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1 
Anıerikan harp Sovyet Rusya, top

gemileri çok geniş raklarından tran· 

il~· v· Ri ("9ôa 
·, • ~ • B~ 6'..: Y.arnane harp r;JJS.~· 

u El.Si ... ı u\ 'f).-.Y. leri için or-
n ., ~ dular arasında 

:"t~3E~~3~ Fi~DİY4 • ~T.J~ ~u: 
• \.t-\ ~öRF ıf LENINGRAD, yade milletler 

bir mıntakada sit olarak harp 
kontrol vazifesi malzemesi geçiril· ~~0 __=:-HANllO- • arasında vu -

"\"~' ~ TALLIN 
/1 

• MARYA kua gelen bir....,..,.. __ .. 

.P=:;....---.... ~· ... ' ~c;...n '-'1 A\ ·. •wc;A • boğuşmadır di ~· '.... yebiliriz. Fakat bu cesit harp 
biz Türklerin ezelden beri a.şi-

~ ~ nası olduğumuz bir çarpışma 
~----- ,~: .. ._ ' tarzıdır. Çünkü Türk kadar 

yapıyorlar mesini menetti 
• 

~- ır· · OaJald YAı..çIN H d p d f · ~~Y!D - -- arp sanayiin e rav a gaze esı-
er an etmekte olan har-

1 '• .. ~ '-•___.! • OSTRAW ..ı_,: , seferde olduğu kadar hazar-~ ---c. da da asker hayatı yaşıyan 
Q_ R.İ6A • · ., bir millet yoktur. 

f '-L-"11--- • 30 ( ) "'-- ...... ~ • 1 Hele memleket harp halin-

. ~~lı,tuhafveeğ- büyük inkişaflar nin verdigu i haber 
ı bır sa.fha.sı var-
lman - İtalyan mü

Führer öteden
tundur, onun 

ptığına kanidir, 
· birliği ya.pma-

Yeni bir barut ..,..._ Tallınn, a.a.. - .... _ -- c A • 1 "J de bulundu mu Türk milleti-
Va.şington. 30 (a.a.) - Char- jansı bildiriyor: oLAtJO' -~· T v , . YA J •tU>Vo tin her ferdi kendini vazife 

leston barut fabrikası günde 100! Pravda ga?.etcsi muhabirin!-n ~-.--...... ..,, . ~ , ...... ~ almıs bir asker sayar. Milli 
bin libre barut imal edecektir. inanılır haberlere istinaden bıl- ._.~-~-- .... ' - - '- mücıidelede taşıdığı Türk is-
Bu fabrika geçen çarşamba gü-! dirdiğinc göre, 26 nisanda dört . · \.. MEHEL L~- •-. .(. "'1/ • minin şerefini müdrik hangi 

Bundan dola- ı gününe nazaran bir ay evvel ça- ı ku- Finlandiya. limanına geıım. --·, '~. . . · -~ .. __ f"Jf # ~ • saymıyor ?e 
0 

yolda hare-

•

. dostu olmak- nü ve tahmin edilen ilk faaliyet/ Alman nakliye gemisi Abo - Tur - · . ~ V-==- · . ıf.ı...~4/f \- r ~ V&Tr 8$11 vatandaş kendini cephede 

teessüs etmiş 1 lışmıştır. Harbiye nezaretinin ı ve esliha, tank, topçu vesairesi __ ~ .. . '9 . .a~o...# I ket etmiyordu? 
a.n ittifakı fili-ı bildirdiğine göre bu fabrika 19! ile takriben 12 bin kişilik Alınan "'t"' MONIGS ..,.._,,.,.. J' • Binaenaleyh her hangi bir 

lla.has, ... ft """miıştir. milyon dolara mal olmuştur. kıtalannı karaya çıkarmışbr. ~=::::;.;;;;;~"I ~'(" BEJlS: fi 1 • · tehlike vukuunda gafil avlan-
....... n Biiyük Amerikan -.ne.yk:ilerl-ı 28 nisanda bu kıtalann Tampe- ~ ·ŞAA.lılİ • ' mnmızın pek ihtimali yoktur. 

u Hiuerin zihnin- nhı reyleri reye nakli ba.şlamışbr. ,Lt(.•STALP ~I •..;.,., nR.USVA ~- --~ '"""""' I/ ıua·Nsu Çünkü biliyoruz ki Ti.irk va-değişiklikler vukua Nevyork, 30 (a.a.) - Ameri- Bu.'tyaıdaa transit olarak baııt -y • 'IPI".: lr" r N • · - - -;,f _., K tanııun müdafaası emrinde 
• kadar hayal su-, kan Fortune mecmuası tarafın- mabeme8i ~h.-eof'k .il~ • •.., . · ; I bi

1
.ler için müdafaa hattından 

b? Burasını bileme- dan maruf Amerikan iş adam- e"Y"-~.r .. 7 ~ ~ t# ziyade müdafn.a sahası mev-
.. at Almanya ile ltaıya- ları arasında yapılan bir anket Moskova, 30 (a.n.) - D~ ti- ~ A 1 \"" •• 4'. ~A 1 ı zuu bahistir. Türk vata'1'ld:ı.~ 

tesınt müııasebetlerinde 1 neticesinde reye iştirak edenle- ca.rct halk komiseri B. Mikoya- , , Y_. r -- po L o N "' -- - - sil~ ha sarılmaya mecbur 0-

ıatı>an bazı vakıalar Al- rin yüzde 84,1 i Amerikanın neı nın dün imzaladığı bir cmirna - ••il!&WS! o acı:s ı • lursa Türk toprağınm son ka-
~kfımetinin İtalyan müt-

1 

pahasına oluıu. olsun Alman - meye göre, her türlü h:up malze- Almanlann a..<Jker çıkardıkları Finli.ndlyayı ~~t.eren. harita mıı n .. +Unde, en so:ı fiscı:'İni \relcrıne karşı büyük bir eay- (&onu aayfa 5 •ütun 2 de) (Sonu aayfa 5 •i.ıtu~ 6._aa_ı-:-------------- dü~munın bağrımı y:ınıstırın-
setnpa.ti beslemediğini is- ----~ s 

1 
c caya kadar harbe devam e-

f ~"idir. Alman kavminde ı·ngı·ıız Yunan har- Almanya Yardım ever er e-. der.Sulhüseveriz,cünkltin-İlı~tler hakkında adeta sanlık dostuyuz. Lakin harp-
~fa.f ve istihza biaai mev- h •• k A t• b• h kk d ten ne korkar, ne d"' vı!ar1.1, 

· ?11.1.uğu muhakkaktır. Bis U Um e 1 1 a 1 Fl a 1 b 1 zira ka."hraınan ve efendi bir 

