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G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 

iDARE YERİ 
Nınııosınaniye, No. 84 İstanbul 

Tel,,"T&f: YENİ SABAH İstanbııl 

:l'ELEFON: 20796 

Her yerde 5 Kuruş 

19 Mayıs Bayramı Kutlu Olsun 
Dü~D'Aosteı;-A .... n .... ka,_r-ad-a'"' 1lngilizler PaıBugü b ·· ün yurt 
teslım olma _..__ , risi bomba- gencleri büyük 
~ ... ~~~.~~. :!i !~!~~;;~\:~ •:~=~~~""~0~? bayrcim yapa·cak 
mek Qzere ltalyan su- serinin dün akşam 

- -- - ., 
.! İibelıistaııdaki İ1al)'1lll ıınfu

\ ıın ba§kumandam ve İtalya 
lalınm y~ Dük D'AoııCB 

bayları lngiliz hatlarına M06kova, 18 (a.a.) _ D. radyo ile soyled,ği 
geldiler N. B.: Resmi kaynaktan bil- nutuk 

dirildiğine göre, dün Anka-
.ır Kahıre, 18 (a.a.) - Resmen I"a:da 8?vyetler Birliği bü- Londra, 18 (a.a.) - Daily 
bildirildiğine göre, DUk d'Aos- yük elçışj Vinogradof ile 1_ Mail gazetesi, Vichy ile müna-
ta, Aıntıe. - alagi ınıntahsın • rakln Ankara. elçisi Kamil sebetlerde tutulacak hattı hare-
da.ki İlıalyan kuvvetlerinin tes- Geylani iki memleket ar•_ ket hakkında efkArı uınumiye-
liın ohnasını teklif etmi ..... •. ~ nin kat'! azmıne· terceman ola-~~ sında diplomatik ve ticari 
Yeni 7d'nda llaıj••eklli Mll!lll'dır. münasebetlerle konsolosluk ra.k diyor ki: 

Kahire, 18 (a.a.) - Yeni Ze- münasebetleri hakkında no- Harekatımız, nezaket daire _ 
linda 1318peJdli Fraser tayyare talar +--tı· etınış· !erdir. 11inde idare edilemez. Şiddetli 
ile Kahireye gelmiştir. Fraser """" davranmalıyız. 
İngiltere büyük elçisi ile birlik- Daily Expresı; gazetesinin ai-

te Mısır Ba.şvekilini ziyaret 1 RA KTA yasi muharriri diyor ki: 

Eski Mısır =~ ~:~ ~9:°'1a 1ru~'::~ kadarhüc~~r!~: 
bir cüz'ü o- G (Sonu uyfa 5 sütun s d&J A miiste6na tutulmuş olan Paris 
.~~ enel Kurmay d ıman tayyareleri ve diğer Fransız mınta1<alan, 
~ . ...... ;:::-"de Hess hakkın a 1n ·1· ha k eğer bu Fransız hükumeti na -~- R • • gı ız va arar- .Eilerie taınamiyle işbirliği ya-

lli Türkiy~fa~= 1 eısı aranıyor dosyalar hazır ğahını bombaladı =~~es!:°~~e:~~~ 
"-' ıınu. ederken Su- K·'-'- 18 ter dır 1n '"- rl bu bu-1:!'1 ın· ek h udu B 1 d • "h ... ""'• (a.a.) - Reıı : · g.,,,. nazı an mec ""~ ~ter ud göz u un uğu yerı 1 - Öğrenildiğine göre, Suudi riyetten ne kadar müteessir ise-
... ~ tutmuş ve bu hudut Hitler'in itcinci halefi Arabistan kralı İbnissuud Irak !er, karada, denizde ve havalar-
)~ Yle Fransanın yııpııcağı bar edene bin Mısır lngilterede mülıim maliye naz1n Naci F.Jsuudi Pa· - da bütün harekatı yapınağa da 1 
li\.:_-.xta guvenmışti. Suriyede 

1 
• • l k k·'-"' - ---" •yni deı:eced _...._,_ '-··' J ;.:,._~ ve t--"terenın miişte- lırası verı ece ifşaatta bulunmuş §8.Yl ......... ettiği zaman k ........ - ~ e azın.,...... ..... un -

i.."" "'r rd "'!>" ame şunları söylemiştir: malrtadırlar. 
~~~ 

0 
ica~~J:plan~y~ Kahire, 18 (a.a.) - · Mısır Londra, l8 fa.a.) - Dahili- . - Raşit .Ali ile, takip ettiği (Sonu •yfa s liUn 4 del ı 

b...""'1lıı& hükümcti eski Mısır genel klli"- ye Nazırı B. Morris<>n dün söy- ınyaset hakkında hemfikir ol-
~a. ı!~oo:!~bır sulh ya- may başkanı Aziz Elmasrinin ıtiroo.ifi bir nutukta .ı;yıe demiş- saydım şimdiye kadar ona yar- Du""k Spoleto 
bb, ~ tnilcad nerede bulunuduğunu bildi- dıın etınUj bulunurdum. Arap 

Slltj eleden <;<>kilmekle rene bin lngı"liz lira.sı m.llk4fat - Hesa, bu gangster İngiliz- milletinin takip etmesi !Azım..-
~ .,_,Ye. ordusunun yardımın- .,- H f k l 
~·""kiyeyi mahnnn bırak- (S.nu sayfa 5 .utun 3 de) (8onu oayfa 5 ılltun 2 dol • len yeg&ne yol İngilteuye udi- ırva ra l 
bit devbaııka, Suriyenın diğer mheret etmektir. 

§~Es?~rTl~; eı•r hezı•m ı• t rı•hce ı• Hind t!ı:~ lnılıl ilan edildi , 
l'i~ kıı~ oluyorilu. Su- Haydaralxı.d, 18 (a.a.) - ~ . 
~-· .!?P1-nmağa çalıgıl·~nıı:: &ydarlbad nizamı bir. ~yan- Mussolini ile Pa ve- ı 
Ilı"' ~eYl:and kuvvetlen · . name neşrederek Hın<lista.n 
~-~. Mu····-'---'-n so"- w d) b k milııliimanlannı ~ Alinin Jiç arasında İmza-
s~ İtalyan~:-AJ:an k;v: General ( eygan aş u- !'.ear:t~~ ~~! ~~si- ıanan anıa,maıar 
1!:ti( ~ _ yel'leıımeeı Ttlrkiye J 
~YÜk bir tehdit teşkil e- mandan tayı"n edı" ı"yor ı\hmııı tayyareleri lrslda Roma. 18 (La.) - B. Anıc 

?et; · , bombwdımaoa ll"'şladılar Paveliç'in talebi ilY.erine bu sa-
~ l!ııriyeyi miıdafaa ede- Kahire, 18 (a.a.) - Orl:aşaıtt bah Guirina sarayında dük de 
~ elddl bir Franaız kuv- ı 19 M ı karar~ tebliği: Spoleto Hırvatistan kralı ilin 
~.~. ortadan kallrnwsı bir ayıs lngiJiZ kuvvetleri hava umıım! edilmiştir. 
1111 .,._haris bir Tlırkiyeyı· U- ı.e _ _,,.,.,,"ın tebliği: 
L.; -.a-- -~ .. ~ ~ iJe ıtaı,... "it',,,,·!'": elden kaçırdığı bir Fransız ·"" ""°" kumanda he- İngiliz tayyareleri Bingui 
~f.' -•~- :1~ · ,.. __ ,_ azasmifa!d mukavele ı.::"Üec~ua~ ~ell~rıw; tıe'Vk- yeti bir gün evvel dağılın.ı§ o- Deme, Benına ve .......... ya. mu 
~ <i ·ı;.ı gıbı Surıyenın ya- lan dokuzuncu ordunun perışan vaffakıyetle hticuın etmişlerdir. Roma, 18 (.a.a.) - Venedik S . e':'l~!Jer tarafından muh· vaziyetini ancak 19 m:ı.yı.s ııa- Buralarda yangınlar c;ıkarıhnış sarayında B. Museolini ve Ante 
lı;j: o'-~kııaı da bır tedafüi ted- bahı öğrenebildi ve bu ordu - ve şiddetli infilaklar olın\1!itlır. :,~~~~~ ,~~~~. WJaft.ır~. dairi v&-

~-""'"a 'N;..r....;..h Suriye- b ı:r~"~~ıar'- "'""er binalara tam ....,........., ...,,_...mıu ....,. • _~....,._".J., nun bakiyyetüsaiiyufunu irın- • ....__ ,.. ....., 
~m bir,• harekete mecbur ci ordu lmrnandanlJğ>uın emri isabetler kayedihniş ve hangar 1 - İtalya ve Hırvatistan 

~a~:. rd.i. • ne verdi. l:a.rda Y""--'ar çıkanJm•..+-. krallığı arasında bir hudut ıah· 
~ ~'l'llrkiy~"lıeın genişle- Ancak Fransız kuvvetlerinin ~:; sayfa 5 ıllt11.'"e~al didi muahedesi: 
~.~i le • 'ial~ ·etmek ku':'- ikiye bölünmüs olması gittikçe Bu muahedeye göre, Klasik 
llılı<lara ~~'lie''buldu, hem bır tehdidimiz bi~ şek_il . ~makte ' ., . -- • R E S M I • Dalmaçya denen arazi, yani Za· 
~-~ a ~bin olarak Suriye- idi. Almanların denız ıstikame- <' '' , radan Spalato da dahil olınalı: 
.ı:IÇiıı• 'l'ii e§ebbilsüne kalkmadı. tine ilerlemeleri Belc;ika, 1ngi-~-_ ~~~· -_ H A R p-_ üzere bu son şehre kadar uza 
~ eı~~-ri:ıtın!aatini taı.- Jiz ve birinci Fransız orduların-~ ~' ~,~. nan ve Zara, Benico, Trau ve 
~ ıııfy'dı, ,-ek 'lı:iı.dar düşünce- dan mürekkep birinci ordular '" ~,~t Spalato'yu ihtiva eden geni' a· 
·~ ~ · 'I'..!trkiyenın Suriye- grupunu çevrilmek tehlikesine ~" . '· ~v· ·ı , , TEB L f G L ER f razi, İtalyan arazisi olmakta -
~0\ıil;o ~k kuvvetleri mi manız bırakıyordu. ~\.V.~\~~J , ', • - dır. Brazza ve Lesina adaları 
-~ Tıe;ıee Suriyeyi isti· General (BiUotte) bu müıı. - '\ \\\~\~ ı\X .J İngiliz -1 rebDğl hariç olmak üzere bütün Dal-
lltt ~ .....,_ elınilel bir ihti· kül durumdan kurtulmak içın \~ ' \ \/EZA~ Kahire, 18 (a.a.) _ ~-....;. maçya sahil adaları İtalyaya 

e1tlen -:uma.naat tevlit et- düşman motöriz.e fırkalarıııı \ ,, - ......,,. geçmektedir. Kattaro boğazı 
~11(\e bir m; li:orkuyordu? Suri- durdurmak lazım geldiği fil< - \ liz Orta §8.ı"k uınıımi karargaJıı. ınıntakaaı da Karadağ budu -
~ ~.~k naiarıar Türkiye- rinde idi. Esasen General (Ge. nın tebliği: duna kadar İtalyan krallığına 
ıı...r 01 ~."""lJti ve onu bir halas- ) de b k tt "di OIDenl Weyg.ııda Habeşistand.a. Adela'yı iııgal geÇmektedir. 

~-~"ll""l"llv k1 
bekliyor.lardı. Al- orge u anaa e 1 · ettik. Kıt'alanınız, buradan, ri· 

' G 1 ( W d ) __.._,,_~-- elk hoı lr J dü (Sor..u sayfa 5 •ilki" a ek) bıı..::" ~ ta,lya Tiırkiyeyi {)g.. enera eygan muurn gen urm&yf.ıan- cat halinde O an ~manı talri• 
g::'~ıg Paratorluğundan ko- başkumandan lığına ve bilfıınuın Fransız or- ben fi.m.ale doğnı ilerleınekte • y B k 1 
~~l'tııtk . ı_>arçalan tekrar ele Yine 1ll mayıstadır ki, milli (Sonu oayfa 4 ıUtun 6 M) dir. Unan aş ve İ İ 
""l tdj ıçın açıktan a§lğa teş- (Sonu oayfı ' elit,.. s d•l 
~~ h\ı ~Otlardı. Fakat Türki-

Yunan milletinin 

"Ebedi Şef len Milli Şefe,, 
sembolünü taşıyan 
bugün Ankaraga 

Bayrak 
varacak 

Taksimde büyük merasim yapılacak 

Elıfıdi !:lef A1atil.rlde Milli Şef fnöniliiüıı bundan 21 seoe 
eVYel Ankanda bir ıırada alınmış bir resüiıleri , 

'.Atatürk~ Samsunda karaya ı Gençlik B:ıyramı bugün bütün 
ıa,yak bastığı mesu't güne te- ' yurtta büyük tezahüratla kut-
aadüf eden 19 Mayıs Spor ve ı (Sonu sayfa 5 sutun 1 deı 

Atatürkün Hayatından 
Yazılmamış Hatıralar 

19 Mayıstan evvel 
Atatürkün müracaatine 
Mareşal izzet gaflet 

içinde cevap vermişti 
=p[ Yazan: Cevat Abbas Gürer ==iJ= 

-4-
30 Eylül 1918 günü kolor

du kumandanı miralay Refet 
bey (sayın İstanbul mebusu) 
Rayaka. vasıl olmuştu. 19 Ey
lül gecesi düşmanın iki saat 
devam eden ve ardı arkası k-e
silıniyen bir salvo ateyinden 

sonra 8 inci ordu kat'i inhi
zama uğramıştı. Bu ordu 
emrinde bulunan miralay Re
fet bey kıt'asız kaldıktan 
sonra düşm:ın kıtaatı kolla
nın bir erkanı harbi 
(So"'.ı sayfa 3 süt11ıı 4 de) ~~fnr.ta da mukavemet ou·· n Şişlide Pasif I HARP " 

