır kanunla taayyün etsin ve 
herk~$e az çok bır mükellefi· 
yet versin. 

Me5ela şu ya.ştan eYlenecek· 
!eri güne kadar kızlaT yılda ve 
gtinde veya haftado. şu kadar 
saat şu işleri yapnı-.kla mü • 
keleftirler. 

Çocuksuz b<Lyanlar şu müd
det şu işlerde; bir cocuklular, 
iki ç0<·uklular bu işlerde ~alışa
ca:~ : .. rdır ve::;aire ... Bilmem an· 
Jauı.biliyor muyum? 

Hu kanun projesini 1..urmBY" 
dan, doktordan, kurumun tec, 
'!lbe ııormiiş üyelerinden mü· 
rek1<cp bir heyet ha7.ırlıyabi
lir. Kuıumun vazifeleri o ka· 
dar ~ok ve çeşitlidir ki, bunun 
de":ı.mını ancak bir kanuni 
mtilrnllefıyet temin edebilir. Gö
nüllll hareketi, kanonun tali, 
m:ılııanıesine yazılacak işleri 
ınıilıapta tasvip etmeli. Herkeıı 
kendi seçeceği işi taahhüt edezı 
etmez kanuni mükellefiyeti ba4 
lamalı. Ben bunun daha mti • 
lremmel işliyeceğini sanıyo • 
rum. 

Bizim Suriyeye alilkaınız yal
nız bu nazari mülahazalardan 1 

vı: ah!Aki .ideale . merbutiyeti- 1 
mızden ılerı gelmıyor. Suriye
nin mukadderatının T\irk vata
nının mukadderatı üzerinde bil
hassa bugünkü harp icinde çok 
bilyllk bir tesiri olduğundan 
dolayı da Suriyede cereyan e
den ve edebilecek olan vekayie 
gözlerimizi çevirmiş bulunuyo
ruz. Şu dakikada en ziyade e
hemmiyeti haiz olan safha ise 
budnr. Bu baptaki düşilnceleri
mizi yarına bırakıyoruz. 

lllliıeyin CWıid YALQIN 

fın kahir bir üstünlük elde 1 Vekil, şehrimizde kaldığı taç olan cemiyet K'l,• !erinde 

(So"" .. yfa 4 aUtun 4 ••> mevzuu etrafında tetkiklerde heyecan duyınazdım. '-----------...JI bulımeraktır, [:======================= 
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ANLATAN: BiR GAZETECi 

55-
- Uykuda gewıe baoıtalığı ı>- - Al& ya!. Biraz ımbrrlı ol-

lup olmadığını tesbit edebildin man liizım ! .. 

akıflar 
idaresinin 
faaliyeti 

-
1Anadoluya tren e1 

gidecek kafileler 
-~--~--o~------~-

otörı·· 

nakil 
vası aları 

E ·ı .rd.J i cor ~ 
_m . · ı ı Jri ' "s it 

ediliyor _ ~ 
Mıntaka iktbad vıüdurıııı;1 

evlerde çorap y~· .ıı atöl~ •• , 
makineleri kontrola başl..,..,.. 
tır. . )el 

mi!.. - Mühendis Yüceltea ve ka- -------
- Asla böyle bir fl'!'J yol<! nsı Nimet.. Cimi ve kaı:ısı. Me- V J" U - d" 7 

Y k • •~•at.. Bunlar ne oldular aca- a 1 mum IDU u-- o mu.. -.u Hazirana kadar bütün kafile
ler hareket etmiş olacaklar 

ltıklannın 
maskelerini 
çıkaracaklar 

Bu kontroilerin gaye!ll, ~ 
deki çorap makinelerine 1 !ıil 
olan ipliklerin tevziatınd• . ....
bir aksaklığa meydan bıral' e" • 
maktır. Halen, lstanbuldR ,. 
!erde çorap yapan makiJl~ 
dedi 500 olarak tesbit ed ~ 
tir. Kontrol neticesinde bU ~ 
kinelere plaka ve sıra nuın _. 
konacaktır. İplik tC\"liatı bil 
ra numaraları ile yapılacııJıtıfga 

- Kat'~yyen!.. ba •• beni görmeye hiç geldiler re bı"r takdir 
- o günü benim köşkten c;ık mı '. 

· tığımın akabinde Calibe a.rı..am - Valahi bilmiyorum .. Bir telgrafı gönderdi 
dao. 110kağa çıkm•dı mı?, çok adamlar sen uyurken gel -

- Hayır!.. mişler, ziyaret etmi.şJ.,.._ fakat 
- Hayır mı!. kimler, tanımıyorum!. 
- Hayır!. - Peki, Babtasor ne oldn?. 
- Emin miııiıı ?. Uyandı mı?. j 
- Allah Allah! .. Galiba yal- Aamcam birdenbire oturdu-, 

nız dimağının mantık ve mu - ğu iskemleden ayağa kalktı. I 
hakeme merkezleri henilı. faali... Hiddetle: ı 
yete ba.şlamadılıır !. Sana Cali- - Çok komışına!.. j 
be ne o gı1n, ne ertesi gün ııok&- Diye homunlandı. 
ğa çıkmadı diyoruz!.. Biz se - - Oh! Fakat, Bacı Bey, gi-
nin merdivenlerden düştüğünü diyor mU.8\lil ?. 
ve hastahaneye naklohmduğu- ...,... Hayır! Buradayım!. 
nu ancak bir gün sonra haber - Niçin kalktın?. 
aldık!. Calibe de o günü çıktı, - Hiç !. Oturmakta. yorul -
doğru hastahaneye sana geldi! duın !. lstel'8ell. tekrar otura -
Kwn günlerce ağlıya ağhy:ı. yun!. 
canı çıktı!.. - Otıır, otur kmmn! .. Oh! 

- Calibe mi?.. Hacı Bey, seni temin ederim kil 
- Elbet, Calibe ya!.. Hem, diro~ s:ı.nki içi boşalnıış, ha 

Vali ve Belediye Reisi Dol<
tor Liıtfi Kırdar, Ankarada Var 
laflar Umum Müdüru B. Fahri 
Kiper'e ~'ıda.ki telgn.fı gön
denni~tir: 

"Umum. mildürl~ 
memleket d&hi.linde bir milyon 
lirayı tecavüz eden bır mebliğ 
sarfile gfu:el bir proğram da.
bilinde milli &lıideleriınızi koru
mak ve harap olanlan ihya et
mek hususunda sarfcttiı,.>ı ·e.ıas
h ve plfınlı mesaiyi büyük bır 
memnuniyet ve takdirle takıp 
etmekteyim. 

Beyanname verip de kendi 
vzuları ile lstanlıulu terket -
ınek u;tiyenlenn deniz yolu ile 
na.l<illeri bitmiştir. 

Şimdi yalnız, de:niryolu ile 
nakliyat yapılmaktadır. Demir
yolu ile nakL'yata, hal.kın daha 
fazla rağbet ettiği müşahede &
dilmiştir. Bundan dolayı, al&ka
darlaea, tren yoWe nakliyatın 7 
hazirana kaı.lar yapılması karar
lıışbrılmıştır. lstunbuldan gi -
deeeklere ait tren yoluyla nak
livat programı intizamla tatbik 
edilmektedir. 

Bundan başka, Trakyadan 
Anadoluya geçecek olanların 
nakillerine a.it program da ha
zırlanmak tadır. Dün, bu mak -
ııatla, Devlet Demiryollan birin 
ci işletme müdürlüğünde iki içti-

ma yapılmıştır. Bu içtimalarda, 
şiındıye kadar gelen Tekirdağ, 
Edirne ve Kırklareli vilayetleri 
beyannamelerinin 4 bin kadar 
olduğu göriilmüştür. Diğer vila
yetlerden gelecek olan malfımat 
da tamamlandıktan sonra Trak 
ya yolcularının nakil program
lan kat'i surette tesbit edile -
cektir. Diine kadar verilen ma· 
IU=ta nazaran Trakyadan mec 
canen nakledilecek yolcuların 
bir kısmı İstanbul, bir kısmı da 
Derince yolu ile Anadoluya sev
kedilecek!erdir. Trı>n yoluyla 
nakliyat 7 hıuiranda. bitecektir. 

Şimdiye kadar, herhangi bir 
sebeple vaktinde mürettep kafi- 1 
lesine -·etiııemiyen vatanda.şiar 
da mü:ıferit postahrla Anado
Juya gönderi::nektedirler. 

Şehrimizde motörlii nakil n
sıtalarırun ışıklarını mıuıkeleme j 
kararının ilgası hakkındaki ta
mim dün vilayete tebliğ olun -ı 
nıw;ıtur. Tatblkatına bu sabah
tan itibaren lıe.şlaı:ıaeaktır. An
cak ışıkları maskeleme tertiba
tım kaldıracak olan motöclü nar 
kil ,·asıtalan, hükUınetin arzu
su üzerine ı§lkla11 derhal mae
keliyebilecek tertibatı yanların
da bulwıduracaklardır. 

Et fi atları 
ucuzladı 

Şimdiye kadar bu surct.Je #J'· 
çorapçıya iplik tevzi ediJr!l ıj,11 
Ayrıca 110 kişilik bir de r 
hazırlanmıştır. Nuına~!J,ı 
şinin önünıniizdeki ~· 
günü biteceği tahmin edll"'" 
tedir. _./ 

Amerikadan getif' 
tilecek otobüsle' 
Aınerikadan ııe1ıir naıııııı" 

İstanbul trnmvay idaresi ~ 
fından miibayaa olunacak ,.;. 
büslere a.it teklifi bclOOiYC ';
mi encümeni tetkilc ed~ 

Fiyat Milrakabe Komisyonu bul etmiştir. 
futa konuşma!.. Dimağın ve va ile dolmuş gibi bir h~lde!. 
asabın H giln uykudan gayet Sanki dimağımı muvazenede 
yorgundlll'!. Faz!& konuşıııalı:ı tutan bazı bilgili!!' birdenbire 
seni cok yorar!.. kaybolmna!ar gı'bi. bos. kalmı• 

Bu meyanda lstaııbulomında 
Üsküda.rda .Me:ııilıpaı;a, Azap
.kapıda Sokollu, Falilıte Mesih
paşa gibi güzel eserleri yaniden . 
ihya, Laleli ve Mahmutpaşa ca.
milerinin külli tanurlerini icra 
yeni Valde hanını inşa ve daha ı --------,--------------------

bir kıaun esaslı i~lerı ikmal et- Maarı'f Vekı·ıı· Ticaret Ofisine 
alınaca. memurlar 

peçen Perşembe günkü içtima-t Bu işe tr:ımvay idares~ ~ 
mda koyun eti f"ıatlaıım pera.- fmdan vecilen tahsisat :ıfıO".J 
kende satışlarda: kilo başı.na 5 liradır. Bu para ile .AJner>' · 
kuruş daha indirmi§ti. I iirınalanna beleiliyeye ,1.ı;tJllııı' mek suretile ııehire yaptığı cid-

- Bilakis!. Dimağımı ııon yerlerini ~ftmiarla hemen dol 
dcre<'P. dinlenmiş ve canh his- durmalı: ihtiyaCllll ıı· diyo -ı 
ııcdiyorum!. Dima.ğımdıt bari - ı rum ... 
!ruhide meraklar taıımakta lde- Kendimi bitı:nez ttikenmcz 
ta! .. Calibe beni çiktığım gün 

1 
meçhuller içinde sarıh gibi his

eokağa çıkmadı demek•. I &ediyorum .. İşte yalnız bundan 

di lıizmPt.Jen, l~bul belediy&-

sinin reis! sıiatile dP.rin bir Anka raya do" nd'u' 
memnuniyetle karşı.lam:ıJı:tayım. 

Y.en.i narh dündtm itibarell bul ·l imanında 20 otobila ~~ 
tati>ik ınevkiine ı;lrinişt.ir. An- el.Ineyi deruhte ct.me.ktedıl" i<V' 
cak, narnm dünkü cumartesi Diğer taraftan tranıv:;;.ı, go 

llir mü<! ettenberı şehrimizde '.:'icaret Vekaleti iaş.c müste- günü tatbik edile<·eğini kavrı -1 resi Almanyadan şasi v eJı r 

.. -; Ne o günü, ne "rtesi gU-1 çok muazzııb>m!.. 
BU ·.. Hacı Bey, hiç BeO! çıknrmadan 

- Garip tcY! .. Halbuki ben ·· ·· dal ......... '-'-aralı: 
o gün akşam üzeri kendisini ve onune gın ,_.,...w _,. 
Beyoğlwıda gördüm ve takip beni dinliyorou. 

· - Evet, Hacı Bey.. dedim. 
etı:'..".'Takip mi ettin•. Bahlasor'u ~iddetle görmek m.e 

-- Evet!. Fakat vine otomo- rakı hisseJiyoruın"!.. Bahtaso
bl!e atladığı için yetisemedim !. "d:ri ~:~/ec~ 'uyl[u.9ıı bitti de -
Ancak onu kat'i ve tıarih bir şe • "'l>u mı.· 
kilde görd\iğüme emin'm!.. - Evet, bitti!. 

f- Aıl!Aıyonım!. Er<'nkeyiln- - Uyandı demek öyle mi?. 
de bana \'erdiğin izal>atı biliyo- - Hayır!. 
rum!.. Fakat, anı~~:lıyor ki Birdenbire yerimdes kımıl -

Bu esarLE:r şehrimizi süslemekte 
ve ;;,'ehrill wnran ve gi:2clliğıne 
çok kıymetli yardıırJar teşkil 
etmektedir. Bu it.ilı&rla zati a
lilerinin emri altınd:ı.ki İstan
bul evkaf müdiriyetinin mesai
sini takdirle yfuieder ve değerli 
ellerde vakfmwan ls:tanbulu -
muza kazandırdığı bu yeni kıy
metlerden dolayı ııehir namına 
şilkranlanmı azzederim.,. 

~·avrum, benzt'yiııe lcı!l)ılıyor _ dadım. 

Basma 
ihtikarı 

ıron sen!. Kızcağızın gil11ahint Yücudllınde sıu:ıki eritici bir -
vriyorsun !.. al< v dolaşmış ve ıı.sahırıu ısı- ~ 

_ •.ruJıarı. Çok tuhaf, amca! tarak hirdenb1re ı;ömıeye baŞ- Filli mag" aza sallibi 
'J'u1"'f deı{;ı ınüthi!, · .. Mü~··t Jamıı:ı gibiydi, • • 0 

Ben Calibe):, r,örüyornml. Sa - Hacı Beyin simdi ı;:atılmış ve adJıyeye verıJdi 
rih surette görüyorum. Beyoğlu elemlenm~ yüzüne delışetle ba- Ke:ıdisine müracaat eılen bir 
caddesinde... S?nrıL. sen merdi- karak r.ordum, , m~teriye 90 kuruşıi ııiı.tılması 
venlerden lıcnım ne ıçın yuvar- - !'!asıl?. Ne dediıı!. Uyan- icap eden b:ı.smayı 110 kuruşa 
landığımı biliyor musun?. :ınadı mı, dedin!, sata.i:'ak Thtikir · yapbfl tesbit 

- Hayır!.. - !.!ayır!_ Oğlum! Sana ri- edilen Filli mağaza sahibi Osep 
- Cali beyi kovalarken!. ca ederim, bu bahsi kapa!. Şim hakuıda cürmimıeşhut yapılmış 
- İmkam yok! di asabın bu şekil muhavereye v~ dün adliyeye v~rilmiştir. 
- Daha doğrusu kendisi G· müsait olmasa gerektir!. Sorgu b.Akimli~i tarııfından 

lup olmadığını delicesine me - - Fakat, amca!. Oh!. Kor- j' yapılan ısticv&b1;'11 ~uteaktp 
n.k ettiğim esrarengiz birisini karım... ~vr'.11t dıosyaıı:ı muddeııım~ 
kovalarken. .. Sonra ... O ozon ko Hacı Bey kederli bir ta'-ırla ge ıadc olunıuat ve slıÇ!o A&i
kUBUDA benziyen koku baı& gen oo..tnı salayıp ,,..,.,.;;~ gayet ye ikinci oea mahk.eınEsiDe v 
simden gitmiyor! .. Beni bayıl - mcliıl bir lıakl~ 'ı;;;;:;JI& ~ rilıııl;ıtir. 
tan odur!. !adı. ---"'-cı.:..---.:;. 

- OT.on kakuau mu?. Mah:ı:un bır ııesle: ı• J • • 
-- Bilmem .. Öyle bir koku!. - Evet .. dedi. Bedbaht Balı- şyer erlfilD 

Garip bir gaz! 1lıtiınal bir gaz! ta.sorun uykusu bitti, Iakat .. u-
Esrnrengiz bir gaz!. Beni uyut- yanmadı oğlum!.. sag" lık durumu 
tulaı-! .. .Muhakkak gazi!\!.. Bu- - Oh! .. 
na eıninhn ! . Her halde uyu tul- Karyolada. derhal doğrul -
duğu.m milddetçe onlar meçhul du:m. Yeni nizamname dünden 
emelleri etrafında birçok cin&- - Oh, öldü mtl?. . 'b . 
yetler, bln:ok iı;ıler çevirmiş <>- Diyt kekeledim. ıtı aren merıyet 
Iacaldar!. Amca! HemP.n çıkma - Fakat, sakin ol!. Şimdi he mevkiine girdi 
lıyıın buradan! .. Calibeyi gör - ~an sırası değil diyunu. sa- tktiııat Vekfileti tarafından 
mek istiyorum!. anladın mı?. na!.. hazırlanan (işçilerin. sağlığını 

- Cıırum, hemen olur mu - Öldü ha... Bedbeırt!.. Za- koruma ve ~ emniyeti) nı.za.m.. 
pndi ? .• Doktorlar seni bir de- vallı Bahta.ııor! Feli.ketler i<;in- namesi dünden itıba.rm mer'i
fa gönıilnler beka lıro ! . Vlieudu- de söndiı ! . Hayatı onun eiindil.· yet mevkiine ~tir. 

bulunan Maarif Vekili Hasan ı şarlığı ticaret ofisine yeıUden yamıyan bazı kasaplarda dün u- tobüs malzemesi getitrtJll I:ıf• 
Ali Yücel dün akşamki eks-ı memur alınacağını yazmıştık. fak tefek intizamsızlıklar gö - çin temaslar yapmaktadır 

~'T~i~. ~~~~v:~~'~ek~ ı neı.l~~;::.ta:,1f:ı;:Ct~'f:. ~b~ü= rü:;;:fu.akabc Bürosu ile be- Me~hu~ ~':cip Serdo:a 
rü Cemil Bilse!, Maarif l\füfet- rak memurların tahsil menşe- Jediye iklisad müdürlllğü. yeni geçtı aılesının teşekk 'fil. 
t:işleri., Güzel San'atler akade • !eri, orta, lise ve yüksek nıek- et narh~.n tam bir. intiwm!a Bir ka" gün evwl l!fluaıl ~ 
misi müdürü Bürhaıı Toprak, tep olabilir. Bunlar, miis:ı.baka tatbıkı ıçın tehırdeki peralrm- teesaür içinde toprag&. ;,iııf 
Maarif ~üdilri!; Tevfik Kut ve 1 imtihanını kazandıkları takdir - de e_t satışlarını sıkı bir lıontro- MiJm:iş ol&n· Jstnnbul ıJ'oı r'' 
sur ~arıf ~~~ı ~lunnuış ve / de paı-emdeki derecdııriue göre la tafij tutacaklardır. , ' lıfodiSi h·rinci .~ veldlı ıı" 
Maarif Vekılini teşyı etmı.ııler - maaş alabı~ekJercliJ'.ıo:Mllsab<1lq Yeni narha göre .~r.aıııaııın ı cip Serdengeçti'nin."9vceSI-~ 
dir. n ~. tihanı ~ ma.vL~ta İatanbulda , , pe<ak~nde kilosu, 6.0, kıvırcık[ deş.leri, ~ ve oğullar!. ıflıf 
""niversı-te 

1
• yapı_~hllı· •. . . . ve daglıcın 65 .,kuruş olacaktır, sile aj_dıgımıı ~ktu~.,,ı rJJ 

U ~.taraf~ . Ti<;IW'e.t .ofısı. hum ıçin . ~~ı ve f'- ~ 
h:ınları bitti 15 günlük. faaliyeimı bildırır ~ ·Dünk"" "h t cenaze meraaıını tertıp iP' 

rapor ~a"'.'1°lıyarak vekalete ı U 1 raca ' , Vali ve Belediye ~isi PTdstt' 
Ayın dokuzundan beri devam 

etmekte Q!an üniversite imti -
hanları dün nihayete ermiştir. 
Bu suretle ilnh;ersite, yaz tr.ti
line girmiş bulunmaktadır, 1m -
tihan neticelerini bildirecek olan 
li.Steler bir ka~ güne kadar ta
lebeye bildirileCcktir. 

Thmal imtihanlarının ne • za! 
matı yapılacağı hakkında he -
nüz" hiç bir malfunat yoktur. 

Askerhk öğretmenliği 
hakkında bir tamim 
Maarif V ekiletinden Maarif 

müdürlüklerine gelen bir ta -
mimde köy enstitüleri aakerlik 
derşierine muv&ZZ&f subayların 
tayin edi.lııieSi m.ilmkün olınıyan 
yerlerde emekli subaylarııı• ve
ya yedek subaylığını yaplllli 
öğretmenlerin tayin edilebile 
ceği bildirilmektedir. 

Kursak mayası 
. idhali için 

Karsta gravyer peyniri yapıl
dığı malfımdur. Bu peyııirlerin 
yapılması için kursak may8.!ll 
denilen maddeye ihtiyaç var -
dır. Kursak mayası da İngiltere 
ve ls.viçreden . getirilmektedir. 