. klt!ı
1

~~~~~lletiı:~~ı: t k.d d·ı· münakaş~İar Bize teklifler miyetj stan u n'::!::~~fak~~r::.r~~:::/~~ 
41:._ <>nlara hürmet ederler. re kadar fiÜphe.<5i olanlar ası.r-~ arı YunanWan sever - CD ) e ) ıyor de bulunmuş b • f ı• t t• sözlerimizin sıhhatinden 7..er-

~r .gibi kuvveti Allah! 1 rf şu esı aa ıye e geç l lann kara.nhklanoa kadar ~kavim için kuVfttsizler, ngtliz gazetele - Harbin lı a g be- - - · dtı vanan Türk tarihini tetkik 

dit__. r ~ m~ n fn fl 4d .,t ti dl l m e S l li tn Aliıramra ~ 1111ıllllr edebilirler. 
6 

.•'lllyaıun en ehernmi~t ve- u ~ ~ \. _, 
)eceJc 1 l b l i larma dokunmadan ada· H b b J ~ ' 
... aıtı ~~~et!; gazı arı se ep er ıar yolu ile suriyeye er kazada İr ŞU e açı ıyor; 

1
. b ld b. 

b:ıağliip olmaktan ve ricat Londra., 30 (a.a.) - İşçi Par- Londra, 30 (a. a.) - k stan u a ır 
t~ten başka bir şeye mu- tisinin nilş\ri efkarı olan bu ga- Daily Mail gazetesi Yunanis- sıçrayaca mış H Ik l . a tat·ı· yapmıya . 
~ olamıyan İtalyanların zete başlıca mUnakaşa mevzuu- tan muharebelerinden ŞU <lers - Londra, 30 (a,a.) - Afi: a ev erı y z 1 1 - ı· M.,. d .. 1 ··.., •• 
..,l'in~ gözlerine bulaştırdık- 1 nu istihsal meselesinin teşkil e- leri çıkarmakta.dır: Ak denizin iki ucuna~rşı 'Al· k f ı• d d ki aş e ll Ur l Ü gu 
"'l' ~Ş! beş on gün içinde ne-1 /teceğini kayd.ederek §UDlan 1-Kafi derecede tayyare ve man tazyiki gittikçe artmakta- ra aa ıyete evarn e ece er k ı 

rlerse artık kıymet- ili.ve etmektedir: zırhlı kuvvet göndermeden pi - dır. Garp kısmında, Fransa ile Ul•U uyor ~klerine ne nazarla "Daha çok fabrikaya. muh- yadeyi harekete geçirmek deli - cereyan eden m.~zakcrelere SÜ - Ankara yardım Severler ee-
1 

ti. Bu teklifler yardım severler 
•~- ? Hele kendileri galebe taç olduğumuz gibi bu fab~ika - liktir. ratli bir tempo ıle devam edil - miyetinin, İstanbulda teşkil o- İstanbul ~iıbeSi idare heyeti ta- 1 
~ Bonra Mussolininin kı- kalarcla daha rasyonal bır şe- 2 - Alınan ordularının taar - mektedir. ,Almanlar Fransa-.• lunan şubesinin, üç gündenberi ~ rafından Ankaraya bildirilmiş 

ilesinin tekrar ~ifayap 1 .kilde çalıgd~'!~"n.ı . temine. de nız kabiliyetini bundan sonra nın fil~ harbe iştirakinden zi ~ gehrim.izde faaliyette bulundu •

1 

ve bu hususta bir karar isten-
cı._ b:ıodası geçmif bır gra- ı mecburuz. Butun ıstihsal siste- asla istisgar etmemeliyiz. Alman yade Cebelüttan~a doğru ge<;iri-~ ğu malümdur. miştiı'. 1 
t......Pli.ğı gibi zafer hava - mimizi gayet esasb bir surette lann ciddi uyiat.a. uğradıktan lecek klt.alara goz yummak su- ~ Şubenin teşkili için parti mer- Cemiyet merkezi bu teklifleri 
~Um etmesine ta.ham- tadil etmek llzımclır. doğrudur. Fakat bu zayiatı izam retiyie Fransanın pasif olarak kezinde yapılan toplantıda, ce-1 kabul ettiğini İstanbul şubesine .A~eleri çek zordur. lma.13.tta görUlen yavaşlığın etmek budalaca ve çok tehlikeli müzaheret etmesini istiyorlar.. mlyet nizamnamesinin dışında bildirmiştir. Buna tevfikan şeh-

~"'lll~Jarın, İtalyan mllttefik- (Sonu sayfa 5 .Utun 4 de) (&onu Hyfa 6 aütun 3 de) lspe.nyada ise k.argaşalık çıkar ve bugünkü fevkalade ahvalin rimizdc muhtelif faaliyet clıip-
~~eazkaayır!a1. ba.km:ı~~:arıbetHı·yale- 1 ı· b 1 d a nı • ı k k a (Sonu sayfa 5 aütun 7 do) icap ettirdiği şekil ve vü.statte lcri teşkil olunmuştur. Gönül-
.. y w~ faaliyet gösterilmesi iızaJarın lü hastabakıcı yetiştirmek, çı~tı. Bir mik~. mun- 1 s a n u - R E s M ,-• bir çokları tarafından istenmiş- dikiş ve askeri sargıla.r gibi iş-

~ ....... -.-.. H~~~=~~:; ı, · ı bug u·· n gı ·d ı·yor ==e ARP== !lllM--u-z-aWlll!f--f~e .... r-Alll!"k~~-1 .... ı'!'n~ 1 ~Vli11A~~E~!f~?E::, 
. ~~~ E::ı~~~ 1 1 e T E B L ı G LE R t u da~~:;;:~: :.~·~;;~ •. ı. 1 
avenıet etmek emrini : ·===· - . . E m n i yet u nı u m nin Türk bayanlarını vazife ba~ 
~ perişan ohnWJ f lial~ resmi iıeblbn §lna davet eden ~vannamcsi 

_ .. _~-~ ~~~.~~rinin Habeşis ·'Marmara havzasına gidecek Roma 30. (a.a.) - İtalyanor- ·~lldll .. oJdu si.ir'ntle lckı;ir ohına~ak şchri-
Clddi bır mukavemetten duları ~wni kararg8.h.ının 329 ıvıU Uf U miziıı muhtelif semtlerinde hal-

larını Almanlar pek l l d bu hafta 1•çı•n de numaralı tebliği: Ankara, 30 (Husu~i) -- Em- ka dağıtılacaktır. 
-.-......... . Bu imkansıza ve ne- 0 an ar Q Alman ve İtalyan hava teşek- ,.

1
. d .... AU n Diğer taraftan HalkevJeri 

· d d"" 1 niyet Umum ı> ur uru '\'ıza l t b:ıukavemet uH..f"-den d k [ külleri Akdenız e uşman cü- • ç her ı;enc normal o1arak yaz ay-taı J......_.. h k t; Dahiliye Müsteşarlıgına, o-l~ ~~~~~!~n:e gç~ 
1 

Q re et e e C e e 7 • =:ı~~ı bom ardıman et - nım valisi Muzaffer Akalın ~~!~ y~~~~~:. ~~;t~: 
·~" s aayfa s aııt 6 d > Emniyet Umum Müdürlüğüne •• ·ut a.1 y d "<ll'lru·•e rnuamclelere uğraya- Anadoluya gideceklerin ilk ı re ait listeyi hazırlayarak vi-~~""'""' ,v~....,. tayin olunmuşlardır. ı1 u n1t2.an ' ıaı-a · an r:r ım 

Ticaret Vckilleti şehrimizde 
bir İstanbul u~.c Müdürli.lğü 
kurulmasına karar vermiştir. 

İstaubul la.şe .Müdürlügüııün 
sermayesi şimdilik 1 milyo·1 lira 
olacaktır .. Bu miidürlük, !~ 
Umum Müdurhiğüne bağlı ola
rak vazife görecektir. 

İaşe teşkilatı, Löylelikle ku
ruluş gayesi olan piyasada .nfı 
zım roliinii oyııamağı İstanbul 
İaşe Müdürlüğü v~ıtasiylc ve 
kolaylıkla imkan dahiline al -
m:ıkt:ı.dır . 

İaşe müsteşarı Şefik Soyer, 
şehrimizde bulunduğu müddet 
z:ıı-fındn İstanbul ta..~ müdür -
lüğü etrafında da tetkikler yap 
mışb. 

Gelecek hafta içinde şehrimi
ze tekrar gelecek ola.o müsteşar 
kadro ve teşkilatı da beraber ge
tirecektir. 

~da takdir ederler. Bu· kafilesi bugün saat 18 de Aksu 1 tir~y.et ıuakamını:ı. takdim etmiş-· HAR p ----- Severler c~miyc1.i, Halkevleri -
-·~ .....,, .. en Aosta dükasına da- vapuru ile yola çıkacaktır. nin bu sene y:u tat tili yapmama-

. i hi eınri veriliyor. Çünkü Deniz}'olları İdaresi vapur Haber verildiğine' göre Mar- 1 '/' ' A tİna belediye lanııı muvafık g<irmüştilr. Bu Ankara, 
30 

(Telefonla) - Bir 
:._ :müddet oradaki ln-1 yolcularının istiı-a~atlc~i temin mara hatlarımı.. ta.lısis. edilen.· VAZ .. , y ET•ı itibarla Yardım Severler C<>.mi· ' m"u"ddettenberi 1stanbulda bulu 
"U\1\>etJerinin başka bir · · · ed tedb rler alınışt.ır ı A k d ı yetinin Halkcvlerindcki faı:ıliv". e ıçm ıcap en 

1 
J • Trak vapuru ılk kafileyı 5 ma-i· . reı·sı· n ara a ,. ı bt sabah 

iaşe müsteşarı 
An harada 

· elerine mani o Karadeniz hattından svnra ti fasılasız olarak devam edeeck nan aşe Miistc:şa.rı 1 çıkça.ın Alman- ' lıiarrnara hatlarına ve buradan ytsta. şehrimizden alarak ayni · 1 tir. Ankaraya dönmüştür. 
\1 vetlerini kolay- iç Ana.doluya hareket edecekle - gün saat lO da hareket edecek- M J S J R Ankara, 30 (Tdefonfa) - Ev- •-..:·..,~-~·~·==~-=~·~:=::=:-~:..:-::=·:!:-::..::.:....::..-...::.;:==~~~ 

lhı_...... • ali uğrunda 1- rin de günleri kararlaştırılmış- tir. Kadcş vapuru da 8 mayıs- ,,, ı.l d 11 velce İz.m.irc geldiğini ve ora - ,- ( ·~ btu ak kak bır" o··ıum·· e tan itibaren Bandırma ve lznlire .ı on FBfl arın a -. . b' l F 1 K R A 

-... ........ . A1ınanlann na- Denizyollan İşletmesi bu hat- gidecekleri meccanen götüre - • • ~ dirdiğim Atina Belediye Reis_ı - ~ tır. r dan da Aukaraya ı:;elecegını ı 

1 

.tl 
.;~telyanlann artık ne ta mec"a......... seyahat ed""'ekle- cektir. 

~· "" YAZAN: Ye Saray nazırı Eay Koçyas şeh- N f k d • ı ,., ~ eti kalmış olduğu Emekli G•neral rimizde bulunmaktadır. : Ü U en 1 n 
g\lzel anlasılır . tı fakat red. cevabı aldı. Tcl-j adasını · işı?al ettiğü;den, Preve- Kemal Koçer 1 

İ ' ı .k:a.rd dan baha Bay J{oçyas bugün !{ü Büyük • -~8!lhada talyanlar graflann haber verdiğine gö- zeye as&er çı ıgın . • • M_illet M_cc_ lisi içt __ iına .. ında Ha_ri-, kafmn.rıı hezayaa r 8'1.lra gibi telakki e- re, İtalya bir çok şeyler istiyor, olunuyor. Mısır sınırlannda _Akdenizın" - r. • • ' 
i b -~ cıye Vekılı Bay Şukru Saracobt:rlu ~ "I • ca ında tereddütsüz- bütün Adriyatik sahillerine gö:a Roma kabinesi böyle işi azı- mukadderatını çizmek ıstida- ı 

daôhiııduğu gı"bi siyasi 1 dikiyordu. tınca Ilerlinden ta.ınar gec1k- dını haiz çok kanlı bir müca- nun refakatinde, Millet Meclisi Yazan ; Akı Gün 1 jz 
Yilz verilmesi• ca.b , Fakat İtalyan diplomasis:i medi: . B~~an!arda. b~tün itti-' dele başlamak üzer~diı-. kordiplorrı~ tik 10<'..asından müza-

llltlz'iç ve değersiz bir gördüğü istiaknlden nevmit ol- baz eqilen ıua.r.ı \•c ::;ı.y-.u;ı mukar- Bir val.itler, manevralar son . kereleri t:ıi ip etmiştir. · S ltıuarnelest görUyor. madı. Zaten daha evvel Kara- re~atm ~uvı~~kat ?ir. mah~ye~ baharın ılık havalarına rast- Bay Koç:;asın Arnerikaya gi-: 
lt .\hnanıara hak ver- dağ taraflarında bazı kimseleri haız öldugu ilan edildı. Hıçbır lardı. Kış tatbikatlan muay- deceği söylenmektedir. 

~ f ~ değildir. Çünkü satın alanJ.c Yugoslavyaya kar-, geye istih.lcak kesbetnıeden ha.- yen günlere inhisar ederdi. ~"---
'liatleri harpte bir işe il bir hiyanet tertibatı vücu- zıra konmağa knlkan faşistler Çadır hayatı bir zevkti. Va- Ankara - Jstanbul 
~Us1J8unda ne kadar da getirmişti. ~aşılıyor ki de mahcup bir Vazi;,(ete diiştüler. kıa uzun yürüyüşler ;-apılır. 

~ ıseıer ba.§kalan za.- Abdülham.itten oiilice avlık a- Bugün iç•rı artık müstakil bir trt'anın tahammül kabiliyeti şosası 
~ sonra yağma.- lan mahut Kara.dağ prensının ~ sahih! İtalya meV211U artbnlır ve ölçülürdü. Fa-

'-· huatunuıc1a da 0 ka- ruhu 0 ta:raflarda hala yaşıyor. ba.lulOlamaz. İtalya tama.tnen Al- kat. gamir.onlannda.n çok Ankara 30 (Telefonla) - An-
.""''Q - üfuzu altına '"'"'ia.. "tli bra. valisi, Ankara - İstanbul lb...;..: haıistirler. Yugoe - J,t.e İtalya Karadağdan bu 8u- manyarun n gı._._.. ırr.akJaşanııyan, çeşı arazi 
~Qp olur olmaz, Kont retle tedarik ettiği taraftarlara tir ve Berli~in işareti dairesin- mı.mıyan ordular, temadan şoeesini yapmağa karar vermif-
~aya kottu ve AJ- kencU.rini istetti ve oraya. bir ko- de yttrtimege mecburdur. , ..... •yfa ı .Otu• 1 ••> tir. Yolun ikmali için icap eden 
"'ll' hesap P"•'ım uzat- m.iser ta.yiıı etti. Şimdi de Kodu H'uso)in Cahid YALÇIN istihz.ai-ata başlanmıştır. 

İki üç yıldır ki milletler bir 
şeyden bıkıp usaıımışbrdır; Nu
tuktan! 

Eskiden nutkun bir manası, 
bir değeri vardı. Mirabonun se
si, Kromvelin kılıç şakırtısı hi-
15. kula.klarun.mladır. Fakat on
dan sonra nutuk; gökyüzündeki 
mevkiinden Roma balkonlarına, 
Vaşington teraslarına, Vişi S'o
kak.larına ve Taymis kıyılaı"lD& 
düşünce, dejerini kaybetti. 

:Artık milletler nutuk istemi
yorlar; iş istiyorlar iş! 

Parlak nutka, sc..'i. nutka, yu
muşak nutka, palavra nutka 
kanıksadık; kannlarınıız tıka 
basa tok. 

Entipüften nutukçu! Alnıma 
bir k H'ŞUn sık, b~c"Tnma bir kar
gı sapla! lnan ki hoş görürüm. 
Fakat, AA.kın nutuk verme! 
Yardım mı ~eceksin? &iec&

ği ııc inanırım. Fakat ... 
' Fakat, yardım ııutku ve?W

sen inanmam. 
Harp nti edeceksin? İnsanlık 

namma rica ederim, nutuk ver
meden harp et. 

Sulh mu istiyorsun? Allah 
belim vermeye, nutuksuz sulh 
iste . 

Nutuk, nutuk, nutuk! Yarab
bi. milletlerin sabır ve taham
müllerine a~ da nutukçularıQ 
dillerini boğazlarına tık! 



ANLATAN: BiR GAZETECi eh· ec isi Şeker 
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98-
- Olacak .. Haeı Beyi. Ben ' lıklı bir <;oouk ol!ıtıgüil4 §llphe

buna. ııtmdl tamam.ile kamnt ge- iliz biliyorsun.. Zaman zaman 
tlri:ııorwn !_ Fakat aml ıneıcla gelip geçen bir nevi devri dil
orada değil! .. Ben 8Sıden eoora sizlikle hakikaten maliil<lür!. 

ün top n 1 

Un Nadire hanımın evind8 meı;ll1d Yahut ela bu rolü hari.kıllıiıde bir Dün ubah 10,90 
bir adamı lrovnladmı.. telııı!!C!! meba.retle y&plIIA82 kendisine 
:Be ••• Ateıı de ettmı!.. l:et millromırıel öğr'ı6lmiştir!. da yapıldı 

stokları için bir .Belediye tara/ın
dan talıip ·o/ancak 

1 İstanbul belediyesi iktliıad 
de şelı.rimizı:le un stoku tesis et,. müdüriü;,'ü şeker ihtiktrı işini 
mek maksadiyle hükiı:met tara- tı:Jıki etmeğe karar vermiştir. 
fında.ıı verilen bir nıilr0n !ıra· 1 Belediy(•nin yapa.cağı lillkı t.eftiıı 
nuı sarD: ,u;ı.n . nyaı::et lirllfın- ve tahkikat neticesinde şeker ih-

_ Hayal glSnnllş o!mab9ml_ r lıııJcild diLııiıı, ister yalan- .,_.,..;_;..;_ muhtelif ka•le.. komisyon 
- Asla:_ Vf'.I& belki öe.. Jhı.. eıl:ıkta.n dil.siıı olsun, bu kızca- .,........~ 

kat... Hayal görmÜI olamam!. ğızdan IXrvey iiğrıwn•-ln milm- nnda yapılmakta ola.ıı pasif Jıo. İıri.anbul Şehir Meclisi dün 
(.:linkli bu hayalin ıı i&"le gtr· .kün olscıığmı lı:at'in'm ııannet- nınına ve hava.ya karşı m•jdııhı• nli ve belediye reisi doktor 
diiğilm beyaz parue.il ,.. beıım JDiyorum!_ ~~~..;~~ Lütfü Kırdarm riyaseti a!Uıı-
bır kapl!şcm'u.. Hacı &oy tu1ıat tuhaf başını iade Kartal kaymalauuı, viJ6. da nisan devresi içt.imala.rından 1 

- Kapüşon ıpn!. 81illıyarak odan.ı.a içinde geziD- """ 89ferlıeriilı: mikfürü Elaeıa soouı>CUS"1111 yaparak dağılmıır 
- Evet .. Hani !111 ll'l:ıı. ...ı.er.- meye heBbmıştı Onun yavaş ,-. tır. 

lerinin kııp.n giydikleıi ııe,oas ku- yavaıı hA.diııeıı.in garipliğine nii- Gönen, vı.li.yet pasit korunma Şehir \fecli · dünkü to Jan-
kt leta. . Hayalin o ~ ıı.rin- tuz etmeye ve buııdaıı dolayı f• komısyonu Ualan, Kartal ıı:. t.sıncla Cihan 

81 
A p 

de ~ bu eDıiBeleri iıu- na halde sinirlemneye bıı.ılladı· .za.s.ı emW.)'et &miri b11luwmı11 civanııın taf~ı.t ~~ 
gi.ın ourada. Cııl!berıin ~ ğını görüyordum.. tur. . . • ı taS<tiki meac'esini miiıııakere et.-
llı1!uy rom:.. Hacı Beyin bu haline gülmek- Alhm ipreb dndülı:lec - miş ve Ayaı.paşa • Dolmabahçe 

- Bu. ada mt T. ten kendimi alamadan; tasıyle tam saat 10.30 ela veri- yolu üzerinde A iman sefal...t.in· 
vet~. - Görüyorsun ki, '- in.•-· mış, diidiikleri duyan halk •ı den .,,.____ "'"' · uguıı·· 

"' ~ "'-· ı..ı.- -'~ ~ ..... ,....... "·'"""= ,.~un genış. - Calibenin de böyte lıir M- deli etmiyeoek gibi değil! dedim. 6~• """"'""" .,._....._ ..-ı. ...._,_,.._ "·- bu AJiırmdan a bir ıamıııı IKlll· 20 metreye indiren imaı- bürosu 
1ı· elması ,,.,. m™""-· .,,,., vaziyette • 'fme ıı.a- •·m~-ı- • __ ... _ _._ tıldı- haritası mJ!ll!!keeelarg ııebep 
Zira herkeste var, limdi kim oCımıyorsam haksız nu • ra ..... n~~· .._-........-. a bn tur •--- b.. naf 
- --'· o...... -ı.....~ ? Değil siniri" • ._,._. ğı .far:w!unaıı mfrteedtfü yangm O uş •. .uııac uromı, ıa 
"""""" <>wn.ıan ne ....- . . ymı. ırtme ....,.ım tahrip ve gaz bembalscmm Kar- Ye muhtelit eııctimen yo~ bu 

e mi çıkar!. ll'eci. şeyler olmak, deliler gibi. bağırmıyor, +-:ı._ mııhtpllf ·-'·-'-· d.. ek- kısınının 25 metreye jb!:lgınm 
çıkıyor, Hacı Bey! . Zira benim camlan parçala.ırı.IJ', ortalığı ......,., -·~ -- - Y~""'......, uşm 1.5 milyon liray& liizıııa gös • 
kovaladığım ha.yal eon derece ayağa kaldıımıyor, her şeyi kı- , te oldıağu ~;en gelmiş "ı: ....... ,..,. kanaa.,."· bunllD iktısa· 
Calibcye ~ _.. np geçirmiyorsam ne mutlu, l her mahollıo aJılkaQar ekipl.eri -""'&' ~,.-
ııen !. . Hacı Bey! .. Düşün, bu §&rti.ar, ~ı~ derhal bomb~ dicagı. -~~ ;~ ~ış· • 

Calibeye mi•... bu maH.ı. tmadlar, .,...,.;p Jıadı- düı;t_ · ugu yerler derlı&I._ temizlen.. 
Be1': m bu izahatım bışısm· seler k~ lıeoi'.;;}.erimde mııı, aynca muhtelif yerlerde tir. A.zalaıı:lan Bir çoğu yolun z;_ 

da pe'k çok hl\)Tete dtlşmflş o- kim olsa çıldırmaz!. 1 çıkan ;yangını..r ıı;.aiıalli itfaiye metreye ibıağı hwıusunu izah 1 
ı.an Facı Bey, buna rağmen . ha- Hacı Bey, gö-Lilnü kaşmı oy- ekıple_nnm. ırur'~tli -~hşm•len etmişler ve vali ve belediye reisi 
na h l.l itiraz etmek istiyordu. natarak bir müddet dfi.,ilndük- sayesınde aöndüriilmiiştü. ' • • Doktor L\ıtfü Kırdar encı.i.men 

- • Bütilıı bunlardan başka ten ve bir aralık derin~ mer- Kartal çımento fa~as~ ft imar müdbrlüğü nold:ai ıııv 
da. bani Nadire hanımın kliçük ha.rıı~ llc yüzüme bakıp beni bir faalıyette bul~n __ bil.tuıı ekip • :sanw mU.lıfa.a e<len uzwı. iza. 
bi- vlitlık kızı yok muydu, de- hayli -silıdillrtaı aoma: !er vazifeiıerim büyük bır m.uva.f- hat vermiş ve neticede yohın 20 
dim. Halile.. h:ı.ı:ıi, Nadire hanı- - Pekal&.. Sen bu vaziyet 1 fakıyetle başarmışlardır. 1 metre olarak kalın:liımı teklif o
mırı o eı rartngiz şekilde ölümü karı;ısında, ne düşünüyorsun ? . Tayy~ bombardıman- dııın nııfıa ve muhtelit eocümMı 
ge<<'Sı birdenbire yatağından dedi. Yani, Calibe gibi dünynwn lannı muteakip muhtelif yer • ınazbataları aynen kabul olun -

1 
kal u,p uykusunda yiltilyenık en maslwn kızı olan bir çoeu- ' lere. K r t a 1 gaz depo- muştur. Meclis bwıu ı:ıı.üteakip 
~ıkmış \l;itmiş, bir daha nerede ğı.ın oo koriruııç bir cani oldu- l.annı . bomhılıım~k makı<a_<lly~ diğer bazı mııdddeıi müzalı.ere < 
olduğu ani.aşılamamıştı. .. Hatti ğunu hmangi birine kabul et- Rahmıoor ~ğine paraşutçu- ettikten eonra celEcye kL~ bir 
hrı.kkwla gazetelere ililnlar cla-1 tirebileeeğiııe irıa.ııı.yor musıın ?.. lenn ~ haber alı~ müddet fasıla vermiştir. 
hı veııniştiın !.. - .A.sla ! evveli bww. ben ka- d~rhal ~ koşan . ~ İklnd eel.<ıe 

- · F:•et? bul etmiyorum! .. Daha doğrusu c;ülerle mücadele ~!eri ve 
- l ·~ o kızcağız da burada! ! etın.ck iııtemiyorom!. l!'iılasen e- köyllller dö!lman paı-aşüt.çll. Cft- ~ meclisi ikinci. ce'o e Mı • 
Hat ı Bey oturdu,,"u yerdeD; dilemez de! .. Çünkü bu olacak puııu evwll mntıaııara ımu:a 

haynUe ayağa kalktı: ' vey değil!.. kıemen imha ve ~'mll!n de ':"'i' A kkab 
