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StYASI- HALK 

Giride 
Alman 

paraşütçu, 
leri indi l 

Bunların bir kısmı 
imha edildi. Çarpış
ma devam ediyor 

Londra, 20 (a.a.) - Başve
kil B. Churchill, bugün Avam 
Karnaraımıda harp ht.kkında Jo. 
sa bir beyanatta bulunduktan 
sonra, Alınanlann son zaman · 
!arda eenubi Yunatıistanda tay
yareler talışit etmiş ve \imdi Gi
rid üerine muazzam bir hücu
ma k~ oldugunu bildir 
ıınp. 

Başvekil demiı;tir ki: 
- Bu son bir kaç gön içinde, 

kef,lif tayyarelenmz, cenubf Yu· 
ıısnistandaki tayyare meydan • 
lannd.a bütün cinsten Alman 
tayyarelerinin çok büylik ta
hıujşütlerini mü..,ahade etmiş • 
1erdir. Bunlara areu ardına her 1 
gece hücum ettik ve muazzam 
hasar ika e(Yledik. Fakat, ,UUdi 
!fil cihet sarihtir ki bn t&lışidle~ 
Giride karsı bir hücumun mu • 
kaddimesıni t;eııkil ed:yordu. Bu 
abalı, büyük kuvvette bir ha· 
va hücumu ba(ılamış ve ciddf 
bir muharebe ııeJ<lini almaktan 
hAli kalamıyacak bir müsade -
me ibtidar ederek in kipi yolu
nu tutınıı~tur. 

R E-S M l 
==HARP== 
TEBLIGLERI . - . 

İngiliz ıc-ni Tebliği 
Kahire, 20 (a.a.) - İngifuı u

mumi karargahının tebliği: 
Lıôyatla, Tobrulrta kayda de

ğer bir §eY olmamıştır. 
Sollum mıntakasında ke,ll fa

aiyetlerimiz devam etmektedir, 
Habe~istanda, Amba - Ahgi

de İtalyan kuvvetlerinin tesli
mi işini ikmal etmek üzere gö
rüşmeler yapılınaktadır. 

Uzak hedef le re 
doğru 

YAZAN: 
Emekli General 

Kemal Koçer 
ol---'--'----~~--;. 

20 ay, Avrupadaki h&reki
tm kat'i hesap bilıl.nÇOsunu 
tanzime kati gelmiştir. Artık 
kara muharebeleri Akdenizin 
ortalarına intikal etmiştir. 

Harp ateşinin dünyanın dört 
bueaı?ını sarmak istidatları 
göstermesine ~~ k:a.t't 
neticenin hangi kurre parça
sında alınacağını şimdiden 
kestirmek, beşer zekiııının da 
işi değildir. 

Harpte hedef, hasmın mu- ı 
kavemet ruhunu kırmaktan 
ibaret olduğuııa göre darbe-

(Sonu sayfa 4 aUtun 4 de) 
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Yalova Kaptıcalan 

TERMAL OJELİ 
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bedi şeften Milli Şefe 
Getiri en ayrak 

19 lllayıs Baynımının Aırbndabüyük temhiirada ~~k. f dmndalıi l"M>İm, 
a.tıeumıı Samsundan getirdikleri "Ebedi Şeften, MHll Şere., remzini t:aşıyan ıı...yrağm Cüm 

hnndsiınb lıımet 1nöaüıoe tevdi edillşiai twılıi.t eQoekt~. 

IRAKTA 
• 
lngilizler mü -
him bir mevkii 

za ptettiler 
Naci Şevket An taradan 

Bağdada döndü 
Londra, 20 (a.a.) - Reuter 

ajaruıının Habbe.niyedeki husu -
st muhabiri bildiriyor: 

İngiliz kıt.alan tarafından iş
g;Al edilen Fallujah, Habbaniye 
tayyare meydanına lıAkim olan 
yayliidan tardedildilrten sonra 
geri çekilmeğe meebar kalan 
Irak kıtaları tarafından milda
fa.a ediliyordu. Habhaniye ile 
Fallujah aro.sındaki büyiik sa
ha ricat eden Irak guvvetler ta
rafından su altında bırakılmışsa 

------
• • .JI. Atatürkün Hayatından 1 ı=~, 

""'-===8T Yazılmamış Hatıralar ı 
• • 

19 Mayıstan evve 
--

Atatürk Vahidettinin cuma 
selamlıklarına gitmiyordu 

~Yazan: Cevat Abbas Gü~er J 
-6-

Atatürk; hergiinlni ıcnut· 
tiyle millet ve memleket aley
hıne olarak ihanet ve hiyane. 
tini hudutsuz ve caniyane bir 
istikamet alan padi.~ab vahi
deddinin cuma seiam lıldarına 
devam etmemeğe başlamıştı. 
Bu hareketiyle; her an tahkir 

1 
etmek iç isteğine hakim ola
nuyan kumandanım; Sultan 
Hamit istipd!'.dınm yerlerin· 

' de kıpırdayan mezarlık taş-
ları gibi sıral.ınan mefliı~ \'e 
bunak vüzcn, vükela \'C pan
talonlurım tutamıyan, kılıçlan 

(So:-ıu sayf• 5 5ütun 2 de) 

da kıWarmıız dolamba.t;lı bir ~======================~ 
yoldan buraya varnıağa mu -
vaffak olmuşlardır. Ayni za
manıla İngiliz ha va kuvvetlerine 
mensup nakliye tayyareleri ile 
getirilen diğer Jntalar çölde 
Fallujahın şarkında yere inerek 
bu mevkii üç taraftan sarmış -
!ardır. Daha evvel beyanname -
!er atılarak buradaki askerler 
teslim olmadığı takdirde şehre 

hücum edileceği halka bildiri! • 
miştir. Beyannamelerde verilen 
mübet bittiği halde hiç bir ce-

(Sonu sayfa 6 aütun 2 de) 

Bir Hezimetin1 

Tarihçesi ·ı 

Weygand " Dünkerk ,, de 

1 21 Mayıs 1 

21 Mayıs günll düşman (Ca
lais) istikametindeki tazyikı -
na devam etti ve bu ruı ·-eketi 
icra ederken de birinci Fransız 
ordusunun ileri kıt'alarile İngi
liz kuvvetlerinin sağ kanadile 
temesa geldi. Müttefikler (Cam 

Bahçelerinde siper kazma
yanlara ceza verilecek 

Dün yapılan mühim toplantıda 
ittihaz edilen yeni tedbirler 

İııtanhul vilayeti Seferberlik 
Müdürlüğü dün öğleden sonra, 
"i!il.yette Vali Muavıni Ahmet 
Kınığın riyaseti albnda mühim 
bir toplantı yapmıştır. 'l'oplan -
tıya vilayet Seferberlik Müdürü ı 
Ekrem ve bütün k&?.a kayma · ı 
kaml .. n iştirak et.mişlerdir. 

Toplımt.ıda Dahiliye v~ı,.aıcti 

1 
tarafından Lıtanbul \•iiayetine, 
hava taarruzlarından korunma 

FIKRA 1 

Serez zorbası 
kuvvetli Hakkı 

ve şehirde açılacak siper sığı • 
naklar hakkında gönd<>rilen çok 
mühim bir tamim müzakere e
dilmiş ve bu tamime istinı<den 
şehrimi.zde alınacak tedbiı·ler 
mü"tkcrc olunmuştur. 
Da.lıiliye Veki.letlnin tebliğatı 

Vekiilct bu tamimde. bir ha· 
va taarruzu esnasında halkın 
cadde ve sokaklara dökiik'relı: 

(Sonu ıaayfa 2 sUtun 6 da) 

- -

brai) mmtakasından geriye a- d 
t.ııdılar ve cenuba doğru sürül- Yazan : Aka Gün üz 

binde Karabaş tecvidi ile Mız· 
raklı ilınibal okuyordum. O de
virde beldenin bir ramazan sa
fası vardı: Her mahallenin ço
cuklan toplanırlar, büyükler te
ravih namazında iken, tenhalık• 
tan istifade ederek öteki ma.
hallenin çocuklan ile kavga e
derlerdi. Buna (mahalle arası 
harp) de denilebilirdi._ ç~ü 
çok defa iş azıtır, kan bile dökü
lürdü. 

diller. Halbuki bu hattın geri
sinde 25 inci fırka ile süvari Cemiyette olsun, siyasette ol
kolu henüz ~ ameliyesini ik- sun, nevakit bir zorba görürsem 
mal etmeınış bulunuyr .• rlardı. ı hemen Kuvvetli Hakkıyı habr-

Bu müddet zarfında ~e~ Janm. 
{Weygand) bir tayyare il~ bı- Çocukluğumun bir kısmını ı 
rinci ordular grupunun vazıyeti "---'de geçirdim İncili mekte-1 

lşte yine o devir içinde idi Jd 
ortada bir (Kuvvetli Hakkı) 
dJr türedi. Mahalle çocuklarını 
tımımıyor, hiçbir p'.lrtiyc ehem-

' :sonu sayfa 5 sütun 7 d•) 
hakltında bir fikir peyda etmek .,.,.. .,,. . 

(Sonu uvfa 5 ıütun 1 ele) l=======================:::ı 



• 
ANLATAN: BiR GAZETECi 

- 58-
r- - 'hblIJ Tabi?! dedi. Fab.t itiraz etmek istediler. li'ıı.kat A , 11 
1 dokUır bey erendi (hacı bey) lıeu kat'l bir tavırla: c ç 
ölüm şuaını ~ ıı.eredcıı akılı&- - Yok, yok .. dedim ... Hasta-
nna getirdiler! Doğrusu.. pş- h!!Iledcu çıkarken bana yalnız I 

, tını!. Hacı Beyın refakat etmesi ka- "" 
a ' 
• Hacı bey ıalnlarak: fıdır!. &zler rahatsız olmayı- J 

- V&ll&lti, beyefendi oğ1ıı - ruz! .. Fakat, bilhas..a şunu da ~·· • h mm. ııa ıtaıya m.italy&, bütün nc:ı edecet;= iti Kecami Beye- • Ta 5 dünya için mühim e&ar mee - fendi ile mutlaka görüşmek is- e ili - 1 i 1 
rar dediniz de pkhma olsa. olsa terim 1 

:~=;::d:~lr:: ::ı gö~~:!~~~~.~e=ı r ca ım z kafi ı 
a ile gülerek: j Yalru.z şunu bil ki Kerami bizim ha r 

- Olüm şuaı dediğiniz eeY le oturmayı kabul etmiyor!.' Aln!anya ve lngil- r 
n 

bir İtalyan palavrasıdır, mnlı - Keıı<fuıle herhangi birşey görüş f l , k 
terem doktor bey!. Z&nnetm.i - bilmek için istersen, önce, Bey- erege 1fBpl llCil 
yorum böyle bir ı;ıey olsun! . oğl~ oturduğu otelin adresi- fazla ihracBf 

Bu bir antika. içinden çıkmıt nı al ... Zira, uzun zaman Ame
.rar olduğu için yine bilmem rikada benar hayatı yaşadığı 
ya fakat her halde eski zpmana' için şimdi birdenulre bir lsl:ın-\ 
ait mühim esrar olacak! . ı bul ailesi içine gıremezm.ş?. 0-

Dedi. nun için otelde k&lmayı tercih ı 
Zavalh Ha.cı bey du.daklanıııJ edıyor! .. 

bükerek: Calibe, filhakilı:a, bu dikkati 
_ O halde .. dedL. Hani şu Si- ı;iistermekte isabet etmişti. \ 

Ticaret Vekaleti, İngiltere ve 
Almanyaya verilecek miktar

dan faz.ia tiftikler iC::n ihr.ı.ç 
müsaa<!:!Bi vermiştir. 

Beyanname vrrip w Anado-ı Üçüncü Trakya kafil~si 5 Ha-
luya geçmek istiycnlcrin mec - ziranda İ.zınirde bulunacaktır. 
cani nakillerine <l~vaın nlunmak ı Buradan DenizJye 116, Manisa
tadır. 1stanbuldan An:ıdoluya 1 ya 351 ki.0 i gidecekt:r. 
tren yol ile yap:lae::ı'; rı •• diyatın Trakyada;ı iç Anadolııya ge -
7 haz~ra.'lda bitti ~ini ya •• 1ış- çecçklcr 8 I:aziran<la Hayrlar -
tık. Trakyadan Anadoluya ge:;e- paşada bulunacaklardır Bunlar, 
ceklcrin mcctan! ııakiil~ri ise 7 1281 ki~idir. 
Hazr.ı:ıdan sonra ela devam e- Yuk rıdı hareket glinlcri yaz 
decektir. dığ:ımız mC'ecani yo!cular, Trak-

I"" tec-
rübe erinin 
neticeleri 

Vilayet taraf ıudan 
tetkik olunuyor 

Süvegç. 
yoligle gele~ 

malzeme 
Amerikadan a 
yağlar ve otoıno 
aksamı getirtili1 

Amerikadan kalkacak bit 6i 
purıın muntazaman bet 
günde bir Siiveyşe g 
yazmıştık. 

Bu vapıniardan bilbaSSS 
ha.J.iit tacirlerimizin istifııd 

Şehrimizde 11 kazada yapı- ni temin ınaksacL!e icaP 
lan mnıtakaV: a1ıirm tecrübe!&- tedbirler alınmıştır. 
~:n netic,:si alın.aııştır. Bu n&-1 Bu gibi tacirlere, ithaJA.I 
tic~er ~ :1.~yet ve seferberlik takruı limited emrine veri!CI' 
mauurlug-.ı. tarafından tedkik o-ı· reditifin tahsisi kararı:ı-.ıtl' 
lunmuştı::r. llllijtı.r. Mevruu balı13 ak 

Tecrübelerin, denemeleri ida- miktan 1 milyon dolar ka 
re eden idaı·c amırleri ve hali< tık olarak ayni vo!clal' 
için çok faydalı olduğu tesh.it fade etmek ~artilc .İı.mer'~. 
olunmuştur. ~unun en ~uy~ ağır yağlar getirtmek i.#. 
delili, son alarmlann oteki - b·r firma ile otomo~ilcil~r 
!~re naz:ıran çok daha muvaf-ı ~if almışlardır. Ağır ya"''.ıı.t 
fakıyetli oluşudur. ılk olarak verilen akredltıf 

Vı!5yet alarmlardan alınan tarı 200 bin dolardır 
neticeleri vekalete bildirecekt"r. 1 Hükıiınet. Amerikad0 J1 

D:,;er taraftan bütün !stan- veyşe getirtilecek i'halitt 
bula şilmil umumi bir alilrın ya- aının T~rk limanlarına 
pılınası buglln için mevzuu ba- kin de hususi vap , rlar tJi' 
his değildir. ı edecektir. ragözada Arşimedin kullandığı Nitekim bunu öğrenir ôğren

ve hila ııım öğrenilemeınif o- mez, hangi otelde oturduğunu 
lan, uzaktan gemileri yaka.n a-

1 
sorth.:n ve otelin ismini aldım. 1 

teı;<in cııran olma.sın? Olur a!.. Bunu müteakip Calibe ve kar 

l\Ia!fun oldu~ iizerı:> Alrna-ı
lar 1 milyon 210 bin l'".'aıl' tif

tik a!araklardı. Bı:nun 200 bin ı 
liral' "mı a!mısl:ırdır. fo .. ni•ler 
de alacakları 40 bin bal~·e tiftik 
ten 31 bınini amışk.rdır. 

Tr:ıky~ A.~ ad:ıluya r,.oçc- yanın yalnız Tel irdaj!ı vilayeti 
cekler• aıt progra.u h:ızırlanr.:uıı yolcu'a , ım. Di - ·r vil3yetlere 
tır Biletler, yal ıııda mec 2Il1 ait ta'" ıif İRİ bittik..e'l ~.onrn im ------------------------

Bay Kerami yine yüksek bir deşı kalktılar, gayet şen. neş'eli 
kııhkaha attı. CaEbe, kardeşi -j bır halde veda ederek gittiler. 
nin bu kabaca ve daha ziyade Onlar gittikten sonra ilacı 
asabt gUiüşlcrinden sılalarak Bey yüzüme garip ga.r:.ı baka -
hemen lafa karıştı: rak: 

- Keram:nin, ölilm şuaı, m!i - Şi::ndi, ne buyurursun bu-
!Um şuaı gibi şevler p<'k tut.a - ns., bakalım? .. 
fına gidiyor amma, Hncı beyin Dedi. 
~l;fila da b:!kkı var!. Bütün - Ne gibi?. 
diln a. için ltaıyada':l kaçınla .1 - Calibe hakkında söyleni - 1 
cak c::ırar başka ne olur ki?. An- !enlerin iide.a tahakkuk etmiş 
laşılan onun hilli aklı b şına olmnsı."la ? .. B•k•·ına, bir erkek 
gelmemiş!.. O kambur eliniien kardeşi ol duru _ ve ~mcrikaya 
kaçırdığı öUm sııamı bir ·-e g tm!ş bulundugu dognı çıktı!. 
geç!rir dP G:ın Fransisko veya Fakat, sen bu Kerami Bey de
Nevyorktan tutup İstanbıılda n:_ cıı ~~ ~er şeyi doğru 
Kerıuniyi öl'''"" şıı&ile yakı •e - soylediğine rnı.ın mısın? 
rtnıe o vatit a' ıı başımı gelir!. . - Doğru söylemese ne olur 

Calibenin bu alayına amcam ki? .. 
dahi gülmekten k=dini alama -ı - Nasıl ne olur?. 
eh. - Hacı Bey! Mademki ölme-

li'akat Keramhıin kl:r. karde - dlın! Madem ki ya.şıyorum! ls
ııine yıldınmlı bir balmın<l~n. o- tiyen <l~ söylesin,. istiyen 
nun, kız karoeoi nin zekisına hay söylemesın ... J?en hepsını mcy-
rct ettiği a.'llaşılıyord11. dan:ı. çıkaracagım!... . .. 

ül"m şuaile uzaktan ö'clür - llncı Bey mııztnrip hır yu:zle: 
m" fikri Riinhesi~ an'O•mı da - Oğlum! dedi. Benim sana 
B 1taso~ ailesirin hMisPRini ~ tw".ihııt vermek haddim değil
cok ö~t-nrrı·~ 0ın,71 Cs.1ih!>vi dP, dir!.. Fakat, do~u ister-
1><-ni de birdenbiro "Pl'V~e n,..,.,.rt sen, seni bu sefer böy~e lıasta
t •· i~i nrtarl• himen bire bir hanede esnırengız bır uyku: 
soıı-. ' k has:ıl olmuştu l halinde bulduktan sonra lıenlm 

H 
· · ... k · gözüm korktu! .. Eğer hakika -

cpımız stıo:: ... u~. te 'd~'- tti"' "b· J 
O ak

·t K . .. .. .,_,,_ n, ı ""' e gın gı ı adam ar 
v , ı : eramı uçumıllUll varsa ve hakikaten aııla.şıldığ:ı 

de lwnw.:-ı~c ~nlaı;ılmaz {".'.en gibi büyük işler peşinde uğro.şı
bu te=uru.muze .ş~ış gıbı yorlırsa, sen bu ada!I'Jarla u~
ayrı ayrı yuzl .'.ımıze bru,tıktan rıışmaktıın vaz geçsen daha iyi 
sonra gayet mu5tel!zi bır tavır- olaca.k! .. Zira ben k..t'iyyen inan 
la c;cnesını kaşımaga başladı. maya baı;l:ıdım ki bu mahliıkbr 

Bu garip müstakbel kayın bi- pek öyle senin be:ıim uğra~alıi-
raderime sordum: lece~m gibi insanlar dcğ·il ! .. 

- Ha,... Azizim Bay Kenı.ıı:ıi Sonra. korkarım, bu iş senin de 
size bi-:- şey soracağım!. bir felaketinle bitecek!.. Onun 

- Buyurunuz'. için ya gel, bu meseleyi tama-
- Siz madam Kagliyari is- mile. zabıtaya ihbar ve teslim 

minde bir ttalynn kadını tanı • edelım, yahut. bu adıımlarla 
mıyor musunuz?. uğraşmaktan vazgeç!. · 1 

Bay Kerami gayet sakin bir _- Demek, 
1
korktun sen öyle 

tavırla: mı, Hacı ~y ... . . 1 
_ Madam Kagliyari mi?. E- ı . -;- Evet... Bunu itiraf ede -

vet, tanıyorum!. ~··Fakat ben korkmadım, 

İşte Tiearet Vek!leti, g~i k:ı 
lan bu r.:ikt'l?''ar mu'·avele ile\ 
satili.n İngiliz ve A\manıora tes-ı 
im cUilme1< ""r' ile artacak c.~ki 
ma' ul tift klerin ihracına mii-1 
saadc venr.i~tir. Ll ııs için Ti-/ 
carct Yeki.leline milraca:ıt edil-
me'ic!ir. Lisansa tahi t -tı.ılacak 
tiftik mi ~..azının 400 to'l ı-adar 
olduğu tahmin ed lmektwir. 

----<>------

Yüksel: ıal ırım 
geı iden tanz:n2 

olı ac h 
İstanbul belediyesi 'J. Ilazi -

rand:ı. mevk.i tatlıilı:e · r..!
cak olan yeıı.i sene bütçesiyle 
şe!ıir d.ı.h'l!nde inşa olunacak 
olan yoU'.1.nn program.ımn ilk 
kısmını hazırlamı.şbr. 

;yo:cıfara vi!:yct!cr vneıtaai!t?ı vilaveU re~it nah.il r""ognmı Ga 
daf;ı.t••.-,,"tır. hazırlanacaktır. 