Kursak mavası iclhalat. için 
alakadarlara akreditif açılacak
tır. 

göndermıştir. RaP'?l".1a, ofısın 1 Dünkü ihracatuı - yekilııu 200 f~ Kırdara .ve ~ye ı~ 
yaptığı ışlcr Wsjlatilc yazıl, - bi liradır 0 .. 1sv:i ku sın.e merasıme ıttirak ';ti 
mıştır. n ' un <;reye. m çeleiık gönderoıek aileyi ~..l< • 

: dan, Rumanyaya zeytinyağı;ı ziyaret suret.ile, gCNliJıe ,~ 
Çam hca ·tep itı ,l, 4,lnut.ıı.· yaya deri Ve bakla satıl- tup ve tel~ tılziyiôt ~ııı • 

. t" !' ki r.ınıştı.r. ., "1'... , · llıtiiında bulunmııı; ot:in ~:nj;fl 
ıs ım a j · . . huri">-et Halk Partişi, ts~· • .-. 

tstaııbul belediyeıı;ı h~ Klzıitoprak halkın\n bır , ummru M'.~. T~"'OO""' 
Ç)a.nılıca tepesini istiınliık et - müracaa.ı Tü_rkiye .. eczac~r. ~ıyell ~ 
.mek i,i.zere harekete ge~nıiştL Kızltoprak halkı· belediyeye Qiter ~u.!'ııseseler reıs ve i)~ 
Son zamanda V&k::ıflu ıdan·sı mür:ı.ca.at ederek kaza. dahilm: larıle butün do.ıtiara ve al~ 
de istimliılı: edilecek saha üze- d~ bir pazar yeri tesis edilme- runa neı;ıriyatından dolayt 1~· 
rin~e hak iddia etmektedir. Bu sını· • ;vt.eıuiş!er~'-. t:ını,,,.ı;., .. mil- ~I matb:~tma m.u;net. . 1~ 

• vazıyet karşısında belc<liy~ is- ~ ""' ...,,.......,..., m<: • tı:ur·. \"lı". liurıııetlcnrun b1 

timlak bedelini bankaya yatıra- racaıu.i tetkik etmektedir. niıi:il jıi{enilmektcilit. ./ 
caktır. Hazine ile Evkaf ara.;m -

E:i:2:f~:111~•uk~~ ikrami.ye kaz ... na~ 
okuyucu ı~ rı r.nıı Yalancı yangın 

Evvelki gece saat 24 de Şeh
zidctıaşı l'llddesi 107 sayılı ııe

kerci dükkanınm üst kat oda-, 
smdaki sotı.ıya atılan kağıt tu
tuştuııılınuş ve bacadan fazla 
duman çıkın.ası bir yangın zan
m vermiştir. Süratle haber ve
rilen itfaiye hadise yerine gel
miş ioo de yapılan araştırmada 
yangın olmadığı anlaşılmış ve 
itfaiye avdet etmi§tir. 

,Ocüncü listayİ de bu,gün, oeşrediyGrUZ ~ 
l ıd.j81' MJ.o l.vbıı.bat ka.mJlafl 7 - »ahir Güler, J{•.ı:ı 
Okuyııcı.Wıı.nmı.z (Mah.~d) 1 Bahariye caddesi (122) ~1.1~ 

41 - Kamran Koro!, Utıkü- • 8 :~ Nihal Ulufer, Kıl~:;;,if· 
dar Açıktürbe, Gelın ala.yı so- 1 Du.atepe sokak (20) No. ';"ııfı".: 
kak (Z:) No. l 9 - Nikolli. Angelidis. ,, ,. 

12 - lsmail Cercik, Zihni f l!l1l cad<leai 'l'epeüst.ü _ pa~ıı- , 
paşa .Mektep sokak (Z7) No. I partmanı 162 - 64) ısey';d' 
Kadıköy.. 10 '- Akif Elmas, A1fl 

mci kımıldatamıyorum diyor - rüldü. sönöurilldli!.. y · · tatbikı · 

·~Y~dataınıyorum!. Fa - m~~.b~ =-1 ııtlşl~kta:tir~.aitik.'_.~b,;~~~b;fr~~i- _r ____ K_O Ç U .. K H 1 R·S l Z LA R 
kat hiçbir tarafımda hicbir agn· bire sustum. ,..... _ llA=ı 
yok.. Kendimi iyi hi.ı;sediyo - Tüyletimin iirpezdiiioi' ıu-1: 

. 43 . - Sabiha Esen, Şelıi t Kırklareli oteli Sirkeci. 10( ' 
Muhtar caddesi, (70) ı:;o. De- 11 - Cavit Barbar~ 7 
mırkut apartman, Tak.sim. rak Mahsulleri Ofisi rnull 

44 - Şahinde, Acarşahini, ' Liman han _ Sirkec;. ..J 
Karşıyaka (1726) Siileymaniye 12 - H. Bulut Moda cf!/P" 
sokak (15) tzın;r. , (108) No., Kadıköy. ~ rum!. tim. Yeni niZJP'D'D:ınıeye göre iş 

ölüm ııırasmızı blUta geldiği- yerlerinin ve İŞ ikametgih v&- Bir 
ni diişünerek i.irperm.iştim. 1 aai.r kısımlarının haii olıııas:ı li-

fedakar ık ederek • 
tanesı 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

Tam o eso•da, koridorda biri zımgelen vasıf ve şartlar ki -
gürültil ve sesler ifiterek SU9- • ınilen temin edilecektir. 
tuk. ı' Nizamname, iıı yerlerinde içi.-

Hacı bey te!A.ııl& ywindeıı fır- lecek su, yemekhane, havalan - , 
!adı: dırma tertı"bab, yıkanma yerle-

- Calibe:. Calibe gel.iyorr.. ri, apdesthaneler bulunacaktır. 
&ENELIK 1400 ı<-.. 2700 K,.. Dedi. Kinıhilir 118 kadar - Ayrıca, bekar i . .,crıerin bulun -ı 
• AYLIK 760 • 1'460 • vinecek... duğıı yerlerde 8'1.ğlık ııeraiti lıe-

Kederli görünüp Jımn ııevin- kımından sıkı bir kontrol al~-j 

Ecn~I 

3 AYLIK 400 • IOO » 
1 AYLIK 160 • 300 • 

TAKViM 
1& lılay• 1141 PAZAR 

21 Rebl&lt:hır ıuo 

cini zehir etme! da tutulacak, buralarda ve UJ 
:ır;ıbakilnı Calibe, ti:zıerinde yerlerinde ııiri !ıast&bklarla mü 

yazlık açık renk bir elbise ile, ı er.dele tertibatı bulunacaktır. 
adeta k<lfil&"alı: iÇeriye girdi. Aynca iş yerlt>rinde, İŞ kaza-

Ve beni yatağımda. ~ıış lanna k&rşl sıhhi tesisa.t ve le
arkama dayanmııı görünce bir va:am ihzar edile<'.ek, buralarda 

" M.ayıo 1157 sevinç çığlığı k.oparal:ak üzeri _ emniyet trolıirieri alınacaktır. 
G~n ıııs, Ay s, Yıl: ıı.ı . tt ..... ıa me atıldı. 1 Her iş yerinde yangına ~ 

Sıcak ~--'- ,_,_....:ı.. yuzum-- u·· 0.,.,_ tedbirler de bulıınacalrtır. 
Gür.fit Öğle ikindi. U~J.nlll •y-

9.18 4.~ 8.46 Era~i meye ha~laıh. Göı.lcrinden yü-ı 
4.4i u.10 111.0T v.-ı zür.ıün ~tiiDe yaşlar ııecpiliyor- Beyoğlu Belediyesinde 
Ak- Yotsı lmul< du. Dİr sergi açıldı 

•• • bütün suçu uzerıne alıyor 
Altıncı Aslıye ceza mahke

mesinde üç küçük hırsızın mu
hakemelerine bakılıyor. Bun -
!arın üçü de mevkuf tur. Suç
ları, Beyazıtta Okçular başın
da Kılıççılar caddesinde Ham
parsomun dükk.ii.nından üç çu
val dökme çalmıştır. 

Mühakeme safahatına göre 
vak.' a şöyle ol.mw;ı: 

Bu dükkinda çıraklık eden 
Avadis arkadaşı H:ımparsomla 
uyuşarak bir gece dükkiı.nda
ki dökmeleri çalıp satmaya ka
rar vermişler ve bu işten an
lıyan Ruhi adındaki çocuğu bu 
tarak: 

...,... Bizim bir miktar malımız 
var ısa tar mısın?. 

Ertesi günü Çadırcılardaki 
Hurdacılara gösterilen dökme
leri kimse almamı.ş bu suret
le bu kadar gürültü ve a{;rırlık 
be.şlaruıda kalmıştır. 

Nilıayet bu dan kıırtu lma -
mn da çaresini hulmu§l:: r ve 
üç çm-a!ın ikisini yanık Sultaıt 
sa.raylarına götürüp or:ı.daki 
bir mahzene sakl:ımrnlardır. 

Ogün dükkiın salıibi Ham
parsom gelip de khi<li kırık v 
dökmeleri çalınnı.ı§ görünce 
Beyazıt kaı-&kohına malumat 
vermiş ve ııfak bir t:Uıkıkat 
sonunda üç bacaksız da !ay
lıkla yakaJanmııı ve itira.fta bu 
lunmuş.lardır. 

' 
45 -:- Hüseyin Sö~ez.,.:ı.ı:oda 13 -~ .Meliha DağseveD' 4 

caddesı No. (il), Kadıkoy. ı doktor ' Cafer Sadık ~. '1'~ · 
46 - Kfunrsn Dinç, Devlet 14 _ H. Sıvacıoğlu sııl ~; 

Şurası ınillazimi, Ankara. man pa.şa sokak ( 4.4) 'so .. 
47 - Turgut Olı;ıan, (Atılay) dıköy. ~ 

Denizaltı kıs~da başçavuş.. 15 _Saadet VUI'lll. ~ 
48 - Fevzı Ilgaz, Zeytinlık tar'h ır · u k .A 

Fazılpaşa sokak (15) No. Ba- 1ı6 ~uaEmımı, E!J&",; J{&>',;.1>' 
kı k

- 1 ıne rw.»., . ;r 
r oy •--- t · -au·riı 
•n · N di~· K d k" M'" mcr....,.. ve e.ruıer mu ..., - a ""• a ı <:JY u- . . ~ 

bürdar, Cihan Serasker sokak n ze
7 
vcesı!n. . Cinoğl . 

(53) Na 1 - et n, _,ı. 
50 _ ·tıhan Erdem, Dere so . sokak (11) No. Göo:te~e er 

kak (24) No. Mnamıner elile.! 18 - Rua Açan, tsk ıı;ol' .J' 
Arnavutköy. desi (8) No. ~ddebo6 ~ıJ 

Birer kile hubiıbat ,_,,,_,. 19 - A. Çetin Argu. y 
okuyucukı.nmız ~ paııa, Zincirlilruyu, , 

1 - Fahriyt' Konıtürlı: - Bü-1 çıkm&ZJ. (17) No. ~ 
yükde~ ca•ldesi (341), ŞL~U 20 - İsmail, Balı~ ~o. )Iİ 
Mecidiyeköy.. . • fosı, lli4l llôkak, (10) ııl' 

2 - Sevgı J\lcarsu, İatiklil' sın. ~·w 
cadde8i, Lale sineması karşısın- 21 - Kadri Kaııap.._ -~~ 
da (Çiğ) apartmanı 46-5 Be · ı sar caddesı (235) No. ~"it(!" 
yoiTJu. 22· - Ahmet Çakar, J'll1~' 

3 - öıner AJc,.u, Maliye talı- birliği txındo lıaııkanı.. ıff'' 11.00 1.51 7.12 Ezani Şiddetle mute.lıeyviç olmuş. L 
19.22 2LU :ı..34 v ... tı tum, k rvıJıklı ağlaı;ın•k gibi Beyoğhmd& belediye daire 

..____________ bir vaziyete dÜijmemek için s:indP lıôr flmı&, bava ~ Diye onu da satıcılığa teş -
vik etmişlerdir. Bir gece dük
kii.na. gidip kapıyı kilidini kıra
rak açmışlar ve üç.ü de birer 
çuval& doldurduklan dökme -
lerl a1aralı: Avadisiu evine gö-

Halbuki mahkemede Avadis 
bütün yükii üz.erine alı) or: 

- Onların bu iııte kabahat
leri yok, diyerek arka.da.,lnrıııı 
kurtarmal< istiyordu. Muha -
keme ba::ı ~i:.Jerin celbine lü
zum görerek duruşmayı ba.~ka 
bir güne talik. etti. , • 

sildarı. Karamürsel. 23 - Fazıl Evenııel. , 
4- Hikmet Soitulqıınar, E- biııba.\11, Bartın. ·ıP 

-- D 1 K KAT göalerimi yumdum: nna karşı maskeleme kararmm 
~ - Calibe! .. Hiç bir eey söy- tatbikatı esnasında JmJJamlacak 

cT..,; Saba» a ~ :ra:nlor leme. __ Şana istirham ec.'erim!_ f f lu ışık talarına.. 
, "" evrak ~ edllm,.irı iade G<irüyorsun. mes'ut olmayı his- c:'8 ~r . vermcbr vasıSecgi d"' 

eJ1.1runax • •• bunların ~ set.mek iatiyurJm.. ait bir sergı &ÇJl'.lllJ • un 
dan dola.71 ~ bir meotı.11:7et kahW Diye mınldandmı.. vali tarııfındaıı. ziym::et e@mi~ 
r • (Arl<M1 vor) tir. ,,., ..... - - l -

tül>'ilp saklamışlardır. · 

mel matbaası müdürtl. kızı, A - :U -- Orhan ıur-ı. l' ~-
ıııas;·a.. . . 1 mımtafapa:,ıa cadQesi, ~· , 

5 -- A·· r 'l'uz.laeı, Bomoıtti pı sokak (11) No. tJıı:a-~ 
Havuzlubabçe sokak Ş.iııli. f 25 ·- Ali Rım·Bor, J 

6 - Sabri Polakıyı!t, tücca.r- men Manavgat. "' 
dıtiı. Fahri mahdumu, Bartın. (D.-
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ı-Her:.==:=-- Atatürkün Hayaflndan Yazılmamış Hatıralar 
~ ~V\."'V'~,...,,..., 

rni acı Askı 
1 Şimdilik ==::
--==Bu kadar! 

" Fransız lladisesi· 
-==·Sabahl 

Acaba politika ale- 1 
~: AIURAD SERTOGLır I minde "Şeref" ir. 
·r manası mı değişti? 

M ıst nin içyüzü 
B ugün şu hakikat biltlhı' 

ne fena, ne zalim bir taliimı Dnnyada her şe~in ö'çüsü Mustafa Kemal Paşanın Yıldırım Grup 11ı I • Ha t h" b" • • değiştiği gibi galiba si- ., " 
hı· ya ın ıç ır :zevkıuı ve yaaet aleminde şeref ve haysiyet O d l K d l 

l tatnıadan bu genç çagwımda mefhu~u ?a mahiyetini değiş- r u arı uman an ığına tayini 1 

çıplaklıği ile meydana 
çıkmıştır ki, Fransanın bu harp 
te işlediği en biiyiik hata harbe 
girmektlr. Fransa harbi 45 gün 
sürdü ve ne"Jcede Fnn"8. mağ· 
lüp olarak harp dışında kaldı. 
O zaman basda Fransız askerl 
müteha.ssıw.arı oldukları halde, 
lıütiin a.skel'i mü.şahitler, bu f&. 
el mağlul yet.:ıı Almanyanın 
fevkalad~liğinde olınayın. Fran
"1Z ordwrunun modern bir ŞG· 
kilde teçhiz edilmemesi yüzün• 
den \'Ulrua gelmiş olduğunda 
m•ıtabık kal'.iı!cr. .-

\le l tırdı. \ akıa eskiden de politıka- ı lttabkum bulunuyorum d~ lıil'Siyat rol oynam:ı..:dı ama r~-. hr•fı 1 'ne. .. ,ıadal cate muvaffak oldular. Kolordu 
n hiç olmazs..ı verilen sözün kıy- Ancak Mustafa Kemalin faz- ı YAZA 'fi{ !arımızı takip eden y-..lıuz düş-

[ ~eti bu kadar ayağı düşmemiş, J laca lstanbulda her sınıf halk-
1 

ıuan değildi. Geçtiğimiz Dürzı 
ımzalı muahedeıerin, vesikaların la tema.sının }damesi n9 E~verce 1 CE'V AT ABBAS k5yleri de ateşlerile iz'ac edi -

- Bıı zabitin bu derece ilı - bu derece paçavrala.~tığı görül- ve ne de Talat Paı;;ac1> dogru te- Ü yorlardı. Velhasıl ha.va.ilim ve 
. Tefrika No. 22 
ıçUıd 
· A. e CUrip bir duy· 
~ cıınak duygusu. · 

t;cl6~ :ıcıyordu. Gayri 
ın dolduğunu 

aıı.ı ...... 
ıı'ğ~ugını his:ıet-

llh IYa.caktı. 
ltta ~na! diye mırıl
ç bir ıç bır şey gör
llJık, zevki tatmadan 
1-<:l Ç~SUJı ! Hayatı-
lıaıia nda, .. bu tatlı 

bir 'l<ı l'lnda olmek ne 
bı Y, ne kadar fe

r lalibim var -

tiyatsı.z hareket edece~ne ka- memiqti. l.lkki edilemezdı. Artık hükfı- G RE R he•· yandan taarruza maruz ka-
tiyen ihtimal vcremM'..<lim. Kim Bir taraftan bir masanın et- met merkuıoe yakın ordular ı lan ordumuz Kisveye muharc-
bllir ne mühiaı \'e6ikalar mey- rafında karşılıklı yer almış dip- başına da geçirilm.iyeceği tabii be kabiliyeti yerind<> ~elmişti. 
dunda duruyordu. lomatlar vesikalar imzalar nu- idi. Dinaenaleyh lstanbuldan u- ™ Diğer ordular cüz'ütam!arından 1 

"·klar •~t· d 1 k · ··ı.e' ta zaklaştırılması için ilk teklif bir kuınandauın mezkilr c0 phe- eser l<"l~. 0~ı•tı. ı 
- Çekmeceler kilitli ı'dı·. O- •u ""'A ı e .er er en o - ~ ~ • "-· r-'ta -"'nl tla Kafkas içlerine girmis olan do- d~ vazife alma.>ı beni müsterih J{urargiıJıırn'ızıa Şama mu"a-

nın için zorlamadım. Yine her "" o ......, oma rın mensup , k A • şeyi yerli yerinde bıraktıktan oldukları ordular hudutları a- kuzuncıı omu uıruındıinlığı ol- edecektir . ., mtitaleasmda bu- sahil ettiğimiz gün ordumuzu 
sonra evden •tktını. !)lvor, hava kuvvet.eri şehirlere du. Vii.ki. 1_!~~i'mB"-'IÇ A !ati.irk~ lunuyor. dördüncü ordu Jrumand:ını Mer-

~ ı.teş ve ölüm yağdırıyor. Fa- kabul edı ı=.-..u. ir mü•!det son Enver p:ı...,o;a; Mustafa Kemailn sinli Ceı.ıal PBJ}&nın eline bıra-
- Bravo! Çok iyi yaptın. Şu kat cırlak radyo çığırtkanları ra evvelki yazımızda geçtiği gi- reddedenüyeceği teklifüıi Vab- kılma::;ı Yıldırım orduları grupu 

halde daha bir günümüz var. tanınmış baş muharrirlenn sü- bi Karlsbad tedavisi ortaya kon dettin ağzından yaptırmış oldu- kumandıı.nı lll!lreml Leymaıı fon 1 
Hoş geceden de istiface edebi- tün sütün başına.kaleleri en ba- du. Ve kumandanım İstanbul ğunu ar.lıyan kumandanını; Vah Sanders:n emri iktizasındandı. 
li~dik. Fakat tehlikelı olur. Çün riz döneklikleri bile siyasi bir muhitinden uzakla.ştınlJı. J dettine cevabmd\l.; Yıldırım Na.blisten hareketimiroen i:..i 
ku ışık yakmak mecburiyeti var kiyaset eseri gösterebilmek için Karlsbaddan döndükten ve Grupu oı-dulan kumandanlarını 1 b:ıren ilk tevakkuf nıahallimizl 
dır. Bu da derhal n:ı.mrı dikka- her tarafı içinden çıkılmaz bir padişahla ilk Cuma oeliimlığın- 1 sayıyor Ye hepsinin L" })asında 01.ıı.n Beytülhasende Atatürk'e, 
ti celbeder. Şu halde hemen şim- fesat havasına boğmaktan geri da görüştükten epeyce sonra 

1 
pek değerli kumandanlar oldu- Fahri Yaieranı Hazreti Şelıri-

~i g'.d~: !alnız iyi Türkçe o- durmuyorlar. tekrar ve bu sefer yalnız olarak ğunu ifade edivor. yarilik ünnnı te~r edilmi~ti. 
uyan ırısıni bulmak lazımdır H 

1
• 

1 
. ikinci c!~fa huzura kabul olun -1 Vahdettin; '!edinci Ordu Ku- Orclı..muzu Cemal P•c•ya • •.-

Boris baba, bu hususta .· d · u asa on arca yemlen taraf d , ~ ~-sız en . dalına haksızdır, mütecavizdil' u. 1 roa.nda.nı F'evzi Pr.şa Hazr~Ueri raktıktan so:ıra ayni grup tını· 
ya.rdır.l umuyorum. ve işin asıl garin tarafı yenilen Vahdettin büyük emniyet ve (Genel Kurmay Başkanı Mııre- rinin icabatından olarak karar-

Paı-as sakalını karıştırdı: . tarafın safları içinden yenene itimadını tazammun eden yük- şal Fevzi Çakı:nak) hastadır, is- :::ahımızla Riyaka 29 Eylül 918 
. -Evet, mühim meı;:ele .. iyi hak veren birkaç sütsüz sabi- sek iltifatlarda bulunmakla be- tirahate alınacaktır. Zatı dev - gece,~ horakel. olundıı. 

TUrkçe okumasını bilen adam _ mışın yahut da beyinsiz muh- raber; ve!ia.htliği 7amanında !etleri Yedinci Orduya gidecek-' ~imdi Riyakl.a muhtelif has- ' 
!anınız vardır. Fakat bunlan terisin dalına çıkmış olmasıdır. olduğu kadar nazik bulunuyor !' siniz lutfen kaba! &diniz irad.ı .