- Y rık C'.Ulllll! .. dedi. 1 - O haide Il8§I& lrillnne<liyor- e<.l_erek ~bir ha.le getir · ı ya 1 Ve 
- Evet, burada!.. aun?.. mişlerdir. 
- Ptki ama, nereden, ıııe va- i - Ma.kulil. ve ınümldlııü arı- . .AIA.r:ma aut ll.l!O da niha,.,t Çavdar ekmegı" 0 

Jdt, nasıl buray gebniş?. 1 yorum, Hacı Bey, JBalw.l ve venlmiştir. • 1 
- Gftya Calibe birkaç gön mümkünü!.. • 

evvd onu Kadıköy iskelesinde 1 M.ıı.amafih, 11&11& itiraf ederim D h d 
ağlarken görmiiıı, acımış eove ki , gerek Cııllbenin, gerek o tey- arp ane e 
getimu~ :.. re olar, k kadının hallednden k 

_ ~arip tesadüf!. ııürhelenmiyor değilim!. öyıe hırsızlı 

Mubtekirleı·i mu
rakabe homisg-0-nu 

ta ip edecek 

kuruldu. 

dan teşkili teklif olunan Jwı.nıs.. t"· ' panl t.esbit .ı.. d -
yon ıizalarmı intilıap etmiştir. u.arı ya . • ar ..... n ugu 1 

Bu husustaki hükumet ka- takdırde ırulli korunma. kıııı.unu- 1 
rarruımesinde kaydolunduğu ü- mın şimdiye kadar tatbik edil • 
:ııere komisyon riyasetini vali ve memiş ohm en a,,~ hiikllmlerile 
belediye reisi doktor Liıtfü Kır- cezalanr!ınlacaklardır. 
dar, ifa ... iecektir. Şehir mcdi- 1 ",h . . günl' "k _..._ ib-
si tarafından valinin riyBSl.tin • . .,,e runızın il -= 
de 9lışmak üzere ııeçiluı b.. tibiy~~':'r· !~-~ 
lar şunlardır: r ""' ı şe gwr 

Murad Fortolı, Ferit Cemal de 125 ton şeker 8eVlrohııı
R•mrH Biitiln, Ahmet Arit. ' maktadır. Bu itibarla geker • 

Komisyon derlıal harekete ıe bulır&ru meselesi lı:at'iyc mM-
çecejdir. ııuu bahis değildir. 

/ /-(//SAT 

ıllı deri ihracah 
lisansa tahi 

Tic:ı.ı:ıet Vekaleti . .kıllı derile
rin ılıracını lHtıı nsa tabi tutınuş.. 
tnr. Bu huımsta hazır!ana.n ta- ı 
lima.tn:uru yakında resmi ga- 1 
zc.t.e ile i.1An edilecektir. 

BELEDiYEDE 

litanbul Konser
vatuvarının 

konseri 
Bir iı:a<.: akşam e\'Vcl t..taı:ıbııf 

kom rvatuva.rında verilen "" 
halk t.arafı'l!hn çok büyük rağ
bet gören orke;ıtra komıerimn 
arzu vu ~ umi üze..--inıe tekrarı 
kara.r':ı.'}t;.rılnuştı. Konser bu 
li.kşam aıı.at 21 de 'l'aJ<Sim bele
diye gazin08unda verileeektir. 

1 

Hazırlanan talimatnameye na 
zııran yalnız ııalamura derilerle 
meşe ve liflerinin uzunluğu u
mumiyetle 7 - 8 santimetre ohn 
içinde istisnai olıtrak 10 santi
metreye kadar lif bıllu nan ve 
100 a~ ağırlığı ~30 kiloyu 
ge<;meyen Hava. Kurumu deri
leriyle elyafının ıımnluğu ayni 
eha.tta. olan ve 100 adedinın a
ğırlığı 250 kiloyu geı;ıneyen 
tn:ı:lu kuru deriler lisansa t!bi 
t:utıılmak:tadır. • 

~!~!f be~:~i/~ l 

Vek&letten lif<ans isreııme -
deıı evvel ibrac edilf.cek deri!e
rin ihracatı kontrol dairesince 
istenilen eveatta old~'unu tea
bit ettinnek limndır. 

Esnaf Cemi~tleri aza 
kaydına başladı 

fııtaobul esnaf cemivetleri ha-
ıı:irandıuı itibaren yeni U. 

tahsil şubesi memurlarından 
Nazmi 21 gütlderıberi ortadan 
kaybolmw;t.ur. Kayıp tahsildar 
Legayyübünden bir gön evvel 
zimmetinde olan paraları bele
diye veweaine -yatıimışbr. Fıv 
kat ertesi gün tahsilat.: YllP'P 
yapma.dıgı. mal(ım değildir. 13&
lediye ta.haildann araşiJnlmaa:ı 
için emniyet müuüclüğüne mü-
racaat etmi.~ır. ı 
byfuna başlıyacaktır. Ayni zır 
manda eski fu<-.ınm kayıtlan da 
t.eedit ol.u:ıacal<tır. 

- Daha garibi var, Ha.cı sezı 'Onlm ki oo.la.rı:ı. her ikisı ..ıe 
Bey!. Kapıyı bana bu kızcağız benden birşey gizlemelttedirkr!. l 
~t • Ben onu. gürünce. dehşete -; Bi.rueY gizlemekt.e midir- Dö i: torba gilmtit Fiyat murakabe bürosuna çaY ------------------------

r;.ıı;tum .. Kendisıne beni tanıyıp l<'T •.. Bum. ııeıeden hülı:medlyor l" .-1 b" • 
t.a.'UI?ladığını sordum. Sen H:ı- sun•. ırav.an ın 
lile değil misin? dedim. Beni ta- - - Hallerinden!. l.l'ıtbt, Na· b lu d 
rudığını söyledi.. Velbastl konı.ış.- clire hamının evinden çıktığını U nama l 
tµ benimle.. Fakat, ııonra, ken- gördüğüm, 91111n1. da bahçede ' Dupba.ıııede yapılan tadat 
di;;izıi Calibenin yaruı:ıa çağırt- ! rovelverle lııımııladığmı insanın kontrolünde gümüş lmuıldıırul 
mak ıııtediğim zaman bana o- Calibe olduğunu kalıul. etmek o içinde 250 ııeı: lira bulunan tol'
nun dllsiz okl_ıığımu söylı:ruıer! .. ! kadar delili!< gibi bir_ 118'! !ti bir bal&rdaıı ~ -~ ooı. 
Kız geldi, hkikaten de dilBı.ı!.. taraftan buna da asi& ıhtimal ver sarı bulundıığu görülmüştür. A-
Bacı Bey sinirlen.ın.iıı gibi .. 

1 

miyonıın! .. Buna rağm.eı:ı orta. raştırma yap!dığı oı.rada kulla-
aeı acı gülmeye lıa.şladı: dKi deliler 8şikM ve kat'idir!.. nı;mayan bir ıaalüneniıı altıada 

-- $<,n, bayağı, bizi de sapıt. - Peki., ııe diiplni,iyorsuıı, üç tane torba bulur.mu' falaıt 
tıraca.ksın! .. dedl. Kızla konuş- neYi' hülunetmekteııin? Sana dör,' i"ncilsil. bahınamam~tır. 
tum, diyorsun, sonra da haki- bunu ııonıyorum!.. Bu l.;.te -ckı lıulımduklan Üll 
katen dilsiz diyorsun! .. Bu na- - Vıillııhi, Hacı. Bey, ben ya ri aürillea. ....W ft Uıtkik m& I 
sıl iı;1. İatanb\ılda Calibe)'e fevkalade mııriarındaıı Hasan, Şerif, Ke • 

_ Evet, eqıla.cak bir i~. ta- benziyeıı bir lııııdın oldıığuna nan, Yusuf, Abdullah ve .dah& 
ka.t böyle, ik; gözüm Hacı Bey!. lıükmediyorum!.. Yahut da... bır _ka~ ~ dlln adliyeye 
Sen her halde daha iyi anlanıın &vet .. olur olur!. Diııy~ ol- venlerek ~ı ~cezada so_rl 
a: .. Ben kızla on dakika ll't'Vel ımya<.'8Jc birşey yok, maluma! ... ~ Qekllmışl~ .. ~ neti
kon tu.cı!. B ı h:ı.yal olamaz!. Calilıenin riTayat edilen bir er- ceeinde teYklfttaıa~.ıcap ~-tUt'e •1 
On dakilıa eonra ise sağır w dil kek kardeoi vaı:dı. 13-14 S(>Pe cek bı r cihet g(lriilmedigındeııı , 
sız olduğunu gi'rdiim!.. evvel A:aıerilıraya koçmııı. Ora- ııerbest ~ ve mu· 

_ .Ma. · !. Şu kıs lıunıda da h-J.ydıı.tiuk etmiş!. Sonra da bakemelel'iııin gayrı ~· 
. <l. ['P &{!y:ı ı am olunmll8!. İşte bu yapılmamna karar ""rilmlşt1r. 

mı .m ı. .kardeoıinin lstantı..ıa. gelmlş ol-
- Zennorlerim!. ması ihtimılini de dÖIÜilıivo- Her ilJienAn vatan-

Ş\inU bir de ben -,.em ı r1~ 

dar ekmeği ve a.ya.1'.kabı ihtikan 
ihb&rlan vaki olmw,tur. 

Büro ayakkabı lhti.kanan -
lll tesbit ederek haııırladığı -rloıı-ı 
yayı fiyat mürıı.lmbe komiayo -
mma v~. Komöeyonmı 
pıı.zarteei gün.kil içtimaında bu 
İfİ tet.l<;ik etıx>esi muhtemeldir, ı 

Q:ı.vdar ekmeği ihtlkirma g~ , 
ftnoe, lıaZi satıeıların :ıoo gram, 
]lir: Ç&Vda.r ekmeğini 12 kUl'lllflll 

lllttıkları anlaşılaııo;ıtır. Bu he- j 
8llba nazııran t;alldar ekmeğlnlıı . 
ki!Olll.l 40 mnı..,. ge!mekteclir. 
Fazla. olarak bu ekmeklerin ha
lita.sında pek &11 mikta.r çavdar 
bulunduğu da iddia ~dilmiştir. 

Halbuki bu ekmekler haatal&
ra malısustur. Gıdai kıymeti az 
olduğu iddia edilen ekm.elı:la

tahlilhaneye göoderil..ıni.ştir. Talı 
lil neticeııinda ~ular adliyeye 
nı::ilecektir. 

Yeni Yoku salonunun 
resmi küşadı 

edeyim!. ~ .. caıj)wıjn bir sW1ı: k.arde- d<>-.a ı•btt"BCl .kadar •v- ~· Devlet lima.nlan unıııın mü-
- Et ya!. Fakat hunun hi9- g; mi varmış?. h riH..,. dlir!üğü tarafından tamamen 

bir faıd i olac'.lğına. kani <leği- ı - E?et.. Böyle bir rivayet lj#J er oe •--.,vr yeni.bir şekilde tamir edilen Gar 
hm, muhterem Hacı Bey! .. Zi- vardır!. Calibe bunu. hiçbir za- Şeker Şiırbti, ..,..e gÖlıtb- latadaki eski yolcu ııalonunuıı 
ra ya bu kızcağız ki, samnam-

1 
man kabul etm-işör!. Fakat rilen telıaeftmiin önüne geçmek küşat resmi bugQıı s-.t 11 de 

bili hastalığına müptela ha.ata - bu meçhul insan mtdemki Ca- X;in güzel bir tedbir bıılm\ljtUr. yapılacaktır. 
libeye bu .kııclar benzi. ·yor ..• bı.·z-, D'une• kadar ........... her ist&-

eni abah 
.AP.ONE JJimI<a.t 

SE.,ELıK 

3 AYLIK 
AYı..IK 

Turktye EC1t~I 

14~0 Krf. 2700 K•9-
7&0 • 1460 • 
400 • 800 • 
150 » 300 • 

&)ita 1941 PBRŞEM B[ 
4 R•iNilAhır 1860 

18 NiNn 1357 
Gun 121, Ay 5, y·ı· 941 - Ki11Nm 175 

ikindi 

k rd ım m1.i kü d' .. - Bu bina, yeni ~yle kabot.aj 
zat a eıtı o ası m n .ır. yen vatandeı;ıa istenilen miktar- battı 1 .. ,... ___ tahsis"""-;· 

1 . '--'-~ • -·'-'-· idi." Bö" le yo c.......... ~~ - yı ama, aen ...., ........ ı.,ım da şeker .. ..,......,....., Y • tir 
.kadındı diyorııuıı!. Kardeşi ise tikle son 15 gün zarfında ı. · 
erkek?.. tanbulda ~ biıı ı- ij8k8r satıl. Tiftik ve yapağı nümune 

- Oreaı da. vaı-y&!. Fa.kat kız ııuştır. heyeti toplanıyor 
~ erkek kardeşlerin lılrbirine Bu rakamın normal olarak . . • . 
fevkaJAdAı benzediği çok vlki- 1 1500 tonu ~ icap et;.. .. İstanbul tiftik ve yapagı tip 
dir!.. mektedir. Şirketten fa:a1a mik- ~une heyeti, yarın Istanbul 

_ Peki Fan.edeliı . . • tarda mübayaatta tıoınnan bir ihracat baş kontroller dairesın • 
!ı.&k.ikaten ~bbenin böyle n .,,f:,, çok ı.;n 'cin tieaNt malrsedı j daTtoplanlanacda,aktır .. tiftik 
kardeşi vardı.ı· da İstanbula gel ile hıı.reket ettideri •nlaşılmış- ı . op tı . yenı .. ve ya
miş ,ılsun! .. Neden burada lıi.iy- tır. Bwuı.ıı üzecine şirket dün- pilgl s~y~ numune· 
le k ı.ı. krdeşinin hüviyet.ine bü- den itiba.rM, bu gibi_leı:_e ~er len tesbit edilecektir. 
rüıımeye ve böyle gidi.~ vcrmemeğe, yalwz damü müşt&- Hisselerine düşen tene-
ıe.· ı.. ·· · · ? rilerinin arzularını tatmin etm. . 
~ uzum0raııııı.ı~W:...ı ğe b•ştamıuıır. Bu tedbir dlila kelerı almiyanlar 

5 00 12.1 16.02 :.::: rivayetlere göre""'ı;-'"'"""çocuğun" ... F~~ e:ı~~a:!::'~"!;:t,;e~ Bir müddet evvel, Mıntaka j 
Ak Yatsı 1..-k merik:ıya kaçmasına sebatı bar ~-....., . ......- Ticaret Müdürlüğünce teneke 
• ı .t~m 1 43 s oı Ezani basile bir define meselesi ıraı.:kııı ka fuzull kazanç ~de lııır tevziatı yapıin)ı~tı. Hi•seledne 1 

Öğle 

5.08 8 [ı9 

•904 20:47 3.05 vauti da kavga etmiş olmalan lınif. ~l . ~i;ürııracaat M> dü:/en miktarı, bir çok tcrıl"ke 
------------' Münudlndiir ki, Amerikada lıay .......,_en · tacirlerinin g·elip aımaıiıkLırıjr,Ö-

D l ıı; K A T dutluk etmli olan bu çoouk bu- OQnl<ü ihracat rülmü~tür. Ticaret müdürbğü 
~venı Sabah• • gondcrııen Y"''"" raya dönüp tekrar lıı.ı define i- D4bıJd1 ıan.catın yel&fuıu bu gibilcre son bir ihtarda bu-

ve evrok n•tredilsln edilmos•n iade §İle ve Amerikada <iğrc.w.Jiii ~ bin liradır. Dlln, ~J'& ,.. lnnarak hisselerine ayrılan tene
y:• roa.lıir baydutı·ı<: uırulla1:. İt:a.lyaşadeci,, Aııae:rilaşa ~ .keleri çekip almadıklan takdir·I 
ugraşvı.aya başla.mil} ol:ı:un!.. Suriyeye llOt -.ı. liııylt lröı"' ınll~ de buıılara fta'ı yed edileceğini 

ohın~ ve bunlaMn kaybolmasın~ 

dan oeı layı tıifi w Jfte•u yet kabul 
~dilme:. li&tıtmııtıl'. bildirm:ııtir. 

INS 1 
Adamcağızı iple.boğmuş, vücudu

u bıçakla altı parçaya bölmüşler 

Bundan bir mi!daet evvel Be- evve!iı. lxıfltıı kopardı, sonra da 
,Pktaşta Abbaaağa parkıncla kollarını ve bacaklarını kesip 
kesile ltollarl.a. bac&kl~r bulun- altı pa~ya ayırdı. Zehra bir 
duğu yazılıııış ve polis tahkik)l- çuval getirdi. Sevket onun.içi.ue 
tuıın ela aoıı& ermek İbl.'re ol- ba:ila gövrleyi koyup bir de ko
duğu ili.ve edilmi.-ti. caman tıuı soktu. Çuvalı ba7la-

Düıı bu saflıa nihayete ermiş dık. Kolla.da bacakları da çi -
•e suçlular adliyeye teslim edil mento trı'tbasına koyup lıafla
mişlerdir. dı. Hemen <; uvalı Dtrtltyan Mus 

Bunlar 19 yaşındaki Kftzınıla tara beni de yanına alarak is -
metresi 18 yaıµndaki Ayşe ve keleye l!',iden a•falt yola gittik. ı 
35 yaııı.nda Mustafa namı diğ..-r AliıedıUn iskelesinden çuvalı 
Şevket, yine ayni y~ Zehra fırlatıp deni:ae attık. Eve gelin
ve Satı adlarında ikisi erkek, ce kollarla bacaklan.n unutul
llçü ka.dm. olmalı: liaıre lıeıs ki- duğur•u hamladık. O ZMnan 
şidirlcr. Şevket yine boııi tehdit ederek: 

Dün ilıiııci atıliye ceza mah- _Al 81'11 de sunlan götür at! 
kmıeııinde ilk sorguları yapı • Dedi. Ren d" alıp sok.'lia çık-
la.n bu suçhılardan Kazım ev- tım. Tam parkın yanından ge
vdoe polista verdiği ifadeyi ay- ço.rken kerşınıa bekçi ~ıktı. He 
Dtwl tekrar ederek bu korkunç men oraya torbayı bırakınca 
cinayeti şöyle anla.tınıstır: kaçtım ve eve g"lill söyledim. 

Hiıdise gecesi bu Mustafa; Ş.,,vket kımlı btr.ağını yık&yıp 
yani Şevket bize Ahmet adında tPmi7.1edi ve koynuna koydu. 
bir misafir getirt.-ceğini ııöyledı. Ahmcdın clbiRelerini de ertooi 
Akşamdan pin.ola, köfte falan ~ü AAtMış bAna da getirip bir 
yaptırdı. Dört ıı4ıe de 29 luk bur,uk lira ver•li. 
rakı aldı getirdi. Hep birlikte Kfuıımın bu ifa<l~i rnetn-si 
içmeı?e başladık. Bir aralık Ah Ayşe de aynen t~krar etti. Fa
medtn kadehine sigara küln kat Sevk t ile Zf'hra, Satı tıı
doldıırdcı ve bundan sonra cok mamen ak.sini iddia ediyorlar 
sarhoş olan misafiri icin bi7,e ve· 
dedi ki: • - Bize iftira cdivorlar. Biz 

- Bu adam Jı.>nim karımı ka ne Ahm('di göro ·ı; . Ne cı.ı böy
çırmı.ııtı. Onu öldürüp intikamı- ]e hir "ev va.ptık. 
mı al>1~aı\'1m ve 8onrn da , !11..,e- Di 'O.rlarrlı. Satı da ıµmlan i-
din üzerine at.ldı. Onu ellerile H\ve etni•ti: 
bo;:ma,,'!a <:alıştı. Duvarda ip - n.:-n bir ak<am parkta KA
asıh idi. Dana. ipleri vermemi zımla, vşe 'i obınırlarken gör
söy!edi. R:ııı olmadım. Ronra düM. Jhna dediJ,,.,. ki· Flimiz • ı 
bıı;aS:l ile lehdit eılincP korkup ~ bir ka?a cıktı. Bi:·i•ini öl • 
vet'dim. İpi boynuna d• lııdı B 'r dürdük. BuradM kara vc-lilP 
ucunılan kendi ı;e1·erkeH bir ıı- kıı~acağ11.. l"akat ~ kimseye 
cııııu da bıuıa \·erdi. Bi7 iki ta- b' ,,. ··.~ ır ""Y ~o;,.eme, 

· raflı iri çekerken kaıhnmr da Hepsinin ifnrl,,.!Pri .ıl>ııdıktan 
Ahınedin kol!anndan 00.eakla- sonr:ı 'l1 •lııJann h•qirin dto t"l'
nıı.dan tutup cekiyorlardı. A7. kifi11~ kar:ır ve~ildi ve derhal 
aol'lra "1ımet öldü. Revkot onu t ·kif olıı'ldıılar. Ru hı'• in•an 
ı rtııwıp mutfaiip_ götliııfü. Öl il kasam simdi aıfal t'n hıırunın
vli böyle çıknramı v· ~r~ını-ı ela mevkuf~n heııap verec~!er
için kır.ml\Sl!l.ı {11;,•rıiı. ~U-.ıla Wr. 

1 \ • ______________ ...,.,.....,_ __ ·~--~~-~-

dün 
2000 gemi 

idaresinde · 

a 

Anlaşılıyor ki bu hıı.rP tt 
çen harp gibi döne do 
!antikte kanır kılacak '" 
eeyi bu koca denizlerin. ~ 
n tayin edecektir. Ya:n_.!., 
dem izııltı ve 1ıa.yyare tıl"''.
muvaffak olnr da 
İngiltereye gelen vapuı" 
tmr, Amerikan yardırııJlll 
künden baltalar, tngj!lt 
yüııde eeksen vapurtarltl ..ı 
iR.')e maddelerini yok edili'". 
giltereyi açüğu. ve mukt'f' 
aWiğe uğratırsa Alına!' 
tip gfleeek, yapam~....., 
olacoJ<tır. Alınan !'iiru-. 
tüa işleri bu sene biti 
llÖylcnllşti. Bitirornezse .• ı 
ile lıit.alı düşe.::eğjni kaD"' 
cek ve bir gün bu bi.tl;İJl. 
tarafından d~man • 
ı;ev rili memleket i~dcl" 
ndan gökten ve yerden ~ 
larla yere eerilecelı:lir. tı) 

Alms.ııyıuun da AUfı.n 
bine bel bııg"1adığını 
Şubatta irad dtiğı nuttı)'.11' 
lamıştık. Alman reısi Jıll 
ve nisanda deniz harbıll' 
dar şiddet verııCcl<ti ki 
münakaıa.tı altfü;t olac:ıJı. 
rikan yardımı yetı.c ıi. eC 

Harbin on sekiz ayın:ı 
mi '"'1.yiatı ist.atistiğici ( 
mn en mühim aJan 1 

Press bildirdi. Bu •~ 
göre bu harpte yelcilnn 
ton gemi batmıştır 
MOOOOO tonu İngi.ı t!'re..ıf. 
fikleri ve bitar:ı!'ara fl.1). 
802.000 tonil!t.oşıı • 
•80.000 tonilltostı ~ 
gemileridir. Yalnı.(o lu 
ı>en lwtalarm şiddeti• ~ 
riyle birlikte 5 mil} ın.ııl 
fazla gemi kaybettik! . .":!., 
etmek liızımdır. lngi:iz>._:.ı 
nın ilk :ııart.ruıından bert l!o"w 
yiatını ·aydan a.ya v---" 
Çünkü lıaftaıılt zayiatı 
miyle takdire iınkı\n 
nıış, istatiiıtik ç.ıJc.ıncı>-s, 
yeni zayiat o!mnış ve kllJ 
ği s:ırıılan genıileı- Ji 
dônm üşlerdir. Mıırtın ilJı il' 
sında en büyük :w-yiııt ı 
tona yakl,ı.şını.şt.ı. .811 

ııonra yanya karlar diİ.~ 
Halbuki geçen harpt!J 
deni,,ı.ltılan 8.'>0 büı tffe 
dıklnn a.y olmı.ı.'}tu. 

Geç.,n aylan.o. 7.ayiııb 
azıı.ldığıııa :ıit en bıi~ıı -"' 
Alman korsan geın ısl"' 
aı!1ınc!ıklan Brest r 
açılamamış ve ınuha.i<JıJIS' 
lanmış obnıılandll'. . 

Alm:ınya iki sür'atli 
gemiı;ini At.lfı.nliğe ı;&ı 
za.ınan zayiatın yarısıP' fll 
la temin ediyordu. 
Breı;t birçok defalar İJ1f: 
y-...releı'. tara!mdan ~ 
mı.ş ve iki geminin bUI' 
nlıı matlığı ve yaralı a 
tesb; t edilıniştir. 

lngilterenln bu ~ rıı...: 
f&Zla zayiatı büyük ni6"" 
ni gemilerle, satın ~ 
ve ele geçenlerle ı.eiifı 
tir. Liırrn.nlan lııı.şb>ll ~~' 
gal edilen zavallı Yı.u;. 
ilti milyon tonluk <lenill 
fikıııu vardı iti şinı<li, ~ 
ler İngiltere enırin<>P'ıo 
veçin, Holanda vo 
on milyon tona yak~! 
ret gemileri hiç şUpllıııf. 
AlmlYl işgaline bU'al<lı:.ıJ 
tu·. Diğer taraftan AJ111"5 
manlıırındaki AJmaıı, .. ..ti 
ve Danimarka. gcJJl~ 
160 parçaya l:ıe.liğ olu.~ 
giltereye teslim edilrnc~ 
dir. Gelen haberler lı ~ 
nizlerde 2000 a.det geıı• , 
giltenı emrinde ;·e i!il 
halinde olduğunu ~ 
Bunlanlan yalnız 3 dt 
harp mıntakası <lahilİP 

Bunlara hir de 
At.ıa.ntikte aldığı tc.i~ 
ve edelim: Amerika h ıı' 
!eri Alınan denizaltıı.ıJ' 
tayyarelerini araya? i 
iere haber vermek iııtı' 
riııe aldılar. lngiltereYe 
yardımın yan yolilntı 
War deruhte ediyor!Jlf· 
eıırka, ti Süvey§ll k~ 
rikn gemileri mal t:~!) o 
.Atlantik harbinin kat.j,..r 
rini artık dünya gvrıl :ı-' 

Belı~ 
vvvvvvvvvvvvvvv 

Bahar b yttf 
Bugün, 1 mayıs bıı.Jl.'..t. 

mıdır. HUkOmet wııP"' 
bul edilen kanuna ~_::t 
bayramı olmı181 dola.Y~-if 
glln bütün devairi ;:;sıı' 
edilecektir • 

'l 
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Anadoluya geçen lkinci Alman imparatorluğu- Alman _ Rus 
h ı · nun banisi Prens Bismark, t_ emşe Llri/e r/m/z (Bertin) ile o zamanki i.mpar.a· 

~: MURAD SERTOGLU B akşam Un M torluk Rusyasınm p:ı.ytahtı 0 " dostlug"""u - u g eş arma- lan (Petersburg) arasında "tel,, 

b ik •k rayı binbir renge boya-, in, yani rabıta ve münasebetle· f •h • u irr te • yahat etti - yarak batmıya hazırlaıurken rin, asla kesilmemesi prensiplni arı ıne me-