~~~ 'l'iirkcye Ciıınhuriyeti 
~ buı ııı.mı bir hükfımet ol- K VAZİ YETi sonuna kadar dö- !~================~ 
~~~:'~~~et~e:t=t~ orunma 
~:~t Y?rdu. Tilrkiye em- Iralı hAdiseleri-
ltiYor Ve d~!'aııetten nefret du- •• b • ld h • ti 
~~~~~ ~~e=~: ecru esı yapı 1 !'in eYAeZmANm.· ıge • 
~- k-Y0 rdn .. Bundan baş-
~~~a karşı duyduğu Emekli Ge11era/ 

~ ~ h sa aleyhinde görü- T •• b ff k" ti" ld Kemal Koçer 
~ 'l\rkiy erhangi bir hareket- ecru e muva a ıye ı o u . Cihan.,,,_ ..... ,_,_ büyük" g•~ 
~' ın ~yı ın.enederdi Vakıa ..,..........,,.. ~ 
~~a ın~;uıı. olınuştu; vakıa ( Yazısı 2 inci sayfamızda) libi, Arabistan Yanın ada-
\~..,t 'l'Urıu erıt bır sulh aktet- 1 --!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!!"'!!!""""!'!'!!!!'!'!!!!"'!!!!'!'!!!!!!!!"!"'!!!!!!!!"~!!!!!"!!!!!"!!!!!"!'!'!!!!'!'!!!!!!!!"!"'!!! sının da jeopolitik duruınu
Jb., lı:ı.ıı.:"""'Yeyı bır iııtinatgfıh- ardı 1 lilenn· •-•"-"'lenn" e hurm"" ,...,_,_ naemnı~ygilize·tin· e golır:1rpare yaenıt~rlugunb·ır· dü~-ı~tıtU;U1Un.. bırakmıg ve hayal çeken hakiki bir Fransa v ~... "'""""" 
~'ll hır a ~gratınıştı. Türkiye ki _böyle elemli bir d:ı.kilı:a.s.1:-ll- ve Fransız milletine dostluğu- r.en vermeyi diişün.ınüştü. 1-
l'~h~~~ıııe doğurmuştu. Fa- d~ ıstifadey~ kalkışmak Tür- muz bizi halihazırı muhafazaya rak manda sistemi, İngiltere-
.~ -:8 rağmen büyük kun karakterıne ve abli.kına sevkederdi. Flakat Suriyeye nin siyasi ve askeri menfaat-

i.<:"" , ın1ıletinın bır g' un·· dirı· _ uygun gelmezdi. Mihver Devtlerinin lıAlı:im olma- leri okşa.nınak prtiyle, de-
~ "Yril sı ihtimali ka.l'!lısında Türkiye- "'.,..;'"'"''· :Mezopotaminin hi-'i .1 al:. •• -~· Pll(\a tekrar mev- ~te bu sebeplerle Surıyede- 6..,~ ~ t~Sıııı ve gene demokra- ki Fransız ınıında.sının en iyi nin hayatı menfaatlerinin mü- kiınleri, arada bir baş gös
~\.~ .. bayrağı vazifesini ve samimi bir dostu olarak ya- dafaası vazifesi her miilAlıa.za- teren kanlı tezahürlere rağ-
~~lı ~~d ediyorduk. Bu- ı' ııadıJ<, Fakat bugün Vichy hüku- ya lı9.lı:iın bir mahiyet iktisap 1 men, statükoyu muhafaza 1 

P •-tk Fransa hi .. bir meti meş'um bir adım attı·, eder. Böyle bir ihtimal karşı- etmişlerdi ve ittifaklarına sa-
'"" ı ~ sında ne diişiind"ugu""""miizii yarın "·'··t go--+--•·1erdi. nk etmese bile o Suriyeyi Alman kuvvetlerine ........,. ~~ .......... 

ın •• ~--_~d~ acı bir fe-JI a.çti. Suriyede Fransız idaresi) izah ederiz. (&onu aayfa 4 oüta• 4 •> 
---eıxuerı lÇlnde ıııtıı:ç devam ettiii müddetçe, Suriy&- Bll8eJba Oü.ld YAI.çıN \ I 

ğüşeceğini söyledi 
Hanyıa, 18 (a.a.) - Ege A

jansı bildiriyor: 
Yunan Başvekili Eınanüel 

Çuderos, dün Girit halkına şu 
heyecanlı hitabı yapmıştır: 

- Bügünkü müşkiil !j&rt]arı 
karşılamak hususunda göster
diğiniz fedakarlık ve itimat zih
niyeti Girit halkının uzun. gürül 
tülü fakat şanlı tarihinde bü -
yük zorlukları iktiham için da
ima göstermiş olduğu yüksek 
zih=ıiyettir. Siz her zaman kah -
raıruınlık gösterdiniz ve milli 
menfaat ica.p ettirdiği zaman 
sulh nimetlerini harp tehlikeleri 
ile değişıneğe dalına hazır bu
hındunuz. 

Dünkü Millf ~üme Maçları 
Beşiktaı Altınorduyu yendi; Altayla 

lstanbulspor berabere kaldı 

,• ... .. Bu suretle asırların reviııi 

esnasında, hür insanların en 1 
kıymetli hasletleri olan metin 
seciyenizi meydana getird.İnİ'< • _ 
Siz ne diğer insanların, ne cı~ J. &u...
hidiselerin talı&klriiınü altına - • - -

, __ 6-.ıatd~ 

.lstanbıılspor ~'lan aeyeronlı bir estıı.ntaoe 

( Yazısı 4 üncü saııı.c.. '""'"' ı 
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YE l'i/ l RA Afi 

Yü~I .. 
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ANLATAN: BiR GAZETECi 
Universite IFi!nı Rejisörü 

Vedad Urfi 

Sümer Bank Yerli ·Mallat 
müessesesinden yapılmakta o
lan ve bir elde toplanmış b 
nan devlet sanayi müesseseleri 
pamuklu ve yiinlü mamulatııı 
tev:ı.;iine dair yeni bir karar~ 
rilmiştir. 56-· haftası 

C;ı!ibe de titrek \"e :beyeca.n-
lı bir ısesle: 

- Mes'udum! .• 
Diye fısıldadı. 
Sonra, birdenbire doğruldu, 

Arkasıııa döndü. 
Benim odaya girdiğini asla 

ferketmediğim birisini elinden 
tuttu.: 

- Sa.na, benim de sevinçli 
bir müjdem var! dedL 

Senin rahatsızlığın e1>11asında. 
senelerden bert hasret olduğum 
kardeşim ansızın lst:ınbula gel
di.. Amcrikadaydl.. Sa.na tak -
dim ederim.. Kardeşim Kera -1 ., 
mı ... 

Gözlerimı hayretle açıp elimi 
gülerek sıkan hu zayıf adamın 
yüzüne baktı<:ım zaman titre -ı 
diın. Zıra sanki Calibe er!<ek 
kıyafetine girmiş, ka~mda 

duruyordu. ) 
Calibe benim donmıı~ bir hal

de kardeşine baktığımı görün- t 
ce bunu kendisinden ~imdiye 
kadar bana bahsetmemiş ol -
masında.ki hayretime atfederek: 

- Bu kadar şaşma!cta hoklı
sın ! dedi. Sana şimdiye kadar 
Amerikada bir kardeşim oldu • 
ğundan bchsetmemiştim ! . Çok 
büyük bir sürpriz d~Ii mi? .. 

- Muhakkak!_ diye mırıl • 
dandım. Evet, C>lilıe !.. Çok bü
yük bir sürpriz!. 

Sonra ayakta soğuk bir gü· 
lüşle yüzüme bakmakta olao 
Ca!ibenin kardeşine: 

- Ah! Fakat beyefendi!. Ni
ye ayakta duruyor~ınüz? .. 0-
turs,nıza, rica ederim ... 

Diye koğuşun iskemlelerini 
işaret ettim. 

Bay Ker:ımi tam bir Ameri· 
kalı jestile teşekkür edercl< 
hemen oturdu. 

Bay Kerami, ecnebi m~e • 
ketlerde büyümüş ve ıızun za. 
manlar ana dilini konuşmamı, 
adamlar gibi Türkçeyi garıp bir 
ecnebi aksanile konuşuyotdu. 

B<.!llim Bay Kcrami ka.ı:şı -
sında duyduğum ııaş'nnhk, her 
ııeyJen evvel. onun r::: libeye 
fevkalade benzeyi i idi. 
. Zihniınden derhal, ğeceleri 
gördüğüm, en son, Ga!at:ısaray 
postahanesi ününde rastladığım 
diğer Calibe geçmeye lxıştanuş. 
tı. KeraıniroJn kodın kıyafetil~ 
gezmesi saçm~ birşcy olacağı -
na göre, şu halde, İstanbuld.'.I 
Calibe ü;lcşmiyor muydu? 1 

İşte Bay Kcranıiyi görür gör 
mez dimağımda hasıl olan bu 
düşünce idi ki, beni derin bir 
şa~kınlığa sürüklüyordu!. 

Üç Ca'ibe oluşu! 
Calibe, benim narin, son de

rece şahsiyetine lıayranlıkla 
bağlandığım nişanlım C.alihe .. 

İkincisi, ge<'e yru·ıları en kor 
Jrunç ve esrarengiz birJ;akını 1 
i.1ıler pe~inde dolaşan Calibe ... 

Üçtinci;sil de, PVVelcc nıüph.cm 
bir rivayet ikw bugün l>irden
bire Amerikadan çılop gelmiş 
olan ve madam Y.agliyari ile is
mi karış:ın erkek Calibe!.. 

Gariptir ki, erkek Calibenin 
bakışl:ın d•, bir:u dahıı sert ol
malanoa rağm~n. hemen he
men kız Catibenin ayni idi. Ay-j 
ni simai•"3.h parıltı!• gayet ke-. ., 
derli ve alımlı gi"o.Z:er .. 

Ayni küçük burun. Ayni kü-
çilk ve buruk ağız .. 

Ayni incecik ve kısa kaşlar .. 
'Ayni zifiri ı.açlttr ayııi mat ııe.· 
niz .. 

Calıbenin erkek kardeşi mu-

Yeni Sabah 
. 

ABONE BEDSLİ 
TUr-kiye Ecnebi 

8ENEı.i K 1• o Krf. 2700 Krı. 

6 AYLIK 7SO • 1450 • 
3 .OYLIK 400 • 8()0 • 
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Gllne-, öOle lkı..-ı 

9.lR 4.4G 3.45 bani 

4.40 12.10 16.07 V ·aati 

Ak,am v .... lmwak 

ı2 'lO 1.!i2 7J2 Eunf 

19.!2 21.13 :.34 V:-a.ati 

~ DİKKA T ~ 
cYenı :>abalı> a göndcrUon y· TJ!ar 

'Ye e\ ra ııeşt edılıncr.!n :iad~ 
olun 13:& ve bt:a'lbrın. ~baıtt~ 

dan Jloyı bi' bir mesu?ipo~ kabul 
r.filJM1!!'7 .. 

hakkak ki güzel ve caıı>p bir G . 
adamdı. Fakat, klz k:ırdeşin<len 

1 

eçen senekı mevzuları 
bütün farkı bı.itün bu genç klz ih!iva eden broşür 
güzelliğinin bu .a~da birden- yakinda inti~ar edece:C 
bire soğuk kesilmış olmasıydı. i 

Eri.ek Calibe karşımda bu Geçe~ . sen~ Erzurumda ya.-
soğuk ve zoraki gu;i.ı:;:ile !',ille- p_ılan unıversı~e haftasında ve
rek Ameri.mn aksanile koausu- rilen mulıt~lıf konforansbrı 
yordu: · ihtiva eden broşürün hazırlan-

- Sizi çok merak ettik. Çok ması hitama ermek üzeredir. 
üzlllüyorduk!. dedi. Bel Cıı.llhe Kitap 300 .sa;fadan fıızl:ı. ola -
adeta çıl:llracaktı !. Onu tc :1; caktır. Üniversite_ . haf~ı 
etmek için çok giic;lük çektim memleket ıçın çok ıstifadcli ol
doğrusu !. Sizin bu aru:.efalit le- ı::ıcuda v.,e _halk kon.J'e~ans. V~· 
tarjit hastalığınız burada pek r~.n p·o,c.:orıc.-ın B?z.erını bu
nacii.r olurm~!. Halbukı Anıc- yuk bı; al:i.kayla tak•? ~tmekt.;
rikada sık sık olur!. Bi!lıaz;>a <Lr: Konf~la.r .~m lllfunn, 
çocuk filmleri çok v•r _ ki bü- b~rı mesleki olmak uzcı e ı.<ı ~ 
yük adamlara geçiyor .. On !arda kıhle_ olmakta ve her profesor 
da böyle uyku oluyor!_ Ne ise kcndı ıhtisa!ıı sahası:ıda g.di• ı 
ki sizi tama.mile iyi gö.d ile buj !en. şehrin tcmnyüllerin! de gör 

1 gün.. Allaha teşekkür ederim!. onun~e tutar~ mcvzııiıı:nnı o-
Calibenın kardeşi konuşurken na gor!' seçm .ttedir. Bılha.ss:ı 

ona garip bir çeking5li le bak- me-!eki_ konfeı:anslara haftanın 
tığını farkettim. • yap.ldıgı ş~hırde bulu.n.~ .. o 

Kardeşinin acayip Türkç_esi- mevm;ın mu.tehassısları. buyülr 
ne ise l!.İ irli sinirli ~ütyordu. ı hır alaka gostcrmektedirl_O". . j 

_ Ek5ik olmayınl%, Bay Ke-1 ; ~onfe~"S .eS?asllı~a din!ey!
rami! .. dedim Alakanıza tc ~,,_ cikr herhangı lıı.ı:. noktayı ha.ti-. 
kürler ederim! .. Yalnı:!Z Sitin-J bhe sorrnk __ ve. mıınakaşa etmek] 
le şiır.ıliye kadar hicbir suretle akkını h:tizdırler. 
ıgörüşeınemiş, muhabere ede- il". _seneki hafta ev;eıee haber 
memiş olduğum• şimdi cidden 1 verdıgııxuz gıbı Di~ -an bakırda 
cok m~.f' 1 yapılacaktır. Heyetin 28 ma-j 

K . ım ... b" gu··ı"•lo yısta İstanbuld:ıu hareket et-
eramı yayvan ır ~~ - t k ·· t ·şt· ı 

güldü: J nıcsı e arrur e mı ır. 
- Ah!.. Bundaki kabahat 

T ecrübc muvaf r.ak · yetli oldu 

1 Be~ikta? ve Üsküdar'da 
birer 1emsil verecek 
Uzun seneler Avrupa ve Mı

sır filın aleminde bulunan ve lıir 
çok buyük f"ı!mde baş roller oy
rıcı.makfa. beraber rejisör ola -
rak da muvaffakıyetler kaza • 
nan Bay Veıhd Urfinin elyevm 

Şehrimizde ya1lıtnakta olın çalarınuı yakılııa~ı suretiyle ~ehrimızde (Bulutlar parçala-
pas,f müdafaa ~e J;.:ı, ya kar-ı teL!!;il olun• 'alı: a nırk ... ) ve (Karadeniz ıışaıtı) 
şı k0runma tccıüb~lerınin on Tahrip bombaları Harbiye' aldı iki r-.!lli film hazırlamak 
ikincisi dün Reyo;\lu kazasın- nıeyuanıuda tramvay tel!erini iiıerc bul!llldu "u roa!Umdur. 
ela yapıJnıı:>t:r. 'ı'ceriiı..~ bükn tahrip etmiş ise det~· wlw.l B:ıy Ve<l:>d Urf"ı. g~cn iuü-
kaza hududu dadlındc olma-! t:ıntiı- olunnıu·•w-. ta Şehir Tiyatrosu Komedi 
ınış, yalnız Şişli nahiyesine in- I kısmı ~siııde (Kan) facia.-
his:ır etmiştir. 11.30 a doğra dü ın.anın Hür- suıda ı=t li:ış rolü oyn:ımış 

Saat llJ.45 de ikaz işareti ve- riyeci Ebediye tep~i civ rına ve es...:-dcki m :.tfakıyeti te-
rilmi;; ve tam 11 de aw.nn du- para~ülçü kıt'aları indircliği ha ztıhürat dcrecCS:..ıe \-aran allnş
dükleri çalm:ığa baş!:ıınış:.ır. A-' ber alınmış, lıuıılar para.,'ilt<,ü- !arla karı;ılıı ımıştır. Uzak semt 
lamı iş:ırctlcrıncicn az bir :za- !ere karşı müeaılde ekipleri ta- !erdeki h:ıllcn bu müstesna tem 

rafından _derhal mulıasar. "-. ve silı· go- re---''"'-' n" dı;,,;;~uım· n~ j man sonra. :;i.irünen ta.yyarcler ll1CUUU .....,_ ..., 

meiruz yangı:ı, gaz ve tahrip kEuen. esır kıs=n de ımna e- ve Kadıkôy, Beşiktaş, Oskiidıır 
bombaları atm:ığa başla.mı.ıJ:ır-, cLlmı:'tir. ~ gibi yerlerde de birer temsil 1 
dır. Denemed' vali muavini Ah- vPrmcsi husu~rında. bazı zeva-

P:ıngaltı da. l:.ir sJ.•Gü diik • met Kınık, Kııdık ry kaymakıı. - tın vaki tekliflerini bay Vedad 
kii.runda ve Domonti tabrikasm- mı C!n p, Beyoğlu kJ.ym..ı.ka- Urfi memnuniyetle karşılarru.ı -
dıı yang>.nlar ç:ktığı Lab ri ü- mı Gafur, ~eferberlik nı .. ürü tır. Memnuniyetle: ~TcncLı;, -
zeriue derhal alfilcaJar ekipler I ~cm G ·nen, general Refet mize göre 20 Hayıs günü ak-, 
faaliyete b ,rek y:ıııg...nları bı lıııınıa.~tur. şamı Ü•küdarJa "Bizim Sine
söndilrmüşl21"<lir. Yano:ınlar AlArm :ıat 11.55 ele nihayet nıa .. da ve 213 Mayıs pazartesi 
bazı yerlere yığılruı ta 1ta. par bulmuştur. t akşa. mı da Beşilttaştıı "Gürel,, I 

------------ siııem~sınJa marul film reji-
sörumüz, yaln.ı.ı birer d faya 
münhasır olmak üzere (Kan) 

} m faciasının ba~ rolünü bizzat oy

., 
ıze nayacaktır. 

Bu karara göre Sümtt Bank 
pamuklu ve yllnlü mamulatı. 
l!l 10 senesinin ilk gününe ka· 
dar çalışmakta bulunnıı~ 
toptaıııeı ve perakendeciye •o
ril cektir. Bu tarihten eo 
ku.rulmw; olan müesseselere deV 
Iet komtineleri kumaşları ve • 
rilmıyecektir. 

Bu toptancı ve perakcndeci
leı:in bu ay sonuna kadar vesil<• 
ibra"-! sure tile Yerli Mallar 
zarlarına müracatlan icap etr 
mcktedir. !.füra.catJar sıraya kı>
nacak ve tevzia:ıta 1 huiran 
itibren başlanacaktır. 

öyJü f;ıvzi -'il -
cek tezg~ 'ar 

lktısad V eki.Jetinin köyluy• 
tevzi ettiği ve etmekte buJuıı· 
dıığu el tezgahları için bir t;ı. • 
k,,:;. yedek aksam daha m~ • 
yaa edilmeğe başlamıştır. 1311 
yedek Ievnzıın, evvelce t ll1 
verilmiş doku J.ra di 
Iacaktır. Yedek aksamın 
bayaasının nihayet bu ay 
nuna kadar mtmesi ve köy' 
tevziine haziran · inde 
ması m ukarrerdır. 

lıendedirı. dedi. Ben calibe)~ Şı'şlı'de yapılan 
hiç aram:ı.dım!.. Domxsu, bir • ca Avrupanın en müşkülpL'Sent 
giin lstanbula geleceğimi aklım ·n, 1 ve- .,., __ ıyo mfuıckkiUerince bile alkışlanan 

Bir çocuk otomobil 
altında kaldı 

dan bile geçirmiyordum!.. karak' ol bı'no"'SI b Ved d u fi . . tJn• Erenköyünd~ llostancı • _ Ya?. ay a r ının sana w desiOOe oturaa l:ı.mılıımın ~ yı;r 
ı alkışhtn1il.k. için bu temsiller,, h .. 

- Evet! .. Çünkü San FI"3n-ı Şi~lide vapılma.kta olan kd-; --------•-------- !ıtiphcoıi.~ bu semtler halkı !~ın şınd:ıki oğlu ı.;zaff~. !'.:' 
siskoda i.5Jerim çok müke=el 1 rak 1 binası inşaatı ıı.ilıayet bw- u·· \) .. .. 1 giitel bir fırsat olacak ve. bU- e~ı- '.1°ıııı.ı.~, ~·~{erken ı;.:, 
.idi' m"ştur Bina"a 12 bin lira sarfı Ç sene sonra utun n1em e vii.k bir alaka Uyandıracaktır. för ......,":ln Oı;.o:l ..,.n,.,.u cı-ııl · ~ Öyle m·ı • .. Siz Anıerika"a ~ . ' · • ' resmdclı:i 171i > :yılı t:ık:>i ll ' • 1 olunmıış ve bu paranın 10 Lın 
gideli kaç sene oluyor•.. lirası Şişli halkından toplan _ k t• . Lto . k 1 b! k parak muhte!if)erleriıi<l~>n ·a· 

- Eh! Size diyebilir'm: var ı:nış diğer 2 bin lirasını da e ın iP. !yacı l ar~ ' aya • ce IJKer.d~run limanının"· ?a!ırımış vp uoıunn !AŞ .o:-
··· Y u " sene... tanbul be!:ôdiyesi verın stir. · islahı projesi ... ' 18 ah t 1n ı İs [ "> sine haldırılo••tır Sııpl·ı "oı 
- O ı! Hayli olmus'.. Hükümet, Cava, Seyfuı ve nzum h:ıl;nde ihtiyacı karşıla- yalcaknınıştlr. 
- Evet, çek zaman!. Bil.m€m sair yerlerQ.çn çay itlıa!lı 1 için yabile<:'*i t ının olunınakta _ .Münakaliı.t Vekiileti taıafııı- Danslı ça~ 

Sİ"'.'._ C~iyırbe .·anclaattılibeıc.:.,~~cn bah Yerıı· Naftalı"n ·ıst"h.... numüşhtıim. miktarda akreilitif aç-. dır. ' , d;:.n lsk2rnlerun lima:ıının yeni- --
=< ""' .. Yalova <;a;!"lllln, kilo$u, Yalo- den taıız'.mi etrafın Jıa!ıtıa:-, &.ı.:,11'kiiy bal~vi reililiıt. 

scHt~~?dal~~'!i::::' .. ~!\~r .. ~:ıcı._en!: sal ediliyor k:ı~~;l:~a;~na d~~1~~;~~: ::aı:~'.n<fa•'10 kuruşcı Hatıl-1 ~~:r:~~~ıs~~retl~a ta:!!'.! ck~9 Mayı•·p:>.zaı esi gi\bı.; • 
....... ·- "'-"' v l l,i c,:ıy istilı3al:;ıın;ı mz 'ttril ~ 1 •. İ , 

1 
; f!llmı B ı:ıt 21 de cvım•z ı<:UOJltılY 

farı bir dahu hiç ~ıadım!. r !Karabük Demir ve Çelik Fab- · t" satla skeıı,derı,ma V(} mııreı da. l:ıir"" daııı;lı ~ vcr,i,leee,!<tiP 
Btlki biliyo=nuz!.. Ben Ame· rikaları, piyaııııya ayda 10 ila mu. ır. V ;::;ymaıdın1!ar,;;ı fkçımet· ı· vipıılcr ~önderilecektil". · Herkes "e.le):ıijır_ 
rikaya gittigım zaman. b:ıbaın1 ıı' 30 ton arasında ham n::l.~alin 1 Şimdiye r Rizcde tesis ___ _: __ '--"-------~-::----.....,.-,.,--~_:.__,.... 
çok mütlıiş kavga et1llt .. Ona ı;ı' aracaktır. Bu mikt:ml:ıl;i is- edilen çay isti.lı ı teşekk"illeri-ı f'<ı"ı ta'~e!o•oiurı cak 
kızdım da gittim•.. tihsal, bir mik lliriiCa bile.. n!n ın_::Spet neticeleı-verdi'.t 'gö- Dahiliye. Vckal~tnden v'lii.- ıı az 

- Affed 1T
0 niz Bl 'Kerami ! kafi gl'lmektedir. r!Unıliştür. • Rize tcsisatmm, y,,e ı;,.en. bir tıuuıı .., veluilct 

Her ne olm -a olmuş .• Mıık:ıd- Knrabılk Demir ve Çelik fab- 1 an~ it üç sene EQnr;ı mcnılrke- lı~r kayrn J,:ıma bır ı'<ar.ıetglh 