1 t..han~erden çıkan dört y'.lz l 
hemen bulmak gü~tür. Bıı işe ve kumandanımın 3igarasıııa sinde bulunuyor. krufar neferden miirekkep bir 
en llyık olanı bizim Petrof'tur. 1 * kibrit yakacak katlar tt'vazıı Bunun üzerine At:ı.tiirk bu or- tabJnın Hal~p-Riyıı.k ~mendifc- ı 
Manastırda Osmıınlı mektebin- ry'eni Avrupa harbi başlıyalı- gösteriyor ve neticede; "Ara- dunun kıunandı;.rİlıJını kabt.l et- riyie nakline başlaıı:nı~; fakat 
de okumuştur. Şimdi ticaretle danberi yukardaki iih-enç salı- bistan cephemb:in iyi ı;ilmediği-j md< 7.aruretinde kahvor. tkiııcı b~nüz bir alavı bile Riyaka va- ı 
meşguldür. Amma onu yarın - neler o kadar çok tekerrür etti ni, bilhassa KudiWün sukutu. defa Yedinci Ordu K•ımandanı r 211 olam,.roı~ - bulunan '.43 ünrii 
dan evvel billmak kabil değil • . ki artık bu feci komedya.laı a in- maddi manevi ı;arsıntımızı mu'. ola.;ı .Ata.tıirk. dalı:ı Pn-elce bu fırka.dan ,.e ,.ıman Asya gru;;u 
dir. sanlık ka.nıksadı. Lii.kin son gün cip olduğunu söyl'iyor, bu cep- orduhrın il.kıbetini görniürı ol-, h'l.fif müfrczcleriode.~ ibaret or ! 

Yanef: !ere kadar sayg-ısızlık hiç olmaz heye ehemmiyet venlıneııi el- 1 du&-u h~lde bu memur•veti k.'\- dumuz her türlü muharebe ka-
- Bu iyi değil, diye mırıl • sa bu kirli politika işlerine "şe- zemrur,. diyor. Bir mü:ldet göz- ! bul edivi, sırf millet ve nıemle- biliyetincen mahrıım.du. Bir g,ü.'1 1 

dandı. Akııanıa kadar reükem _ ref.,; "haysiyet., ve "namus,, !erini kapıyor ve susuyor. Ve k~tin mukadderatı mevzuu balı- sonra ııagil.ô.ni bir 1uı ı.er ve t 
mel vaktimiz vardı. Bundan a- kelimeleri karıştırılmıyordu. Za tekrar başlıyor. 1 solacağı 7,amanıu yakınlaşmak- Riyaka doğru gelmelı:.te olan 
da yıf <tvlanıyor, ııerva.sız mu'1arip "Çiinkü Suriyenin Plde kal _ ta olduğu; ve böyle mühim bir Ali Fıı:ıd Pasa. Hazr,.Ueriuiıı 

makıllı iıltifade ederJ.ilı.. Fa - . ark·· ~an han"erlenı·yor, en yu··z anda ...... ,.,·et başında b 1 - ra Ş · d'" tü' -.. .. b'l k t d 1 "" ..., ma.sını arzu etmekteyim. o "u . u unmagı poru; amın u.ş · gunu ı . 
a ma emki başkn ~are yok. kızartıcı hezimetler parlak za- cephe bir e~nebi kumandanın kendisi için pek lüzunılu bul · diriyor ve bu suretle füsvede 

o halde vıu-ın saba.lı erkenden ferler olılrak gösterilmek iste- tahtı emriudedir. Rence kiya-J d.ıığu mütaleasile hemen va.zi - bır:ıktığımız ve arkası ~evrilen 
ışe koyuluruz. Ben yanıma bir Diyor, fakat hiç olma~as cüret- set ve dirayetleri malum bu _ fesi b~ıııa hareket etti. Yedinci Ordunun muharebesi• 
sürü de anahtar ve maymun - karlık ve pervaaızlık yukarda Junduğundıı.n 1.atı devletleri ,,.ibi Vp.zifesiııe başla.dığı günden dağıldığı ve şlınale doğru ri· 
cuk alının. Böylee<> çekmecele· saydığımız mukaddes mefhum-i!!!'!!!!!!'!!!!!!!i!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!"'!~~::,";,;;.; rı Eyliıl 1918) itibaren on do- cat etmekte bulunduğu i..zaha-
ri de açabilir, buralardaki ki - ı !arla süslenmiyor ve bunlar a- - -- --- kuz gün 3onra düşman ta.arru- tını dn veriyordu. 
ğıtlan da okuyabiliriz. Kimbilir ğııa alınmıyordu. iiahit olrııaktayız: Artık şeref zu baQla.mı• ve yedi bin mev . Bun~ üzerine her •;akit ol-

e! da 
yolundan ·,c haysiyet merb•1ri- Y Y l n ta r mühim esrara. sahip o- ' Galiba en müfrit lailbaliler · cutJa muntazam bir rirnte oee- clu~11 gibi hİG bir tardtan en>.ir 

lacağız. Bravo Anna ! Bu bil- bile anlıyorlardı ki bir millet yetlerınden bahis sureti le de yr.I m_iş olan Yedinci Ordu·. tlü•~a~ - ve tali'nat beklemiyen Atatürk 
yük hizmetiı!_i şiındt derhal mer- arkadan hançerlenirken şeref- bile şerefsizlik ve heysiyetHizlik aJı~slarının . Mustafa Kemal ıne~hur i:ısiyatifile Kisvede bı- 1 1 

nız ferdleri değil cemiyetleri Y 

keze yazııc•""m. Bu ha~l<etı·n • ten bahsedilemezdi, ve pusuda 1 ·· 'kl Pıuıa da e:ıir edildi R_?.yiasına r&ktı». ve ric'ate "'e.;tnis bulu--.,- • ~ ..:.ı uçurum :.nna suriı iyen yolla- .,. ., 
den dolayı bir defa daha tııJ< _ ,.....en.ınis bir kinışe namustan ra eapılabilirm.iş. rağmen on giı'1 sonra yolda di- nan kolordularına Riyaı.. i•tas-
dir oluııacııksın ! Senı· bütun" kal• nasıl dem vurabilir ve dönek- ii;er orJ.ılurın döküntükrini dı• yonunde.n &tideki emri verdi: 1 

!iki kahbel 'k h · h · · t "l Ne diyelim, yeni nizam dün-
bimlc tebrik ederim. Evet evc·t ! cüıı~e sıg· l.nıa':::J:.W ~y&ıye 0 - yasında her ı;eye imkln bulu- IA)j>hyarak on iki bin mevcudıle 1 - Yirminci Kolordu Kıı-' 
Bu çok iyi bir iş olacak. o lıa!- nuyor, hatta şereften b:ıhlK'dcr- Şa.nuu 011 ooş kilometre cenu - ma.ndanı Fııat Pa.şa Ha.z.retieri 
d_e ilimdi b.ı.t~ı hareketimui bir * ken şerefi ekmeğe katık ederek lıunda Kisv<ıyc geldi. "!:fayın Nafia Vekili.. Bailbek'eJ 

h teabi - ·ı Kalıraıııs.n kol<>rdul<irıınlz ı:e- gidere!< lıimaye ınemi intihap 
c. .. a t edeam. Muasır diplomaııinın ve ince yemege bı e... ceh gündüzlü hem muhart'oo I ve bugün Riyaktan oraya talı-, 

(A.rlııaat •"fı) •. PQUtilıa.ııın yeni bir tezahilrline A. Cemaleddin Saraçtıllu Uiiler ve lıem <le muntsı.ıuıı ri- (S.nu aayfa 5 sütun 7 dol 

~ ~ - • • ... ·,, • • t • .~ .: .. ,, .. • 

•• 
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dım için çok geç kalır..ı~:Iardı. 
Sorr:ıilin elinde ne kfili <iere..•e
dc kuvvet ne d<ı yol vardı. İn
giliz erkAıııharbiyesin;n i~aret 
ettiği f.ibi burada i c a p 
cttıgi kndar kuvvet mevcut 

İki Diütlı~ impar-atorlıık a
rasınd~ k;;.yoola.n küçiilı: l>ir 
memleketin siyas<'ti, pek he
~gph Liı· siyacet ol.ıbilir. Ru
manya, 1378 Türk . Rus har
b'.nde Besıırabyayı KııRyı..un 
k~n~i. elinclen gwıb<'ttiğine ka
nı ı~ı. :ı .. r:ıcaristandruı istediği 
ara.zı he.~ mühim, hem de pek 
g~ıuştı. 'lra.nsilva.nya ve Bu
konm: 'nın büyük bir kısım 

·-- -----------------• değildi. Ve ayrılmış olan kuv-

1 
( y E N 1 S A B A H ) iN B 0 y 0 K S j y A s i T E F R j ,-<. A S 1 ı' vetıer de vaktinde çıkanıma -

ı;>ıştı. 

, 

•----------------------------------------• Hatta vaktinde ;;ıkarılmış 

halkı Xıım..,n ırkındandı. Ora- . Balkan ve Çanakkale h . ti . dı, R·ımen milliyetperverliği ezı me erı 
Macarııırın ~iddctli muamele . 
IH:nc maruz knlınakte idi. öbur tarafa dönebilecek var.i- v a de Ruslıı.r durmadan ricat ct-

Bu toprakbn ı<na vatana yette idi. lk.i t·:ı.rafa mensup ( al n : ---'\ tılcr Buna. mukabil ln<>iliz ve 
illı~k etrn<?k, evlatlt\nnı ana- hanedan aza8ı da vardı... 1 F'ransl?Jarın Türkiyeye kal'1)ı 
lanna kavustuı mak, biiyük Bu V'>Ziyette patlıvan Umu- v. ço•• rç ı• ı ı• bir zaferi bekleniyordu. Bina-
hır Rum~Hyıt viicude getirmek, mi Harp Rumanyanİn muhl.e- eMleyh yiıı.e bekleme) i hayir-
i\te !<'!kreşin gay<'•ı, hulva8ı riıı E>iyasetini kızıştırmıştı.! lı bulan Rıımenle;: ıki uraf-
re takip et~if;i ~;iya>ıetin ·ana Kom.şusu Rusya. ile AVllilturya '---- 115 -tan ela. para alıyorlar, huğ -
hattı bu idi. kanlı hir maceraya atılmışlar ler bekliyordu. İklidıı.r mev _ daylarmı ve ııetro!!erlnt .\1 -

L 
O halde ... 

' -' halde Fransa riçin har-o be gircii? Kiifi dereced<t 
rııodern ta)J are ve tanka malik 
olc:ıacb~ı. memleketinin sınırl:ı
ı-ını kafi •lerccede tahkim etme
diği l\a!Je bı; ser~te niçin 
atıldı? 

Bu hıısubda ileri Rlirillecek 
hiç hır mazeret hulun~maz. E
ğer Polon:, aya ka~ı verilen sö
zü tutmak mese:"'1i il<:ri sürüle
cek olursa, bu da kd:ul edile
mez. Zira Fraı .. :anın iıu r.ekilde 
bazırlıkoız olnrak h-'lrbe girme
si C'olonyaya hiç bil' menfaat 
temin etmediğinden b"-Ska, te· 
ıni:ı ede\;ilmesi ihti!l' .. 9.i'i.ni de e
bedi.Yen yok ctnılı.•tir. 

Fransa ne yapmalı idi? 

F ransa ne yapn,aJı iJ;? Mu 
ahedelerle, paktlarla bı.i; 

h oldıığı.ı meml~.kcUeri :.erk mi 
etmeli? lmzasını inkar rrı etme
li idi? 

Maksad neti~yi ku.or.mak 
olduğuna göre Fntnı;aıırn lngil
tel'e il~ anla;ııp ordusunu ıno • 
d.?ml~tirmek ve bilahare tam 
ma.nasDc ktıvvetleninc~· rnfida .. 
hale etme)< üzere harbe gırı
$lni tebir dmP>>İ icap ederdi. { 
Nit,.,kim im harpte ayni hatayı 
ltalya da ylpmı~hr. Her ne ka
dar but;ün lt:ı.?va hıl.lıi. ayakta 
duruyol'sa ci·~. bu Alru:ınyanın 
sayc5indcdi". Vokı;,1 bugünkü 
modem harp i<:in huırlanm"· 
mı.ş ol•n İtalya, Yunanistanda. 
vt. .AfriJ<a.;la felaketten fdiı
kote uğramıştır. 

Harpten alınacak 
----- - - - _ _:_ 

dersler 

il n lıi'ıdisc<len alıııacak 

.l>ı:ter~. bir miUetin h;ızırlığı· 
nı tamamlarııada:ı harbe r:irı· 
ı:Jnin hem kencfüi, !ıl'm de müt
tefiki irin so:ı derece t·,hlıkeli 
ve fena' olduğtiJıır. 

Fransa misalini göz önüne a· 
!alım. Eğer i''raıısı. h"-rbe ır,ir 
memi, o;sa ve muharebe ı::adec<
Almanya ile !rıgiit~re arasın
da devam etıı.-ydı. bugün Alman 
yanın Avrupac'aki \ıuiy~ti çok 
ba~ka tiirlıl o!urdo. 

Ilir defa Frnnsız ii~lerindeı:. 
istifııdt• edem.iyen Almanya 
tahtelbahir ve koraaıı harbinı 
o~iıl. b<ıgünkil kadar gc-ııL;letc· 
ınezd.i. Su.niyen F'raneır. ordusu· 
nun mevcudiyeti Almanyıı.nm 
nal kanlara tlleriııi koll:ırını ~al. 
lıyn eallıva g;rnıe...,.ıe imkıiu wr 
ınezdi. Nihayet bu kuvvet kar
şı&ındn İtalya da h~rbe gire 
mcz. İngiltere bütün kuvvtUt· 
rini Almaoyanın aley!ıinde ku.-
1.ın:.bi'irdi. Sm !y<? c'e rt.hııt k ı· 
hr ve bir Irak hitli,,t-3İ meyt.'..'1· 
na ~ıkınudı. _\hdeıı!,,; cir harp 
mıııtııkası olmaz v~ bu hav~lid<> 
ki memleketler bu vü,,,Jen tür· 
li.i ~ıkın! tlllra düşme;_,ı...·rıJi. 

Netice 

F ak:ı!. hül'ln bı Jvı..ı:l:ı i· 
hır , }'l"'ans.anın .,_.n~:it~i..;; 

·, ~ ha..ırlıks.ız harbe girip bit 

DW··r iki lwdudundıı., yani ve Atmanyanın şaşaalı kılıcı kiinde Bratiano gibi Fransız manlar:ı sa\.ıyorlaı-: ama Tiir-. 
r>u•!<llr•ı;tan \'J Sırbıatanla da Avrupa ~e.hni'nİ ii•.erinrt~ par- taraftan bir devlet adamı kiyeye gec;-.c'Ck Alr.ımı ınil -
P.ı..mrr.Ja r .. kip halinrte ıdi. f[J.ınaya ba?l.ı.mıştı. İki ınuh:ı- vardı. Tak Jancsco da Veni- himmatı~R yai. vP.rniyorlar 
Tamıı·;ar ve Banat ıçın Sırbis· ~ım taraf Runıanyayı kazan · zelcıs gibi lngilterenin er geç ve böyl~<~ miitıef;lrJere kar:;ı 
tıvıl:ı iht:ııifları vardı. 1912 mak i<;in gayr<'t sarfediyorlar, mücadeleden muzaffer çıkaca- ba;'tl~rmı 1<e.;mtı·o:ı•ı<lı. 
Ba;kar. hacbinde Bulgarlardan <•nun nnid,.,Jıalesini t~ınio i~in ğına şüphe etmiyordu. Teına- Bulgarlar Alc:ıaıı.lara illi -
·•.'ılığı I'·Jbruea için de Bıılgl\r· 'ı.ı<llHd.> bulunuyorlardı. Fa- yülü, hissiyatı, menfaatleri, hak ediııu>, Ei;ıbı•lan dikünce 
!arla t.la:mı bir ge<;imsızlik ı~in kat l>\itün bu nidler kendi top hepsi Rumanyayı Biiyiilc Bri- 'L'ürkiy•.·y~ lcr.roı rıüttefihlcrin 
de idiler. Bulgarların bir inti· rnlı.larıııdan bir karıc; yerin ter tanya, Fransa ve Rusyaya doğ Ül><n,ızu suya diişür:ce askeri 
kıı.m ;.eveHiııe llÜşm<'leri koı. kine kadar gidemiyor: iki ta- ru götürüyor, yalnız Kral Ka- vaziyelt~ b:zim r.lcvhimi'IC bir 
ktt1<1 Rıısya ve A>"lsturya . ra( d.ı e~er Rumyanın da yar rol onu yolundan alıkoyuyor- değL~iklik husule gc:di ,.e 1916 
Y.o.ca:i~tandan ael.-n korKtıla- ıiımik l"ırbi kazanırlarsa mu du. başında Rumany• artık keııdı-
ra inzimam e<liyorrtu. h.<s!nı"lrıııııı topraıclarıııdaıı d · · Rıımanya bu sebepler en 1\1 l~erit cdiimi~ ve mcr!<e..i 
Dahili 'ht'I · fla d ı y~r '·~rme~ 1 taahhiit ediyor - harbin ba,,ında, tıpkı İtalya d<:vlcU~r ta!'a!ıO:l:ıu rc··•ri!ıııiş 
__ ı __ ı a _ r a ayrı.__ .ı~r·.:ı. ~bi, kendini bitaraf ilan etti bir halde bııldt~. . 
Bı: harici end1~}(1t i dalı:li (J 7-:~.unan Ruınanya it:in mc- ve Kral Karol bu vaziyetten ilıtilifl~r. hanf'druı k"'rı~ılclılt . s.''•' şu idi: Hııı·bı kim ka?.a _ memnun oldıı. ~ırp:arın geri kalan 

ları na l•mamhyordu. !llesdii n~cak ' '<ldl:;te Rumanyanın u- lbtiyar kral ya.şadıf.ı r.ı'.l<l- ord<Jları 

olsaiardı bile Sırbistana na -
kılırri ve iaşeleri kabil olmıya 
caktı. Ne yollar, :ıe demiryol
Jan, ne ,~agonlar, ne diğer na
kil vasıtaiarı Sırp ordılllunuıı 
feci müdafaasına yarayabile
cek kadar \ıüyük bor orduya 
kılfi f ~ede gibi d~ıldi. A:;· 
rj zamanda yunan kıa!ı Kostan 
tinirı 'Vaziyeti o ~adar aç:k biı· 
surette Alman ta:-aftarlı[;ıııa 
c,· · .:n işb ki, Selinik gı lıi 
ilerliyen F r a ıı s ı z kuvv~t
lerıue bır üs te•kil e~<'kte o
lar. , elırin, bir ·düşman şe!ırı 
o!ma3111.tıın bıhakkin korku -
luyordıt. Bu . rait alt~nda (;c~ 
nl'.'r~l Scrrail acele bıitün kuv
vctlYrini r,cri çekerek Sclfüıik 
te to;:ıla.-ı::s, btırasını ne:v~ mal 
olıu"Sa o!~wı müdafaaya kıı. -
rar vermi§; halbuk; Sırp or . 
clı.~unıın bakıyeleri A.:!rıya . 
tik !it'.'lau!:ırın:ı dc.ğr.ı kn~nrnı
lardı. l"rt\nsız ,.e İtaly211 harp 
r:emilen AUriyatik limanların 
da torlat:an bu kahra:ııanlen 
t"r-lamt ;lar, deniiden Se::lııı
i;e ta,\-ımısl:mlı. l;ıte l'lt5 ;;c. 
ı1ew:;ir in •. :elünık SE-feri büylt~ 
faydıL"IZ i.Jır ~aflıa. te,.l<il cJer 
ı:.ı l.öyl<' L:ap .. n:r. 

1 :,ırpııh mağlilp olma~ile matı 
Vf'lmuı,t11r. \"(' Fran~a bugtin, 
2 milyon esir cvlidının hnyc..t.ını 
kurb.ırabilmek, açl!ktan \'~ gı

d• sızhkt.ın hıılkuı :n l:ı ı-:ln:ısı
na. mini olmC:tk, nıilyorJ51ra \."a, 

ro.n işsizJcr!nin karnını dı)yur.ııı. . 

Rum•n muha.f .. ·,:aka' ı·laıı .•l . zun mi.ı "t tereddüt etm .ı;i . , t - ' - " "' '-- ...... · d b. · d uatçe Rusfarın Avus Ur;'tı. -
i
nan t:ıraftıarı, Br· .. ty•no ı·ı.- se...-p",.,.1 en ın , bu ol - H - d ·1 o t .uacaııstan toprakların J. 1 eı- F .. ırnt diii:cr bir amil \«:-dl 

b'rlı·ı.,..1.,_ abrar, •rran'ız' taraı· - U!U!f ur. . -• ft , • o . knıesine rağmen Rum:ınya ı~in :ri I'·•roany><lıların dikkat ıı -
ta11 l,lı. Pırkalarrn ,.r rCEnıı Rumanyanın mütereddit Avusturyaya haıp ilan etmek den u""-k olamazdı. Milttefik-
mak;ı.mlarııı d;şındaki J'l')iili - - ---- güç olmu~tur. Fakat ı·rnl c.ı - ı · b d Sel" · - · kacıla.: rl&a bir kıı;mı Alnı~''• hali v erın ır or usu, ' anıgi ti• 
di:;ier kısmı müttt>fiklcıC' ln . düğü halı.le o sıralar:l-ı ı.1a Riı;; ittihaz ederek Bulgarlara <'C -

~;t1~~~n ~~~~~ ;.:;,\'. l:;,;; !1< ~~·; -~;:;n y:~c:ı: ~fı~f:·aı:~~ ~~~~~'.·ı ~':::ı~~~ı· t~.~~~~f~~. ~~~ı,:~~~t\~ıiı önünde kArşı 
za.manıl.ı Jlohonzolcrn ~i'•,ıi - r;foi }t;.ını:ınya da bir tara.fa lngilizler eJleı·i bög ··inde kal- Fı :ın3ız Generali ~ona il s~-

Şark, İs~nbufa do~ru ... 

1111;; de hükiim ~tireıı ~v -
kul~cyf/İ s::ırllarıı1 haj.;:lı bil 
bnt.1ti tnı~:Jlcre ile müttefik:e
rir.i ş9rk:ı. ,TI!ıJkanlc.ra ve L.tıuı
b!Jla, yanı d'""11anlıır•ı:ın en za
y1fla11na ~c:virr.1i~ti. '&:.~ lıare-

1:a.t. l" n fı'n.: . ZıAn\anlarda, ... n fr~
r.~! r. ot::i~\lsrt1a ,.L' e!l kötii \'~rz

d" y.ı.ı~l:ııı>. olmakl.ı. be~ıtbeı 
;..:t.ıit'dt•en !;·,;•retia lill!'..Ul4l i
<k.l'~~ i do;{;·u i·Ji ve l\f'.'klNlt'n 
n• lİC<"yi v.ıdi . 