~kafilenin hareketi ------------
'l'rakyadan ilk ~.ıet'.c:ını ı;öç e diyeye avlı 

31 Mayısta b:ıı ıyacaktır. 
ı"darele. ":ı "h • -Bu ayın 31 ind' Tekirı!ağ1n - -

dan kalkacak treıı, mcocani la 
yolculırı 1 I! zira '''.\ lstanbu!a ll'l ı 
r,ctircccl;tir. uu yclcı·' .r, Ku- Bi- Rumen fir nsı belediye 
da'lya yolile Bur~a V<' B ıı ·lırma I YP m cnııt ed rck b•'ediyeye 
yo'i'e Akhit:ıra I". cc ı rdİ!'. b:ı. ~1ı bu1"= su ar idart".'J, e"ck 
Burııa yolc-ıln.rı ı W, Akil· ıı:ır tı-ik, tr 'llva.y ve ı··~ 1 i lt
yolcı" rı İs; C74 ki olarak lıe 

1 
rile 1 - tı fennlyeı;>in i ivncı 

sap c~ilrniştn:. . . _ I o 'l r 
1 

m• •i '~ '?: • i .. 
T •.. yad:ı.n : ne. kaf le 1 I'a r i b .. ' i tir. ~ı ı e bıı 

zirnr 'l van r i'c I",""a.<lcnize t ' · i "' Ü { bir a!Aka i!e kar
Md e '-«r. V .,.,,., 2 H ;randa şılamı tır. 
Zo ':lllılık a ol c '·trr. Bu va . ı~er '.l.,.e ndi i"tlvnrını t 1. 
pnr<la ('.an rı ve ,.si vol - bit ed re .. he'cdiye •e ld recelt 
cu'ııır clı. ııu ,,.,,...., 'r 1'ı 37 ki- 'ediy• bun' t mini •~n -
şi 01 ~.-·ık hec< ..., r ,.1mlc:ottr. Zon- s11~c.1 ı. firma ile t ~"l!?lnr }·apa· 
guk':ı.k mürettebi 10:; tfü-. , caktır. 

~---~----~s.oe•~~--------

e -
v 

o 

Gümrü.·I 1e bulunan • . 
1 ın s n-r 

idhali 1, g .. J • r rı 1 Çc , :ı Bu progr;una nazarım 1 Ha
zirandan itibaren İnônıi gczg-1-
si ve Yüksek kaldınnı tanıilln Yıı.kında piv:ı.samız ı bılyük 1 edJm ': üzere yola •"it.~ lınt"!ır. 
olunacaktır. İnönü g ısioin bir kalı ve ve ç ı; butlu '•una ka- Dı6cr taraf.m h en g 

vuş:ıcaktır. rüklcrde bei<leyen 2 ·:ı ıı::n k 
keşfi ve proje! ri hazırla:ıınış- Haber aldıf,ımıza g<lrc Port- ~ym ıtbı • o 'il' verı • ir. 
tır. Buraya 40 bin lira s:.rfolu-' salttc bekleve 8500 çuvaflt:ıh füı çayla:, yal.ında · 
nacaktır. ve Türkiyeyc vfu:d!:.:ııek üze- stır;.ı..e,(lktir. 

Yüksek kaldınmın tanzimi re vasıtaya }İlk e.ı1ı ·ı;tir. .A~:ca Ira!rta d'l. ı:p=l· :cti-
projcleri de tamamla.:.. -,tır. Ayrıca bugıl::;'ç ile Riyo <lö r•ız ıç.n t= t o ıSra\'~ 
Bu projelere nazaran Yüksek Jancyrodan da 41.;ıl)ll çuvallık g-.1.p Ba :ct en 10 

bir parti kahve Tür, yeye sevk ı b::ı · ndık çay 
kald.rım mozayi!t parke olar:U --------------------------
inşa olunacaktır. Dii;er t raf-ı 
tan tehrimizin muhtelif mınta
kcl:ırında 33 b:n lira kıymetin· . r~-
de asfalt bordür lıış aol:ınacak
tır. 

s ?--, 
" • -Dedi. Amerikadan Yarsilya- Hacı Bey!. Ben uğrasacağırn! .• 

ya gelirken vapurds tanıştık!. Denim sana söyk<liğiın.i yııp H" d" t d Be 

a çe oriı siper 
y .~·ara c za • 

rı 
(Sa, t r .-ı 1 1ncl aayfeda) 1 

kaı;ma,Sa ~bbüs ctmes.nin bil 
!'L ..aylı ts. '"'b p olı.luğu ve bü 
yı ·, i -c:ı bu suretle kur . 
tul .ı_ "l i .n olma.dığ:ının Bcl
gracla ; p :ı., hava hllcum!:ırı
nın f ctıi · crinın göster -
me'•t • 0 1 1 "'!:U!lU kaydetmekte 
ve pa::if J·orıı ma mc' zua,tımı -
"".ll ..... 31: rd .~i CS." ·l r rlaircci!l~ 
d . ve J-C':-unma-ın cıPs kaidele
rine t< ".lln olarak bir hava hil
e "ll esn .,.. 5 !ıran korun . 
nr k ki.ıı r mmlu olan esaslan 
t:ı.urr.:ı-~:r. 

Vtı ) t::ı tamiıni 
Viliiyc• e dua ya ı aıı toplan

tı neti ~ nde bu esaslar na.:arı 
itıba • .ı a ar k ı; '1ıim;.zd~ sı
ğı .. a:r ~ik'cr nıyaat1na 1112 \er
mek mll.=illle t~.iln kayma -
kaın'•klara yeni hır tamim r;ISn
dcrilınt;tir. 

~ bu t'1filimiadc Dalıi\i
ye Vekfilctbin wa ~b1l., ı 
ehemmiyet e kıı.ydett kten wnra 
diyar ki: 

·"Hava ta.ırrıızlıınna kar;;ı e
s:ı.sıı lec.:ıırlcr almıyan mı. .a -
rip memleketıeri:ı schirlcr· ·cc 
1 a• a bomoord=:ı.!llan netice-

de b" · zay at vere! 1 ö.'.;
rc 'imiştir. Pas f J·oru."lına b:ı· 
L:ıru da., kuvvetli ~ir te;;ki · t, 
bu sat> :ı.da talim ve terbiye gllr-1 
m!lş e1l ·n ' -ıfe zam:ı.nın•a 
acv ·ru i aıı ctti=e' tem. 1 

P• kın bu hu:;u:;ta t.'l~ ına -
r' ıe • 'rllmel ıi ~cnvir ·e 
i. ı! etli' el i Jlzımdır. ll'cr<li 
,..,, t'ln u korun!T'= ı bilmiy2!1 
ve iô nnııyen'eri' ge · 1 güz J 
1 1• J • r ... ,. .i o'.ara1;: B lJ 
gracl bombardımanı bir faria 
t.a ni ~ tır. 

Halkın, devair \C r.1" 
rin kendı bahçe vu arı: ı; 
cl~r kıı· :nalan ci 1df '' 
tak;p ve t o r 
mi dcvalr odaların ı b 1 

ların:la ( sı r ka· , r". 
a.r.:2.Sı olanlar için) v ' 
mi. "nin t 
murun nezaretinde 
kazdınlac:ıl:tır. 

Keramiden bu cevabı aldık- kuzum, çok rica ederim bir ı;e- ID ıs an an ÇU• 
'tan sonra Hacı Beye döndüm: ye karışına! .. Evvela bastaha- va} geliyor 

- Hacı Bey!. Hemen bugün neci k ı ı 
hastahaneyi tcrketmek istiyo - ıI~ıçıs:;ıı:~~ sordu: Y::ıkındma Hind:slınJan jüt 

Ü k çıran İly ..... sın ma ı 
mi yet lr:ararı n? •~zedi di !. 

Halkt."l ca" le ve Ec"aklara ı 
döS:ille!'Ck utcy •..Jvo k.a·ma
J:ı.rı f' il'tcti artırma ·t"T\ ta ·ka · 
bir Peve ynrarı:ı·." P i~ lurun-ı 
rn'l kur•la-ımla bıı dhrt layık 
oldaju cl'cınm'y!'ttn mü favi'll . 1 

\ere o.'llıhlM~lıdır. 

1 

ruın!. dedim. Senden ricam her _ Zabıtaya müracaat etmi _ çuval gcleceği haber verilmi~ _ 1 Bundan bir m!!ddet evvel gelince kaY''rhane i~leten ve 
ne muamele !Azımsa yaptınver- tir. ildncı ağır ce::Wa k:ırsra bag- mcmle'te mde cv.i, k • d ve 
mendir! .. Calibe ve Kerami Be- yecek misin?.. !anarak sueusu <lort rJ-y :;o be;; çoc..:t,ll olan b;r nd- cı-
yefcndi de biırada kalıp beyhu- ~ Ha~r! .. Henüz lüzum gör- Diğer taraftan Ticıı.r~t Ve - gün hapse nia.ıkum cc~IJ çok dır. BetuıJn e\-!, Sif..! 
de yere zııhmete girmesin!er!. muyonını ··· kaleli, çuval israfına m5.ni ol- enteresan bir kız k.._çuıü:ı da- kayıln:ı.ne:ı'.nl.:l kıırs: • • bu 

Calibe de, Kerami de buna - Pekala, oğlum!. Fakat bil- mak maksadile hurd._ fındık vasının yenid~ıı nakzen rüye- lunmaı;ı dlayıs'.~ le f;c:t'; kttı 

' Yeni S a bah 
1 

ABONe BED.:.LI 
TUrkiye Ecnebi . 

SENELiK 1400 Kl'f. 2700 K .... 

6 AYLIK 750 • 1450 • 
3 AYLıK -• 800 • 
1 AYLIK 150 • 300 • 

TAKVİM ı: 
21 Mayıa 1941 ÇARŞAMBA 

24 Rebiülihır 1360 

a May11 1367 
GQn 141, Ay 5, Yıl: i41 - Hızır 11 -

Gune.t ~ı. ikindi 

9.12 4.45 8.43 Ezant 

4.37 12.10 16.08 v-u 
Ak11m Yataı lmak 

ı.:ı.co 1.54 7.05 Ezant 

19.!!5 21.18 2.30 Vasatı --- DİKKAT -tYeni Sabah> a gönduile'l yazılar 
ve evrak n~ed.Jsin edilme:sin i:ıde 
oluntnaz ve bunlann k.dybolın:ısı.n..j 
dan dolayı biç bir ,,._,4Yet kabul 
edilmez. 

tün temennim şudur ki, bu ha-' ihracatından badema 50 kiloluk tıne b~dı. orada gormUş \e o!mu;:-
rcketinden sonra feci surette j 'femyız mahkemesı suçh.;ya tur. Fakat evli oh:: .u:ı haseııı-
nadim olmıyasın !.. yerine 60 - 05 kiloluk denkler iz:ıl'e edilen suçun tam nıiyle le bir de Eetillle C> '=esi 

_ Benim maneviyatımı kır- yapılmaaına karar venrıi.ştir. ma"dure dav.ıcı t:ırr.fından ır.L...J lin d u !dl.·. d• kı ıır:ı-
maya ç•luµna, Hacı Bey! .. Ha- Bu karar, tacirlera tamim e- tasriıı'edilmcdiğı ve şahıdlerin lannd içtimai bir scvıye farlu 
discler tam esrarını yırtmaya· dilmiştir. 1 de bir kaçırın:ı.d::ın zıyad7 bir da va.dır. Bwınn l~in İlyas 
başladığı aııağı yukan aydın - : .. ------------ dövıişmeye ı.Jelıılct c<.lcn ıfade- bu kızı zorla arzııLrma ram-
lanmaya ve a.nla.şı.J.ınaya b:uı - • • f • !er verdikleri ilcı i sürlılerek etmeğe k8'ıcarak ) 3pmadı~1 
ıadığı zaman mı korkakhıhn Bır aıle acıası roahkCımiyet k.lfıırını nakzet- cebrü mrıd~t. gestcrm ·; 
tuttu senin!. Vakıa, şhn<li, Ca- miŞ bulunuyordu. tehdit Julmamıı· r. ate;,;, 
libc benim için ü~leşti! .. Üçüzlü Avanozdan bildiriliyor: Dünkü yapıı:ın <.luru'lma tem- bir kere de avni hare!retten do-

. bi rCalibe var! .. C-.libeııin ken- Yerköyle Kayseri arasındaki yiz mahkemeSllllll bu kararına layı ııekız.incl as ye ce:::ı mah-
disi, kendisine aon del'f'Ce ben- Paşalar istasyonunda ana, baba, uyulup uyulmaınası cihetıni kemesm<le bir ay ha, mah
ziyen erkek kardeşi, kendisine oğul ve gelinden mürekkep dört taraflardan ve iddia maka::nın- kum olmuştur. Kendi be..'umt 
daha çok benziyen o cani ve e&-1 nüfusluk bir ailenin ölümiyle dan soİ'ınak ve bu tıırafların zevki için bileklerine s:ı:rı1'.n 80 
rarcn..i• Calibe!. da keneli iddia ve mütıılealarını metre kadar uzakta b •a 

.,- neticelenen feci bir hadise oı- · D Hacı Bey oturduğu yerden seroeylemeleri ile geçtı. ava- kayıkl,anesine siırüklryi1•"' uy-
b'rdenbire hiddetle ayağa kal -ı mnıuvşteurğei~/:~io~ldbabasıurm·· liş' vkarısıe agır· • cı ve avukatı gibi iddia ma- le pakdamen bir genç hızı kir-
karak: kamı da nakız kararına uyu!- letmeğe kalkan bıı adamın gô-

- .. , surette yaraladığı oğlu da be.- maması ve eski kararda ısrar rülüyor ki maksadı pek zahir-
- Gördun mu ya. diye ha- '-···-· '"durm" uş·· tür.. • d b 1 <l ı · · • k di ............ .,. olunması talebin e u un u ar. dir. T~myi•in idoiası yersiz-

ğırdı. Aca yı plıgi sen en n an- ' 
Jahyorsun!. Her halde kafana vvvvwww_,...,.~.,..,.,""'""'~,.,, Bu çok dikkate şayan ve dir. Bunda t*b\Jüs nakJs ~.ek-

i enteresan dava mevzuunu, da- linde bir kaçırma suçu a!jikiır-
yediğin bir darbe ile etarjit bir Mes'ut bir düJ<...r.n vacı bulunan ve Yakacıkta o- dır. 
hale dllşüp de hastahanede gün ~ -IPrce uyumtk bile sana kar et- Gazetemizin Borsa muhabiri turan 25 ywşncia Betül adında- Binaenaley karan sabıktıı ıs 

d' ki genç kızın avukatı Cemil tek- ran ve n:ı.kız kararına uyul-
medi. demek?. Gel. sen beni ın- muharrir arkadıışlarmuzdan E- rar tasrih ederek ev.cümle §ÖY- mamasını talep ederim . ., 
le!. futlaka, bu iljteki esran tek sad Alkanla Gazi Osman Pa-k h • d ktonı B le diyordu: Mahkeme icabını düşündü. 
baııma meydana çı armaya mec şanın u.susı 0 ay Şa-- "- Betül henüz yirmi bet Karara uyulup uyulm.ıınuısı 
bur değilsin a! .. Hariçten, ister- kirin torunu bayan Müveddet da _.,. ... _ bir ih tini t b. b ak ı 
"· ~,, hususı· surette. kıymetli za- 19 M ~ il Ankarad yaşın ..--...........,,... masum c e es ıt ve u m s3t a 

b~ı•·-·-- da y·-'--·-· •·-'- ayıs gun a ev- kızcağızdır. Ve bir ııellit aske- dosyayı tedkik için duruşmayı e<lcllm7 -.rnwuuı ™ ::e~şl~ Tarafeyne aaa - rin kerimesidir. Suçlu nyasa başka bir güne bıraktı. 
• •.-ka•ı vaır) 

---

'.H''<· it biitçe•i o1anı2~a açık 
ve J-rıp•Jı söpcrlor k 0 ~d·rıl:"'al:· 
~ 1 .,.. ('.! hrin bir C:C"1

{ v~l.ıııri'" i" bu 
is iri ı ·('Ot·r'I i·· c 1li1 "'e'p v~<?i\''"{ .. 
te ve i ti· cı "'.UTt ıv r·ık mile. 
ta..,.µ .. t--1 n~l'l"" rt:""'\"' , ••1ır. 

1',.md;ye kadar ·apılmış o
l•..., ri!le'"ler te i ı ttir'JP k veı 
r: ""Vi "Sı> Ü!lcri ö:'tillcccktir. 

j 

o 
tı cı r~t,, i d 

··~~~--~~~-

bu g Un n şr iyo ı ~ 
Bi'l'Cr. kilo hububat ka.:=an 1 112 - Bc!ıice ü:l<il u, j 

o· ! arımız (llib <l. terdar yokuşu Es. ;arya :ıfJ". · 
llJ6 f. Bayar, Lıileli "'" . \ Maknp apartma.., !} ToPI:ıjfe f 

saroy Selimpa sokak 32 ·o. ı 1...3 - Mehlika. J{ııd 
İstanbul. kak 5 No. Kadıkdy. • 0 >11 

107 - Turan Alp. J<ndınha- 114 - Yuıınf Tıı:n~ı?;I J llY · 
nı k' isarl r memuru Ce!iıl Alp çil!ımustafapaşı.. Müftı }~/ 
kızı I~adınhan. be.si ('.enkyüz sokak 11 ' _,,; 

108 .. - IIikm t Pıı'en. Fatih mu~a.paşa. ıJP:.J 
Sürreemini so~ı..k 5/4 19 un~u 115 - Nermlr.. öz~al.'/ sf!" 
ilk okul Fatih. Millı mahall~i neııııfll rl 

1C9 - Hayri Kılı~rşlan, E-' 14 No. Anlrnra. ~pı 
; ·ip Defterdar Çiiı::ılek1;:1cr cad- 116 -Aysel Ye<lilef: :Jıif·~ 
de:ıi 4 7 No. Maliıl Eyli:ı. be mkak :?'~ No ı::zııcı~jl)l'o&jı 

110 - Nahiµe Yortlun, Fey- 117 - R. f:nphı l, ıf°~ 
zullah caddesi :a No. Ma epe. P, T. T. Telsiz alıcı ~ ; 

111 · J~m t. S ıluzağı.e'.. l:ış" fi, YeııiUöy. J 
ban caddc:;i 92 No. B; kıri<öy, 1 (S•nu cıyf• • ,ııt•• 
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1 
sinc!e ·ı :>eıııelietle l' 

1 çoğal gor · Yazan: iYUR~4D 

"Aslen Sofyahyım. Buray~ Amcam 
Petrof 'un yanına geldim. liç ay 

kadar kalacağım ,, 

Tefrika No. 25 

(\'ersay) dan tıkii.yette eıı 
ileri gidtnler 1 !1H - 1r1:.1 C!han, 
I-Iarb1~ın sonunı.l ı! .. , göriiş Ye 
dUşünil:? hatc..lar.nı U\'lh ... n :rtik~ l ~ 
I.' :iyoı !ar, hem de ·d'tha Larp 
bitip sulh ı:rnsasının ct.'"'Lıı, 
sıralann1 tlatt. U 

O zamanın LJ)d ('< ·c~ 3 

•i 
' .. 

t 

-·-

o<''ıı )~ z yıl:. gdrnışlerdir. KJ.
ra1"1 ve dJL< h bır ıla~ me:,
h!ın ııı<le .. Gem, Türle miil;\-

Klemunsohrı. ıııı..-ıl bol l;eseder. 
rr.· ,takil htikfmk'tlcr kuruy r· 
ıa~. k"-' ül!rn'c i bir !ev! 'lten 
ırnoan 1ı diJcrine JX.'"l e, c:ekiycr
a.,. h ısc bugünün de kı:.u.d1n1 

Cı;."rt.'nkı :, "''ır.1 l a; r\;·;:::::::::;::;.:::_ 
c i li;:rın l ; .. ı .h c ,1.1,,._ ·en 

• ı. p1;t1ı1 e-nünc el 

- K"ln tiyorsu.1tız? 
dı ~ Af r ız -llll .. 1 cf ... n 
iı<- •!>. • ,){,a t.ır<ı ,-.,,1.ki 

> a.z hl ıt• r uy o ruz. Ara lı 
~ '•luv·rı ıln• '11 ı ıçın zat ıt 
1>ı>(. ~ eyi.' ı;ıktı.<;ı lkı~l , 

kı ra .. t. :z r.luyors nuz c y 
ol\e•· ı. • ., d b • .. · ı er c -.· r::on~t::r · 
"t ı·,. ., 
ııı{.ı. " 1J. l~ ı:ıir m.. h~ar 'ap ol-

cı er ruyorlnr 
ç,, /\"'-..ı r lıat bil' n f alili 

zinn· bunu un cı:. olıuası cc k 
muhtcr.ıe Hattii. ıı:ık;<ak-
tı. B' ı r men hLl ıdiRcli 
idi. \ ' el' :ı duy- y rdu .. 

Mülnz_ 1 C"e>det bıı ı ·ıisaid 
Cl"'"V 1> üz. .... , c J ,.a )-·:ıva~ c:ite 
~akhu;tı. Bcllı di \ı onun ,h 
yalnızlık •1 nnı sıkılıyor ı·e 1 

Konu.şına.k ıs i,yorıiıı. 
- !:tıfatııuz teşckk.r l~le-

r<İın. Sız d mu İKİ il<.> nl:ikadar 
llH""lt"J!? 

- l'Lw r .. 
l!a!l)1 kı 11ulgJl · ınu.>ikıvı 

pek se. erle lç criıden ivı 
muzis) ıler yet. irnıis diye du;,.. 
n1uş"um. 

- ıo:,et · brı r.ıusıkiyi P"k se
\'eriz, faka ~n. l"t•r ned~nsf' 
1nua1<i il<.:. '-'l"r(l§ ı~ak. \'akit bulu· 
madını. 

~'in $ nnn d vl('t!~ ri :l}'l'l· n1 
\llft kı .• et ha 1 •ı, ı,i.1 e 
yeniden yeniJe u~\·lct ..... r ~ı;:.._r 
m~kt1, \ı:t:ı· ln,1• p"'rc.ılamakt l 
.,,,, hiıkli.l'd.ırla•· yı.:ıtr d -
laı·. 