lstanbutdan Anadoluya gide· 

Cevdete sordu : " Hiç cck ilk İstanbullu kafilesi "Ak·,' ortaya atmıştL 
\ılı su,, vnpuriyle lstanbuldan ay- Halbuki üçüncü Alman impa· raklz bı•r bakış 
~· gördünüz mü ? Kendisini 1 ratorluğu.nun banisi P'ührer al· 

nlmıf bulunacaklardır. b yılın son kısımlarını Berlin) la J 
görseniz tamrmısınız_? • Bu hemaehriler kucağında do- (Moskova) arasındaki teli mil· - -

... ğup büyüdükleri, şayet böyle de temadiyen baltalamakla geçir· 1 . 
ğilse uzun veya. kısa bir müd· di ve ancak 1939 yılı ağustosu- Yazan. 

Tefrika No. 5 det oturduklan için muhakkak nun 2·1 Uncli güııUıdür ki, tama- • w • k h s f d 
la.rda do!~ak, donDl1lyı gize su~te <;.~ ~laı~n ~iz: mile kopan teli tamir için hari- ı 1 c a m e e 
almak demektir. ~hn anı bir tclılikenın tazyıkı ciye nazırını Moskovaya gön-

- Siz hic; Yane!'i gördünüz altmda bulundukJan için terk· ı derdi 
mü? etm,!)'Otia.r. Hayır, Türkiyemiz, ~ • Rus dostluğunun bu 

Bu ini ,Sual yolcuyv. bir ~aç bugan, · h:undolsup, b1itfut .ci- yeni safhm tarihin titrek ı§Jğı 
dakika sWlturdu. Şimdt mili! ·ı' ha~~.~ -ve b? !ti- karşaeuıda. acaba. naJul bir awı
.mne garip'1>ir nazarla..bakıyor- ~ ~rününie ~~ iDI zara. arzetmektcdir! tık b;\laştn 
du. bir tehlikeye maruz delildir. j bu dosUuk, bundan eV\1!1 150 • 

- Evet, bir kaç defa. tesadüf ~:>.doluya giden henışehrilt}- 1 yıl bütün Avrupamn hayabm 1 

ettim. ıimi2~ tıpkı muhtemel bir tay- Wıirllyen bir prensipin ihyası 
-Bu adam hakkında pek mü yare akınına ka~ evlerimizin ve bu prensi.be a\•det gibi görün 

ba1lğadlı ,eyler söylerler. S<Sz. pencerelerini naaıl siyah perde· mektedir. Bu prensip ise Polon· 
~şöyle iıiıif, böyle i.miş. Şöyle lerle örtüyor, sokaklarımızı ica- yanın taka$mi climlesile hulisa 
ccaurmuş, şöyle ,apıu bir &U· bmda derhal karartabilmek için edilebilir. Zira Rusların ve Al· 1 rette ll.İ.l}an ahnnıf. l&zım gelen tedbirleıin hepsini manlann bir kere daha Leh top-

- ôyle diyorlar. ~ sii almakta tereddüt etmiyor ve raklannı istila ederek bu top
Yanefi hiç tanımıyorsunuz. Şu bütün bwıla.rı mahza muhakkak raklar üzerinde memleketlerin 
halde bu vuifeye yeni tayin e- değil, muhtemel bir tehlike-! hudutJanm çizdiklerini göıiiyo-ı 
dikliniz. yi önlemek için yapmış bulunu-

1 
ruz. Tıpkı 1772 de, 1793 de ve 

- Evet! yeni tayin edildim. yonıak ayni ihtimali göz önün-
1 

1795 de olduğu gibi Lehistan 
- Peki kendisi hakkında hiç de bulundurup fstp.nbulun nü- bir t&ksinıe uğradı. 

bir mallımatınız yok mu? fus izdihamınt azaltmak ve bu rolonyarun 1918 sonbaharın-
- Var. Sol kolunda bir ölü suretle •ehrin müd&f~nı ko- da birdenbire dirili§i yeni za

kafuı ile iki kemik resmi layla.ıjtmnak maksadiyle ara· manlar tarihinin mucizelerinden 
mahktik imiş! · muıdan ayrılmış bulunuyorlar. 'ı biri idi ve bu A.lma.nyaıım, bir 

- Sol kolonda. mı? Hükf.ıoıetimizin sırf bir ihti- .millet olarak Çarlık Rusyasına 
- Evet! • yat tedbiri kabilinden aldığı bu k!IJllıl yapmış olduğu biricik har 
Ya~ı ad&m sol .koiwlu ya- tedbir karş&sında 1.staıibulda bin bir neticesi sa.yıla.bilirdi 

Vt.f ya~aş sıı~rdı: 1 
1gilnliik mübrem işi olmayıp te-ı 1914 Cihon Harbin 'I.,; • •-

-Böyle mı? I k .. d . . yle . o Aa'l.Uir 
B h __ ,_ t ka.:ı- • ld au maaşıyle veya ıradi ge- Alman diploma.tlan ve ask 'rleıi 

k' u~Ce od t ı;;r ~nı o u çinen hemşehrilerimizin göster-! hem Şarkbl hem de Garpt; ay 
~?m h~ti vz·e ıJ t~t ~- dikleri anlayışlı mutavaat şa- nl zamanda.' bir harbe ııiırüklen: 
cul~~ı cttiii ~ ~~1~ 1soıe :: : yanı ~~in.lir. . . . m~ için elden gayreti esir
lunda filhakika bir ölü kafa.sile Bu gıdişte ~ bır ıs_tıcal hava- gemediler v~ Ç~r~k Rusyası ile 
iki kerni~n lıi.kkedilmiş bir ııa.ı. sı vardır, ne bır tchlik~e!1 k~- , ~n.sıuun bır ıttifak akdetme
de durduğunu ~eUe görmüi- ma ko~usu. Sad.ece hük~etin lenne var k~\'Vetlerile <;alıştı
til. m~p ve. w r~e gore~ lar. Pr.eIU! Bı~mark da, 1mpara

Müli.z.im Ce~tin dimaimda- teve&.-iil ettıgı bı.~ ıhtlyat ~bı- tor İkin~! Vılhelmle Başvekili 
ki istifham bir anoa <',ÖlilldU. De rine şuurlu v~ ~unevver Ttirk ı P~ns Bili~ d&; hep bu gaye 
mek oluyor ki beraber seyahat vataudqmın ıtira.zsız derhal U· ı uğrunda. didindiler, Çarlık Rus- 1 
ettikleri bu adam komitacı Yane yuve~ ve bunu yapmakla. da 1 yawıı U.zakşa.rkta veya ba.,ka 
fin t! kendisi idi. Ve Yanef onu, vatan müda.!~nı kolaylaştır- bir mıntakada meşgul etmek si· ı 
.kararglhı oldağuna asla §Üplıe- ~!.a el bırliğiylc çalışına~ yasetini ~p ettiler. Bu suretle 1 
si olmayan bu kahveye gayet göğüs kabartıcı manzara~n goze 1 Rusya diger tarıı.flarda meşgul 
mahirane getirmeğe muvaffak çarpmaktadır. olacak ve Almanya da Avrupa-
olmuş bulunuyordu. Cennet İstanbuldan :ı.ynlanl da rahat etıni.' olacaktı. 
İki adam, bin bir ,ey dW,ün.e- hem.fehri ! Güle gül~ gi~.; yol~n Geçen yUz yıl içincb Alrnan· ı 

rek bakı'1yorlardJ. Yaaef. bu açık o~. İllfllJlah ~ gelir yanın Rus)ııı!Lya karjı takip et
genç ve tecrübesiz mülAzimin ı gene sizleri aramızda goıilr, bol tlği siyaset aayıms entrikalar ve 
nasıl bir cesaretle yalnız başuuı bol kucalda.şınz. h&yuızc& dalavereler arasında 
buralara geldiğine şa$lyor, Cev- lstanbulun nüfus kesafe- do~qan bir iplik yumağına ben-
dct iae bu tnz.ağa böyle kolaylık: tini azaltmak i~in şehirden ay- --:--- .. 
la naaü düştüğünü düşünüyor • nlan vatandıı.şm bir yurt vazi- l~ım ve onu saygı ~ sevgı lle U· 
du. - fesini başaran f erağatkir bir gurlayalım. 

(Ariımt wr) h~i olduğunu takdir ede- A. C. SARAÇOÔLU 

zer. LA.kin bu 'Siyasetin incelik
lerine ve a,oa.:-'Slrra vakıf bir 
kim.so içiıı karino.karışık ıpliği 
ta.kip ederek hakikati bulmak 
mUmkündür: Bn ana sır Alman 
yanın ve Çarlık' Rusyasının Po
lon~ milletini parçalanmı!J ve 
esir haline gelmiş bir vaziyette 
bulundurmak hu.'nısundaki mii§
tt>rok menfaatleridir. 

Gençliğimde 1896 yılı ilkteş· 
rininde bi\yük bir İngiliz gaze· 
tesinin hususi muhabiri sıfatile 
·(Bertin) de buhmuyordum. O, 
senenin eylulilode Rusya Çarı 1 
İkinci Nikola., Almanya imparn
tonınu pek de samimi diyemiye
ceğimiz bir resmi ziyaret mtina- ı 
sebeüle (Breslav)a gelmişti. 1 
Çar oradan Fransaya gitmlş, 
ve Fransız ordularına bir g~it 
resmi yaptırdaktan sonra Fran
sa ile Ça.rhk Rusyası arasında. 
ki ~silih karde§liği) nden bah· 
seylemi~i. 

(Çelik başvekil) likabile anı
lan Prens Bismark henüz berha- ' 
yat bulunuyordu. 

Ça.ııu F'ra.nsaya karşı göster
diği bu temayül karşısında bir 
Ha:mburg gaz.etesi zamanın be.ş
vekiline, hükiimetine ve hatti. 1 

imparatora karşı hücuma ha~ 1 

Jadı. 
Bu gıı.1.cte 1896 yılı 2-4: ilkteş.

rin pazar gilnkil nüshasında: 
"1890 yılında Bismarkın az
liıiden evvel Alnıa.nya ile Çar
lık Rusya arasmdaki mevcut 1 gizli bir muahededeu,, pek sathi ı 
bir surette bahsetti idi. 

Bu ittifaka. göre akit iki 
ta.raftan biri hücuma maruz 
kaldığı takdirde diğer taraf ha
yırhah bir bitanıfhk muhafaza 
edecekti. Ya.ni Almanya Fransa 
ile hali harpte bulunursa ç..r. 
lık Rusyası bitaraf kalacak, 
Çarllk Rwıyası Avusturya ile 
harbe tutu.jursa Almanya bita
raf kalacaktı. 1890 yılında Pc
tersburg kabinesi bu gizli mua-

lıcdoyi Bismnrka müracaat ede
rek yenilemek istemiş 1ikin Bis
mark iktidar mevkilnden çeki
lince bu arzusundan feragat 
etmişti. Zira Bismark'ın halef· 
Ieri Prusya.da.ki J...cblilere karşı 
müsamahakar bir politika takip 
ediyorlardı. 

Bu suretle Çarlık Rusyası Al
manlann Lehlileri ertık tebea 
halinde görmek istemekten vaz 
geçtiklerini görünce daha inanı· 
labilir bir mUttefik aramaya 
kalkışuıll} ve bu suretle Fran· 
sa ile bir ittifak akdeylemeği 
ihtiyata daha muvafık bulm1* 
tu. 

Hamburg gazeteaiııiıı bu ha· 
berini okuyunca hayretten ağ
zım açık kaldı idi. Şayet bu ga. 
li ittifak Bismarkın bir eseri ise 
bütün Avrupayı hayrete düşü
recek birinci derecede sa.nsuyo
nel bir ha.vadisti. Şayet bir ga-
7.etecl uydurması ise ehemmiyet 
vermeğe dcğmemi. 

O aralık ·(Berlin) de bulunan 
ecnebi muhabirler anamda bu 
havadisi Bisınark'm bir eeeri 
telakki eden ve veren yalnız 
ben oldum. Diğer ecnebi mes
lekdaşlanm ve Alman matbuatı 
iki gün bundan haberdar göriin
mediler. ~8 saat çok rahatsız 
ve endişeli dakikalar ıeçirdim. 
Lak.in neticede tahminimde hak 
lı olduğum sabit oldu: Hakika
ten bu gizli muahede Bismar1wı 
eseri imiş. lıluahedenin Bismark 
ın eseri olduğu.Da beni inaadı· 
ran emareler arasmda muahed&
dc (Leh meaelesinin v_e bu me
selenin· Almaır- Rus münasebet
leri üzerindeki tesiri) oldu idi. 
Biamark evveli. P!'t.lsJa nıuın 
sonra da Almanya im.pen.torlu
ğu başvekili Btfatile memleketi
nin Çarlık Rusya ile olan mü
nasebetlerinde Lehistan mese
lesini daima bir temel ce etl88 
olarak görmilftUr. Mumaileyh 
gençliğinde 1831 yılı isyanını 
bastırmak için Prusyanın Çar
lık Rusyaya yaptığı yardıma 
şahit oldu ve 1861 yılında Prus
ya sefiri sıfatlle Çann nezdine 
gönderildiği zaman Çarlık Rus
ya zima.mdarlarmın Rusyada 
yaşıyan Lehlilere karşı müma
şatklir da\.Talldıldannı görünce 
telişa düştüğünü hiçbir zaman 
saklamamıştır. 1862 yılında 
Bismark Çann paytahtmdan 
geriye cağınla.rak hariciye neza
retine getirllmilti ve mumaileyh 
hariciye nazın bulunduğu &Jra
da patlak veren 1863 ihtililinl 
bastırmak için Çarlık Rusya 
h ükfunetioo elinden gelen yar
dımı yapmıştı. (Arkuı var) 
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-yıf~k ~~ne~~: D u·· N YA. HAR B ·ı ~~~al~~a:,~;~eı~= aylaruıda. geçmek iatemi.tJlerdi. mahrum idik. Xalnız 1915 ee-
Fakıat ağır zayiatla püskürtül· nesi ikincikinununda müttefik 
diller. Fransız ve İngiliz erki- siviller ve askerleri arasmda u-
nıharbi, demir telörgWeri ile zunca süren blr toplantı yapıl-
siper mitralyözlerine ehemmi- ·------ Dll§ ve bu toplantı bizi dah1ı. 
yet venni§lerdi. ı 1 1 j mütlıif felAketlere sürüklen-

.Modem harple.-de at.etin talı • ( Y E N İ S A 8 A H ) iN B 0 Y 0 K S Y A S i T E F R .\. A S 1 mekten kurtarmıştı. Hükümet 
rlbatından dolayı kırk sene- reislerinin birbirlerile müzake-
dcnberi cepheden hücum terke- B 1 k ç kk ı h • ti • re etmesi ve pli.nlann müşte-dilmişti. Fransız· Alman har- a an ve ana a e ezıme erı rek hazırlanması, birbirile a-
binde (1870) Almanlar bütün henktar olması kararlaşmıştı. 

muvaffakiyeUerlni bUytik kuv kanlannı da ortadan kaidırı- Yaz an .· ~ mağlubiyete duçar etsin. 1 . Halbuki daha evvel müttefik 
vetlcrle cena.hb.ra karşı ~yap- yordu. o tıarihte Fransada bir r Generallerde, bilyilk insan devletlerden her biri kendi bil-
tıklan çevirme hareketlerine taan-uaa. geçmek için hiçbir ü- zayiatma meydan vermeden diğini ve dilcğiııi yanıvor! yal-
medyun idiler. Rus • Japon mit ve şans olamazdı. Hattın v ç • • ı• ı zaferi temin etmek hasletidir nız yaptıklanndan müttefikle-
harbiııde de galipler bu değiş- merke:r;i yanlamazdı, ~evime • orç ki, onların mesleglııi yüseltir. rini haberdar etnıelde iktifa e-
miyen tarzı tatbik ettiler. Böy- için de cenah yoktu. Eğer onların san'ati yalnız za- diyordu. 
lece Liao • Yang da General Bu çıkmaz karşısında aake•- 1---- 98 yiat ile, adam öldiinnek ve öl- Müttefıkler arasında olduğu 
Kuroki'nin ordusu Rus soloe- lik san'atı bir çare bulamamış- dürtmekle ölçülen bir meslek gibi ordu ile donanma nrasın-
Jl&hıru ~evirmiş, Mukden'de tı. J3a3kumandanlar ve onun yı önlemek imkinLu-ı da var- olsaydı beşerin takdirinde pek da da. dehşetli bir set vardı. 
~neral Nogi Rus ıJağcenahını crkinıharbiye reisleri bir pliin dı. Mesela cephede öyle havali a9ağı bir mevki işgal ederlerdi. Harp muammasını herbiri ken
çevl~ti. Hiç şüphe kalma - vticude getirememişlerdi. Yal- ler vardı ki, buralardan gc<;:.erek Harpte bkçok manevralar di g\>ıiinüşUne göre halletmek 
mll}tı ki, bir çevirİne hareketi- ruz tutulacak bir yol biliyorlar- d~csmaıun cenahını çevirmek vardır ve bunlardan ancak ba· iddiasında idi. Hulisa. yalnız 
ne refakat etmiyen cephe hü· dı: Yıpratma lıarbi. münıkfuıdil. Cepaeyi Y'.trmak zılan muh:ırebe meydanında Ruslar. Fransızlar ve İngilizler 
cumlan artık pek pnhalıya mal Bir yıpratma har\j kadar üzere de bazı planlar yok değil- cereyan eder. Öyle manevra- arasında değil, ordu ile donan
olur ve akıbet muvaffakiyet- kanlı harp mevcut değıldir ·~ ~ d\. Bu planları ve bu çareleri lar varclır ki bunlar cenahlar· ma arasında, zaferler ve ittifak 
.sizliğe uğrar. Fakat Cihan hl\I'- cephe hücumu için haz.ırlAoolı kanlı hile umlar bahasına da. ol- dan ve orduı;.,rın gerisinden çok muahedeleri arasında, mühim. 
binin o tarihinde insanların gö- plin kadar küçük ınuvaffaki- sa insanlığın selameti ve hwm- uzaklarda tertip olwıur. Zaman mat ve muharipler :ıra.sında, 
rüp bildiği tarihlerde ilk defa yetle tetevviiç eden plm ola~ ru için keşif ve tatbik edebilir- manevralan, diplomatlık, ma- propaganda ile makine arasuı-
bfr garibe husule geliyordu : maz. dik. .~ kine ve ruhi tesirlerle yapılan da bile aynlıklar Yardı. Halbu-
Çevrilecek cenah yoktu. Har- Fakat yıpratma harbi iki ta· Muharebeler ya manevra ile manevralar vardır. Bütün bu ki haı·p bUtlin kuV\·eUerin mu· 
bin bu eski manevrası. yaııi çe- raf muharipleri için ayni dere- yahut katli8.mlarla kazanılır. manevralar muharebe sahne- ha.ssalası, yekunu ve bir devir 
virme hareketi 1915 de kabil cede yük teşkil etmiyordu. Bu Bir generalin büyüklüğü mUm- !erinden ur.aklarda tertip ve i- sırasında bütün tazyiklerin bir 
değikli. harbin iki taraf üzeı..;ndeki te- küıı olduğu kadar insan telef dare olunurlar ama o sahne- leşmet;i olmak lhımdır. 

Bitaraf topraklar, yahut de- Birleri milsa.vi değildi. 1915 • etmekten tevakki etmesile ve lerdeki tesiri daha az ve kat'i Bu topluluğu ve birliği temin 
niz bUtiln yayılma ve gerilerin 1916 ve 1917 senelerindeki manevra kabiliyetine istinat değildir. Bunlarda gaye zafere edebilmek için bir tetkik, dü
çovirme hareketlerinin önünde Fraıısıs - İngiliz taa.rnızlan Al etmesile ölçülür. insan öldürmeden varmakbr. şünce ve kumandanlık vahde
bir aet gib1 duruyor ve iki ko- ma.n müdafilerine nazaran ta- Aakerlik aaıı'atınm en büyilk Maksat ve gaye birleştiği için tinin - hatta yine noksan ola
ca ordu göz göze, bundan 8on- arnız edenlere çok pahalıya §aheserleri addedilen bütün sevkulceyş ile politika arasın- rak - teşekkülU için senelerin 
N ne ~aklanıu biJemeksi- mal obnuştu. Bu tarrw>Jar bir muharebeler o htlkfimetler te- daki farklar zail olur. Bir an- geçmesi icap etti. 
zin birbirine bakıyerdu. ştc bu bayatı, diğer bir hayatla sisine ve g~erallerin zaferini da hakiki :8iy.~etle yüksek scv-
vaziyette idi ki Fransız baş- imha etmek neticesini verme- temine yarıyan çarpışmalar kulceyş bırbin~ karı!Pr. . Çıkmazdan kurtulmak 
kumandanlığı İngiliz onlus.u· mişti. Bir düşmanı öldürmek hep manevra muharebeleridir Harp sahnesıne yem bir milt 
nu da beraber sUrilldiyerek ta· için iki, hatta Uç Fransız veya ki, buruar da düşman ekae!'iya tefik sok~l~ ~celcnen bir 
rihte o kadar acı tecrUbeler tJıgilis ölmüştü. yenı bir plinla, bekl~yen, maııewa, büyük bir !:81'e~ ~-

çaresi 
venni§ olan ctpheden hücuma O tarihte harp, en iyi, en ne- hızlı bir darbe ile yenilmıştir. za.ıunak kadar mueesirdır. Sevkulceyşi şartlar gibi si-
kalktı. cip ııeelin işkence içinde kıvran Bu clnaten muharebelenie ga· ~kulceyşi f~k~e m~~ lihlanmadaki terakkilerde har-

Y ıpratma harbi _ maaı, milyonlarca insanın alil liplel'in zayiatı hafif olın~tur. bir noktanın ışgali, tehlikeli bin bqluıgıcında şu neticeye 
sakat kalması veya ölmesi de- Büyük generalin yalnız kud- bir bitarafnı bert:ı.raf edilme- vardı: Gerek kara ve gerek 
mektl. Bugün ya.şadığımıs dün- retli bir muhakemeye, muhay- ~inden daha. az kıymetli olabi· denisde muharipler bir çıkma
ya işte böyle feci hidlselerin yile geni§liğlne sahip olması lir. zın içinde idiler. DUnyanın en 
mahsulüdür. değil, ayni zamanda iaabete, iş birliii, hareket ve bUşük filosu (İngiliz filosu) 
Harp san'at1, manevra ei<ldet husuaunda bir tevkala- mayiaJer ve torpillerin tehdidi 

deliğe \·e ~aliia malik bu- kumanda birliği yfrdiodeo bir taaıTuz bareke-
Bmıunlaberaber bu btllA. lunnLasl ~ki, düşmanı - " - •ti için men~ blr halde idi. 

mıa öaüae ~Ve~ Ptln.... W 8'JÜ .._,.nda Bis, ~ lıaririıı fJıaftnde, IMı (Arkw ... ,J 

--Bu kadarl 
Çocrıhlarını 

IJ/düren analar 
T arabJada, bir i4 it;in d~ 
1' Dize inen bir dalgıç ora .. 

da korkunç bir cinayetin eserile 
karşılaşıyor. Orada çamurlu su
lar içinde boynuna ağır bir tal 
bağlı yeni doğmuş bir kız çocu
ğu cesedi buluyor. Hidisıeye der. 
hal vaz'ıyed eden zabıta, çocu· 
ğunu böyle alçakça. öldürmek .. 
ten c;ekimniyen zalim anayı arae 
tırmafa başlamıfbr. Şimdi ci
nayeti meydana çıkan ana, ka· 
nun önünde hesap verecek, itJe.. 
cM.ii caayeti tumin edecektir. 

işin acı tarafı .. -
Bu hazin facia, iberinde dik· 

kaUe durmamız icap eden içti· 
mai bir derttir. İtin esasını tet
kik edecek olunıak, doğan ço-
cuğunu denize atmak suretile 
öldüren ana ile, kanımdaki ço
cuğu kürtaj yaptırarak aldıran 
ana arasında pek fark yoktur. 
İkisi de ayni ciaayeti işlemişler· 
dir. Halbuki bu ikinci nevi cina
yeti i1liyenlerin adetc;e maalesef 
pek fula oldukla.n maliımdur ve 
bwılann cinayetleri gidi kal
maktadır. 

Bir kadan çocuiunu niçin 

dOşQrmek ister? 

Bunlann başında aölde mo. 
dern kadın denilen mahlftldann 
doğurmayı ve çocuk büyütmeyi 
.,ayıp,, tellkti etmeleridir. Ba· 
yan çaya gideeekür, bayan ba· 