1 bilmek içiıı Aln1any:ı ile te~ı·!. 
ki me,,ııiF bıle tnP<;buriyet hiH· 
öe<Lyoran w bu İngiltHe i~iı 
i.;;., fena bir avanl::!.j teı,kil edi
Yf)J "d, bunun a~ıı rot.'"8'ıtlleri 
Fr•n">avı vakilııit lıarba s.>:.: • 
m:ı_kla bu ha.layı i~liy<-nl~rdir. 

l1U> vaziyetin iç yüzü budur. 
MURAD SERTOÖLU 

8-::yoğlunda alarm 
tecr!lbesi 

ııin bir ~ocuj(u idi. V• ı;,.!;,,;. i»' ırılikın.ıyıl idi. Diğı>r biitüıı ıııışbr. Bu vazivet de Rumen- !iı.niğ~ varn1ı 0 •e orn.ia bi{· ln 
Fl'ansı7. ta.raftan. kansı ;:;ıı: - Lıttu"ıı r d.'\'leUer gibi bütün bı !eri mütere.iidit bırakım~. bu- giliı:. ;ki I<'ranınz f:~ka.i! bı'l -
\';uun -.iirleri herke.·.i nı<"fıun l<l.l' m~işahitler gibi, Runıan na mukabil Çanakkale t~arrı:- ır:ıstıı. Sı;·plaı-. Alman, !\.\~JB · 
~tnıi$. Kraliçe Mari i9< bo.zı ya da mcrker.1 devletlerin işle- 2u, İngiliz donaııma"ıııın K.... tuıyıılı w• Bulgıı.ri<ıı· il!ı(i>ıdtı 
h;l•_lit>eierin yl!ıl.clıXl<Hlı:)ı r~-A:.re- tft,i l:ata.ları, haksızltı<ları bi- ı·a.deniı.e çıkması ihtinıalini ha r>tat C"<lıı. c-:le çekii!niıı;,;lcrJi: 
l1ie t~mayiiı ~truiitı. }Jı ; J~<;.;.~. 1 }""1·~~•. J)ığcr taraftan Rtis~- zır1adığnıdan Rum:ınya Yi'h~ B'lZi i''t'aıı:-:ız Heri :,;oirarı fiı.tnn
Rıını:ı::y• ct iiı;y~ harı,; 1 ıa li• - ) .d• ,; zi.\ .ı.ıle A vuslııryıı. M a- iki ta.raftan lıangi~ine dönece le. V ıırt.la r ı. i, ı.Ls!nc· haclar 
~ u.ro~n h~1tru Ut.~ İJ""'"-' {, 1telı1 rt1l:&~1CUa !.>'tlc.utundan bit ~y ğinı ~ırmı;;tır. lHI~ s-en~- '-·ltr"tin1i\."''.,r.e Llt: :..:ırot~ı.ı '':l•.·-

• 

" 0 .,._ (Arkası v•r/ 

-- - - - - ':tftd" = ---c11tııa:~!'llllll-~-------------.-----1'1!--.-.. -., ..... ..,'1ılllilıııılll'tııı ... 1'1'-t---Wl'111'-ıl~ ... ~-· .-..;-~~,._~---~~Alı~--" ~.ırırm ......- ~ıUKVJPWWVır&ı., • ~ 

S.ıgün Bey .. glu ka~iliUlldA 
h::ı\.-.ı : """:..1 'i:ıı.ltt-rfr..dtu.1 koru~ınl.:ı. 
drncıue&i y..ı.IJıj{.:culını )'a?.mış • 
tıl; . D~ncm)' Buat 11 d., ynJms 
Şi~li ı.u;ti~\-~i lı..;.ı1ut:.;ı-1 Jalıilin
dı...· Y~V:lıı1 ,,..,.ı.. tıc.. "' 
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VENi SAilAIT 

l HARP VAZiYETi 1 

HARB/!v~ 
mi/ırak 11oklası 

(Ea1 te,·atı 1 IPei sayfada) 

Bu vaziyet, harhin uzamaeım 
mceburi kılrınktadır. Bekleınek 

ı 

ı KA YIPLARIMIZDAM· 

Alo!I _vı yınni okkalık has- 153 !Plılilt,.si ı:.ld•ığu halde Mc la bu de vıı•ranı::ı k•ır. Alınanyanın 
ıa :ı ydmı:; okkalık gnv CSlltı ı.yııııı; iıni ~ •eri.t biı EUı.,.lt<'I bu yaz ıçindc t.ııUıik ct.nıek is· ~ 
lı illı bır dh apot gibı :ınnıs- • oyunlarına mıık.ıbelP !'dip bo • 1 G'y'c hır ta. \lık et.mlRt i ki başka ı t~drgi 1 ,ıiı.n, nerc<le yaks.!anm fa.wiliklarıl:ın, ey ve dosttan Yazan; karımız ohın Ata-Mıı 
1ı \ıı u temas do;:ıiıı .. tr. ·' zanlı. lı.:· ;,- lılJvaıı bunu ımkim yok im ~ııııı ezmekten ibarettir. anısıra k:ı)'lp!ıı.rım13 oluyor İn- J S171ıkları Jıal-k 1'7°ed' 
lu ı. hııfıf lıasnımıu ıı.ltınC:an P.4 hareltct, HC'll:ı ı•1>ı Jıs!ho-ı y:ıpaıı:w:tlJ. Bıı h:ın'.keite ı;ıağ- • Rıiyük mıTk ·ı ılevletini.ı yıl- san tabia!iyle tees;ii · dayuyor-, SA 1 Z A D E duy!!ulannı.ıı i~tı~h 
ka!lta l .• ni ;;annebL.. tı. loJ. \ hır ha.lıl . Ve .ı .. :vru ıuı l•ıbi"et )'ıizde y\iz olurd~-

1 
h:c: ı::ıbı rı h.ırıı i~hı ~ azu·lJ.n- ır.\Wa.k--tıat.ı..-ııı dercce.'lin~ gö - S [j RE }'? y A tubuııuzu ve CUJJ':,,,_ı 

ık aptı, mu ;affa.k ola- lla>iınılarının ıııe!ıaretlermı "ı 1 Hıç ç:uırnz topla.n:ş hır h~.s- u: olen c.rrluları, iııtrpte bir rbe gilnle.rce, haftalarca, hatta ramuın eit tel ~ 1 
ıı dı 1 dık "rı ••)'1ınl<ırı ıııuı., bıl ,1 -1 nım ıın.ır,"" hula ı;:<lerken d\ı- ı mr m" bıılımyan, ıiı;iya.nele - ~.a,ı ayl!ll"ca " hissin zebunu lii. iyat.ını2.a ve ~ 

uzuI ıiBt<' de kolunu kflp - 1 m87.Lırla vedirdikttn F<•nıa bfüı- nul ·brllr r.ıiyr!ı• M.n •• zal!dı m - ,,., • :,mı ~alışıp ı;«Jen, zayıf 0 ıp kalı~or. l"<.ıknt, itiraf ede - 1 Lh ... Kariyerinin münteha.sına tcrdiğini7 ranıJ.ın" 
tınn ı ,ıdla, kulu kapır.ca • hutiuı lıası:.ı!anııı wse ıllımı • : . ıı hır , uıp ı ile kemli Jwn ; .~ 'e ıııak l"trmJC:,cUen birer, ikı- ~-inıı.ı, lfa!ilı'ın olıLıfr, hiç rur v~mıış kim&:! rıle ekseriyetle d.ızı ııczı :;<111<nı 0 ca-' 

n lıamnağa b~lad;, ı·o-ı rıicılu. - ı L .. 81,ı., sırt c.U düşüp uıağ - 1 şer •'igai Mmcklc k:t'aya yeni tc_.ır; · 1• "1r.,· · nııvc.e.k d(·re - ' görm~ <I "tığımız kayıtsız • nıi.ı ettıgin.iz gıb• ...c-
c: Yu.m . gövdesi hasmının ~ı k ..... !ur <11.10 ırdi. bır nızam , ""''Ona! Sosvalb:me cedc, bcıı ı'ı Jc;;dırdi. f.:ı.li.Jrı h~s ve nı.ızı i bütün ttlalm.la • elcnı ""' Hılııntııar~ 

ıl ,. ıte ım, ı umıı un ,·ok güvt·ıı- 1 • ~, , k • tm··'·l <l •· 1 
ıaı.n .. ·n"" karşısın " ıu.ıuııp dıı,'ı uzun kolıı vu telı paı;ıı.~mı I Mollanın bu yaptı~ har<' ket do; Luc t.~r hay:ıt Vernt"Yi dti - a.rn'-' '-"' e c o ı.>ır dC«1 - n krnmck nitntma ıwln tcsa - kat hamdolsıııı .ş 
yıı lmıtıtı. mııkabil bir <•yıınJ~ Iw><mımıl a- ,ı, yaı.; guı-..-ı;.i t.'lrihinde ınuk&y- ı;ırnclı:. Fakat; ı· tan :ıyı'llrnı~ olnrnycnız; ı>a - dıif olunamnzdı. Salih dün ne "'-\\-ı·ıııc• avdet rlll' iS 

.ıırlofr ıın.'>DllDI ~~vırip yen leylıııı, ~e,ornııı<;ti. i yıt degıldi. Tek paçaya nutka- .. G ' a . r i!t' ;,-elnın :ı.cıuc ~ih'in ~:thsnı o ben b-.itün bir ve- idiyse biiriin de o idi. ı•.;irı bul .. n mı1Jetı~ 
ıutı:;<' ç· iıatı~urdu. Yusuf da Ve Yu.ı."tüun b ı ılaha Molla- bil vnJJıl.ın ıoyuıı kadar şıı.bc - . t' ' 1 _a ve msıml ,;ın topl:ınmıı; oldu- Ta.ııhtcn <l· biliriz kı büyük de azıeıf; olfıun y flll':; 
"•'1lllııw<.1Lk içın var kııvvetıl ".·· ·ı·dı ın •:mın-,,1 gu.na kani idim. O vefa V<' in- -~·-ı ı. b ı 1 ln"'l!lllah ha"t:ılı~ · . .ı.ı ' ı dan tek 1>a<;a kapmag-a te- ·~ . ;;,[elle, den ı;e<:inen ZfiO mil- 8 .nlık ki a.«nmı:ı:ın her •~yi "'-"""' arın yaıunı... u un;ın ar, ' 1 ,,,,., 
kııt~ı koyuyordu. bl tm ' f ı· k - Alı•·o " ... kals·.u kıı·u··k dilinı· ""~Jt:J< k '" . h-k·m· ıı.··ı·ı·r, ıldi .,., mevlıikrı ;cabı, ıstcrl~rse hayırı ~~rek vımamtY e ~· Mueadelt e~ycc • lli..JÜ Yıı • !!" ıus e Ch ı ı orı.-~rııış - ' ~. ' , •" . ..._.f: ın a ı ı, '· ma balnnıdnn muhakemeye ettıklcn zarrıal' bıP:'.;., 
•ıı " tiııbı'°İ<0lunu kurtarır\ ti. f~lf\ Moll mn giıreı; tabıye ;ula<·; klı. Yırmı yedi ..::ne Tiır 1 parçaların,. ci<.ğru yol aı;nıak alışını§ ~ihıııvetiue ne kad:ıı .ımılı, dılcrl~ ter Hnikı olabi - yuk VC' cıı ııevm~li "'." 
" lerınd . .., hıri dl' bu ıdı. kıye baş pehlıvanlığuu ü~~rindc 1 i~•n <lnı11Jer aşın seferlere çık- "aban~ıdır! _- lirler flliyü.-Jerin hidıletinı kt:. 
<lııgrulam1yoruu. Niha~et, ı.iıı t, lığı halde böyle O)ı.:.nla~ mak ıztırannda idi. Şimdi Al- , Saıı·h her ""Vden e··rvcl ı··-ı bı·, rı.ikl('mek ve ..,..zatımı t..'\lırık et- cakı.ı, AtamJ%JJl ~ 
wu:;Jru!atlı Vu.sıı! kolun kur • Yııı;Jfuı.., mr-şhur Gaprazlan 1 Y• • • mck ' 1' l I ;;., g·.- hın yılk 'JC sıdııetlı lı ~.ııı 

van ı. Yuuafun tla.ha mu:;hur ur ı t•(•rnıf"mış1j, • 1 many. tıu raınia. he&abına ve insand!. DcnıC"Ynuz ki: 4•ılcpj - ı\r w...ı.y o c ut-o~ ıı...ı ll'a .. .... cJI""' .. 

t;ı~.1 d~~~- oyluk •ıııma- panıarı vardı. Yuını!ıır ılaba Ah~o yıuıınd.ıkılf:re: 1 blteı.dı muk-.U<les gayesi içjn miz de ı:;i in nl nz!,, İyi nışaı. ~;t.fıü -~-kın .. !:';!1kınloyı.Jrtaıwun"~ .. ~u - ~~e:;; z:.:ı:.~. ııı ,,"J 
ıu ıta hahi Yusutun kııoııgın· m~hııı· l.ııpruıl; ı1 V"TW A be bu M il e<>ınl' be u y<>1ur iizimi<lır. O sebeple, 1 olm3k, ~'üphesı:ı, b!çte güç bıı· • ı o =.rı ....., n ..:..ızır ,., 

- ' o a ı ·- / Mısır ı•mırlarında <-arpı~ı,·or, ~y d -·ııı ., k .. . de yine :vıııundakilerin ck~eri . le girrrrıekwlı. ız. 
du takılı ıd - Yusuıuo, d:.ılın <lahn clomıı>. s ' , .,.. cgı ır. r a .-t numnnesı - f. k oı-"l' kl mıyeleri oo.vaJ')I ., ·' 'ur ·e yc.'larile Ba<Wlııda dogr· ıı ne o k-·'ar -·ıır· •oo .• dW.". _..,,·ır· - ya muva ı:ı =.ece ~n şey- .,.. ""' 

"ı~uf, tnı türlü . nn .. d"r. t.oıuarı van.lı. Molla, haHmının - 'l't·hev! Hepten •"'hlivan 6
u = ·- ~-~ -" - J~d -'·r J Salih A+>-t. k' olılugu-nu ınv.tC te".' .. 

ı '" - ,.. uz. nıyor ve, kimbilir, Afrika J yor ki bu ntdret ı:.ı.a ızafi bır -· u. . ._.. ur Q .. 

kurt ulmmyc,ı-ou. Ne . .,_._ 1.nı-:wını I bu gııveıı<lıği '"' cok emnıyet bıı kı><ll.n be! \'ak· lan .. h. k .,, r fakat, ııııid etı-nc• ·" '·"" "·'ıı- gılarımla afiyet . . • " na mu ırn uvvc....,r kıymet wımeltledir. 'fo.liın "ev- ~ """"'~ "" k• 
. ırmı,.tı. olla süluk, ı;ıtu ya·ı ettı.,'I <>)ı.nları c>a hırer bıı-.::r bo I ged.,--r,,ek. için. yıir.ıinür yolları kiyle iıu;anlar , ___ 

0 
b'•J•·n bı· _ t1 şıkkı t.ereıh t'tıniş ve 0 bü. tcmcnnı ederım · ...ıi 

.,.. zaı-:ı.k nrıu büsbüt Ull rulıı tııı y<.~ _ A b<>, Arnavut oi?lu da b ı '· """" ~ ' ··k dam '----'ık ·k J N k ki scfl'~. pı.ını9w- · u ııı •. r uzere, kulıs s.rka:sında re yük ·lıv .rirl<ır. Siz hiç yifü _ yu - '' · """""' 831 aı<ıy e, t Y3>-' ııit 
Mıı ı.ı.el~ ınr müddet dev. ıııı &- ıliı~umwk iAl<i!ı. , böyle ıdı be!. A be aJtmı~ altı diplomaAı faahyeLine de hı:ı ve-1 selr.ıe<lm ~\ ..,lkı t:ınıdı~ıaız hazan hı lerine k:ıpıldığ:ı anlar bu ianhlcn taın ;;;it, 

f•llıklt·n ıı"nrn Yusuf, bın mİL'j- • folJa, sobırlı ı<li. Yalnı" PTıOO okkalık Aı navut oğlunu mey -1 rivor. ı 0 insanla yük,tıkJikt~ıı Re.ura _ olursa oııu miina.•ip sıırt'tlerde ı·ll hepımızı matı· i;çDf 
Jnj!;L1la ,,eıın ve çaprJ..<;ıl, bır ~"I de,ı;ı- ')Or, ~ guan •oıa 1-'.<'<"C· dandan "ıl,nmmnz<lık be!. Hep- Hartııı., hadifielere bakara!<, kinin aynı iıısıı.n oldugunu r,ör- ınülayımleştırmbı, yuır.u~~ rek ar:ınuzılan !( ıll 
r<~cı ulaı; Jıasnmun elinden ya- ı-t,J lı.ı.Jnıııı11 lff'IBıntJa vazı - ten bu Molla ıhı. Arnavut oğlu uzak hPılc-fl<'riııi te,bit etmek) <lünüsmil, Yarun f\Sra yıı.kın ,.e sonra.dan pişmanlı;:(a müncer lih ıştı• t;u eHııı~'!-0~ 
Jı;ı;,nıı kurtarıp ayaga kııJkabıJ-1 yc:t <k'b" tırıyl>l'du. gibi lıe!.. bu~ıın mumkiin degildir. An- tecrübelerime idtmaden, b<.·n ken ı C'lab!lccck herhangi bir hareket- ve wfanııı c.ı btl ~ 
ılı. 1 Fa.kat kupall <kğıl a~ı~ !';Üre- ı·~k yarınki muva.ffakiyetlerdej di Jıe~~ıma, hıı suale mu~bet te hıılunmaması için elden gele- lerınıştır Araıl"\e; 

l'akat YHwf, a."11_ ldııllayıl ~ıyoııliı. H:ı.~mı istedıı:,'1 gıbı o- - Tı·h<'y!,, Yurük Ali de ş" ~ırarl" &•llıım _ Tobnık mın- bir C(\•ap •,c•rrnıiyccçgim! ni yapmakta asla kusur etme- lar gcı;tığı tıald< ~ 
~ıır.dı ~ııl:ıııJJ~I- Megeı, Haco yun111n karıab:Jıı-dı. bovle ıılı tl(l!., A be bu ıhı Mol- taka~wda lıydll muharebe-! SaJih'i ytt»E-r olmadan önce mi~ir. turküıı ıımıi ı;·c<:~,.ı 
}fa. u. b"{,'lnda. :Molla ıl~ yar- Yu ·ııt, MulhV'« fırAat du~tı • la gıbr okl<a,;ı;. Jüıcuk bir peh- k•!n buyuk t~sir göı;tercccginde nmıııj\.ım, vav r oldı:l<tan 8011• Ya ~efmc: kar><ı ol:ın o eş...iz, leı-ınckıı yaıı nkll1 ., P". 

t.ı;;ı gure uır oyuncH.U.: imış;·,· ı rcrcı· "'' çava,, ll'pl:1<1' Yıısu· ı lıvandı lx>l.. ~iiplıc vc.ııtıır. ! ra g,ırdı w ı.ımlugıına clorın muhabbete ne dersıniz? giidı. Diinvaııın u:.ı,. 
Ha.kıkat•r. Hacı il-'• ym u.ı- iun 1'•c:.hı.cr capr:ı.zlo,nrı<i«ıı bıri t Etraf.ınıla Ra\-a.,Jan li~ kiıref d.ı it oldı:m. Miit..11·ek"<lt 0 _ Atatiir'ün rahatsızlığı esn:ısın- onu leecllı tiler~ıJ;~ 

yınıl... ?.ıol!c ıdmı;ın güreş: yar- id. A lxı Yu~ufu berbat ettı paıçasmda hükümran alma}-ı dun ve kbmıu tic:ıreti yapan da ~alilı bana yazdığı liç İkin - açıUtL d<'rm yarll~ıı. 
mı•u. Ymnıf. diı~Wli:yor<lu. \u~u urnn kolıarile kiiçiih 

1 
he!. kuranların Akdeniroe halıimi - Salih'le n•uz..,rrer tıir ba, kuman ci Teşrin 1938 tarihli bır mek • hem onar:unıYO!""ı!I 

).lolla, mr. ek !facı Hti.;eyııı ba- h >Jlllırıı bıı ha.ıat g-ıbı ı;ıırmL~- ı .l"'l tenıin etmeleri, ön planda danın !\er yavmi Salih arasın • 1 tupt~ biiyük §<'fjn sılıh.ılJnda l::ialıhi ııevcn hızlcr ııı' 
b'lııda.lu ı;ılıı tutmuyordu. 1 tı. Sıııı -tkı b~ğlıırnı•,t.ı. Surdü, j 'ı ıı•ııfun ~aprazları ooyle gelen hır m<"<eleclir. Bunun ilk 1 da en ufak hir dfiışıklik gorc- ı göı iilcıı ı:<alıün ~u içten gelen sc- kiı.r, m1 <·iv;uııuer' 

Yusuf, hasmının ~ol< ~"lın vl- siırdı.. J ~ökiiliıı· mu be? .. Vallab ben bi-1 ~rtı. :-;ıramuk ~ol meydan mu- mezdlniz; H r aynı bab&cun. vin';li cümlelerle ifade ediyordu: olduk. 
dugıın,; anlamıştı. Vaha ılk a- Mollıı da ı.a~mmın siirr,ıisünc; le okt•me<lım böyle be!.. hardıclerını kazanmaktır. aynı vefnk· r, aynı mütc·vni Sa- ı " ... l'ertacımı.z. büyiik halıls- Ha~ 
ğı.rı:. ha)Mlı ve yenici bır p;ı- I ya_ .-dım r<lıyormıı~ gıbı ıı~ar gı- f Oz yurdunun tehlikelere uğ- ~ 
~a ka.ptlgl tıa!CfC bir ta~;lm ZE·y- bı f,'ITıSlll gen<Iye g:ıdıyoıdu. 1 - llll lJol!ayı yenemez bun· ramasını O\fdenberi derpiş eden rr---........... ·-. -. ·---. ·--·. -. ... / 
tel< oyurılarıle .. kenddiaib alta ciu.~ 1 F'akat.. yırnıı ay.ı.~ tiOnra, bir- ı.u· lx.!.. ~ilyük1 Brıtanyıı., can damarının • --~ __ ,. 
nıüştü. 8or.ra üste e ır sarnı:. d~ntıın Yu~ıılun iın donerı:k ve _ .. _ :oparı mu.~ .. tehditlerine karşı • - -- / 
ilu ne• haUcıe gelmişti. uçarak yiızii.stii Molıa.nın altına h 1 \J ı.·· ·· du,·mak u·ın, t.eritoryal ordusun : =-== ---- ----- / 

Ynııufıın alttan luıJktıkuuıı ılü~!iıgu ı;c•rilldü. Aliı;o ·yt>ran anmış · opur dan da km'YeUer ayırmak sure-! / 
ıl .. il ı el müııtu. LaJ ""Jil Molla :;aheııer- tile, Ona ı-'arkta yarım milyon- ---

ııoıııa, n'ng:ı önmüşt · ra c- N olmuştu? .. HerJ,es Molla ter yar-Jtıyonlu. Ran'al.kiır bır 1 k b '' it 
"'le gureı,m<";i:e başlanuı;tı H:u- uçup gu.Jecck zannc:derk"n lııl:< l ı·ehlıvıııı icıu ıic- o:ıun bu hare - u_ ır ordu yıjhnak ıztırarına ı ~--------• • • e • • • • • -------
ınınııı gö~lerdıği açıklara ı;pvkı- ki>; Yu.ıu1 yll;üistır yerP du.~ - ' ~('tlı-ri kar~:muda heye< an duy, du~mu•tur. ı 
l;ıbusik yuk erunekten vazge< - milştlı. \ manıak ka.lıil dcıf:Mi. 1 Alınan ••rdUbll, beımnsiyeme- ... UIHI ... A Ku·· m e a 
nıı•tı, ı, nl~ len< <liill<'ıe~ lı" mmı Molla amı.J, rın bıridk <llJb"lll' cligi lıir d~nrnden ve binbi!' gü~-

Mnlı:t, Yusuf alttan kurt.uluµ ~cn~dk ııı~ " bir kol V<' kak;ı' d J lla b r· .d. O Jüğii yHlcrdı, Afrika kıyılıırına, ~ 
k - k ~ •tgıı ev " "'"" ' 1 1 ı, - , muvaffak olmaıımı t:len, hatırı . e 

by:t1ıb:;ı11'.~ :ı.!ı:.~:'1 <.~ JI kıl~~* le yllZiı~lu y<H vuı·mu - ' mııı gur :ı J.-ı, ı:ure& ihtirası. da sayılır bır kll\'\'et ı;e~inniştir ---·tlf------·----------- J 
tu. 1 yıııt• (IJ.llJ ııı-rke.ıin r~,·kir.de ıı<:lı ı ve labiatile bu kuvvet daima Be·"' ı· k taş A l t ag z 3 1 Alt' n o r d tı ~ 

- Hayda kardeşim be'.. .Moll-ınıı bu y:ıptıgı ııııı~<:ıbd<• 1ı n k:lmı.ştı. 