derat!. F •.. SU San Frausislr.o rikaları tali i5tihsalr.tındnn o- tin biltün çay İhtiyacını temin tahsisi için tetkikler yapılma"1-
işlerinizın nıükE<mmcl olduğunu lan ham n:ıftalinleri ay başın-. cd <'ği hcsa:2t :.wıştrr. ~ .nı ,htc:.n.ıJ.cdir. Bu iş. vekalet 
soylediniz;. Ne .. ne gibi iŞ!crle dan ltibıueı:ı piyasar.ı çıhra.-' Bütün bu faaliyc:Jer ecre _ tarafından, fi1ırirr>.i21.kn gönde-
meşguldüniiz!.. caktır . . d k Yaloı: köy! ·•e- riJcn prOJC n:ı.zarı ı " ·n alına-

- Ah! Ço\ karlı tic"ıret.. ~an e er en a rak ıılıi trılac lıı;_, 
- Ne tirareti? ruı· pıyasay9 gotird"tleri "bil- · , ., 
_ Antika ticareti!.. A&ırı Erler tarafıtıd n açı an <lnyi u bit,, ~a ~ tesadüf o.. _;TicarJ1 e.;.;.a t te ·ş-

atika! .. Amerikada fısarı atil:a davalar pe.tlsu~ <>feyca t <liJ/il b ~ t:r. f t t" · • t·•· · · d.. h t af . 'l. .. b ~ .1 ıeye ı r~ı g~ uı 
ticaretı un yanın er ? ı · ın - Ankradan bildiriliyor: • 'u ç1ylaruı k.li.ku ıti arıy c . 1 
dan daha mühim bir tirarc ir! Fi'll hizmet ifa veya talim alıstJ&'lıruz ç:ı.ylard:ın miihim Ticoret Vekaleti Heyetı tcf-
Amerikalılar antikaya <:Ok me- m ksadiyle silii.h. altına almaD nu ·tarda farkı c d -n muu:ık- tiFiye ,Re;~i Hakkı K'ımil, İs -
rak ederler!. • erler tarafuıdan açılan dava - kakt-r. Ancak, Yalova ç1yÜrı- tJnbula ;::elııüi;tlr. 'İ' !liıj l:eyeti 

- Amerik:ılıların hu 2iıfı bü- lıırla yapılan takip talebine mü- na lıır miktar di[';er mutad çay- re:.;i, b .Ja bazı teftişlerde 
tün dünyııda me~hur, Bay mı- teallik arzuhaller ve bunlar ü- • t kd"rd bul ı t 
rami!,. demek ... Siz antikacılık zerine tanzim olan:ıcak diğer lard:ın ktı,'rtştmldıgı a • e , unac;ı < 1ı-. 
ediyordunuz, öyle mi!.. evral:m damga resmine tii.bi ol-j 0 

- Evet!.. madığllll Adliye VekB.lcti müd-
- Peki .. bu işi flimdi btrak- dciurnamiliklere yaptığı bir ta- r 

tınız mı?. mimde bildirmiştir . 
- A, hayır! .. Fakat.. ~zı. l<ahve tevziatı Vilayetçe 

nasıl derler ·ı .. Mü'1a.'1Cbetsiz.Jık-
c;e işler oldu!. Benim orada bir yapılacak 
ortağım vardı .. Asıl kapitalist.. IKalıve ve Çay İthalat Birliği 
Yani sermaye onundu .. bir '1- tar:ı.fmdan yap.ılan kahve tev-
d>m .. E .. Bir Türk!.. ziatmın badem& vilayet tarafın-

- O da Türk mü? 1 elan yapılması kararlıcıtırıtrrıi~ 
_ Evet, Türk .. Fakat.: Fin! br. 

Finli!Fm'mi? Finlan&y:ılı mı7J Gızrı ~lıkçılık yapan . 
_ Evet Finlandiya•ı !. Bu a-) bır y\;nanlı. j 

damla bia ga ettik!. 
1 
Bu :ıi-1 Bi~ · ükadada J.{aranfil mahal 

elam cok, ~ok fena bil' at;am ·· Iesınd2 oturan YUAaA tebaasın -
Krsa boylu .. hani ~ der!er-1 daıı ~avlı; küçük san'atlar ka
kaubur! .. lfanbuc değil =·- t nwı a mufla.lif olarak gWica 

- Evet, kanb:u'!. .. t s•yyar balık satıcılığı yaptı - 1 
- Tamam! .. Uııta oyle kan-, ğındao ;ak&lanınış; hakkında 

bur!. Çirkin bir adam! .. Fakat zabıt tutularak müddeiumumi.! 
çok şeytan bir adamdı! .. Ef.:n - H>ıe teslim edlimrştir. 
dim ! .. Si.7.e nasıl anlataıınt? 
Ba adam bir giin b;r tt•lyan 
gemiciden, ltalyan l:aç•rıl - Bir ka~I mahkum oldu 
mış kaçak bir antik'!. aınurtı. Beıµktaşta Rıhtım boyunda. 
Bunu kıymetli anti ·alar arasın- kahveci Kadiri bıçaklıyarak 
da kanda saklıyorda... Ben bir öfdilrmelrle ıuc;Iu salıı.ltaltlar -
gün bu antikayı ıııağazaya ı;,e -J dan Abclurra.b.manın birinci a
len zengin bir İtalyaruı. snt\ırn. ğtr cezada mevkufen ya.pılmalı 
Çok paraya!.. iste kav;;amız ta ı:ııan muhakemesi neticelen· 
buradan çıktı!. Çünkü benim mi01 ve Abdurrahman ma.bkfım 
ortak bu antikayı sattığımı öğ· olmuştur. · .. 
rendi!!i vakit çok kızdı .. Adet:ı Yapılan tahkikat 1110ounda 
deli .;\du ! .. Bu antİlQ ,«tı, mc · kah'<eye borcu olan Abdurralı
ğer bazı çok ı::ıülıim e<ıra.r bul- manın Kadiri görür görmez bor 
muş imiş! .. ben ne bileyim!. cunu istemesi ve bnun da Yer· -

- Esrar mı? memesi ü.:ııerinlı hiddeti erek 
- Evet!. Bu esrar rok mü - bıçağını çekip AbdWTahroana: 

bimmiş !. Fakat benim bundan aaldlrdığı anlaşılmıştır. Keııdi- 1 haberim yoktu!.. Benim ortalı ni müd.afa ma.ksadila Ki. ri ~ 
benimle dehşetli kavga etti.. Bu. raltyan '<e öfümiine sPbfbl:ıı'tt 
nun üzerine bana iftira etti!. veren Abdurrahmanın b~ 8111 ·j 

- İftira mı? Ne diyorsunuz? · bepfoo dola~ <18 ııenedm nıte:• 
- Evet L nilen cezası tenzil olımarak 9 

•j Azğın bir ni;an: '"'I 

2 .. Yengıelerin i r~uran 
marifeti 
sabıkalı 

Son kırk ~kiz saat zarfında -Ancak bu muamdcye biis!ıü
iki mühim aile fııci;ısı olm\JŞ tüiı l:!d.kt!enen Zi.lıııı. oı:::ıı.rı 
ve lıe>t kişi ağtr ımrette yarala, da. ağır surette yar' !ayarak 
nara'' hastalıan.eyc lc:.tlcl+r'lcı!ş-. derh. ı, sr..vu~nıuştur. 
Iıı.rdır. Su~l\llarılan lıiıı"i ~!l ~-ırr;hıar . lıruı~alıaıı y kal· 
soıo.unda kaçma.,.,"'a muvaffak ıhrıidıı{tan bır mik!clct soo:a, 
olmuş ise de araıhıı çok ~...;- ,. sıı<;.lu sa!;lan,l•p ycrJ~ polis 
m 1 saklandı•'ı y ·de yaka- tarafından yal::11Ilınmı.1tır . 
lanmıştır. "' 2 - Thill<:·l>"fa.ıiaya g<>lin.:e: 

İki hadiseyi de kısaca yazı.'. Kücükpa;mrd'l. Hııtıkadın 
yoruz: m!ı.hallesındc otur.an '.!7 Y!;•r,:n-

l F rik.. ·· d avukat dakı Orh'.lıı: kendın;kn bnyük 
~ e oyun e • d olıı.n kardeŞleri Mııııt.ıf :un 

c:ıddesınde Kuyu sôkagın a o- ka N · ·ı d. • - be 
turan Vesile Melahat arhn· a . rm 

1 
azıreNı.c_,:gcr,:ı,gn 

1
-

b. k • . Jısı bu!unıın yısının carı•ı J.Za o yı wC:ı.k a 
geni} ır ız, nışan muhtel"f I · d ,, -, 
sabıkaWardan Zihniyi roisafi· ı yer en;- eu ' - agır 

t k bul tt".. viude "!~r- sure te yaral.uwıtır. 
re en a c. ıgı e . " ' Yaralılar ifarlc vercnıiyecck 
!ar ve karde51yle anne::ı de a.- . . . 

..,__, h -.!ık ' arlarken. hır halel~ H:ısckı lıastahnncsı-
şa;;aıa .a.zır yap ·' ne kaldınlını lardlr. 
: tec~vuz, ve ta:ırruza marı:z ,Du facianın scbfobi etrafında 

mı.ş · .. . . ;, yapılan hlıkikata güre kumar
Bu sabıkalı nışanlı • geh~ haz bir genç. olan Orbamn yen

kiz~a oda<la yalnız kalın.ca e· geferinden sık sık para iste !iği 
men onu .kari~p :csa~o~~a ·ve bu.niarı kumara verdiğı an· 
buiı:nmıı;l< ısFemuı: fakat vesile la.şılııu tır. Son para isteme
Mala~atın pek şıddeile t;ıuka- sine karşı mu.vafık bir yüz bn
belesı !ıarşısında bırdenb_ıre ve ,lamıyan Orhanın yengel~rini 
so~ derec~. llıddetı:ne_:ek ~ı- pa~a. verınedi.kleri iç.in yarala
çagmı -~~P kızın Ustune bu- dlğı ı;ôylenmektedir. 
cunı etm.iştiı". • . Ancak henüz v:Wy.ct tama-

K:ızın,feryadını duyan.anne- miyle aydınlanmış değildir. 
si Ayııe Aliye .ile 13 :.ıa~ıpda- V~'ayı müteakip suçlu ya-
'ti ltud..p. 'i"uaıı.f IUıı:ill dettlıal r. kn.lıınmış ve her iki vak'anın 
koşup gelmişler; bu mütecaviz fa.llleri m~umumiliğe tcslü:ıı. 
ııil!'Jil '\11 ...aeıı kovmuşlardır. • ecJilmişlerdir: · - Ne ıtbi iftira!.. ııeıııt Jııapmriyetine k&rar ...enı.: 1, (Arku• var) ıniştir.. ~\,. ________________________ _, 

ı 

"rdü ü rst.yi o~ Huorn aesrediy r ·z · 
Ene.,. kilo. hububat kuzm:.anı 'l.aı i.;ıı'lJc kuj~ııo.cu N:ı.ı;'rcı;;.'.il• 

ok "1fUo."Uiııı~11ız OU:fmd)~ Konya. • A 5 el 
2G - l<:e3· t :ımi-or c,czacı Re- H - ~fa~erref Pil[ ..in ,, l "( 

k k H • d "b !.-:ık • :l';;ıtl1 şat o;;ıu Adap::!'.::n.tı. ~ so :ı u t ey .:.o .... 1>, 

27 - llalit Dcr~boy, Rı:ıırteli Karatalj. ·ı ' . i:rlt 0 ı;ı 
k:ı.•,;ağı, lfava.k caddesi !it ırnl' 48 .- Orlıa 0 ı Cu.16 , Ş ııf"" 
m.ır ıı kaptan Rumeli kat-agı, l H:ı.yrıye Uıd:ıd 1-.J:.-'!1' ı mClll 

:;_ı _ . Ne:aıhet ll."araçehe~·· !arından. tstantr~~. · eff 
Cünıhuriyet; caddesi Cafcrın . 411 - Sal:ıı!ıa &;ııı!r f{ı.l:I< ıırz'• 
taılası, Sud:ınçıkmaz sokn.'1:·1'57 ı~arc memur.ı Alı Rız.-ı. 
Erzurum. hırk!arelı. . 111• 

2!l - Abdülkadir Nicr.nt:ı.ş ı 50 - · Yusuf 7.:t~oglu'. '~ıs• 
Vali konai:ı Sofracı, t•tant>ul, ne haat.clıaocsı !'ıtrtabıbı od 

30 - Nuri Sürıtdi. Emrazı Haydarpa.şa. <-
• a!tiiye ve asabiye Iıaııtanesi ka- 1 51 --;- Ömer Adli EapalıC" 
tihi, Bakırköy. şı ma'lıf-ıturaeı. A.daıı.a. et· 

"l - Tü:rk!:ı Uzeı İdare he- 52 ·- r:ayredrhn !ııt.anbııl ,~ 
'"' ' . . 5-K ~3" "' yeti fı:ıası ve celep kıu, Konya. kek Iı~. . n.ımnra ı ' 
32 - İffet Arın, Kurtuluş tanbtu. 1$ 

caddesi 132 İstanbul - Kurtu-j 5J - Fet · ('=!ın:ö:<el. po& 
Iuş. . ·kutusu 100 hmır. . oıf• 

33 - Ali öı-?~.r.. Sirkeci Hü-. f • :i4 · Akif ıuncr. tebııl! hl , 
da: igir caddesi 17 mmıa- gtaf muhabere nı~nııru. 

rıı.ı Bozırurt oteh, İstanbul: tanbul.., . ~ 
34. - Sevinç Bulo;ıırlµ, Ana- 55 -' Nttdet'. ;.;geı;ı, Kı$ll'ıll 1)-

kııcağı snke.ğı 74 Keçiören, cit Baleıy.:ıiruşu o numara. 
.ı'.nke.ra. · yüp - lstanbul: ~ 

35 - Hikır.et Küyel, Otuzun-' 56 - V"dad Ülgen, J.l .,. 
cu hanede muallim, Gazi{la.şa' teıefon cad\!..!si 82 hınnaJ"3.ı 
s-.hhat ın urlüğil yakınınd"·· dıköy. . ...,., 
.!=.İ<". 57 - Blil·"nd F..scn, &a.<11fllı;. 

3f; - Tur;ut Arul, Mustafa- ~a Nal sokrı:.: 23 mımnn. 
bey c • ;i 1379 u.ncu sokak 15 <iı.kl.ly. • 
nnma kat 2, tzr,,ir-Alsanc:ık !'8 - Hafü Çanıer, Sa!"ll~ 

37 - Ethem Ozl,ay, Suacliyo nebaşı ruı i Sançh.:ııı~ ~ 
Şn kıı:ı.lıı •• kkal karakol sokak 11.o. !7-4!! F~tih_- ~nbııl.. ~"' 
4 '1 Sua<liye. 5• -- Çıi!>ır Irit:ı.bevı ,uı_tl' 

38 - Süleyman Uluç, Kutlı: ra ı:ndrlesı l.53 n•ı=rn, f'5<' 
Kr:ıat.'ıa"eııl-, İzmit, bul. ~ • 

39 :-- Zehra Y ctghı, Bom?ııti . 60 - Sakıne Rev~dik, il'ff' 
Bilgilı~ <;0k:ı.k fi9 numara, Şışlı, tılı Çtrı;ır carldesı ~·~ ntll 

40 - Mın::::.ff<r Areım. Aske- İstanbul. . • . iif • 
ri Tıbbiye 661 'J:. numııra 373 ,61 - Nun U~rir.11, EU!t 
lsta! bul. park. Ada gıJ.!n<>:rnı, fz~·~~ 

41 - Gültekin Sallı, Neuol 62 - l\1ııh!b .ı'.k>':tn. Jk ~ 
Vefa, İstanbul. • Ayruıl · -mı At!a'l'.ı. s~ 

'2 - P'>•hk Karayel. Altıvlo 21 1 Il • :•n. . sıılf 
Çilek sokak 20 nu~ar:ı, E:a - 63 - ! ı ~ Yr; ıdotı._ 1,ı fi' 
dıkiiv. id:ı.rcsi lı;'!;'ntiiettı. ''k kiltı, ' 

41 - T. K. .AtıncydRru 11 nu· ta,-,IJ1,l bel t!iYeti, t~tanlııl·· <!)" 
mara Sull.mı"I met lsta.c·baj., EH -.;ı:. ur.'!l ı~:'ı'is. ı-:~ 

M - 1'ilı~ r: rabev (Hiı:Jı· k::. .S: tc~·,.,7 .-otcak :!O 1\1
1 

sdıooll t~besı, Kıırtııluş Tc- İzmir f1' (.!' 
·pooıtı. &?kurt dd Si O!l. 1 65 - Dtl!A'!ı- l:arıi~91"r ' · 

-'16 - Rifat BalurcJ. Sarra . fiyc ~"" m !]irkc•i, Istanbll 
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Komi acı Aşkı 
f) h!..zan: MURAD SERTOGLU I 

ll::ek ki Türk zabiti vazifesinde 
b. a.dar sert, atılgan ve mahir ise, 
lllıusi hayatında da o de1'ece 

hassas bir gençt 

Her 
Sabah 

22 yıla s1ğdırıla11 
.rrtucize 

Merhum Ata'nın 19 Mayıs 1 

1919 da ı;lamsunda ilk 
karaya adım atışının üstünden 
yalnız yirmi iki yıl ~cçti. 

Bir milletin hay<J.tı bakımın
dan bir saniye sayılabilecek bu 

• . . .. 
AtatUrkün Hayahndan Yazilnıamış H~tıralar 

9-
Atatürkün müracaatine 

zet gaflet içinde cevap 
areşal iz
ermişti 

!.ısa müddet içinde 1919 Türk,. (Bat tarafı 1 inci sayfada) 1 ti. Dü~mJn ağır ağır i!urliyorJu. niUnıcdrn \'e lıeüd ve m ıksadı 
yesi ile 1941 Türkiy~si arasın- (korgeneral Muharrem Maz· ı Halep "okaklarında iirbanla idrak ooılr.ıc·d_,ı &ktolunan 

T daki ı;.şılmaz uçurıınıu•ı kena- 1 !umu) ve bır yaveriylP bertıber bizzat Atatürkün emir ve kuman MonJros mütarcke:1atııeainin 
~Uh efrika No. 2 3 rında gözlerın kararınamasına düşman üniformasına yakın bir dasında vcrdığimiz bir kanlı mu- bilhassa on altıncı nıaddi'sinin 
~lt~e~ Bons baba. bu ak- Anna yav~ bir ~e~ı.- muka- imkii.n var mı?. ' şekH Ye kıyafetle takip cde1'ek ha,...bcden s~n:a ordu karu,ı:ii- ahkamın" Nıluyu k.: uan ver-

Sayfa S 

1~ s:rndilik ==--$ 
• Bu kadar! 
Amerikanııı akıllı 

siyaseti 
Dünkii yazımda Fransanın: 

e~uf'u 'temin ~ cek. bele etti: . 1919 Türkiyesi harpten mağ- R:ıyaka geldiğini \'e b;ı surelle' hı Kalmaya cekiJnı;~ti. nıenıek için f,uriye lıu•loıılumı 
""-' eve gbeeın y . .!-". n ah l'.'rkcn N 

1 
te . ed . 1 lup çıkmış, lıarap ve perışan ı esaretten kurtulduğunu mem· D~man yalnız 1n~iliz o!'d.ı· teshil ve tainirıı ~'m~~ oladu. 1 

:<t ec H - a.aı 1181p ersenı7., 1ıir ülke idi. j nu::ıiyetle hikaye etıni!jti. 1 ı;u değildi. Türk ord 0un:ı kar- Mondro,; ı.ı:lt;ırcl,cre'l·esind~ .... tir........ c;;ız_., . ep berabe. r "imdı . ·r . . K .L 1 . r·u· . 

iyi teçhiz edilmemiş bir 
ordu ile harbe iştirak etmcsfoin 
başlıca sebebi fel:i.keti olduğu
nu kaydetmiştim. l<'illıakika bu 
ordu Almanların karşısında bir' 
ay içinde eridikten sonra Fran· 
ı;a harp harici kalmı~. bunun. 
neticesinde Almanlar Atlas de
nizindeki bütün Fransız üsle • 
ı inden İnı.ı;Utere altyhinde isti
fade etmek fırsatını bıılmıı• -
!ardı. Netic~ itibarilf' tngiliz.icı 
i:azırlıkiısız bir şeki!•lP. har))P. 
&irmelerlnd~n f::on d.~rece mu
tazarrır olmuşlardı: lıaı,; da ol
makta lırlar . 

, 

-.q 14 """ 'iU ühim kala - y _ fll7. n vuı enız cvı 1 1941 Türkiye.si. yeni bir har· umanu<Lnım: miralay Refet fil her !;;uriyeli d.- mlintekim • b rde ,;: · hya i- •il mc '"u•tu. 
Sı~ ~~Yelini ':;';;.,.~ne<:~~- 1 :t d::ımı bir tarassut altın_d:ı bu-

1 

bin peri\jan ve harap ettiği ı,u.1 beye, kendisini Baibekte bekle- birer dü~n'Rn ke<> t-ıı;;tL !Ialcp-ı Şaya:11 h .. yıc ~·r ki •~manm 
.,.ııı .~llı: r §eylerin b;rcr kopya- Jundurmak, Turk ~bıtinın ~an- tiin .ıir felaket aleminin ycnı- Mesini VP Naya muva.; lat;nda 1 Lcki lcvakkufumczun s<ın gün - sndrn OLO' lıu 1 l!lt ,:..., ihti\". 

·n ~.- 1 • acagız B''t'' b . 1 gı saatlerd» eve gı;ıp ~ıkt:gını, ba')lna mes'ut yaşıyan mamur nziyete göre yeni bir vazife krinde Baron ote1ndc l.ıulı:ıı ın c,tiğ• ·alı •}I "ı ;nır ,. bütii•· Bu hadiseden alınan 

dersler ~-~-e kad;r b~l~lm~s!şıX: l~nngı ~u.,rdc ev~~ bo~ kaldı- b'r sulh diyarıdır. 1 ,·ereceğini söyleyere:: mirim;.-ı karar;;-a.Jııır.ız her gcc~ Halep J /'. ına ),a\',,li ı~' •a · l.ıı.:lun - ı 
;n 11(,~~a 1Iü!az'rn Cevdet öğ- gını katı olarak op·enmektır. 1919 Türkiye3i dü•m;,n'..ırının nıaHeyhi Ball.ı~.:,e uğ'ııtlarnı~~ı. C\'l~rindım ııtıhn mern1! .::-.r. hc- 1 eh 6" ıd ;ı le: o ı". r b :.,ı:ıuyor· 

r,,.~<ıııer 1~ her an gclc•bilir. Sabah ve ak~cım eve bir sütçü ititilasına u''Tamrn "-:_ Pıüttcfik · B,z de bır gun sonra 'İ:lalbeke defi olmakta idi. Euııa r.ı _011 C· . ı .,..., 
•n:r d.,.:ırd~bire sesinın to- uğrıyacak, •ize ı.üt bır.ıkacak- !eri tarafından kc·ıdi '>Ukacldc- nıuı-as:Uat etmiştik. r.!kıı. Rc-1 ALtürk Ha!cptcn cc;.ılirken 

1 
.!' t 'fı :c c•ıir ,,. i t rntına • 

, -.... lı~~tirdi: tır: ı;lüt~ü .hiz.ir1 ı:-dımıımmiır. ratın;ı teı'rndilıniş gayri'llülc _ fel bey, bulamamıçtık. Ifakp esr~ \e a:;a .. nı topla- bakınır-• 't • ı ·~ İ'ud.1dunu 

ra - hftdjs~i bütiin dün
yat "• ahllı ll'illetlere sa 

lok''- ıl·ıt'jl:>' :ıeüld·~iflı:mı 
1 i! -.-ı C'İM tir: 

n.. A.r."'"' ler~ın r-c.lzrinl ! De • :Wlu~h~c!cnı bır l .. ô.~ l l Y".uırnk I caniıi, ınHhnıPl b:r öksüzler IIa!et~. c:ckildiğıL'",iz ~ı.ıı~n ::arak n1uhtar ra."halli biı arap ~fızk.yt.. ) . ıJi • n I .~nı Şe:1• ı 
il b ""< •n ı · - d - . kcndısıne verecckcm. O b1n1 memleketi idi T'...efet be;~n lstanb~la gittığini. lıükiınıdi kıırr _,:la m:lli um - t J'l cen• .ı a~ '" · lfalebi•1 

· ı· ına "k cerı;: etme iginl?. <>etirc~P.k. B0.n <I-' a"s.·ıml.0 rı e- Lmuı ı Jan l k d l 1 ' 1 · · .. J 1 1.ı d 
. -ı ..... t!je arı;ıı u~ rösterıacni- b _... .... "'\-. -~ 19,J 1 Türkiye-si bil tün dünya- \"C . • . . ~IT~.ıJ. ·urr.an anı ( l" "'re l .ıayc LK :.&.r (l U4.l:j ınu gc. .,2 t:: L 0mc t' t,.. 11 un a 
~ı.ı.y~t1 ,.:cgırn~ l{u işti:: benim Vı; u '"·rar, ~ize lfizı 1 >hırı şeyle- nın hürm1,;t ve t::kt!irl:ıi !.azan- olduğunu u;,;,1 ~n.:ı1i.,;ti!c. l(unıan· t rJı. 3 t•r. U ı. lcrd 1 .~: ~ı. - t.~l ..c1 }: ., u:rct Tlilmruıdan 

I!a~ırlık ,z 1ı be- giı -ek • 
'l,.lıc b l"nlc.;. kt n •i"ha c \l

ılır . ' ııı~ı tehlıkeı.i dir. Bcrurrı rı P,"f'tiririın. mış dürüstisine rnüttefikini d~ cl~iHm llc .. ct 0~y1n bl h~rı.' '"inı )1" v0 Kntına. ı ı.. .·J ,ul.ı. c .._- f r'c ...... r p t , .r~:.k ter-
' 11..ı. tn "'d~n Yah. ll.ınm rn, öl- - Te~ckkür c 1!":"'lm. nlüttcfikiılin dü:·manıııı da. i- C'n :.ğ"ır ÇC'k'I:cı·d:: t - ~7.iyl~yı... 1-:::ı- rınJa kal '\"\( 1 __., ~· i. 1 b"t c• \ c '"' • lr 1 mil~ J 