(\'en;av) n.Jıılıc lesinin : '" 
•:?hk:, rnidaıı Rıkay«t cdcıılcrın 
fn"""at geçer"' (:rr. ··- a~T.i k .. -
ıakw:i lıul ün1 "r yolı 1' ıli>k~ı\· 
melt.ri de go .. t ~ ij·or kı, bugünün 
dif lomatı d. Ct.'.P1i.-=-t...:n r ... ÜC'l"S 
uırr.ıstır, ~1 :ı. de ibret. ı 

Hi~ oır.,a:z•a ( \'eı ·ny) r.!ar 
hakiki biı· ,aferin b"yinle~i du
m,rnı,ındığı J,iı· hodı:amlıkla o 
(\'eı.,.ayJ, (1'r 'lll'>r.l, (,.;en") 
<S:dn - Geıınaınl ucub.~1,~r~.1i 

ı::ıevr1nna ::ıtn11'~ıarJ·. 

u a ti... n ...ı. ;;> "1111 
;..et : ... ta - cı re nevı! .u:un 

y 

Uub~ı 1 11.: ... Lt,nd etn • 
ınt·! ~ .ı ı-.·l"r..,... t ruz \ 
dafCA;l ~ i 3 l .:a~ o1 b 

• 
• 

r" kuUunıl~tc l.t\ tol' \ ı ı n' 
\' .-.:rıu ı c dlu' "c "i"' ' _-:;::;..-.::- ~--o • -b 
~t: Ln1 t :n • 

Bu d. ğı 'll<' !, ı., !Ilb· 
dınıav , av l } ı ~ıl .,i 
s::ı,u~t fJC1 z·ıuhah Jl 

. Ban .;;ırJıın n t.ıyya~ 'li.~ı 
bır tat..rıu~ ·ı•t,Jr. ~u ~.ıldc 
cogr.ı,r, \·lız. tine \ .. ~rdu t - -
kilütı" 1 ,.., ,t~ t .... ~.r, ı lıırbi J • 

paca1
-t el vı tl ... r l )fil

0 arJrm .... n 
tarıra LıJ rıi dit; ... lcr1 ı1e nı .... • 
betle daha çnk bı.l.101dmm 0 • 

mec!.ıLr<lur. 
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k nkür bir te'ılik yoktu. [ 
!{;, - Hayıı-, tlıye cevap veı-d ... 

bır ri14hzu.- vok. F .... -~•n bu- Aral.ırnb ·ınc:ık c,n beş yir- Halbuki bugün orbd:ı cfaha 
g·ı!ip mağlup belli ohıadan ye·\ 
ııi nizamlar kımılıruya, yeni dcv- ı 
letlf'r \'C hiiki:nıdarl·1 r· \'Jı:ıtıl· 
rıııyn l•alk. ,ıhyoı. ~loın:n ki~ 
min p1alınıu kirnt' vcrıl<lıni de 
bdli de;;-il.. n;r kor dÖ\ üşü, ~a
tar tlı bır seın~lıattir g-:diycr -1 
Hem dikk•ıt ~'<liür& bol kc~en 
ibzal c{filt'.'n hitnfbı rıu )·iiıde 
yi.iz b;ışkal. rınııı cebi.1dc11 c:ıktı- ı 
~ gürillür. ı 

'Biı· 1Y'-.kny ..R: 101 t lını·b dı:a 
Ye da1hı . .-onra hon1b lıırıdll 
tayy::ırelPrinin vn~ı!'l<1r1 bugı.i11 
riü, akıllar;1 hayret ·er,ci vn~af .. 
Lt.·ıl idyaH l;.a.bnl ctr .:yccek 
dcrttt..'li~ dü~ük idi. O harpten a
lın:ın tccriıbcler~ d.Lyanaıa;.;: nnl< 
sanhırı ikmal hlamcğc ba ıtomlı. 
IZuyruk altı ölü za\iyel1,,~ri bu
r,ılara atc1 cdebıl '('Pk \TÇhile 
)':'rtc~lirilen nlakinclı tüfrk!1.:r:" 
bertaraf edildi '" ayrıca ru ı 
halinde ııçaıı bombardıman· tay 
yarcl.:!ri hiı birlerini {,;· l raz cl-

lıır, .. l'• f i:;te•ı ,.Y .ı 1 ' . ' 
l'i;ı· J> 1 -1 •U g. r cvıd'.ı. 

Pekala! RövJerLn .. 

1 O !;Ün müluinı' Cc.ckt da .e
D ~ Cl'kl;n çıkarak eve gelo..ı.. 
,,ı)n::•c.ı bahçeye in ··rek me0 :;ul 
l' .. ~ ha 1 4dı. Y :ı:a.r· ,ıni <le 
~ 1

;' halıt; e bil' ark-d:u iyle 
Jo 1

· Arına k'n.k:ıni g<iste"'nK~ 
ta~ı b n u. • .ızı im "ten1"•liv1.:u 

"'~ut cttı 

~"-1 f rr ·Jdirrı z 'TI"'':l ia Q,13 
ttııy"[ "' • " t ıı!,ttı Y:ınef basıı 

•a.ı:«ı · . 

uk l E.ı no·tltıyı t
1:· ün· .crlıi 

d(_:·lel r n~ is"· J-~ ilgilı oldu;li..IlU 
,1' Yll(·ı1 bn .!. • uı,he\ i d~ vrt 

ı~ı· ,...,.. lı . 
j 1 •l• l .. •yctt Mınma baı-;ka 

ıı- ' . 
Y, <\(\.ı,\ Şt·v \'nk O hal~1,~ -50vlL1 

"!•alın · · · '>l.ı;u · ~· ~,·, bi?.iııı Petrol ·ı 

n.i nıetreh'< bır mc:.;afe vardı .. 
Geııc; zalııt lı.;fif, fakat iJurak 
bir ~\.'SlC' knnuşuyrJrdu 

Aiu . ..;lkiyi hil- d.: ~ok seYeriz 
f'('Jl de k\ıçük yaRımdan beri 
keın.ııı c.1hırım .. Aok.r olduktan 
s nrn da buna terhlm~·diııı . 
Heı· ne kadar iyi ı·olaınıyor~am 
ı!a kcndimı cgleı.clirc)Ji!iyorum .. 

- :Ri!&ki3 çok İYi çalı.vor.;;u
nuz. \•ukı Tiirk .. nnısiki~indcn 
fazla ani" ıııatiı,,';'lnıı itiraf ede . 
rim. Fakat l.emandan <;ıkardı
ğınız nitğmclc:\ fe\'kcılilJe oı·i· 
jin&l ı·c ruh <>k•ayıcı .. 

Arına as! böylc' konuşmak 

.ı\ ... hJ tın kc.~~inden ho\·arı.'.1 -
hk i ·, lu ·r zun1an j<;in kotl:, lık
la ~öze al<lıı ıl.ıbileu bir sen1a -
h.ıltir. 

A. c~n a.'t .. :!di11 Saraçojlu 
r...A/'~.,,.._,..~.,,..........,... 

Yurtta Salıalı 

ı!!~~y~;ı!.~~t~>:~~k~miz- j 

!~lt'riyı himay~ "J.ec.rilcr li 
ı~te bundt.ın .Jonra Lr tık nvt•ıl r
d.a .. '"1 kurkugu oh ~-vııc.ık ULn:H-
yordu. -

~akat buglinkıl t<'·ıımütc ı 

rı bi1. '- , ,• , .., 
Illı...y.l;t,t lU 

l·.e ..... 
ra b· i. 

Bufı_ı , .. · 
barw. 

C f'-J •U.I. 

Gt; ~"' • .il 
liı.ıu ı 

Du.n .... ...ı.ıc 
nt ve br , ı 
t,ı. \ c l\. 

bo:.-ıetı. r , 
c:; •• r.., ..... i'alr ~ .ı 

"4.:0 .... ~. bıiır. 
i3Jtl.l ı, ~l !1 

l. "'·' _, dı'C4 
\';ı .CJC ı...l"· . 

J 

i -

.ı 

l 1 

dil~joTiu ırı 

)""rt.ı. .. ' 
,,l a!l t 

.. 1 ır .. 

'l?1~ olu.r. 
t·~ .. k 1ı 

ı.·rtl.. '- .... ı.: 
İt \ 11 

h 

'""'. 

. -· 
'l t ~-

L ~:er ı:. .... 
.il ta. 

.... 1 ~ 

·c r 

r· lr..~~ 
l ır. ı.t ko 

c 
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ı\J.I'::3~· B n P tı-c1f11n yeğ' r,i c 
'?Pre ~ '\ :tz t til:ni gct:irme1

• i!~ 
•i ·ı·h ı>oı Ye ı, ıı v;dm:ş t1lıırs•ııı . 
t.!tv,ı an&ı tir ,.e-c-:~e ile Mültııın1 

isten1iyordu. 1/akat a~zını açn.ı 
arn137. ,csr,1rlı bir kuvv'-·t ona 
S!)nki hiı.!dit1 oluyor, istı·tliği fıt·y 
leı·i ~öylt. tiyordu. Bö:r·lc haıt:
l<et ettiğin·lzn dolayı kentli kl·n
di:.,dnc kızıyort~u. den: 1 

Efrz lıııfri .. atın'l ait 01"11 ara
zi ,:e bin•tlaı: İzmir r.1tlı·(t-Hi ı:ıü
dlirii Salahaddin Kantarın i,; ... 
re ve nc1.arctint- verilrr; tir. Her 
sene bu ıırazi Müze Mildü.-ü ta- 1 
rnfından nle-ni ıüzayede ile j 
icara vıı.ti!ecek di;vlct "e köye 
~· t Yt'l~İ ve öUir lt •k alif öden "' 
dikten wııra kalan para hr..rabc
lerin te.u zli _ine \ e bakımına 

ragınen mün1kiin o n ~a. alc:r· 
da boınb.trıJııııa.nlHLUl avrı~ r 

1 

tarafaHlaıı himaye cı.lıldi~~·'·~ 
göre ınüd1ıfaa silahlarının km·- 1 
vetin~ rağnH'n avcıla1·;.1 kaı.) I 
zayıl o: lukları görü'm«klcdı.- .

1 l\liilıiııı bir ~-:ın ·: 
Bombardımur.lu ı ııı ıı.vcılarfa l 

) .. plıkları miihinı bir yar• ı ch
ha vaı·:.lır ki, bu mikabı..l.a a\•. 1 

cıları VP ;ı,vcı laraftal'larını İn· 1 

.).) Bh· }Ht,; 

clü~u1r.:ı. ta: ... l ..J.r ... l 
ınaz, 

b) I\n\"'tcUi 'ı,;', 

le i kt:\'\'t"'li ı ...... .L 

ğer "' i ~ 

el1,.1"L 13 ı hı..! , ~ 
li:ıı.-·~·n gt.·rı . ... ı b n._ 
tlr \'e bı.ı.,.ı n d-"1 l ·· ı .... .rl.ık ~ "ph ... ~er: ;. 1 

T") .... ·~.i.l t },, .. 1 

hk·%t Rtitıhcl· !'iı. luık'mıdı 
't ı, 1 

1
· <'t Y~ı,rııak ist,:..:- · b.ı ~~·

ılo; hare: et crl~l'l!in. Pelrof 
.,t;•r.Jır. On.ı da söylerim a-' 
'°. sıract1 ~V'I! ı1?-rJr-. ~inı li 

.li~e .b"ı.alım. Mıl ·-hedel»rin 
~ı tl _;tıı.·p Vt 1 i.,. Ev hangi ~aat

ho~ kalı yer? 

(:~ n~ T;jı k zabiti J'E'n~d!."n t -
§e11.kUr l'itı f:!onra rrıerak ctl~
rc.k sv1·du. 

- E\·d~ ye.lııız mısınız~ Dalın 
·eviniz gelme :h ıni ? 

- Hayır, -.n1.;an1 heni~z ~el
nı.."lı .. 

~, Ö~Jc vakitlPri. Cevcı t e
l'ı ~ <;:keııd.m tıkıyor. J•.cı,ır

'\liF:ten-ı~ye kıı.<lar a;'.'. 1;eıniz- ·il 
_ . sonra cvı l<'l'K.Cflı\O'"' 

Vııkt.ı A.lıı.!. O haid<• yarın 1;t;ıc 

- Bu.raya yeni taşınmı;; o
ı.,eak~ın z .. Yirnıi güne .'Yel yok· ı 
tunu%. 

( Ark·a.<ı ı·ar) 

_ ıılt ·"Yaretı varı<ı~ız. Erkanıharr rf'i"i d•'. Sir 
-- ~ w Jak9C"n d~ ry,zı icıi. Sir Jak 

·•l i. t.c-seniz .. ..,. ron ÇauJl:kale i.;tit.k:ımları -
<lıt tnıdih~ Ali ha ısm3d ııın birer ikhr tnlırip oluna-

;-.11 f ge 1 r '. bilctc;';ini, fak.ıt bu ta•ııiplen 

• ı fe.Jile<:dair. 1 

' şaatGıları hayli düşıinJıirmii.; - ' 
tür_ O da: t;Ürat ~·a!"l!3tdır. Iivm .. 
bardınıan tayyarclt.~ı in'n . jı o.+. I 
leri ·ili.hları gibi ve Lc~ki ou-1 
lard:ın ziyadc·miü1in1 bJr lıa,s.. 

sadır. ı 
lkı \'e d:ı ha 7.iya·le nıot<;rJii 

• 

bir m .. 1ıc.l.t •c l 
atı t:zlaı ~ t ~ 
: ... ".L el i fıt.zlr 
Bun~ makabiı •« r 

C) Gt..'<' Jeti ulıu ıı 
··er Jc.Lı ZıA._. i...... 1'. 
g-ündüz~ nisl..t .. I ... çok 
~ıkıluı.;,. gorlU-"~kt«dir, 

.. , 
r:. l , 

r 

•u 

l r 
dillit 

ı .. 1, ,.. ...... 

\. 'J'ı... l!U L 
r ı :i tütu:ı:ı 
l .... gı~ ~. u 

:tıkÇ<.." t~krar 

··' .. 
'• 

t.:tra { jz(or .... L J 

' .. 

B .... _ hc.ı.rt.lnr 
, ,, ita!I 

'• 

:JI) ... saıfa 

;tem. 

:; ne, .,.~ 

, n.uy , t 

illd.l J. .n 

hl rd1 .. 

, 

' ' 

' ' J\"VctF. nç ~:....il\ e 1111 ı...ırt.z tamaınl n1ak it.;in ot .. inğıt gibı 
·~:ı \' .ce sıktı. gıJzlerıı,e İı;tanbıılıı i•gal için \? piya • ----------------- -------------------------• ~ 0 c... k ... · ar, • .. ı. ;,u..ı. 

,,_ ,e , 1~·~ ile _bakU. Fak~t d~ k;I\ vt" erine ilıtİW<' o!dıı -
\rı..?at'\ • 'l~ .~u.ç )HL 't -rnNı. ğunı ı~ ri Elıri.iyvıd;ı. R•ı hu -

t kapı.:: ,çıuı .gıırıp ~i .:.ı~- sust :ı t..ı -<a ... 1hurp reısi, Çanak-
ı \' Y E N 1 S A B A H ) iN B Ü f Ü K S İ y A ~ i ·r := F • r- 1 1 'rı " ıılcrıhı a.:. ı ·' f-~ - .~ "" "" u • .ııl ·r l t bir k ., ıt-

• - ------------------~-------------- 1 b ... .... ... .. s: o'- )a aı; ,iJ 

P.tııngiru'uı tı. '- lıffU c-~kıı .. ordu. kale fihıt.ı.1 1<umarıda11 1 ve nı .. • 
ıı · ' Yetlikloı soma penu•- 'levı t.-tki'<e m<'m·ır amiral 

ı "lltin .ıt>ıl"Jtı. T·•m bu ..:.,_ J =" ~, arasında tam bir fikir b ·ra -
·Itti ~ .. ı gın ı t> - keman Ş{..o:-:i ~rligi vardı. Birihlrin<leıı o 
'hıri ~ , n1ill ~n1 Cev1. ·t~n kaJar uzak ··e mevkileri nyrı n1üt lıa ... ._ ~1arın!n eseri fJi. , 
11.ı 1.~\ l'~~•.V rrlıı. Gözltı il' 'l- zab:tıer ara~ındaki bu t.:<ir Bıı fcvk,ıliıcı • planın muhip. ( 
~ l:)t · ır 1i..'.i v-ıkiı, gene: z&C-:- h,:raberliğt tizeri:nde tesjr yı.ıp- 'if kop. «·da.tını ba~vL-kİlt' v.:- tli- f 

ç n kka e 

ın 0 k ~ .,01 lut;ünu ::;"ir:.iii.. I\:c- lkin<"ikinunda Çan.Jkka1~<le i d··rdinı. Bahrıve b~rinci lord ı 

se~er· i 
Yazan:- -1 Va Çörç·i lrrt,lk~ Jn Jl'lmz b:-l.şlll"' kcıne.n nu.ıkLan hali kalnuız tı \'..: f) 10,.. yük.i.:k 17a.h5iyetlere gön .. 1 

·or au.ır "Üz~! F.C31"r cıka- aıniralimize tHgraf''l "Rurnd;.ı \e erk&nı· lrLiy" rei~i planı 
'"'ıiı 'd bdar tat'. nigıneler ki yiik k ~alah'} 't ~ Jıil i kılıal kabul Pttıl»r. klimalar'' ----· 
'./ ı·ı' "u ~!· c.ı• kız J\<ı'/Iİ bahri\" <'rk:rnı da wı fik1ini ioti.-«' eden clört be-; vüksek Ordusuz Çan2k:< 
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J kc- .J 
0

..ü,'l ltL<, ... C,tl z isfir • ec:ıyor}ar. ~il('.f! f{f..'- b .. hrij·e C.~k:an1;ırlan hiç •bit·i J~ 
" "'c •ab. T' ı 1"i 11 J -- b ı· l •kk n 1 ·ı t,) "1 l·"lr\.:':a 1 .. asıl \ I..' kullanıl u P J.Il 1" ·ı .( 3 : 

n ' .. c ' .. -;p tır he- ,.~k gem. r hrny l.,rı ti ıal:- - Ahın kca hir"•)' ... lfarp 
e !J t.:ırr.ı: \o • ~ r?,, Bunıa-ı tt>ıcrıtı:ıti1e bil- g(\Jıl 1 J ı l:->l~lik8.mlaı t ~ırrı rne~el<'l ~t.i 11 \C ~il . .ıs~.l Geniz 

geçı.a bilır mi ? 

.. 
kamlar ara,ınıb'< ı ·r mul11-
rebe için lı•ç t:r ıı, ı i \ J:ati 
kaide ko .. u.lc.ı.ın l:>üı e bır 
nıLıharebrnin l1(L ı. fi !'l11ıye 
ve ist' ma l ıhar. • • 
eğer bı haJ(ji , ·ı l " ~-' 
tupa :-;, l.ıp \,, c t. r kcıh. r. 
mi·,·~ k'"_uu,· , ,.,,. iıt_. ulaşr. ı 
tuµ'- 1 ı 1 k t! .... ~ıı~ hii ·l bi 
ın~ ı~ı n bt;·ı.ı;n ~ 
zı uı r ini z~ ,nt;tuıi~ o -
r 

ÇanakkJle le rL' b;, i ,, 

a ı.. 1 ~ e1 ı.t :.r ve 
mılci.· aı J:.ıki mun •t .. 

bozul.lıı. Her ne b'rco < ( 
1nılc.· in~ ltıı1n1ıy.:l ~~c tı ... ı t; • 

1 ';> Jr~tJk Jlo.\ uk t(•f':ı.k1<l 1 r j. 
ruc.ınıyt• l. ..,..icı .lı. llk ılcı , 1. 

l:.ır :lJı"' l->ıl ~ riııe 011 t J 

tup~ cıl (' t J. c;ı~. tılc.ı \. • 
hun hı 1 .ı y :.ı.J]( .L ı 
kıp etL .uu':ı 
E ,, r d,.; 
tt ı ıl.i • , 
i'' t.< 1 

ı)l, i 

ı 1 

Top, ı. ı... • .::, lı, L. l \_ 

lıili t rt•t~t .. arilc ı.:.,.ınkı o 
ita.la" ç 1bu < oluyord,ı J.. (''.I 

• ••• 

, 

1 

J ".fit·~ 1 u.!i.t et.: v · ı . ı • · ' b ı ,.;\,; - d rm~in" i +cdin1. 1ar,j~ ).ı e - z top .. aıın l n a ısetr--:, lıyını. 
~ l: · z., ı..ı.1..:ı ) ui ..... !r.1cı.ı.!tl 1 ı .~~ .. ~ kt ... ;ı ca 

1 
_ 8 lk i1 •ııu.,tlı haı ) k .. :n11i· MükJP sjı,da bulunrıadı \'l' inr-iliz ~n,ira.llı;;-ında 1850 

·,j...,'rıı ı-, ıye Life .ıklına bsı i~liı.1u.: oa Larbıy ~.;zı- pı •. ıı tc_crıü:.tmı tuıık;• el- y~.hut 1880 deıL1JCri hakim o-

\' ZİV t '11İZ ,.ı lil cd n ıı'ı ı.ııı
hinı fi.mil vardı· vvı..l{ lı"' ı 
geınilerinıi1.de i'yle t •pi H, -

t- i , _ c .. 1 yenLlcrin ~ tık .... 
yu ı an:ı gçL_ ıne · kabil u h. 

t\~,, ~ rı ç ı~kkal~ ta3rı ıı. JıH meıli. Bılakıs bü' ;· proj.,~·i lan kaıu:ıt Ç:ınakkalenm İn-
.. •.;.,.,.,, \1 .. r y. b~· ütU:ı t~r~ft .J! ,u~ı.ıuu si>yl o.di. \"ı· fevha!t.Jı... §a.} ını Jikk t bula- ~liz do1,~ınn1a8J trlrnı.'ından bir 

' . t ç k . t lıl aı111rulli~ mahı ilın ı ha- ord·u yaı·tlıırı ohn.ııı 1 r 1 oe 1 
'lt'J ,. r~•'\ ··ı ..,.cıy.ı •ht - zıye '1°' { • ·rru.,.. .., l • . :;ıl'\.., zuı ·~1 • 
:,ı 

1 
.. \ ~ır .. ı. 1 rr.,~ k ,, ~1 el.::- llo:ı:-nn1 ts.r fınd· 11 !':tıJıl.1 c.;,- re.l: t l~lıi.n1."' Lidı.li bl reereyan ınası mümkıin oh.1a:t1~1 nıPTke-

' "' ' ly " Lu J.;;,;, ı;,ıu rorc bugiink'i yaziycte hıısulc gelııılih·r. 1~·~ bL•nıın zıııde idi. Ancak topl.ırın {)t -
'
1
·' t lı , '(; t J' eıı u.v'rnıı • ,ri'ket oLıcafoaı. iiz..ı·iııJedir ~;i, b2hriyc erl<~nı .tikçe kuvvetıcnme"i, loı pille-
" n..ı b ·· ı.., - ... • ,... ~ 1 b' · · ı kk · rin ve denizaltı n13nileı·ı·nı·n l"· ~ ll'\'O t hi~.erın ,:_,.,- Çana.kk 1 -:; ,lj ic;ın 15.üJiJ ki- rıı ıyesı. ııetıcc ı. lll<la katı _ , 

~. :ı-, 1 · • b ı ı · r· • biı t~-:;ir '-'"l'"c,ıı. bı'ı· ·,.,ktı.tte keı:ın1ül'..i, diger taraf~.a.n zırh-
t .. 1 ~o ıı ~ı ·:·ı\ 'J ı-.ıunnn \aı ge!ece- " J"' llA" -