1 

beslenmektedir. Yeni anlaşma- y - ' ı 
Koca Yusuf, .Mollanın bu nn-, ve ııycn harıka ıJı, Tt'hlil«·len» i . (Mkuı Yar) l:.r. ikma: ımkan1arınr çok bü- ı• b / jl 

r .. sıw mukabelesiz bıral<mamı~· ı )-ii_k mılıyaHta ~rttırabilir. Va- ı s tan u l sp () r u 2-1 m a g"' l u p e 
tı· j Y'urdda ,._~abah l kıa, hava yollanıc yollamalar. '- . 

H«ydn Molla be!. Okyanusların ~tığı şelırahlar- Mil•! küme mar,larına ıliin De-ı bıı r.c-1<iltle 1-0 lzmirhlcnn lehi-' sind• beliren biilJİll / 
l >ıy(· sı:•a!cmp çırrrnmı.ştı. - -=r-- r!an ıatrfad<' edm Bntnnya or- ~iktaş ~.ref stadında İstanbul- ne bitti. ı önlcnwesine vef'ıle ıJ; 
lıo J>t·hlıvan tekr;ır ~·"11'>1 karı •ız •ı ,l .f EVi" Nı• f AAl_ı· ETi" \ dulc,rınıFu,~kt m1uhıt·tlertlbbe .. ü1

rkii- Hporln Altun .. rchı, Be§ikttısia da )lımc.i devreye lstanbulHpor • Tek-,. lzııur ~ •• 
ıııya eu., U:.gladıla.ı·. ·"0 a, t• '· ' ! •· u e'e u:ı Alt k l d d ı ı · ~ "' . y f ı1 eıııe1 z. r" .a

1 
, hı .. k tlcrı;ı ay ta mı arı arasın a evıım uhır sıl" ba.,la.dılar. Sarmıyah - me:h' muvarfaJı o·~ 

vdkl eıllı "yagım usu un on - 1 bır 11'<.lP 1 'e 8$11n ll\'YC en edildi. İlk m.iaabaka.vı .w.pat"k Llann bt:ra~liğe kavw<m~.kıçı·n 11 ~ <· r· topil • 
ne ıl.Hmı enseden b.ı;;lamıı j - · k h d ., 1 m· ·~re ın -• ııı da~ıtına ' ona er yer e zor- olan eklııl ·ı-in . ıhaya v !rtırıde t gayretli 1ynadıkları görülüyor- !im etmcııı ve tl""· 
l:lı.mJık ıJw·uyoıı.lu. lımıt Halhc- ,;, •:Vi v<> mır~mır Ah :un kız ıı"nat okuluAıııı. l lııklar ~ıkFialirntı;tkt1 ır. ~ülıı:vel Bas- çılnnala ına r"gmcn crtayıı atı- rlu. Jı:adır pek yakın nıaı<a!eden ıaetrcr!eıı !ıJva~ J, 

Yıısufııı. clleri ha.sroınırı pa - çalı:;an ııarı.. .. vıen ara•·ında - N·rgı::.i r. da vr. ' ını e m unı ordu- lan her iki tunun da nizanı' cıi- topu hovalaııdırnıa.kla mükem- d•• tt'kl. ;iı ""'/. 
~= •·.trnfuıd dolaştığı halı.l t.iır Bılha•sa ıct.ınıai vardım VI' f;clırİınİ7 Ak m kız sar>.ıt o- !ar buhwdunna~·a mecbur edil- mama.ııı, ve lll'"l11<•nt bııyr.ıl<laı ı- me• hır fıraau kaGırdı. \fp bir ·,,~ fı '·'u' sıı.nd'~ 

1 b d . . • - Bh 1 .. d ' m-..<lrl':tarı• 
~ ırı. ı uzatmıyor u. tl·n,sı. şuı;clcn ılı, halk ril'.rsha· kıııu tYrnı 11mın> ılltr!<ıılu sa- nııştır: u. a;p fiS. ıne erının e na stntla tesr.diif editnıeım.~t müıltl~t Altunordu kale;ıine yer- Birmu ~re ır.ı ı"v/ 

Çi.n rn Yusuf, böyle p:«;adan ııclerı !.iUl>ek11nm foııl.;dı. bu- lnnl!lrın<Ja giiı.cl l»r scrı;i vü - Jıarckat plan.annda yer alma- maçın vaktinrlcn yirnti ıhkıL:ı k~.- ;:•. nıUV<Lffak olan s:.u-ı si- lıeyazır ı . o ü tjjll 
sek rdı kostelılene ·ek al 'L ıhiı; yult nııkya.< Pimaktadır. içli· l de ı;p ımı,tıı·. s~11.riniıı lcü - m, Akdı-nız J spıl:ırını, hatta a-ı :::~~ ba~hm:ıs;nı icııp ('!tırıl", y:<..'tlılar bir türlü netice alama- ' Jl , 
rrwk ınancvra>:ıru ha.yatmo f!• r maı yardım hı:bcsı f"lıklııııı..-in- 11aı n· minı \ aliıniz /.iya 1\·keli ı ' yurdu tehl:lıeye düşürebilir_ Orta hakern top ve yan lı:.ı.hen.- dtlar ve Ü!.itüulüğü hmrrlilerl' Jk.ım'ı dcvrC•''e_Y,'.ıı 
ııwuıgi ışıtr.ı.-diği gibi ta.ı.,.vyı..ı ıl ,c-ıınmızm kı_vıuetli " k<'ri.,.. 

1 
~ · 1 ıl Brıtaııya ad:ısmm istilası kor- krden biri dı: b,ıyrakla:cı teda - terkett'lc:r ~aıt ve Hamıliniıı Bef}.;üaş ka1t:ıın ıi"::# 

b l tı t . yapmı tır. • rgıııın. ""ı ı:;ın al kusu a""lrııış ılegilılir. ı mır lnı-vetlc- ı ~ol 'ı 
ı <' ııcruı. ı. ı.ııb.l.Sl vazılv ;_Juıı>;lanııı HPı , >i< h•ırı il<'li • ~len bırçok nna- - rik etmek için ,.aıından yrJ\r,. r!e.nekk>diğı Altunordu forv<'ti ld 1 M abl 
)"usul, 'lolla ı""n ıh. ı·ıık · ı ı t ı kt t ıt· ıf ·ı J b n ·t·· b•· miiliılıa-lar h 6 •·-

1 J b. ·d • t ··t ·ı be l do l t b ıs t ·"Iik ı· l '
11 

"ar u .~' D .,,. a?Un 11r 1 ı ı~.as ( v cıı u w:· > ı:ı, 1 \ ,.· Ata el' ,\1 ı 167.lr u- .1~u un u ~ .... r l.i._~ j ra < ır mu t,e n f1:. e rıc P : .. ·:1n n p<:ıra \!j_ı e ı au ar JZ't" t·:.:r l-HY h ·va.ıl1Y ı 
~<'ykı duşııııuıeğc b.qmrnıstı. ""'· 17 Y• k,., •l l••lıl<lirıiklı• lıı .. wııutur. ı•:vvc,Jkı gen.:: yeni a- raftan tev~'h ecı,Jcgelen darbe- !aşmak mct:b..ırıyctınde kaldı ciıtm~ğ"ı• haşladı ve N.ımığın sii ·. 1 1 , ııe~ 

l k k b ·1· " ., 1 ked b.l. n~-1 Of ' ı•t•ra. · ı,u ~" a ·ta ım ı ır aı·n ııc '" hoyliı w şdwli fakir vat.amıa,.. ol.>n Aksam Kız ıııtn:ıt uknlıı- lcı-i önlt·mcye sev e ı ır. An- !ar. rı'rt'k ortnladı;;ı topu kapa.n, 1 kc · uvı 
ınwJ:ır var dıyordu. lnr ı HlU<1YC'ı1 etnıt !ı.i.•·,l•r l la1;· ı nuı~ 1 ılk !-tcrçis.1 haJk üzeri 1~ c. k 1 ~~urası unutubnamahdır ki, llaındo il'"iıı<:i lımir ~nlünil dı• mnı~~H_'1 .:,. 1 

1,'z""a·kı 1~~.ı,ı'A -ı M llad k ·,., k h 1 Al orılı.ı 2, 18laobusı~r l ~ ~ ı :ı.q- ıır )fakıı ten o aya a"ı a- 1·ılarırı ıl.ıdnrırn .ı~ Sılılıiyc mu bıi)~lk bir te:w !ı1JBtılc ı:_e_ liı-nı.i.~ı uı;suz buca ·sız arp cepıde - atrrnıhı muvaffak oldu. Bu ,;ayı J r kta.ıl 
< ılıu,uJıl· uvıınlar ve ıttan!'vı- - tlurliıc'iı ıı.ıı a ı.ı Y»"Ul1•1.-l<!a •

1 

rindt• rouhareheler, müdafaalar İlk ıııüHnbaka Altunurdu ile 1 ile • . ..'alıbı.vı•ti """"ntileyen Al - nrtıaı . ·.eti!. 1. ,"•~·, • · . r tir. C~E.-nt kıı:nrunll''.Jn gp~tcıdı- ti ••. 
1 

• , e-·~ ı -- t.ıt,"lglıruu'l 1v.,f' 
Jar vardı. Moll"dan C}u.ı almak !h. aı bıı.-iıl< nıuvaf, .-.kiy<'t to k,J;ı .1 deı ı ve tar ar . ..,azıu• ar, hat- htaıılıul~poı- takınılan :ırıuını • tıınorJuluhı.r ıbi gevşettıler ve Alt k ıcr:J'•ı 
Jım•.<ııınuıktan ziyade tcnlıkı·y-e T "" · k' • ı r l ·ı. " ' • .. · ı .. ' tii bazı yt·rkrde muva.rtaki-.:et- ela •_·anıldı. "C"''"'i1.·I ı>nı mag· bi~ladı 11

' <,o '" "''~ emsıı suut:ıt<. H " a ·rı ~- 1 k k•ı-.;ılanınışlıı. • ... mıt ıa.~ı 1 , ~affah'i. et.sizlıkl , • ' ,.. """" -' - d '~ • ı oyuıı ;;ıkarıy•ır ~~ır~ 
rLışıuı.;kti. eınıl.ıl<ı g~nç ı.. 17Jaı unır.ııı d~ ir 1 bu !<erl':lv· akın halırıılı• ge7. _ leı e mu Y. er şek Takımlar· !ar. Bu1'daıı iırtifatlf: ~en btaıı- . rt :inı .,. 

Molla, hur telılıkcli oyuna mu tiriıkı ııc vcnı bır ili"' hal<' ·e. n.rıll.te> 1;,._ · Th•nıletnlıı kı, ,'('hri _ :mde ~ı:cclli edcbıl~. ~abe~istan Altunordu: Necati; Şı ref, buJgJ><ırlular "'°::. ettık!P.n bır i- ~ay~h;~a~:nı ili f 
k•ıb,J, mutlak daha tehlıkı lı bır iııkı . f devı-ıııc girnıı~tir. lımı-' rnı•.<lc ı.ıl}'bır sergı bu derece- ;re-1' harı·ka1ı, ne ma s_a a :,.:apıldı Muamıaer; Ali, Nurul:ıh, Fdı- l<i ~ui fırsatını .. :u;ıı ılıktan son- 1 .. 1 b. ik'"" 
ırıııkabele h:ızırlamJŞ ve ıcat et- tıı h•· ııyanık ~c ıln'-"rıı· , .... 11• _ A 1 ı.ı Ak ıse. hıt:.ına ermek uzeredır, hıe . c ·ı 11 r:ı 'l'an•!lıı .,,_.a,;ilc ilk sayıl n- ?UZC tr pası • ı~ .• 

u • ..,.., .~ " niş al k., ııyanı ırmamı~ r. - •

1 

' mi; HamıJj, Maznaı" ..,aı , u.~e ~ '" k ı ı.. •ıı;~ , 
uıı• bıı pchlıvandı. ları ıznııt gf>\·PICTını d:unı;\ rrnl< 8,ını hız •anat okulu miiılürıi rlefıl~c hayat kaynaklarına gö- yin, Namık. na kavııstular. Ve gıltıkç·~ ar - d~ ''1~~Y ~o ~~fjJ&l;' ..1. 

Mollanın k sek oyunu, _yal- i, manalı ve ı~ıklJ yapnıı<kt,'l<lıı- n.ı,,...dn lfa.vnyc On:ım ve ~kui fun·n t·ir ikmal kanalında emni- I F.k t S. f tnn :o:ı.vrc·tl rll.:- oyunun sonuna • · "~ ı..,ı.ı'f 
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niıı ınsaalı ı.o.maın . ..,.,,,.,,.,ıır Bu ı ıı.i•lllrıınıw. .c·dreıidııı Ahıska-1 · f Ieriıı üstünlüğü devam e<lerk<-n lıyan İbrahim lopu Altay ağ- bul t:ıkımJarı ~. 
(Asım Baba) jubilesi 1 bina l:ml't'n m n»:lı1."'i"L ,,,. r-n ıl ~ M,uırif Vchnletı. _ta~af~nd:ın ı cemıye 1 
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18 l!Tlı;1~ r.:ı ıı 

ir hezimetin 
tarihçesi 
• 

' (l!•f tar•fı 1 lnC'f uyfada) 

~Oliıc) ovası :yoluyla iierlcmcsi 
lnnbtemel dfuıman ku\'vetl~'"'lne 
karııı (Paris) yolunu kapamak
tı. Bunun için de yedinci or
du, altıncı ordunun solunda yer
!ıeııecek ve bu suretle ( Caucy -
Peronne) arasında yeni bir cep
he vücude getirilmiş olacaktı. 1 
Bu cephenin gerisinde, bi!has;;a 
llark ordusundan alınmış kuv -ı 

Amerikalılar Oakar'ı ·Fransız - AllnaP-
. işgal fikrindeler · işbirliği 
' 

' 1 

t "Vetler (Amiens) de toplanacak
t lar ve kuvvetli bir perde vücu- , 
' ıle getireceklerdi. 

Mayıııın 18 inci günü, işte hu 
ı i'ransız cüzül.amlan ya v~ ya
·vaş mahali mürettep!erine da-1 
·ı.i! olurken Almanlar hücum -
iı.nnı şiddetlendirdiler ve biraz 
ırıukavemet gördükten sonra 1 
(Sambre) nehrini ve (Normal} 
"l>rmanııu geçE'rek ovalığa çık-

~lar 1 
Daba ce..ıupta düşman (Cam

brai) cephesini delmek ınaksa
di!e (Cateau) ya kadar gelmiş
ae de birinci Fransız motörize 
frrkasının mukavemeti kal"§LSın 
da emeline nail olamadı. ı 
General ( Giraud) esir 

oluyor \ 
Halbuki General (Giraud), 

(V assigny} de yani diişm;ın ta
rafından arkası çevrilmiş bir 
halde bulunuyordu. Cesur bir 
kumandan olan bu zat fazla ola
rak karargahını -ti birinci hat 
boyunda kurmuştu. 1 

18 Mayısta alqıaın üzerine 
ioğnı General ( Billotte) Gene· 
tal (Girııud} nun tıaıa mukave
:ınçt etmekte olduğunu fakat ge 
ceye doğru düşmanın h."Unetli ı 
bir tank t.aarruzile bu mukavc
ıneti kırmasından cndi~,e ettiği-, 
ğini telefonla bildirmişti. 

Filvaki o akşam düşmanın 
Yaptığı bir hilcunı sonunda Ge
neral (Giraud} esir edildi. K~n [ 
disinin kurmay heyeti ortada 
Yoktu. Bu haberi, yaya olarak 
·(Amiens) e kadar gelip ora -
dan telefonla keyfiyeti bildiren 
dokuzuncu ordu istihkfıın kıt'a-/ 
lan kumandanı Yermi§ti. 

Kumand nının esaretinden 
soııra dokuıuncıı Framıız or -
dusu muntazam bir cüzütam o
larak artık mevcut bulunmu -
Yordu. 
1916 harbinin cereyan 

ett.ği sahnede 
Daha cenupta, daha 17 mayıs 

akııamı (Oise) üzerinde bir köp 
rülı:ışı tesisine muvaffak olmuş 
btılunan Alır • .ıılar 18 M;ıyısta 
(Saint - Quemin} ve (Peronııc) 
İstikametinde ileri hareketine 
başlamışlardı. Fra11sız yüksek 
kumanda heyeti, (Noyonl da 
bulunmakta ulan ikinci zırhlı 
iıl'kaya (Saint - Quentin} in 
garbindeki düşman ~otörize 
kuvvetlerlııi geriye püskürtme
lerini ve(Oize) le (Summe:) ara
ııuctalti mınt:ıkayı muhafaza "t
melerini emretti. ı 
Vakıa Fı·ansız zırhlı araba -

lan (Ham) a geldikrse de düş-ı 
tnanın (Saint - Quentin) i ele 

1 geçirmesine ve 30 kilometre 
kacL-ır ilerlemesine mani olama 
dı!ar. 

Dili,:man, FrallSlZ mUdafaa 
hattını o kadar mükemmel bir 
surette yarmıştı ki artık biiyük 
eüzütamlann mukavemetine ma 
:ruz kalmaJan ilerli;,ıebiliyordu. 
O gün alu;anı üzeri (1916) yılı
IUn eski harp meydanını kolay-ı' 
lıkla katederek (A.m:ens) i teh
dide başladı. 

Bu suretle m:>yısın 18 inci gü 

1 
nü düşman, Fransız yüksek ku
tnanda heyetinin hab<·ri bile cl
tnadaıı (Valenciennes) i geçmiş 
bulunuyordu. 

Dokuzuncu Fransız ordw;.u 
Yok olmu.~. kumandanını esir 
Vermiş ve cephede büyük bir 
gedik açılma.mna sebep olmuıı -
tu. I 

l Dü~man bu suretle yalnız bir 
gün zarfıııda 80 kilometre me
ııaı:e kazanmış oluy rdu. Her

\ hangi bir harp tarihinde bun -
ı dan daha kat'i bir cephe yarı
( lışı görülemezdi. 

\ r (Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Vru;inglon, 17 (a.a.) - B. 
Roosevelt dünkü gazeteciler 
toplantısında §Öyle demiştir: 

- l!eynelmilel şartlar, Fran
sız milletine yaptığım hitabın 
daha ziyade teşnhine iınk"-n ver 
miyecek kadar ağırdır. 

B. Rooscvelt, çok farazi ad
dettiği baıı;ı suallere cevap ver
mekten ımtina eylemiştir. Bu 
sualler ara.sında "Vıchy'deki 
Aınr--ikan büy'lkelçisi Amiral 
L~ahy'nin geri çağırılıp çağırıl
mıyacağı,. hakkındaki sual de 
vaıdır. 

Gazeteciler, Reisicümhurun 
Fransız milletine olan hitabının 
Vichy hükümüine yapılmadan 
doğrudan doğruya millete mi 
yapılmış olduğunu sordukları 
zaman B. Roozevelt bey uıatının 1 
izahtan ınüstağui oklnğu ceva
bını vermiştir. 