1-ıli.l;; ...... ~Yahut 'fürklcrin eli- - Şiır.dı.i:c IJıztril buraV.a nr- na hrm1.,.. ılın yul{arıd'l, göl:siJ dır ıl~c·ı r u.-. ın1ah..:ı. lttıgınin f:t'.. 20 inci holcr... .el l " .. i l l ı !lde bu-
atın1 ı., c:ok n1uh cm·ltl!r t1'< işinıi...~ l·a!:ıalı. c;.·ıc,m. k:ıLa.rık hür ve n~üstakil lnsan· lxb111i u z.ıL.ı:ı aJ,~1 t!-'T ur~ - lJlı. ~tre İnu.~ı:ıl~ l , - I~ ı "ın i~ ~ e1 cmirJc-

Am;~·ka_n ~ ı .... ~·p ettii:;i 

siya1 ıt 
- ' ~·lJ,,l}i;yük br l,•LI'ı i. D:ıbılım mel'ı>ıı , ıtit ne ı •,r hr yurd•ıtiı r. 1 ııın. Hiı •yniye h'1'.L!J<fa c~' ',o·. ri '"' • ı.ı·ı · L 1· hıgUıı g"ıı' 

cı • ··ıuc h ı ı ·ı y · b , ı Jo'ak·t Mi'.li ı;:ntuıu- faali • da. h:ı!ıraınan k; .n ı•l " Au r l rl t ., h' < l'J kll nis-, ~eı "tın" ımı aff ·.ıri!H.'- :ıec~•uı c ı ır r,,. a,, .. nızı l:J19 yılının bitkin Ti•rl:ıyeGi, . F k ı 1 1 l ' , · · A~ıı· ka rla ı t • • J"lİ r ı :i-' 
, 'ıt· o L·' • t · ı lal ı • yctlerınrl ... a l.U.G!lt'l..:, J;uo.tı , ~uz,· 1 t :.ı~ paş.ı c.or uc.-~.Y ·;.ı C' , • ı e11 t 1 c M ır ... ı• an .. sa dere .,,, . ırar .. ~" ıs emıy0rum. t :a nv .. ıCl mı· ı: :.asıııı p:ıvlaşnıak ;, :lı başına - • • · .. ""'1.11: hr:-c · f J ş·jhretli, f;;C,..,..Jt~iiZ her t" ıu C· 1 ede Jngiliz fJrJ llo!".yıc A p [.., ',, r ı ... -1 ~ E'tnrı altınd 

b, -irh. · rc3ınde dinleme ·j kı ada .. evde.ı ~ ktıl". Ar.:.a' Lu::;ülmüJ, lırrcta bir ihtiyardı, l• 1 ,ın~•y n. f ._ t r:ı "'-~.e ı·r- lıisl ·ı·:ı lt • ıı c. l.ıl h~.rb<> ıı:ıt .. .'~1 ecl · • lı.:n1aD111tl l'l istifade ellı ,illİ TilÜfrC'/elPri..drn rı:ıurekkt"'p \ ~ u• v,; 
• "'rı .... crım. 1 ~'t1° y1lnı~ kaldı. \' clo.,nıc:ı DU "'nesinin <0·ürbü:< Türki- !ılı•t, nı . c"'.l"n v, mu"'"- r:,ire-= ,tir. h ıl sız, or -<>n, "'"') k · 1 " ,!!'ördu,.um ::a~::ın büvü'; a1a _ koıorrlusııııa fo:k lıir ku\\ et ~ "' • "" ·u,, ·•ava 'er '11 yan g ,z ~ P .ıc•ı-cnin onune gddı ıe ""r· .''ecı hi••blr dP':;eti:ı ın •<tsına .. - J 'I du u,, !,afi c re d~ modern 

.~ :ı-. bak 1 A r" ·1 ~ ... ~1n; .ı:~_vii.k!ı..i.:ü ni::;bcti:ıde her taarru.ı: ... 'll l:abul etti. Ccrcyuı r ... ..:e '·l 11"1''" n::..ı:ı. ı u usu-
:'."Z<lt . ıyorı u. nnan:n denin ark.ı. ınUa.n b \.ız e\·i tn- ba:>ını çevirip bakn1aya bile t~ u ltııı e~,.e''"e ,., 11 . "'· •• ııl.ı or•lusil·... tuy-ycı"""e vc:ı. 11 drp ttern erınden t:'u ll'lıştı Uu h rı k .t ' 1 l - 1 ,. tlan:'~1~1 tal Yl! f;::ı.n:na göre e·den ınuharelıede dilşn1 n t · ı ./ ... .... J ... .... l "'·' , '.el · a 1 e o ·3. rass>ıu.< n; a, ı. nczzi:l c·lrniyen, hattii bu vol- 1 k t. 1 . d ı ·yı .,. . 111 .,,.j,·•fa··.·'" 1 .,.•nı,.~ l.ıulunan rıalırnm lıir AnıC'riJ>..rnın ıar"" "'r 1 o ı ı .,, n·ıem e.-c ış ~rın en ınali.run1 l'· 1n mı e ınag.up v~ perış.~n t- .. ...u.... ... .. 

""·ha .... ,, ""ar :;rnç ve 0 ' Cıı, on b.·; ılakii<a sonra mul- da yapıL'ln tekliflere iltii'at et- ·1d B (~) ııcı ,,1 ,-, 1 l·.unı"ııtl.""l At·1 gicn!e~i. lc.,.niltrr ye l'nrbi asla ;•ıı "•;a<~. u··~ntlırıcı ı"•lı' ki di'mcm?3'ni \C b.ı kubil her ılı i . .ı r.ıuhar~bcden f;or, a n • •u• -~ H ~· ı·r d »· 4
, rı k J f.Lic kapı~ınııı a-;ıldı;';ını ve Türk, niycn lavan:ı lıir gençtir. :1 !" "l d lıt "'b · 1 l' ' d" kaza.ıd · a.mu;oul. """' a e-

1...-Pııı albı'n· d 1 lıı 1 htzn1-:-t c e:-.~n rr.Jlct lıuzurun- L usnıanın ınu ea \ tc~c,, \!C"- I 1.3'!n a.şa.yı u:ı ü;Jrnaıun ya~ d _ 1 iır; •!la b ın ;ı. ıa z mülaziminın bahçeye ~ıktığını İşte H :\layısın ıu;ıl manası, dl Lıymct ve bahJsınıa secılme· !eri her dcfa . .;ıntla zayiat ,-e 1 ,ı;. 1 p•b!lecegi t ·1.'.keli Lir hareke-' ğil, hi5 de,')!. n::.~ayi~ler egi' 
~ haha·'1.Şladığı.nı his3ctti. gördü. Yanınd<t cnı:rb~ri bulu· i o hazin tdrıle iftihar verici ve sini arzu ettii<fai iJrıiktn o-\il'liık 1 ıJlerek kırılcı. tiyle ordus~ınıın nıiis'.;l:i vaziy<'- pa,:al: makı,ı!~ler Ye nutuklar 

bı <ty hay· .. / nuyvrdu .• \~icerin elind,, blr suı gü:tü~ kubarucı bugu··n ara..-un- k emiı;:otim" .... z, ~ , - M"t k 1 t 1 d - ~ı B. tn dı·i.,..ec·t"',..,.'iı1i ik~cla da "ec:ik-' değil, sil;dı vr ~..sk:-r 1::azanır. 
~• ~··. oglum! ıliy,~ a<·a- 1 - II! ~ • . .u ::.rA .•. <' a_, o .. un. ~!;U ., .• •· ' • ··~ .. O . h t l 
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4 O 1 , .cına lrni!k~,ı ve •ıfak bir 0 apa d•ki büyük va baa döadürücü t '1 · ,, ı · D medc. nıuı ırın er Ş(:Y• en eVV<' '·r· nar k'J'a nı· ı " ' 1 ., Humııst:ı, ınare.oal L~'T·ıan • l"ncı e<;rııı u <> gıını; ne .ı - m- ı. 

·"ea.'.,.'.nad~. ·ıı'erlerk'c'nQ,e Annn".~ \akrdı. AnJ.ı,.aı.uı Türk 1.abiti ei. f.'".l<l' ~izlı"dı'ı·. 1 , 'J. 'i"ıldırını cırdul.,rı g.·ııp•ı kıta- Amerika moclern o"dusunu ya-.' •,; .. ' " " - f.111 SanrJersle bir ita~ saat gö· cemal -Td!Jrı·ıfnt huttiyk ls- ~ 
~ 10<~.<iıınlar]a 80ıcağa çık-' re ini l:••k .:ev!yordu. Askere Nurlar içinde yat azh Ata ve rüşen Atatiiı·k; Halen('! '·enirlen kendeı ·•n \ e Antakya lıcv:ı.lllii ~:.mm b:ılundufu bkendt>runn 11;~.t~~ık ıı'.::~~q cl;~n:,~fr~ı~~ş;~: a~ ''" a · Dİi' ~eyl.:-r ,.oy cdı. \';, :ı.~keı çi- 1 baaıın11.Jan eksik olma. binler y-.,ı·ncı· ordunun te·.'..k 1· 11·Jenln·n·ı ,vcdiııci ,.e ilıiaci ordıılarııı i~- · ı ı F alllilz cl<Jnaruna ' 'fı·ıı cvııp don" du" k t hl • · ı ''" · 1"2 ·' ~ ge eıı , r · nıa.':· ba01adı. Harp naU .· dıg"ı •oi o.. .. ' • ~e ar •nnı • :ınalama~.ı '~ .•·• 0• 0 ".·· ,,..,,·ıı· 'fı'llı' Şet'. · ''" ~ • lld0 ~n "ozl · A ' ' ~· ' ·~~ -~ .,, " tekrar alnuştı. Yıl"•-ıın ordu • gal \ ~ •.ı·lhsLza.;1,ıd~ l::;.Inı·~ - sına topc.u atc~i•·I~ mtıkahe:e e-'· "~a · · erı nn:ı.nııı u' - ba 1 d G' b't b. uu - , ı<:ııııan 2·10.000 ki•.-iden mürek-. ,u. ll:r' tıp aki,,Jeı· uyandır . s anıaga ş :ı 1· ~n~ za 1 ır A. Cemaltı:ddin Saraçoğlu l:ı.rı da Adana havalır.inde bu·' lı. dı!Pceği Atatürk tarafıudan 
'lb. ara "A müddet onu ,;eyretti. ~oııra ıçe- b'll' .kl. B u üzenne düş _ k"r olan ordu•unıııı sayısı §im-
:... ı~atıın . , .caba Yan.,f ~- . . d lf , Lı. b' k lunan ikinci ordu ilP. ycdind ".>r· Atatiirk, m:ıre~~~ L~vmaıı · • m ı. un n • di '··n m;lyo•ılaı·a 1 .. riı B'rkae 
"'11<1u t. lievıyor mu? di;t> rı gır ı. zaK n ır apıııııı 1 k b k · rJudan t.~rekküp crtecektı Dör- fon S.ıııc:eısin yerine Y.ldmın 1 ınan bu limanı işgaJd,'n sarfı "· · .' · a · 1 
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ilit-A '\end· . " .- mck ü.ZRre evden ~ıkın:.:;. olacak- t 1 t "'1- ta_h .. nıı·n·ı "lb'ı nlill~reke- ahkiı· modern. harp gl'11.Herinin i?şa .. ""fı"- u vamaıı korni '" 1 • iıncu ve se ızınci oı,•uıar da- orduları kumandanı <>ltt'u. ?.ıu·· - na •• ,r ı "• ı 
. 1.,.~i. v ısınc pekiı.lii. a~ık t yonunun op an 10 hn evvelce tabiatiyle liığvedil - tarcke günlmiiıı bir ge<:eı;inJeo t~ . ,., t t 1 cl 1 \ ~ d ha şıra 
b:'·ıı.ı~ e hakkındaki niyPtı ı. Fiyat mürak.ıbe komisyon!!, mi~lerdi bel!üğ eWib bir emre teb~iyet.- ınuu riayctk~r kala.rnk silah a_ ı e•rı 0 un 

1 
· ... a . · -

~.;ıı 'ta::ı"'>f ru sayılabilirdi. ·~fel' <;,;Jey~ kadat hahced~ bugün toplP:ınııyaoa.ktır. Ko - ' Ha.1epte yirmi dört gün kar le katr.ı:ıdaıı he.r:kci c<lUmi8 calmH bulunan G ııcı '1rduyıı 1 clıde!' b•ınhıın . ıkısı lrnmıeta 
~ı.~ v., ~:ı de kenclisini s,'v- mc:,1~ul oldu. Dü.wıı yaprakları miHyonun bugün toplanm:ıma - zanılmışlı. Bu müddet. zarfında 1 bin müşkill.d.tl.ı ert oi g-iinii •.e • h~kı~ yapan dü~man Musul gu·Jı. Me'.nleketıı~ her !<ıra.f~nd:l 
v 1:'•.tııi~ enıne<c istediğını topladı. Yo!l.ırı HÜpüı tlü w 1 sına ~ebep, malfuıı olduğu üzere rahatsı7Janan Atatürk on gün 1 valinde Adıma ya muvusa2Jt o- ' ü.<erine ylirüınüş ve şirnaline de m.ode~ ta} yn~~ 'e taru<laı ıınal 
.İıı~ı~ 't ını.vdi? tanzını etu. So".ra kcrıJ~n bir l!l lfa:;L< gününün resmi ta- içinde ha.•tah:mede tedavi edil-' ıunmuştu. f'.C~mişti. Ordu kumandanını d:ı e~ıı.~c•·K labr,kalar kuruldu. 
l hı,"" &nef arzusunu Jll:k masa ıle ".ınJalye ~ı:tural'.>k a· / ti! günl~riııdeıı bi,; olnı.a3ıdır. / nıekle '>.>rabP.r "11 'l{:ınd:ı mü-' İlk iş vlarak Hnlcpt..'ıı \'&hi- ;:_;ir ederek Maltaya kadar gö- A~·nı znınanu:ı. ch'\'am Pdegel • 
'4 ~rı'.;;k1lde izhar etmi~ ve *"~!ardan \ıırirıiıı altın~ koydu. Bu cihetle konıfüyon, mutad / temadi nesaio ... ~ devam cdi- deddin~ tavsiye ettiği ınu .. şrıl tUrmil~krdi. mdctP ola:ı İı!&il7. - Alman har-

lt~h .~ kalknuştı. Fakat I Anlaşıl.ın zabit a:C~anılal'I ~i·' f.hplantısuıı öniimüzd.;ki per- yurdu. Bu müddet zarfuoda Ku· 1 1z1.et kabinl!sini tak>ivc ctnwk Yıldırım ordnl~rı grnpu ku- lıınııı ~:ı. lmlan yakmd·ın takıı> 
; li ~~1'ıınin .he.~ .. n.ekadar çekler ara~ınJa bahc..,<i<' olur· 

1 ~ambe günü yapa.,d.ktır. Bu toıı-J düs cephesinde ricata ~layan ıçin bütün d\L;iindiikk: "ni ma. ınondanı .Abtürkiin ilmi ve !'dılmeg" .. "" hııradan .. alınan 
··~ ıi~hltıı~ da ıçtı~ ıspirlo- / lllaktao uvi< duyuvonlu. &ınra hntıd:ı ku1J1 1iv1<tlarının bi- ve ekseriainin aya.kları şi;;eıı ı kine başında satlrJ.zama vazrnıt1' tarihi Türk Milli lıııdntla.rını deı;sıer~· ·g-·.H'C ha~p tf'kPıgı ı.Jah 
· 1nı kabul etmek la" iı,:Pri gir"r l< :Capıyı kilpadı d h · d. ·ın· · uht J ,;rmi diirt bine ya.kın asli Türk \'C elde mevcut iki orrlu•.'.u ınıı- 1 \'s.Jcliyle ei1.mi~ uldu·b~undandır ı Hc:dı.mcl.g:'~lb:. ·lba?~1

1:kt ' ııı.z a. a ııı 'r' ıeııı m eme -1 • ı . , . a r ı ar " ı en son a 
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·- L j ı:im P<.l.ln;iştir ki. hir, niha-

. ~~ ı~er ulJl(ğıı Bri yalılıl:l:ı. piitt·.·fiklcrİ· · •11 il lıarp etm~kl<' oldukları halde yet iki >;~ne sonra Amerik~ 
\vd.tl Zi~ .. C'evdet ""t'ri nin ~tı~a planı Ça~•.\ckaleye u nus ba:;kuma.mloonı bir eare bu- tltinyanın en U°''-ilk \'C moder<ı 
~ ~t ' . .. . . -J 
, Yanıp rııı:,tı. Rıı.babl.,.yı•ı + bir baskını. htlcum ··tmek ol- ı ıc~ğmı ,·adetıni•ti. orduaıına, en muazzaı:ı h:n•a vi! 

· ~aıı da )ıencerpye koş- maRı idi. Eğrı bu lıUcum mu- Rusla;-a vardım deniz kııvvetierine mıtlik ola-
ııe·n ~ç, 1beYaz "vin pcııce· vaffak o1Ur8a Alm~cıyanın '_ --· caktır. Ve o zaman ı•nıtıa:. su-

1 · ~lld ınış ve p!'rdeleri· ~arka •l»ğru inisıne t.'k siper- 1 rptte lngilter.,nin yanın on lwr\ıc' 
·ı ~ ırıLnıı':' olduğunu di. Ru"yayı •yakta tııtaeık • -------------------- e:lemeyiz · _ girecel<tıı. Röyle muazı.anı bir 
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'.'\'n• ~,,.l'\indiJ!er. Anna O zıııu"'' ,\inı..ın plPnlarının müracaat etmiş VP Tür· ere harp ~de ede yıpraııaıı Alman 
~ .1~ c ~ııyeti ııııl.ıtınca .\\·ustury•Jakı kıt'ahırı da lO!• Balkan ve Çanakkale l&..ezimetlerı" Laı·~ı ya dcııi?.den yahut ka- knvv·tleri, muczz:ı.m kaynak -

~lıı ,;ını Wkıl<.Iı. E,·i, !ayıp garpte Vcrdun\t karşı l3 I J rad:ı.n bir niiınayiş yapmak, bıı !:ıra sahip bu taze n m modem 
ıı., "ttile aııınd<J.n dik katı.. büyük ç1pt..1 bit taa ""'" Pi'· n>ill.-!ieı·ı'ııı·n ,.e ~. ıus" lünıan a' te- y 1"1 ı . d 1 suretli' Türkleri~ !ifa fka.~ydaya ~ilahl:ırla mücehhez, ker.diein. -
• l c. ı· "'ı·r 1 mak oı.•uvnnu bı'Jı'y.ı•u·'·· "o··,_._ ·- . ' azan. . . " senesı s.:ınım n mu l· ,·eni takviye kıta an gou er· d k k 1 l.ı 1 k • k 

''."'~ti. e Turk •abitinhı le bir ınraıh Ç"a!ınkkclenin or· minin ~iiphe.<ini uyandıırı11ktan { • l('l:f wsilelerle ilkbah-ır i•;in nı!>lerini, hatta >radaki ıısker- sında mü~kül mevki k 1,.ılacak-
,r.,.,•ıriııd. "'. ua penc.~· ' ,,_ ,, ' --J J en ço a u a ı oı•HI ar;a -

'ttı.~l<lı IA.ıını· a kendisini du ve d->t1J'1m~ il" ;:rırl«ı,nı'1sı \'C İngilt!'rı•nin hiçbir ~uretle yeni planlar hazı. iaı:rnk ııze:-e ı.,rinden bir kısmını geri çek- tır . 
. ·4~ . 1~ d -· . belki ,1 .. kat'i n~ticevi temin e- •~rtı ycı.. !l'etiril;,miyec,.jtini 
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·~,, ~ı-~ •• ,I ~·ı.dı: I>iğer arafı.aıı "ukı ,\J;J,•. F lk 1 D k b,j.'ı bır lJl•teci t..•ıııin ·'Offi•JZ ı . . b. k' 1 . h l k •J. uonbahnr:ı ',·ad,·ır" ı"ı' d"rt ay .tttf' ~t: donu:i :ışlet·l 4]. ni1 .. d.e müttefih: kuvı.·~tlt.lt ın }):ı a eu 1ayn s .. usya;·~ ·ar~ı f..foskova iıı<'rine yürtimı:-k dtc• ıyordu. ~~a:ıakk;.ıJe k0:-n1syı> • •rürk a.ru al sa lnC'st ü. < ııı- ""' - ,. ·~ v 

ı\,., 8(1t,J }'aıınıah ., vük ta.h~L-.sütleıj tant<:ıın!an _ t~.ırtuzun devanıını bile soy!e Li~(~ bırt~y ~ tırmiy.--c •ittir Bü- ı!u:ıu~ (Aı bu l:<Jrnıuy·\n rfiir· di uzun boylu münaka~alarda ,·akit varritr. B nacn~ıl~yh A..{-
ilıı>"'~• b~ İıuo\flJ .• ~·l~nıkt<', :ı.hotı'la ,,, ı ,-<ldcodiyurdu: .iin bu ~Pb.:plere lı:ıı terı nud- kiy,, harbe ç:irc,r girını·-. kunıl bulımclııl< Mısırdan -;etiril<"'Ck • manyanın kııt'i ndic-'yi alın.ık 
~·. Uı·a.ıu çok k:lla . adalarda bü;iik :nikyR~'" ~~ "AldLğıml7 bütün hJ.ber!er 1,., bir ta:ırru~ h3.reket.i sahneoı r.ııı<tu) inı>"ı':ıJı~'l bır rıruh- lmvv•t!ı•rı Oelibvluv·ı çıkar- ' i~in P,Ok yalcın bir torihtc İn· 

'~t '•lr mi, küı,;iik gt .. nıı tvııt-.uını~tı. ;:Hl • .tPriycu ki bu dev imp~ra- 'lıu.rak he.·,;.tb:ı aluuıı;tk Iclzırn- i:.r:ı<la l·ı~:iın 1!Jl5 <l·'~{İ h:ıkiki n!ayı biıhL.°' mevJ.ıİu ettik. g;ilterrye kar~i. nihai harcket•J 
k.•U11 ,_•ıa,. Fıı - Bunlilr st~r G~iib.ılunuıı Aı.- lıırloğuıı- dahili mi'.1küllerı <Ü- .ür faaliyet tıaııa.-:ıı~ın yJloıı prk 1..tnıılıulu lıt•tlef ittihaz c- geçeceğin<' kat"i 11a1.arh baknıalı. 
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• Bul•yır iir,·rine bıt ilııu~ ~«P· •ı~ti.in mıiııa~il~ bir ihtıl~.ı Ru., :ına !llıl ~~ ~fH11!1 ny•ır.ıu lkn bu ılıı mehtırayı >:•nı~ ıı<'tıc,•lcı·i hakk·ndıı müt- ta yapı!an hal'pler "-" l·'c" ıın~· 
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''\ i(_ l~t t ".IJ lCUl ~ n. d h b' t k b . • 1 . t.. I' \ ·.~., Va.rdtr~ ,. .. J.i.Mtı a ar ı er e U·'"l"'t: n1(:. ...ı: tad.rctı7 .. ı .gt·çilıne~ine tarafLı. . cut nlrJuğ.u I<.;ın dü4mani bir 1 şarka anav<ttcu1.i .. ~n Hr -~~ ıt 
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·ı i 
Beşiktaş Altınord:yıı yend ': Altay it) 

İ slanbulspor era ere kaldı 
bır tonu yakalıyen S:ıicn çok sı- 1 

1..-ı bu- ş-.ıı. e faı.a ıoıı por aı; a· 
ıınn tak.ıverdı. 1-0 ga,.p vazi -
)Cl , gelen lzm,r!ı.c;: hemen iki 
<4'.ki" ronrn dıı. Ilya.&.n ı;;avı.r
clıığıl sıkı şutün ka e dır~. eri
ı;.ı, yalayarak avuda gitıne.sııe 
ıkım · g · iııd n uzakıaştıJar 

'" ş: 4 - Alt>Mrdu L;,nnbul ılulann yavaş ya- 1 
'rakı ar: va luzlaııdıkları goni,liıyorclu. 
Beşiktaş: Alı Yn Kıı.le yakınlarında beceriksiz -

nız, ~·eyzi, ru~ Ii.tlil Hüse- l:lt rekoru kıran sarı siyah for
y· ; Şıı.lıir, Hakkı, ltını!Unı, vl"!k.r ıistiiırtc !.a~ırdr1<l:ın fır
,şercl, Şükrü. satl:ı.r: b!r türlıı beroherlige i:-

Altwordu: Necab. Ş<-reJ, Ltşannyorlar< • Nit~kim Cılıat 
Muammer, ·urulla All, Feh· t 4l.klarda.u yakı;,l&dıı;ı. t a biı 
mı, Hamdi, MaEha.r, Saıt Hh- ka( İimürlı mütlııfiın aı, cıı:ı • 
se -n Namık. ı <la süzüJcrek Al tay kalesine 

Hakem: Ferıdun Kıl . k& , y '!~asına r~meı. b 
Oyuna Be: ikw. başla< . lık ~".l' yaıla.llladı. Hemen hirnz soıı 

, ,gh beyeL akı Aoltnnordu r 00 karı.;an b:mır kaleşi Kadi-
mildaf aasında kolaylıkla dur - ı 1 j metrl'Clen toDu kaleciye 
clunıldu ve mulıa.bll lıiirnnıa ge- t , i etm~ mühim bir tch
c:en !zmirlil r ilk anlarda tehli- JJıe daha atlatlJ. 1ztıılr kalcain.
keli oh:vcrdill'r. S:ı•t ve Nmnı-J den ek.sil krine rajbııen bıı 
ğm arka arkaya _ ıklr.rı ı t ı uetie alaınıyan :~'\•l ı;ıiyah 
'>' tleri kale di. i k ..roı. l ı l'V"1.ler n.ıhayet Ka.dırın ııwk-ı 
B z SGRC& d:ı Hamdıı sa -1 ta yoll:ı<lığl ,uıün kal ctirP.k· 
vvrd ğu topu Mclımet Ali ' um· Jenne uı.rpı f'J'M gebnesiruten 
ıw la ~ekoerrk korner yoU dı. ı fade Mükerrcmın aya-

l · lileriıı semeresiz kala.P ğıle tıes·aberhğe kavu tula.r. Bu 
b akınları Be=ık aş.n birb tıayı her ikı tara(a ela hız verui. 
nni takip eden v ardı kesil • Fak biitL gayı .. tıerlni sarfe 
rni~ hücu arı ki etti. ~ı- dt:n forvetler ııayı adedıni art· 
in -hır çember ~'* alıııan Al · tırmai:a muvaffak olamadan 
t r u k~de llii ıren teh- d.-vre ı-1 benıl:ı<:rlıkle hıttı. 
J,k !erin her an sayı ıle n<.-tİCe· lkınd devrt"Ye İstanhıılEIJ' 
laıı-ceği bekleni Şeref lfa~ ı ulai· ~!adı. ·Sarı ı,>İ.)iabhların 
kıtian aldığı bır ara. pasil!! ilk gllJR'l!l]i sonund m9ç1 mu