" k ..,.v ... iııc h nı ol<la~unıı. n.nall~afih b11itın•J1 lılanıı gittil .. l:e pahalıya mal 
:e .J~, 

1 
.• \T m~"l · c.i '..ıı ... ~ ı1 _, olma'jı bJyle bir leR~bbi:sii im-

i: • li A."lıLia 1-..n""' ın 1•m ı ince bıı· "Uriklen. Qae,n El.." ·' zırhlı.•• 15 1 b 
.. t • r ._ ... :...ı.- • ·ı . k ı·A . n_ U!{!U1~ t.orıJo. ı .t. L~n.al lilmıs, kiin~ız d~ği se il g .. )zf' nlına-

"'•'• l'·c 1 ~n ' h"lınek ~e<;>rı ~ ,ınc."n oon:·a -a ı m-.ı- ~ mı'"lıeak kndar lthJlJ.~11· b;,. 
· d ·- 1 '->' ~ ._, il · - \'!" gem:y~ derh~I Akdaıizin , · · ..... ·ıyi' _

1
• • _.. u r.ı~tL .:"" ~e:>.:iuı, t - ..!!r eegini iiö}·l"" i. 1;,.alt- k.oyınuştu. T_.ı.k• ik teı a.J:-

.. n , 11.;.ı shz! ı ~ :._in1dilıl\ clit.·Je hi<-: sakin \'t cnıin ~ularınJa atıoi k'l k n atı· d k . t 
l;t·•·· " ı:ı ~... 1 • tal!mlPri yapması i<;in eınir ve- ·ı er şu a ~l e .. cı Yıye e -

dl ki, bunldI1ll In iZ .ill;, ı. r.ı. JrK 
istihkaııılarır.J ki l< ı tnı ı nıe1ı 
zilinc":cn ~eı!: 11~1..n(llı , '- lıı.r 
rın tl.'siri kı,. ,; kahtı! et ıi\:,._ 
Cf:k dcrcc'"'<le f.~;kı.i. 8uı:tt ~·ela 
ınü~1ir.1 ınikt lrJı v0 e.=-..t· top -
larla, kııvn-lli zı ·hl da mü
cehhez lrnı p ge.nileri birkaç 
ay içinde fıkımuzuıı listeı;;n. 
dalıil ,,ıacaktı. 

ihtiyar Zıhlı'at da:ı 

Süper Dritnavtiara ... ---- ·---· .U.t ~a 
1 

e .... uy ·~ m )"3. J·.;r a~!- ri ol::laW.:1-!n: dl ilj,ve - • micıti: l'.,. ·-... nlmişli. E• kanı.wrbiyP, şimdi ~ 
~1.:.r,l · ('tti. Llt;mC~t ki o!lu.ı tı.ziı.ı.ı fi- "6 t 1 batar ı 100 B · t 1 } · l · .. k r.r,

1 
~' >~:ı ~l~ı n:U .til A J. bu geminin Çanc.ıkki:l.Jt:ye karr::ı op u · ya ar. to.. u non: a( et Ht Jıı' muna .... _ 

· ,e •"ıc'- . , j kiriy.;n:i~c ist.r2ki · >.!-:~·· r.a- Tü!-k ı;;lihkıim toplannın men- pu olan biı gemi ile döğü.;ebi- şaya malın! yok~ıı. "İhtiynr 
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1
i .. ~::'l. · ' c_.;,ıp Ah b' • t t klif cc1· d milerinin !~lihkRır·hı.ı·la döVı. 'iş- bu safhasında \'C b~ı dC\l'1n<l , 

• 
1 

• P·--Yı d:ı"· t ctl•r- mai".r.a ;rşev uıya:ı a e~ armasını e ;yor ıı . .,. 
lt~ ;,,:~..; r~;i~ •İrd~ l~n .. yıı \'.. --'--"- Şin1di yeni bir wısurla kar- mesi aleyhlerint! olaı.:uğt kaiJe- bundan evvelki deniz rııuhrıe-
..... fta .. 0 "'"' ttvo.;' vı·rui olmadı! şıla';!ıyoıduk. Ha.ttiı Aın;nl "' g:ttik~c kuvvel bulmuP,tu. bel"ri LU'ihini•ı her devriııclcn 
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eg·ı·~tiı·nıi!'.·l, .... .,..,. ..,l, ıa . . > tı ı • rımızda. dtl onun raporund:ı da ... ~"'" "' 
"":· " i~!;. v~· re~ ıın~<;.n Yük~:.ı . erki.nıh.l.tbiyesiı)e r.tf"r..-..ııp pek bu mühim haI'p amili h~saba Bence bu düşilııce gıe-rek na- <.li. İki ·,<,;Lı iki bilyük top v~ 

dı. !=!iındı ciiı tiz.Je, ve 
ycr!i , _ lı t nıar 1" A" t' 
(_ .. .lr kı.::lanam) 

JJ.l' .>zffılıarp ı;cııır ı ı 
Rm!ar lıombarun'1an Jnı: .. 
<..J İ'C y:<rıy,tbilir;li. 

ıı-

Diğer taraften bunl re, • l:~ 
{;ı• z;.'..n 1:11:3 de yaşL.rı dd· 
Uı· T.!ı.3 ol:ıl:aklardı. !ür\. tt .... 
Lalı, ikm:ı.ı C<lilınek tize ul2n 
y:-:1i h3.rp .... emilerine ~llnn.cı.~:.
<:.ı Jı. Majr:s.ıc·ı. r. C:mop" '!ar 
l)ı.lJ1.:ar/lar b:r Bene veya r.,:;ha
>'(."t Ctn be:_;; ay Bonra kadro h·1-
l'ici çık~aklardı. Eun~art.lan 
ı~ct.::al iztifade &!~biliraı~? 

Bn!ll.ar bizim yeni gemi. 'ri -
::1i7Jn ya.,ınd:ı pek ıhtiya;· rıl
n1~1..tla bera.b:!r Tiir'fl istilıka.ın-
1,;t:le n.yni u~ ta ıdiltıır, onhı:~'t:l 
ınuas:rlan .. . 
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• 
SAMl l<A AYEL 

Jdoll.ı, ha clı. Yusufun tır• -~ 156 Mulhııın siıJ,lıüında m:'uııJ.lar 
pıınlarını ve elemelerini bekli • Vanlı, Haımurun doya ıloy« yı\·· ı 

•yonJu Yusuf, h mından ayrı· - · A be, foll~.da ııce yol< Jı"'· pahıle<'eği tırpanfara. JBlcdıği 
ı:.ıak döntl1; ve ~ırpındı. Şanla· gıhi mcy<lan vermek, oııun Jıiç 
.ıı;.u•a;I çnpmdı ve hir nar:\ Ral- - · Te hey, böyfo gk''rnC lıt>I· bir ?\'Y yapamıyac,nğım l<PıHli· 't 
lndı , vacı matlağı gibi Yu~uf dö,ıüp sine anlatmak, ondan Hımra, 

- }; yd~tMolla '· vur:ı.~ak bu kırun<..:aı<ı be'. nMıl tırpan al.ılır, na><ıl ,.ı t'fL~c 
"/lusufun bu niı.nı.smdıı.. mana _ . • • t çelulir hasmına deru halinde 

lıır "lla~d ı. M<Jllayı meydan olıu- - A be Molfa bulam~.dı buna vcı meı< .. . 
yorllu VE' yeni güreş tarzına mukabele be!.. j Nıtckını boylc oldu . •l·loUa, 
bazıl'lama demek istiyoruu. . , . ltar.-.kele geı;eet'gi zaman ha~-

M<>lla d bal f~i <:aJ;m t ı. O ~ Yüz yinnı ukl<alık Yuuuf:\ · nııııdan ayr.ılı.l.ı . Dıiııdü •;JI pııı 
• ola, 111ul!ııbele<l\' ı.ılunarnlt o.~ılıp na~ıl el emıo ve tn'Pan vuraca!, dı "ile ııevımll narasını ,,u~ • 

~ırpıtıd w, Yusuf un n~rasın" he!.. 1 ~ Hayda .l<ardeı;im h -! . 
multal:ıcl et.ti. -· , • • I ı fa.rn ağ'Zln<lan çıJ<aı G•h ı az 

- Hayd.ı Yu~ııf be! .. - Ezilecek :MoUa be' .. l da lı<U<uıııun üzerine yuıwlü ve 
ll<.ı pehll •ımın dID"up dın·ur. Hulasa; herk~ şüphe içimf•l lıird 4jji8t!" iç.!nvıını . nlu, 

!.en böyle şahlanıp nynlıp nara kU. Mollanm czilccei;oine 1..ruıa.ıt Ytı•;uf, y~digı bu ıç tııpınıJn 
ptmalan mldıidartlı. ı getirmiıjlerc.l.i. ~ <Jı:ı lıal üIBliyeıek yere dii~l ı\. 

:iıı.Jıi r<>tılivanlarla, !'E'hlivan- Molla bin:ol< el cnso ve tıı· . Molla, teııl'?.ziıl t'lhp Yıı·<uJuı, 
lılltaıı ar :ı anlar 1Ri arılaı::ı•~lar• pan yediği lıa.kle bir kere d11lıi ,.,,•tine gıtmedı , Hll1'Ill.l olfluğu 
rlı Her lı, de Yusuf tarafınrlan olBun boznlmanuştı. " yPl'de ve kendi halind~ hıınklı. 
lllı" fırtına kopacakU. l Yalnız, Rağa sola hircr • iki~t>l' Yu~ı.ıf, h9Hıru tizPı-ıııe ııelip 

Falla! i'Mcilluruı da Ynııııfun aılım ı:P.kerek meyfodiy ır, falqt 1"'nrlıs11ıı kemıınl'lıyccel< diye 
rnRırıd mutıııbele ediııj, luu;ını dimdık duruyordu . ' ılı>ı·hal doğTuldu v dilıilcl• Mol·· 

1 rafından m.,ydan nkum.'\ya,, I<oca Yllilllf, içli içli t.ıqJllıı h \,'ıtpıruu·aJc hır nara tlaha 
meydan olıuroa multabeleai old.u ı larl.'\ hruımmı dıiğiip <iuıuyoı·· ı· ııallıulı: 
ğu anlaşılıyordu. du 1ıcide birde de: - Hnyda u~uf be! . 

Ywmf, naradan ROnra halımı· - Hayda Molla be! .. :Hu wı.ra mdnaiı idı. Hruuıuııa 
"111n uz ene ~.ehil ve ille len,,;ı Dıyo acı , acı olduğu kadar ııoylc demek istiyordu : 

vr tırpımını vurdu. .. \ mü>rtchzi namlarını atıy•)r<lıı.1 - 'l~rpan ıiyle vuruJuıa>; biiy· 
Molla, hafif ııurette angınıı MoU:ı, daha. hal.\ ııal<lndı. ) • li' vurulur... · 

• meyle w:ş ve blr adım lmdar 1 Zitten, he kei J.IoJladaıı mu Molla, nar· nı liavı» ıluktaıı ı 
yeı· d.;ğı tirmiıt idi. I k'.'-lıelo ümidinı kesmişti. :0.'nı»!< ~onro, Ywıufuu uzennc ı.ulian· 

Yuıiuf, elense ve tırpan atlık· bm;ey yapıımıyacalct..ı. Jo'ıı.J<at <lı. ı-lolwluı• solrnlmaz tem tam· 
tıın wnrn tekrar 1ıaoo:ıııdnn ay. hütili. ı düııünce. kr boşa çıktı. 

1 

fa bir el enııe ve ıç tınnı.nı ıla· · 
•ırlıp; çırpınar-dk bir nara daha 'Btnienbıre Mollanın haı-eket.ı ha vurdu. 

ltı: 1 g&,tıği görllldıl. ı ( .A rk..ı.'l't wr) 

- Hayda be!.. :-;;; ..... - llM .. '96lCleM .. MMH•N"80 .. WMM"4NlllGl:ı<il:ıe4t$,1 Yusu.f, azgınlaşmış oldugunu '!I 

grn.w·ıyordu Ve bu nara ııealle, 1 
Motaya: ı • 

- Hekl dahası var.. e M! ae e d:ı 
Der.ıek istiyordu. Molla, has- ll. ' O ' ~ 

tamın narasını mukabelesiz bı- "·-------------------------iahmadı. O da, çırpmar.ıl bit' 
nara attı: 

- llayda maşiLUah be! .. 
• Tekrar iki pehlıvan l•aıııı kar 

şıya. geldiler .. Yusuf, bir dense 
tırpan daha suUadı. 

Molaa, bl!" yalpa da ~I tarafı 
na yı>ptı. Fakat Molla, o derecc-
tetik o derecede uataııl<lı duru, 
yordu ki, Yusufun vurduı"fu iır
panlaı- yalnız Lir vurus hareke
tllıde kalıyordu. Yoksa Mollayı 
üşüreınıyl'>l'dıı. 
·J.folla, sa.irindi. Hasmına aMk 

lıatıı vermı~ti. H.,,mı rntn<lı<!i 

Cihan pe liv n:ı · ... ~n .. ,"A AHMED! ·ı 
UST SI OIL~N 

tlERGElE t IBRAHIM ";J'""rl{ Başpehlivarıla~ 
rının en üstatlaı ınclan ve mi'.ımta2Jarından 

KOCA V USU F. J ~n çol< korl<tuğu 
eh ivan ar an biri ı:e bir türlü ortadan 

ramadığı bİi' pehlivandı ·. 

)<adar tırpanlarını vuracaktı . Acl&lı H&lili nıeydnuıl:ın lııır,ınıur; •ıo Pıı ·.U.ı..' ı.ıttin ı. irN;· 
ı:!Jbıı:ıı olan Molla, hi~ h""'.'.'e· it,, ytıpmış Lh· tıdıllvanilıı'. YııJ<ffHh~ •· fEN!l .SABAJI , Klit•tı~ 

• can göt<terrnıyordu. Tebes'stim " oında ıu. Saıııi Karayel'ln kı h;uıludnı okny:ı~!!llll'" &l<
ı MiyOl'<l . A!Jço Ywrufun tırpan-1 ı .. yinl:t. !. 

r Jarını bilirdi. !~~~~~~~~!!~~~~!!!!~~~!!!:!~~~~~~'.!!~ 
Afiço, clli altı ya.qmda iken .: 

' Koea Ynımfun tırpanlarını yc
mİijti, K&p:ınlanna ve boyu.ıı
duruklarına, çaprazlarına kar~ı 

' koyınu tu. ı:ıu sebep!' Yusufun 
ne acı kuv•elte olduğunu yakın 
dan bilirdi. 

Yu .. ufun her tırpan vuruşu 
ve her el ensesi akiıı yapıyordu. 

- Küt! 
'.f.liye ağır ve liığar bir -sada 

veriyordu. Y wıuf, her el en se 
ve tırpan vıu-dııkça da çn·pına
ı·ak ı ara sallıyordu. 

Molla. da. tebessüm ederek 
'Yusufurı naralarına mukıı.oole 
t.>d:ıyordu. 

Aliço, YuBuiun gın~şi l!. ıraPı
ya döl<tiiğünü ııezdi . lncP oyun-
4l'ln Mollc.yı bozamıyacğ'lnl an
hyıın Yur,:_ fıJn işi bu yola doklü
ğünc-:ıgiı..lı olmuştu. ) 

Ali~<ı, g\ilerek yanındakilere: · 
- A be! YuRllf1 işi zorıw dök-

tü~·.. 1 
-- f •• 

- .,.., hey. Molla, ;ı.ılclııdı 
Yusufn be!. 

-- ... 
- W r pııç:ı, bir c:a.praz ta

ııwm geldi Yıuiufa be' .. 

-· lT..pten bu Yolla 
lıe!. 

- ... 
- Tnpnıılar el enseler 

ıııiyoı' Mollayı bile be! ., 

l!llkar 

su.lla 

- ff.~ı,cılım lıı.t Molla ne ya-
t pa"11- bu tı.rpancazlara. be! 

i 

1 

Dı~Ju. Başta Ali<;o rılmak 
·.ere h~rJ;.cs Molladan bir şeyler 

l:ıcJ;.lıyı.rtlu. 
Moll::. kEınÔlLUlden bir .şeyler 

•j. Je ini evvelce goster • 
ıw~t.l . Hem cic ~heM."r ols~·alı , 
Fak::.t, Molla sakindi. [ 

Ywır.fuı1 on el vuıdugu 

il 

• (Sa' tarn'• 2 inci say1.-•l.ı) ı 
hıunanı Hacopıılo> han 4 l>fo. I~ 
truılıul. 

125 Fevziye ~n, Be.,ıl<t') ı 
Setenoebey yol<•Ujll Döngel f'<» 
kal< 1 lstanbu t. ' 

J26 - Nureddin •8eY.gin l" B.'\ 
lıırl<ıiy Oevi31JJ< Hüı:revıy•) ··o 
kak' 8 No. Ekıktrl<iıy. 

12'( - Hu ınv.ıtin Den i:.111 .. n 
ü~l<ltdar Kıml<lı Bliyıik: <,;:unlt · 
en mddesi 20 ro. ÜHkilıln '" 

12.8 - Aza<lulıi l!'enN d Jaiı, 
Vt•tthnuhalle P ta cacldt'sı .ı 1 
No. Beşıktaş İtltruıbul 

129 - Atıuıı H 'T'ur~ut ,\ t.'\y, 
Ll'ra.at Bankam momurJarrnrlıın 
Cdıclıhel'<lkcL ~ A<L'lna. 

J 30 - At· Ba.<, maliy" J,ıtl.ı·· 
sjy ..... Jeposu mut••1oefl 1nin 1 or·ı11 
'I'uı hnn Baz Al<a,.·tler' !ı;tı ılıııl , 

J 31 - brnlü111 TcırnJ,jglıı, 
Ptıı-ıta seyyaı• uwımu'll l{onya. 

132 --' Ömt'l' Hayın, D. D 
yolları..muha ·el~) k<hyat l•al·~ 
mınde .Ankara. 

J33 -Adnan Y••r1>b:ık:ııı, ıtı.1 
nıfatııı.ıcı Aı1l.,ty:ı. 

J 3'1 - Ömer tCoruert, • ']'la 
lıl· . 

135 - Hayıuı Eıtran, i{du\ • 
cıkr Sab>1nc11 ll.'lıı 15 No, İ~taıı· 
bul. 

'.ı:iü - Haluk Hul<iimo~lıı O•ı 
ımınlıcy Kc<lnıııa.ı sokak ·J32 •l•>I• 
tor 1-liJmıet oğlu lııb.uıbıı ı . 

J:i'I - Vehbi 1\nlıı:, Beı;;ıl<t: 'l 
oyı~> M <t~r ıknl• 7 lla.~·1-ı. 

ıı.•y apaıtman Beıı tn s. 
188 - Cemal (:ııuıü~n. ifa 

nımıınşa Çakmn tJW~"\t mahal 

J ·H - Halı.mı J\.~ım 
f&l.ülJYM?lun<li <to!ta.k 
~·~Ji. 

Hıı~!lt'J, 
8J No. 

14[) - F'atına .Alttı1tıı~. :t.; 
ı ı~liıl malıalle>11 fıdanuk mt!ll\U· 
ı u l!evdet hant*and;ı BıJent< , 

Hf) - Mu.ıtal.ı Ddm:ı<;, üıı
l<uılaı· Hırltııntep Servılıl< Cl>r.l·· 
ıJ.,~, fll o. ll~• tldar 

H7 - Ha>ıar, GuJemıan, Rey 
• ltox l"evzıpa.ııa tadde~i ·ı 24 No 

1-<t'yboz. 
H8 - G.!nıaı füı"ceırı, .Plltnl 

M"hmct paşa liluhaf te<ıl Dognıı· 
ı ıtaı· cmlde~1 42 No thld.ıtlar, 

HD ~ Z.,J<i Iı.'nnıuı , M"ktep
l"ı ı><>?.aıı Zonguhlak. 

J[ıO - Sahıharl'arıel', Hılll<evı 
ı._J,ıro• ınımııu·ıı l1 h:ı:.\ ~ızı 
Kı d<laıdi. 

Hıl - Ürıııt Güneş, 'J'a•ı uıek
l~Jl 20/1 l;)elıı-.ıınmi • İ»tmıbul 

JJ!J - Habı·ı, Bır nunıaıalt 
ıl•krnı evındc e.rrnıklı znhıtl<>r 
tif•n Eyllp. 

J20 Rezıın, Pıı.znr cn.ıldeıu 
Üz l~ıncı flOknJ< 16 ılol<toı Hay 

l<lglu Mrnuıı. 
12J ....!I Nciahet Eg1Jnın., Çem 

bedıtall' E'vluıf ooluıl< 3/ J t..tım· 
lıııl. 

1:.!2 - fılıat Aly:ı..rı, J u.tıu·k 
lıulvan Mınıl<u ap<irtm..'\/l ~ Ye
mı;.1ll11· . Anka• a. 

!23 - Ituı:ıcn A uol, ·:1 'IJ 

Valıl11 lıaıı J4 .No. ter>ı ~\feı111n 
y:wı1ııla ıstıuılıuı.. 