Amerikanın bab yan küre
sindeki bazı Avrupa müstemle
ke!crinin muhtemel ışgalleri bah 
sinde diğer If,lin Aınerikası cüm
huriyetlcri ile bir anlaşma da
hilinde hareket edip edemiycce
ğüıi soran gıı.zctecilere, B. Roo
zcvelt bıı sualin hariciye neza
retine sorulması icap edeceği 
cevabını vermi~tir, 

Amerika bahriye ııa:armın 
beyanatı 

N~ıport - Rlıoda adası, 16' 
( a.a.) - Amerika B:Uıriye na
zın Albay ı·nox, baiınye ve) 
harbıyc koleji talebelerine dip -
!oma tevzi merasımınde şu be - ı 
yanatta bulunmuştur: 

- Dünya, ileride diğer bir 
Hitlcr çıkmasına mimi olmak i
çın harekete gelmelidir. Orta 
halli insaııların mukadderatını 
durmadan sruaha doğru götür- 1 
mek hakkınuzı. bu hakkı mu -
hafıı.za etmek için müdafaa 
harplerinde kendimizi yıprat - : 
mak ba.lısinde de olsa, muhafa
za etmek niyetindeyiz. 

Amerikan donanmasının sulh 
zamanında da harp zamanında
ki kad:ır kuvvetli olmasını isti
yen Albay Kum•, silihtan tec
rit edılen bir Almanyanın B. 
Hitler ııansöly.) ohluktan sonra 
altı sene gibi kısa bir zaman 
içinde bütUn dünyaya meydan 
okuyahildij;iııe işaret ederek 
demiştir ki: Şayet dünya tekrar 1 
polıslık vazifesıni t,~rkederse Al-· 
manya ve kuvvete olan a~kı 
Avnıpada nihai olarak mağliıp 
e<Lldiklen 20 veya 30 sene başka, 
bir llitler daha çıkacağından e-ı 
min olmalıdır. Dünya tarihlnde 
her zaman, d~nyay.ı hakim ol
mak filmle ıı:ı.rlıoş <>lan bulun -
ınw.,,tur. Sczarl.ır, Napolyonlar 
ve Hitlerler gelmistir ve ~afdil 
bır ctünya bun! rı hepsini so -
nuncu zannetmiştir. 

:Müteakıbcn Albay Knox dip
loma alan geııçkre şu hitabede 
bulunmu~tur: 

- Her harpten sonra olduğu 
gibi ileride de donanmanın kuv
vetten dii§mesine müsaade edil
memesine nezarette hepinizin 
mes'uliyet bİ.ll&e'leriniz vardır. 

Albay Knox sözlerine şöyle 
devam etmiijtir: ı 

- Gönderilen malzemenin 1n
giltereye teslimini temin edip 
etmiyeceğimi baııa sorarsanız 
cevabım sarahatle evettir. 

Bunu temin i.;in ne gibi bir 
usule müracaat edeceğ:i sualine 
karı;ı da Albay Knox şu CC\0abı 
vumiııtir: 1 

uhakemenizi siz ij!etiniz. \ 
Geo;cn harpte tek bir tehdit kar
şısında bulunuyorduk: Denizal
tılar. Şimdi iiç tebilille karııılaş
mış bulunuyoruz: Denizaltılar, 
korsan gemileri ve tayyareler. 

Bayrak koşusu 
devam ediyor • 

( Paris) e mi, yoksa 
d 

• · ? lBaı tarafı ı inci Nyfada) 
enıze mı . ... bayrağı vilayet hudµdunda. Ço-

Diişman yardığı cephede vü- rumlulara tevdi etmişlerdir. 
Cilde getirdiği gedikten geçtik- Çorrundan geç.iş 
ten sonra acaba hangi istika - ' Çorum, 17 (a.a.) - Ebedi 
tııete teveccüh edecttti? Paris Ş•fimizden Milli Şefe sembolü
lizerine mi yürüyecekti? Yoksa. nü t.ai}lyıın bayrak bugün vilii
deııize doğru mu ilcrliyçcekti? ı yet hududımda Amasya bölgesi 
l~r edilen bir Almanın ilı.!rin- gcıı 'erinden teslim alınarak 
I~ tesadüf kıı.hilindcn bulunan! burnya ge~ ve şehir lıari-
. ır haritad3.D d~anın (Cah- 'ı cinde on binlerce halkın coşii.un 

ı ııı) istikametinde ilerlemek ta-. tczıhürleri ile karşılanmış ve u
:VVurunda olduğu anl~lmış- ğurlıı.nnuştır. 

l 'Demek oluyor ki düşmanın ;~di~ri ordunun toplanmasını 
l:lıakssdı Fransız ordusunu iki- tesri ile nehirlerin sahilleri bo
Ye bölerek şiınaldeki kısmını yunca alelacele bir müdafaa ter 
rtıulıa.sara ile esır etmekti. Bu tihatı vücııde getirmek müm -
Buretıe birinci ordular gnıpu 1 kiindü. 
tecrit ve eclr edilecekti. l Bu itibarla 24 üncü kolordu 

Maa.hnza bütün ümitler he - (Niyon)a, 23 üncü fırka(Chau
nu.z kaylıedilmi~ değildi. (Som-' ny)ya, 3 üncü fırka (Noyon -
tııe) ve (Aisne) üzerinde dilş - Ham) a ~c Z9 unc ı fırka da 
inanın hnfif kanat kuvYetleri ( Gampiegne le gönderildi. 
buıunduğundnn bu mıntakad:ı (Devamı v:u") 

(Baı toı.rafı 1 inci sayfada) J 

tifade için ıstical etmektedirler. ı 
l::>alah.yettar malıtiJ!erde ışa

ret edudığıne göre, e;;ki mu.te
fıltıne zarar gcurecek hiçbir ha
reJoCete gıı ı~ını vecegi hususunda 
Vıchy hüımmeti tekrar tc.<rar 
beyanatta bulundW<tan bunı·a 

go~terdıgi za.f, Almanya tara
ııudan verilen sözlerin b;r kıy
meti olacagı Loı> ilınidile ta vız 
u<;urumuııa kaymak tehli!.e;;i
ne m"'"uz bulwıduğunun -!l.l·lak 
bir delılidir. Bu k~ndısini hır 
makinenin dişli çarltlarına bir 
nevi kaptırmak demektir. 

lşın korkulacak ve acınacak 
tarafı Vıchy hükiımetinin za
fının yalnız Fransanının duru_. -
muna münhasır kalmıyaraı< tu
tim Fransız müı<teınlelre impar 
ratorluğuna sirayet etmek teh -
likesidır. 
Fran3anın girdiği yolun Ame 

rikad~.ki akfuleri Londrada mem 
nuniyetle kar~ılanmışllr. Cebir 
ve şiddet hlidiı;eleri Amerika:la 
hala şıiphedc bııiunan ve tered
düt gosterenlcrin gözlerini aç -
mıştır. Amerika radyosu Fran
sız milletinden Almanya veya 
Amerikan dostluklarından biri
ni intihap etmesini istemiştir. 
Amerika büyükelçisi Amıral 
Leahy'nin Mareşal Petain'~ ya-p 
tığı ihtarına ragınen mütareke 
hükümlerine r.ıuhalif ola!l Al -
man teklifleri kabul edilmişCr. 

"Namus yolunda,,· kendisini 
takıp etmeleri için vakti!e 1'1:an 
sız mille ine bitap eden Petaın 
şimdi kendi sözlerile kendini al
datamaz. 
İngiliz gazetelerinin mütaloetüan 

Londra 17 (a.a..l - Daily 
ı.ra:ı gazc'tesinin diplomatik mu 
harriri diyor ki: 

Sur;yoo.ı tcplanac:ık düıım~n 
tayyarelerine hücum etlilecegı-l 
ne kani bulund.ığum gibi man
tıki neticesine kadar harbe de
vam etmek hususum\?. İngilte
renin sars;lmaz azmi hakkında 
Vichy hükfımeti kanaat getirin
ceye kadar ha•ka tarafta hare
kete geçilmesi mümkün oldu -
ğuna da 1 anlim. 

Daily Exprc. s diyor ki: 
"Bu, Vkhy !ıükiımetnin B. I 

H<tıer!e yaptıi;'l p:ıııarhk icin 
verdiği bedelin bir kısmıdır. Bu 
ayııi zamıın<la naz! efendileri 
tarafından takip edilen hayasız 
gidişe ayak uydurarak Vichy -
n'n evvelce yaptığı bir taahhü
dü bo7.Tllasıdır. Surive lnklunda 
~iddetli tedbirl 0 r alınması veya 
sadece mukahil tedbir alınaca
ğı tehdiuin İngiltereyi Vichy 
ile acıkça ihtiliifa eolmıası müm ı 
kündlir. Bu acıklı b"r ihtimal -
dir. Fakat vaıdyete cepheden 
bakm"lk lazımdır.,. 
Fransanın 1:0. lbtlveıt' e e<>va bl 

Vichy, 17 (a.a.) - Ofi ajan
sı aşağıdaki tebliği neşretmiş
tir: 

B. Roosevelt'in ma•·eşal Pe -
tain tarafından yapılan hitabe
nin Fransız müstemlekelerini 
Almanyanın emrine vermek fik
rini tazammun ettiğine inan -
dırmuğı istihd::f eden beyana
tı reıımi Fransız mahfillerinde 
hayretle kaI1Jılanmıştır. Husu
siyle ki Fransı• devlet reisinin 
hitabesine verilen bu tefsir, 
garp yarı küresinde bulunan 
Fransaya ait Guyan~. Guinee ve 
Martinquein birle~ik Amerika 
tarafından ;,galini ve arnların-[ 
da Narmandie de olmak üzere 
birleşik Amerika limanlarında- t 
ki 10 Fransız gem isin in m üsa -
deresini derpiş ed<>n r mi beya 
nalla ayni ?.amanda vuku bul -
muştur. 

19-10 Mayısında, Fransa !ıı .1 
gi!tere arafından terkedildiği 
sırnua Amerilr~ Fra,,sanın mü- l 
racaatına ceva;:ı vermeğe lüzum' 
görme İ$ti, 
Büyiik devlet vazifesinı ve top 
raklarının ve imparatorluğunun 
mülki tamamlıi?:ını multafaza et 
mek kaygusuııda olan Fransa
ıun, yeni Avı "Jl<-ının mii~tere -
ken tanzimi ı;artlar•nı galiple 
müzakere etm~e pekftla hakkı 
vardır ve bu İngilteN"y kırrşı 
bir tecavüz hareketi telakki e
dilemez. 

B. F..denin Ava-n Kamarasın -
daki bey:ınab ve ilnriyc tayya
re meydanlannın lng,iliz tay -
yareleri tarafından bomb:ırdı -
manı, Fransanın hala bir An -
glo - Saxon tecavüz fikri ola -
rak telakki etmekten imtina ey 
!edi~ hususata inzimam etmiş
t r. 

Mareşal Petainin beyanatı, 
her türlü nifaka düşman olan 
Fransanın nokfai nazarını mü
kemmel bir tarzda ifade eyle -
r•~' 'eılir. j 
Fransız gazetelerin.in oe bı 
Clerınont - Ferrand, 17 (a.a.) 

-

~f ikad 
Ingiıiz tazyiki de

vam edi~·or 

ı ırakta siyasi mah
kUmlar affedildi · 

(Bat ta .. afı 1 inci ıayfada) 

tinin Irak hava kuvvetlerine 
Sovyet g&nüllülerinın kaydına 

müsaade etmiş oldui7una dair 
Bağdad radyosu tarafından ve
rilen haberin tıımamile uydurma 
olduğunu beyana mezundur. 

(Baş tarafı 1 inci aayfıda) 

!erini buradan çekebilir veya 
şimdi elde ettiği muvaffakiyeti 
ı.;tismar ederek daha da ileri 
g:deb<lir. General Wavel çöl mu 
harebe!erinde öyle bir usta \ık 
güstermiştir ki projeleri hak -
kında evvelc!ım fikir beyan et
mek manasız olınuştur. Wavel 
~iman ileri hareketini büyük ' 
b;r muvaffakiyet!e durdurmuşa 
be.nziyor. Düşman zayiatının 
müh,m olması dı m:ıhtemeıd·r. 

lr:ı.klia siya.~i ınahldirolar 
affedildi 

Kahire, 17 (a.a.) - Bağdad
dan öğrenildiğine göre Raşid 
Ali hükümeti bütün sivssi mah
ki·mlan tahliye etmıştir. 
Bunların arasında eski başve

kil Hikmet Süleyman da var -
dır. Hikmet Süleyman ~ımdi 
!rakın Moskova elçıhğine tayin, 
edilmiştır. 

Diğ-'r taraftan Tobruktaki 
kuvvetler de zırhlı müfrezeleri-! 
nin mütemadi akın !arı ik kafi 1 

derece hırpalanmıştır. İngiliz 
tayyareleri düşman:n mühim 
bütün takviye ve iru;e kollarını 
Yıırnıuştur. B:ı muvaffaRiyctle
rın manevi tesiri Mısı~da, Su-ı 
rıyede de çok hayırlı olacaktır. 
Fakat i~in a~ıl müh;m tarafı, • • • ·, , ı 
Almanıan Mısır hududun<laki Hı'ııar ffoSS'ln "ıarak~ 
t:ı.z:,•iklerini idame etmek ister- -' il 1 '1 " 

l"rsc çok daha biiyük gayretler tı' ilden malu"mattar mı sarfetmeğe mecbw- kalacaklar- Jı 
dır. 1 

Londra, 17 (a.a.) - 3 nuına-
tıgiliz deni:zaltıları ve tnyva- ralı Alınan şefi lludolf Hcssin 

releri, Libyaya gitmek lizcre paraşütle lngiltereye inmc~i ar- ı 
son zamanlarda Akdcnizden gc- kasında gizlenen esrar hakkın • \ 
çen d~ınan nakliye vapırlarını da biribirinc zıt mütalcaların i-1 
e~ af.ır zayiata uğratmışlardır· !eri sürülmesine devam edil -
Bilhas>.:ı şimdi Suriye ve Irak mektedir. 
icin Almaıılar yeni bir gayret Ernest P.cvin'e göre B. Hit
sarfedeceklcr3e bu zayiatın te- lcr Hess'in lngiltereye >ıCyaha -
siri hatta Alman kaynakl:ı.rında tinden haberdardır. Diğer bazı 
bile kendini hissctLreccktir. ı müşahiJ!cr, Ausoburg tayyare 

·- ~ meydanının çok sıkı bir nezaret 
Ofi ajansı bildiriyor: 1 altında bulunması dolayısilc 

Jlfareşal Petaln'in Frııruıız - Hess'in takip edilmesi !izim 
Alınan müzakereleri hakkında- geldiğini göz önünd<> tııtarak 
ki mesa), gazetelerin ilk sayfa-• mezkür Messcrschmitt tayya -
larınd:ı büyük ~Iıkbrla neş- relerinin moddlerini çizen res
rolwımuştur. Bugünkü Fransız sam Willy Messersclımittsin 
basınının başlıca mevzunu d:ı bu cüriim ortaklığı temin ettiğini 
mesaj t~kil etmektedir. iddia cdivorlar. 

Effort gazetesi diyor ki: Şimclilik mühim harp esirinin 
bulunduğu yerin etrafında si -

Hitlcr - Darlan müliı.kabn - !ahlı mulıafı7.hr beklcmektcdi~. 
dan sonra Mareşal Petain'in Hess'le görü•mckte olan Kirk 
Fransız milletine yaptığı hita- Patrik Londrııva döndiii;ü bura
benin ehemmiyeti hiç kim.senin da tı>k?.ip edilmektedir. Haki -
gözünden kaçamaz. Mareşahn kat ı;udur ki bu iş ilıerinde ha
kısa ve veciz olan bu hitabesi la esrar nrrdf'Si kalkmanıı!ltır 
bütün tefı;irleri susturacak. bü-
tün tereddütleri izale edecek ve ve muhte)if tahminlerin vürütiil 

mesine devam cililJ!U'kt,..Jir. Şu 
bütün meraklara cevap verecek, RTrada Alman pronagnndasının 
ümitleri sabırlı yapacaktır. A- bil~ hare Fl,...~·r atfedilmek üze
n:iral D::ı.rlnn ~'ransız d.cvlet re- rC bazı mektuplar v~ vesikalar 
islle ta:n mutabık olarak Hitlcr- 1 • 1 1 kl k ı ı • 
le müzakere ctıni•tir. HiPbir fc- '""' e me " c9 meşgıı o dugu 

• ' ihtimal dah dindorlir. 1 
satçılık artık mümkün dr;';ildir. Alman IX'flerinin f".<'!'<'n cu _ 
Montoire siya..0 etine ve vaidlcre martesi günü cerevan P<lcn bek 
sadık bulunan Mareşal müzake- ıenmedik hPvec•nlı hi\ilis<' hak 
relerin tam olarak nctıceleninci- k•nila tııgilizlerin ne diişündü _ 
ye ka.lar devam edeceğini söy- fiinü bilmek i~teılilrleri l\sikar-1 
lemi~tir. Hiç kiıru;~nin ~üpheye dır. Fakat lngıliz makamları -
ve münakaşııka hakkı yoktur. nın, Alman sf'flerin :,, men kını 
Fransa yeni Avrupa nizamında tatmin nivPtinde olmadıkları o 
biıy1'!; devlet vazifesini görecek derece liı;ikarrlır. 
tir. Şansları tatmak nıcvzuuba- ----w..~~-----
his değildir. Bu şu demektir ki 
şans ayağımıza gelmiştir. Hem 
de ne şans ... Bt.yük bir Avrupa 
ve mili;temlcke devleti olarak 
kalmak şansı. ı 

Kısalığına rağmen Mareşalın 
hitabesi milli duygularımıza sa
bırsızlıkla beklenen ilk tema.s -
Jard:ın sonra katiyet ufukarıru 
açmı§tır. 

• Fr:ınsada fofsirler 

Vichy, 17 (a.a.) - Ofi ajan-
sı bildiriyor: ı 
Mareşal Petain'in Fransız mil 

Ietizıe hitap eden beyanatı tef-
sirat mevzuıı t kil et-ı 
mekte berdevamdır. Ma -
rcş:ılın nutku millete müz:ıke -
relerin nabıl bir ruh icinde de
vam ettiğini ve· ne gibi ·neticeler 
beklenebileceğin.i gôsternıiştir. 
Bundan bn.şka imparatorluğun 
bekçi~i olan Framız müsU:nıleke 
meselesile de iştigal vazifesidir. 
İşte memleketi bu iki esas nokta 
yani Fransa ve imparatorluğu 
etrafında toplamak teşebbüsün
dedir. Keza Alman müzakerele
rinin temeli olan bu ilri esas 
noktADm ehemmiyeti, mevzııu
bahis miiznkereler de bunların 
ilk ~artları teşkil etmU, o\nıa.;ı 
sebebini izah eder. 1 

Esasen Fransız - Alman mü
zakerelerinin açılması Fransız 
efkarı unıumlyesini hiçbir su -
rette hayrete düşürmemiştir. 
Montoire siyaseti hiçbir :ıanıan 
red ve inkar edilmemiş. muhte
lif vesilelerle, hatta intizar dev-
resinde dahi teyit edilmi~tir. f 

Mareşııl Petain'in müzakere- ı 
Jer haklnnd:ı" sarih izahat ver -
memesi bu miizakerclerin henüz 
ikmal edilmeyip b~langıç dev
resinde bulunması yU:>.ündendir. 

Fransa. Amerika taı·afından 1 
ne kadar az olursa olsun kendi- • 
sine g-öndcrlJ.::cck yiyecek yar -
dımını şükranla karşılaınrntır. 

Fakat bu scmpa'i tr.zahür:ıtı 
rran.~2,., Fransa dt!<]ndaki lıazı-J 
!arının Avrno<ı. tt>sanüdütıa kar-

şı ileri sürdükleri beynelmilel 
tes:ınü<le sevketmek için kafi I 
değildir. 
Suriyeye vaıi ta:ryuelıer daha 1 

' geldi • 
Kahire, 17 ( a.a.) - Son iki 

gün i~inde Suriyedeki hava Üs· 
!erine be.i;ka Alman tayyarele
rinin de geldiği haber alınmı~
tır. 
A vustra.lya başveldlW veklliain 

~yanatı 

Sydney, 1 i (a.a.) - Avus -
tralya başvekalet vekili B. Fad
den şu ucyanat"\.a bulunmuştur: 

- Iraktaki vaziyetin bidayet 
te ümit edildiği kadar süratle 1 

aydınlaWmadığı maalesef aşi- ı 
kardır. Her ne kadar askeri ha-l 
rekat İngiliz kuvv~tlerinin l~ 
hine ınkisaf etmekte ıse de Ra-1 
şid Ali taraftarları az bile olsa 
Almanyadan bir miktar yar -, 
dım gönderilmesine mü•aid bu
lunacak kaaar uzun müddet mul 
kavemet etmişlerdir. . 

lınpara.toı-luk efkarı umıımi-ı 
yeııi, İngiltere hükümetinin hat
ta Suriye toprakları ü:zerinde 
dahi olsa A!m::ı.n tayyarelerine 
karşı kat'i bir harekete geç- f 
mek hususunda verdiği kararı 
muhakkak ~urette t:;,.s";ip ede
cektir. Müstacel ve ~i<ldetli ted
birler alınması ii.şikar bir suret
te istenilmektedir. 

Suriye ınakamlannın Alman 
tayyarelerinin Irıı.ka müdahale
sini kabul etmclcriniıı Vichy hü 
kilmetinin eııırile olnugıı şün -
hesizdir. Bu ise bir i~rettir. 
Alman tazyikine ka.rsı Fransız 
hükumetinin ~imdive kadar ida 
me ettiği mı:kaveıÜetin a«ına -
cak bir tıı.rzt.la gE>v. P'."><esi iiıP.
rlne ileride dalı' \'ahim ala -
metlere şı !ıit o1· 'ilir z .. 