Bu;ıktas go!Üllıi apıv4"rd~ hıı.klmlt kazanmak azminde ol-

u sayı Altımo uluları Juz, duklaı:ı görüıuyordu. F'lkat Al-
1 l rır gibi Olli ~ Fıı.kut bütii.n ınv müda.faaamın çok t>.nerJlli 
gayretlerini bir gün c :velin İs- noüdahalesi ve lx·kleriııin uzun 
tanbulspor ma da rfedell vuııı~lan İzmır lra!ffiındt> bcli
lmıirlilerin orgunluktıtrı se - rf-11 bütün tehlikeleri önlüyor -
:oili >ordu. yordu. Ma.anıa.fıh bu arada bir 

:Beııiktaş bekleri kalet;ıni b•ı- k:H milsait gol pozlı.yonuna clu 
1341 topları kolaylıkla 117.aklsştı- "' htaııbulspur foı·wtıe fır
nü>.lıyorlardı. H: liliıı ılt>d doğ- eııtlardaa istıfado .,n,.raediler 
ru voilandırdığı topu kapan Şc- Müktırrcınin yak mesafeden 
reı:" t:ı:nıirin müdafileriro çıt.lım MVUıduğu ı;ütü d AltP~ kale
la ge.:rrek rakip kale:- . dogı_-u mu guzeJ bır plruı3oııla yakala· 
i!erlerk Altnııordu 1 klt-nwn d. Zaman zaman hıdaoarok İ8-
maka.sa almaları! Bet;ilı:taşrı t:ı.nhulgpor kalesind" behren 
kazanclığt penaltıyı Yavuz ılun- l:anirWeriıı yr>lladıklım 1'Ulle -

28 Uıci u."l.k•_.,. .... y... ka.aar 
Ga.a ay.n .y ııtı a JJ u 

U« fa.ut b ar hu e -
a gecen ~iı;ıcııırıi

ler · oakilta:da :ıol as;ı k· 
lartnın aynı;1 ıı iık r.a.} ı,annJ 
kayd ı , rdır. Ikwre ın l'Ofl 

.ı o. kıluw kar"1iıklı süu hü • 
cu u, a ısse de ıınyı va · 

1 

zıy inde bir d ,,,ışildik olma 
~ ve m:ı.ç 2 1 ha!ııtıısaravııı 1 
gıuıwyethe bitm-ııtir. 

1ıtli 
İki,/ kıırşıl =ıı. i''c ıerlıah ~ 

i o Cenç • !nrlı.,ı arruıın ya- ı 
ı•ılmıştır. 

1'akm'1ar !"'.l tertipte- ııah;ıyıı 
çı ıstır: 1 

F nerbahç,e Cihat ü·ıı !, 
Murat, Ayclırı Zeynel Lebib, 
Fih~t't, Oıııcı, Nnd E~at, Ni- ı 
yazı. 

Gen~lerlıh !iğ Rahim, A 
met Ru.a Scluıı, Halit Ah 
me , ömer, A :Jııa.ı, Alı Ket:fı, 
Rı~. 

llirmd O..vı e,.J 1-U f'zeoçler
birlll"ınm Jehım· netıcclencn bıı) 
karıııla.şmaııa kar9ılık sı a
Ju: rdan •onra l!'encrbahce 
hakırniy<'ll el.ne alını.ş ve bu üs
tıın oyuııı<ııu 'ı:1 rncı dakıkayn 
kadar devam ettirroi~tir. Ancak, 
bu mııddct zarfında ekAeriya oo
la teklif etlılrni~ olaa oyun I~l
nere bir semert> verme,uintir. 
Bu arad:ı tezyıkt&ll filyrımn 
Gencleı- hücuma ge<;roışler ve 281 
md dakıka<la kazand1hları pe
naltıdan ilh ııayılarını yapnıı -
lal'clır. FPneı oolıçelılı>r m~!Up 
vazıyete dıiıımü olmalarına rağ 
men aym eııerJı ıle ovıına de
vam e-tmı~lf'r~ de bu hiıcumları 1 
Gençlerin müuafuııro onündtı Dt'

tieesız ka~lıı 
Th'vre 1-0 Gt'fıçl !Phın bıt-ı 

ını~tır. 
1xın~ devn> daha ı:»mrlu dalın 

kor:bioo t.nr oyun. cıl<armağn 
muvaffak olaıı Fe:nerbah<;ehler 
H uncu tlaJ<ıkada heraber!ıl, 
sayılarını yapmışlar 42 ınci cl8-
kikada g lıp vazıyete reunı~ • 
lerdır. &ın dalolrııJaron. yapı • 
lan k~ıklı sılu hucumla:r v.~
ZJ} t:tı de4:ıı;;tırmcmıfl ve Fener
lılrı sabadan 2-1 gahr vazıyct
te ~•lmmılard.ır. 

(S.s t<'lrafı 1 inçi aayf.ad~) 

Mıısııl petrol kaynaldaı Jfa)
fnda denize lx<?l~na•ıştır. Ku
dlW • B. i•l (}. :\Stal 1 Akd nizle 
B m> !<örfe : ı ;ı,rı' d' ıy. bır 
irtıo t 1~1I1İıl ('der, Jrak demir
yolu, VHİDIJ nı:ıhd• J 1m ıltll 
b,ralıe• , Sliverlen lii. radde-
ye 1 ~dJ.r va cst lı;ılabi)ır 

Ir~k. i"ıllstın İÇ•L lın- Hinler 
lan ılır. !rıgiliz <lomiayo ve 
m:ı4, ıkkel, riylc , ıı;ı vat1ın u- ı 
r~ nd:tk, li va yo' • n Iralı. ı 
1 rı • en de ı· tıfadt r der. lraJı 
~ yna klı:rın , A 'tdcn . arma-
chl= c. o, :ıı )> cı ıl J- rın•n 
l<U lı.lı ll rı, h l( muJ,~re zc.-

1 nıa= 1 nn , ı sl;ıi~çtırl:ır 
(} bcpl lmkı HJ.bbJU -

ye r;r hava üsleTiııd!) Vf' pct ı 
rı.J morobal nrul, İn, ,J;;;ı r tn
rnfını emıııyPt 1e 'tıbııl ı a ıın 
mı.~ lnıi uyordo Ba .. y. r: -
lhı kuv,etfor lr. - to; rıil artıı• 
dan a:;nlmıu an dıı.,t!r lı<oVh:Ue
J JJı viırtıd e1; :.u,lut- ·.Kt p.iJA}-.-, 

Jı ilıti.1.5.!Jarc, "' acrw~tır. ı 
fr;ılrtıdri - kı\lh ıırnc t ckğı

~1k lığı ve D~Jtı:rı irU'ısaı. bu.tı
ı anlı tıır d vrc::yt ~ ·tıaı.ı.ak 
b.-ı.l<nHır.d«n dıkj{.ıL çnk c:Jıı • I 
tjr 

jllhlh4iCT1 ]~Jl THIJl1;d~....,_~l ba~ 1 

hı:.; ı11e~.1.Ul vl;ın ıJ .. za11ı,uı<~cl1 
lı"aka. nı:ihin1 l<uvv{·Ut·ı ,ıylr

uuya ıaerbuı t:<Ü.ln n,ıl("fdu. 
1-l ıı htl>•IllYHieJ v:ız,ıy«t ha-

vadan d& gr·lırııHı kın.,,l'llet"m 
yardumyıt şırnclıhl· tlmdulmlfi 1 

gıhıdiı- Petr<ı< hayrmlı.tırrlnlll 
ve horularfülu "" I•iijbdı( tııh· 
ı'iiıo ııf•rn,lı" r E·chuldu . 

Bıutt-:ıya (ılıaıııan Jıu H1. • 1 

Jerm 2(~(~1{1 J< ışidco 111'\r, t bu. 
lıınıluğu anla~ılmakl.- v gen"l• 
bu f::il nız<•n g .. reh I•' ' l ı t ı n 
den Rut a ı"tıJ<amdınd< n 1ier- 1 
l\!y<:~n m ıif ~t-ler dr_ 1 n~e Jruv-

1 velJ(:ı rılınıı•lan !Jı. 
H,uekat ııa,,aJuı. mtııı;ar ı-t

m.,ktooır. BN;;ı:; <'qılı<-smue t.ır 1 

:ı..ıl'!l'la .ıdo.r, w ... fü c .. ikleru. 
Yf•J. 

Jı-aJ..ı.11 h-3.ZlT {lTUU)!'~ 4_ llllllf:n· 

dır Ha"u uvvc11 orun 120 
tuyyarffieı ıt.a.ı ı _ l.ıııJım ııgn 

anla><Jrnıa.lrtadır 
~ll (oJ'OWlUiı (l,lll'LWUntJ l:C$kİI 

edeu Basrachıh 1umeı4 J<at'i 1 

bı mııJıarebt·yc ınrıJ)m~cJcn ~<:
kılrru~tır llabt>a.myc ~,l,ı alıncJ 1 
t:el:.C)'ıtrı f'ii~rj muJ.rtı • )eJ, tcp
~u d>.ıl"llm;ıı ım.ıbıyt•t.ındt-ıı ote.)ie 
geı:;eınemı~tıı. ı 

lng!kı ordusu t'.U r~~tJ]ı( 
lıuvv, UennıPkl eılıı. A wfa.r, h;,f. 
talar r..:·tıgı bal.dtı onerııh ~at
pışnıalur dı. vuku t.ıulmuı; cl<,ğll
Jır. 

- gole tahvil ettı. Bu 'lll) ile 1 i de Nevzııdıo toplama«ı İzmıl'
büsbütün hızlanan siyahbeyaı:· Jılerı de gaJıbliyetten uzaklaş-
1'luın Altunord ka.\('Sjn iyice tınlı ve <>yun tıer iki tarıı.fm 
yerleştikleri gönlhiyordu. Fa ,- gayretli aluııJarıle f!!E"Çerkcn 
lıat hav&dan yerden at ifln bu- ı 1 00raberlikle netic lend • 

/VVVWVVV~ 

Jralı o"'l" ıınıı nfen t.ertioo 
HoJrn,bılt'<'eJ1He, kııt', netu,plı bJO 
rnl"'JWtll ıı:.ulııtrelıt ın B:ığdat 
oolcrıııdc veret!'k v~ uhayet, t - .,;itlerin aYudu bulıııası gol 1 Ankaradak i maçlar 

adecliJı)n artmaııma maru (• dıı. 
Ve devre 2--0 BEl;ıkta.şıı galibi- Ankara, 18 <HusuıiJ - Bu-
yetile bitti. gım 19 Mayıs stııdyomund rnil-

ikinci devreye Altunor<lt.i baş li .lıüıne maçlarına Ankara ıle 
Jadı. Topu derhal kapa~ ~ik- 1e:tanbul takımları arasm<ln de· 
taıı forvetleri izrr.ır kaleı-me yük vam edildi. Fen('tiıah<;e Deınıı·
lendiler. Altumırı!ulıılar b\ıtıiı> Jl()TU 4-0 vesıdı. GaJntararayfo 
gayretlcriııi sarfetrneknı:ıe rağ- da. Cençlerbırlıği 0-0 herabero 
men sivah beyaz 1:azyikım onle- k&ldılar. 
yeınıyoriardı. Nıhayet lfaltlnnın Evvelki günkü 
güz.el bır pasından ıı<tılatlo e-
den lbrahim takımıu ıkuncü maçların taf siJatı 
ı:olü de kazandırdı. ı - ( ı B 

' Bu olden sonra hruırhler Aııltara. 1 ' a,a, - ugıın 
büsbüt~n gevı;.ediler. y, Be•İk· lf , ayıs stadında ııınıan. mıl
taş ıistünlüğü arttı. FPkat <:em- 1, kiırne maçlarında liı\lat,ı~.a -
ber içiııc alınan Altunnrou kale- ray - Eskışehır Dem.ır•ıx•ru 2-l 

· ~- b' t" l" ,ayı acl<•di <ırt - ı v< Fcnerbah~~ de G<-.nclerhırlı. 
sın...., ır ur u " . , '·· c ı ·ı· tın t · _, N"·· ,_, Ha .1 ... se- gım ,...za :.ı-. mag tıp ,, ı~ ır, 
mıyo.-uu. ı..,.y..,., l'ilt "·- 1 GaJ la kiz dı,ından ıım-urdu!'ıı topla ~91 ~a , a_ saray-
dördiincü siyah beyaz ıı-olünıi de ıa - Eekışebır Denuı spor, ara • 

•• V n~>'kt·•" se-\ ın~ yapılm>ştır. Gal:ı.t.«nray yapu. e oyun ~ • ,, •. _.. t sah . k ıı · . h'k' . , altında,,,,_ ~ ..,. ... p e aya çr m1ş r. JlleFeSIZ a 1111ıyeu ..-- . , 
c;erken kaçan bır~ok fı ırotıarla Saim. Faru -, Adnan. Musa, 
4-0 sıyah b<'yaıo; ı bıne tıtl11 • Enver _Halil, ~uEt3;fa Ani, Tur 

bulı;por· ı _ A.lla): ı han Biilt'nd M. Alı. 
İkinci ka~lıwna ..ıanbııJ Eakioehir D<:roirspor d • Al> 

l9P0rla Altay talmni y dulkl!_dhi.. Mc""ınıanl. Ahk ".!:t· NRa-
lar cı •,. rı. ,e a , ıB t'Ilrn:I'. a-

Talı.ımlar: uf, Salahaddin, Zeynel Murad, 
!ııtanbulapor: Nevzat; 881> kıul?OE!u ile oyuna gjrmiııtir. , 

ri, Safer, 'Muaat'fer, Ra..W Ce- Oyun b&şlar he.şlamaz 'en 
w- Fahnı.i, S\iley:maı,ı, Mülter- r.ı cereyan almış ve ~ok, ı:~~ -
rem. Kadir, Cihat. medm Galatasaraylılar ltWmıu-

Altay: Fikret; RıUf. Halil, yet; tcsıı e1mıııJ_erdtr. Bu tik 
:Nuri. Omer. Sali.had<bı!I Yu • de" tamamen bakım hır oy\lll 
mıa. Buri, 1Jvaı;;. Saua Talısin. c;J<armağa muvaffak olan Ga • 

Hak : li&ıit Gabp. lat:uıara.yWar sırt mubacıaıle 
G)n!la Altay ba.şlaGı, lt<lllJI ul rımn müesıiar olmıım lan .VU -

por kaleeiae doğru y,ollanan tz.I zundcn ve kal( onwıde, rıa>ıla> -
iUırin Safenn mıı~aıesile rnaltta ıvar ettıklPnn<ıen ""Y' 

ilk akuılanndan ııetiel' alama- c;ıkaı:amamıı:ııardır Bun:ı mu -
dtl~. Sağdan iftkiııaf e<JeN!k kabll ~..,.r><>.rluıar . rnlupl&
N.ta')' kalesi.de p&rlıyan ııarı rmın tazyıkın& azımkar. bJr mu 
si9ah akuıı da. ~dırın topu ha- uafnı. ıle mukabele etmışlerdir. 
valandınnaaile heba oldu. Za- Devre O- waberlıkl(• bıtmıf' . 
man geQtikçe lzrnırlıkrır daha tıı · 
d!Ugiin eynadıkhtn gorulliyor- İkmci devrf' her iki takını d~ 
(hl. Sattı solu yaptıkları akın - ı btJ.VU bir enerJi 116 oyuna l>aı:r 
la.rla lstanbulspor kaJ.e•inde larrıı ıse de <;ok g<,çmeden Ga· 
tehllk81i olmakta gecikmıyor - lataaray!ılaı uııtünluılii terom 
lardı. etmışler \>{' 4 iJrıcü dakikn<l fi· 

Nitekim sağda.n ortaJanan nlnkten ilk sayııartru yapını -

iTiZAR 
"' Yu:ımıııın çokluğundan bu
gün ( Çolak M<·lla l tefrika
- dercederoedl .• Yar1n tek
r&r devam edeet'ğiz. Okuyucu
'1arunızdan üsür lerız. 

ıardır Bu say.run tesiri ılc- Rlkı 
bır hucuma ge<;en EskişehJl'liler 1 
bır dakika sonra l<:hlerinc k • ı 
:.ıanmı oltıuldıırı penaltıyı golt· 
tahvil edememı~lPrdir. Galata · 
san.vlılar hlıkim oyunlarını ıdı; ı 
mr- ;ttirer"k ı• inci dakikada 
z ınci sayılarını yapmıslardu. 

HALK EVLERi 
Gençlık Bayramı 

programı 
Şt· :eıairü H~n • 

19 Ma)ml 1941 sp ve genç
Wı ba,yramı programı 

1 - Sıı;at rn d f'V f"U~lcn 
tarafındar. L"<tıldô.l h' >rıı•, törene 1 

başl8.llla. 
;>, - Ycru yap.lı\n voley 1 

ve basketbol salıa.'IJDJJl nı;ıhşı 
3 - 1 Ma.:vıs Bayrııım hak-

kın konuııma. Ev re>.<n Ham· 
di Nazmı Ertek tarafından. 

4 - Cendik Vf' spor ml"VZlı
lu l<onı<şma, Adnan Gbrkern. 

u onlu roııvııHukıyctS12lıl, ba
lincfc, • MnsuJ ı«l ıkamctınd Ç«

kıkcektır . 
lı al< 8ıırıy yolıylC' :vardı:o;,cı 

bava lnn'V..tlerı almıı.ktsdn·. Bıı 
günlıu ajan..,Jann roudatıalc kuv
vetlerınm de z:ı:vıııt:. ııgrıtdıldıı
rım tıildircbkleı 111•· hııkıtırı<a, 
memiclıet senııı.lanrıcla J aahyet
ltt d"'1a:ro etm<,Jıtedır 1 

Jogllizlel'İn !'uf ba ıstı1'aın • 
tındl tntırili t'ttU>ltın ordb<la A
rap J<-uır<;ctlcrınlı. ı d< l.ıulunclu-ı 
b'll ha'tl<'.r verılmelrl~ 

F..&:11 Alı, tıutu:ıı lrak efka
rım kıızn.nabıluuı, mjdır' Naip 

:J - GMcler tarafwdan 
den lıan-kctlel"L 

'• ve Halı•1 bıl Unıet t.ar,.ftarla -

ü - Volt-yiıol mu:;ı•.ba.lı.,ları. 
7 - Saat J da t>vıDllZ önün

den ba$1aııınl· uzert' 3!'ı00 met· 
relik kU" k~u yapılacaktır . 
Müsabalraya ıştırat>: etınek mle. 
yt>n atlt>tler eu rı-c 19.51\Ml pa
zartesi ı<aat H t: kadar ,. ka
tıpliğlııe ısimlerıni yazdırmaları. 

8 - Miısa.bakada. derece ka
zanan atletler mu!Jtc<lif Jıechy 
Jerl mükafaU;:uıdırıla<:ııl<Ja 
tlır. 

Gece: 
l - lf.tıkl&I a 11• Ev gen~

lerı tarefınaan. 
2 - lP Mayıa hakkında Ju>

n~'l. Ha rettıı:ı Narın , ta 
rafmdaıı, 

3 -RrtDllk hareketleri. Mtı
llilıli. 

4 - Muk.iifat.ın tevzii. 
ÜZI • 

Bomba atış musabakast 
Uısküdar Halkeviııde : 
18/5, !141 paııar giinil lll<ku-\ 

d r ş.,ınaıpwıa spor atı.nındR 
ııaat 15 dl' S}IOl' kelllDluzun U

yelen araııındu !lO uıetrıı, 300 
IJl('tre ,te:ı. adım, u( ı.dım, y.uk
~ atlama. lıcımba atmn kır • 
DllZ1 ve bıı;vaz takımla.- araıun
dı. 4MOO hılyrak yarı ve s.y
ıı.c:a vo ybol ıniıl!abakaıı:ı )">· 
pı~tir. 

Bt·mba şu l!E:lnllerde otroucı-
tıı. 

a} Durarr..k HQğ elle atıfJ-
b) DUTarııh ııol elle auıı 
c) K-0ııara.k ~ağ elle atıııı
dJ K~al, enl t>ll~ at.ııı. 

• • • 
(Yardım Sevenleı Ceınıyeti)· 

rının ı.uvvelJ m·<hr? Her iki 
partı nerelf'rd n ııarctırrı ı;öı- -
rnel<tedı:rler? Bı arıdan bu sual
lere revap 'lll'rın<'l· ırnlıluı>nz -
.ııı, Ira> uıcıoekl'li Uzt'rırn:k- ınu
nakaı;oa yurııtmezcl<'<ı cırHıo va
zıyl't.ın ıJ>kışııJını N·klem~k d<>ğ
nıdöl. 

-------· 
nt• aza .. Iııı:ılc Vt i1.yrıc-;ı hasta
bakwılıl< JıunJarma devam et
mi-.h ıstıyerııeı:ır. kayıtlan her 
gım .~aat H dm J7 ye· kooar I 
Hall<evındc )'.ıpılmaktadır. 

Sarıyer Ha!kevinin spor 
müsabaka!~ 

Sıırıyf':I Jl:ı.11.,evmden: 
1 - t Spoı ve \ ;,.nc;lıi< Bay. 

ramı munaı;ebetıyle l l"lllllUZ 
spor ~utıt:61 1 a:raimd;ın Jl:ı Ma- , 
yıs lWl Pazartes.ı ı:unıı Rllal j 
14 .30 da Biıvülı.<lcın Cimıhuri
yel gmu;lıh meydaDında ~
dakı pmgreırı mımlıuu.e :vııpıJa, 
(!(lk 8JWll bayr..mw;ı lıerlt ge
Jmlir. 

Çuv y<1r1ıı;ı 
800 uıcl.Tt!, u~ l<(iıır, h.I< , 
ylik6f., katlatm. &U~ ı;tm;ı. 100 
ınetreku1;ilkler 100 m .. tre <1ı-ta
laı 10< metre> buy ull.leı, lfıOO 
ır;etrt buylikler, 4/100 bıı:yıak 
yıı,· 'J!ll ortalaı 4/100 bayralı ya
rJU\ buyukler ''°l~y ol btıyü -
101 ba,.kl'tbo! WyUkltır. 

:. - 19 Mayı" J!l4J J~i 
gilmi 111U>t 21 ık Ewıniı<d<i ya
pılaca. ttırenoo U>.wıı>l 11uberoi2 
ta.rı.hııJıın (JWzıl ÇııU;layan) pi
yeııı temsil <lik 'ktı.ı. 

Davetlyt:leı-JD ~vıınızdcıı alın
maMı 

------------~oı-------------~ 

B":rinc~ al{§am: Kimsesiz salıiller - Ne ; 
saı 

de :..öz var - İçl.:-:r a~ıs bir & ar.) , 
İ,. .. ".aci al{Şa·li : Bir insan seli -Kayn~~şan sah~ 

ı - le"' e ve sevinç - Bu diyar bizimdir. ) 
l'.i ---·- Ya:r.arı: ------: ı:ıll<J .. klı go <elerı ıo t>f 

'ler yıl h;J,:ın nç~·" vu - 1!"ll ... • • saı · l .kada~ uzııU~ tıl' 
TıUlıtı aral{t;'J~ lfl\JJ1.,tkt;,Jl t•ski .11..I' .,,DX.tj emzJ ~llr ~, aJ~ Vt! 
S:ııxlıkburnı ı, .ıemn l lım K O k· lf tıinne lrarı':J} of r 
c:l< öyle y;ıptu<: l• 1'at ne yazı~' Mar t:Rl(rn~ -
K , ke yarmll.'lıı 11ıı1~jıı; Kı ~k. dalga <l<ılJ:&. lmlkıı. ııal 
gi< .. l') d( Rr ıTO::l~ n HUJSlHl. gua_• tanbı,•l SahiJJ,,ri bJı;._'ÜJl D!p ffi' l:_QOJ' hep.. .._..)f 

lçuıı(' ath.1J; lıu hilZllil ,JıJ...ıtu. cloluı• la-.:cy<.- ze ,_ktt , ı ,ı:derı O ~i' ,ıı;J' nıuP"' 
G nlı.<J•!< bıı ha,zin wtımp ı·Pl ıı:ılıynr. tün "llt:tl«r ~.,..ı dol!b· 1"' 
d, Ve kcr.<lı kcnoıme y:,,payJ 1- Mq: ~ n ı,. dbın. n.:ı 1 rlbin A)ni gazm<>1J n i(iı#,.1 

· lıı r zaıua.n j hıifi:MtH:tJı ~ür v-or~ varını·; J}( ~.a.Ja.ı: şRrr bif' ayak lunt~r ,t 
mil ı· tırııp.ı V( yukı!ullıığı. ıt• kendını u,;ın, m k.adar dar bi - tünde.. Ht> hali f'Pl"t'l2 , 
ba.~ha-;:ı kaiclım, alem ıc, n<;.e yaşıyonrııışum ht:n.. ,kuJ.."<ldannn vara•, 

Her twat 1 ekı ten b;ı, lk J Balkı, s<>lırı yıU<ın®n gör • ya!U 1llV<> ım. 
taraf ıseı,_, Bu ba/ı;ırın zt>v1'ı ve me], ı<;ın ona nynıak lı\Zlm oldu- - v· d"l"t r•ru:ıP- i~ 
n~ CSJ volı !;UDU !;Jmdi dah<. iyi anlıyorum. diw•r mu;· .illi 

He y t-ı bıt<'lı.klar dolur dn l'Jtt> kumkapı, i Yenıkapı, -Gc>2lt-ruım ili fült' ı;·:. 
1111 br.ı;ıııJ•rkc· he~ yı b11 lw~"- diinkü ai\lıyc.,, sand.g 1<1 Ril.1ldık _ A IJ;ılıu, tıı ~iiJ;i ı;,.;ı 
lcrn ııznr. ht'celerle hılıril<·rru- bumu i~te S:.ıo,.ty• ve Narlı- Her gür bi•vu olsa ~ 
yen giıı "' ;..e~(4tıı ın filıt'flhl ıc- ı.apı. islerım .. lı;Jt- br.z dıı ~~ 
kmlcrı ••!.'lialı Jaı;ıll.<rı. ~ıniıf Vcni'ıı<yet ı~· . Fıoryaya ka- de .. .ı,:ı.)d ve bıı.ın1 g<• 
1 ıuıumıe:r.Juı, Şiı,. )l{'J taral, I clıır t ün bu bıll<:r ı<e\'k i<'in· açık . . t. 
ıc-<-·1.z. J,cr ta.ra.i ~J..6.... .ı t:le, nt-.ş'e i<;ındcler.. İ\'' ;ı).;:tuo. df;'(1Jn:ı· ı'ı 

l'and.ı~bUJnu J kime bıı akşam e "'el dufiE'n de oırr:aı: ~ 1 t.ı .~ .. ııu 
O ~"''!" l!llZ{'l Vf sen <iı_y.ıı. l<ibus· şımdi bır tırlınadı:n son SE'niı git:ı y.u:·lılf lı ) 
Şmıdı '1ci~t><' aı,~Jıyor .. Kmı - J'8. arJlan masn.avi !<em:Jard" y.-jse dlı~mtı;;! uıı.. I'll~ 

~ız, l\ııı»:eliWı bıı ok>'JJ:.: gıbı parıldıyan u >ar gim«Şl(:l"ı , glİsı :ı.nl~ı• lJr. " ıı1'aD ~ 
Bugüı rnıtyl>.arı <m y(IJ•"· yeı, deKu;iyoı. Ben d<' tlı-a- btanbu "" ı~ıaııb 1 Bıı> bahar b.ı)'TaıxıJ.IU toMaıı 1a ı;uicıı'. bu yiız gu er ı>tı ,~üs- yurtlııı. l•ü_tu::ı ,c<:lik~ŞI 

yaptı!,_ le bakıyorum. mf'yı el# (~·J.,,;rııt>J< •• 
Hoı; Lav;ıJ da müsaade et- \t dııd kııı.rmıdan gavri ili- ~olı ıyi l•ılıyoı hır. , . , 

uııyor yd. tr:ıu"i hır tı.k rı.efe<. 1.u1<..ıu.,or: c;.,7.;,., ,...ı:ı,ıh, ı;uldll 