ı :1.4 - G!'taı üııı;a.J, Hıı.ltJın -

61\BAn 

Uzalı heiilej'lere 
doğru 

(B::ıt) t;"ır.n1ı ·ı incı a.1y1~<la) 

nin Brıtanyrı. ·ııla." ma "'"Ya tlrıt; .. 
ruılo n dogruyo .AlmlU'l) · ya t!'v• 
Ltnı \in planda r, lir. 

l~eçen hu1·p1 orduları zaJcj · 
dı·n zafe~ l<l)>lan Alnw.nyrunrı, 
ah\ııka yft.7.ımclen, boyun <'ilılıf;i. 
n; i\h'rel m i't ı, J.ugün de emı•Ue-· 
tinin Jıu~nılihırl" cilırtnl ilgil<'o .. 
clirııı.-k prı•n· :ipiıu r;lirll'n ıl i mıı· 
h:ıımn için "':ıl .hetld .hm mırı 

1 
Fener 

kar hiil iin bav:ıf lmrlretidu. A 
J\ lmnny:ı., J ,,1 upn 1\nr ;ı lnrın· 

d:ı. ı·n::Uaılıgı P.ı·itany,ı_ J.ıt11Vf"t~ 
lf'rin<' karı;.ı yor Y<'T muvaHakı- f 

ahçe ve Galatasaray 
a · .W. .. v..'l.sıl gali ~ler 1 

yetkı· temin «lmiş olnıııl lo J:ıc-)ı J\ıl,,d~ımı:ı; SıılhiGanınAıı· ı rıı, ,-;ıı.ıcn<lileı-. Turhan \'e Mwı-ı jJıincı d<!\re: (1 
rnJ:ını-, bu uımnleketı m:ı.kı-,,Kh· J,ıırnıhn yazıyor· t'ıa kalC'd ile kar ılaıımahnna Hu •<>fer Fener b~lıtdı. V.;ı-
nn. rametınd.t<'n ~olı twıl<br . .Aı•l<ara, l'l (Husnsl) • P.U· raı;men sııyı yaramadılar. İki hal Gençler lialeRine ıntiifcr . .-, 

;Hüyük H.ırpt .. n .ılr\Jfı ılernı 1 ırıuı 1'l Mayııı >ta.dyomnncl..ı on dakil<a "°"r:ı J•lu'nder de ar - rılicivert for ~Uerinin ~trı_,.ı 
Hrı ıya alcylönc tatlııl< el ınd, hirıı ""an bir eyird kütlC'"i önfü" 1 l<:ıdaşlann taUiı etmekte ge· atak olma . l_an gol olnt3i,; 
tft.•11 hn~k:ı bi> cıırc hoJ:ıııııyan ı• tlt> Mılli Kiline ma~larma Arı· 1 dkmedı.. heı zaman mani olaydrt:lu. 
hiiyült ın\>rl,ez c1evld.ı , JıemP.n k:u:ı ıle h.-tanbul t:ıkımlan -a· nun~u a-.ı.:ıı~ilıın itibaren 1 ma nzaman bu sıkmt1dlııı. k::; 
butün Avrııp:ı. kaynıı.hl.-ıt·ma ıl:ı ~•ııılıı de~.am edildi. Eı!hiş{'hirliıeı ı, ııliyetle.nii da- lan Ankaralılar bir .kere>' 
l•'\~'ı•.ıraraJ , arl:tyı >ııı.ıztar hır! Jlcınirspor: Jı.ı Ç<•k arttn'f.lıl:ır. 1 akın bir an- l ~ok mühim bir sayı kaçıtdıl~ 
vnziyeto tlırHünndı ii2RT<', nna il ;\ lıılUlkadir, Sinan, Ahmd, da kendi ko •cl-rın<im hücuma Dakika: 91 Gıhat elinden t ı* 
J.ar~ı :ı\Uııntı~le vüıı';ı.li ve unırl J'lııı", Fahri , Cıeli'ıl, Mmal. Zcy- geçen Galala"""•·avblar· dakika kM;ırarak ı mına fıl\ttat v~ 
dd t t,'\y!n ~•lıl mıycıı hır rn•·y. ""! Bal:Uıaddin, Ra ' 1<'ken- 15 de ikinci bir rol l azı>.nmakta At;lan ~ülil k le için<rurt 'Ce 
clıı.n ınuh:ırı·lll'~İ :\~·tı. ıı .. ı. geeikmeıliler. Mehmet Ali, tA anC'alı: giıqhlkle c,ıkarabiW•· "' 

.A k<lenıı<in ıkı l<avısırun k:ıpa t:aıaats-•~ay . •antre yırkınlarından kuvvetJi J SanliciT~ı tWcr bugiln ~ 
tıluıam d:ı , ht!Jn Brfüırıya rnn ,'iaim, Faruk, Adnan, lJ..Wi , bir şüt ~k('rek sağ köşedert to- fcrıa oynuy6rlaı·, Haf J1A ııı' 
dnnınrmı ımı.,ı.rınıdı, ht'ın rlı . hn·· Eııv.,r, Muııa, Mustafa, Auf, ı pu ağlara taktı. (2 .t O) . Bu sayı forveti takip et.nıc)l'İ'li t;;lı 
yat -.ı0h.ıların:ı ıı1o,,'.lt.mın t'ltıin Tı "lrnn, Biilend, Mehmet Ali. Galata.•arayhlan hızlanchrdı. gini ~ııyor. ~ 
y<ıllar ;ıcuıaJ. nıal< ;!ltbm! ma Oyuna 15.30 da Gr.latasanly '" ilk devred<>ki ~lliılüğü tek- Orı diiırdiin ·ü dakikad:ı • 
t11ftur. lıa~Jdı . Demirsporlular ri.ızg;ir t nır temin rocr<:k Tal<iplerinin yc·t Niyazi gii1el bir Jilı;allC tıJI' 

>\ilantıl< meydan 111ıc1ı:ıT,,he·· ve f'.tıl!C'Ş altın.ta oyniiyc.ıhr. İ sahasına sokuldular. B~ arada; taiıunım bentberliğe'' lrnv.\IŞ 
lt-rıııin malııyetıni .ızıuı lıııbt-r- Mm:a ba.şlanaiı hr a ber, ·a- dakika 18: Toırhan iki müdafün du. tı 
lerlP anlarnnl< 11imıUkl< uıum - l·ıf·a t'lmru;ına rağı~ ıı Sıırıkır- ı arasından ~ok gfukl sı:ı;nlması- Bu sayı ~ F l'Tlileri .Ju•rdı ~ 
l<lin olama.ııa\<t; lır. Bo .,ava•: ıaı:z.ılılar bit tilrlü Eski~chirli'c- ~ na rağmen topu Ah,liilkıı.dire getirdi. Oı\hıı. düzg\in ·hır~ 
lıiitiin ŞJ<hktılb rlt~11wı rlrnd 1t - rırı l<..ı.lesinden ll}TılıruyNlar, fa. P teıılim etti. Ve dakika· 20: -Mus- de oynamaga ba.'}ladılar. . b' 
ılır ve lııgıliz Alınoıı 1o>tllLleıı J.,11 dakika 6: Deınirsponın sol- tala şan ızhğından mükemmel llu aıada Fnner aJeylııne ııt 
gadptıı\ wnvoı:<'ların 1ığ:nıciı ·· ıhııı yurüttr b,. akın çolr teh- 1 · bı rşütii direğe ~oarparak kale- riıı bir penıııltı olqu)IBa ,ı.• 
ğı -,;ıyia.tto.ıı lıl.ll1Jırt.ir Bn ~" aı-e- iti" h oldu. Lakin :;1)1 yap;ı:ına-' ciyi 21r-lattı. Mul<abJ alona ge- kom ned nb bu ez:ıyı • ~ 
1 n ıtkıl , td roıd, ıHe •rıı~1tır. •lılaı · Mü,nlaknnın ikinci ' beş l ~-c·n Demirsoorlular da Zeynel di. .. ~ 

Bununla t'ınlıf-1" ıHl~~D., hm·p i ,J;ı~ıl<ası tlaha entCTe•mn ~<'çti. f v tasiylc Galataı;, :ı.y,ı mü- Takımlar mUerısir h11~ 
~aıuıderin•' ılo~~ıu ıl<11•al, , kırı 1 ,. lxliıllıadir Gnl •.:saray for · 1 hi mbir tebhke g~<:lı ttiler. Lıi- :ııa!"1.D"lıyodar. Top iki Jtt/11 tP 
ı:ı•ını;ktedır Br'truıyıııın w~ı\-~ 'rl'll< ınin __ bir k~< .,üze! !tc<tllnü[ kin sayı olma<lı. Fal<at.; dakika ıund.a mekik! d\>knrca.sın<ı· 1 .ıt' 
Hl planı , ıııumrıı wn. ıan;ı ıı;._-:m· t w "'k muhım •. vunı~,..·kur- t 27: Murad, Musa \e Faruğu l.t· şıyoı. YÖrgunlıtktan ~it f p 
tnıl:j gibiclıı , t~rrlı . t latıu-ak t;olo yakından talmnının r re >'<lnlllf'ma doğru iki ,tar~ f 

Al.uııı.nyruıw, tıırtun gu~Jııkln- J;:ılıika 12: Mehmet J.lınin [ ıl kgolünü yaptı. ı2 · lJ. Bir beraberliğe' razı o~ş bıı "1· 
'l et.eı lı , "-frıhıı l<ıyıhruıa b:lt- ııolıl:tH şandı•llediği Sıkı Nr ·u- dakil·a nra da Raui ayni en· kilde oyuna devam eı,li;-orl 11 
H Aeya yakı•ııı•a ntlaııııı..~ı •. yal TIJ~ ıiıreğin kenarından lL•ıarı dişeli anı san kırnuzı ta.loma F'<Lkatı dcı.kika-42. Eıriad~rı .,e 
nt?. felül<ctlf'rt ııf,ny"ıı miiH<> . ~1l<1 ı. Demirspor kalecisi ~im · l yaııatt.ı. l rikikinden doğan bir 1w,••~'j) 
fılı, ve do~lJ;Lm y.ıwtıiım ıçın ek • <li~·f' l<?dar devam eden 2aman Blr fa.·klı mı.glübiy.,te ka- gc•l il neticelendi. Kürtik ~ r' 
ı~>gıl, yııkıı ta:tıJun , ı ~ r:uı.Mrı· 2arlınııa bılhııssa fırlayarak ,-uşmak baselıiyle Deminqıorlu- •r<:t pek yalmılardnn eııc 
ııe yeniucn ıtii~mnnd< V<' bıı • .l<ıu1ıırdığı ve gerı çevirdlgi bir ı lar tekrar eanl~ndJlar. Rakip - ' gaııbiyet golürıü yaptı. ıı 
riiılkil ll!kı~ılr lı:ı.)lata tıır Jııhı- J.nı: uôtle temayüz l"lti. Fahri . looni tehdit etmeğe ba~ladılar. H men al'.abmda· (,;itıat 3 J., t ve ınşu·alı v~rm"k ·~ı.rıdit·: rur. rcriden destekleyerek yü- ~ Bu arada ı~arulr bal1k g1bi yer- çok müşlıül bir kurtaflij ııae,, 
Avrupa lu>nıll r,1ğ1JC' kuvı·ula • .ı'lıttrock istediği Es_k:işahir .~ı- r~ uaa.narnk k<:fasiylf', güı; po· rak l:ıkımıni bt:ratıerJ.ill'kll .,t 
mı12. . Autıoı.Jul' nııll~tlerden nıı tıarı Jurınw ınudafaa «lllın· zıayonlan 'llk bır surHtc ve lır tn.rtlı. 2· az sonra. ,o~n ti ıJı 
ıoonıı mı\yt'fı•; ·rtiı 1 d( f;oJ:ı. bir i~ yapamıyor. laylılı.la ddelti. Jlle1vertlil in· 2- 1 gali}tı:ıoe 

Rrit.aııya, 1<"2.ıtnuıı:ı >12uıı ~11' (1 1taaarayhlar, f<Ok bakim, 1 lerido bil' ka~ fırsat ya.il.ala- bitli. gJf 
.ı. vıe<lo, t.mto :raf hir onlı te~ · <J(lt'k'\ tek kale- oy_nuyoı-lar. l:l~ yan Turhan ile Mu1;ıtafa da to- I Haluım c.liil Oskay'.~el' 
ı, 1 1 t>tnı~ıtiı ·. Ht•lüıı Hı'J nh'.'flJ\ wl l«>vvtlli ta2Y;lf ne <;aT.e _ ıo l pu avuta «lm .. kla Vakit geçir· f ,-e )'E'rsi>ı biı ı;ok dU.dük. e.• r!_ 
l;u', fu:rl!thıl•H t "Qlı d m kıl•) t > ı.m göfot«emıyor. _'25 ıncı dilu. . t le _OY";flU <l:nrclnrt~u .. Dıtlıa13,.ı' 

<nrlJ1 nııınaıl"I•' hf\yaıma ıılı'! • ıl:ı.kJl<&dan sonra Demırsporlu • Devr~nin •son dakHıalarında • mısafr!">pervcr bır ba.ı.-eııı 
.ııııııJaniıı , Dı·h 1e t.ui •:llitClJıl Ja•1 bıı;a:ı: dnba .,neıj;k ve .ıtalc d:ı.ha çc.k Demirspor• lialeııi.nde ile maçı ldan elti. 
fo~kalade '7ll7.lyNl0.rı lrnrşı !r:ı.ın di görüyoruz. Bir _iki koı· ı topla oynandı. Fakat netice de- ·ı' İ t b ! ~ Eôil'Jle 
!ayacak ıııııel.tc kıınılıru~lur. ,.,,.,ır ,ıııarı ~ızr k:ı.le;ı.ı' d'ne · ı!i'lll1edi. Galatasaray·maçı 1. 2 S an U • . 
l':ıı:.ıaen Jnyıla:m .ııte,,el•'r f;ııloraıı 1

1 
)''" Eski§e_hı:rliler yakın meaa- kazandı. Hakem Halid ArtAÇ ı B ınklet 

mllıılabkem lfillıttll<n. ü·rtipl~.r~ lf-lt<ı·de şut atamndJklanndarı 1 maı;-ı çok fena ıdare ettı. • 
u1J.mişti.r Doıurnmn !~I en ılııiay. Rayı çıkaramadılar. o. . . . •. 1 müaabakas:a 

hulu·anJı 11ılnl ·ıle sıleı:tı•n bır yuıı ~ımdililr" mütt<v:ızindir. Fa- Fener· ı - GP~rbh·ligo: 1 ) j tıınbııl 
çember yaıa1.ınaJ• ı:ııblhyeti l>aı Gala~ylıla.r . daha. bil- Günün ıkınci mi.ısabaka ını ('.orlu, :1~ "lll.a .. - sıı ıqtit' 
ı;ihıternıU,ılit . Bıuaht:tin, ana ·· yılı •-e dah~ sısteuıatik oynu - Fcncrl>tılı~e ile Gençleı-birJiği !ı_~~n: ~~;., h=n ı;'-".\, 
yurdtlan m11lınıı bı.'t · JıuV"\letin . oıla~ Demır•porluların ()al'l]nJ.

1 
yaptılı-tr Oyuna Ge:nçler bil"lıği .. va~ aİ'alannditı.10 ~ 

tara da Jmyı.lll'ı1m:ı8ı bil v;ıl<ıt·· Vllı» t-debilcli. Ye t 0 Jrrar tistiın- Fe~bahr·e . ' Tlletreli h' me"" e .. uz~.·.~·ıı•''" 
tdılilıeler a!">'.t><lt·n 11;,.al< a.tııı.- r;• ıuhayct beş dakika kadar de- haşladı l len .k· • ı;I .. . ır . 

' Vü r,- '· •·· hl f f' ' · pılan ısom muııau . .,. ' 1 tcnlıerı ui:iııiiııüJın11'ıtw . ' · •ara.....,aray aıa ll<t, 1· Cihat, Cemal. Murat. Aydın, . ; • t~ cııre f.a~!lı'.~1 ' 
ı\ frika Juyılar.wda et rtvan .«Je•1 li w:giırın da yardımı ıle Sarı Zeynel, l.;ebip, K. Fil< ret, Ömer,, ~~ '~i~ b Y'.l'mesafayt 4- ~ıı: 
harekat, n«gari bır betıvpla, •ı121lıl:ırın ~as• l~nnın ya- Naci, Esat, Niyazı. 1 10 daki!..~J. ıcr.tetmek suret•) 
.Nıl ordusıı ~ lı,ylın«. !!' degıldır. r; abasın o. yüklendiler. Gençleı-birliği. f b" · · er ı arkasJ.C}:'ll Jıtl 
lNıtvel ol'llQflll takYiyu almakta Must.:ı.fanın fena bir günundo>, I Rab" R• · Ah t '"''"~·- 1 ırın ·?glN; •• ;..:,..u 'lf!d:ıiıtliltt~' 
..ı. 'ıJ .h t Al" · d k . ım, 2a, mP • '>'"'"'" ıınan - ,.,...,- • !ti~ 
wJ'. I .. , me ınm e ço o;anssıı. • L t H J"cl s r R''"- t K .. ll Ed" . "" dcıiirı·f.1 10 

Babef; 8eft•ri . adım 1talynn olnıü · ı, gol çıkarılmasında . her ·ı ·~'m" • " 1 
• e ım. ua • eı;-. <ıur_a 0 nni~:'c " 

t,ıhhlııe '" ınıa1ıhğ1J!' gocır=ı an ıtuı~külata ;;ebep oluyNdu . fı, Alı , Adna?: . Ömer. .. •l :u'"· ııt':ı'i:fk · _ loile>ırıett<' 
Ao&n clt'ıldiıılln clıııde w em.. D:ı.kika 35: Tıırharun sıln bir Gen~lC!bı~lıgı, t~kmıarını 'ı'~n . , . 6?, cuf~ıt. ıefe 
rinıi<'kl l•u•ıvetJcrln <le tuüıa.fr- lıı.ırım vuuışunu Abdüll<a(fü I Anka.tagu~ıu Adnan ıle hlcv... <:~'k .ır,r'allı 'lmu'l '~ . ietl:V"' 
lığı kııbule 111 bul' ıJı 'l.ınel<'rılo ""~alı yıımruğu il.~ kar~ıl:ıyabıl- ye etnıişl d~. 1~ l:ıet; <hı.kikıı ta.- la~tik pa;f'~'\ ·1e~~ ~'~ 
hitama erurıtıtır. Negu•;un '"'thı <lı. Arlf top onune d~mesınc, lrunların b;rbırını ~emdlile ~bıb~"f i<r "~ırue ~ P' 
ları bile, :ıırntl,o·Dl<leı·ınin ıılarC·· rnı'ıocn fazla dripllnk pırtıi,'ln - ı gt'.çti. .'"? ır 1 

:'. Tür'> ·e 1 

ıııııdc, bu.odan ht)ylc Guenllayı dan ayağındaıı kaçırdı. · Henüz iki taraf ta oyunlarım tn. B
0

u ... ~r ~. 
1 

,.ry__,,.lJiı>I' 
, , l k . ' (' ' ,_ '-" ,_. ,.,,. ı·· .. b" kl k dıl yonu rı ... -ı o-1' anın .,, l c ha.:;!ıralıilirlcr . Burnı a ı «UY:· .a.atasaray_ <;o~ mu1ım .. '"'."~ ~ < uzgun ır_ *· -~ so_ ~a ar - · .. atlaın.ı'JS!! da kıilil~'e' f 

veUcı·den arla; Jculıı.ıılar ıhı ~ı· JııluJ.a mııhtdü şutlerle '.Alıdut- lı Jlk tehlikdı şutu 12 mcı dolüka- l ~ P • · ~fak oJn11:ı;tıJ 
111ale s.eYl<L-<lıJehiJır ve 1'1ll '" ıı- ı.adırı .yoıdular. 1 da an<!ak EEat tabildi Bn da 1 ti~.ıgled• nıırı A '""n· , ~Jl>~" 
uu gıbı Filiııtı11 ordu an'" ._.,;. llııluka 40: Mehmet Ali, al, ''.lgıt gı _ı 1 o aı"." ecı· , i§ehir' &bul e!riplr!'I , · J 1 '"'· ı ı ·- 'b· haf'f ı ~'· kal · voru an rc~ıı;-r~ r • 11,ı 

ıen.•bilirler. _ . at lirr g~bi topu ortay'.1' Tuı·ha : nın ellmnde kalclı; 13ıru 8 nrn 1 ıısL-ıdıla~. 1 Valruz, 1 şt.if.l!\ 1 
Ancak AkıieıJMm ıııukaıJık- nuı «yagma şan<'dledı. Kalttı Alı. de &ada nazı~c yapın~~ rl.Atı 2!} kul'fJ(;u llJ"aıaın<la d• 

ratım domumıa ı;w.c<>tl•tır. Y ~ni rnmde bir çıkış yapar::.Jı. gole gecikmcdı. De,·re11.ı;:. flçte mn •aneıı:ı abs.;%:>:ı.. clınıştir. 
aıılaşmalar, Jıvrup::ı. a:rmndala·· nııiru o.imalı: \;;~di. Fakat. elin ı <"Ok ze'."ksıı. geçtı. ı ~--1lum da ·• • '. •• )ı:i 
,.,ıc eıuuııuı:ıııuıı donaronıuıının c.ı\:ıı ı.açıraı. ısnbet1ı ve rah_at vı:ıruıpar_y&p:ı.- Bısıklet mus."1.bfl 
ça, pupnaııına unkaıı '1'eı,,c<'I< oıadaki bütün · Sarılıınruzı -j ~yorlar .. Dakıka 20: Ke:f_ı '!al_lsf • • ~ t.i 
rni? Bu muammayı, lıt'lkı yakın Wa. birbırlerine ·~yaparak, bır ı:ayrH~e F~ner kalesino m- Stn1D DCOC""'" ~; 
hıhlıııeler r,w.eceı.tıı·' RıuıJ<ı diğer takırtıdan mlidafi , ·mesıne ragmen topu ı dı arı -<:l- Edirne, 19 (a.a.) _.:.t,.~~,,· 

. . ---· ----- ... ----- nynııy6rlarmış gibi topü hasım- r kardı. . ., Ed.rne 1Ji.lik"1et yarışı ~"'1 t' 

u.ııavacı3all..r Bahı"sltır". lımnın: kalcııinden 'll.Zakla.ştrrclı- tl~ekm.n aadıka~ınddaa N~.~~ de, sur lar:nı i3tl'<,;,a,J e~!c Ut81~1'' n tan fi y im·. ·ve bu suretle mühim bir ıı._ ı cşaın gın !\ guze pır yük bır ~'.. kti.!idJi toıil<J• d>' 
in 'at kaçmnış oldular. Ilil'llZ ı:ısyonu~a ka~ırdı. . . . tı. Edırno·i!e• Hmız:ı tıra:l"::ııJll 
'10tU"a Elııkişo tıfrliler de •ağdan Nıyazı de yırını beşıncı dakika yol bozuk o!dµğu ;çin ı.oŞt' j 
v~ !dan yapt1kları iki altında da _kocaman bır lsl.a ~eçerek gu- gnıp grup !: idiler. ~ ,f 
l<:Jıf'nder ve Murat ı vasıt.asiylo ı <.clım gole yazıl< etti. kişı:ık b;. irıci <'TU'\)U, tııref0j(l 
gw:el okazyonlar _kay ilı;:· Keşfinin . ycrind~ bir Ia~l ikı~~l" chk!ı<a ~ fasıh\ r·j:,c,;:: 

• (Bo~ taı·;:ıfı 3 untu t>ayfııtJcı) 

\iıl · müdafaaya i;ıtıral< eder. 
2 - Yül<bt'k vaıııftı iıombaı· 

•1.wı~ n ia.yyım.~nl tıarp uııul 
ve sisterulurinı Jcğiıılıımişt.Jr. 