Londl'a.dıı. fa:.ıı. mıaı, yok 
Lcınöra, 1 ( a "L ) - L<>ndra

da teyid edilctij(ine göre, Su:ri
yedeki vaziyet hakkını!.a tel:iııa 
d:.işmeğe mahal yol:tn?'. Vazi
yet göz örJ:~ t._ ut \=. !ıııı;•
fü. konsoloalnkları ~ "yed' loll 
maktadir 

Roosevelt'in Yunan 
milletine me tubn 

(Saf tar"afı 1 tnc:i aayfada) 

"Bu mektupla majestenize 
oğlum James Roosevclt'i tak -
dun eliyorum. Amerika donan
n:asında yüzbaşıdır. Yunanlı; -
tanda ve Yakın Şarkta müşa -
hitiik vazifesi görmek üzere 
memleketten ayrılıyor. 

Bütün tebcillerimi2, bütün te
menniler imiz, hürrıyet uğriında 
parlak bir sa vaç •·apmakta olan 
sizinle ve milletinizle beraber -
<lir. 

Amerikadan daha ziyade yar
dım görmenizi ve bu yardımı 
daha süratlc almanızı arzu edi
yorum. Söyliyebileceğim yegane 
şey bu maksatla her türlü gay
reti sarfctmek~ olduğumdur. 

Size ve sizinkilere en iyi talih 
!er temeruti ederim.,. 

Yunan kralı, Yü1.baışı James 
Roosevelt'e teşekkür etmiş ve 
telgrafla Amerika rei.~iciimhu
run.a aşağıdaki cevabı gönder -
miştir: 

"Oğlunuz Yüzbaşı James 
Rooscvelt ile gönderdiğiniz mek 
tubu en büyük zevkle okudum. 

A '. arad milll 
kü .1J rıı elan 

' (Bas, t:ı.. ... f'ı 4 ı..rıcü a;ayfadıı)' 

rabcriikle L; tti. lkinci devreıun 
dördüncü ve 15 iııci c!akikaları
da yaptıklaı"l ~ayılarla Gal:ı ta· 
saraylılar 2 - O galip vaziyete 
geldlier. Demirspor da 25 inci 
dak!kada yegane sayısını yap • 
maga muvaffak odu. Ve maç 
böylelikle 2 - 1 G lataaarayın 
lehine neticelendi. 

F. B. · 2 G. B. • l 
lkmci karşıla.şmayı Fencr

bahçe ile Gençlerbirliği takımla 
n yaptılar. Ankralı!ar oyunun 
birinci devresini 1 - O galip bi
tirmeğe muvaffak oldularsa da 
ikinci devre hızlanan Fenerbah
çeliler 14 ve 42 inci dakikalarda 
yaptıkları sayılarla neticeyi 2-1 
lehlerine çevirdiler. ,, 

Biciklet müsabakası 
Bisiklet Federasyoaıı miiınffl.

sillq,":indtın : 
19 Mavıs 1941 nazartesi günü 

vapılacak olan İstanbul - F..dir
ne- İstanbul bisiklet yarı:-;ları 
için muhtelif bölgelerden lstaıı
bula gelen bisikletçilerin ve ka
file reislerinin 18 mayıs pazar 
günü saat 11 de Taksimde Sıra 
serviler caddesinde 57 nunıara
da Böl~e binasır.d:ı bulunma!• n 
tebliğ olunur. 

Atatürkün haya
tından yazılma ış 

hatıralar 

James Roosevelt'in aramızda 
bulunuşu. memleketime göster
diğiniz alakanın başka bir me
sut nişanesidir. Bu çok çetin an
larda, Birleşik Amerika milleti
nin parlak idareniz altında Yu- CBaı tarafı 1 inci cay!•da)' 
nantstana yaptıöı yardıma bü • rik olunacak kaymakam Mum· 
tün kalbimle te!""kkür etlerim. taz Bey nıüfrezesile mevzii ih· 
Medeniyetin ve dünya hiirriyet- zar ve ışgal C'dccektır. Riyak -
!erinin selameti uğurundaki il- Bailbek cadd ·E.i fu,;,rındcn ge. ·
hamlı icraatınıza milletimin hav cek olan tckmıl l:ua'lt müşariııı
ranhk beslediğini temin et.lehi!- ileyhin emrine girecektir. 
mekle bahtiyarun.,. I 2 - Kavmakam llflimtaz Bey 

müfrezesi -· ılci menzil taburu, Resmi har 19 makineli tfifok \"C Uç lıölük, 

J 

264 numaralı batarvadan 2 c,n 

tebl ag"' ers buc;uhluk top, Bailb.:'-tckı S~-
1 1 !im Beyin jandarma taburu,, 

- (Baı ta•afo 1 ôncı sayfada) bu.,"Ün bade7.zeval Riyaktan şo-
vetlerine karşı tazyiklerine de - scyi t:>kiben Baiibeke giderek 
vam etmişlerdır. 500 den fazla Fuad Paşa Hr.zretlerinin cm
Alman esir alınmış ve ~avaş a- rine girerektır. 
rab:ılarından pek çoğıı kullanıl- 3 - Miralay Open grupu [ 43 
mıyacak bir hale getirilmıstir. üncü tiimen ve Open ı üfrn.e-

'fobruk dvannda tııg.ı.z \"C si] dal-ıa lıen~iz iltihak ctr.ıiycn 
Avustralyalı kıt'alar az v1iBal•e müfreze kıtaatını cemetmek ıçııı 
bir mukabil taarruz yapırın;Lır mümkün olduğu !:adar vaı:iyeti 
ve düşmana agır zayiat verdır- hazırasını muhafaza C'dccek ve 
mişlerdir. Düşman elimızde iki Şam - Riyak demiryolu güzcr
Alman subayı ile diğeı rütbeler gfLhını Zeydanidcn tesisini na
de 60 Alınan bıralinııştır. zan dikkatte tutacaktır. Fakat 

Habeşistanda: Şim:ıl<le Hınd düşmanla temas halinde cid · 
kıt'alan ve ceoupt&n ilcrliyen muhareb<:'yi kabul etnıcksizın 
Cenubi Afnka kuvvetleri Am- Riyak üzerinden Bailb!'.k civı.
ba - Alagi'yi tutan İtalyan kuv- rındaki himaye me\'ziİne çek' -
vetlerine kar~ı daha ziyade te- lecek ve orada Ali Fu· t Pa:ıı . -
rakki elde etmişlerdir. 13u İta!- nın emrine girecektir. 
yan kuvvetleri şimdi tanının.le 4 - Üçüncü kolort.lu kuına.ıı. 
çevrilmiş gibidir. dam miralay İsmet B y (Sayııı 

Cenup mıntakalannda, Alge- Reisicümhurumuz) C>l'Ju nıı -
nin 17 kilometre ljiroalinde bu- marası nazarı dikkate alırmak-
lunaıı Giabisire"yi işgal ettik. sızın, temasa geleceği ltlcilın-

Diğer mıutakalarda ilC'ri yü -1 le kuvvetleri tahtı rmrine ala-
rüylli;ıümüz devam etmektedir. cak ve kendisi Riyak UZ<"ıın 

ltalyan somalisinin §tmalışar- 1 harekete muvaffak olamadıJı 
kismde mühım bir liman olan takdirrle (Şam - Ntbik - Hu· 
Dante kıt'alarınıız ta.rafından mus) istiknm~t·:ıc'c çekilecek 
işgal edilmiı;tir. ve orada yeni cmrıme intı r 

Irakta: Basra ve Habbaniye edecektir. 
mıntakalannda vaziyet sakindir. 5 -- Riyak ınıntaka müfettı i 

Irak 1"""'111 teblii(i Riyak ista;;yonıında J:>ulun-ı.n 
Beyrut, 17 (a..a. l - D.N.B. fazla cephane. nıühi~ n•st ve 
18 numaralı Irak tebliği: j mevaddın Huınus'a naklınc oi 
Garp cephesinde: Umumi va- r!irlen başlıyacak ve ondan fıtz-

ziyette hiçbir değişiklik olma- 1 la vesait \'C' cephane ve fazla cs
mıştır. Mahdut keşif faaliyet-J !ihavı Bailbek •imaline tahrik 
!eri vukubulmuştur. ve -istasyonda bıılıınııp nakli 

Cenup cephesinde: Üç düş - gavri mümkün olan her şeyin 
man tayyaresi Irakın bir ~ehri imhMı icin $imdiden tcd:ıbir ti
üz~rinde uçarak birçok bomba- tihaz edecektir. 
lar atmışlardır. Atatürk bu emrilr tokrar Ye-

Ciddi hasar yoktur. dinci orduyu teşkil ediyor, 1.ıı 
Kıt'ala.rımız Ba.>Tada dU~an 1 kimsed ·n ve hic bir tnrafta, 

mevzikrine taıı.rruz Ptmi~lerd;r. emir almadan aziz \"atan up -
Tafsilatı P"clecc'< tebliğde bil· raklarını karı$, kan miiı:lafa.a
dirilecek olan bir muharebe cc- ya ha.7.ırla•ııvordıı. 
reyan etmiştir. .....,....,..,. .. ;,;.;;;,;o.;,;;. ___ ..,._ 
Mınml cephesin<I<': Üç d~ - Şimali Afrika.da nıüh.nı ku" 

man tayyaresi !rakın bir ~ima 1 Yetlerle S0llum ccphe'!İllde ta 
şehri üzerinde uçmuştur. Av arruza geçen ve ke:;if kolları -
tavyareleriıni.z dfuıman tayya - ınıza karşı bidayette bazı mu -
relerini geri dönmeğe mecbur vaffakiyetler elde eden düşman 
etmiş.ler<lir. Bu tayyarelerden ltalyan ve Alman kuvvetlerinin 
biri bir ordugilumız fureıınde mukabil taarruzu neticesinde ri 
bir müddet uçmuş ve lrak hava cat etmektedir. Kıtalanmız düş
,ı:ır;il-::tatr_yalan tarafından dü- ı manın geride bıraktığı fak::ı.t 
~ur uş ur. nıev7Jlerini mııamıid:ı.ne bir su-

Tayyareı.:riıniz birçok keşif rette muhafaza etmiş 0!3.0 İtal
uçıı~lar: yaptıktan sonra üsle- yan ileri karakollarile irU -
rine döıımüşleıtlir. Sineldebaııi batı yeniden tesia C'tm~rdir. 
tıwvare meydanına bombalar :ı- 1 Düşmana mühinı zayiat verdi· 
tılmıştır. Bir düo;nıan tayyaresi rl~r. Alınan ve İtaly tay
diişürülmüş difer müteaddit ya.releri müttefik latal&nn mu
düşınan tayyarct;i yerde tahrip vaffakiyetine müessir surette 
olumnuştur. Tayvarc meydanı-J iı.mil o!mu.şlardır. 
nın diğer kısmı ağlı- hasara ıığ- Tobruk cephesinde: 
rgtılnuştır. Müteat!dit yangın - ı Tobruk mıntakasın<:l:\ bir kaç 
lır çık~r. B11 yangıııl:ı.zın kii~Uk kale kıtalarımı.ıı t ntfın -
ziva..'!ı. kilom~trelerce uzaktan dan zaptedilmlştir. 
gozühlyordu. Biııgazi limanına taanıı:z e-

Oü.<jman tayyareleri hükiunet d bir Blenheim tayyaresi av-
merkeziınizin ve meml kctlıı di- cıı.nmı7. tarafından ale1'ler i
ğ~ mıntakalan üzerinde Iı~if çinıle düşürülmüı;tiir. 
u ·lU)la.n yapnıı.tl:ırdır. Bmnb& - Alman hava kuvvetlerine n 
!ar atılmış, fakat az mtihim ha- aup teşekküller Maltamn der.iz 
sarlar olmuştur. ve hava üaleriııe taarrıız ed -

ltalySll ..-i ~lılltl rck a.'!keri teııi.!!ata yangınlar 
r.~ma, 17 (:ı.a) - le y n or- çıkmamna ve i!lf;i~;rıra 6 bep 

duları ıınıum! kar:ugiUıımn 3Jtl I olmuşlar, ağır at ika et-
num:ır&h tebliği: miıilerdir. 



I':melifi ,.e ~ edf'k ~ubaylarla 
a~kf"ri J.l\•nıtniar1 ş•1beyc 

SUMER BANK 

YERLi MALLAR PAZARLARI 
AK Ja\Ct 

B•ş•kta:; .-ıskcrlik şı<bcsin
,ten: 

r.n hakkı!'ıla askeri ceza kanun 1 
lan !•ükliırı..icrine göre muamele 1 
yarıılacağı ilan olunur. 

* 
Müessesesi Müdürlüğündena 

Her sene mutad ola.., yedek ıub•y Bankaını.z parnuktu ve yônlO menwll1mm matazalarnmzca toytan snt10 .dan cici usuller dairesinde i.8titade • 
Yazan: Abdullah Ihsan ŞENSOY 

Beşiktaş Askı.·rlik şubesinde 
kayıtlı hcnliz ya~ haddine uğra
mamış o!.m emekli ve yedek 
(eski tabiriylr birinci ve ikinci 
sınıf ihtiyat •" hitan ile me -
m:ıriııi ıuık"r'Y") sııhaylarla a&
kerl menıurlıı.rın s<:~Plik yokla
malanııa 1 Haziran rn.n gi.i -
nünden itiharca ha..ı;;;!an;ıc~k ve 
20 Haziran 1941 alc!;anıı niha -
yet bulaC><ktır. Bu yoklamaya 
1stanbtı!da bulunan levazım, 
veteriner, eczacı ve tabiplerin 
yoklamaları 1 Haı:iran !J41 gü
nünden 7 Haziran 9-t 1 günline 
kadar devam edilecek diğer su
bay ve asker! mc=.rnrların yok
lamaları 8 Uazir"n 1911 giinün
den 20 Haziran !Hl gününe ka
dar devam e<lilecck yoklama 
giln!i>ri haftanın paz.<trteRi, çar
Şllm 1>a ve eunıa ~eri ı<aat 8.30 
dan 18 e kadar Sah, Perşembe 
günleri öğleden sonra saat 14 

yoklamala~ına davet ı edecek olan l/l/940 tari~n C'Y\'el möesses toptan~ı ve peı-akendecı1f'rin sıraya kaydedilmek ttzere }ib:;ura)U 

sı,.ıncı TUm. Ae;.ce,.llk Oairc•i ba'· lj vesıkalarUe 31/:S/1941 tarihlnc kadar ma.tazahtrunıza biz.zat vcyn tahrırF>n muracaat etmeleri ve bu tarihh"'Jl 
sonrs valtı olacak ,7en1 müracaaUerin kabtı} edllmı:-•ec~ı flAn olurHIT Dört be~ arkadaş olr gazino- , 

da oturınıu;, dereden tepeden, 1 
ruradan buradan koııtL~uyor • 
dul:. Bir aralık !!Öz kadın ve er- i 
keğe intıkal etti. Bir aralık bir 
arkadaş ortaya b:r mesele çı- 1 

karJ~: I 
-- K•dın mı da.ha Badıktır, 

erkek n,i? 1 
Hir baylı milıını;akayı mucip 

olan bu mesele nihayet bir di
ğer ıırkadaşın içli bir hikiıyesi
le Laµ;ındı.. Bilmem Pf'k ka -
paı.dı ela cliydJ!iyecei(im, Çürı
kü el~n ayni l.çli acıtk hakika
tin er,· ı~ altında Uzgün ve dü -
~iinrdıyim, hatta içimde bir ya 
ra a~ıld diyebilirim. Bu acı ba
na bu \•ak'ayı yazmama vesile 
oldu. 

• • • 
Görerek, sev-ır, h!tiyerek 

evlennıi~lerdi. · ı 
Evlendikleri vakit kadın on 

yedisinde. erkelı: 20 ainde icli. 
Genç kadın evlendiği vakit 

gökleri irıtill edecek bir güzel
liğe. ruhları oqıyarak güzel 
bir sese, suların koynunda yı
kanan aydan •iaha parlak bir, 
vilcııde malikti. 1 

YürüyilştindP.ki tatlı ahenk, 
aaçlannın dalgalanLqında gü -
neştcıı bir renk canlanan bu 
l{enç kadın sevgi çağının bütün 
cılgınhğmı yaratacak n yaşa

tacal·: hir kwlrette ve kuvvette 
idi. Narin bir y\pılııµ vardı. 
Bir ceyJiın yavrusu kadar kıv
rak, avu~la..rın i~ini doldurmaya 
yetecek bip.sini Yeren bir yav-ı 
ru kuıı kadar fıkırdaktı. Cana 
can katan bir gülüııü, ince ruh
ların, ııevgi ç:ı.ğ>nda bulunan . 
başları dıınıanlandıracak kadar ' 
oynak bir bükülüşli coşkun ve 

Fransanın 
talihi 

Bitlerin müşavir
lerinin elinde imjş 

L'lndra, (a. a.) - Timee 
gazetesinin L•t.boıı muhabirin(' 
göre Darla.nla Hitler anlaşma.. 
aı Almanların Akdenizle Af
rika.da.ki milcadelelerinin yeni 
bir ııa.fbıumıa b~ç teşkil 
edecektir. Almanlar, Fransız 
Ka.merun'unu istemişlerdir. Fa· ı 
kat bu sefer Vichy değil, Mıı.d· j 
rid mukavemet göstermektedir. 

Bu muhabire göre Hitler, ı 
Vicby anlaşmasından wıu·a Ka
merunun Fransızlar tarafından 
terkedibneeini istemiştir. Al • 
manL-ır I<amerunu i.~gaJ ettik -
ten liOnra Fas U..erine kolayca 
yürümeği tlü:;ilimıektedirler. 

Hitler t. u fedakArllğı bir bak 
olarak talep ediyor. Fakat 
Fran.~ızların hududu gevşet • 
melerine mukabil İspanyollar 
daha ziyade ihtimamla kapa -
mağa çalışmaktadır. Bu va
ziyet hiç obnauıa Frı..nco il<
tidar mevkiinde kaldıkça devam 
edecektir. 

Hakikat.lh mukavemetin silı:
le tm.,.-kezi Vichyden Madride 
doğru yer değiştirmektedir. 

Timesin muhabiri yazı.ıuıda 
§Öyle deVlLm ediyor: 

Akdeniz va:<iyetinin eımdiki 
aafba.ı;ıntla esaslı bir nokta vac
dır ki o da asıkeri mülihazaJa
nn siyasi düşüncelere tekad
diiın etmemeeidtr. 

Cenubi Frıt.ıısarun isfiltıali:ızi 1 
Ritlerin aııker\ müşavirleri taiyu 

edecektir. ltaıyada Cenova ci
varında.ki bahri inşa.'lt tezgtb
Jarı torpil a.tma.ğa mahsus hü
cwnbotları inıııuıı için hünıroalı 
bir faaliyet sa.rfetmektedir, Har
bin bundan •onrıı.ki ~a.fb"8ında 
ve sakin havalarda bu hlicınn 
botlarının kat'i bir rol oyııama
ııı.ruı int.l:Gar edilmektedır. 

Du ı,-emilerle denizalW.arı için 
ııe kadar cok li8 bulununıa bo
lııllllUD. bwıla.r h~ amaıı 
fazla aayılnıa:ı:. 

Taynıiıı muhabiri iyıındmı 
B. Pepperin, Açoree adalartmn 
.Amerika tarafından işaglinde 
büyült faydıı. melhuz bulun
duğu bakkındAlı:i he-yana.tından 
mütevellit heyecamnın, B. Cor
dell Hullun tavzihinden sonra 
zail olduğunu da kaydetmek • 
tedir. 

Bu adala.nn, ani bir ihraç ha· 
reketini imk8J1Sız kılacak au
rctte t.stkviye edilmiş bulundağll 
da aynca bildirilnıelı:!Mir, 

Diğl'I" taraftan aynı muha
bir S&lazann İberya yarnnada.
aı ile eenubl Amerika arasmda
lı::i teeanüdü tebarüz ettin>~ nut 
kunıı ı:ıunannı llca.Nyle söylen
miş bir nutuk /olarak taVBif .t 
melı.tedir. - --

çağhyan kalplı•rin en derinlik
l~l'iııe kıidar uılenmeı;ine yeter
di. 

kan lı gınd• n· "'l!-

1 - I>o· ya 'e kayıt numarah 1 ~mıaı•••••••mmııı:ıııi':'"IDl:lll!llll:ıaıı:;:ıaa&&:ıııı;:JE!ı>:i:;ıi•B!llllllimm•m••••••~ 
Dn~ı:ın bakhjları, b"Uhra has

ret çeken bir güvercin eli,;o'Ün· I 
lüJfuıli taşır, n~'eli ıuılannda 
güzleri yeşil klrların iç!cı e ~
kın senfoniı;ini sindiren tathh- 1 
ğnıı aşılardı. 1 

yedek subayların her sene Hazl- 1 T.. k " b ) t l t 
::ı.::'d; :.:;::;~•k1~1oı•~.;.o~.:ijO '4ACA~ · ur çocugunu es er, osuna ır 

Minimini tl'ırnu, küçüciik clu
dıı.kları, pamuk gibi elleri. bir 1 

güveı·cin göğsü kı..dar heyaz ve 
küçük ayakları. ayrı ayn çizil-

1 ıniıı bireı· san'ı<t nümuneei •R· 
yılırdı. 

Bu genç k>idın 'l"anrııı ın biz
aat meşgul olduğu bir güz('\ k~ 
dın modeliydi. 

Deli.kanlı da çirkin '13.ytlm<>z 
dı. Yapıhgı, kuvvetli uzun bir 
boyu vardı. Yüzü gıize ; :i . Elleri 
ta1iaten biraz h>t B1:ı , ; :lı idı. 
Yürüyüşü sert ve ili:; t .. Bir su
be.y namzedi sa.yıl:ı.bilırdı. Fa -
kat belki de· okumuştu. 1 

İşte bundan tam yirmi beş l 
sene evvel genç kadın on yedi- ı 
sinde, rlelik:ınh yirmi be:;. inde i 
iken _bfrbirlerini görerek. seve- 1 

rek, ı.::_,yerek evleıımı>!erdi. : 
lık seneler sadakat, mubah · İ 

bet, şefkat, ııevgi ve Madetin 1 

muhteşem dekot'll içinde geo; • [ 
miş, temiz bir kalbin AAhibt o
lan kadın bütün benliğile, kal· ı· 
bile güçlükle koca.sına bağlan
mış, ona sadakatin, muhabbetin 
sefkatin, sevgjnin ve .,,-ıadetin 
ta~larından baııka ü~ tane biri 
kı?., ikisi erkek evliıt verınio;ti. I 
Bunlar bu mes'ut aile yuvası
nın zevkli, nerı'eli ötüşlerile yav 
ru ku.şları aayılabilirdi. Ah bu 
ilk seneler n.e tatlı ve unutul • 
maz senelerdi. 