PaJıat n d< olw:ı. n de ol- • • • S:illadı. / 

sa. bu CO$kıu w zevk dıyarı - - Ooob :.. D•"'""·· l'kp ı 
nln f~ınler-J lBtaııhllllul<A.t' c<~ .. Ba.ıı(,(f'leı·, g<ızin<>lar «l<•lur ta- zar~ ... ~ 
' thltlı. şıyor .. Rard.; yltlr, ~}arla., t:.az-, - 'l1rıt;ı~ '1·duil ı; _ J 

Arru .... llt~.tc.~ul-'( 'i H.ıyır, bu yJl Jarla doldurdltğll ~ahtUerh ~e-ı ınc..~~n. rıu.1H>ırı(;l<-"r 111Jl 
JıJÇ eh: oy! d(-ği!lcr. l:llnİ taHJra (.aşır•; ffiR\J SH W'<l.1 tt><on' vf> S o 

l-kr ,,ey, lıc.ı Ş<-). ve.ite,"""!'·----------------------; 
~ade bıı tıkı<uzluh yetimJıJ. ık 
iııliyor ı::ıbı, 

N( <kımmı tın coF. l>ahaı. 1<c
nn çaluı l•ı.J.ıı;lı da.lga/3.1'1 ne 
dr yoı<Uıı ltı<)aJard~n zevk :ılım 1 

l<urwml dUJ"uşlw sahılırnn tton 1 
suz zt·vlılım yaı;amıyo. bu gun. 

Her tara.1 1R>11z beı ta. af .,....,._ 
sız. Her yart runt-k a.vJıyoı, ~ -
rıekavn Ol'. 

• • • 
Dur. ~;ınd11tbıu11una ınttıw. 

V<· bu acıkJı ılhwıı OJ'lWM gt"Jd> 
Nına, 

Gec<'D ~('n( tıu alutler· bu g:ı-. 
zino tımcal:ıuı<, dc·lu ıdi. Şım(b 
n.e ~ıncıı Pvlıyorlaı. Bııglill tıu 
ak~. yarın Vt fıonrnUiJ'J, ~on
rnl drt; .. Bovı~ rn' {l1~ tak 'J :.t· 

zino 111thıbı tİır " )' de ımyüı '-
Bll"!'<'Y soyk'loıyoı .. j 

- Kuıı; hılı:r bt"lk} ~Wı <i<>ğaı: 
yi:ac a .. JJı: Mlf,Z ı.ı;acap>;. BeJJ.ı 

soı: a., çrı~ag1.>. .. O zaınaı ışl• l'el 1 
1'i CK• bli'aı. !,'QZ açac ı;,ı.:o.. \ 
Dıvor .. 
Teİrıeonj Hlcrim. Hlm >lll2 

aı;ı;ııı, Htm' 8oz •1<;~• Heın cJ(' ıı 
goz =::ut~ln bu µ1bj adaınJar. 

Çunkıı. 
Bnnıın l'tt•rnnda e <'tte hıı- ha J 

y.ı va. H~ sıw, ieın. 1 o -
nun ıcın. HNu dt: :Ular ıçm. 

Ikın - ~, 
Duıı pazıı.rdı. Ha va. ıJılt Vf' 1 

sıkı . Ao••ı,, tıunalt.ıyoı g:ıb"l 
ın.~3rı!. Da.yanamadmı, bu- ah· 
şa ('vvellı.i gorUfle ald\;;un hu
züıı \•e kedere rağmetı g~Jl bn 
bo~· dolasro.ya çıktım. 

Sıı.billeı , Y edilı.uk:ı-e l<aclaı u
z.anan lsUı.ı:ıbul luyıku-ı.. !ıf>.ru 
nedE'noc geue (,Pkti. 

H 
• 

(Ba! tarafı 1 incı fôf1ı1iada) 

dıılan bıı kıımmdarıH • uı.ı t; -
yin <cdılrrııı;, olan General ı Yiey
g&lld) Parist: muvaNılat c·d)yoı 
ve bıı~kuınarıclruılıl vazil <«» i 
derııhtı1 C'yliy<,rdu. 

llfarrşal (Foclı) ı:uı bu eski 
aFkad•"· (1920) yılındaki Le
hüıtan !!(,ft-rinin mübdii '<" flıı
rıyedt'ld Fı amnz kun•Hl('lc, baş
ımmatluanı encLji>ıi. akl..eri lııy
metı W' doıj:ıulıı~J.l ·uzj.lıırlen 
tıütıiıı Vıaiı ... ~rn se>'ilrı bn Nd-
1'.. 

B ~, döndiiriıc:ü hiJ· RtJ.ratle 
m v ill;.;,yeı,,, doı!m ıridıltbiiiB
den dolayı tevkili.dt- O<iniı ıwen 
ef.1,,- ,ı-ı uınıyc ~n~ı-••I (Vh. -
gand) m bl)şkuınandaolı?.< ge -
tırılmesi ü:aeriııc dcrtJ1 bi,r ne-
frs '' ınış vı· biti;eyle iiJ1\it e(· 
met<>. lıru; la m11<tı. F.rM 111 z mili eti ı' 
yen• haşkımıanuanı. güH,my · 
v ıl.mmt edıyordı .. 

H;ılt.uki 1 cyg:ırn 1 ;·um.u
dııyı eJe aldıg sıra<iı,1 . ima lddn 
bu,ın.-ı ordulaı gruı•ı.ı il<- 1 >;oın
mt>t ur.erinddıi ii<:um~i ordular 
grup ırrasınôaki irtıoot 11(- mu
vıısahınm kt-l',ılmt'si brı t-mri ı 
valuvı. 

Harp oo~b:ıcalı b'ı, gii ol-ı' 
rııuıol'o VE\ Gt•Df•rnl (\''('yg:ınd) 

i 

F1tka, Allah bilıy ya .. Dun -:;;;.-.-•• -.-11-.·--•••••m:mmımm••-~ I akijumk1 ıntılmın ıçiıuclekı Mrı 1 ~ "'"' 

hfila var fl: hı<. gönliiın ce1ımı· z A'·unu.Rtuın1aA:ı bü· i:.ıt'lo gec.ulı., FEJfminAin Unutt'",,o"' ! 
yordu bu cdısı. ' 

Buna rııf,men l!etıf' kalktım, 1 

gen ycl cıktun ve daha.. ;ıaJu- f 
le gıde.n geru.ş caddeye yahlaşJr- ta1~ıu11ın.n yrb.-ı1ı!~Hl <·n. t'lıyuk '-'€ an ıoulıl~,.tıtil 
ken bir UJl<Ur; selınin akıp gıdı· 
şi ben ı bayr~tl aaı «fi: 

- '"Diıtıku hal ne ıdı ?.. bu
günkü nedıı " ,, dıJ>e du~üudıim 

KRALiÇENİN 
( MARiE STUART) 

icıu:ıdon. 48'r.B1'A 2.'11cJi;.JG) in nı<·shu~· (<M·ıhı<lf'H ik.\ı\ı.\.$ <·dılr.1"' 
Mf'ğ~.r: s~j)]lcre <]o~-1111 ·u.,:;<l~ :o hle vLv u6 ~ ~lt, ilf'n Q;..ı H~~o.} ~~ıı.c:~ 

yıp gıdcn biilwı ııehır yoll;mn- önuın••••~• cvMA .~.....,, 
da Lep bu rnıwzarıı. varm~•. Me- ş ı. n K r,;,, • ..,,..,nd 

ğer iltiin lıalk 1'ütün l!'-ılııl' ııa- GALA Ml)S,\ M>:;ll~~ı ,,.· """ t;.IUW•• 
billere akın ~diycırrouıı d;ı lıe- t 'lllbıaı•••IQll:!ll&:!il!:llıılal:s!lllillıİllllD. ... m:Wıiiiiı 
nim bal:ıe.rııı yokmu.,,. Btn bP> 
şey• ve J)('r za an olduğu gi· 
hi gent' y..nbş üıı\inrniışurn 
gene yanlı? gormüşüm, g one 
k€IldJ dar Vt n<•kı<:ın lıı~ulıı:ım 
i.],('> bır bedh'.iıüy<' düşmüıııım M 

Bütün şeh1r ışte karııı.m<la ve Yarın 
avakta.. nınıclik, zevk ıı.uıUe, 

~"' ı<;,ınd.- ~öy kııe silyleoı<' yu- a 
rüyüp gıdlyorlar. Yooi bir zev am 

AR 
ME 

k ye bır ııeş'eye dıığru 
Güniin pa.r".r Vt' tatil gıiniı.oh1>

ııunu. haftanın bütün yorguulu- , 
ğw:ı' çık.~anın ancak bu kı.ııa 1 
ve clıı.t' ?.amana münha.ı.ır oldıı-

PARİS 6' MOU Lİ 
1,'t>nu bil<» v cluyan halk lı~r 
şeyın zumanım mutlrik .• 

Dun ağlıyor, ınliyor gibı gör
dugüm; o-süz ve yetirol<ıl'. gı
bi kimsiz 1mnııesız bulduğum 

' 

HALLO 



h~ 
} 

•• ıP 
•"' 

Bayramı 
ll un 

(e•ı tarafı 1 incı sayfada) 
ıanac.ı~--

l:>AHAU 

-

haya· 

- ( B•ı tar•fı 1 htc! uyfoda) 

esm ... 1 har 1 R A TA ki grup cephesınde felı\ketli 
hAdiselere meydan verilmem.iş, 

ltıı ":"'=· Bu seneki bayr:ı.-
n.n bır hususiyetini ~ un - F b . b 
-n atletler vasrtasiyle Anka- a rıka ve mat a:ıların 

Dük Spoleto 1 Roosevelt'in l 

Hırvat kıralı geni beyanatı tebl lmgv le .- -. ikinci ve ycdınci ordular kıta.a· 
tını muhafaza etmişti. 

Alman tayyarelen Atatürk; yukarda da arzetti-
< Baı Uırafı 1 lnol aoyfad•) ğim Ve b~kaauıın eliJlde dağı-;;Ya, .'.'Ebedi şeften 1ılilli Şe- [ 941 maktu vergileri 

et~ kgötlhi.ilen bayrak t' kn tespit edildi 
ilan edildi 16 Mayılita düşmanın Gınde fngiJiz hava karar- lan k.olordulannııı teşkil ve tan. 

Amerika Cümhur yaptığı hava hücuınıarı eaııa • A zimi için Rayakta insiyatifle 
lıı:a e led!: ... Bayr~ tam 19 
da Yııı güııu merasım esnasın
ı~karaya, merasimin yapı
tı,._ Si.ada getirilmiş olacak -

tiın Şehrimizde yapılacak mera
ret la~lıcoı iki kısımdan ilıa
b~ ? cak, ilk kısmı sabahieyın 
'l'~ bir geçit resmi olarak 
eek rn ydanınd icra edf c
~telle törene öğleden sonra 
l(adılt .. f spor hareket!Cri ile 1 

deva oy b'enerba hçe stadında 
Ge "": edilecektir. ı 

tUn 1~•t rcsnıin<' şehrimizin bü-
1\erb~eleri iştirak edecek, Fe- I 
ııt a G?de ise futbol maçları 
ı.caıJ!~_t.ızrn müsabakaları yapı-
~ 
Yun_a_n _B_a_ş_v_e_k_i 1 i 

Ankara, 18 (Hususi\ - Fab
rika ve matbaaların 941 yılına 

cea, "''"'' 1 ıncı aayfad>l suıda iki düşman tayyaresı da- gahını bombaladı işe koyulm.ıııı ve her türlü mesıı-
Yeni hudutlar, mahallinde bir Reisi Totaliter re- hı> Ciüşürüımuştür. liyet karşısında vatani ve millt 

aıt maktu vergileri ma Jiyece tes
bit edildi. Teşviki sanayide bi
rinci sınıf sayılan mCiesseseler 
100, ıkinci sınıflar 90, üçüncü 
sınıf! r 80, dördüncü ~ınıflar 70 
ve rlaha ~ğı sınıflar 60 liradır. 

muhtelit komisyon tarafından Irakta, ı;ı mayısta, Bık;ra _ 1 ( Baı tarafı 1 inci .. yfada) h kete . y ldır 
0 sarahatle tesbıt olunacaktır. Bu J

0

İmi itham ediyor ııre geçmış ve ı ıın r-nın 40 kilometre J<:adar cenubun' Irakta 1 usul tayyare mey- dıılan grubu kumanılıınlığındıı.n 
komisyon, derhal Iaa:1yeu.ne Vaşington, 18 (a.a.) - B. da polis karakollarnu, haa.se ·r danında bulıınan Alman tay ·ı çekildiği dakikaya kaJıı.r ayni 
başlıyacaktır. Yeni hudutlar, i· Rooseveıt r.:ıilll ticaret Wı.ftası sız olarak i;;;al ettik. yareleri mitralyôz ateşine tu- :rız ve hamle rle bar~ket et· 
ki m"mlekctin ihtiyaçlarını na- milılasebctile yaptığı beyanatta 1ta.ıyan ı:.e..mi Tebliği tuhnuştur. lleinkel tipinde bir mişti. 
zarı dikkatle alacaktır. totaliı.erizmin tahakkümü a:- Roma, ııı ıa.a.) - lt.aıyan or- ı tayyare ateş alarak harap ol - On bir <>"Ün kadar; haddi za-

Mualıede, derhal mer'iyet tındaki dünyada bcyndmilel ti- dulan umumi karargfllıının 3471 muştur. Diter bazı tayyareler tinde kısa gibi görülen bu mud-
mevkilne ~irmektediı-. caret.n ancak bir taatTUZ silahl nu.aıaraıı tebliği: de hasara uğratıh-nı~tır. Ama. det zarfında Atatürk; omür 

2 - Adriyatik sahilini ala - ol:ı.cagı.nı kayd~tmiş ve IJÖyle Şımali Afnkada Sallum cep- rada bazı petrol sarnıçları do- yıpratan ve beher günü aya be-[Mütehavvil veı giler sıraları- ı 
na gere sırasile; 32, i02, 402, 
101, 80 dir. 1 

'isbi vergiler sınıflarına gö
re sırasile yüzde beş, yüzde 
dört buçuk, yüzde dört, yüzde 
üç buçuk, yfu:de üçtür. 

k kr eden askeri me.ıcleler ü- demiştir: j Jı.esinde dilşınanm yapmış ol- l nanı:.ıaya mensup tayyareler del olan ,..ece gündiız uykusuz 
zcrı.-de bi? anlaşma: - Birleşik Amerika, demo:•- duğu taarruzlara karşı göster· tarafından muvaffaklyetle bom ve istirahatsiz hiimnıalı bir ça-

Bıı anlaşma ile, Hırvatistan ratik µrensiplerini müd:ı.faa ve mi, olduğumuz anudane muka- bardıman edilmiştir • 1.rşına ile milli ve vatani cndişe-
hükiımeti, İtalyan Dalmaçyası· lib~ral iktisadi siyasetin tatbik vemet tam bir muvafafkiyetle Habbaniyedeki İngiliz hava l~ içinde bir an dinlenemedı , 
na ve İtalyan krallığına karşı ve teşkilindeki manevi istika- netıcelenmiştir. ~an, esir meydanı Messerschnıitt tayya- Onu en çok yoran ve Ü2en mü· 
harp gayelerinde kul!.anılabile- metini idame etınelirlir. Birle - ' ve levazım bırakmak suretao relerinin refakatinde uçan He- him bir şey ele pek yııknıda, sa
cek kara, deniz ve hava as- şik Amerika, büyük bir kısmı geri çekilmeğe icbar 00.ilml,,tir. ı inkel tayyareleri tıtN.fından yılı günler içinde bükfunc.ti -
keri istibk5.ı:nları, lıarch'it ıis· itibarile hırs, B:!bepsiz korku ve Hava 1;eı;ekküllerimiz, Tob- 1 bombardıman c<lilnıi~tir. Ha- nin düşeceğini makine başında 

Hess h kılında !eri v<.:yahut askeri tesiRat vücu merhametsiz tanrruzla hatıl o- ruk fü::sünü bomb rdıman ede-! aar ve zayiat azdır. Bir Mes- def'atie bildirdiği sadrıuam 
d~ getirmiyecek ve idame et • lan tahripkar ticaret tahd;tıc- rck müdafa tesisatını, kıtaatın serschm.itt tayy:ırcsi bir sıhhi- mareşal İzzetin derin gafletkr 
miyecektir, Anlaşın:ıya melfuf ri yilzünd<!n koşmekes iı;ine gi· tahaşşüt merkezlerini e Sol • ye otomobilini mitralyöz ateşine ve 13.kaydiler e verdiği cevap-

osydf :•r hazır bir h:ırita, &nlaşmanın bu nok- ren dünya iktisadiyatım tekrar lum'un şark mrntakasındaki. tutmuşlur. !arı olmuştur. 
u tasını daha ziya.de aydınlat - kurmak mcsuliyetini anca'~ bu motörlü vesıtalarını hasaraj Bu harekat eımasında 6 İn- Onun bütün hedefi, lıilihare 

maktadır. suı·etle kan,ı'avabilir j uh-atmışlardır. Hava muhare- gilı·z tayya~·ının· · kayboldııgu- bütün memleket ve nülletin bil-fBq .. rafı 1 inci oayfad>) 1 Hırvat hUkıimeti bir hal"' fi. " ' ' · - ·~ 
,. HaJtik:ıten müthis bir dünya heleri e~nasında düşmanın bir ı bildirilnııştir. Kayıp avcı tay- yük fodakarlıklarla ödedeği a-

lerin elındc kalacaktır. Hitlcre 1 lo~ıı viicude gctirm~k niyetinde j buhranı karşısı da. bulundu • bomlmrdıınan ve iki avrıı tay - yarelerimizden ı,;,.inin pilotu rıa vatanın düşman İAgalinc dü~ 
İngiliz ır.ıl!etL e lıazin bir dev-, olma :hnı bildirir. ğı 'aıır~ biliyoruz. Totaliter ta- 1 yarcai düşmüştür. 1 lrurtulnıuştur. memesi ve sulh akdine kadnr 
r eglencc mevzıııı verildi- 3 - Bir gar3nti ve işbirli~i 1 arruz yalnız dıR ticareti:ni.ıi de- Ege denizinde düşman tayya- orduyu her ne baha.:;ma olur-
ğinckn Jolayı minnetler olabi- muahedesi: ı-;il. demokratik va'"m" tarzı- rele-i, Rodos adasına bir akın sa olsun hiç olma:ı:ıın eldeki mcv-
liriz. Bu muahede muciliiace, ltal- m•zın bi1.zat bünyesini tehdit et- yaparak cüz'i ha.sarat ika et . Habeş sefeı ,. d rhal cudiyle muhafaza cdllm ı idi. 

Nı.zır 'i''cJau ilave etmiştir: ya HırvatisLın krallı'(ının is- mekteclır. I mişlerdir. 1-:zet paşa bükftmetinin, bu 
- Hess'de emellerini efen- tiklıi.lini ve arazi tanıamiyetini Nevyork, ısı (a..a. ı _ Va· Şarki Afrikada d'ik D'aoste- fıli gayeleri temine katı gebne-

disi g.bı modern zamanların en garaııtı cdar. . ş.n<.:tondan Nevyork Post'a ce- u:ı kumandası altınd:ıh Amba bı"fmı"yor diğini gören Atatilrk, çarei acil 
büyük siyasi cinııy.'tlcrinden Hırvat hültfrmeti, bu garantı kilrn bir tE'l •rafa gör" bitaraf Alajinin son müdafilerinin anu- - oLıak üzere kendisinin Har-
Mrkr,:ını irti~·ap suret.le kirlet- ile ve bu. n:ıııahedenın ruhu ile ı 11•mk!<ct!cr tebcasının I'aris- dane mukavemeti devam et - Londr:ı., 

18 
(a..a.) _ Reu- biye nezaretine getirilme inde 

miştir. uygun olrlllyan hiçbir enternas- ten ve işgal altındakı' Fra~sa· mekteilir. Bu miid:U'iler, mal- ısrar etti. 
hh .. d · • · k " terın a.ı;keri muhabiri bildiri -He"'..S't> d::Jr dos1·alar ha;-Ar yona! teaa ıı e gırmemegı 3 nıı1 diğer Pehir' rinl'l 11 ayrıl :reme fıkdanı yü::ünd~ her ~a- Ne ~=k ki; bütün hırs vo 

Londra, 18(a.a.i - Londra bul erler. malan yasak cdilm.iştir. at daha ziyade milıjkiilleşmekte ye.: fena · dW,üncelerden pek uzak 
gazetelerindE"n Ewening Stan- Hırvat lıüki'ımc.ti, "rclu. unun 

1
. , • 

1 
, obn şerait altında ce<-.:ıret ha· Londr:ıda ifade e.tlen fikre olduğunu yakin<'.n bildiğim At:ı-

dart diyor ki: tan::imi ::;in liizım olan her lm· n z r p r·ı~ı r;kalan göstermi~le:·-ir. Duçar göre, dük d'Aoste'un teslim türkün bu anusuna sactrazam 
Rudolf Hessin Almsnyanın sıu:!.a İtalyan askeri kııvwtle· j • tJ 1 il "' ' olunan ::avi~t ve. yarnl•ları tah- olmak için ı;artları ğorenmeği Mareşal İzzet "Badcs5Ul11 ar-

vaziyetine d ir söyledikleri ile rinin içbirliğillden istifade ede-, b m lrı y r. 1 r ·'J Jiye ve te;ı,.,-i etm~kt --!ıi imkfın ru-aştırmaııı, muhakkak suret- kadaşlığımız eltafı süphaniye-
Nazu.erin planları üzerinde ver- cektı.r. ili l 1 ırrzlık da bu r.ıilşkuıiitı ""'ttir _ te, Halı.eşistan ferinin he- den mamuldür., cevabında bu-
dü' i mallıınat hakKında hazır Hın'at ve İla.!yan hükümetlc- ' nı:ı)ttadır. men derhal tama:mıyle mhayct tundu. I>'akat bir kaç glin son-., . "-'-"- ld • '-•d . (Baş taraf> 1 inci •ayfada) ~ b lac • d J ,ı..n.;11· o·· !anan gizli raporlar şimdi bii- rı. ınWu.uw o ugu ""- ar = · g., · ili k . . in Adallo Sidano'rla difamn"ın ıı agı eme t .....,ur ır. u- ra da yerini sadrazaZH Tevfik 
yük bir' dosya t ·ı'il etmekte- mtle giiınrC~, para, kd~m11_i_ryo'u

1 nyt'! J nuı.ı:ı onnsen:n bir taarruzu tardeı:'ilmi •;-. Di- küıı Amba - Alagi mmtaka- paşaya bıraktı. 
dir. Başvekil tulün raporları ve deniz n~lrl.lyatı ve ·u ur an· i! t ~ . ğcr mıntaka'arda tebedcllıı yok- sında her tlırlü muk:ı.veıııetin Gelen ve gelecek hükfunot • 
O·kumııştur. Ha!e11 bu rapor • laşmalan akdeyleı ı#i taahhüt e_yru ' 1 (a.:.ı..) -:: Surıye halen manasızlı<bm mııılr;k bu- Jerın· mu··t,.eke ahkatllllllJl ıne-

d ı .,,. ve Lubnan Fr.ınsız vııksck ko- tur. ~ 
tarda bakar bakmaz göze çarp- e r->r er. . • k luııduğu muhakkak olmal:ıa be- vadmı biiyük vı> şilınullü bir 
ıruyan malıimat 0111 ı olmadığı Garanti ve işbirliği muahede- mıserı general Dentz, bu a şanı Alıı :uı reQRİ hl Ji rabcr, 'ğer il:i İtalyan muka- elestikiyetle tcsbit eden rlu!lllla-
miıtehassıslar tarafından tet- si 25 ee!'cliktir. 1 sn:r:ı.d·ıt dol\ ı:zJa _Ildeyrkıı~·i.at'~ Ber.ın, lo ıa.a. ı - Almm1 v net merkezi, yani Amba - A- mn; her türlü tekliflerin J;:ı-
kik e&lm lrtedir. 'l'c .ı:~ cd_ c..- 4-- Sp:ı'nt.ı ve G !'Z<l a a · :- . yosu .ı" aşıı.gı. a 1 ı yı bı§kunıanda.ı:ılığının ttbli -.i: 1 ,,ın:n ~C'nubu garbiımıdeki yW'l eğmckte,1 başka biG lıir ha-
gtıe gbre, ess 0 ra ınc an Y-:=ının ı aresı ın tAın a e- _ Fransızlar, Lübnalılar, o ar mın a asır.-11 ve ulSe yat eseri gösteremiyccclt, mi • ll t f 1 ·'·-· · ·d . 1 !"· d t ı ırat etınıştır: Mııhartbe ta"V1ll'CI imiz G nd t k A ·1 • 

verilen mali'ımııt öyle bir ma· ati olunan notalıı,r: Sııriyelıl r M:anş-üzerıude. ceroan 5 .. JOO ton - Ababaııın ;1ü\l kilometre ka- At::::.ürk; kendi tavsiye ettiği 
· eti haizdir~ bunların hfsi- _Du ııotal_ar~-ı; bı;. iki. na~i:l'."!e • l\fare~~1 • Pet:rlnin ~;tabesini hacını nele 2 vapur tatırıp etrrii~ dar cenubundaki göllfr mınta- Jıukfımetin revişi halinden gör-