!oya davetlidir, bayan sin~ 
merakluudır. Btıtün bu '"kapris,, 
lerini tatmin edebilmek için ço
cuksuz olmaaı veyahut tek bir 
çocuğu bulunması icap eder. 

İkinci amil fakirliktir. Bazı a
ileler, doğacak çoeuklannın sof
ralanna getireceği yUkil ciddi· 
yetle derpiş etmek mecburiye -
tindedirler. Bu ''aziyet karşısın
da kadın kendi arzusu hilifına 
da olaa çocuğundan l~ulmak 
ister. 

ÜçüncU i.mil, birer dakikalık 
z&flannın gayri meşru izlerini 
ortadan silmek istiyeo günah -
ki.rlanu bu kabahatlerini gizle
mek istemeleridir. 

Fakat bunlardan hic bir züm
re tüphe yok ki işledikleri cina· 
yetJerden dolayı mazur görille· 
nıealer. ~ · 

Ne yapmah? .. 

Bu feci cinayetlerin önüne 
geçmek için her şeyden evvel yn
pılacak şey, içtimai yardıp.ı tcş· 
kilabmızı kuvvetlendirmektir. 
Yukanda saydiğımız zilmreler
den ikisi ancak bu sayede cina· 
yet işlemekten kuna.nlabiliı-lcr. 
Doğurdukları çoculdan cidden 
bakmaktan aciz bulunan ailele
rin çocuklannı bakabilecek vo 
büyütebilecek müesseselere bü
yük ihtiyacımız vardır. Bugün-
kü Darülaceze bu içtimai der -
dimizi karşıhyabilmck imkanın 
dan malırumdur. Çocuğuna baka 
mıyacak her kadının cocuğu ken 
disine biç bir müşkillnt gösteril
meden alınmalı ve bilyiittilmeli
dir. Çocuğunu büyütmekten acig . .. 
olan kadına karşı bu kolaylığın 
gösterilmesi cemiyet için mut -
lak surette lüzumludur. Çünkü 
unutmamak lazımdır ki bir ço
cuk anasının olduğu kadar, hat· 
ti ondan da fazla cemiyetin ma· 
lıdır. Eğer o <;ocuğu ebev~yni 
büyütmekten hakikaten acizse, 
cemiyetin yardıma k"şması, e
ğer çocuk fakir bir !\ilenin yav-
rusu ise o aileye esaslı surette 
ya.rdmı etmesi, <;ocuk gayı; met 
ru ise, günahkar anasının elin· 
elen alması ve büyütmesi li2ım· 
dır. 
Çocuğu lüksüne mani bir var 

lık telakki E.-den kozmopolit mo· 
dem ailelere gelince, bunların 
bu cinayetleri işlemesine. mini 
olmak için evvela her nevı busu 
rJ hastahane ve klinikleri çok 
sıkı bir kontrole tabi tutmak, 
saniyen ceza kanunumuza çok a· 
j;'lr hükümler koymak ic:ı.p eder. 

MOhim bir nokta .... 

Burada mühim bir nokta da· 
lıa vardır. Bu şekilde cinayetle
rin faili olarak daima kadınlar 
yakalanır. Ve bunlar takibe dü• 1 

çar olurlar. Halbuki bu nevi suç-
) ik. '!,; .. • ~--'mdaD işlenmİlar ı Aao?ı ~· k •. 
tir. Kanun her nedense er egı 

bu i'1erden daima uaak tutmakta 
dır. Halbuki doğurduğu p.yri 

çocuğu öldüren bedbaht 
~anaıun iflediği bu suçta, ço
cuğwı alılikslz, sefih :ve namus 
du.,kflnil babaslnın da a.yni dere· 
cede kabahati vardır. Bunların 
d& ayni derecede 9iddetli ceza• 
tarla tıeczi~ edilmeleri llmmdır. 
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Almanlar Kepek 
,;atı alı orlar 

" 

1 

Diye ba;)rJı . Adalı oı ~ıw-d 
dcğııdl . Kaymakam, <'llnJcki kır 
b:ıcın r. r Je Aci:ılmı.-ı gyrt ın :ı aı.
kun u: 

i\lınanlar, mt'ınlehd 'ınizder 
- bin 1.ôn kcy~k satın ala~a.klaı·· 
dır B upcltlcıi . ltttatı bul too
rak ın:ıuır. t:~ri ofiııl tacaktır . 
., ım 'ki hai e 500 ton Alınanlı- ı 
ra vcrllm!ştiı-. Fiyatlar da iyi- -------------aı-------------' 

•·-- 136 ---- ] mu~tu. II.ısmızıa ı;a.rm:ı bL 'H · dır t ·t,ınbul teslim. kepeğin to- Ti d f / k / O 
tüğilnd"n ve alta yatoc; 'hnJ n , ~~k l~~r~::ırı:. k!:c~~· t dü., a l! 

1ı,~0ıa ~ı'!~~°';.;pvk ! ram vay an a a gara yara anan ç 
~~ıi:c~~Şt~. tan:aı:ı·' m~~;!;s:ıban g\irc ç" 1ı 1nr.I 

7 ~:="cıın~;crl:··f"~tbı.rnun'ntUZUn afnın.daki gara kapandz. }-tak V· 
- Pehliva n, doğru gürc'1 
D y .. cc. Adalı. ceva, nrm. 

Daha nıısıl giıre:ıel m pa· 
ıınm? .• 

Adalı Hal il, meydan ""M · ~ gelen i 1 r.tırl ·ıkc;.ıı. c!<:lt o vanc bn eldlllc viikFeltn sıi mcmnlllli· 1 
' ~ d ' I ıı k t le '---!'.'la.nmakl2.dır. Zira, •• J / b •• f • h "/ ""' k ~f.!i~~b~~~~~=: ~~~~ ~-,;a~~~~:s;ı'):t~<.u u.I ilıra . ~~ıdcroılcn ıra.nn eır- guz en açı an u çemız a a apan 

sind(!ll yaJll.$tı '" güre.ıc ba. la.- rircli. m k nı.al•yet fiyatından ılü- 1 
- Böyle güreş ur ma? Bak 

herkes sana bıığırıyor •• 
- A~. pes etsin ! 

.ıt. l Son • c!.ı: ilrü' i kamrlaşttııUığt tak· 27 Şubat 1011 }X'rı;cn.bc ak- ..,. Yazan: Niltaycl n"yasr 
Molla, <·ok rrntilmen ,.et rlı!- - Old mu l '1er?. Old mu • m cl<mck n&rlıınl d a; ;roni· • mr ... ' nat 21 ... ls:tınden henüz lff M h Z ki~I Jönn ' üş bulun•lf.~ 

- Nedir pes ets· .. ~len pe~ 
yeli bir a<l. ın <ılduğu ciheti» A- a~alar '. d tl'ıı:tı1 t:ditnıcgı müml:iin .ı::ii- j rutmış, t"VI' gitii) ""' um. Fırtına U arrem e tc•linı ettik f'o 1 

dalının bu hareketine k:ıf iy(:n j Diye a ;o.mı mağlup ~,·rımk •iilmcktedir. · iw . karışık .'iddctli b'." o"?.ğmur KORGUNAL tahıı.ııesinden yer 
ı;ca çıkarmadı. 0 -Ja. ııanki h o•, İlıntl.tır aila.tJ. Hu cebep! Eır.lscn be edın ıl<Usad UlU- ya~13·r.r. !CJınıll~ "'· =ıypJn <•ldu · "' • kııdukt;Jn ROUt:l: 

O, etsin be!. Allım<l:ı o, oo! mı ayakt.ı. mıiş gibi gür . t.utuı.t Ad~.'ı, tni ··~müş, kır,ıı gib; <lu· "ı'!Uğfı bu hu . ı t<tı-afmıfa l:ir ;;'"u h d , Aııl. rı: e:.>ctd inden 
1 
________ ,., • ...., __ __. - Ba},m, dcdı· · 

et' .. 

Demeye kalmad;. Molla,. bir • Dii üp tc: 11 . ıd {!, tenberi t:e.tlu1:1er yap- ı lx.•yazıd;ı. <:ıkmcrya kr.dar ll'WJ;- Çok g~~deıı çocn('tln gittik-! yıne gctirec<'Jcı!ııtı'. 
d b. h"~"' 1 ·' "ruJ·' ı \'~ Vah t' <'-- \tt '-''-~ '"ın m~ ır. llını olclaın. <1'.' .+;ın yflt'eA panıla.•,cı feJ'Ya- deiumıımili.,lfc en ırc urıucre ~ uog u\ . ~ - yere ya ... ,,...,, ;; l ".,....,"' ft "' 

hasmını tistilnden attı. Hcm<?n idin? • ln•rt k • Bey=t J..t'.rak<>ltmun :ız ileıi d: duyulmağa başla.ili. O, İÇ<>ri- rad.an da tıbbı a 
ayıığ kalktı. Çırpınarak bir ııa- Demedi aHc Ahali, bu, .ızi· r~nıııın ıı ı ı· TK:aret Vekaleti teftiş ~ creki ki d kk:mmın Ö· ~ f1 ry8t ediyw, <ilin•• de ılı- ceklt'r. 

1 r.ı saDaılı: yeti görün b:ığr~tılar ) mu. heyeti reisi nüıı.d müthı:< bir mruu::ıra il~ ~-:ın, la baygınlık anlan ~iri- E.tcsi e-tiıı ::.A 
0

- d kard0~im be' Adal - •ta " Ve, "--ımı. ııa&ll kurt karm! «+•na. Ajlem. kninbiı:ııde· yordu. Ben, so<"ukkıı:alıhğımı ra.koWa isbat.ı vuı;, _ na}" a · ...,, .. - ı, ... ya,... ........,, ~·----•· \"-•"'et· • ·"'- ' tı l ""' " .... 
Eıı suretle gfireş tekrar aya k· -Adalı, altt";;.! . vur hır ~ isUy • ll'-""= "''"' · · 1.2'..,.,, ·•c rim ve yenı!;nn; ~-cdi ya.51tldaki mı.brıfm<a edebilmek itin dişleri- liınize, dün gc"" 

•· ba la"" F-'- t ... ..__, " ıı ·•- ..,_, __ ._,,~ •'- l't'isr l~amil. ~f'hrimım gelm~ · •'-"·"'m .,.,.,., arnJ:;.rmr. alrnı.'· mi o:"'-...;.. mcebı;r kalıyor- müddeillllUIJr.ilJğe ı..-ı ş u•. .....& , <;onc . u,..,.,,. . - .. o "' ne. yaplyorsrm .. 
1 

""' _,_,,,... ~ -
1 

• 
1 

j '· ı T ' t .,,,.. ....,.- • ""'""'" 
Molla, k&pandaki acıyı cık2.1'1J . Adalı. o d ::n'ce mank ra oı • ! Jıwr. iıl"Rı· · r.t.ılar..k, k<i!lann- tır. {amd ' ii.n sı.&r.uu. JCU-(" • ı, lnırıdr.o ~diyorlar. Çocu· uum. lan u raporu ı<I 
Derhal. bir ıu;ırın:ı bovımdun.ı • muştu id , ahalinın bu Nğırm:ı.sı <lan ' rup kcııti. AY'.>:klar~ R~· \'<: an ~-. udu.sırıdn me,.gul d · ğun b!ışı g6zü saırıl.ı... Czatn~-alnıı. Çocuğu bcllı:i yar .. İlişik hekim ''il 
file Adalıyı boyun~u, onu aym;,.dı b:l1> MolJa da, sc 1 laruıd::ı:ı gııçirwek kurt kq • m "1 • o· m, bcııi gö~üntt ~~bmil ıı:n sut !l<:l acı bağırttılar. Ni- porlanna göre "/ 
Doğdu, boğdu. Mosmor etti ve <"•karmarlı. ııuıa girdi. Karadeniz yoliyle gelen ğa titren. : bıışl lı. Anne· bn.yet ses k~di. kapı açıldı ye tabıbi ııdlicc ın'# 
bırcktı - Çünkü, hamııı, ahali tr.,ğırdığı Adalı, kurt ltııl'f.ffim verme. lla ?.l, faz bif1lCY sornıama.nu i.0a.- biz :i;;cıi gil'lilk. Elr tatanüll saade olunır-ası · °' 

Adalı.. berbat olmustu. halde yere ;ı ... tmakta.n c;el..i.ıiyor ıııU. iı,,'Uı b.01fı' t .... ~nı ·· ..rin· ma r ret l'd •ek lo=:ı söyk.'Cli: i~ncsi vu:amk vazifelerini ik· ctliıildiği argııhıJl 
Çolak Molla. dipuid t • Hoş du. .Molb bu.. t.iı; ten=ül e<ier Ucıı a.tJnaia çalı,,U. F..ıc.t,. Mol- A ;;,uı ~ I'-&rıt<lUlı:ı; yolıı l - Tramv ydo ·ı atLımış, ka· I mal ettfle-. O gün tabibi 

Adalıda da daha cok elrnıek miydi? .. Hasmı ister altta isl»r la, hru::r.ı:ı:ı. sülük giiri y:ı,pış:n· , ile ~chrimir m tLıta lnı.Wtlı. S«r faııı pctı mış... ·· F&.y•m <loktor, İXUl•l arı kat'i rapom ıı.ldı~· 
vaniı. Fakat, l.Iollaya n=r-.ı.n üstte olsan onun için h~"l bir. tı. Bir fia.nl).uie aasmın,ı =ı "" -- Knflısı mı p tla.mıs ~ not f"ttir<li: yatı t!'lılikcde . 
porsumuştu. di. 1..-urt k~,.;.nına ıilln1'1u. •:ıblt ltii~t, jüt ~)ıt, a: idier· . .,.,.. • Soru·~ an!_atırım. Hetı:Kn 

1 
"C'rtizleriıtin ~ltı ~ürüıw, im- i!I bu kndıı:-la bı 

Molla, Adahdan kurt kapanı• Niha.yd:, Mollanın b'tlıası ela- Ad:ıJo::m şimdi vıı.ziyeti k& · 21 l'.!Zlö , tel, boı; "l'ar.1, Rm-·yndan kara.kola gru~gc nı~'('bımız. ><affia, a.teı, gclırsc, fenataışırsa göz doktoru, y:ı;1' 
nın acı.'llnı zehir gibi <ektiği bo· yanama Cln:gmı dönerek: tü idi. :Mo!Iaıun dU;c düam~ ıı .. fifın, gdoıı.stir. ('-<.'Mit!: Jm>bm. h.m Li.rıt«<"· derhal en yakın hMt.a:neye kal- ! hür gün pnnsııııa0 
yundurulda '"1dl. Btıntml:ı <la - Yıılm , ı:::t şu herifi .Uta ya. ~r, ldiı:,ük, kik;ük ~yor- M k ,.....,_ ıimla yengemi geriye ı;cm'<linı. Jıra~~k!llnız t'OCUğ11'.- Sonra !erce meşı,'Ul old~ 
kalmadı. O da bır c:aprnz dul· tır _ du '" sôsi.ııaiyordu: ara ::l'? vapuru .T" .... u- Ço~ kw:akl0tyı:p k:ınıkoia .göz doktnnınıı. muay<':ı<"f'ttirile- 1! ret!. film p~rnaı• 
durdu. n..d;. - .· - N:ııııl, ştmdi kurtııl bak~- ! !arından biri ol;.lü O:ıJdım. Al- . !:ımi tıcltip e et+. k:rfa..'lmın filini ahıracak ve ti, mütemadlyeJl 

M<>Danın bu, çaprazı k <;<>tfo Cıı,;ı:rr, mukabele etti.\ tım? • n · sııhıı.lı M • -a: h ~e j c ı a. HAıii i crnda ö!;'reö- ' pao<ı.r11an günleri mtını-tnaıı j tı-anıva.y p~r.ı.>1 
ve :ı;arph idi. Adalı olanı sa sür· - M•~ ada istemiyor, g5rmii· f Molla::ınn habasmı.a da •ıizu un ııuroı tı"\ "' • , a: ı ~'<-tl',k<'l·k. masraf ettilt. 

Bü~ l lt . ed" ·· ım- o ..... - ... _. -. lttt <.<icıl ManJı:az V8i)11rll )'Qk'ti· l dü. ·· ı<up -.ltır.a a m.a ıst ı. JO!' muı.ıon? Bır.ı.I: ne yıqııda~ gu u-,lu. u<ı lft>,,.,.,1-yot'<lU': 1 51 ~ 1ıerber- Sa- !{er b::z.ım af VC211e- A~n•-81"1'! rlc şu tl"nbifuttta bu Tramvaydan ~ 
Falmt, Adalı Halil dayrunym sa :fflpı ::.r.. -Afcrın Molla.'.. B.:.g.,.,m&!.. • n ~'::...._,__ ... , . . v j ciler e traıııv.nm aiJa,,.,..,. .... ı,. lı!J.o · Jarum <.·ocug·unı 

•·• b " t k k Ot • H _,, "·1•- "- L-=> •--'~ ·· Vllpvı- n,.....,.,...., "Y""" "' · -J- ......,., .,..... du. nahh,~r ır sure tc arşı o· - - 111" mu. .. a.ı~ pt y&· ""'' ... rrd31111M .,.r.,-ıcı!L u ..... Lu .. ' _, .,_. .. · 7.ad.:bo oına \·annca bllet<;ivi ~ör- ı - B•l :uı.zıo.dan dPrs al da bir ' yara. ço.- ~Wrlir. - -....olla r. -'- Jcu tır _ _., b - b> rnma.ıı; Mtıı,.. <..W• ur. ı ..., . ., ,, ~ 
yııyordl!..., r.m ean""" r- ':o;n .. aımnı· yu_~-rm-.gı - :> . ~ku-i kalptm cldiiğfi a.aJ.ı;ı r·- ı 111 • , k ·k-..sunciaıı kl!lldiıı:ini a- " ha >eugıınu ~okıığa ealı - bu yilzdtın .ıçıJ::ıJI 
tulmak için koca gö'l"desil roh-1 C:...ı:gı , c;it1~ıı yerden k U..-tı. E'.:rclkıı.bA~!rı· oyt ";"__::vordu ~ı, lan. r· minin OE'S>l!di dıMrıya çı· 1ı2;;:" at.m.ı·· 1clılikcli sun.1.te. al- ı verm<>.. Hem iyi bıl ki ~ocuğun .Jcap-..nma.dı. 
)anıverdi. :U'°""dantıi <'eldi. iki ~1ılh-anm O• ~? a r. ıvıı.n cı ..... mu ~·. _,_..__ --··-· c·· -· ~en-'-• •ıyadl' •·0 •-·1ın malıdı. 1 - Bu""tu"ıı • .,. .,, >""' k k .t ....... ,. . kanlııı~ \11 r sol 1 ık-.•a:r:ı ı ............... v ............. ıuş. ....ı·cuıer. . ........ '· . ·~...... 1. 

ı.•oııa, dinl"11liyordu. silru mı l;:ı.nnoau tnb:rak ayırill vel a pes '"'~". ll . . . I h<;- 11 ~ye k:ıidwwşlıı.r. Ü!l<r&.ğlrun olarak yctişlinDeğel dın? 
yordu. İki pehlivan ur.ar gib Adalıya hıtaben: 8e}irciler bağırıyc.rdu: e nı..tıı. EuacJ, aklacele yar.u>ını sa.r- m<'Cbıır~un. Diye aorarsıaııı• 
T11eyda01 bir ba.('tan lıtr baş:ı la· - AJ&lı . sen ali.ta değil miy- i - Pes e1 !. 1 ~kLn. sonra e<>Nğu ka -.ıkola 1 Bu ihtardan ııo:ıra da ııu ra-, vap şudur: 
radıla.r din?" Alta.yıı.t!_ - Ne.<>rl. aldm rnr po.yı.'ll ' }{artta Sabah : göndermiş: .kaTnl· l Jı:t hemcıı ııoıu y'lzıp diğt't· rnp-0rla.rn rap-· - Baıu annetef· 

ihayet, seyircilerin oturdu- Deyince, ssseı>ılemlı! oOt.n A- - F et!.. bir rapor yuaı'&k yımurıaın aci· t<'ni: 1 muhafam etıneY1 
tı.ı Ji<-'f'e girdiler Seyirciltıı-, a- dalı, >nalı p olarak · Adalı, lııın !llilşl<iilatla v~ ea- fznıit ÇOCU esir· t lly birinci he.kimine y<>lla.ımı,. "Ya.,'lllrln mu:ıyeneı;inde 1i1ai On lan, oyruınınllll' 
yağa kalkmıstı. Acı.·le yer ac;ı 'Or • - Afi · . Damı '. ınrrı dişltıe !tank :ııc>rle iınenı ·· işte ~a.kolun val.<lığı tapor k~ ,ının iizcriude 4 sa.ıı.tiıJı tulün lanı. ;;ahveıiyorlaf· 
!anlı. Adalı, hwa. gtri ~ri 11·1 D0 · mıı aitıl'!da:n l;ıılkıı ·;, F t ' geme k urum.unun 1'1&I'Cti: de kemrğc k'"d:ıı- da.yanan raddi, ~ık sık otomobil. 
<'Arken bir ağac-.ı; çaıııtı. Bcrel<~t Ve alt:ı vattı. Hatta. :ı.Jta y:ı. ne k:ılkı. c:fil bir hı<ldt<_ A.y"aj: "Trarr,ıayua.ıı a.tlall\ak ureti- b.r rerilıa tt'Sbit edildi. Liwml !arı oiuyor. Ç•!~':'..t 
vcmn ağaca w rtı ile <:arpnnş-t tari<eıı, · • :f'.lzü<ı ' bQ.Q • k:ıllıllğı zaman • • ~ s.ıl· faaliye ti I' le k"nüıl~n dü.'jael.: alnın- gel"'ll a~~ı miidava.t ve serun zıları eak t kaııy~, 
tı. 1 rıık: ' ramyordı::. ı lın:ı' lhıliUBI . . . ~"R...-aLaııdıı; anlamlan Z4ki j Antititanik yapıl:ır-ak ~ıt'i ra- • yor. VatınaııJar, 

Mollanın gözü Jrar.uıııış o dıı· - Bire ne söylem=in be? .. \ .IJ<i pcl:."" tein-ar avalnı; · it, < - :;ı<:-Armnzı oğlu 6-7 yal'.'Lı.ı ııı.~a Yaşar vıcıı- ~r;:_ııun.l::J.biW.. atllidcıı verilme- !iyeye <lü.,<ıüyorlıır~ 
!und:ı.n nereye gittiklerini, has- H<'.ı:>ten rczıl e<ienın adamı~'. !!ilr~ b~lar- l"akr.t,. lıer ç.a:ı; . Eııir~ _ı.~ an:· gun ını:ayenc;ıilc raponumıı ve- ~1 bilrlirıhr.,, giriyorlar. Keı•-~d 
ramın nereye tosladığını lıilcmi • Dl}'e 9iWkndi. . . . 1 dakika geçtii:A;e Molhllll'I .ı ... ıa: f. 11 guruero <;<:• • rilmcsi rica. olunu.·.,, H:ı.<;t;;.haneden çıkW<. Balı.tık ki ı cı k ıyOT" 
ycrciu. Adalı H::ı.lıl. alt.n ı..temi}·~. IS• r g:ılip- gı.·~ tuttnğu ı;c.riilily t - mı~. Kurıını, iua "-'Yl611ll çc- :tinn . F k.ı ••tıı :ıı~~1yiıı~:~. ;,;J~ 

Adalı biroenbire durunca Moi- temiye tı. Ciinkü. altla du. ğaltmı kıymet!i ~Tctıu.o!Ueri- Ba.; hekinı. yaı'll ı u:ıyen~ ~-nı:;mar mı. . a t _mu. İP, _ ,, ... 
la da ııaııırılı. Ne olmu,.tıı ? .. A· basmıı::ır. yine bin b;ı· türlü aç, Moi!a, d.t11diri v anlı idi. A- 1 nüz bunt'iıı. vazife almiiı j, dıniıı ve şı,ı r;qıv•·ı.ı yuıp <'.QC\l· ~uk vıır. Vakit Wı.ylı ilerle-; • gun argm evıııe 
dalı, sırtını fena vurdııguıı<ian mazla rma J'.rıyw.aktl. f dalı. kurt. ıaı.ııanıwian b<m'll; ua httıni genlf;lctilmi~lr. Bu- ara- ı;ıı poliı;c i.ad<; eylem;,;' nuş. Gelen trru;ıı~aylann hepsı 1 mııhafal'.a etme!< 
ıı.;ı-ı.;(:IIIJemişti. I Ad ıı Ha:il, deıfi t.ol'l ot.ur- • ha siy;;.ıJ,e .,-.oibni,• hal ı;dmi'lt;. I clıı. Halkcı·i temsil lıdu Çoc-ıık "M yo~ml;; s.ı.fi; .kaşııda \ılıı;;: I:~· gıdiyor. Tıuın;ay fesidir. Hem de 

Molla., cleı·luıl keodinr topar- E Eı:ll"ı,."t'aı•ı Km-ıımu menfaatine 2 santim uuııılıı.ğımi>a lıiı· n.d<li ' ıır· ye e yarım ooa en kılan ç0<:ukıarın JI 
!adı. Ne oldugunu anlwlı. Ha.ı;. p lj

1 

ikı ge<:e t.-mt;il \'Erm~~, 300 fa.. • ~.ı:h:ı. göriildi.tğilı,,lcn acdc ş;..,;. ! faz!a . bc>kl0,ık. N.ihaye~ bom- zulur. Bu cilıetı 
mına meydan verm.~den heme ----4 k y ~· u cu g.i~ u.miştiL O- Jr Çncu ~ hasta!-~ yoJ1a.ıı,. lJ?Ş . ~ oto~lll! ııoll:un eW. Ken- tutmak lazımdır·. 
~•rt paça daldı. ---- kııllardald himaye teşekkülleri mıu;ı uygun ola.cn.;ım .xıygı il< diıııızı otoou_,, zor attık. Mııhal'ft'm ZelJ 
.... ·----------- ------------ . " ldiı ' 1

-------- --- -------Ad'alı, işin kötü olduğumı fdrk - 4 Ue bn ~-,~vnılara ~~emek vt:rır.~k· 01 ·ıı, r·apor sunaı.ım. " 
edince döndü ve, yüzükoyun ltcn T •• k f h ı •• • 41 tedir. Çoc :, hir polis refalcati.'1dc 
din\ yere a.ttı r ur ut o nıçı r~uk Etıirg~me Kır;;mu De- e"Ç"e g.olm iıı. Hiçi,iJ· l'yden ha- . ., 

· · ,,,...~ • Ç '< sevgili nı;,ıı Cazgır, Molla.nın babası ve ·rv • ıırla l"er.i bir bi.nr. r.Jta- beri olımyan.. t•J.; ı:ı aıııv aruı<'-
. • ..... "- Bozok'wı atııoın: blı- çok se}-iı-ci peblivaı:ılann düş rıı.k ~- çcıcukt.ı.· '<:İ3 muı:. . Sin> gıtti ı:ıı.ım ıı ev .. -....... , o- ı 

Bir sahtekarhk 
suçlusu tevkif 

edildi til''" yere kadar koeusm1J11far. •• k ı • ? t:ızam bir lctili>ph .. ne de te:;ı , nıı o h~ lde ;;örünı ·c deli divaııe rı!ışı dola.yımlı:,,. ı;u · mektupla te="" d!. H~kes bu sefer A~hıTının ye· yu se em-ıyor ctmlljtir. Burada. bir öğretmen- ! olm uslar. Polisin ihtnrı fücrinC' 1 Biı· ıı.('ktc p talebesi namına eden ve -ıcsc 
nıldı~ıne kanı <ılnmııf.u . l.:. • cfo bulırn:ı.rak nC!2:ıret ı:tmek . cie=-hal 1.:ırak<Jlun Y<• nu tut- ' ,f!'<·ien 13 Jiı-r.lık posta ııaııalcsir,i minclc bf~'.:.:;: bUI 

Fak:ı.t. iki pehlivanı üst üste trodir. Her baJ.·ımd~ı i~i '"" fe- ' ıııu~lar. i ş le tıuu Y."rak<.la tık<.· ' l"''talrane~-ıı almak i in mek· lcıık gömı';;ncıt 
görliııoo herkes yerine döndi.ı mgatl.i. <;:ılıı;a.n İzn:ıit Çocuk E· 1 .~ o.cr.kları ~ırJdcı lrnr>1rarıııa bt•n ; ıebin miilirfinü ve müdürün İm· ı yar etm~ oları 1'1 

1 Adalı altta idi. S "JJ"' k•• ) b" C ,ir~enw kıuı:.ınun• ıı bu.m~· , ~1kımr!ırıı. rasını taklit ederek parayı al- ııyrı :ıyrı iL t 
M•,lla, oldUKu yerde hareket Qil ffiJ } ume maç arı IZC fUt• si W::ıih-le kar~La~ır. Polis, kim< den 7:!.el olup nu.kt:ı.n ~U' · u Turgut Yıırd.larnn eylem c j.i e ~ 