- Avcıla.m lrar!;l ı.ayrl ta • 
rntlarını gerenin ı.a.ranlığına. 
llllı tınenıJ, ı~.uieıııe.l<t~dır. 

Ha1tayın da bu Şekilde goL~wı vuruşunu Cihat blo"e edfflledı. gr.ıp ve.y<:ı 111i:r.föriJ JtO? 
l'lnahere bitti. :Yetişen ömer topu ıki '.i•hmdG.n takiµ edıyordu. . cJe 

Jhınci devre: dışarı atu. Fak3t hı.raz; ,:onra [ Yarışın netice<>iru ı.aııııı ) 
U haftayına Demi.rspot- ~~- (bu hakem de Feuero lıU:ı,;,x ~id cck o.an oon vites ySJ'l'il.~ttiı' 

ladt. Top henüz·hir kaç &.<kilı.a pen~tı vermekte gıwıkme~ı). rım tekerlek farkla 1Qo.1'lf,' t 
oı1..ıdıı; dolaştıktan solll'a Eskı-1 Keşfı bu z.;; '';'ruş~'C'.t; rl.'.lı·~a ccn Niram~ttin k~nalC 

d eru;e tırpa.nlara tek bir mu
lrabele deun göfıtermemi~!.i. j 

Hed<t."He ııi.ıp!:ıe dülŞI'leğc haş- 1 lamışU. Molla, Acaba 1w<Jen 
duruyor?. Neden mulıabele e
ıtemıyordu ? .. 

Jeı;ı · <,:opçü 80lm!< Sil No. k.\h 1 
vecı 1b-tanbuJ, . 

J39 - . Muı:ıl<t.fı~Öııöva. ~"'vzi 1 
pıı~ caddeııı Enıır Buh.ul -.~ 

BıiyuJ, Yıı.löuı lmyuh l•aİU';WJUl.ll ' FERN.lll'TD ('RAVEY 
Haf..11 Ad:.;;ııun : ~U 1 tlcluı : J O A. N B L 01'1' D E iL n:., 

• Bir h•l< ı;a/ıeııerd birleıttiler 

"<·hıı'<-kalesine girdi. ?l: gole (evırdı. 1( '<'nçlcrbrligı kısmın ı;:ılicliJini ddı. ~.-.. 
Dakika 3: Enver firikJJıten 1, F ner O> .. Şı?.'<lllık ffiılı:a;ow. Tclmik' dere.oe!cr ~wı.•~-~ 

'llU"l lnrouzılıluın 1lk golünü lar dnha dlll!gım oynuy6rlar. 1 _ , Niz:ı.rt:stti:ı ("E!J-:1 

yı~pt.ı (1 • O). Gol oııJaı .n daha müteyakkız 9 8. 29 el. . ı ı' 
bulunrunal"..rın >ebep oldu. Bil- 2 -"' ~an • t &k~ır 
hassa mUdafaa, yerinde miıJ.:ı.- nm tclı:et'l~lc farkla. ,ıJ 

Yoksa. Mufla mukaocle e<.lc -
mıyecelv m' ?. Alı 'o lJ.ile şiıphe
J~clı. JJoU:;., r.ıukabclede bu!un 
rnuu o!ıaydı S>mdıye k:>dill' ya• . ' ).>anıı . M:ıdc• . .:ıı y:ı;ınıadı. üyle 

kal< 16 No. Fatıh 
140 - Nocdd Cruıeı·, Po~ta 

'l't'lgraf şefi ogl u, İnegöl 

Sunu yaı ın matin~leıderı itibaren 

l•JI - liusnuoo::ddln Ulutu.ı. 
Aldııyıl< Haıııaıı1 BOl•al< !) ı No 2 Ti'ılll'.l b1>1l<'<1 lıaım ~tıltg.ı 
!st:ınbul. ı - ı<ml 1\~kı Fı-rıMı>.ı·a 

J42 - Mdıh t\.kııôz, Ro ""il J•'l!:Rllı\ND GHAVF.Y . JO· 
!-"'•• cact 1 Kan.·\t·y:ı ııpnrt AN Bl,ONOE:LL tahtL'l.r1tu 

!il nün 
· hane progrll.ln<la gonlrna. 

2 - KAnA BE:Ll\ 'l\ıı k~e 

nıon li'ORA.N 
Ccı nıell hiı tleoıtan, Jmofreti 

Y :ın:hlwı peııiıltı 

Jfot: 
CBu golden henüz bir ılaki.Jrn 

gl'<;memlşti ki, hakem Galata·! 
ııaray aleyhine çok li.izum~ıu f 
bıı et2a vuruşu verdi.) 

haleler le l ener for vetlerine gol 3 ~~il" <Er!JOy ( A k:ı.1"' 
;mkıi.nını vermıyor. 4 - Ha.lit dstmıbtıJ) 

Eıılıthı. tlevr~ b:ışındanbcıi Ü 3--' Ali fE:!hisehl:) 
~üncii favillü d~ b!cci.."n derin G ·- "1.hm~t (İzmw'l. 
il~ k'l.ldı. 7 - N!hr.t ( troıir) 

D:ıkika 41: l". FiAretin iki ·3 - Hikmet OJurs:tl, 
!;'ÜZel lınau da l:a<;u-dı. Bu ~e- 9 - .'; lı!ı ıE.~l<i,,.elur~.ı ı~() HJll~ da ..ı eru<e ve tırrru•-

13ı·a k:ın?ı '«>:,acak oyun yok-

1'.ı • 1 

ın!9"J H No. Ttı.l<tıirn - l~tnnlıııl a.~ı"-u;a. , liünU.llt•ı.uu .. t. ;,rıll 
l•l3 -- Ucıu:~! Tı;ti,~oti, O•-ıı1;1ı\ l••rul it.:Ua ,-d ·11 ı,rc.ıHarJn lla biı tftiilllf" oJa.n 

Umum y:.,ıiıh·lı~ı\ Ywı ı~I· • ı u;_.Y~'m''mum''iil~. mu•~mlıİİniıİn.umlmılnıl:ilii'mmmllıİailıi;"iiuiıjuiıııifılıııi. iıii'iı' •••••D••mi 

F'alıat Zeynel b11 mükemmel . 
foknltıın istifade · ıetfoıniyerek 
topıı direğe <:arptırdı. Bıı pen
altının gayreti ile Sankuınlliı
hlar derhal raklplerinin ka11JS1· 

kilde dc>\'Te Gen~leriu ::ı.::sbi ha- 10 - K:r.s~l li<~ı;k•"'.'; ı;ı~ 
Jdmiyeti &ltı.'lıl ı. 1 - () F'"'>cr a· 11 -- ~~hıC. , \ vınr ,.,,~ 

fili<,., bn .,, • k (iiphe' ufa-
ı·J.k dw.i iti; .ıt. ııJ. aı'!I. 

levhine bitli. 12 ... Ifa'33.J"I 

I 



--
-,_ı 

·ı 

ıt 

21 illa:... ı~ı ----
_Bir hezimetin 

tarihçesi 
(8 .. tarafı 1 inci •Yfada) 

~ teftişe çıkmıştı. General, 
-.ıçika kralı, lngiıi.z başkunıan-

• 

A '(dıuü Lord ( GortJ ve general 
Billotte) le buluşup kendile _ (B•ı tarafı ı iner nyfod•l 

.. 

y • 
1 

er& rtle herhangi bir manevra icra- vap alınnıayı .. ca hü~uma ge
• lıak.ıunda mil=kerelerde bu- çilm.iştlr. Habbaniyeden 23 ki
lundu. Bu konupı:ııı.la.r netice - lomctre kadar bir mesafede bu· 

I ::de şu plil.nın tatbilu karar- lunan bu müh:m köprü başının 

İçinde 200 Amerf
k it luluı·~ıı lir 
gemiı · tı:Cırdilar 

(Baı tarafı 1 hıci aayfa:l:ıı 

Cenup mıntalmsın~a coıı:nm 1 

ya~muriar harek..ı.tı ..... uıa.n inki· 1 
şru.ına muvaı.i..Aat.Ln n·ıiWı O!· 
maktadır. 

an 
Paraşütçüleri 

indi 1 de top!an:ın is me.. 0 tnin bu 

; tırıldı: işgali, J<'allujahda.ıı çöl tariki , 
( Weygand ) plflnı ile ancak 50 kilometre uzakta ı 

Belçikalılar 1914 harbinde bulunan Bağdad!ı. ı;-iden yolu 
Yııtıınış oldukl:ın gibi ( Yser) açmaktadır. Iralöların muka- • 
llenrı boyunca mnkavemet ede- ve eti şiddetli olma.ııuş ve kıta- · 
Clek!erd.i. Bu müdd.:t i~=de ln· Iarımızın hareketlerine tekad -
CllızkT ve Frauızlar cenuba 
<l~ğru cephe a1mş bir vaziyette düm eden ağır hava bombardı· 
hııcuına geçecekler ve (Bapau- manları muvaffakiyetimizi ge
~J le (Caatbra.ı) istıkamelın- niş mikya•ta kolaylaşbrmıştır. 
c sekiz fırka k •etle taarruz Hücum esııası:ıd:ı bir Alman 

llı:lecekıerdi. İngiliz hava kuv- Messerschmitt tayyaresi görü-l 
letJer; de bu tnarruzu be>;liye-
<ıekıerı:u ve nihayet düşman t:ı- mi.işse de, ave>larımızın hücumu 
l'afındana çılan j!'ediğin öte ta- ka.n;ıauıda süratle uzak!İışmış -
l'afında yeni ~·rnıısız kuvvetleri tır. 
~ııu. yani üçüncü ordul.ılr Beyrut, 2() (a.a.) - Pn';dad· 
~uııu, §hn:ıl istlb.metfude hu- dan bildirild.i;;ine göre, Irak ha· 

(B•o tarafı 1 inci c;:.yfaaaJ 

200 Amerik:ı..lı, Bir!~ik Ameri
ka devJe,Jerinin ittihaz edece ;i 
ha.tı harcı.eti tayine yarnya.ca.k 
olan :inıillere yeDi b,r uru;ur ila-ı 
ve etınckteillr.,, 

NeWs Chroı.Jcle gazetesine 
Vaşingtontlan b ldirlliyor: . 1 

"Amenka h:ıric ye nezlreti -
nin gösterd'.ği ihtiy:ıtkürlık 

1 
Zamzam hadi.ıesi ncticc:~rının 

• henüz tamamiyle te!ıellilr elme-
1 miş olduğu hakkında Anıe,:ıka-
1 

da müşahede edilen umumı ka
naati teyit etmekte<l.ır. ,, 

!ıllıııa gcı;ecckti ve bu suretle . · B N · S" d · s 
.,_ıııanı:ı.r iJti cenahtan da sıkış- rıcıye nazırı · acı • uvey 1 u t!talyaıı . Almnn dostluğunun 1 

""1lınış bulunacaklardı. udi Arabıstanı merkezi Elriya - .. t 1 t ve 1 
kıyınetıni tcba,.uz c turne.; e . 

"" dan dönmü~tür. b 
1._uüyük b;r talihsizlik eseri o- iki memleket arasınd" esaslı ır 
~k içtımadan çıkan General D'ğer tarzft:m bilJirildiğine anla.ş:'lanın me\·cudiyetıne deaı-: 
(l3iııotteJ ln otomoofü b"r kam- göre, !rakın" Kudüs baş ko!l"O - let etmı-ktedir. !Iırvotlstnnm A!'a ı 
Y~nla çarpıştı ve b~nd:ı.n ağır !osu hu~ust bir V1lzife ile Tah · car·stan ve Sırbislanla olan hu
lltırette yaralanan general (Ca.s rana gönderilmiştir. 
~l) e nakle \rli. Birinci ordu ------------- dutları henüz tesb t cdılmemiş· 
ı:manı.hnı t:cneral tBlan - Yeni bir k<:nun layihası tir. Bu hudut.ar S:ıbiııtanın mu-

c ardı da muvakltaten ordular A ı 20 (T ı r ı ) T katlderatı t:ı'·in cJilirl<~n mih-ı;r-,. u kumendanlıgını •lerubde n mrıı. e e on~ - op ; 
etli " .1 h . a•ıa• rak Malı,:ulleri Ofisi kanunu . ver tar:ıfınd'.ln çizilcec'rtir. Bıı-
b. : •><u.ın."1 ey aynı zam ~ l 
·~ · nun bir kısım m 0 dde· ~· · d gu··nku·· Jıa! Qekli Ilisn1rrlan usu· ,,:: .. ncı ordu kum ndanl\,'lllı ~ .ını e- ,, 

.... lllllbahza ediyor ve ord• r 1 ğiştiı n ka.ııuıı liyihası bug,ün !erini hatırlatm:ı:.ta ve nasyo -
tı"ııpu kumand:ınlığın:ı tayini 1 .Meclıse geldi. nal - sosyali"t dir 'om si usu!'e
~~n:n r~men vcrılm ine in- J3u liıy• a hem afyonların o. rinde bi;r "'"i l·!ik b=.ıle gel
,..~ ediyordu. Ha'buki bu res-' fis tarnr·ı ı-'-- satın alınasını dı· ·ın· ı· ~o .. "' - ktcdir 
;:;;_emir vak'ad;ı:ı tamam beş """' - 0 • " ~'"' • •• , • ı 
• ..., sonra gclebl1di. mecburi in ak •ı-. -iralda Alm:ıny:ı arasındaki 

v Gene:raı (Wcyg::.nd) ise, ha- Liıyihanı. diğc,. bir m ldcsi- ı wp!,?rasi r. . .:. b'tl ri m lc-
BE!~ yolu :ırtık çok teh';:teli r ne göre, afyon ka~~ •~ılığııın i ~ l!a! edilmiş olduğu fıı1rnt 
b· ·ıı ald ından bir torl'itoya iştira1t eden memur' ula ham 

1 

bu ru::;usta hiç bir rr-ımi tabii · 
d llıdJ ve 21 · mayı:;J gecesi af u mcmlek t haricine çı . gatta bu!unmıyaca "1 söylenil-
b~ Yolu ıle Pııris;) avdet ede-j

1
-k_aran1a ___ r_.tccz_zı_·_y_e_edll ___ '_·:_e_rd_i_r_. __ m_e_k_t_ed_i_r_. ________ _ 