Ne yazık ki saadetin yii;,line 
daima bir siyah µ<.-rcie çelımc:k 
istiyen zaman. zam.ınla bıınla-1 
rın da saadetini kısktllldı. 

• • • 
"Sevilmek için sevmek in -

sanlara, sevmek için sevmek 
iı;e hemen hemen meleklerel1 

ha-,tır ... kadın sevilmek için ko
casını R~viyordu. Kocanın da 
ay.,, his.~i t8.lflma..<u l&zımdı. 
Böyle olmadı. ı 

Zaman ilerleclik'ı' kadJn ber 1 
şey;ni __ vere vere eriyor, her~&-, 
Ç€~- QU1 onun nazlı, narın vu -
c:ıôıinün güzeliğindeu bir par
~.asmı koparıp atıyordu. Mt- . 
şı;kkatli gecelerin ıstırabı, a.cı j 
günlerin UzUntülli, yılların kor 
kuı:ı.; hazan mevsimi bu güzel 

1 
luı.dımn yüzlinde acayip çizgi -
ler çiziyor, Tannnın elinde.'1 
çıkmış model, zamanın ellerin
de çürüyordu. 

O kadar ki çocuklar büyüdli 
ler. ana ve baba dede ve nine 
oldular fakat daha ikbi ık> genç 
ııayılırdı. Bu dede ve Qinelik 
birisine kırk beşinde, diğerine 
kırk ikisinde gelmişti. Kadın 
bundan aonra d&ha mee'ut ofa
cağuu zannediyor, ve k:oo.ı.sına 
sadık blitlin kalbi.le, nıbile bağ
lı duruyordu. Bu OGWl borcuy· 
du. Fakat erkek .. 

Erkek daha gıınçti. Zinde idi. 

gunundcn 30 Haı.:iran 1911 Pazarte- .....:L-. d# ~y 1 
•İ •iiı.ü al<~anwıa kadar kayıtlı 1 1 '.l 3 4 S 6 7 8 ~ 
bulw1duğu şubelerce devıım ectite- , 
cektır, 1 1 1 ı ii, , 

1 1 
2 - ller sotırl ve rutbenın yokla- 1 2 

ma muamelesi i('in şubelerine ~
cek.leri günler aıskcrlık $Ubeleıince ı 3 
ayrıca ~n edilecektir. 4 

• 1 1 
1 

1 

1 1 ı•ı ,. 
• 111 

3 ·-- Mayıs a71n la yapılan maaş 

yoklamasiyle Haziran yoklamasının f 5 
hiç bir a!Akası yoktur. Yanı :ı.ıayıa 6 
maaş yoklamasını yaptmnak Razi- 7 
r<:.n yoklamasma &elmemcJi ıcap 

ettirmez. Haziran yoklamasmın ken 8 
di$ine ail hususatı vardır. 9 

• 1 

1•1 
1 

··ı : 1 

il . ! 
1 1 

\ 1 
1 

u... 
1 1 
' • 1 • 1 

l•I 
1 • den 18 c kadar aşağıda yazılı 4 - Tenınıuz ayında yaş haddine 

vesikalarla birlikte bizzat mü- uğrıyacak olan yedek rubaylar da. 1 
raraat edeceklerdir. hi bu yoklamaya ıelnlek mccburi-

1 
yetin.dedirler. 

- Emekli suba1/ ve me-murlar: 5 - Malul dahi olsa bu Y<>ltlnma· 
Al Niifua hliviyet cüzdanı - lora J!•Ş haddine uğramamış blıtıln . 

nın tasdikli sureti ~::ek subayların ielmeterı Jlzını-ı 
l3> Maaıı rNmi senedi (Be-rat) tl - ll•zı yedek subaylar Yll!I had-

Cl V 8.l'sa askerlik vesıkaııı cüoe ugradılJndan yoklamaya gel.! 
Dl Hcrlıurıgi bir fen şubcsin- memektedir. Bunlar hüviyet cüz-

d ·h · danlarına bu bususe ifaret ettı.rme-
e ı ti.saa yapmış iee diploması lerı liwndır. 
E) Sılthl s:ıba:Jların diploma 

ve ihtisas veuik.aaı ı 7 - 1:076 sayilı kan~u mucıbince 
F) İki adet <l, 5X6 eb'adında Haziran yoklamaları ıç;,, keyrtlı bu· 

veeikalık fotoğraf. lunduğu ~-ubclere ya blllat muracaal 
! _ y tıdek ~ 1Hl ~ etmek veyahut taahbıltıü -ktupla 

nııerısu.rlıa.r: J"Oklamusıru yapt.ınnak busu.su tas -. 
A) Nütua lıfurlyet. cümderunın rih edildiiiine göre baaLı buluıoanla· 

t.asdikli sureti. rm rap« ıdndermeleri maka.ada ve-
B) Aııkerl!lı YOllİl<asl (Terhis 111 etmez. Taabhötlü mektup gônde

ren.ler ne ıtbi ba&UAt mcktuplarme 
te:.kereııı, yedek sub:w diploma yazacalı:lannı JUbelerce J'llP-k 
lll) • 

C) Herhangi bir fen şubesin- DADlruıdan ö#=ıebil!rler. 
de ihtisas yapmış ise diploması a - Yoldamaya &doa.ler yokla • 

malarıru yaptırmo>dan evwl fil~ 
D) Sıhhi subayların diploma binalarına ımhuı iltnluı -lan 

ve lhtis&s ve.11ikaaı 
EJ İki adet 4', 5X6 eb'aclında rica olwmr. 

fotoğraf. 9 - 30 !!aziran lHl gtinu akııa-
Halen lııtanbuldan hariç ma- mına kadar >•oklamaya ııe~ı..r-

le IDç bir JUbeye ka,Jdın.ı yaptırme
b11 llerde bulunan emekli ve ye- yan yedek ıruba,ylımn 1078 lllYılı 
dek sııb&ylaria B.Hkeri memur • kanUJı mucibince para cesım alına· 
lar yukarıda yazılı vesika.Janrı cağından berke•ln yokla .. al'G cıı
birer ırunotini bı.ılundul<ları ye- ntinde gelmelerini ,,. pera ce'*1na 
rin aeklı<-lik aubeırine müra.ca&t duçar ohnamalannı rica ederim. 

ed..rek ııul il k etmeksizin ı- ============= 
dik ettirip taahhütlü bir mek-

Açıkgöz biletçi 
Eyüp • Kereat.eciler hattında 

iı;liyen 3023 plika ııa.yılı otolm
se istiap haddiDden fazb. m~ 
teri alıp tıkabasa doldurduğu V& 

Soldan -ta: 
1 - Bir balık, "t*- mata. 
2 - K.aldmnak. 
3 - Sa.bil, ire. 
4' - Blr çtrtçi Aleti, lıtr D9ta. 
5 - Zammı, sersem. ı 
6 - Bır çalgı., eslı:l bir ~ 

ileti. 
7 - ö..tllmflı>. 
8 -- ön kısımlan, Mr ııenJı:. 
9 - Sert lı:ııya., il!w. 
ı:..-...ı.... aşağıp: 

1 - Eğleooe, hizrıwq; ! 1 
ıı - Azim. 
3 - Sahil, fula. 1 
4 - Bır mııM9i iıımi, gömen 

çıkarma. , 
5 -· Dmek, ... ı.ı ... Je ÇI· . 

lı:ar. 
6- Klnmsı, 

!DM~. 

mi'e*ahiterı 

7 - Gevişlllt, bir oot.a. 
8 - Ruınanyada I* Tttdt 

,w. 
9 - Balık tutrnata myJrııhil 

1111 &Jet, beyu. 

tupla ~ubemi?.e göndermeğe 
mecburdurlar. M.-ktuplannda. 
bulunduk!an mahallin &(ık ad
resini Y11=..akla mükelle-ftirler. 
Senelik ihtiyat yoklamasına iş. 
tiralı: etmiyen veya taerada o
lanlar yukarıda yazılı cesika w 
retlerile bulundukları yerleri bil 
clirmiyenler 1076 ııayılı kanu • 
nun 10. maddesine tevfikan elli 
lira pera eezaııı tatbik edilec&

26 volcudan para aldığı halde •-----------... 
biletleri verilmediği görillnıüş 

ği llAn oltınur. 

* Bıllılııwkıöy Aıı. Ş. kıı~ 
1 - l}nbemizde kayıtlı yerli 

ve yabe.neı 312 - 332 (dAhll) do
fumlu ihtiyat acemi eratından 
Iı:a1an sağla.m ve sakatlar talim 
için celp ve sevk olunacaklardır. 

2 -- Topia.ıı.ına günü 22 Ma.
:ıruı 1941 Perşembe günüdlir. 

uaför ve biletçi haklarında ıııa.
bıt vara.kası tanzim edilmiştir. 
iskele demirine carpan 

ÇOCUK 
Süyükada iskelesinde ham

mallık eden U yaşındaki Zeki
Kirpi iskele demirine çarparak 
kolundan yaral•mmı 1'll müda
?&tı yaptınlm.ıştır • 
Teraze hırsızlığı yapan 

kasap 

BORSA 
t7 MaytS 941 

~ .... ..._ 
Loııdra 1 BWdlo 5.:12 
Ne._ıı Dolar 1%9.88 
c:...e.ır. ıı.v;ç,.. he IO...-
Atine ~ a.wı;.ı 

Madrid ._ llUl9 
Yokobomıı re 11.0175 -··" ı..lçrw -

80.88 

1 

Ana sütü kadar kuvvetlidir. 
Tarihi l•ı.I: 111f; 

-~- • 1 

Yanıcı madde alınacak 
Ziraat vek&leti zirat kombinalar 

kurumu müdürlüğiinden 
10 otuz coa dökme mo4or'Jı 

?00 Yedi y>a btl;ırilk l<enelf• benziD 
W91 !!lo d6rl ytl& doksan bir böyQk tentte pelool 
Muhmımen bedeli 15.500 lln olan J'llkanda cins -.e miktarları yazılı 00; 

Jı:alem y..,,.,. n>MddeJen yalnız bin teneke petrol SUocaıılt:iiyde ve mUteııaıdıl 
Gui ~unda vıı.g<m teslimi k-11 ı:arl usullle satın alınacaktu. 

KAt'! lh"'1e :ıo 111._ Ulof.I StUı ıüoö ııaı<t on beı;de Ziraat Vek!ı..tl bi,,.:; 
oıoda mei<eoı .. tm atma komıs;yoouııda yapılacaktır. 

Bu ise ııim>elt istıyaı,leftn 118 liN 25 kuruş muvakkat teminat ile kaııtı.J, 
....., tayin ettiıli vesika ve tek?ltlerinl ihale ııunu sa..ı 14 de kadar kon>İ'-'. 

~ -ı:i lk>mda. (2586 - ll<l?D) 14 - 18 - 18 1 

İstanhtıl Lerazıın amirliğl saııııalını komisyoııuRdın 1 
Müteabhid D6Dl ve - IMl8.000 adet madeni düğme alınacaktl&-1 

Plıırarbkla eksiltı:"""' 20/6/i4.1 salı gunu ııaat 14.30 da Tophanede Lv. fıınlı"1 
liiı ... tın alma ~da yapılacaktır. Nümune ve prtrıamesl koroı--: 
;pond:ı ıtö<ülür. tllt lemln•tı 117 1lnı 18 lruruftur. Taliplerin belli valtlltl 
1roımay....,. ıııım.ıerı. (11'7) '3'12l) 14 - 18 - 18 

1 

ffnhisarlar U. Müdürlüğünd~ 
Mllo&arı 

El.ıi.n yüriiyüşü sert w dikti ve 
kalbi de eertıeşiyor ~ dlltlefi
yordu. 

Günler kadar aea.yip malı 
h1k yoktur. Onlan.n eUne dl.i 
şen v abşileeir. 

3 - Bu gibi eratın mezkiir 
günde sa&t dokuzda nüfus hü
viyet cür.danlariyle birlikte 9t1-
bede huır bulunmaları ilAn o
hınıır. 

Aımıabınescitte Jornal ııob.
ğında 3 numarada Iı:asap Van
gel Şol'i et terazisinln a.ltma 40 
gram ağırlığında bir kıı.ba kağıt 

koyarak her müşteriye bu ka- '------------'1 ' ._...jl"İ>QI lopu 
dar eksik tartı ile mal sattığı ==========~-* tesbit edilmiş ve hakkında cür- ı;am- O O K T O R •-liiı. 

Bef'i~ ~ "'°8M miimeghut saptı yapıla.r.alı: ad-
-; llyeye verilmi!ftlr. T file Akif A -ı.. 1 Baokelbol iolfU 

18 

• 

Muh•mFnen 
Mdell 
LI,.. Kr. Lira 

Ekol~ 
.. kıl 

Kr. ·--------_,,.. 
• 

• • 
• • • ı - 812 - 332 doğumlu d:ıbil Bel ... , enler ev yı~..... S..tlılt tosıu 

telanil ihtiyat acemileri ile bu ewye C?zası ver o-ı uedohkl., -•-ıoı ~ _ • • 
il • • 

Kadın lrocası0a WiJ iflAs do""'·~ı-ı....-'-- muv--·-"'·k biz Evvelki gün tra.nwaydan at- Seyo61u ~· - ... lıı;ompi,e 
eden hır ııau'&tltir gibi idi. 1 metıerini"'""":'~y""""aptıklann....,,..._,,a dair el- ladıiı:l_ arı _gö_riilen 11 kişiye bi- kak ft"-8 a. po0 

- - Plniııoı'll raketi •o > wıe 16 
Geçen günlef"İD içinde lıiitün lerinde Yellikası bulunmıyanlar rer lira peşın ceza za.Iııtıan it&- aaat 14 - 18 o icada.. ~ lopu Tll DOalln• , 

varıru, benliğini, muhabbetini, ııilfus cilı.danlo.riyle ailmiş ve muhtelif esnaftan 3, G- nriinıeaatJ.,., ıı. ......, > _.. l-' Adet • 
,.,tkatini, sevgisini, a.şk:ın.ı, ne- 2 _ 316 ve dııba. ·gene doğuın yine ve 3 ııoför, 3 araba stiriieU- edilir. Teıeıon: 43!I06. • ,.,...._ 211 , • 
jeSini, hatti. saadetini kocasına lulardan muvazzaflık hizmetle- ali, 2 ~ ~hihine de ayrıca TOi> llO"'J>O.O• 8 • • 
aıııJ•mış ve keudıai kunı bir ka rini tam olarak yaptıktan sonra ceza verilıniştır, . .M1ama ;p; 1.20 • • 

lıp~::~ımy:::· bir ilemin yUksek tahsil görmüş olanJar.. Yüzünü jiletle kasmış r "Y . s b h "" -.t.ıK lıokarı>lnl 1230 
Çl1t • ı 

dan yedek subaylığa isteklllerin Knmkıwıd.a Mollata.ş crulde. enı a a ın,, 1-""'-reınlzluspor~idlAtınt!almllawlmalı: ~ yukarıda cins ... ı 
rabuna. °* saçacak iftibalı dipl üi'us ...- miktarlıım ya:ıtlı 11 lı:elMn ııpor levaıwnı acık eıc.ıltıne-usultle ••tın .ınnacaJ<tıt· 
eserlerine koşuyordu. om& ... n. eüzdanlariyle. ııinde 12 sayıda oturan Artin uaıı f. tl il - 11 Jcale.min m.......,,,.,_ bedeli fG79.86 linı muvalı:kat temınall 

Glinleı· oeçtikçe, kanal, koca· 8 - 336 doğumlularla mua - kızı 14 J8Şlllda Dikranyanın yü ıya arı• ıu.oo üı·adu'. i 
• meleye tiıbi . olup lise ve daha zünü jiletle kesen Musts.fıı Oz-ıımı ~ bekler oldu. yüksek tahsıllni bitirmiş yük • ilktürk yakalanmış ve adliyeye h III - Eksiltntc 27/5/1941 salı g1}nü saat 11 de KJ1batafta Levazım ... 

1
. 

Ağlanıekla geçen geea'er ııek askeri ehliyeb>anı"'>i olan • verilmiştir. Yaralı kız tedavi al· mıllbayaat şubesindclı:i alım koınlı,ronıında yapılacalı:tır. ' 

~~..;-" ff tb:ün-tü ,,_......._ ge • , !ar ve askeri ebliyı.tııamesi ol- tına alınmıştır. &u.ılıli maktu olarllll '150 1ı:asm1:. gö::er hariç dile.- nümuneler idaremizin Cibali tütün tab~i 
~..... ...,~ mıyanların nüfus cii?.danları "1>8•-,---------------ı Bı.rincıi 111.yfa.da 8Mtiml 600 çen günler daha gaddar idiler, oklÜ wsikalariyle, "I 1 İkinci V - bteklilerin eıuıntme için tııyın olunan gün"" saatte% 7.5 güv~ 

Tan.nnın model r;llzelini elle • 4 _ 338 doğumlularla mua-- R A D y o l)çiiııcil • " 
860 

)Jll<tiarlle birlikte mezkQr ltomısyooa müracaatıan. cll673> ~ 
rinde bir oyuncak pbi knD•nı- meleye tiıbi gayri islam tabip,...,,.... ___________ ....,.... Dördiiueö • " 

800 

y~ genq bdını bugünihı ve veterioerlerin de nüfus cm.·· ı 18 Mayıs 1941 1 BftJinci " " 100 
ihtiyar ninesi yür.i\ııde .....,...,. danla.rı ve dipkımalan ile bir • '---...:..::--'="'-"..::_=....;...:..---' Altmcı " " 76 

............ !n.+a n it 60 
günlerin ~!erile llOQ gfuıJe- ~"" 8.30 Prqıram 1 l.ll.30 Zırant -
rin &ClSllll gönlünde duyuyordu. 5 - Yukarıda 4. maddede ya s.ı:ı .Mllzik takvi.mı 

zıh erler 22 Mayıs 1941 Perşem 8.45 Haber.ler üzik 
Acıklı ve içli bir romanın mev- be günü sabahı •ube merkezin- 18.40 M DOKTOR •••il 1 
zuu olduğunu IJLlıyan ve dıı • ~ 9.00 .Müzik ııı.oo :ı.ıüzık 
yan bir :oek!ya. malikti. Ah keş !!de!!!!!bul!!!!!una!!!"'cakla.rdı'!!!!'!!!!!!!!"'r.!"!Ge!!!!!lm!"!ı!!·y!!en!!cl"'!· j uo Evin saati 19.!0 Haberler HAFIZ CEMAL 
ke apW olsaydı. Keske anla • ---- lD.45 Müzik 
maııa.ydı, keşke duvmaea.ydı. rasında düşünceli bir ana kuş * 20.00 Konuşma Lokman Hekı"m. ı 

Bir yılan lovnlması halinde ka.daı" t.evekkülle sonunu bekli- ll.30 Program 20.15 Müzik 
canlanan iç duygulan lı:adının yor ve kocasının aaadetini ver- 12.33 Müzik Fasıl '""' 
içinde, orta.sına taıı atılmış bir diği halde alamadığı bir alacak 11.45 Haberler 21.00 Konuıon Dalıiliy~ lllliMtıuııııııı 
ııır;ıun ha.lkaları gibi genişliyor gibi kıskanıyor. Bu kıskanışta l~.00 Müzik 21.10 Mit?Jk Divanyolo 
genişliyordu. luı.klı... 13.30 Konuşma 22.30 Hab<ılor 

Nihayet erkek yuvaauıa bio Fakat: geç olarak da olsa 13.45 Müzik 2.2..4~ Ajans 
uğramaz oldu. bir hakikat olarak anladı ki: * •por •~rvı 

Dtinün gü!'.cl kadını, bu!?iin, bir kadın kocasına her şeyini 18.00 Prugnım 
kuru bir yuvanın, dalları kuru- vermemelidir. 18.0I Mllzilı: 
ıııııe çukurunda, başı. elleri &· 1. ŞENBO:Y, 

23.00 Müzik 
A3.30 Kapaıu= 

Sahib;. A C 1 ti •- • I ... . cıma et n -raçoulu ı 
Neşriyat Müdürü. Maclt Ç.-tin 

Baıtldı6ı yer: (H. Bekir QQreoyl•r v• I 
A. Ceftuıl<ıttm &araı;oOJ• m;atbauı) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden • • 1 
ldare ihiyacı için 875 adet iskarpin, ll8 adet fotin olmak üzere cemaJI 

'133 adet ayakltabl alınıp kapalı zarf ıısulile el<siltm..ye konulmUŞtar. Eksili"' 
mc J6/>/194ı pazartesi g\l!ıü •oat 11 de B. Postahane bin.uı karşısında VaJd'l 
b.an lkmci katta 23 No. da idarenılz umuınt depa mnb•·i:pljği odasında ~I 
lan.an. alım, satun komisyonunda yapılacakbr. 

Mulıaoımen bertel iskarpmler tçtn b<-.herl <8• lb-adan ve fotinler ıç!ıl 
d> lir"'1an olmak o.zere ceruan <5822> llra ve mttvalı:lı:at 1ıeminat ~l> Ut" 
<15> kuruştur. il 

Taliplerin nUmune1i ve tmnt nrtnamesin.f ıörmek w muvakkat ~ 
DfltlOnni yatırn1ak üzere wJl.$ma &tinlerinde B. Pt-ctabane binası b~J 
katta irlarl kalem leV"'..1.zım kıanunA ve eksiltme saatinden bif" saat e-vvelıı>"l 
kadar da 2490 Nu. lu arttırma ve eksiltme ve ıhale kanununun t.arUaUol 
r:öre hazırlaal.J.1 olmala:n l~zım ı~len me-ktuplarını SM.l malt sene.t jç-td· 
muteber Ticare\ Odası veıı:tka.sı, muvakkat teminat makbuzu ve teklif mek"" 
tubluıu muhtevi olarak İstanbul B. PORtahane binası birloci katta idarl rn~"' 
vinllk: odasında bulunan &fd. tu.k alım, satu:n. komisyODQ bqkanlıiuıa nurnat 
n.Jı makbu.. mulr.:ıbWnde tevdi .,rlemel.erl. cJ6117> 