l!'e<;ti. Ve derhal sarnıayı taku. i d ı <ılmadığın'ı ~ordu. g,, ıdl'n "ha- ' f:;-"'ı.aı? Y~.zına..'11ar, O~h:m Ersen ni olduğwıdı>I·• 
ı.a_ .. ı~~Y· ~ı-ıı:zgg~~:~ ;\~i~~~ra boliu .. mu·· zu·· il .. 1ÜştÜgv Ün Ü İspat et...:. ,ı Kahraarseuk:tlimer•ı.ar 'd· ı.rı ~.~e~~:ıııi.:ı;~c~~tı~~!~, ı:;m :mıe uç. ka.daş dün adliyey,· . bu husustaki jiıf 

J - a l;I. ""' • ~ U<'« • u•A~ \"Cl'ilffiJŞlCl'41İJ', • ~tmJa.riU 60rgll• )Qtluı j~in, en )<~ 
hıtalıen: da elime <'l z:ı.m:ı.ruı. k .-r t&nZim Hıilu yap·ııı ıkıncı snllı cesa 1 minnet lıissdyı<tı .. 

- Pelıli:vanla.r, meydaıın ~ıkı- Dört ııc:iıriınL:iıı en. kuV\·ct!i 1 Ankara. lnka&laru:ım yegane I ln t, (Hu u.i) - rar:.su an t:\n:kı sıkıştr:uak: nakimliğini yalnız Turgırı:lıı suç yı.n g:!zetenizin J;l 
nız!. takımlaı-ımn i~tiri.hile yapıl:ın vasfı olAn ~ı&er.P- \ ,. ataklık b<.iab• · l:u:ıbanııı ortaıuıı . - Çoeı,;"u derl:al SL'jli Coeuk ıu .,.·· ·· • ı· - ı · · · · · _, · 

Dedi. mili küme tem~lan rııemleketin l itibarilıı de bir geriUk rn.r. De"- l Jaki lHğın:Jt..rı k~pa~'ır. Bu· ı h astahıuı~;lıı götiireecksin \'e 
1 hci't0ı:::ıiıı,';;'~1~;f::; ~~'::amt:r: tıru ~ak".tl~~~ 

Bunun Ü7.erine Molla. r:ıı ••t.Yt futool k:llliminln günden güne mmpoı· ı milli kiimenln en y 
1 

radaki cııınün etrafı: da Wıtı: bu evrakı geri getir .cek~in. vifiuc kar:ı.r vumi<)tir. Yenen ailcıS' 
wktü. Hasmmı serbest bıraktı. •lii4tüğünü bize ~tcmektedir. v ;; ı. talumı) teknilt 'b!ıkı:ll!.- , parn1aklıl>: <_ı;ı-irtılerc~ giizd Ded'. J~vraJı:ı ~ r.oeızğn alıp Aygen ail i 
Adalı Halil, süLlüm püUıim alt- Bwı:ı. en büyük amil zan zaaınn- dan >.:tyıf faat bütün bir i:ıir pak tı:•..lnl<' ifrağ eo.iv:niı,1.ir. chşa;::ı çıktık. V;ıt';rn r, biitün · Biı· yankesici ------- a 
tan kalktı. hlcll:ının rcı;i tJr:> larda dihıya. v:ı.ziyeli ınünru-ebc- csn.• clımnada yornaeı:- Karnsud~ t ek tıp tkmet,in im..ı.- ıı!dddi!c hiıl:' )"agı} rd.:. Güt:· Elini makir.a)'" 
m~yd:mıı ~o\irCrneğe basladı. j tile mcml&..ctimiıc ecnebi ta.- dan kaş< ·ıen Lor ekip olma!:!· liııc ba~!r,;:n:,;;tır. Y~lra:; bu aela mr ot"""*il bulup lıindik. teuif edildi Eyüµto K.ıl<'ll.ı • 

Adalı Halil, yan yıın Mollaya Joml:ırın ır. ~ti:iknı~mcsi ve milli ı fat.ınbul ~ :mW.rı.,..., dalı;; teb· c·"m<'''"ı".. k1·1,15n 14 ,, ._,,_....4_ ı ~-->-> üGiindi ı . !•<.ırtı okudum. 
b:ı.lı oTd o d l - ·-.- " ,. y ,,. ... ""~' ... .,,.,. - Basanın 2.5 ıirasıuı :uıınrkon yılı e\'de olul"Rıı 
l, ıyk . 1~· kıı:m1ne .~ı_:cey.ı ta- temaslar yap:lamııtru'l:ll1Ir. likl'Ji ola ·idi. sa:tılmaktadır. Btıı.;.'"! :>e'bqı nr.k- A~·nC'll ya:z:ıyocu~: , ·aka.la.Ban y.ı..~ !!ya <lÜt' ı Feııhııııe fobril< 

1 <ar cıı. ı ıp l'Sl li•eo;gmı sez · "-hrı~;..c ı· k f:l&c·•--~~" 0 - ~0 "ı..-ıı· ..>--~~· --'- ı· - ,,. "Sı"şlı· Çocl·'· h·~talı•" -ı· b 0 ' · ' '" nıc.;c cnl:ı;lyoıdu. •ro ~4 
l ,,,.....u-• ,.....,. ~ • """ """'- """"' ıy~ IŞ"owr. J-.cl;;_li......,e; "' - ~· 0

" adliyey<! \"Crİlcıİ'! \'C S~Jtanah elini makineye,.... 
Fakat, A<lalı, ha.nını dııha 1 ya.pM Tıi.--kiye ş:ı:npiyvrıu, ~~: ~Ulli lıiim.ı ~la:ri~ İı;ıwt:W J · ------ ----- ...........,,... 1 " t lıiriııci ~ull.ı ceza.la ya.pılan mJıı ve Balat ııuol• 

r bu'- 1 ., t . ti k m.irsp,;ı;; \'e Ar.kara bi.-nı=ı < • utbolııu:ı. . ~aı" rakıp sııyu:ı- 1 T · · '"B<iij"lı bek liv» ıu,kinıinin m- ,,.,_,ı;u_ SlLnu raüteakıp tevki( edil-!' clırılmışlıı·. 'm<- =u~ .u. /..a m uç ..aa ı · , Geııçlerbirb;,;;. taJ.:unl:u:ı Lıt:mb~l !
1 

li!ectk ka-Jıır yfila~llilc:n An· · emaıa sergısı · y k bet 
ı;ürc:;tcıı r.o. oıa., Adalı il• · Mnll. I h k -•-•-· •. poruna ~·Jr a..~ı• <;ocu' ·a· rn ı ~ıır. dırılmıştır. 
araı.·m•la vı.icat9ı. fark lıalnıanıı~ talıımlıtr= ruuar:uı er llt'ıl•.' ı ara. t.u;uu.w .. mın ıh: dqıl:a. t11KıJ,,. müze" Lir teroar.. ı·ı t.-davi ve ım a\'f"l>e !;Dnderil· ------ -------- --- ---- -. 
gilıi idi. 1 killd.eu <\:ıha tlfın oldııklanru 1 ınanJanndal:.i l'Mtlınansız ve fı. f:,·rgi.si açrnağa kr.ı nr verrm.;t:ir. di. Raporwıun '"''' ibıesi rica o- 1"'t4illlıı:ı•ım•~nammıır:ı111m••••ııı::ı•••~-
Yanlarımın bir yerine] bııh • I göı;teonlili?!ı-. Biilıusa (',,,ııçlcrJ·~ (:;'"'" !lf'it ö .T/il- 'i •> Diğer t.arıütsıı ? dffi faua ki· I !onur .. , ı B ak am S ARAY sı' 

ı;dtığiın ;::ibi, :Mc.!la. giire,.lık 0 , ti!' wr~'!llcr 1-..:u;kınıh. m~e:-· Otor~"bil! s ,hkb'.:-: . k!ı:r.;;c U Ş 
,isen vc kal.ıaran bir adale)e T k' d v 1 H" • 111 • ı · Ah f '5' de . reı: lwlıa · n"" o:ııı l<~-ı olmadıgı lt'ın, ıır,a:~ gıoı ;;ıuıyor-
vc \ile· malık bir ıv J ' e ır ag 1 useyın, IViBrsın 1 me nıua- nniu,tırılını9tıt'. du. Bizi. uı:.ıdtı;'!-~ılllZd1111 daha Oüyuk •M'ot L 1 o N E ı. 8 A R R y M o R'• ...... 

AdaJısolı;_•ıJl'tla... Ç:ıpraı ııır'olırrak Emil- oğlu Zlva, ve kıı zanı..ı .;ı g&tirdi.i, hasta· zar.., ucı1u kua11 tı,,an ve ı.vçü1< •" 

c;ok ağu gclııristL Mı:ıııa. AJaıı ·ı yef bu hafta kapı~!i"'lklar '.Mualliın ~- ee....ı~ n:ı.ının<.i -.erer t'1lnmıu kaııı.ı ünıir:dc ımak•p 
pqiııc tat.:mı~ nıeyılana göti.ir... yutıU le' balan konu iv "ı.tır. - 1 ::;-eri döndü. 
yordu. 1• K:ıpıcı, wrıılı !,ir ~<><11k ge-1 Niha et. meydana. .,.clt.iıleı· Hnhe ıwlığımıı::ı. göre :\!er- 1 ç·· lıü. 'J.'iirkiye p~hli>-·aıılık uıl . _. . . .. .. 

1 
k 

,. 1 . ı· Al t T·' .. ı-'ul'-Jı Hu· ' ı·"·m· ,,_ ... ,.r ·-"ı"t"- ~ •. ~ ..,.,,.~ •• ...,ı_ Davet tırdıgın:ım gorune~ ı•'tn('ıı a.pı-Adalı, o d ~" afall:un•• Vf' ••• .sın 1 ımt "" ""1 ........ • 1 .... """ - ~ ~ ·-~~ ...... - .. - t n· •• f • od 
"~~ ... .,, · bl .. h fta ·· r"""'.lfl. 1·ıı, ... 0f..,,.,~hı -.""· "a a· · ~ ··'·-• ·· ..b."·· t...~ _ _.__ vı a~ ı. nı.raz S()'!ra ...:.u<ıvı a· 

BOB VATSON ile beraber y 

tı k ' k d" . . ..ııa d"" yuı iıC ıvııı. uU .a pazar gıı- J •T"; ,,. -- ·-· ""'"""J ıs......,.. r.,.... .... ll'Yl .,_..,., • I 
'" ı, eı;ı ısınııı . uş- nü Bc(ik str.dyomun-l güre- ' tı!arak bi,. Tı.irkiye baş pel:liva- ııi tind<ul : • ' c.ında bıı~ııııı:or:;ı.uk. iaRt:ıbakı_rı 

~---..:::=::.... """ekl,,-'-r. ıııl- k•""• ]ra,..1,- •-'(ı;;; · il'· C . et" . · 1r. 1 . ,. ,. lıeııııtııeLr ko~t .. uır. O gece no-
0 iilAA f ...- üw . ~ ••,... w. • ~" an '"ti " ';'ll>Y. -~ "~ )i u amı- f bet~i <ılan bayan do\;,tor geldi. ,.~ .... ini L•k d im edecektir. af ıııali&l8 m!ll eatfnr Malünıdur ki, Mersiı•li Ahmet. defa Ya ki olmakta,dı~. ıreeık .. -hff:t.uı;; . ..,..._ l~~l· Bizi drnaı 1 ~ıka.np 'kapıyı kapa.- j &udct nerede b•fl .... Hayat ve qı< .• Hayııtııı 

ÖLÜM AGA 
Ş hi T• Olimf.iyr.t ~µiyolllldur ve a- Pıı.zar giinli, &n AU p&hl.- me WK''~" a.~a~ın., mayıe ..,. -~Jıc_:_~, _ _:_ _ _:. _ _:_~-~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ e f 'ıya t r OSU 1 mat.ör •·rl~· t güre:;~ilerimızin van <la. Dinarlıya. IJU'ytl:ın ı;t",ı- cum t.eııi guııti a~ 15 tie t~-1 • 

en ileri ıcJ'°!nlerind<mdir. ın~tur. Bundaıı h->..ı artı ı;., .. - L..ııbul Kı:ıı IUıeai konferanıs sal ı ll9•••••••••••••••••tıı11ı•mm:ı•••••••••·-~ Komedi kısmında TekırMı;lı Hi.isıeyin, ı.imdiye eVYel Dinarlı, ı ara AJ~ınn bile~ mına tet:ırii'leri rica oiı uı·. I 
kadar ~~ıı;.;a teknık bfr, ı:ü- ğini Juı~- Bu au t.c;. ..ıtı . • '!!"! ... ""!'"""""'!'!!""!"'!~"'!""!!'~'!!"-

il Maylf! Jll't'~llll~ ,;iiııii ~i gunn<ni~ti . .:.ı: &inli Ah- ııedfr Kar.; Alinin ~ll:ıiııdeyua.j-H -k· . ·• t"h 
lj!Ulll -t 2l ık- met iı.ıe ~~l.A'Bt gürcşi.ıı en tek- makta idi.. a cm ım ı a m 

1 - Feyha Talay tarafıııtlan nik üııt.a.dla.nr.da -:>lm'1.lda b Eğ!.'!". D>mnlı ka~n a:-, Aliı::m ist41ıbu.l H~t> komti.esiııd.oı: 1 

viyolonsel ı·csitıılı. ber vUeuua w~ çok l;..vi ve ıığır- cla\'ci.ine iL-:ıbct l'de?ı!e bu güre.,ın ,.;.,n hnkMn kurruna devam e-
l'iyanoda Madam R<>go. dır. dr ~.<Jk heyceanlı okea.ğı ş nıdi- rl'k ti ahi lmtıh:ınlan v ı;nln· 
Z - Şehir Tiyatı·Obu san'at· Tekirdağlı ffisı>vinhı_ hu lıa:f· 1 den anl&111hyor. mı~ hakem naınzetiennın 3,'!) Jsnıail Dümbül lii 'J"e lll'~la.n lacıılımLuı 

kilrla.nııd.an Redia, lilzım, taki giır<ıŞ gureş t.arıhımız ıçın Pehill;aaJanımza rın;;;afi • .. ı 9 ı ı:.wo rir:ai gü.ı;• · eu.t 14.301 
,Va~i tarafındııu. yepyeı:ıi bıı- dcvr~ açın~ vhcıı.k·j yctıer diler!zc_ Siık;ıi;m }Jer::.ı:ı- ela bfüge mer.kuinde bu:.ı:nına-i l<APLICALARl "I;omt>.di,,. A)nea moaolo~. Bllrtler Gişc clıı 

, _Saz . Caz opereti , .. _, ,.v ı.-. _ _. · li ne yapacak~. , J !arı tebliğ ol!Jncır. l:ıii!i;:Si~z:ımmiiıiiıııiim~iiiıiiııiiıın:::ı::ıa:mıııiııımrıiıııu•maııiıi••••s••-...-_.. . 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
TUrid,.e &.. Kra.lii'("Si 

HAMİYET YÜCESES KONSERİ 
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PrllSIB 
Topraklarında 

v T Haberleri Almanya 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir.imm~~ffiE~~iimiiiiaiiiiiiailiıiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii1ı·Bnetekli/ler 

• k (Bat tarafı 1 inci ıayfada) 
:uıamazlardı. Dağlık bölge

den uzak ohwların, dalgaıl 
~ ini yıgdığı toprakla tem-
111 edenler de eksik de<hkli ! 

Ameri 
Süratle harbe 
doğru gidiyor 

h a 
lngiliz Resm_f ha~pj Almanya de ha/unmuş 
Hükiimeti tebhğlet1 Finlandiyaya ;:t.:!"::ıı~="'~ 

(Baı tartıfı 1 lnol uyfada) (Bat tarafı 1 ı..ı .. ~ tad müdahalelerini yapmak i• BiıyUk Harp; her arazide ve 
~~r ınevsimde muharebeye mec
""U' ctmi~ti. ~ılılh da arazi ve 
ırıevsimın icaplarına gtire husu-
81Yeti haiz olmalı dı. Dört harp 
~lı brC'ok değişiklikler ögretti. 

bir hareket olur. Ci ... Ji surette t kit d•J• 
hırpalandığı haber v.erilen Adolf en e l tyOt 1 

(Baı tarafı 1 inci aayfada) Bitler fırkasının bir kaç !jÜn son (Baıı ta11:f• 
1 

inci Myfada) 
yanın harbi kazanmasımı. mani ra lforcnt körfezini geçerek r::beplerini araştıran Times ga.
ol.?nası icap ettıgi mütaleasuıda Patı :ısı :t.ıptedec •Jt kadar kuv - zetesi de bu mütaleaya iştirik 
bulunmalarıdır. Yalnız yüzde vctıi oldu[nınu görduı.;ümüzı.i u- etmektedir. Tim~c göre, 'J:Aı 
13 8 nısbctinde rey Almanya nutma.malıyız. derdin ilii.cını yukarlard:ı ara • 
galıp geldiği takdirde dünyaıı~n DaiJy H_rald gazetesi, Yunan ma.k lazımdır ve kabinede bazı 
a. ık tehlıkeden masun kalacagı i~krine Lıbya ha.rckcttcrindcn deği.11.klikler yapılması bu ba

Atman hava. kuvvetlerine men k k d t.iyorlnr. Alman radyosu dfinktl 
sup tayyn.rc-ler Malta.da ha.va as er Ç1 ar 1 neşriyatında, devlet emniyetin• 
üsstintl bombe.rdıman etmi'1eı- CB•ı taNtı 1 isci ..,.,... karşı hareketlerinden dola.yı 31 
ve Vnletta limanında dllşman İngilizin Valenceda tevkif edil. 

aoı~e esaslarını da bu gfıııa
~un vvJyetle telif otmek zarnri 
idi, 

AL 11 oı'duları, nihayet ha- "-.hiç olmazsa Amerika için d ·ha az chcmmivet vı:nnclrte vo kmıdan faydalı olahilir.,, 

gemilerine mennilerini isabet mesinkı Sovyetlcr birliği arazi - diğini bildirmiştir. 
ettirmişlerdir. irinden transit olarak geçmesi lngiliz rcsmt mahfillerindeki 

· lı •• .ı ... id mi ıni, azla silılhlanmağe. lü?.Um kal -1 Avanı kamara~ ıda yapılncakı Timcs yazısında. söyle diyor: 
ın n rı. .rmı ynpmıı;lat'dı. J.''a· j aksızın iktisaden lrn.bıli ~'!;ha~ 

1 
milzakcrclcrin bir çok noktaları ''Bugünkü hükfunct bir se--

l<u • hı:ıı ı , hu orduyu karpa lıu- mtll bir rranzara arzedec~gı ~u-, a.yuınlntnca,~nı funit ~tmcktc- ne evvel buhranlı bir deviı de 
di!. B ıı . ıl .lrda. hatta <. ı "rde i.ın c gıni ifade etmekt<:<Iıı·. dir. Bu gaz te, mecl'.;te şu sual- alelficele kurulmuştur. O vakit
ha.rc;dıt icı ıua sevkediyordu. Rt.y verenlerin yilroe 8.58 ı Al- }(>re cevap verileceğini tahmin tenberi bir iki değişiklik yapıl-! 

f mtl.llyanın Avrupadn yeni bir ni- eylemeı- 0 dir: 
.ı_ 1 rp eonu çalışn1nlan, uzun mm kurmnüı. muvaffak olu _ Kuruıay erkinımr neden do- J mışsa da bunlar tali derecede 

Bir hava muharebesi netice - 1 yasak edılmektedir. Transiti ıne- kanaate göre şayet bu tevkif 
sinde Hri düşman tayyaresi dil- ncdilen malzeme arnsında mü _ hadiSC'si Yaki ise bu yeni bir sey 
şürülmilştilr. Sirenaikde Tobnık himmat, tayyare, miihimmat i- de~ildir. Evvelce de mr;, ln~lia 
cephesinde İngıJiz kuvvetleri - tebaası tevkü edilmışl rdi. I<'raıı 
nin muhasanst.na devam edil - maline yarıyacak aletler ve pat.. sa ve İspanya ~mdiyc kad r 
melttedir. ) Jayıcı maddeler de vardır. Diğer teslimiyet göstermemişlerBt' de 

Sollum cephesinde, Alman malların tra.nsıt Uıriki ile Sov - Almanlar tazyiklerini gevtetme 
-İtalyan kuvvetleri tarafından yetler araZ1sınden geçmesi ser • ınişJerdir. Şarki Akdeniz havza
yapılan taarruzlar neticesinde besttir. Fakat bunun icirı de meıv sına gelinee, bilhassa Tlirkiv• 
mahsi'ıs zayiata Ugt'lyan düşman tazyik edilmektedir. Almanlann 
bir kaç nokta.da gC'rilemiırtir. cut ticaret anlıışmalanna isti - lngi!izleı le ittifakını bozmaaa 

Alman ve İtalyan hava teşek- na.den verüemlecek hususi bir içın Türkiyeye tekliflerde bu1ua 
külleri Tobnık limanını ve is - müsaade .tatıhaalı lizımdu· duklan zannolunmaktadır. B. 
tJhırı'..unlann.ı bombardımana de- _ ---o---- HiU r'i umwru kan.rPJıınd& 

"cnemel den lına dersleı e. --c- ehemmiyetli olmuştur. Bazı 
da eı 3: • n .. · . ğm1 ve Amerikanın yeni Avru- layı Almanla..'"ln Libya har:Ita-, tayinlerde isabet edilmcmışt.r. 
d Yaı:ıyordu. :Sfl.ı.h ~rübcl n pa il(' a"~ ğı yulmn harben ev - tına pek gec müdahale edebile - çlln.k·· 
1 e <'ı.ka ak her arıza gozde bu- V('lki şartlnr dahilinde tiC'aıi cekleri ka.n'l.ati.nde l"rar etmiş - u bu tayinler yapılırken 
Undurularak yanılıyordu. münasebetlere tekrar girişebile - lerdir Dmızlere hakim olduğu- harbin idaınesi hususund~ L1-

1t lvan - Ha"""" harbinde e- ceıYıni ileri sünnlist;Ur. mm-: hP.lde bu kadar kuvveUi ve zım gelen vasıflar nranma.ını§ -
ı ı ~ ,,.~ tır. Harp tccrubeli parllı.mento ~ ı h ırekctl~ritı SKak ve ~ g- Heye i!1t:irak cdE>:ıl.e~in Y~ nıebı;u1 I ·t lan ıınol aeçirip ih- azasından ziyade teeebbüs ve 
llıuı n \"Simine tesad · ettırıl- işlerin normal seıyrım mi\mkün I rar <><lebilmiı,llf'1dir? lhra<; ya • otorıte sahibi insanlara ihtiyaç 
lll ll1• mc ehemın:)L-t venliyor- mertebe muhafazaya çatış1larakl pıJdıkwn f~nra ıstihbara.t ser - gostcrıyor. Bu itibarla başvekil, 
d ~ ı.-ııı gen ·ın ku:gın, ktL'll n:il "ıı.fa:> . ognınnnın ~ha_ ge- vislerimiz bu Jatala.rııı Imwe - kabİnesi için parlamento bari -1 
Jıı \ u..:uz çöllerin guçlükle,.·ni nış bir nısbette .. tatbiki le~ınde tini öğrenmek hususunda niçin cinden taze kuvvetler tedarik 
~~netnı;eceğindcn korkuluyor· bulunmuştur. ~u7.de 5:44: .m~be-ı bu kadar geç knlmıstır? 
dı. kru-cşal de Bono, Habeşi&- tinde rey de Lındbez:g ılt! mfırat 1 F"'"TIC. 30 (a.o..) - Ofi ajansı j ~mege teşebbüs edecek olursa I 

vam etnli~lerdir. Batarya.lanı ve Ch h.
11

,. ziyaret ettikten so::ıra Berlin• 
n:ıevzil~ .isabet:l':.r ~-aydcdilmiş.- UrC j lll giden B. Von Pnpenin Ankara.-
tir. hıgıhz motöriu ara.balan I va son Alman tekliflerini hfı.mi-
mitralvöz ateşi altına alınmış - tk h kk d İen dönmesi muhtemeldir. 
tır. "Blenheim,. tipinde bir tay-ı DU u a ın a Bu arada, Türkiye sahilleri 
yare cfü,.iirillmfişttlr. boyunca Yunan adalanıua isga-

29 N!S.-uı. g~i, düs.man tav- tafs.ıla"' t line bir usul daireKinde devam. 
yarelerı. Bıngazıye taarruz et - edıJmektedir ve Tiirkivenin sa -
mi$lerdir. Lôn"'- 3( ( , T;\,, • rıınıası tamamlanmakta.dtr. 

Şarki Afrika.da muhtelif mm- ura, 1 a..a.' - c,venıng h-ıma muta.d hiıatında seyyah 
~kelarda kıt:.ılruı nız topcu ve' Standard gazetesi Churchillin nkmı vardır. 
piyade kuvvetlmyle dil ma.nın evvelki akl'!2m radyo ıle ne..,«re - İngiliz gıw-h>lerintn ~ 

~nda ordwıun karffilru:tığı zor- c.ı ayandan Wheelerm b~ttı ha-
1 

bilcliriyor: una hiç kimse hayret ebni;e-
~klaı1 hwratın<la tebarüz etti- rfketlcrini takbih ctmi.şbr. Natioııal Zcitung ~ Tribune J cektir.,, ı 
l'l.Yorcıu. Ameıikadaki ta.\Y<!J'C mevcudu/ de Geneve gnzetelC'rinin Ber-

1 

Times, başvekilin ve bütün 

tazyikin:' gi.içle,tinnPğe devam dilen n•ıtlm hakkıoda şunlan Londra, 30 (.a.a.) - Ofi: 
etmektedirler. Bu sabahki gazeteler, lngib 

'İagfHs htwa ~ ~~~~lull b muca.delede en f Jotalarının tahliyelerine dair 

cııın · ıft-l k' d" -_vmyor lin muhabirinin bildirdiğine ~ö- rnill tin it:madım kar.anmış bir 
~ . u~ anUl.9' ı;:o~ ı, uşı~- Vaşington, 30 (a.a.) _ B. Roo re, Alman başkumandanlığı Yu- nazırın ıstıhsal işlerini tcdvıre ! 
zan suıır kuvvetin~ kum k,. ka- ı;evelt, demolrrssileri müdafaa nanistan muh el'le.<!ıne bitmiş memur echlmesini ve bu ıuiamın 
l<\!d~~ . e.ndendıın. . çınFili~s.idirti . için Amerikadan satın alınabile ı naza.rıyle balu ıaktadır. 1 gerek dahili ışlerde gerek imlat 1 
()t U1'5un ıstir a ı ı?n s !1 cek ne kndar shil tayyare bu - Muhabir şunlan illl.ve etmek· işlerinde başvekilin yerini tuta
ıaıuı;unun Y.~ptıgı bır mukabil lnnduğunun tcsbit edilmesini 1 tedlr: bilmesini w resen kararlar al-
ı 'i ruzda guneş çalmasın~ emretmıştlr. Rt-ıskümh\ r tica- Harbin bir U-Vakkttf "'8.kfesi masmı talep etmektedir. BilUin 
ile . at Verenler olmuştu. Soguk ret nazın B. Jc Jonesdm bil- geçirmiyeceğı bilfi.kis şiddetle- hükUnıet ma ınesiıtin iyi i c -
rıı~-nıı~ allfkm olanların ~k tün sivil ha.va )Ollarının tayyare neceği hususunda ısrar edil- mesi ancıak bu suretle teımn o
et E>ı::sır oldukları tebe~~1 mecrudunu tetkik etmesini rica mektcdir. Zannedildiğine göre, lunabilir. 
ş ın tı. Ru~anya. la da hızım etrıi ili' öni.i.müzdeki bir kaç gün içinde 'l'imes yazısıw şöyle bıtiri-
taa1.' f~rkamız, sr- ul.lardan muz- B şıw:oseoreıt bu tnyyarelere haı'P ha~ yerlerde her z:ı.man - yor: 