!" tını .tiıtier l:ıilın". <1.~a planla- mu~ıın bır ıc;arı .... ılıtarı~c! dimcdiniz, m:>rcŞaliıı nizam ve !erdir. Ayni tayyarclrr gcc.c - k:ısınm ismi geçmcmektedfr. mü;ı ve İstıınbu!3. gelt'~< !lfC'c-
rının b=Iarıııı deği~tirmetç verılm kt~ıv. Bu r ~ı.;ır, "· ·ııı o. ulh lıararet:i orzusundan nıül- leyt.ı cligcr <:üı l ııiıcpi de lı..sa- Sanıldığına .. Ol't', İn<>ilız im- IL~i Mebusan ve Ayıuı içinde işe 

b kılı H "~· ı ··y d Hrr t ·~ı ıe b•ı n u:Yrııtı1.rliirdtr. Bmı<ian baş- b b" 1 ırl bul h 1 ıncc ur ı r. e.,.ın ıer so. - ~ man a, \':! araz .. '". . . . hem l:0ye<ıanlı, azlmK· r ve . . paratoriu.c lrnvvetleriuin lıır l ı:;- yarar e ema ar up ": o -
!ediği de ayrıca. bhkik edilmek- l ıı;ır'1 İtel~an el:~llıyrtlerı '·m 

1 

hılki:mane söz! rini jqitt!'.liz. ka lngiltereınn cenup ve cenıı- ,.,,._.ı ha'ruri hedefleri olan Lib- =zsa şartlı, kayıtlı milli ira-
te(lir. r;?r·nt· Jerı de ıhtıva etmekte · Ayni cfalı:ik i!a İngiliz tayya· bu garbisinde birçok li.::nan!ara 1 yaclln hariçte tutmak m.:ı.ksa- d ·yi temsil ka.biliy tı o!anbrı 

Hillerin eski bir sır arkadası wr. . . , . relerı·, ansızın t..yyare meydan· da I!ır:a hücumu yapılmıştır cti • .ıe I alieşistanda muka·.eme ı iıraz etmek ve cepheden yürü-
! •· ' · J • 5 N ı - . 1--1 lngil~I"'...nin cenubııuda ecre • k · ted' o an ... •nınm.u; mıtcıarrır erın - - ı ıaı pro Oa.u . la.'1n1!za hiicur.l ed'yerlardı . te m''mkün oldug ı kadar de - me ıs ı . 

" Hi rmann Rauschnı·n" n. "·k il İta! H ya:ı eden haı-'1. mulı'1re1:elerin · b ,_ 
u 'n e .,. .u.ı pro..., ·o .a. . va. ve ll" :ı.rcrselke' ,. ve n.lkanlaı:ı son- \o-a1!1 c::mek hususunda lntler· Ordular gru u .... ım n ::.ıı -
S.ıcHatord, yazdığı bir maka-! vatı.st.:ı.n. ycn~erı yapılıncıya .l'D, İngiltere bir kere dnha Fran de 3 t-f;fliz aı-cı si dil· den talmat almış bı;lunan Dü- lı~dan iat la etti ve • ı..;, gl)-
lc1e rliyor ki: k~dar, İtalya ıle ,.s1 a~ııl~ Yıı~. 0

• sız topra,";ına. hücıını etrnış ''.e şürülrr>u.~tiir. İ kün, Goııd. r ve göll r mm ta . çirm~den İstanbul geldi. Te-
~Rudolf H ssein harbin c ı·-' la·:ya. ~ras~ m.makıt mua · 1 FPaı."TZ kanı akıtmıştır. lngı- Siınal' Afrik:ı.da T•J' ·-ukta n- rmd.l m;ıkavunıt.., nihayet nna başladı. Bır ,ıın r <-

tasınıla dikman memlcket:,.e ı~cdcl 
1 
ı '.'.';cıy.cU~b;~lunclurma- !iz hiikfiıneti, Frıı.ıısıı~ Suri- gilizlerin )ap!zj1 mütca.ddil mu vermiyeceği mulıtemeldir. nü üniforınaııiyle meb an ko-

l.açması Hiı.Ier irin kaybeıJ!l· r:ı t... el':'lel t,ocırler. 

1

. ye t"ızerı·ıı' n t"'"n vey ut te- kabl lılicıuın teşebbüsleri top · t ,.._ rJıırında bir çok mebusl:ırtı 
. h b 1 d h b s~ı. Z - ._ ><>n " ..- 1 at-· "· µu··-'·"~u··ı Habe~iatand..:d ta1'r'1n J<ı. · miş hır mu ere e< en a a u-t Dük ,,,....ıe_ .. agr

1
epuo .....,. ft •• ~"fı' 01 __ .... yer in.'Il..üe mec- çumuzuı .. ,.ı •- """'' - - , g.ırilştü. Onlara m·rn bir tar:zı 

yii b. eh mf •t d' Ak "'"" ~·= .,, mü•Uir. Dü~man, bıı m11kab:J talanrun mıkt.n katı swctte k ır em ye, e ır. s e- b"'~~.< .. , bur ka!A~ Alman tayy_ arelerini . y • 
1 

hareket tavsiyesinde bulun:lıı . - ı k•t "k k d ı R ıs ( ı ~'k =· hu"cumlarında top"'' kuvvet' ıfp malücı dev,ildır. Bir ,,,fta evve · rı ıare " en yu se ere<•'Y oma, - 8:-!l.. - vu ue kuvv ti pliffi.·Urtmemekle it- ' ~- Maalesef hcvuliu b·r k rkıı, 
duğw bir . ııd bu htdise 1 Spolcte, H_ırvatıst_a_ n kr:ılı ol.:ı.• h ,111 etme'' su ........ •iı:-, Fr:m.•ay" zırhll otomobill~rin mıi1.ahere- H.ı • , •. ~andı tıkriBen ::l3 bin meoıı !arın riliri lıürnyl~.crinı 

H ti . . "ti. b' d be ı k al d • n 'n>J ~ t' ·ı·ı 01,.,.,.,.,q~ ,•a lıı'ah'~ mu İtalyan ve 36 bin yerli l'..•k rin ı er ı~ın mu 1ış ır ar o - r~ tae gıyme · u:.:re y un. a kanıı bu tecavüzünde kendisini ıne n. ..·-~--~ ~ • .. ifadeye, ve sabip ol ! !.kl rı eıı 
muııtu . Hitlcr en sadı:k ve en Z•rcrebe gıd~ktır. Maamafılı haklı '"""·•-·mek istiuor. Hk vaffakiyet temin edememi~tir. m<'vcut bulunduğu tahmin e<lıl- ID"""U haklarını tal~.ı e imkün 

odlı. . k-" ..,.. I · ;;=...., J Al !t lv·~l •-'an mı·ı· m kte iJi. Fakat bnnl.ırı:-ı t.:,x-. ...,,. az h ın mıısaı ar aua ~'lı kcndi.sl şimdiden E ıı vatıstnn bir ~y' tunu haklı gö;;ter · ma!l ve a . ~· · <u • görıileme<li. Bir giht sonra eh--
kaybetmekle kalmamış bu - kralı oL'l.l'ak telılk!ü crli'mekte- mnz. ' • 1 rckltep muhtelit tt>şelıkül!ı>r b:r zı taksa >i hakkın:la hi~tnr reR kem ve biharckct Osmanlı 
k ]'lilln n:ızilerin düşmanla- dir. Iılrvat ı!evletmin tükümda- Mare•al Pctainin ~t ettiği mukabil hücum C3Tl=nch bir mi malümat yoktur. Egcr Anı mebusan meclisi de ft'li\'ıro.Jdi. 
rına ilt\la ettiğini de giil'ruhıı- 1 rı vaziyeti, bugün Cııirin.nl sa -1 gibi. Fransanın İn{:Pltc_reye kar miktar rsir almıs:artlır. 1'\o\lum ba •. Magi mmt:akaamdaki mu-ı c. A._ Gt.'REC 
tür. 1 rayındaki m.crasimin ~oınmd3' ı;ı lri~bir tecavüz myetı yoktur. ve Ka·cpuzzo riv, ındaki son harebeleM bunların 'Jüyük bir -----------,--

Z:ıferle herhalde sıı:boş bu- ilk tcza.hür'-inü verı;ıiştir. Saraı.: Dünh-ü muh:ısımlannıızın kul- mulıa b~lerdc dört rlüşr'l.lı ekseriyeti iştirfık etmiş .se, bu ı· • ı., • • • 
ıunmıy=. bilakis şürhe ve en- erbinı taht saıonmııı tcrk!'dcr- ıandıkları saı..ııiyet. mütareke zırhlı otoroobili ilo ,ıı (er " rroktadaki ttaıYt>n kuvvetlerinin ı anşam O"Zln iSI 
di.ı;e ile bir kıskaç iclnıle kalmı k!'n, İtalya kralını mütPakıp ye· şeraitinin tam tatbikinden doğ- harrı matzemesi i,:tjnam eclil· tesli~ olu· '.•oıın, diğer mınta .

1 
-

olan Alman milleti için bu h' - ni Hırv,at kralı C'.ıkmı".· ve !tal- 1 mi•,t'r. k,a':'rd,,ki harekat-\ da sürtıtle • · . ma.kta<lır. "" " c!'se daima korkttıı,"'11 miithıs bır yan ı-eliahdi bunu müt~akıp sa- 1ı --- bir ninrr, .. ct v -diı\."<!C/!İ ınuhte-
b' .... Hakıkat t- dur. ıgiliz lıiil:i'ı • 1 hakikatin birden ıre me,....ana I 10""1 tE'Tkeyler.ıi~tir. t· . F ı·th·~ etı.:·· Amer~'<ı Frıı.ıNZ b'f'ftlİll"l'ini meldi:-. 

çıkmasını te kil eder. Bt1 haki MJza.lıe i1,ıin ~len l yan me ının ransayı -~ gı nı~.e <"11 'Qr 
k.ct Almanv-ının uçurıımı111 ke snbaym.'l ı;eyln, iftira ve bi.iht:ınlı uydur- Lonclra, 18 (n.a.J - Daily 
nacında old$dur. Bıı hiıdite Hartuın, 18 (a.a.) - Cuma makb ,_ 'r v

1
e cıı1 . niyaı:ıe tLcavüz icin Mail'in uıplomatik nınhabıri ı ,. 

1918 de 8 Avı -to3 mcılı.,rcb,-;i .. .. t 815 d bı·r ı·talyan a.,anc en ır. y=yor·. 
gunu saa · ~ · ~· 1 h nlara karşı siikün 

esıuuıında.. ·rolıubı..L.ın l't~ Al-, sul>aylar heyeti, teslim ş.ırtları- 1 
' ız e1_re., ıı uk•bele ede.cek . Londrada mes'ul m>hfillerdc '----------·--..,..., 

man kıtalarımn muh ebeye nı ınüz:ıkereyc memur bir yi\k • ~rz_'·;il~~~ik~ı F;aıı..-.ızlar, s~: bi!dirildi ,ine göre, Arn<>ri!<a Bir 1'.J Mayıs 19_4_1 __ ~1 
ı,'i~k i teınelcri hadisaine sel~ !talya_n subayının ııuna- riydiler ve 1.Ulmnlclar, dahct "ı- le/.k d~vlet!eri, şimdiye kadar 
benzemek'.1'dir. •alalını mıısalcereye memur bır k b' .ttih· dl kll'dl»o<:e i•"irl". hiçbir 1.aman olınad '·ı r'~rec.,._ıe 

ı ı Hitlerin en iyi .rne- yiiksek. İtalyan ııuba.yıwn_ mu- ğ: y~~cakl~r a(akat il't k~;iıa:, harbe girmeğe hazır va;:iyctte-

1 
e dalf! olan kıısıırımz bir vasalatınt hazırbmak ııare-

1 
' 1,.1T .. n ""'· _.

1 
dir. 

· k -''-'-'o İ ·ı· ·ı - in • t· arını maaum - """ ""' ı e. 1 d Alm~n v:ıtanpen·e..., en...,,,.,.~ ngı ı7. mCV7,ı cnn~ f',C ıı~ ır. cİ .. 1 . b' ınuhtıSemat h Amerika donanması r:;ı < e-
bu Jıirliğlni dahıt ilt'riye gö- İngilizler, bu yill< k ltaly n 811 cccıı:ı W ır .. . tıni . , a- ni7.de r;ıstladı!;ı bü+tfu Fransız 
tiirı:n kten imtina etııriştlr. Her , bayı ile, bu subayın dıik d'Aoste re1tetinc tevessul <! yccc.r • gemilerim musadere ~mrini al. 
ikı· '-•~·-- ele ualarım uzakla- adına k'lnu,ması gartivle vö- lcr;I•r · 

1 
p •·'-d Sur· · t ~-- b. f b .. . k ~ l • .,, 1 '~ "A "~ e-= en ' ıye ve mış ır. ra mal eu= ır nncre enze - ruşmeyı r e mı~ rroıı:-. - L.ib . _ .. miidafaıı. H _ I::.ı:wn radyosunun bildirdi . 

mektcd;r. Bıını.laıı böyle AJ- te~in s:ıat JB cL ., ~ ; ve- 1 
, na._ ar~_ı.n_ı a', ı·nı "'ıı v iıLıe görı>, Amer:kaya ;::itm~k Ü· 

· · J · h " l:ı ı b ı ı m r K vazıre,;ını •" · . o a- "' mantarın gın<;ttC!r erı er,.arc- sarl r <a u o t:ıımazsa ı.lc;ıe if . . ~ bi to.r i ·r zere yolda bulun.'\n bir Fra"·ız 
ket bır. karaı=W ve aı•phe ~aat ~l ,15 rle ye ı;d:n ha lan- 2 , eyı: Jiif:ll,. !ulaz_ dderratı' n'a·' ae ı .a. ti t ·ı · k- ··ı · · 

1 "" t k , , ti ec.ccc"ım. ., ,a 1, ı 1 care gr-mı erı ·.., ı ~~ı.ınn mu. 
damgası taş1yaca ~tır.,, m3sı a arrur e)1Cill1 r. b 1 ~ F s;uriy, ve. Lflı sadcre edilcre-1!:i dün Vc.c;ington-
vvvv-..wv.,.,.,.,,..,vvvvvvvvvvvv Ateş.in saat 18 de [,ez.iı.mcsın- u una · ransıı. ' · ' 1 

- da söylemekte itli. 
den sonr •ki vaziyet lıakf-ında n ı hıdkının sadakat~ndcn ve 1 

7.30 P: og:r!'lm. 

7 .:ıa l\tUL 1\. 
7.45 J{ ı~erler 

8.00 ~tuı.iTr 

r..30 E\uı s-...tti 
8.-15 l\tUzı;,. 

9.:JO 11 r.fa,} ıs 
st.2-fyomı "1d:lc. na.it 
len ue.şrıyat. 

ix: 
12.30 l'ı m 
ı'..!.;l3 r.ıu:ı.: 

12.45 (1 L .-ler 
133.üO '-Ju: .~ Hart• ,1 lıc'1üz hiçbir ma!u- m :ı -.bhetinde'll cmınuır. 1 m~i:ı: tayyar~mriııin 

~·] t ~ark ordusu, km'\·ete kuv- bollllJB1·dıoınn 1 

Ri~t ,i;~,1':ı~r .• Fr:ınsız ıx,J=- veLle t. uka.be!eye hazırdır. Vichy, 18 ( a.a.) · - Ne~redi- ıs.oo Pı o !l'am 
... 

113.30 Zıraat t::ık-

vımı 

!8.40 Muzık 

19.00 Konuş.n1a 

f9.15 r.tU~!t 

lO 'JU 1l. JerlPr 
19 5 l\.flfZh>. 
:!0.00 Mi:. ık 1 
20 .~ Hacfy<t gaze 

1 
• i 
,'l,45 r.·tuz Tc 
ıı.oıı K' ,. 
!• ıo 
21.2.:ı 

21 ' •& .LJ.k 
.....! 30 l .. ım bi 70, 
uuı uı. 

(ilaf tarafı 4 m:ü uy''.:.da) 

maların sonunda h:tk edill'n bir 
eğlence.. Bütun bır haftaruıı 
yorgunluk hakkı. ..... 

Döndüm .. T.-en yolunrlan g~
çerken Florya demi ıi vapan 
uzun bir katar Lqtasyon.ıan ha
reket ediyordu. Durup baktım. 
Hinca.hinç dolu. 

Giınçler P"lıcerekr:lcn S3rk
mı~. bu ş"n sahilkrc zevk ve 
neş'e ile mendil sallıyor. el sallı
y0rlar. llepsinin de yuzündc 
büytık bir saadet ve sevincin 
sönmez ışıldı tebessümluri var. 

Onla~· uzalılaşıp gözden 
kaybolun'cıya lmdar Acyrediyo
rum ve içimde genişleyen ve 
yer bulan tam bir kalp istiraha· 
ti, tam bir sevinç ile: 

- Gülün, eğlenin cocuklar, 
ve- gençler! diyorum, bu mem -
lckctlt•r, bu diyar. bfü!in zevki 
Ye bütün nl.'ı;'em ne yalnız si
zindir, yalnız bizim ... 

orveç Milli 
bayramı 

Londra, ıs (a.:ı.) - Kral Ha
akoll\ r•orveı:. m.lli bayı-..mı mii
naseb~tiıe anavatan'.Lı ve de · 
nı· ·~ı ınemleketlerd,. bulunnn 
Norvedilere dün bir mesaj gön 
derm·~ .. ir. 

- len bir beyanata r,örP İnı:"üı ı ı.o~ "!luu..k ınt~ine i!lt.iz.ır ı · ı· 
t. ycsinde tayyare ,araya ın< ıril- bnmbarclıman Layy"re·!l~ cu- ------------------------::===--

Bcr!in, 18 (a.aı) - -"'Birliği !:.' ; rqçcbÜr cd,lmiş~e de iner- ma gimıi Şam mıntakası üze- l-----,,---------------------ı 
siy -eti h• •landa mü,;terek l.!r l<cn tclgr:ıf tc)lerıae c;.ı.rparıık rinde r,örününcc Fı«ınc,ız avcı ı ı 1 

Dirnl'1 Rl'IRZf KOROJI: 

Bıı mesajda ezcümle denili -
yor ki: 

''Beslediğiniz sağlam iman. 
v azi d~n dolayı ı.-i--a te..şck .. 
ı·ı;r c'lerm. Ifür Ncrveç, şanlı 
milli marşınız.ı çoc'->klan'ı me
s ıt inden işiteceiTimiz gü -
n n bir 17 ma)-ıS gllnünilır ge
leceğine ben de· kaniiBı.,, ,. , 

ATirı • F=ıı beyanatı yapıl diişmili,ı k,ındc1J üç ki<i kaçnıı ·• tayy.areU:ri hemen lı v:ılan - D.::.'llI miryolları lan a:rı 
mas_nıa_m_tizı_a_F_ed_~1n:_e~tedir. ur. Eiınların I\:ahircyc gele - mışla,ılır. Bn!!d:'lu sı:ıura ohıp ...,,. YJ' 

rck g:izlt!n<lilderi zanne<liliyor. bit ·nlcr hakkınd.ı. İn.,-il;z tav-f! __ ısır 
• (Baf tarafi 1 inci ~fada) ı 

Yadetmiştir. Mihver Devletle -
ı-ine taraftar addedilen Aziz 16 
Mayışta iki :ı.ııaır pilotwıun 
idaı-esindeki tir rayyare ile Al
maza l"!vıt mevdaıımdan ı.~
reket et~' ir. Hav;ı kontrol] 
memUrlanıım ibtiınanıları sa.· 

Bu müldf~tı v'Rdctlen teb''"· yarelerinin El'<a'ltı:a 'mc\'kilıı· 
de şıı'nbr H:.ive edilmektedir~ de krar F.illiıt...ı :dw' 

Ele gc!çirilen bai·ullnrla k: - diklerinden başka b. 
ğttlar ve fold-Jraffar ~=izle- ar- edUIJll'mi~tir. 
ka larıınn memleket cmııiye-, !ngiliz toyyatc'crinin, Şam 

J~lı ı ~9 798.50 ( 'ıt'ız otı.ız clriıkuz b111 ;rvdi J'Ül: dolvAın 
L o. nl n kalor ar tc.sısat.: ırudzeı~ı 27/ti/1941 

t l "') l k palı Z<.ır! · >u 1• ı An k::n";ıda i::! 'Jinnsında 

J~l.a l •• ,ı k 1 tiy 
n Ü"" u fır 

kl.I'C .W"Irı 

:39 93 ( "E'kiz Lıin ıkı yUz otL. d uz lira 
~at em: at le knrtnnun la7' ·1 ı \'esi 

ı t 4,30. :ı kad:ı.1: kmr isy; n ~ asUt!inc ver-
t ne muhaUf f;ıiliyette bulun - ü VC:nde görünınclc· ı 1 n C\' 
duklatııu · phcye ~'er bmıl: - '" , f'uıı.iyedeki P.. ır l ı 
nııyacak bir surette gf.l··~rmiıı- r.ıeydamnı bcmbarJ•ınt.ıı e, ,;,.

1 
tii'. Baıılilrnı tevkiflerı için bii- l<'ti ve Haif:p Ü?.crinde u~-
yük gayretler sarfedilmektedir. tııklan da bildirilmekteclir. tıltna ıo r. 



EREN ZEYNEP 

Askerlik işleri 

Şubeye davet 
Fatih Ask.erlik şın-tnden: 

1-: Yedek Subay yoklaması, 
1 liazjran 941 den 20 Haziran 
941 gününe kndal- devam ede-

Yaı.a n : Naciye P~,W cektir. 
- ~- 2 - Her yedek subay yokla-

~ ve QIJJlle. ~· 'lı:.-i ı üstüne lıeyM bUrgüsilııü v~ maya bizzat gelm~k mecburiye-
~.~da.. fikirıe:ım d&gı -1 ~ da yeldlnneW.ai Plma!lll§ tindeclir. 
ıuk, gozıcrnn bır kokaınmanın ze b :ı.) Ra.lıat.mz olup gelemeyecek 
hiri çektiği anlardııki gibi bir ·O, omU211D& btlyük ve ı:eş;ı halde olanlar (mahalli hükü -
noktaya sa.planınış ve kulakla- renkli bir testiyi yüklemişti. B~- met tabibind~ ra~•..k dapo-
nm suyun şmltıslyle dolu i'lli önüne eğmiş bır şeyler mı _ rı. be.ğ!s vae-.ıltları taahhütlü 
bul~u... . nldarup ilerli)'l>:'du. Ara.ısından z~d<tuba şube .lcfterinde ka-
.Dırden hlrck ve buru,.~ bir ltaısik keıılk lııı;iordığını dııyuw<:ı- yıth olduğu sıra k~yıt mnnara-

~'. karnı şış ve alacalı bir t...a- rum... • sı ı'e rütbe ile sınıfını bildir -
tiyi kurnanın altına. siirdii Zey- A k --''-'- _,_ • mek şartiyle eubeyc göndere • 
nebin test'nı h0 t1~- 0 -' ;. .N r yııı e-==e Sıu.Jadıgı SO ' cckt' ~· ~ ·.~ gau~. e kakların çamuruna batarak ır. 
~ buna !ıenz!yordu.. . .. köyün ortasında. k.ı.rlı ~ (Mesela 6/ 10 giiıi.) 

.. K.~yde, t~ soylenen bir gtt- 1 andıran c;eşmcye geidik. 0 su _ 3 - Hükümct mamuru olup 
riiltu, bir pntıtı vardı. I yuıo. gürültüa" ek . , ük b> 1:-erayı vazife şube mıntaka-

llk h~rozla kalkan Emine tey- &'iterek ağlı und ·1 
lltlSll'" Y' - Ilı haricınde olanlar (tavzif e-

ze yeldınneııini araladı: ! yer u. dildikleri ?mrin ~ureti) serbest 
- Erkencisin maşallah dedi . Zey~eı:ı. Y&!nız ~ıy~du ... ~:ı.- nıeslek sahibi olup ta Haziran 
Galiba onun ye'?il gÖ31erİrıe ba nna .güleri g~n ilıı gunde gfü- ayı zarfında hariı;te bulunınala-

karak !!üliimFedim... ; ne ol<iuğunu unutmuı, r;ı- n ı:ıecbuıi olanlar (bu mecburi-
- B:ışımıza gelenden habe • t "' C'I'. yeti bulundukları mahallin em- ı 

rin varnu? Dedi Testi dolmuş taşıyorclıL .. Zey- niy<:t müdürlüğü veya amirlik- 1 
Ve b~ıum '"""'timi behleınedeıı aep onu ımutmuıı sanki... !erinden alacakları vesikalar) 

gözlerioı büyütet-ek telaşlı t4? - Onun her tarafmda Ali var - yoklamalarını kerre dahilindeki 
la~lı anlntttı: dı: Ball:ışlartJlda., havada, akan vesaiki mektupla göndermek 

- Şt1 ay ne bel&lıdır l'.flmes- suda, geeıocin içinde yalnız A _ suretiyle yoklamalarını yapa -
sin kızc:ı.ğlzını. Her yıl ldlyumiiz. !! v;ı.r, caklardı.r. Ve.ı;ai.k.ııiz gC:o:ıderilen 
den, bir kı:rbıı.n alır. Aloşam. ek - Aliyi istiyor, lıa.ııretile yanı _ mektuplar makbul değildir. Ve 
b '\' usufıın z:ynehı, kcn<lmı ku- yor, ıtnyor a...,v<>rdu ... Alinin ô- yoklamaya gelmemiş addedile
yuya atlı.. avulrlusu 'iüsele - lüın fikriyle karışamıyor onu celderdir. 
tin Aliyi Ay=a tepl!sinde şim- çuğırıyordu. .. Kurnadan dökü- . 4 - Mektupla yoklam.ıı.Jarını 
§Ck çarptı, d&ha üç gün olffi<. len su, tcstidl'n çok, birçok za- yaptırneaklar bizzat yoklama-

Aç Kalmaz İşinden Olmazsın 
Tttvu-k Ye ~ •uylle ,,...ol bir adftd 

ÇAPAMARKA 