Pariste mO:ıake.refer 
Va G ııeraı (WcygandJ Parisc 
to l'lııca um ' i kararg&h t:>. bir 
tıcf;a.ıu.ı yapılmı:m. nu toplan
(Ç'.Q ~ekil (R<>;y-n:ı 1dJ, bay 
neı-.:~lıuo hazır nd lar. Gc-
~""'11 pl.iru r tasvip .,_ 

~~~~~~-o~~~~~~-

t!ıı: ve ııu kararbr ittihaz olun-

~:- Beı··k:ı kuVV<>ıleriLY erl 
111ıe çeklllp su lrend rini a.-1 
~~ l.ır ve m ka~- ı 

dır. 

laı-12-. t;ıgiliz ve Fransız ordu 1 

t Sekız ftı ;,a ı.ıc. yirmi d' rt 
O~-~ l:lrfında ('Ga. ra.I) ve 
-...; tıı::_ l un c a.rbi isti- ı 
l~~in<.. ~ taal'!'uza. geçecek-

o 

~'ı-~ - Gcrdc 1ıı . "!iz, gcrelcse 
~he::;ıız ord !arı lç.n hay ti b;rj 
h,:" clı haiz bulunan bu 
;:tıte in;;;' ~ ı- va kuvvetleri 
eıı a benın ıtı;v ııu m.!." ddc tin
İ\iı !rece ve gtlndUz J; t ı vc""2-.e ,_ 
~e b ""U-r ..:<a yardım edecek 

u taanıı.zu tıesliyecektir. 

Atatü Va idettini c ma .. • • se a ı c ar:;,ııa gı mıyor0:u 
bellerincı~n dü.şccı kumaııcianlar, 
ıç _e gımıektcn de ı.urıulmuş., 

tu. j 
Fethi Okyar v~ ılalıa bazı ta

nınnu. ::!VR.t )'enıd~n Beı.ıı ::ı~a 
be,. vo~nJt. hapst: ... 1 rni~lerdı. l 

si üzerıntleki TL!-k köylülerini 
kasıp ı;.ı.vı.ıran Rlllll çe.clermin 
ve lstanbul lıilk .tının t:Jdp 
ettireceği müııell..ıı it :vve er:U 
ko. y kolay ıik l:ıa11.ılede gadrine 
u;;r:nnarı .ık ic :ı<li. 

At:ıttlrkle kendlme cephııııe -
siyle b rllktc b er ına\"M?r fi. 
1 °"~'iylc iki "! bor. ~:ı:ıı b=r-ı 
la;uıı tun, Tam.V\'Ur ettiğim~ 
yoUııır glizeı:giiııııuı hıtri~ ııu 
i • al emuşUfi. AllSl31n bir gıın 
Atatürklin bizaat tcsp'.t et• ği 
Getze civıınnda.ı '.l.'av;:.allCl,a 
in n yolu takip o k Y ı:.hya 
ıle arkadaşlarına mühllti old · .. 

Irakta, Irak kıtaları ile kısa 
bir çarp.ı;ruatlan sonra lngii.z 
km- _tJeri Fallujah şel,ııni zap
tıetmişlerdir. Burada mühim bir 
köprü sa.,iam olaı ak bulu u.•tc;!· 
t<.r. 

H:ıbbaniyede ve Basra mın -
takasında vaziyet sakindir. 

Girid·le Alman paraŞütçi'.lcri 
ve tayyarelerle ger rilcn kıta:ar ı 
adaya inmek teşebbUslilıde bu
urunuşlardır. Bunlarc.m bir 
kısmı ıza:e a:,ilm~~tir. 

B"r in, 20 (a.a.) - Alman or' 
duları baş kum ndanl!ğının teb-1 
llği; 

B!r AI"D:m de111:z:ı.!l1$ı İngiliz 

vapur kafi ert1c dahil oulunan, 
ce:nan ::3 bin ton Jıacmhıde mü
tc:'l.d<llt petrol ;;=_,; batırmış -
tır. 

Avcı tayyarelcrinın hiınaye
sin le '<;:ın 'tuk:ı tayyareleri 
Suda koyundaki g • i eri ı·e 
Girii rıd~ ınr,:ıl•ı hav- mey ~,. 

!arını bomtıardınan etmişlerdir. 

r:.ı t, yya lcr York sınıfınıl:n 
bir k u·ıa· ·rde yr... gın ç ı, r . 
m•. !ar ve y rdc bul" n 6 JI :r · 
r·caı:ı" av tayyarcsim t.ah:ıp ct
m·s'•:-' '. Ayrıta allı •
dafi t'l~U ise t.ı~a 'l1!U'. bir lıab 
!;ctirilm -tir. 

~ 1lt re etrafı-d:ıki sular 
mu arebe ta ·yareleı-imiz Wey· 
mouthım cer.· bu garbi i <le b r 
İ!ı<;i'i:ı; deııhaltı ı:ı l ha et -
mişkr \•e ı.:ı:ilford ! 1 'l.' ende bil · 

'\k bir ticarot gomlsini c hl\/ 
s:ırette ha. ra u "ratını!'l ·tl•ı-. 

1n°·i tercn·n cenubp sahll'e -
rine yapılan bir akın esnasında 
Al:ı1°n :ıvcı tayyar !eri hava 
mur.ar.cbe erinde altı İngiliz ac
cı tayynreciy•o bir uharebe tay 
yarcsi d -iinn" lor<lir. ı 

Dü ~o mı.± :rcbc tnyyarele 
rimiz ln@t rcııin cenu ve ce-1 
nubu rnrki sah J !erindeki l -
man tesisatına hücum etr.ı .,!er -
dir. 

Dii"' ıın ne r;e~e ne de g'i" . 
dii• lm•n torr"-klat-ı ü:ıerhe 
akm yapmamıştır. 

Süveyş bir 
hava akı l 

(Bc:ış taraf 1 inci ı.ayfada) 

c:ritteki kuYvctlerimiz. İn-' 
gilizler, Yeni L:elan<llılrır ve Yu
ııaııhları geııeral l 'reybcrgın ı·u
ın , ası altın adil" la.r ı ıılkışw.r J • 
Du3mma en azımkar hır mLı.~a· 
ven1et buJunaca,;1r.a itimadı • 1 
mız varJır. ' 

Churchi!I, harbin diğer safha
ları hakkında beyan tta b ıluıı
duktan sonl'a, ceis0nın nihaye
tinde bir kere dah:ı Giııttcki 
\'azıyetk.:ı bilhsctmiş ve demiş
tir ki: 

- Bu vapacağun beyanatın 
büyük bir ehemmiyette oldugu
nu iddia edemem. Bu be:,'llnatı 
s:rf to,;lamnı~ bulunduf;'UJlıuz
dan ve Avam Kanıara.mıın kl'n· 
dısini tamamiyle habcrclar tut 
mamı çok hararetli surette arzu 
etlij; ni dü.~ündüğümdı:n dolayı 
yapıyorum. 

Suda b ,yuna ve civardaki 
mul1telif ta:;~are meyd:ınları -
na karşı bir ~ok şıddetli hava 
lıc, _._..r ~:ıııl:ırından sonra, 
lv .. d kaJ:ı.r dili man asker! Ye
ni ZcL..nda ınulı ebe üınfor -
ııı:ı..sını !abis obrnk (nefret ve 
istıkriih tezahürleri) pan:.şü• ler
lc ve asl;eri l!Akliye tayyareleri l 
ue, Hanya v ~Ial,mi mmta.:a
sınd;ı yere illll!•şlerdir I3u ha
ber, bugun .:ııı~t 12 de ı;onde
rılm· :Lr ve askeri ak lar, 

v" ; ete h"1ôm bulunduğunu 1 
k ;de} l:emı,>lero,:. 

S:ı;ıt 15 d gönderilen muah
b.r bir rapor, fasılalı lta\•a bom 
ba ·cl=~nları ve Lilh.ıssa hııva 

dafi batarya :nn:ı kL ,ı mı-t
ralyiiz :ıtoşi ile m.;, .~ik ue-1 
vn.ınlı k · uçuşları ol uğımu 
bi.l<linnektedlr. 

Uanya ile M lemi :ırıı.smda 
dUsman t:ır fınd n ele geçinlen 
b~ askeri hastahane, şı!Tldi ye
niden geri alınını~. IIaııya -

1 
Ma.!üllı yo!nuun cenubuııda ol
d:ılr~ ı. kuvv Ui bir diL;;m:ı.ıı gru-
bu .be.uil.z temızlcn.ıucm· 

olduğu Lilillrilmckte lır. F:ı.katj 
sanıldığına gtlı e, başka Gu- ! 
tublara hakim olunmuştur. Ma
lıımı tayyare meydanını ~g.U 
t~cl>lıüsJ :ıimdıye k:ıdar ııhm 
kalmıştır. 

Harek tin şimdiye kadar n<ı
eıl cereyan ettl;;rnı bı!mc ıı:.tı

ye _ ··' dti :.;nı.!ügilnı için bu 1 

bcyann·tı vuptım. (alkışlar). 

Churchill, harbin diğeı· saf
lıllları hakkında dem~tlr ki: 

- ı' ınba- i zafc. , dük 

mi§tir. t:m ve onları da beraheriımze Londra, 20 (a.a.J - Süveyş 
atdıktaıı sonra Yanınca civarın- mınta""ası üzerine }'tnıılan ve 
d.ı,,.., Değirmeudcı·eye geçecek - dünkii J{abire tebllğindc zikre _ 

d'Aosta ve dül wı dnı.le J<:ıı.laıı 

kuvYel cnn hnyelı unıımuyc.si -

nin teslim olması ile netıcclen . ı 

- - ---- --

ALa"ır ·: ı;ımdı;tll kndnr hü
lnım,t rıcullyle, ecııcbı mtımc.ı · 
f:iı tenyle loLJ.nbU'l~:ı. Lli.lı..C es h 
içtaıı<ı.ı zlımr lerıy e vaki te
ması-rının h.ç b' net.ıce vere • 
m,)'eC- ııl g-ırmıi, tıi. O; her 
gun drg ve ı:. ttıkçe kölelcş
ı.:ıekte olan ve Lı.; bır ı:ıalı;1e ıml
lcti temsıl edemıycn httınıınet
ı~re y~dn" etmek veya vatan 
ve mıl.ct ne olı a olswt; yalmz 
mukaud ., adô-ettirL.ek istcdlğ
şahsını ve saltanatını bır ıstip
d;ıdı mutlaLı yaşatmak iste -
y~n Valı;JcıJJini desteklemekle 
aı Lık lıiç b·r ı yapıl:mıyacagını 
anlamış ve son kararını vermı~
ti. 

tik. • d 
De . .;,1·rmendere havaüsınde U- dilen akın esna-ın n üç düşman İ k k ~""" k aylık er e <;~-..um var. 

mmni Harp içerisinde &';kıyı!ık- tayvaresi tıabrip cd:Jnı'ştir. Bun Sıhhatli hır katlımın. Doktor 

SVTNİNE lmY'E.rLER 

seneki mezunlarının hep bir .a-ı 
ğwla.n bando ile ııôyledikleri ls
liklal Man;ı i1e b· nmış mü • 
t.eak:iben mezunl:ır i.bideye çe-
lenk koymuşlar ve and içm · !er
dir. Bundan sonra abideye Em· 
niyet Müdi\rlllğU n mıııa çelenk 
kunmuş ve mikrofonun önüne 
gelen Polis mcktc bi birincisi 
Cahil Akhan, bir hitabede bu · 
lwıarak vatan hizmetinde poJ;s.

1 !erin üzerine düşen va:?if eyi / 
ea.ııla baş.la ve tam bh- fcra.g:ıt . 
le yapacaklarını bildirmiştir. Bu 
sözlerden ~onra abidenin önün -
de bir geçit rcroı.i ya.Dılmış, bu 
suretle meraamin ilk kısmı ni· 
lıavet bu!ımıştıır. 

b.;Ieden sonra yapılan Pera· 
pa ta.q otelind~ va.z.fo başın<1a 
ı;ehit olan, R l tın ve :Mah 
mnd Ardıcın imi ıinin polis 
sehitlerinin abidesine taliki Vt' 

yeni mezunlara diploma verme 
meras'minde İstanbul V:ıli ve 
Belediye reisi Lütfi Kırdar, İs
tanbul Komutanı İshak Avni Ak 
J:ı.;, Parti 1 are heyeti reisi 
He;ad Mlmaro.,lu, Iı:mniyet AHiı 
dur ,·ekili Sa!alıadclın Korkut, 
b.ı.Uı1 kaymakamlar, ııube ınü
Jur,cri !ıuluıımuştur. lı e siıııe 
ııu n bo JU :u .1a şcrutıe -
nn hatırasına bir d kıka. silldH 
o.iilı:::ıuı ile ~l.:ıruıU§l, m · , a
kı n İs !dal t. rşı Ç&lınan.lı 
bayrak • iştir. 1 

Bundan sonra kUrsüy g ı n 
Polıs roek .cbı l ı .. ...rü Alır. et 
Dcnur bir b"tab~ v ·erek ııoı.s 1 
ŞClıi eri iu lı&Uı11S ı anmış ve 
mes.~Kllı ehemmiyet , . ., kutsi -ı 
yetinı teWtrüz ettırmi3ttr: 

:Mildıirib nu1±und .n soııra 

matem :ıa••:ı.sı ça!~:.en bir poı.ııı 
ta a.!ıodan pof..; iclıitkrt abldP
Rllle P'°')ıu:I Mutlu ve :L:mut 
Ardıcın isimleri. ta' ik olllillnU.J 
,. ha:ı:ıı:'1 ~an ç~Jenhreı· lbidcye • 
v:ı.zedllr ~ tL . l 

Mütcakıbeıı Po!U. mektebini 
birincilikle &: ren Ko a m·i
n:ttcbatmda.n 31 Ca ıt Aklı u 

1 
denıiştır lti: 1 

"- Polis !ı"'hitl · abidesi, 1 
Afuhiyetıne nüfuz eden na. 

zarlv.r ecnin betondan ve mer
merden yapı 1=ş b r kütle ol -
m dıi;ını görilyurlar. 

s~n memleketi iz unrıından 

canlarını fe<!a elı!'ış olanların 

tlmsallsiıı. Taı;ıtan mevcuılunu'! 

etrafında vazife kur arının 

daım·ı yaşıyıı.ıı ve yaşıyacak O· 

lan muazzez l.ıatıralanı:ı. Briil 
m ; canlı bir hale var. &.!:ım 

t 'DSil ettiğin a.zı,. ölüler, ,·otan 
müdafaası uğnında can vcre:ı 
ıı.ske:ıerin ı,ıc~d:~ mert bcleri-

1

1 

ne yukselmlş büyük nıhl::.rdır . ., 
Cal.it bundan sonra me::!ekin 

ehemmiyetinden \·e k:ı.o~· tem. 
sil ctm .ıin Şerefınd<m lı:ıhsc

derek sözlerıni şöyle bitirm ı -
lir: 

~,,!11- (Amicns) e dlogru iler
ta lı ve (Soınme) nehri bo~ :.ı
·~ ll' hat t kil ed.n yeni F'ra.ıı 
tı;ı,ı~ı.1u1arı grupu, İngiliz fır
"l>ec ':~ LMcşmck Ü7.ere 'lima!_e 

"U ( e.uı CC::·fck VC ~cnuba U0g'
:netil3a aume) umumi btika -
~lind, hcnıen taarruza ı;ec;c-

r. 
~ 

ları ile Türk kiJyl.D••rini i·Tar e- lann ik' el tayvare dafi batar • ınu:ıycnesiyk- sılıh t]j olduğum 
den ve bahçıvan:ıktaıı yetişmiş yalan, biri de lngiliz tayyareleri talıal .. •J< cttirllnı ·, ıııı.rtiylc 
ve R.ak 0 \·etlcı1 v:ızgcoı'rtlig'ı·ın üo ak · ti. " ln 'n l'l'll k ·~· ı""'11iz · 

-., .... w 

(8;.ş toırafı 1 inci s•yfada' 

miyet vermiyor, klı:ıse ile dost 
olmak İh-temiyordu. Allalun bir 
belisı ki bir" belası ... 

Teker, çJter yakalandığımız 
zaman yerdik da:r:ığı. Hiç şa • 
kası yoktu, atardı .;illeyi, vu
nırdu tekmeyi. Bir giin ayvacı 
lbrahim adında bir arkadaşım· 
la ista.syanda yeDi ~!emeğe 
başlıyan troolcri seyrediyorduk. 
Kuvvetli Hakkı bizim mahalle
lilerden birine h-ızmış, ko\·ala -
mış, yakalay'.l.mayıııe?a bize r;:wt 
lamış, h cuu bizden çıkarmak 
için iltiınia birden bir kötek 
attı, bir kötek attı. Kaçama -
dık. Pestilimiz çıktı a.ıııa, biz de 
yanına bırakmadık, elimize ge
çen halas ta<!ll fırlattık kafa· 
sına. İki üç yerlnden yardık. 
Bununla beraber ilk fırsatta ;s
ta..yon müdürünün od.ısına sı
ğuıdık. Oııu eczahaneye gölür
düler, bizi de 1.ıirer fasıl dayak 
daha yemek Uuıre evleri C..~ .•• 

Kuvvetli Hakkı arbk işı a
zotmışiı. Önilne gelene saldırı· 
yordu. Önüne gelen mahı.llcye 
dalıyor, topyekün hücuma kai
kı ordu. Mahal!clerin çccukları 
el·lerinden cıkamaz oldular. Na 
yapabnı, rudellin? derke:ı yi 9 

Ayvacı İbrahim.in ak' a b'r 
harp püuıı geldi. :=• n - bır -
çok yerlerde olduıhı ı;ıbi - ev
dl-n eve r-e<;ilir k •c kl:ır Yaı-. 
dı. Kapı~A1:an kapı ı a~ar. '< 
bi•mı nmh in ç ukl n bir 
bahçede tı.. landık, öoür m hal
lc'erdcn de ayni sevkukcy u- • 
s ' ... muI"a.!!...11 a:, :lr C' u-C t. 
Unmc:ı bir m·ınkcn- .n nra 
k t'i ve nih:ıi ka~rımızı Yer • 
d'!t: l~m-veUi Hakkıyı el bir · 
· i, sopa l:JFI ı ve ·1 n bi i· 
ği ile d~vcceği'ı:! Hem Cl 1 d•i· 
ğcı:tiiz ki b r d:ı.ha cı1' .z b r 
ÇCCU...~ ile yan !; ıJı:ıı .t; 1, ~11; 
<J4e lıı. 

Y alm.z bir reddilt lık 
Kuvvetli Ilakkınm L y- , b. Y· 
tar {vetniner) albayı i . r 
bıri<i bizim ba n..'11' -ı r 
beleri d:ıha · .' tii, k!mi re 
• b bası da ;ı 

:Fakat karaı-, k~-ardı. Ölınl'k 
v r dJnmek yoJI:.! 

Scrcz m al! eri t• ., 
tütı.k haHndc büyü!: n 
aynldı!r. Bu,J1ik b ~ ' 
1 r.ııı:ığa ba~k. C!r ~~ I · 
\aklar altındak; ., ; l.u 
lanna giden yclda y;ı • 
Sen r.ıbin kuvvcili l k 
Sen nıl.Jin f: z .zorl:J.s ? ~ 
misin mııJıı.&clero 

l · kedi n or'· • !l < 
f ye d" dil. Vur 
Sin! l{&f ;.ı. !;ÖZ, eD<;e 

bre vur! K ladan ı· tun.• 
bir · r · süvari Zf' k• • r 
rurtaro.ı ruı d ~ıııck? Bay ı ~ 

h de ha:: ahnnc e ~ ıı.l ırd.. 
Dayrnı n'lln!ı l : oc r ol 
sın ~ağnı ., bin i l 1,. 

Sere.z zorbası fü:V\ Ui H 
lki hir av yntt.ı, cm n 

l:avboldu. H:.ıa ı;örUıın ·y r. 
na k== eh bır h' l . 

nı.,'l,.J{ ihtimali ,·arsa da n ı-

raştırmadım. 

Ceza lıanrn i!n 
efe i 

o lıiııı 11 l!Urctıe vn,·iyet çok va-
~ 0!nıa1cıa büsbütün üınıtsiıı ı 
ıle b~euilmiyordu. Zira §imal
~i "ıııci ordu ı r gnıpu, ccp
duğu cenuba müteveccih bulun
~ halde, bir ga_:retle kendi
!-r kurtırırken üçüncü ordu
llıu~UJıu Jü!;mana bir darbe 

O büyük adanı: "Bn biiyük 
noktai siya.not ve men'i şeıaat 
olan .. milletinin sinesine sığına
rak o ebedi cevheri kudret ve 
celadc.ten kuvvetler çıkaracak 
ve mustevlııeri temiz tuprakla
rımızdaıı kovacak milleti istik-, 
Wc ulıışbracaktı. 

~ ~ ' tarafındaıı d~ürülmü tür. B'l R 'it<l.1 : Y pı;, ıs yorum · d 
bco kişil'.k kuvvetindeki ç~t<:yi 1stekh!erin ar...,da · i drcsime ·1 tı?. !!.ll =:mi tluygu1arın 
d ·· · mJ.z • mıntakadaki telefon hatlarında .,....;• k ' (T ı f ) e muırcze e il4ve edecek w mektupta mıira.c.uti. I ifadesi olaıı yeırıinımizlc sizs An ·arn, ' e o:-
Izıuk · Yenişehir ha,· '0 indeıı biraz hasar vuku bulmuştur. Di- Ko ımpaşa Çatmc.ıı csçit, yak~n hayırlı halefler olacap· Adliye V~'<W.etı, Tü, c k 

bazı ma 
değirti · • 

"''-1'kt' ~ ı. 

lau,~~aı ( Georg ) bu planın 
'ini ~- 1çin her ordunun vazi'c
l!ıırb ~o~ıe tesb"t <'tmişt!: tık 
'~ Cl<-ncral ( Frc~eı in ku
~ 

0 
ı altındaki yedinci F'ran

~ve . ı (Roye . B•paurn J 
llu lıa l'ind indlrcceL-ti. Bu or
~uVvt+~:kete geçmeden evvel 
(~~'il ...,tini cemetlec<.'k ve 
d~llıe) nehrinin cenubunu 
diıı~n temizliyecekti. Ye
~eı:dunun sağ cenahında, 
llıı. ettj •. ( 'rou" 'ıon) un kuman
~ ı-.:~ altıncı Fransız ordu
~~ ~Ye kıt'alan al::-.ıkta u
t~~~nı (Aisne) nehrinden 
~:<lııs1 'Y<ıcektl. lkinc Frıır11ız 
~bit \,!::__rnroanJ .. · rıne bir 
~--=uzu yapacaktı. ı 

l'a,~haı:ı ( Abbcvtl 'lle) de bı
~ haı- olduğumuz düııınan ile-1 
"'I z; eketlne dovıım ederek da-1 
~ ~~~ ileı-Icmişti. Hatta de
'q°'l ına kadar varmış ve uç 
~l~Ue~i (Semme) un soi 
~Yh hıle geçlrmisti. Bina
~ et <Basse - Seine l i hiına, 
ı;,·l'ıı "ll_ı:e!t içın hat.lanmızın 
"'l'~r • • 11lteha~ında da i:cil ted-

• 
1'>l:ık g~r ki yordu. ı 

<Arkası \"0.l') 

Bir gün Kocaeli Şibihcezire
sin. .• Taş köprfuıü üzerinden ve 
ya lzınıt körfezinden istifade e
d! erek yirminci kolordu hu · 
dutlarına ul:I.§3.Cak bir yolun em
nıyete a:ınması tedbirini bana 
emre.ti. 

Gebze, İznut, ve Değirmen -
dere istikametlerini etUd ettim. 
İcabında ikimize eaıılariyle, ba>;
lariylc fltihak e<foeck yerli ve 
muhacirlerden ve fedakar ''a· 
t;;.n:;cverlcrden k;.ıçıik küç"k 
mılselliJı kuvvetler bulabilmiş 
ve k•ınıandanımın n.ezdine dön · ı 
m· üm. • 

Atatürk, ıırzettiğim vaziyet 
ve fa.oliycti çıkar yol bulmuş, ve 
bu küçük teşkilitı::uzın tama · 
ıniyle emniyet edilir bir hale 
g lmesine ve ormanların yap • 
raklanmasına intizarı faydalı 
görnıü"!er ,.e bu te•ekkülümüz
le m'·~aııebetimin kuvvetli iJa
mesinc emir buyurnıuşlardır. 

Elinde dipciği tamamiyle yan
mış bir mavzer filintasinin . m?" 
kanizma ve namlu•una dipçık 
yapmakla meşgul bulunan mer
hum Yahya kaptanla üç beş 
arkadaşı ille müfre:ıemizi teşkil 
edecekti. 

Bizi böyle müfrczelerle sev'k· j 
eden sebep; Kocaeli şibihcezire-

l:C(erek yirminci kolordu kıt'a- i:•·ı· hasarlar pek chcnımiyetsi.z. Ku.yu sdook 18 ıw. ıarada mızı bir kere de ma evi buzu . nununun b:ızı mad l..! ri ı ta 1 
tıudan birine ulaı;mak kararımız •lir. · " · 

Şiik.-ıyc ı;aro vnıı runu tla le' rar cd.yıruz. Vak· ede..., bir lı. !1UD la~._ hazır1.:ı· plfı.nlanmıştı. 

Di;':er taraftan Harbiye Ne- , ti.e siz<., yeminlerini..:! ı:.ıdık o- mıştır. C.za kanunun !;:r no: · 
zaretine gc!irilen ?-.lüşir Şalcir yurmuşlardı. Zatı şahane ken-1 Mirimı;ma.ileyh ycd;nei ordu 1 rak yarattığınız lınmn et •1 • sanını tanıı:.mlam K m ' Lu 
Paşanın b:.cnnağı yarba)O dok- diler.uı çok iyi tanırlar. her ış- ve • ı imm ordularında Ata - tanları bizim ıle n 'acımız r 15D uncu ~:ıddesinı- lcr ;. 
tor Bay Ahmet Raııit beyl~ leriude yaverleri Mustafa I e-1 türkün yaverliğini ifa eylemış, B ze ı;üveniciz ve ebedi mc kc- sc!eri kelimesinin ilaves:ne 1-ı • 
sıkı mün, ebette bulunuyor - mal paşadan aza.mi istifa e ede- geuçli<·~h" ve accmi!Pine ,.,.,f - ·· ,.,_;;~·· 

.,..~ · ·-.. ninizue ralıet uyuyun;ız azız zum gor.::Uuu.q.ur. dam. Bu zath yalnız karabeti- bilirler. Esasen zatı dcvlctıcri 111en kıyr etli ve ad bir karak-