hfJtı. hnkikntcn ihtiyaç oldum.mu ve kinden dalıa bı.i.yük bir siddetle "Böyle bir adarc11 seçerken 
~ rcila'ya kad ı ıl~rHyen ktıllanılm ~n ya.rıy ca b:r ~.ok p:ıtt:ı.k verece!rt:ir. Berlinin na- siyasi an'aneler, f· kacılık dü • 
biııl Ordusu, tııet klaı ıı da m •ta- tayyareler 'bulu."lduğunu bu. ~a-/ zarında Akdeniziu heyeti umu- td\nccleri ka.t ıym hesaba katıl· 
bi ta m:ızfa.ra engel teşkil ede· tümatın bir an evvel kendim.ne miyesi tek bir cephedir. .Alınan mruna.tdır. Ç'ünl-.fi bu gibi mü
le~ ıi h ;aba katl}ordu. Oy- verilmesini istetlığini söylemiş mıistooılcke kttalannuı şima.li tlıledar böyle bir .~manda milli 
~ ki hatlli, ler, bu tahmınleri fakat bu tayyardorin nereye Afrikada. daima art n bir ~id _ menfaate çok aykıı ı olur. Bu ka 
"'•sa. Ç)karm~tır. Ahnnn ordu- gönderiteoeğini ve hft!lgi m<>- detle hücumlar ya.pmaSl. Almnn dar yükook işler iç.in aranacak 
"'""• h ı' 'm olmadıgı bir dcniz- 1 dellerin tercıh edfleoeğ"ni bil - havn kuvvet.!eı inin ~icilya ile b r ~ok Vaslflar arasında tt (>b. 
~en Afrika yakalarına atbmış dirmekten imtitıa etm'i ir. ı Afrika arasında nkınlamu şid- blıs k&biliJ ti ve oeearet e 1 uaş 
•(• l hamlede 1500 kil metre Anıerfkaaa tayya:re lmaWı detlendirmCSl, hedefi Akdenizin ta 1."Eilir. Böyle bir adam l>ulu -
tıbi hiyük bir merhaleyi sa'a- Ha.rtforJ. 30 (1.-a..) - United fothı olan lıare1. •tın birer kıs- nursa bütün mcuıleketiu hiiı'-
~ra.k. lerlemic;tır. l~n ıınd&, Aireraft Corporatfon rt'isi B. mıdır. Bü'ün Alman hazırlık- met \te minnet .. a.rlığını kaza.na
llı ·vsirnin de şiddetini muh msc- Wil"on şu beyanatta bulunmuırJ lan, kı.:mi zaferlerle iktifa edil- ca~ı~üp~~kt~~ bir 
?nı~rek. muharebenin ikınci tur: r'I . litb evvel 1 miy('('eliini ve Berlınin dediii İmntın>torluk kabine2oi t~klme 
ı.;, ~1"61. ha lanu ~ır. Bu te=b- Tayylm!l motö A rIM gibi nihai muhar~be içfu "tam .ı---
~ .... ce hazırlanan ıplanlara n..ıuat1l!1 bır iş., gorülmek ıstenild ~ni alc.cyhtar deZildir. Fakat bunu 
lb· ker~ imkan \e~n kuvvet, yüziel'('.e fazlasiyle ·ıerfe..'Ileltte - :ı.çıkl'a göstennektechr. Yeni i• K 0.') yliı l i için elzem 

ı ıtdir. M ıharip. '" .erd"' - dir. Am ıika ve tngiltel h sa· harp ı:ıahnelerinin ln?'.· "z ada- ı-.cı··.-l dın<:ınek 'r. 
~. tnüddet yürlimf'kle bitap bm::ı v8 m•a.n tııyyare ınotörle.ri 1 k~..:ı~ h · tli '°"'l..:l k' Daily Tdegro.r)h gazetesı de, 
~el · .. l · takat.· tük · d 'k' an -ıwı.r c emmıve iN u { 1 J bu lıusu., .. ~ ya.zdıC::ı bir va· "a lli di , fillf 1csız. ı ~- ayda 1 200 ü, pervııınel~ e ı ' edi'c eği SÖj.'lenm kt·•ı.l;r. . .,._ ö • 

~· · hıkeleti zırhlı ve motörlü bini btılmur:ıtur. Dıc t.nt gm 'ttıainin Romfl geçen l ıırptc .yapılan tecıi.ibe:,•i 
ti) ~ vUcude getiriyor. Mo· 1941 se:neıııinin ilk üç ayına muhnbiıinin biidirdiğine göre, . hatırlatmakta ve tecriıbenin im 
'-e~ ·gt~;_ çoedi·ı~e Jc tabiata gale- ait raporumuzda 11 mUv,.m ster Romnda lılil•ver d~vk-tlerinin p ratorluk k:.bine...,; lmrulm ı-
~ yor. Hn kıvntı-tin e mbtör ve t"'for - asken harekat yapması bek _ 11 .... tarafta olanlara hak verme-

Londra, 30 \ .a.) - rlava vtı• tafsilat vermeğe izin alarak Yu-
dah i mühım muharebenin Atlas Ok- nanistan muharebesi ha.kk .ı<la 
ljgı~·:il emniyet nezJ.retlerinin teb -..:ı ed ~· . hUkum" ~.-ı .... :tm ... .;... :.."'--·<>n yanusuuua rereyan ecegmı ., ..... u <0:6" ~ .. 

N; ___ tayyareleri bu g~ söyledı. Bu. Başvekılin en esaslı eevkulce)'V vaziyetini bilhaSM. 
....,~ Akdeniz meselesini. Jıararetle İngilterenin cenubu P{lrbisinde ihtarı olduğu gibi istikbale 

1 bir şehre hücum etıni;; ~ ve ba- kat'i bir ftimad ile bakabilme - ~~'~larduu ~y~~ :..an-
zı yangın1nr çıkannışlardır. FaT. ~n a inknc VlllRlll~ 
la insan ö ..l1U~ olmasından en - mizi tr..nıin edecek bir temel teft-/ bir muvaffakıyet kazanan Htt.
rlişe edilmektedi,. Bundan baŞka kiJ ·ylı)'ecekcir. lorin vakit geçirmeden taamı -
İngiltereıılıı cenubi garbisiylc, Stat· gazet<: i de şöyle diyor: zmıa devam edeceğinde hiç kim-
şimalinde, şarkında ve Galles H tler Ba!kan zaförmin keo- ae şUphe etmemektedir. Bitler 
mmtak. "sının C"enubınıdn di.ır; .. r / planı;ın ne olduğu jimdiden .... a" dıne ıemın <:ttiıli barekiit ser- beli ı 
bazı yerlerd~ de bombalar atıl . ~ i o mtı..ktadır: 
mıRbr. Bunlarda bazı hasat lnr bt~t1iğindcn stifndc> ümidiyle Bu plan Silveyş ve Irak pct.-
olmustur. Cenub! Gallf>sd<.> hi• il •rı gide ektır. "Hitler şimdi rollerini kont.rol etmek üzere 
ycrd~ bir kaç kişi ölınfu? ve ya- kım<· saldırac~Jrtır?,. demekle Mısın bir kıskaç arasına Slkıt
r~lımmısbr. iStıkbalı 'du.cıiı:unüş ısayıbnayız. tınnnk ve El.cezireyi ve belki de 

Bu gele !nt>"ifü: avcı taV\ 1rele- Bu sual ceva.ı> bulmak için "bi:ı Tancayı işgal ederek Akdenizi.n 
ri İngiltcı~ \iz{>rinde ii düşm n öbiu ucwıda bulwıan ~ 
tayyaresi dtisürmtlşlerdir. dar İlt"Vı let ue indirrnehyiz?,, ltittnı1kı iatifade edileme& bir 

llalt~ a hücum tan.ıııda bır :.ualı k ndi kendi -1 hnle koymn.kt:Jr. 
Malta.. 30 (a a.) _ Resımen mıze ;ormık tll ebunyetindcyiz.I Askeri miiteh&&Jtslanıı çoğu-

b"l i.dd. in gött <'Jli .. man bn •a Ir kta ınukaoıl hart-kete geç - nun fıkıine göre, Hitler, Tür
k.ıvvetle.ı i lla?.a .. rtvi gc'{'cs yap- m l· h:ısll8llnda goote J•ğimtz kiyeyi çevirerek esasen bir ço
tı"'ı h· ~ııca iki hücumunu ada - sı.iıat. oni.ınıuzdl"ki nazik hafta- gu elinde bulunan Eğe adala -
daki limanlara tevcih etnü•tir. lar zarfın-.fa takip edeceğimiz nndan ve 12 Adadan Kıbrıs Y'' 

Geniş b · ı •t ka iiu-rinde de lu ile Suriyeye atlamağa p.yret 
bo• ıba.lar atıhrı >tır. SivHIC'H' aıt hattı ha.rde-t~ örnek olmcılıdır . edecektir. 
e"1r Jc miıhirıı l•a.r.mr~ urnmıo . Alman! m ı-; .. fil avlamak bi1.e General Romıneliıı, emrinde 
tlr. Halk ara.<nnda bir kar ki.·i cltlı eu .r vazitedir. Şimdi ynp· bulunan kuvvetler Mısıra. karşı 
ölmiiı:,; ve va l um lıt', mal.ta ol :.ıgumuz çete- ho.rbi- yaptıkları harekatı tesri edcr

Dün \hah d t ına.n t:ı:vvurele- • .in en eti:.sh muvaffakiyet alimi ken ayni zamanda başka Al-
ri ad:.:l ün~!"irıJ ·ı{ı kesıf ucu. u nuın kuvvetleri Cebelüttank ü-
yapmısla.rsa da bomba atmnmıs. bndw. zerme yürü'lN>l'cklerdir. Binaen---------- ~--]ardır. aleyh çok çetin muharebelere 

){utrlgilitler, ceph •ye getirdikleri rün.tı imal edilJi"'i bfld' ., ·s - knmektedir. BUrtin na?aı-lar diğini Jrnydctınekteclir'. Fıllıa -
tu \ı\r~eri bir müddet Mısırda tir. Bu miktar 19t0 ~l" si ""''" - hPr seyden evvel Süveyş ._.e Ce- kika Lloyd Georgc tarafından 
"<>t~t'alt _iklime _alı,.,tırm ... hti- ftntfaki ima.l"tın yan~ma ~ka- belilttanka. <;evmmcstir. İtalyan tMltil edilrnş o!nn imparatorluk 
J... - rl n,. bili etm ktedir. ı Tü k I'I t kabinesi ha.ip esnasındn bir av- -~le nı gostcrı e w. ""'4:'- gazete 1.'ri r iye, ısır, s- daıı fo,.z ... la toplıtnndf.l d~Jdı'r. ~ 
l'l . ij sıkış.ıJc durumda bu kn- l'Wıy U:aerine iıu)ik panya ve Portekiz gibi doğru - 'J "'6' hat plılnının es.ı: b Latlanru VC'-

- Yeni tavinler intizar etmelidir. Bu m~ 
lerde İngili.7Jer için İngiliz do
nanması mühim bir rol oyıııya
caktır. Almanlar t&ratmdan 
ise Alınan hava kuvvetleri ken 
dilcrini ınutadla.rı veçhlle hö
yük tehlikelere maruz bıraka -
rak kat'i amil vazifesini gör -
meğe uğraşacaklardır. Maama.
fıh İngiliz kuvvetleri karada 
8.detce üsti.ln olmadıltlarından a,.. 
zami ihtiyatla hareket edecek -
!erdir. 

be t..iara. bağl.a.ıınıak, bir muharc- Zürih, 30 (a.a.) - "ha Suiı:;.. dan loğruya alak•dar mcınl~ N1...\ ., Chromclc gazetesi, pro- ri or. Bu plan n tahakkuku tak 
~kaybetmek ıibi büyük bir S"., gazet ;nin Viclly muhabiri- k"'tleıin d1 n.ımu ile gittikçe da- p:ı.gand::ı IDf' t'lesinc temas ede- dirimle Hitleı b ıtun Avmpaya 

iır. ne göre, mar~l Peta.in amiral ha fazla m~-gul oluyorlar. ı rek bu noktanın da şildı) t mev ve şimali Afrikaya hakim ola-
~Iı f) ,..1anın h~2'al altındaki Fransa- Aynı' muharnrin teba.rilı ettir- ZlW ol bh'Unn Y• .,.makta ve bü- cakt'r ~- 1.1.ır topraktannda:ki muha- !.Jı - ı ''k Amerika radı. · k tı i p1~ ı • · · fh T" ~~IJ(>let-, Ytmn en sıcak ctHnJerin- yl\ yapb.ğl ziyaret hakkındaki diğine göre, I..ibya hareklt! es- Yıl · /O · r c ıı n mnın ım ıncı sa a..~ı ur-
~ el r>~ izahatım dinledikten sonra A-1 na.:nnda v..n11an tecrlibelerde Londra mtimessillik miidiirtin - kiyeyi ktskac it:iııe almak gaye-
._, <' devam odec\!ktir. Britan- J-r· d ldıg-ı talimat uz·· · 1 · · tak' .J: B k k "'"!'-- 1 merikanın Virlıy büyiik elc;iei Berlin ve Roma, kıtalunn ve es- en a erme n - smı ıp c..uyor. u ~ acın 
.-:.:1 .. "Cr, Almanlar ve ltalya.nlar gilt """'den yaptır ... tl" t Ud b' · Id B t d" ıı" Un amiral Leah:-t' ile uzun bir mı; - ilhanın denizden müessir bir su- c... ı;• • .,rıya m ır ucu şıma e a uma, ı-lorıuk Ya.öanc121dırlar. tmpar2.- la.katta bulunmuırtur. r rette n..:a.1~,ilebildigı-·ni gördük- deLini yanya tenzil t>ttiğinı bil - ğer ucu cenupta Suriyeye da -
ı. ordusunu b 1i,,vcn kuvvet -. ~ d' 1 t dir Mezl • J t .. k H" ı b h k 
Aqo fi Btı muhabirin zanııPttieine gö lerinden "Küçtik Asyada,, ha-. ırı1ı.), e · mr şır <<: mu vannca tır. ıt er u arc eti '-ltı L. -ıbeşist&nda da uzun za- ...,.,. amiral Leahy eğer Fransa rekll:ta teveeanı edildig;.; takdi•· • dürleri fngilterede kayda de- tayyarclc>r ve ınuj telif gemilerle 
"- • hnu•lardır ve tabiatile bu H•, ·~ • • ı-1;r· d"re'cd h b b ı · ·· d' ·· .. •ıa "Y Am"'rikad:ın yeni inse maddeleri de bunun seesl~e ve Tiirk ger ırn ı '- c e a er u un- temın etmegı ll.iUnuyor. 
'llun1 ~ istinas etmektedir. Bu- almak istivorsa, bitaraf ,·o.7Jy1>- topr.aklanna dokunmadan yapı- me.d~ı ileri sünnekledirler. İkinci safha SüvC>yş kann-
... · a ra.ber, her iki ha.~mın tini mulıa'fnza ve Alman!a.~1 

• labıleoeği söyl<'nmektedir. News Chronicle ve Daily lına taan·Jzdur. Bu taarruz hu-
~Uhaıı meydamnda sinir mtizakerelt-rin tazammun ettıgı !!!!= Mail gazeteLri, hUkuınetin ha- reketi Lıbyadan ve Suriyedcn 
~ it ~rıi kıracak h&lin tabiabn tnY.iliz dUşmaulığından tcvakRi j ıometre mesafede bulunan nok • bcrlerin ·üratlc \'erilmesiııdeki yap1lnc·ak H' bir kısım kuvvetle 
Ilı~ neticede rol oynıyacağl- evlemcsi lbwnunda ısrar et - t<ı.l::ı.ra ka.dar teşmil edildiğini ch~mmiyeti haln ka\Tammuı Hartuma do~-ru sarkırea.ktır. 

amak icap eder. rniştir. 1 SÖ) !emiştir. olduğtınu knydeder('k Alınanla- ÜçüneP ı:.afha, şimali Afn • 
4!h..... lıti~ kuYVetleri, vakit ~ Tokyo 30 (a.a.) _Amerika- Amiral Starlt, devriye genıi - 1 nn propaganda silahıudan mu. kayı ele ,~irnwk gayesini is-
~eclen, taaITuzlannı t.evcih nın, denlı: devriyesini garp yarı lerinin Atl::ıntiğin yarısına• ktı· k.e~1mcl s?:ctU:_islifad . ettikle- tihda.f e1n•ektcdir. Bu harekl!t 
)ı_::~E'~~dir. Sollum düşmüştür. k" · · çeviren sularda. d&ha dar harekat sahalarını R"eni$kt- nnı ~barili. etti ınekt.e_?ırler. İiıpanyanm is~·ali ,.e 1sı, ııyol 
~ ~er t k deri Sü uı e~f 1 

.. lürmek kararını tikkr'ni ve umumiyet itibariyle j Dnıly Telegraphın dlplom-ıtik kuvvctl~ri ile Fas kıtnl:ı.rımn 
~~' Ol<! .! 

8 
en y1.~ - - bua~ ara ı...:ı ~?k 'k' ·~nn O'H'A. Amerakan deniz dcvıive kolla r muhabiri, Hitleıin büyilk fütu· da iştirakiy1e tenıin olunacaktır. "l'~ Ug\lllll göre bu kanlı llgllll CD uuYU J ı J-r-n cı~ , , J ' W>X& " • 

~aı....~~ iki taraf da paaalı 1 tesi Amerikanın harbe girişine rının gerek paşıfiktc gerekse' - . . . I 
b ~tir. doğru ilk merhale suretinde tef- Atlantiktf' hattı iistiivadan Im- yan ınsanıa:ın ı~ıkbali, yinr_ bu Merkez hattLası-

11 
qah..- ··etli l"'r' · tup mmtnkasma kadar olan arz va.tandafi atın butUn totalıter tııı.-ı,..~i..+~- aefen' hı'tama er 811 yor .... · · · · k b k ti "ıı" kar"'ı rn" d ı · · 1L"" e ~:''4!<f ... \.Qü - Kokumin Şiınbun diyor ki: J daırelennı kontrol etnı te u- uwe erı ~· ·~ uca c e ı<'m nın Kar tevzıatı ~~lirıır .. Buradan birçok kuv- Kclimelerın umumi manası 1 lurıdnklarını ve bir knc hafta. ev d~mokratça u-ıulll'rle fakat tc;-
~~ IJlnıale kaydırıldığı mey itibari le kafile himayesi ve I velishtc:- naıa.ra.n Atla.ntiktP kon-j ro-tdii<l~ n ,!. nl ırakrnıyacı k biı 
), ~ Diğer taraftnn, Britan d · y büsbütiin başka şey-ı trol sahasıtıın hi.·s('dılir dcre<'c _ şekiJdl· k t ı bır ~ ı ek t taı .. ı 
~ fYl-~tldarlan, tehlikeyi der- 1ee';1y~ k t A e •'k b hsinde de şark.:ı uz:ındıfrım ,.,, faaliv~tin kar::ı.rlıı tırmaları ıle tC'mhı edı • 
~ek, anavata.n kuvvetle- k rf~r. h'a a .m 

11
d a •ri a ynı' artması nisb.?tinde dE- bu ise do.- kl iti•. Bıı l.ı:m,·et1Pı· icindl n ıh-

~b...ı.-.~ db~'. h1111wile motör ve 8 
• ~f dımaedyesı vHe •. ~-~ tytec abu ha fazln miktarcfa ..,.emi tahsis ver denizs.ltılan da vardır. Bitler 

~1'11 ırlikl m.:...... ~yı ı n e er · aı»ra ' l d ~ · k d k d·ne naz • l k tJe~ en:len mUMiw bir h h h be · • edilmekte bu un ugunu ızah et-• ra ı rn . rı o :ıra or-
etı.,.,-· bu istikametlere tavcih emeı:ı ~men . '8.!' gırmege mif~tir. duğu hir sual ıle bumlnl:U A ı • ., -
~=: 0lacaldardır. muadtl bır t:e<fbırclır. . Amerikan gazctelerinin rikan politikasının h.ıroo kadar 

'ıa"'"'llltrilca . . Şogyu Şm~po gazetesi de nıiita.lealan gidio gidemiy~~""ini aı aşur • 
~~!'ll\lsal~11:1;ni;:1:~= IÖ~.:ı:~~~:~n harp gemileri Nevyork, 30 (a.a.) _ ~ev _ ınuıtı. Elde ettı~ı kan.aa.tc. göıe 
·~dan, ana vatan or-1 kullanmalan Almanlaı la Ame- yokta çıkan P. M. ga?.etesı b:ış bu siyaset tots.lıterlctı ö dlirmt!k 
~,.._~artık adada yerindeı rikalılar aı-a.~mda bir çarpıt _ makE-lcsinde .şunlan yazıyor: . 1 i~in.top imal ct_mekten d3h ill'· 
-..: ._... t.ıkketlel' de doğı.Jrabi- ma. önüne ihncz bir hale Eger hnrbın . > ~gane gııyeeı ı rı bıı: hadd~ .gıtnı kle .. bcrab r 

k yı alttadır g: eticeyıe totalite.rlerin gıttikce büyiiyen totahtc ·lf :ı _bı?.zııt o• lı r r<>l luı 
oym ~ ~ ~~ deYlet kuvvetleriQİ imha etmek ise bu talhrıR: Jed!ls~ ~:eya edilme ln, 

Ankara, 30 (T lehnla) -
Cumhuriyet M<:'rkez Bankasınm 
btmda. bh' kaç gUn ewcJki u -
mumi heyet toplnnllsında Jı'cse· 
darlarına, beh r hisse itibarile 
,. 7Hra safi J,ar t('ınin ettiğini 
bildirmiştir. 

Banka müdir:.)eti temettU p.ı
yınıp b'itrn t bcle!'ince V" r;u -
~~ .-i hulm:ı ... ı~nn yerlet de de 
Ziraat B ... rı1\&. ı 'e aj, •ılal"J tara-
fından ödenmesmi kt>.l l'ltal<ıtır -
nıı ·e bu 1. ar J-ı alılk.tdaı Hı.i"a 
bHdirilmistn. 

---o----

"' .\.r kara 30 11\•lcfonla) - Ad-
li\ \ .calc-tı, l1 kım namzetleri 
\ • ... iuku';: mezun.arı arasında 
) "H bir tnyin C.."'tvl)li hazırl:uı -
1111 ~ r. Bu cehde na1..nran Iğdır 
Iııiklınlı~ine namzet TPvfik, Ma 
mı\ r.ı.t müddeiumumi muavinli-j 
ğ ı.L' Selım: Muş lıalüm muavin-f 
liğinc• Resı.t, Kabo mü iJeiumu
mi n•ı uvinlı int> Hayati: Cihan· 
be~ .ı niddciunnı~i muavinliği-, 
nt~ .\bdütmümm; Bünvan mtid
d ı ı n' mua\tmllı;tne E; refet
tıı l r.ıı n· JdıJ •ium•uııi mua -

ı · ' ft; ~~ rdin müdJei 
Ull • U \ ml' -ınt" ~~a. Ai'ap 
ku· mu l kıumumt nıu Vfoliğine 
Ce" i• ~1··1gurWl h ··kim muavin 
l·~ı ıC' Hn\'dar Ho '13 n~lidddumu 
mi ınu:ıvını &ı J' t 11. KnrR hi'ı
ki•n mua\'m'ıgin~ T\Iı st tfa: Ü\a 
cık muctu ·mrıumi m ıa\ inli ire 
Adrı r·ı: AJ!ı.ı hnki'lı mucı.,;inli~i
ne l:Jıp · Malazgirt mtir.ıichıı nı 
mi mt •• ı.vi i:~ine r jiııi: Acıta-

y~m muddc-ıumumi munvi.ılip:ne 
YnEı r· Si i:ke mü<l<l •iunmnıi tını 
a,i_,ı·- 111• •t'ıFıt, lh.)ıhı P yazıt 
~ •· ~ cıınmır; ı mu \ ı iıi!iıı ' M11· 
zaff t r · \ nt ı.kya mü<lrfo' umumi 
nmn\·inli~h "emd•ılı; Van ha
kim muav1 ı ıı'Yhe Hiic;evin. Dilz
l \ ı• i , ' munıi muin jnli-

Hikı:rı "t. t. lir miıdde;t muıni mul 
ı ht!t:h' lb hım tayin cdıl -

mi~lC'rdir. 

''-1"amhreli tahvil-... 
leı hı tediyesi 

Anlcar,ı. :'l• ıcrrdefonfa) - Ma 1 
lt\i c \" •!· "ıl ' . \ ~t' bt>ş fa.izli 

Times diyor ki: 
Dilipnan, bir adadan öbHrüııe 

attnınak suretiyle, plAnuıın ic
rası için lüzumu olan Çanakkale 
boğa.Zına yaklaşın&ğa yaraya • 
ca.k noktalan kontrottı altma 
almak üzere ica,bcden bütün a
daları işgal etmcğe Türkiyeyı 
tazyik etmek ve hatta bu mem
lekete hücum edebilmek için 
sevkulceyş bakımından ehemmi
yei:ı olan mevkileri apt ve 12 
A<ln ile ırlibat tesi.q etmeğc ve 
bcllu de Sur-iye yolwıu işgal e
derek Türkiyeyi sarmağa gay. 
ret edecektir. 

News Chronicle ~inde 
B. Verncm Bartlett ve Daily 
Maily g~esinde yüzbaşı Lid
del Hart, ayni plim izah ile Al
manların Cebelüttanka karşı 
bir akın yapmaları tehlike.si ti
~rinde isra rediyor.\ar. 

Yiizbaşı Liddel Hart diyor ki: 

'te111 sa ..... 
~ Valimiz 

::z şimdi =ataı har- harbe gi~eli~iz. Biz Jüııyada ta.~rık . edı!~ın .. -'~~ya cdilr. . in. 
be gid vol üzerind ~ ~ıü.şmege deger şevler bulun - munadıp go~ugu 1..aman ha't'. 
1 en • e duğuna .kaniiz. Amerikanın bu kete geçecektır. A ınerikt n mil -
ar. ~fhumlar uğrunda harbe gir- leti ~S.?Jr b~Junına~. zam.uunın Çanall flıale hele

dlge reisliği 

' i , mire'ı nnıeı;n 3 numa -

Cl bcliittank, 1spanyol sahil -
lerinden v·c havadan ınütenıaw
~ en bombatdıtnan edildiği tak -
dlrde haltikt kıyınetini teşkil &

den, gemi uğrak ilS8U olmaktan 
cıkınak tehlik~ine IMtiız kala
caktır. Buna karşı Chl müt'Ssir 
cat e Afrfüa sahilinde derhal di· 
ğ(•r bir Üf! i gal etm€'ktir. Böyle 
bir hareket <·üphesiz güçtür ve 
d nanma. ile bt·ra h~r bir kara 
kuvvetinin ele işbit r ği ) aptnasını 
icap ettireccku . 

~~l. 30 (Telefonla) - Dün 
l bij<h\'aliliğine tayin edildi

-.~ '-tı9't l"difinı. Dahmv"" Vcka
~a~" Etem Avkuta ait 

·~ ıı bugtinhil resmi Gıı
~ılrnistir. 