Jfrr yıl Şaban ayında böyle c • ı~an t"'!IP döktildli. lannı yaptıracak subayların 
!ur, Bir yıl \ıeniın Ke-dba.nı da Zeynep """·""' testi . . getirecekleri aşağıdaki vesaiki Hububat komprimeolle 24 saatlil< kab>rin:m temin od-
b göt .. d" S:" tıd "ld" -,~ yı yıne o- d taahlı"tl" kt l nd u ay ur ıt-. · ><ın aıı o 11. mıızuna yükledi F kat ned e u u me up a gö e- Bllyilk Baklwıllye M"6az•ı.rtn.ı. vanı.r. 
z.·w,>'h J<ııcağız .. .Alllalı koza . geldiği yokhn d"· :ı.. ? K~n receklerdir. ::::::::====================::::ıı==== 
dan beladan. saklasın kızım.. d..ın çıkan bir 

0~~or. · ~y 5 - Şube mıntakası haricin-/ r--";-:-~~---------------_;...;~...;.,;ı 
Şu dıı;.•dukun gürültü Zcnebe dil pa::.ı n Y • de olup ta yoklamalarını yap- ı ,. fa•dml 1 ağııyan •rka.ıi<ı..~ıannm yıuı:... j{ . . tıracak!sr istenilen vesaiki bir 

1 S ııuuı leiazım amirüzi sallllllıua komiSfQOumbıı l.Jıtıyar nencnın sözlerini di1> . umr.J saçlarının peliklerı dilekçe ile şube başkanlarına _._ ___________ ,;.. _______ ;_, _____ ,! 
leyemiyordu:n. Suyun tıe.·eket- bı~rıne karışmış, .çıplak ayakla müracaat etmek suretiyle yap- Adet 
ler çağlran ,.,nıtısı testid' coıı _ rı/l~, taş, toprak diken demeden tırabileceklerdir. (l.faliye mü-
lrun ve muztari•• ag-layordu. Ka- ,ı.~ırı.ıyor... fettişlerine) wttir. m.ooo gal"lHlizli köprillü surgü, r r ed 1'15.000 • kdprüsüz ...... . 
famda Zeynebın ~:.-mızı ı,-<'>leri ,,.cşn. en uzaklastık .. Evden · 6 - Gerek mektupla gerek -·~ 
ve geçen ak~3.lllın sıiı:ınolı an • de , kiıydl'nde ... Ay da bizimle be- dilek~e ile müracaaUarda nü- ıeo.ooo > Kesme kanca. 
ları isr.u· edivordu. rantr yiirıiyor. Zeynep küçük fa- • fUJ> . cüzde.nlarında 940 yokla- Yukarıda yazılı tiç kalem malzeme 3/0/lMl Sah l(lnll saat ı4 tle 
Kunımuş aÖ:oJeri:nOOı hıitll!ı k.ıt bÜraUi adımlariyle, kemik maıiında yazılmış 'jllbe defter ToPh•nede Lv. 11ınirH!i satiri abrıa komioyonuı>o. milteabbld n- -.e --

ıstırabın hamle~j fü: bir göz w- yıldızlı hır semaya benzeyen me- &ıra kayıt numarası ve rütbe 1 hına pazarlılli satın alınacaktır. TabJnln bed<fl 14 825 lira ilk -..atı 

- Eren 7..e;flltlp... Dar patika.da titreyen ayaklan dır. (Veseli Yedek Top. Teğ, '==li=pl=e=ri=n=b=e=lli=·=·=·=kl=t=~=k~oınloy==ona~~gel~n>elel~~·===<:,;l;l-43~=~'-;;;,>=== 
ıı sıyırıl'ken inJeclım: -

1 

urlığa doğru acele ediyor. ile sınıfının bildirilmesi l&zını- 1111 
lira B'1 knruJ1ur. Nümuneleri ve şartnamesi komioyonda .-... Ta-

• • • onu sankı yerlerde sürüklliyor. (1160 gibi.) 
O ak'.)allı Jc,.r~a!Jk lliy:Uı brz _ Dudaklannı ı~ır:. ısıra hıçkırı- 7 - Yo'k.lama.ya gelmeyenler G ı·k E" "t • Al nacak 

!eriyle köyii:ı. ı: derini erken - yor .. Yamuk tıuılann arasından usuline tevfikan mektupla yap- enç 1 gı meni 1 
den sa.rmıotı, Zeynep arkamda ıııc;: ayarak onu takıp ediyorum. tırmıyanlar 1076 numaralı ka-
inleycrek ...:;ııyordu. sükfınet burada her taratı ku -ı nuna göre c50> lira ceza.ya tu- Beden Ter biyesi Genel 

Kır çiçek!e:i ve ölü yaprak k<> çaklamış, beyınleıi kemiriyor. tulacaklardır. 
kusu ta..'<lyan f;onb'lhaı rli1giı.n, Kabnstan korkunç ve acayip ge . 8 - Ba.ziramn 2 8İnden 7 si- Direktörlüğünden : 
pencere~ -p YUJ"l~~tırıl-ıu gazt·lcni:r.. cedc. her zamanki gi:bi insan ar~ ne kadar (Kimyager, ""levazım, 
dPlildeıindrn re<>i.?le~ kadar zıı ediyor. Bana ağzını derin aç- veteriner, dişçi, eczacı, tabib), 
çarpıyordu. ı::ıış. bir canavar gibi görünüyor.. sınıfına ait ·bütün rütbe suba.y-

Zcyı:ıep ;ıe 1'er~ çileyi ı;e - Zeynep yeni ortülmüş b~ me- la.rın yolrlamaları yapılacak· 

1. - VJllyet. k.aza ve mite.eseler ıençlik Ja.düpi.erinde bed• tımbı)Je
al mukelletıerlni beden ld"bjycsi nizamnamesi t!Sa8ları dairesinde çab,a 

mak üzere aşagıdaki şartları haiz olanlardan cQuıçlı.k Eji1melli> aı-~ -· 

Traş bıçaklmle T 
olmak bir zevktir 
Traş*aft SON'8. 

yanıiıtfj( 

cüde 

YOzQ yumuşatır. 
.Her tı-ftle -ana POKER '1!1'14 

..... er ld ı...4....,_.;..,,ı. - ......... ~. 
İstanbul Tramvay İşletmesi 

Yaz Evkaf Tarifesi 
1941 yılının 20 Ma-yydan ltiba 
Pazardan başka günlerde tramvay· 

ların ilk ve son harftir.etleri 

Noe. Yollar 

( Şlfli - run.ı 
lO c rooeı - ş;şı; 

11 ( ~ - .llo(yuıt 
( B<\:{a.ıt - Şiııl.i 

n c l'aUh - a..rı..Y" 
( !lıırbqe - Fauı, 

( Aksar.., - Karbı;y• 

( lhrlnl'o Alwaray 

W ( Maçka - TOnel 
( Titııel - Maçlı:a 

MI ( Maçka - s.ı-
( Beya;ut - Jılaçl<a 

( ~fli dopo - llmwöMI 
( lih\ıka - EmiııilAü 
( EminOuU Afac;ke 

1' C Şişli - Sirluıci 
( Slriteci - l;lllli 

...... ( MecidiyeköJO - J1mieöe1i 
( F.muıöıxı -~ 
( Talmm - Ml!ı 

11 ( J'a l:fb - 'l'akr.ın 
• ( K:Uftlll.., - Iley•••t 

( ne,. ... - Kurlulue 
( ŞQII cbıpo - 1'D'"'1Ôll6 

ıe,ı. ( Kuntıl"!l - -
( Emini;nti - Km1u .... 

( Beş!Mas - Ilc1><:k 
ırı ( Bebek - Eııuno...U 

( Eminönü - Beb<W. 
( Bebek - Bcşik:tas 

,. ( Oı:taköy - Aksaı>ay 
( Aluaray - Or1'1köy 

14 ( ~- - l'etıh 
( l'..Oh - Beşik"'S 

12 

( Aksaray - ToJ>ir.aın 
( Topkar-ı - Sirk...ı 

( Slrlted - Topkapı 

U5 
\16 

11*> 

kiyor orıun her hı•;k:ınşı, Kal • :ı:ara iki üç adım k:ıla durakladı. tır.) 
birod~ acı .<kL~i~r yaı•Yt>? dıı. Yine ağlayarak teııtiyi omuzun- g - Haziı-an 9 undan 12 Sİ· 

O, t.aıı;e ölPn niıµı.nlı"1uın ya - dan indirdi. Süriikleye sürükle ne kadar (Top. hesap memuru, 

( Topkapı - Akssray 

A - Tilrk oknak, { ~ • .,.. - Yedllrule 1,.S '9 
B - 35 yaşını aşıne.rruş bulunmaıı:, 

11 
( Yediklde - Sirkect e,85 ,-:.~ 

ŞARTLAR: 

ını.ıı tıtııyr>r lıeııse k&famdaki ye mezarın ba.,'llnı bekleyen ta • nakliye, iatihk5.nı, oto) sınıfına 
acıdıtm. bi<tüı.ı iwwılarıo ya -ı şııı dibine testiyi devirdi. Ve ait blitün rütbe subaylarını 

C - Aokerlik va:ıitesini yapmış olmak, ( Sirkcct - Yedlkule ıl' 
D - En n orta veya muadili tahsil gönnQf lMoluntMılı: •Llte v.,... ( Yedlkule _ Aksar•~ 8

•
37 

~ 
eıru tutuvor<ıum. taze toprakları kucaklayarak yoklamaları yapıla.eaJ<tır. 

Al:ı.ca kıı.rımlıkta, uzak yol - gecenjn içinden bir feryat ko • 
1
. 10 - Ha:ı:iran 13 ten 16 ama 

1 Aaktti erbaş okullarını bitirmi& olanlar tercih ol\lnurlo..r>. " 
E - Ankarada aı;ılacak ve 5 - 6 ay katla" devam edecek olan bedoo _ ~ !:::::..;-~: 1,43 ,ı~ 

terbiyesi ~-u.suna ifllrak ederek kllft J>lhayetinde y-1acak .,, l,Oli ~l euluı:,. c;rlrıuı ııun Kuş ita.filesi yuverdi: kadar (muhabere, süvari. d&- I 
acı acı ~,;Jıiyordu. _ Ali ... Ali •. Ali... 1 miryol, jandarma, ha.va, 1\lçme, , 

. Veremlinin birisinin ciğerinin Yüzünü topraklara. gömerek. harita, imam, adli mü.-,.wir, sa.- ı 
....,,.a:'t.ıık olmalı:. ( Sirkeci - l!dimekapı 8,215 ,/ 

F - sınlıat balumtndon b~ tıirlu iklimM çalışabilecei< ve bor .- ( J:dimel<apı - Aksaray ı - (,l 

bir parçacığmı daha tükürüp Ali diyerek bağırıyordu ' , nayii harbiye ) sınıfına ıtit bü-

J'~d'~~~üscdokıı.kta küfredip yti - Gök yüzünde Ay ıom;ırtuyor. ı tUn rütbe subayların yolrl:arnıv j 
beden terbiy .. i faaliyetlerile •Jlmoastik, Dy\111 ve sporlula> ~al - ~ 
lecek durumda olmak. i-::t""'====================::;:::-;;;::/ 

u ..,,~. uyuvo'1ıın. ff.;, b. .. . lan yapılacaktır. 
lJz."1<1~. lcöpckle. havlıyor .ı.,eı:-ı . ır mbi~n ~ uzı:nn: j 11 - Haziran 16 dan 18 ine 

&ılbn~ avlu içın<le F.rik ağa.cd pıne ern ~ a.rga. acayıp • kadar (deulz makine, deniz gü- ı 
10yunuyor, rüır.gar yır-..ık gaz& ıµıı.ı aaı ~yar ona. acıdı:, 1 verle, san'atkarla.r, muamele 
te parça~iyle ııa.rkuıem devam - Ali ... Neredesın Ali· memuru), sınıfına., ait bütün 
ediyor v~ 7.eynep ağlıyordu.. J .:.._ Ali, beni nasıl. ,:,.._;.." ·gı·t--ı rütbe subayla.nn yoklamalaM 1 

Karanlık dııvıı.rl~rı sıvıyor • ~--.· ya.pıla.caktır. 
du_ tin Ali? 12 - Haziran 18 den 20 sine 1 

'l"a uzakta. bir luıhk&ha.. Ya. . j kadar bütün rütbe (piyade) ler. 
nm '<alıyor... - A~ ~r~ ~ d~ya: 13 - Bu yoklomularda. ~-

SJklınet her tarafta IWll'ken yım Ali? daki veııailr astllariyle birlikte 
arkamda Ze1nep hı<;kırıyor • . . . - . . tasdisiz olarak beraberlerinde 

G - Beden terbiyesi kursunun umU111ıl talimak ile i~ diBiotiıı yıe talim 
ve t:erbi,ye talimatlarına tamamen riayet edeceğine ve kurs imdbaoında 
muvaffak oktukt..'Vl sonra genel direktörlükçe verilecelt vazifeyi k.ab9 Me
ce#ine dair nümllll6ine uygun.. taahhütname Vti'IJ'lek. 

II - Kursu muva!faklyetıe bitirip vazifeye ta:rio e<löeft...., Uill ...,.,_ 
l.ı kamm hilkümkri dahilinde azami 140 liraya kadar ücret vertlecıel<tir. 

III - MUracaat tarihi nıheyet 31/May .. /1941 ııorıuna kodardır. 

IV - Talip oianlaf'tn ktn'sa kabuJ şartlarını ve daha :fa2la malam.ti Yi
liyet merkezlerinde beden terbiyesi bölge başkanlıkları ile kazaUrda ~
makamlıklardan aimaları ve istida ile mezkdr makkamlara miran C ı 

lilzumu illin olunur. •~57> 43315> 

du. - Bu kara topraklar altında ı bulundunıla.calrtır. 
hal!l.l duruyorsım? 1 a) Terhis tezkeresi, tekaüt İstanbul Deniz komutanlığından 

Artık yece olmuştu... . . . . . . .1 emri veya diğer askeri vesaik 
• • • 

Zcy,..e!:ıin yer"<\ serdiği döşek - - Zeynebi k:iıoilerc bıraktın? · sureti. Deniz lisesinin birinci w lknlci sınıflarile 0en12 c~i~" ~-~----
te foiorı~~,,ı· bı.rbı'~-~ bag"la • -- Her geceki gibi' ll6llin o'---1 b) N" ... ·- c"-"ıuıı, 'L-> adet ~ ~ --'~ ·- , ~~ """' w.wo ıuıu ..., birinci sınıfına talebe kayıt '9e kabulüne 1 Haziran 941 taribindon 1tiJ:ıoı.. 
llJl.<',U i'tiyordum. ğa gelrlim Ali.. fototra.f. ren başlanacak 10 Ağustos 1141 tarihine kadar devam olunacakbr. 

Çıplak O<!arun 1'ir kC.'jeciğında ' - Hanj biz, hep bir olacak- c) Hekim, eczacı, dişçi, vete- lstanbulda )Julunan isteklilerin Ka•un-da bulunan komu•"™'t'== 
.". hMır ÜzPrine ıuannıış gözle- tık.? rinererin (diploma ve ihtisas tapada buk.ıNınlenn ınaballı aakerllk ı;ulielerine müracaatları. 
rını l~mbanın kınk şişe;ıine sap- Hıçkırık artıyordu. Ağlamalar veırika) suretleri, 'C'J'lü) 
la.mış, dalgın V6 bitki.n oturu [ iniltiler, iç çekmelerde aruyor- d) Mühendis ve kimyagerle- ======================--==~= 
yordu.. du. rin hangi şubede ihtisasları bu-

Zavallı 7.eyncp... On adım geride bende hıçkı - lunduğu_(ı:;u, elektrik, yol: ili.hl ı 
. Renksiz Ra'11ler Mde ağır ge.. nyorudum. O, yerlerde sürünü-ı vesaiki. TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

çıyordu.. yordu. 14 - Halihazır mahalli em-
1 

• 

o fersiz gözler şimdi de belki Topraktan hesap sorar gibi 1 niyetler tarafından tasdikli ika.- Z J R A A T 8 A N K A S } 
Aliyi arzu c<liyor1ardı.. onları yumrukluyordu. met senedi. 

Ay S<>lgun ve sıtmalı pencere- Artık sesi tıkanmıJj boğulu - 15 - Her smıf için tayin &-
den sarkmı., soğuk elleriyle yü- yor gibi idi. Fersiz gözlerden, dilen günlerde yokla.maya ge- lt1ılWul Wibl: 1.1188. - Serma7eoi: ıoo.ooo.ooo Tll<lt ıını..ı. Şabe •• 
:ıümü okşayordu .. Bir mumya Kınnııu göz yaşları akıyOl'. !inmesine riayet edilmeııi, Ajana adedi: 265 
gibi uzanmış ~enm bitmesini Orada duramadım. Ağlayarak 16 - Temmuz 940 ve daha 
bekliyorum.. ve titreyerek koşmağa. başladım. evvelki senelerde ya,!! haddine 

Yorgand<ın n&SJl titrediğimi Onun iniltileı~ kulaklarımda uğrayanların nüfus cüzdanla-
ııezebiliyordum. uğulduyor kalbim onun her hıç- nna yaş haddine uğradıklan 

Soğuk değiMi, fa.kat odanın kırığı ile çarpıyordu. 'kaydedileceğinden ~ye mü. 
titiz dekonı içinde, beni biJ' Jru • Çeşmenin ba.~ında, Joıvvet.siz raca.atları. 
tu p ge<>esi yakalamıştı. ve dermansız düştüm... 17 - Yokla.maya sabah sa.at 

Uyum:ı.k için gözlerimi bir kaç Sabah karanlığı kemirmeğe 8-30 dan 12.30 za kadar öğle-
defa kapadıuı. Uylr~ gözlerime çalışıyc .. , her avluda her horoz den sonra 2 den 18 e kadar de-
yapışına.1< istemiyordu. ı ile ötüyordu. Çiğ yıldızlan sön- vam edileceği iJ8n ohınur. 

kJ:n~:1c::,:.sri~:~ ~~=~~;~~:~;:~: 1 ''Yenı· Sabahın "" 
ağır ge<;iyordu. Birden kapının hıçkıra aglarken dalınıı;ıın. '' 
acı gıcırt•~ı d•ıyuldu. Zeynep kır , • . • • • • 
ınızı gözlerini bana dikmiş ara-1 Emine teyze pabuçlmını SÜ - ılan fıyatları 
ladığı kapıdan dışarı sıvrılma - rükleyenık u~laştı. 
ğa cğrı:.şıyordu. Ölü ıa.ııibayı be- Naciye PULAT Kr. 
Dim için öldlırmemisti. Kapıyı ============ ~ maktu olaralı: 750 
hafifçe ark&:lllrlan çekti v-e pa-
muklaı;mııı adınWırra w.ak &mı;;;m Saf ılık ~öşk mıııan~ BiriııcS sayfada """ttmı llOO 
b.ştı... lldnel .. .. l50 

Yerimcleıı fırl:ı.yıp !>iç gürül- Çam ve ıüllerinm çokluğu ve tlı;üncü ,. n SOO 
tü yapmaksırın alc~ele ;<hin- gtiz.elliğile mCf",ur Haydar Daner D"rdüncü 
dire. ve onun ark25'Hı{lan çıktım. Köşkü satılıktır. 0 

" '' 
100 

Rr gölg<! ı;ibı a.ı·k::uı-ıdan y;irü- Erc•k5y, Etomefend! c•d. 135 Beşinci " " 
73 

düm. ;.,,lllilm;l!llll'lll!lllııılillllllli .... l ... ılıı~Al;;,;.;tm:=;;cı;._ __ ,..:.,:---...:n--~50:.,J 

ZIN1 ve Tkart her nevi Mı~• nuHı.,.,.fe..,I. 

P•ra ~tlretııııere 28800 Hra ikr•mlye ·•eriyor. 

• 

Ziraat Baolcııoında lrumberalı ve ihbarsız ta>am.ıf "-l>Jarmda en 
n 50 liraaı bulu:ıanlara oerıede t defa çeklJ.ecelı: Jı:ur'a ile aflliıdakl 
l)Üna göre ikr:xmlye dağıt...'<ıcal<tlr: 

4 aded 1.coo Uralık 4.000 u,. ~ 100 ad..t IO Liralık LOOO Lira 
4 • 500 • 2..000 • ıao • 40 • 4.800 • 
4 • 250 • 1.000 • ıeo • :!O • l.200 • 

40 • 100 • 4JlOO • 

DiKKAT: Heuplarındalı:! paralar bir sene !Çlnde 50 liradan aptı 
ı!Qamiyenle'e ikramiye çıktıtı takdirde ~ 20 fozlaoi7Je vıırlleı:ektir. 

Kur'alar ııenede dört defa ll Hart, 11 Hazlıoa.n, u Ey
ltil ve ll Biriııclki.ıınn tarihlerinde çekilecektir. 

' 

Ankara Valiliğinden: 
L 

1 - Ank.ua - Be,v-pazuı fOS-OSın!nc&I.' üııcu K.lm. aloden "'yrıJ.tl> 
ıroıunun 8 + 5lı0 - 25 + 500 CÜ !Gm. lerj """""'.de ,...,..ı..ıı ...,. .,ı ıf _.._,,, '°"" iıl 2d/5/IM l larihıne 1 bt1'7an [ıOlZarl«ı gün il .,.a> ' 
Yil&7et daim! en<:ünoeainde ilı.aleaı yapıLıulr. uzere kapo.lı ...rt ,.soli1' 
tne,.e konulmuıtur. ,1 

J - K:Ciif bedeli c2MHNl'b - •'6• ~ v. ııouvtıldtas \86' ...... 
llıra 4'~ ku<uşııtr. 

3 - isteklilerin muvakkat '4mlinat v~a ..ıtbw.lar:m.ı, Tlcfılret 
ııllı:aluml "" ihale gününden en az •3> ııun evvel villi,,eie ıstida ile ';, 
-....ıc bu iş için alacakları fenni ehliyet weiluıianw Jı.Amjlen ",ı/ 
k~ımun hliktimledne tevfikan lffull'lı7acakllw lekfil -tu:oll'ru" 
nii Mat 15 e kadar Wıiml oncilmen relolltine vernıelıorl. ,fi 

' - Bu işe ait kePf n prtnam.yi her ııttn Anlı:an ~I )1 ."*""' .. ~. (ı664!) (11&15) ~ 

Ankara Valiliğinden : ~ 
1 - Ankara-Ayaş yohı ile Ankara _ Çıın!tın YolulMDI i!tlgaJonı ~· 

O + 000 - 1 + 50<! <:acti Klın. leri arasındaki _.un eı;asb sıl1'-"" 
rt ile Wrıirat barakıın inşası lfi 36/5/1941 tarihine rutltyan ~: ' 
aaat c16> da vili:r..ı daimi encfunminde ihMeoi 7apolnıak il""' 

....ı usulti ile ebiıtn.ey~ konulmuştur. p ' 
2 - Ke;i! bcaeli .:ıoaıe. lira •lJ.l> Jtımıı -.e mU9111ckat ~ 

Hra •17> kuruştur. <' 
S - lstekhlerin nıuvoklcat teminat ınelı:lup vesr.ı ınakbı#11~~ 

Od,...ı ~nı ve 'llale (İlıı<\nden en az Qç gün evvel viJiıy•ıe il' ,ı 
bu ıı için alac•kkı fenni olııi.vet veoikalarını ~len 2490 ...,.ıl> ı' 
hükümlerine tev!llcan ba7.ırl.:ıyacllldan teltll1 mektuplarını d;iıııJ 
reUlliine vermeleri. f 

4 - Bu işe ait k.eşjf ......ıa..ı ber ci1D Ankarada TiJiyet ~ 
llitlbıde görebiJ.ecekleri, (~ 

Ankara Valiliğinden: ı 
1 - Ankan - Kırwetıir 7ohınun 58 + ooo - 86 + 000 eı ~ ~ 

smda yapılacak esaolı şose tamiratı işi 29/5/l~l \arilıine r.ıoW' D' 
si günü saat 16 da vilolyet daimi encWnenioıde ihaloci yap~ 
palı zarf usuU!e eksHtmeyc konulmuştur. _,_,P 

2 - Keşıf bedeli <li5700> !ıra <53> lrun1J ,.. mıwaltk&t il"" 1/ 
lira •03> kuruştur. ,p 

S - l:rtcrJilerin muvakl<at temiruı! mektup v.,,.,. maJ<bU~ JJ' 
Ocl. sı vcs:kal:ırını ve ihale gün'\'lde.nen az cb gü.n evvel jStiô' 
makamına m Uracaat ede.tek bu iş içtn alacakları fenni ehli1t!tc9~ 
hAnUlcn 24f.l0 s..ıyılı kanunun hükümlerin~ tevfikan hazırlı"9, ~ 
mektuplarını ihale günü sa:t.t c.15, e kadar dain1i enc\Jne.n 
di etmc-leri. 

4 - Bu ise ait keşif ·.•e ş:utnameyi her gün Ankenı NaJi:i 
de ı;örebilcc<:J;!<-ri. (25ri8) (3617) 
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