Amertlma~ailerinia IDasıııtıııııııl meai meşnı bir hareket olacak- gelmıs oldU'runu bilıyor. 
e mmtaim tır. Amerikan siyas('tini tayin P. M. ga1.etcsi. 32 savf::ı.ı:- nın 

Vaşington, 30 (&.a.) - Deniz veya tadili hakkında. yalaız A- 16 sını Amerikan mil!ntinin 
harekatı şubeei reisi amiral merikan halkının karar vermesi mihvere karşı azami der c ccle 
Stark, Amerika ta.rafıodan JaP- lhımdır. Milletin emniyeti He, faal bir har~'::et ittihaz etmesi 
lan bitaraflık devriyelı.?riniı:ı A- halkın kendi rıza.siyle 'kabul etti- lehinde razdığı yazılarla dol -
merikan sahillerinden ü<c lııin ti tf bir rejimde hfil' olarak .va.ı~ durmuştur. 

Ankara, 30 rT 'efonta) Ç • 
nnkkale bclcdiV<' rei'3tı •ne lıı -
san Flerkin intihabı VekiJler H_
yetince kar&da$DrWnıştır. 

ı .. ıı kuoo•mn vadesi 1 ınayısta 
b\ t'1'<' r kuoon bed ileri -

Umumiyet itibariyle yüaba.şı 
Liddel Hırt İrı ıitcrenin kuv. 
vetli bir ol'dtj yerin~ büyük bir 
ordu mcydftba. getii'fnek iste -
mlş eklıdwa U!ıetı.ilif Wbekt t
dir. 



KÖRDUGDM' 
Yazan : ŞOkrO Enis REGÜ 

9'.ıunan halıralarımızın üzerin
den geçen ıslak bir tülbentle 
benzer. Aradan geçen uzun ay
lar onlara birbirlerini unuttur
muş gibi idi. Tesadüf bir gü;ı 
Şükranın eline Alt:ının yazdıgı 
mektuplan geçirmeseydi. her 
DE'Y unutulacaktı. Dolabının bir 
köşesinde eline geçen kağıt des
tesi hafızasını tekrar mazıye 
ııilrükledi. Bir zamanlar bu mek 
tupları nasıl heyecanla bckledi-

1 ğini dü.'llindü. Altan ne iyi ço -
1 cuktu. Kendisinde bu çapkınlığa 

Czenmek hastalığı olmasaydı I 
pekô.lıi. bahtiyar olabilecekler
di. Acaba yazacağı bir mektup
la Altanın gönlünü almıya çalış-
• muvaffak olabilir miydi? 

Kendisine itimadı vardı. Sevil 
diğinden emindi. "Altan bana 
~ez bir kör düğümle bağ
lıdır,, diyordu. 1 

Bunun için tereddüt e~ 
mektubu yazdı. Bir hafta; iki 
hafta. Beyhude.. Altan ona 
tiroit ettiğinden fazla gücenmiş. 
Mektubunun cevabı ~elmedi. 

Bize en güzel ı>;örünen saa · 
lietler imkansızlığın rengine bü
rünenlerdir. Yıldızlar, semanın 
nıbumuza en büyük imkansızlık 
hissini veren maviliği içinde ı
IJlldamasalardı her halde gözil · 
müze bu kadar güzel göriirunez
lerdi. Elirr "ıle tutamadığımuı 
yerlere büyük bir meylimiz var
dır. 8ükran da Altanı elinden 
c;ıktıihnı hissettiği anda eevmiye 
başladı . Artık eski günleri son-

Konservatuvar Orkestra 
fe Koro Konseri Umumi 

arzu üzerine tekrar 
edi1iyor 

İstanbul Konservatuvarının 
müsbet ~abşmalannın tezahürü
ne sa.lı aksamı Frunsız tiyatro -
ırunda Muhiddin Sadak idare -
ııinde vPrilen &'!lfonik v~ Koral 
lı:O'lserdememnuniyetle ııahit ol
duk. 

Bliyük raitbet ve ııllka gören 
konser, dinleyicilerde takdir ve 
heyecan uyandırdı. 

Gösterilen siddetli arzu ve ıs
rarı na•..art dikkate alan Kon · 
ııervatuvarın, bu ak•am Taksim 
~zinosunna Muhiddin Sr\dak 
ldare11inde ikinci bir konser ve
rileceğini sayın halkımıza müj
deleriz. 

POLl9TE 

suz bir d•ilsçılii. smstyle habr -
lıyordu. 

Ne içli ne temiz çocuktu. Yaz
dığı mektupları okurken vakti· 
le onlarda. hiç farkına varmadı
ğı incelikler keşfetti. Bir gün 
zavallıyı iki saat yağmurda bek
letip randevusuna gitmediğini 
düşündü. Ayni saatte kendinin 
Beyoğhında lruvafö~le meşgul 
olduğunu bir tesadüf Altan öğ
renmeseydi yine darılmıyacak -1 
!ardı. Fakat bu tesadüf araların-! 
daki son bağı da koparmış oldu •. 
Altan mağrur bir erkekti. Atla.. 
tılmak onu en ince yerinden 
yaralamıştı. 1 

Her neyse olan olmuştu. Sonl 
kozunu oynamağa kar'<r verdi. 
Şöyle bir telgraf çekti: (Altan, 
çok hastayım. Belki de ömrü -
mün sayılı günlerini ya.,"1yorum. 
Eğer beni biraz sevdinse " ... _ ,, 
sıhhat evine muhakkak gel). 

Zaten ayağından ufak bir a
meliyat için ertesi gün hastaha-

1 neye yatacaktı. Bu fırsattan kur 
nazca istifadeyi düşündü. Altan 
çok merhametli bir insandı. Bir I 
~-CE~~!:.J~=tug~~t!'a; I 
avcının içine dalabilirdi. 1 

Erte..i gün hastahaneye yat
tı. Akşama kadar Altanı dört 
fjizle beklediği halde gelmedi. 1 
Bir gün sonra postadan kendisi
ne ait bir zarf getirdiler. Zarfı 
heyecanla açtı ve şunları okudu: ı· 

"Şükran hanım efendi, telgra
fınızı aldım. Bu sabah h8.iltaha
neye gideceğim esnada Bizi yeni · 
sevgilinizle bir otomobilde gör -
düm. Son günlerini yaŞlyan bed 
baht hastanın bu bahtiyar te
nezzühü bana çok garip görün
dü. Tarzı hareketinizde bana 
karşı hl!A siyasetinizde ısrar 
etti!"Hniz anlaşılıyor. Sizden rica 
e<liyonım. İzreti nefsinizin kı -
nlmamasını istiy<>rsamz başka
larının izz.eti netiıile oynamayı -
nız. 

Altan~ 
Mektubun her cihnleırl beyni

ne inen bir ymnruk ~bi onu ser 
semletti. Nihayet hakikati anl&
dı. Altan sabahleyin doktorla 1 
hastahaneye gelirken kendisini 

1

1 
otomobilde görmüş olacak. A:r
tık hakikati anlatmanın imkan
ııtzlığını anla.dl. 

Aralarındaki kör düğtım en 
ince yerinden kopmuştu. 

Şükril Jil"4.! Regil 

YENİ SABAH .. 1 May;: 19U d 

Türk futbolü niçin 
yükselemiyor? 

1
..,.....R_A_D_Y __ o__,..,I 

BUGÜNKÜ PROGRAM: 

1.00 ~-
8.03 Haberler 

Mii.tik 
Evbdını 

18.40 Mtlılk 

19.10 Konuşma 

tea, tarafı 4 Dr1cU ssyf-ıııcta) j 
henksiz oyunla.rile bizi futbol ! 
bakımından hiç tatmin edeme
mişti. Bunun içindir ki, geçen 
haftaki Harbiy'> ve Maskespor 1 

takımları ilk gt:ıen Ankara ta-ı 
kımlan kadar al8.ka celbetmedl. 
Fakat ikinci şehrimize gelen bu 
ta.kımla.r diğer Ankara ekiple
rine D'1Z&ran enerji, teknik, tak
tik itibarile çok fazla olduklan
m yaptık lan her iki karşılaşna
da da ispat ettiler. 

Cuma günkü maçlarda her iki 
Ankara takımı da lstanbulun 
Beşiktaş ve lstanbulspor ekip
lerine karşı çok derlitoplu bir o
yun çıkardılar. San siyahlılar 
Maskespora 4 sayı yapmalarına 
rağmen oyunda hiçbir zaman 
bariz bir üstünlük temin etme
ğe muvaffak olamadılar. Cüs- 1 
sesiz futboleulardan teşekkül e- I 
den Maskespor ekibi htanbul
spora zamıuı zaman tehlike ol
makta da gecikmedi. Bilhassa 
oyunun sanlan yanılmak bllıni
yen Ankaralıların üstünlüğü al
tında geçti. 

Beşiktaş ise Harbiye kıın;ı
ınnda bir bnçuk saat bocaladı 
durdu desek caizdir. Havanın 
~ok sıcak olması biraz olsun 
genç Harbiyeliler üzerinde tesi 
rini göstermemiş dört eeneden
beri İstanbul şampiyonluğunu 
muhafaza eden ve fct.anbıılnn 
en kuvvetli takımı olduğu mu
hakkak olan siyah beyazlıları 
sıksık ardı kesilmiyen enerjik 
hamlelerle hırpalamışlardı. Fa-
~VVV""""'~ 

HALKEVLF:R/ 

Konferans ve 
temsil 

Bmiftöm1 Halkoorııd6'ı: 
Evimisin Ca.ğaloğlunda sa.bık 

Nevyork ve Avustralyadaki MeL 
bourne ve llhik Londra. Üniver
sitesi redagoji ve Terbiye ~ 
tıtü....U profesörlerinden beynel
milel imtihanlar komisyonu aza
sı H. P. Hanley tarafından 215/ 
19{1 cuma günü saat (21) de 
(İng,iliz terbiyesinin ruhu) ve 
3/5/ 1941 cumartesi günü ııa.11t 
(21) de (Çocuğun inkişılfı) ınev 
zularmda birer konferans veri
lecek ve konferansları müteakrp 
Evimiz Temsil §ubesi tarafından 
(Himmetin oğlu) piyesi temeil 
edilecektir. 

Her iki gilnftn davetiyelerinin 
Evimiz bürosundan alınması ri
ca olunur. 

kat tesadüf ve şanssızlıkların- 8.18 
dan sık sık karışan Beşiktaş ka- 8.45 

* 12.30 Program 
12.33 M(lzlk 
12.50 Haberi ... 
11.05 MOzilı: 

13.20 Müzik 

lesinde bir netice clamadan d~ 
nen Harbiyeliler her iki devre
nin son da.kikalannda siyah be
yazlıların birer sayı kazanmala,.. 
rile sahadan mağlup ayrıldılar. 
Yüzlerinden enerji fışkıran Har
biyelilerin bu oyundaki şaıtSSlZ
lıklanru ru> 7~P günk" Ü İstanbul-..,-- 18.00 * ~ 

M~ 

19,30 Haberler 

19.45 Konu~ma 

19.50 MüDk 
20.15 Radyo 

gazetesi 

20.45 Müzik 
21.00 Müz..k 
21.30 Konuşma 

21.4ıi Müzik 
22.SO Haberler 
22.45 Müıik 

23.25 Kapanış 

spor maçında unıh• kka k teıafi 18.03 
edecekleri tahmin ediliyordu.' 
Nitekim bir gün evvel bütün bir ------------
maç müddetince durmadan ko- '••ım•11<1••••••'ııan Harbiyelilerin bir günlük ,. 

kısa bir dinlenmeden sonra biraz K ı • • İ 
olsun yorgunluklarından eser e epır ıra 
kalmadığı görülüyordu. Bu se-
ne mili kiline maçlarında büyük <Aağs.loflu fırını lı::ıı.rşısm-

ah da asfölt caddeye nazır OCl&-
bir varlık gösteren sarı siy baoo ile üstündeki üçer od&-
takmı Harbiyenin enerjik ve a- dall Ü<) kattı daire satılıktır. 
tak oyunu karşısında hiçbir şey İsteklilerin mayısın dönlün-
yapamadı. Ve Ankaralılar hak . 
ettikleri ga.libiyere ka.vuşınak-ı dl pam günü alrırmıııa ka-

dar 13ağHhW adreslere miita gecikmediler. Barlıiye takım tlan 
itibarile anlaşmış kalecilerinin raca& • 

1 - Taksimde Şehit Huh
fevkalade ve forvetlerinin de tar eaddesinde Demirkurt 
11Utör olması itibarile her za- aparlmtaıunda (li) mımara-
man için en kuvvetli rakiplerine . da merhum Rifat Zühtü 
tehlike olabilecek vaziyettedir· ı bey rıevcesi bayan Sellhe. 
Eleınanlannın en büyü)ı: vasıf· 
lan oyuna b•şladıklan ·gibi hiç 2 - Yakacıkta Ayazma 

,, 

• 
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kül eden bu seneki Beşiktaş ta-
knnınm birbirini takip eden çe
tin lik maçları neticesinde bir 
bayii hırpalandığı göze çarpı
yor. Milli küme temaslarında da 
henüz hiçbir ekibin yenmeğe 
muvaffak olamadığı siyah be
yazhlan bu seneki milli klime 
§amplyonluğuıın en kuvvetli 
rakip olaralı: göstıerebllirsek de 
bu temasları da mağlubiyet.sis 
bitireceklerini ~ edemeyiz. .• 
Nitekim Ankara ve lstanbuld&
ki yaptıkları biltün karşılaşma
larda galibiyetlere pek zor ka.. 
vuşmaları da bunu ispat etmek
tedir. PllDl' gün.kil Maskespor 
maçını 6-0 gibi mühim bir fark
la kazanmaları §Üphesiz siyah 
beyazlılar için parlak bir neti
cedir. Fakat Beşilrtaşın Ya&
kespor karşısında hiçbir zaman 
maçı bu kadar farkh lmzıutma.
Jarını ioop ettirecek şekilde bir 
Ustünlük gösteremedikleri de Q... 
ı:ıikllrdır. Ankaraı:un bu her iki 
takımının da ekiplerlmi7.i bir 
hayli hırpal!lddiarı tabitdir. Bil 
hassa Harbiyelileri bugtln ic;in 
takımlarımıza çok kuvvetli bir 
rakip olarak lıabul etmemiz !A
mndır. 

ot= Gtl'NEY 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

1 

•I 
1111 !• 1 
1 1 1 i 1 
1 1 1 1 1 ım 

Il ı l•I i•I 1 

1 1 1 '•1 
1 ' 1 1•1 1 1 

•I !B 

IWdım ..p: 
1 - Maç. 

ı I• 

•I 

1 
1 1 
1 

1 1 

1 

• 
2 - Asalet ııahibi, kir. 

• 

Harp Okuluna Havacı Subay yetitti
rilmek üzere sivil liseden mezun 
olanların kayıt ve kabul şartları 
1 - U.. aicunluk lmtlbaDJDl vermiş buhmınalı: • 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarmdak[ kanaat notu 17! WIY8 

171 bulunmalı:, 

~ - QlııuDlulı: dlpkme tarihi...._ bir seneden fazla mliddel 
mı, bulanmalı:. 

4 - Sailılı: durumu pilollulı: blznaetlne mlllmt olmak., 
5 - Yaşlan en yu!tan 21 olınak. 
Not 
B~ hava muayene !ıı.eyeti tarafından yapıl&cak mua~• .,J· 

hk durumlan pilotluk sınıfına müsait görülmiyenler !sterlene harp o~ 
lunun ~er muftı.rına verilmek gı bi hiçbir mecbu:ri,yete tAbi tutuırnsı1 
lam &erbeottirler. Kendilerinin anu1arma cöre muameleye Ubi ıutuıurıof· 

Okul ledrl&atı 15 Mıt:rıs 1941 de başlıyacağından talip olanlar , ~ 
lundııkı.n -....lik fl.lbelerine müracaat edeceklerdir. Askerlik şubel ,ı1 
yaptıracaklan sıhhi mua:reoede mu.bet netice alanlar evraklal'1 ile fi 
okuluna ıoevkodileceklerdir. (2822) 

3 - Krallaı- başla.nna giyel'- s 
•• _ Bir sebze. ıhhat memuru aranıyor 

5 - Bir kadın mebwınmuz, Türk Bava Kurumu bavacılılı: daiNıri için -ğıdalti şartlan bal< ~ 
erkelı:. mak üzere 75 lira Ocretle bir sıhhat memuru abnacalctır. TallplerdeP ~ 

6 - Meşlnır bir ~ ııar- tanbulda -.Uann Turk Havti kurumund• havacılık mümessilljiıı•..ıo 
lı:ıcun. diğer mahallerde bulunan!ann da Alı.karada bavacıhk daire..; ı:- dJJ> 

·7 - Zengjn olmıyaıı, bir nevi lörlüğüne müracaatları ilan olunur. 
toprak. 1 - Slbhlye mektebi mezunu olmalı: uJ' 

8 - Bir isim, kadın miinasına 2 - Y ... 40 dan yukarı bulurunamalı: w ra.ı blDnete elverişll old 
gclen acemce bir kelime, na dair tabip rapocu bulunmak 4 

9 - Bir işaret edati. 3 - Şbnd17e lcadar ça1ı5mış oJdubl ,..,..lerdm wrllıı'Uf ~ bal );Al'" 
y ııJaındaıı aşağıya: nnın buluıımMl, 
1 _ Sert bir cisim, ilim. 4 - Kabul eclllecek oı... sıhhat msnuru lııönü kaıupmda 

2 - Askeri merkez, İstanbu· =edtlece==ktır=.===(=a3=ı=3>==============~;J· 
hm bir semti.. 

yan. İstanbul LeYazım a!llirliği satına ima kBmis ıonund!ı 3 _ Bir b<!cek, ll8Çl olmıyan. I 
~-Kırmızı,giyimı:ıe. ,_,--------------------~----~--~--~----~ 5 - Kuş kılı. Kilçültçekmece istasyonundan anbara ve anbardan isyasyona 1500 ı 
6 - İşaret, bir işaret edatı, yem ve 300 toıı:ı erzak nakliyatı yaptın)acaktır. Pazarlıkla eksiltmesı . 
7 - Kalın kumaş, yapmak. 194ı cuma ırüll!i saat 15 te Tophanede ı.v. amirlili satın alma kornL<rO" 
8 - Bir renk, doğmamış ço- da yapılacaktır. Beher tonun bhmin fiyatı 50 kuruş ilk teminatı 67 ıir• 

cuk. kuruştur. Şartnaıne.i komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte 
9 - Esarete dtlştlş. yona gelmeleri. (llH - 3344) 

İıtAl!tSİNİ BİUN iş BANk'AS t1'DA 
iKRA.MIYe:ı..i HEŞAP A.Ç~ 123456789 İstanbul Gümrükleri 

Ba~müdnrlü~ündetı TIE 1N1 11Sl•1Fll L T. iş BANKASI' 
Kiiçü.lı tasarruf ~-------------. 
hesaplan 1941 Deniz L&Yazım satınalma komisyanundın 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 

E CiE ı •IA IMIAID I E 
RIEIC ıAlt '•!Lt• M 

1 - 2 Haziran 1941 Mat t da &(lmıiik komisyoncu ve aıai.ı'et 
mw'lan için imtihan yapıla<-'aktır. 

iKRAMiYE PLAN! 
KE$1DELEll: 4 Şubat, 2 May11, 

1 Atuotoo, S lkôncıt...-ın 

lM"lhMrlnde yapılır. 

1941 İ~RAMİYELERI 
ı adet 2000 Liralık = 2000.- Lira 
3 • 1000 • = 3000.- • 
2 • 750 • = 1500.- • 
4 • 600 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 
35 > 100 > = 3500.- > 

80 > 50 • =4000.- > 
soo > 20 > = 6000.- > 

BORSAi 
29 Nisan 941 

Açıhş ve kapan•ı 

Londra 
Nevyork 

1 Sterlin 
Dolar 

Cenevre t.viçre J'rc 
A tioa Dralııni 

Madrid PeuU 
Belgrad Dinar 

5.24 
132.20 

30.29 
0.9975 

12.9375 

Yokolıama Yen 31.1375 
Belediye Wimatına muhaltf Stokholm tmçre kro• 31.0975 

hareketleri göriilen 3 şoför ile ESHAM ,,. TAHViLAT 

S biletçi. haklarında ceza mbıt Ergani 19.-
Tar&kalan tutulmuştur. Aynca Anadolu. Demiryohı 
muhtelif auçlardan dolayı altı % 60 hisse 22.80 
muhtelif .naf:ı. da ceza kesil - ı Sivas - Erzurum VI. 19.30 
Sliştir. ı- T. 1t Banlt. hamiline 9.40 

Marmara Üssübahri K. satınalma komisyonundan 
Toz şeker ilanı 

ı - Bir kilosun• t.dunio edilen fiyat 47,75 kuruş olan :ıo.ooo kilo toz 
ıeker pazarlıkla satın alınacaık:tır. 

2 - Pazarlıgı 2 Mayıs 1941 cuma günü saat 15 de bmitte Tenane ka
pısında~ komisyon binasınd:ı yapılacakb.r. 

3 - Teminatı 1432 lira 50 lcururtur. lsteklüodn bu Weı-Ie ilgili olduk-

8 
9 

Aill\A\L iTI ı l•ls t 
ZIA;Tlt llllRIEIIIS 
t iLi t 'M •lz i tı:ıı l N I• 
•IAI• li lÜ!lllF EıN 
I:K 1A1E T'ME IKB 
ZIAINl• 'ümislml• 

larına dsir ticaret ves.ikalarile birlikte belli gün ve saatte komisyon baş- IG••• 
kanlığına mi:ırac:ı..ntları. (3330) 

DOKTOR __ il 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütebaaaısı 

Divan yolu 

İstanbul hava mıntaka depo ~ 
amirliğinden r v . s b h 

1 - 30 ton otomobiller için valtum yağı alınacaktır. " en 1 a a J n'' 
2 - Kat'J. teminatı olan (1665) liranın Bakırköy malmildürlüğüne ya .. 

brılarak makbuzlarile bil likte 6/5/~I salı günü saat 14.30 da Yeşil köy ha- ilan fiyatları 
va mınt<ıka depo Amirliği 'Jalın alına komisyonunda bulunmaları. ( 326) 

1 Devlet Demiryolları İlanları f 
)\l"uhammen bedeli (2S85) lira olan mubtelif kalınlıkta 2150 kilo levha 

amyant, 200 kilo örülmi.is kordamyant ve 100 kilo ırafiUi yağlı 4 köşe sal
mastra taahhüdünü ifa edemjycn müteahhidi nam ve hesabına (16/5/941) 
cuma günü saat (10.45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar binası dahilin
deki komisyon tarafından ı azarlıkla satın alınacaktır. 

Kr. 

B:ı.şhk maktu olarak 750 
Bu"İllci sayfada saatimi 500 

ikinci ., ·~ S50 
V~üncü ., • 300 
Dördüncü ., ,, 100 
Beşinci H n 75 
Altıncı H H 50 

Bu işe girmek istiyenlerin (387) !ıra (7~) kuruşluk katı temınat ve , ____________ _. 

2 - imtihan &ıir:ıriık Başmüdürlilğü blnasmda olacaktır. ! 
3 - Bu imtihana girınek ist..iyenlerin aranan şartları öğrenip 30/ 

alı:şomına kadar kayıUarını yaptırmaları IAzımdır. (3361) , .... _______ ~ ______ ... __ _, 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurul01 tarihi; 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk liraaı. 

Ajans adedi: 255 

Zlraf vo Ticarf her nevi banka muameteler1, 

P•ra biriktirenler• 28~00 llrs ikramiye veriyor, 

" şu!>' 

. / 
Ziraat B&nkasında kumbaralı n ihbarsız tasarrut' hesabı.annd~J 

az 50 lirası bulu .. l<:ınlar& senede 4 rtı:.ı.a ı;e.itılecek ~ur'a ile aşaP 
plı\na g6re ikram'.ye dağlı. '11.ca1:tır: 

4 ·~•si 1.000 Llralık 4.000 Lir• ıı 100 aded 50 Llr•llk 
4 • 600 • 2.000 " 120 • 40 • 

4~ : ~~~ : ::~°: : 111&0 • to • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene iclnde 50 Urı:tdıLıJ •~ 
dilşmiyenlere ikramiye c;;.ı.ktıjı takdirde % 20 taı.lasiyle verilect)I: 

kanununun tayin ettiği ve.saikle blrllkte pazarlık günO. saatine ~d3r ko
ınisyona müracaallar-1 liz.ımdır. 

Sahibi: A. Cemaleltôn Saraçt<jlu Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11Haziran,11 fit' 
Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin 

Bu il• ait 5artnaıneler komiqOllduı, parasız olnrıılı: clatotılrnaktadır. 
(3385) 

Buııd·~· yer: (H. Boklr GUrooylar ve ifil ve 11 Biriııci!clnım tarihlerinde çekilP.cektlr. 
A. Cemalettin S.ıraçoöJu matbaası) jlcmr;.zıı••••••••-ıiili;;;:m•!!!l•••ı•••·-..-