mlz dolayıslyle görüşr.ıiyordum., kendil riyle gör~.der • usta- tere sahip oldu ;unu herkc3C şehitler.,. Uyuşturucu madd 'erin ordu 
Haltikatcn Ahmet Ra.şit mer- fa Kemalin saydığım ruıkeri ev- teslim etttrmiş ol::ı.rı Muzaıfcr Buncl~·1 tonra •aı be m• •'ka ve dona'!;na meneuupltı.rı, dsc · 
humu namuslu ve faziletli bir safını bentl.·nizden daha iyi tak- Kılıcın aılabeyisi olduğundan ile "Gür.eş ~ tan tlo . tin inzibat ve asayi'i ile mii · 
zat tanıuığ1md-.n hürmetle se- dir buynracaklar •• ıdan cmiıı .:n.. "Atatürkün v, idcddin tam_ t:ı,r.. marıımı ııöy i· k llef nıe:nurlar ve nekt ; t !-
ver sık sık apartımanma gider Büyilk harbin <lort senesi için- fından ılınıal edildiğ;ncı n pek teakıı...-ıı vaı , l • ':lal Ko bclcri üzerinde yapac.ıgı zara. :a ve kendisiyle memleket iş!C'rin- de 1tti1ı:ıt ve T, r:ıkki zümre- U<: 

d" Urkülmiyecek kaJ:ır ac;ık siyle uJra.ştı uıırdu .. l'ohtika • müteessir olduğunu, e.asen c- !" ıtanı ve Pa~ti J .Jetti i r• rın mem ketin müd:ıfa~ ve ann 
dertle~irdim. dan nefret eder. MU0ıLrÜni!eyhin peyce bir zamandır, Almanya ZUP' ra rlip!funalarını da ıtmı>;· v t l;uweter'ni zafa ufra• ,ıl{ 

Miriınlimai!eyhc; hikaye ve ordu müfettişlıklerı:ıdeu lJırıyle seyahatinde alclıkl:ın rahat.sız- 1 -cıır. \e gen~ d '"'18."'larm ink' " rı-

' ' t'" d · HJ · =nlann adcli <'"•dır. 13·. n ' 1 cim •·al:.ı!"lı-ıd \""· 
ta.svirlerim!o Mustafa Kcma- cırak bU"tınılraası Zll•l şahane- lıklannın hafif hafif devam et- 1 ak ı... 
!in askeri deh:?sır.ı .,Rakir Pa- ye teklif olunamaz mı'! Bir tec- ıgın en cuma re mı ttl.! erıne 

b dıkl d n.,,_ ı·•- m· ve •.. ·· c · ~- hıunetl haiz oldu r.=ra ''· şaya tan mak istiyordum. Yal- rübc buyursanız, memleket ve devam U}'1lr:II!':ı .ırııı an •·• " ..,.. 
nız her iki zatatta.ıı da Atatür- ı ordu için kıy ı tli bir kumau . ibintülcr ıçinde olduğunu., s .. y. ı k 'ıJıklarul!"l o' - nı•rak bll l•atde sıı ' ra t ret-
kün Anafartalarh Conk mu- dan kazanmış olac~.ınız,, cum- !edim \e "bir müna p fırsatta ralt Mrer s• t bedi'!' o: !'.'lu~ 1 tün oı•m:ıc:ık ce:::ı bir ni ' t "'" 
harebelerinde taıud~':un ve tap- lelerlyle hül sa edilen Atatiır- z'ltıo:ılıaneye büyük an;olunma- tur. 1 hılirıdc arttınlmı;ıtır. 
tı~m. ve bilahare en yakm bir kü anlatmış ve enınıyet ve iti- sı ricasını., ilave ett m. 
arkada.~ gibi takip ettiğim yük- mad varatm .ğa çahşmı~tım . Kumandanımın yanına dondü
ı;ck kabiliyetlerini gizliyordum. Sözlerimi, mareşal Şakir mcr- ğUm zaman vaki hikayel"l'imi 

Harbiye Nazın Mareşal Şa- bumun tekrar ettiği suallerine; arzetthn. Ü~ gün ı;eçmeı:Dİl)ti ki 
kir, merhum Bay Ahm t Raşi- tereddüde düşmeden ve miı.na Bay Mlinir Kılıç seliımı !lllh::ı . 
din evinde yatıp kalkardı. Bir medlfıllcrini değişt;rıneden ver
gün doktorun delaletiyle uzun diğim cevap!anmla inanılır bir neyi Atattir~:e getirmiş Ye pn-
görüştüğüm Şakir r.ı aya: "O hale getirdim. di~alt fahri yavcriııin istifsaıı 

1 
· t· ı b' 'k' ·· hatınnda bulunduğunu arzet-yalnız bir askerdir. V ~rilen em- Bu mülii.ka. ım1 en . ır ı ı .gun 

ri yapar. Hele Vahideddin haz. sonra da Vnll!deddının ıkıncı es- mi~ti. 
ret!erine pek bnğlıdır. Şevket- vapçısı bay Münir Kılıca tesadüf Bu aralık Dahiliye Ve~w bu
meabın Almanya ııeyahntleri.1 etmiş; çok hürmet ve muh blıet lunan ~y .. M bınet Ali. mer-

d kumandanım Mu ta- go- terdig"i knmandanımın cu-' hum da Y11rellı1tklerd.endi., Aesn:ısın a s 1 s .. . -'-~- . t.e -ı"· 
fa Kemali (lstanbulun ikinci ma seli.mlıklanna neden devamı tatürkü e\>UlUC zıyare .,......,ı. 
Fatihi) takdlrııtiyle taltif bu-J buyurmadıklannı sormuştu . r ..ı rmsı t>ar > 

--- --------
Tü c Hava • nb l Ş. 

,~a 1nız ktı d rr , " ~m · u· e r timu c 
" ... ek t' .ı ı:ıll;vut fıtre zarfı a~ 

l tcınlıo tı 18' ,5 
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Askerlik işleri f 
Eminönü Yeril Aa. Şubeııin-...: 
1 - 2 Haziran 9il günü Y"" 

dek aubay ve askeri memur ve 
aan'atkiı.rlann senelik yoklama· 
lan başlayacaktır. Ve bu yokla
ma :.ıo Ha~iran 941 günü niha· 
yet bulunmuş olacaktır. 

2 - Her yedek subay, yoJda· 
maya bizzat gelmek meeburi . 
yetindedir. Gelirken nıifus cüz. 
danı, askeri hizmet vesikasını, 
ıııhhi subaylarda diploma ve ih· 
tisas vcsikalariyle biı-likte şu. 
beye geleceklerdir. 

3 - Ahvali ııı.b.hiyeleıri dolayı
iliyle §Ubeye geJmıyecek de~ 
eedc hasta olanlar bulunurı;a 
bunlar (mahalli hiikfımet tabip. 
\erinden ala.cakları musaddak 
raporu gönderecekleri taahhüt 
lü mektuba bağla,yarak ve şu 
beye kayıtlı buhınduğu defter 
ınra numarasını bildirmek s~ 
eyle şubeye göndereceklerdir. 

4 - Şube mıntalı:aııı haricin
de olup ta yoklama.lanru yaptı
racak ola.nlar istenilen ves&ikl 
bir dilekçe ile bulunduklan ma· 
hallin iUbe başkanlığına. mü
racaat ve yahut mektupla şu
beye göndereceklerdir. Vesaik 
(hal tercümesi, terhis tezlı.ere 
ımreti, nüfus kütüğünde kayıt
h olduğu mahalle cilt ve ııahKe 
ııuınaralannı bildireceklerdir . 

5 - Yoklama.ya gelmiyenler 
wya usulüne tevfikan mektupla 
yaptırmıyaııla.r 1076 sayılı ka • 
llUllun maddei mahsusuna göre 
llO lira cezaya tibi tutulacak . 
Jardır. 

6 - Bu yoklamalarda aşağı
daki vesaik asıllariyl~ birlikte 
~ tasdiksiz olarak beraberlerin
de bulunduracaklardır. A -
Terhis tezkeresi, tekaüt emri ve 
diğer askeri vesaik. B - Nlifwı 
eibdanı, 2 ~ fotoğraf, umumi 
ahvali sıhhiye raponı. C - Mü-
hendis, klıny!~~~erin hangi tu· 
belerde ihtis bulunduğu . 
(Su, elelttrik, yol, inşaat) , gibi 
'"'8aikler. 

7 - Her subay mahalli Em
ııiyet iın.lrliğinden fotoğraflı ve 
tlıedikli bir ikamet senedi geti
nıcektir. 

8 - Her sınıf için tayin edilen 
(Ünlerde yoklamaya gelmesine 
riayet etmesi ilan olunur . 

9 - 2 Haziran pazartesi gti
ıdinden • Haziran çarşamba 
akşamına kadar bütün rütbe 
tabib, harita, eczacı, kimya.ger, 
Yeteriner, levazun, subaylar. 

10 - 5 Haziran perşembe gü
nünden 7 haziran cumartesi gü
nüne kadar topçu, ölı;.me, ışıl
dak, hesap memuru, mu:ıımele 
ınemuru, süvari, N&kliye, istih
kim 1111baylar. 

11 - 8 Haziran pazartesi gü 

I 

~\\\PARA 
\ RA'Y.0.T 'YARL~l!nıo 

D\REKSİYONU-· ... ,,,-_.., 

T. iş BANKASI' 

• . ------ -

Toprak mahsulleri Ofisi 
U. Müdürlüğünden 
• 

Eksper ve Muhasip alınacak 
Alım ~ çalışt:ıriJm.nlt dzett ek:!per ve mııhıısip yc

tı,thilınett molı:mJle 10/8/lKl larihinde Anltarada 2 _ S hafla devam 
ede<:ek 1k:l kıu::s açılacaktır. Kursa 11tirak edenler· kur.!JUn ~ontında 

;J'8llllacak m1i.labaka Jmt!bruıma ıılrerek kazandıkları takdirde al.3oak
lan cı....... aratıına &6re asgari llO .,., azaml 100 wr ura kadro tah.'ii· 
sath -.a:zlf.elııl!re 8859 - JM:& sayılı knnunlar mucib.ıK-e al •bilf•ı.:t"kleri 
Ocretter!e tlı;yin edileceklerdir. 

EKSPERLiK KURSUNA 

Mecbuı:l hizmete tAbi o~ Ziraat mektebi mezunlanle ('n 
aııa1ı ana 'Y'tllfa buna muadil tahsil görmUş olup zahıtt ıslerinde tec. 
rübe ff ihtUa6 sahibi olduiunu tevsik edenJer ve 50 yuaın1 gecmt-mi~ 
bulunmılar. 

MUHA&lPLIK KURSUNA 

O...ı.t veya m0.01N0.">11t muhaSebe i•lerinde r"llı~·rrııf bulunttrı ':ırla 
en az orta '""8 b\ma rnuadtl tahın g0rcn ve 50 ya.şıııı gec;-memi~ olan
:ı.r giroblJeoeklerd. 

Kmv sonunda 7aptl1M:ak musabaka imö.h.."lnttıdr kazananlardan 
Anklıra baricinden geleıliere k.anunJ harcırah ve ypvmiyeler-1 \'eı Ue

celrtir. 
İ&teıd.lh!nn ..-lıda V92Ib Ve<siltalılrile nıh8.yf't 1/6/941 "kşanıına 

kadar bbaat ~ yaxı ile Ankaraio Umum Mtidürıı..ık Zat İflf+ri MU-
dürlüiün• mftrac~at f':tnıcl('ri lAi.Jmdır. 

1 - N~ bdviyf't l"il7deını, 

2 - Mektep şahade-!ıı::ıın~ veya t.aedl.knam~. 
S - cVa.""1> hizmt:!t vesikası, 

4 - Zahire işlers.r.dek.i ihtisDsına daır r(lı6mi vt'$lkn, 
5 - APt..Tlik terhis tedı::csesi, 

6 - Doiruluk ltlğıdı, 
7 - Sıhhatlerinin vazife i:f8sına mli~.ıı:it olduttınn d:ü .. ı-apor. 

; Y J!! N 1 SA ft AH :~ ::...,,., ı:>ı.J ~ 

SA n·=~™'R~MAL.MooO-R OGONDEN ~J 
Sarıyer kazası dahilinde çalışan ve halen işlerini terketrniş bulunan aşağıda isimleri yazth ~ 

kellefl8tle ait vergiler 3692 saytlt kanunun 25 inci maddesi mucibince ilAnerı tebffğ okınvr. SY'r 

MO~etfef'ln adı 

vo .oy adı 

Mehmet Sala 
Musta!a Tilrku 
Rıza Akut 
Must.ra 
Yani Papadopulos 
Ali 
P:ınapo~i Dimitri 
Ziya K~ 
Ahmet l!ili:cyirı 

Mustafa lirun 
Ahme! R•ıştü 
1'-tazllıın 1'üksa,·u1 
N;ko ve· tlı:-ahirn 

Mt'hmti' U•ı~cn 

• 
:R(':nzi o-.er 
Sadi R .. rtoslu 
Salih 

• 

isim ve 
ötıroti 

ı.-

MtlkineC'i 
Aı;çı 

İı.;kilt ı:'k2inO 

Aşçı 

Ekınf'k bayii 
Gi.lzıno<-u 

Aşç-1 

Kasap 
Bakkal 
Süt<"ü 
Dı !;>('m{"t·i 

Y.'dh\ eh<Uı( 

Fıı ·ıı" 

1'.fru ~ın~o:: 

> 
r~Jruır· 

T rzi 

Dcnıırei 

> 

f'atı .. •:!ı vrr 
-~~-~~-~ 

tbr;ıhitn 

Ha~n 

Nazif 

tı:nıırrıu ~rıft.-t 

L: ff ro·ı;.ı,n kOf:l

k.ır1df' 

TlcaretgAh edrcsı 

Saı ıyer Ort;.ıı;c··me No 4' 
Sarıyer Ori::l'("'me No. 12 
Yenıkily KOybaşı cadde!ti Ne. 7 
SarıyP.r Hanıam sokak No. 2 
Jslıny(' kayıkçı Jli.Jın1u So. No. 2 
P .... Kavak Büyük lıman No. 126 
Y. M:Jmnh~1lle Karakutü.k: No. 63 
fhı:-,iiL;.d, IT r~dctesı No. 192 

S. ycı TUı~c:e~me cad. No. 12 
Bu~·ükdere <·rıddr-ı;i No. 132 
~rıı ıyt-r l\tcsarburnu 'o. 87 
ı~tınyf> <'a<ld~ No. 121 

)' ~ıuhc..llt> K:ır<.ılüıtüı No. 3 

Emıı·fl<t1ı Do~u mllvakkjt N< .. 22 
» 1' ,, > > 

B. Fe~ri Köy N<'. 35/l 
Buy~ c1erc co:·ddesi No 268 
R. l<Pvnk <·aridesi No. 128 

• , , > 

ltılıl\r. Kazanç ,,, f.en . 9 lı4'Mf' Nc.ı. L.K. 

!•39 3/37 

A~.lt 9:!'7 1/32 

K_,,ç 
Seneel Lira K. 

937 
938 
937 
938 

9a7 
93Y 
938 
939 
939 
9311 
939 
939 
939 
940 
940 
9-40 
940 
940 

• 938 

01 
25 

46 00 
10 >il 

3 91 
24 
10 

9 31 
9 25 
il 90 
10 05 
2% 22 
ft2 92 
3 06 
6 84 
2 04 
8 H 

12 5li 

o 06 

MUV:t• 

une 
Lira 1(, 

ot 
Ol 

6 go 

2 11 
78 
73 
02 

1 ~ 
l 85 
2 31 
2 01 
4 44 

\! 58 

S1 
1 Ol 

31 
1 7li 
1 ~1 

01 

Hava K. 

L. K. 

1 20 

c.. v-. 
05 

111 118 

o ot 
a at 

1 ee 
1 H 

11 a:ı 

1 11 

1 17 
a 111 

08 
ın 

es 48 
12 6e 
• 119 
• 38 

12 
il 17 
12 76 
16 ö 
12 D6 
211 1111 
81 il! 
• 22 
g 11 
2 11 

11 " n :a 
09 

-· 
JtrM:l " 
14fl40 -16111 1 
ıOl'M e 
1/14 ,, 

lQ/M ,, 
10/411 1111 
161411 140 
11/14 6' 

1'.'41 -8/43 .,. 
:ıe/15 11 
wıo ıı 
1/38 17 
1/41 17 

)8/28 ı• 
lS/46 ıfl'I 
11/31 ,. 

12/29 ~ 

C- Yeken ....... 

LIN K. LIN K. H~ 

g ao ıoe 

ıı 1111 11 

a - a adet foto!raf. (2678) 13824) r; 1 C'~vad 

l'c <ı< ~ı...o~ H ,,.rj 
Ar<- Dcı~lu yanında 
Fn rt'An Prf>·ı~es 

Şevket :VR•Hnda 

Hizm«>tçi 939 3/40 J .. & iM 
.;JI Kaı·~griz 

Zonguldak İcra Memurluğundaıı : 
Zon~ ba&ineiiine bi.nnCi derece ipotekli ve tamamına 2150 ırra 

Ahnıf"t 

lbralum 
Pırnirl('fın S:ırf~t 

L(ıt!; Tozan J"O~

kuııde 

Aşçı 936 3/3' ııı oe • ıı .... IO 61 

kıymet takdir olunan Zongu.ldaC'ı.n Terakki rrıahull~indc- Ad;i:ve cadde- Cemil DcmircHn 
&inde kiln 2 dtikkiin , routrez 2 oda, bir hetA ve bir kuzine üzcı·i beton 1 
müfrez banitkalar· bir taralı taşınerdivenli yol, bu tarafı Annny{' oğlu 

'J"rıraty-ı: DotMıs

ıtrl•ıı" (T;ırat_v:-ı) 

l"<1dd"' .L. 96 

Bntu.·ıvan 939 7/11 IO 

kundur ... cı Andondan metı·ılk münhedim hane arSCteı olup b:ıl.:'fl lrzuhalci F1 e 
İbrahim ~niye.si. bir tara.h demir yolu ve bir tar&fı k.t:ı:a yoJ ile l'evrıli Vi,yenser 

Bı~yu lu t<tddefd 
Şalı ı sokak No. 
(,b • 66/1 
F..ınlrg3n preru;es 
K:ıdriye ynnı11ch~ 

h-lurrbbıye 988 8/40 a2 03 

gayri menkUJ. açık. arttırmaya konulmuştur, 

Arttırma pefiodir. ~rak edecek mü~erilerin kıym<·U muhrurminenin 
% 7.6 nisbe:tinde pey akçesi veya milh bir ban1can1n trm.ındt mt~ktubu

nu getirmeleri llzımdır. Materak:im vergi tanzifat, t...nvır:'lt ve Vilkı! borç
ları alıcıya aittir. 

Arttırma ~~l!tıDH!Si 24/4/j.41 P~·r'-f1Tl~ gununoeıı iuLaren herke;e 
açı'khr. 31/f/~l tarihine mr&;dif C rrı;ı .. tesı saat 10. 12 datr~r ~c ... :ı edi

•.lecekür. 
• Birlııd arttırmada pyri menkul f'lutıunmcn lr1ym~ünin % 75 ni bul

duğu takdtrde üatüDde btrek1lacakbr .>~k.Ji takdirde son :ırltranın tııohhudü 

baki kalmak üzere arttırma on beş ~tin daha temdlt edilerek 17/6/1941 
Sah günüoe rastlıyan sa.o\. 1(1 - 12 yin(" dair("(']e yapılacak ikinrt arttın.la 

neticesinde ~ 15 ibulmadıeı. suretU: 2!80 numarRh k1tnıın ahk;"tmır:un tat
bik edileceii ve 2oo.t numaralı icra vt- in~s kanununun 126 1nc1 madde-
line tevfikan hakları tapu ı;icille:rile SRbtt olrnıyan tpote:kli a\ac-nklılarla 

d.iğer alacaklıların ve U·titak hakkı Sl'hiplerinin b~ IY.lkl a rııu ve hususile 
faiz ve maarife dair olan ıddıalannı U5n t:Arthi.nden itibaren 15 gün 
içinde evrakı musbitıe-lerıle birlikte dairı•mlze bi1dirmele.ı-i llt...ı.mdır. Ak~i 

takdirde hakları tapu atcilinde bem obntyıınlear Ra'b~ 1-redebndf'n- bari~ 

kahr1ar. Telllliye ve belec:li11e rüsumu alıcı)'8 aittir. tlk pey ipotek: tutarl 
olan 12-46 lira 83 kuruştan f<tzla sürülmesi 117..wn&r. :F.ızla m<ı.him!'lt almak 
istiyenlerin dairem.izin 941 1120 ~ayıh dosy<t$JnS muraC".J.atlan j);'in olunur. 

nünden 11 çarşamba akşamın& ı 
kadar Dişçi, Sanayii harp, de-
niz, jandarma, muhabere, oto, , 
hava., deı:ı>iryol, subayları. 

12 - 12 Ha.ziran gününden . 
H cumartıesi gününe kadar: 1 
De.mirci, mıı.kinist, kamacı, ma
rangoz. imam, saraç, mimar, 
m uzika, adli müşavir. 1 

13 - 16 Haziran pazartesi 1 
gününden t9 perşembe akşamı- ! 
na kadar: Piyade sub~yları. j 

14 - 20 Haziran cuma günü 
general, ve kurmaylar. 

* Beykoz ıwıloerilk ıtnı-lnden: 

312 dahil 332 dahil doğumlu 
müslim ve gayri mü.slim acemi 
ihtiyat era.t.ın sağlam veya sa- J 
katları sevkedileceklerdir. Top- ı 
lanma günü 22.5.941 dir. Şube
miz halkından bulunan bu gibi 
eratın derhal şubeye müracaat
ları ilan olıınur. 

(3804 ) 

' TATiL ESNASINDA 
ÇOCUKLARJNIZI 

BERLİTZ 
Lisan Dershanesine 

kaydettirin iz! 
Bir Ecnebi Lisanı 

Öğrenirler. 
Ha.ftadıı. 3 dPrs, ayda 4. lira. 
Beyoğlu: İstiklal caddesi 29-l 

Zayi Ruhsatname 
29/ 12/ 939 tarih ve 2984. nu

maralı birinci sınıf muafiyet 
ruhsatnamemi zayi ettiın. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Ral:s - Topçular Kışla cad
desi No. 'l:1 Türk Lastik fab
rikası sahibi Aptulliıh Binalb. 

İo-ııııoıNİ Bİtı• 
IKRAMIVEJ..İ 

1 
1$ llANl<ASINDA 
Hl!:SAP AÇAR 

• 
Mff::lüm 

• 
Al. .. k~; ıtndı 
n;mitro 

> 
ı~tinyc < addesl 
No. 121 , 
.r u~·u~d~rc Canlı

bnl .ı Jrıkantnsı 

Bvbçıvan 

> 
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, 
Lokımlo 
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Gençlik Eğitmeni Alınacak ID~bagat ve deri yıkama doJab1 

Beden Terbiyesi Genel 
Direktörlüğünden : 

' sahn alınacaktır. 
ı - Vililyet, kıtU \.'e mm.~ler genclık kuluplerinde beden t.erbıyıe-ı 

si nıuı-.oü<. Gerinı beac:ı-. terbıyesı nizamn<tnlıt:l'l t.>>o~udarı cı.ıırtsinde ''8.lıfiu' 
mak uzeıt; a~fiiııdalı;.ı .,artl-.ın DQ:i:c. oM.o\aı·daa «Gcruplık ~ıtmeru> alma-
CRktır. 

ŞARTLAR: 

A - Türk olmak. 
B - 35 ya.ş.ıuı .eşmatru~ owurunak:, 
C ~ ı\skerlık vazifeNn~ yı-pn ıt~ olrnal\.., 
1:) - En az orta \ey .. muadilı tatlı-ıl gorıııu~ bulunmak •l.Jse veya 

Aiıkeri t"rh<iŞ okulları nı bibrmış olanhn- t.;ıorcıh olunurlar>. 
E - An~rada açı l~cat.. ve 5 - 6 ay kadar devam t!decek olan bede. 

terbıyesi kursııno:ı iştu-~·k t-derek lrurs nıh:.ıyetınde yavılıı<'ak imtihanda 
muvatfuk olınak. 

F - bıhhat bnkırnı:'lci<ın hf'T türlU ıkhrntie çulışabllecet< ve her ne\Ti 
beden t.tıorbiyesi taaliyetl~rlle tjimn:ısüJı;, oyun Vt ı..po1·l3rla~ işti'{al edebj
lecek duruıoda olmak. 

G - Beden terbıye~ı k m sunun umumı ~tlunalı ıle iç, disiplin ve talim 
ve terbıye talimaUaııra tanlom~n riayet edece&ıne ve kurs imtihaı:ıınde 
muvaffak t.Jlduktliın sour.ı genel direktorlükçc verılecek vM.iteyı K.abul ed.. ·~ 

t•exlııe dair nümune-;ine uye-un taahhütname vorıı~t'k 

İktisat Vekaletinden : ' l - ŞaırJ oh iki tarafa m~ik, 2Xt,30 eb'adJJlda ve buıuP ;'; 
ternıatile l>!rlllne 4 adet deba&at, 4 adet deri y>kama dolabı bit ~ 
&at ve bir deri yıkama doleb1 için li!rıunlu transmisyon ve 4 ~ ~ 
beygirlik elelarilı. motöıil kapalı zari usulıle ekıoltmeye korunufl>U" ~ 
lar, traıwnisyoolaı, motOrler ve diien . tefcrrüat kullnnı lmamJ,Ş >/ 
lhale tarihinden itibaren 4 gün içinde ve aııballj!ı olarak l•taııbuldl 
liın edll~lir. 'I 

2 - Bu eoyanın heyeti vmu.nı.i)ltlllİJlin muhl\lll.lDell bedeli a,,oD 
olup muvakkat teminatı 680 liradlr. ,,J" 

3 - ihale 24/5/Kl cumartesi p nti saat 11 de AnJcanıda V ~ 
binasında toplanacak sabnalma komisyonunda yap>lacaktır. Ta\ıpıet.ıll 
kUr gün ve saate kadar teminatlarını yab.rmaları ve 2400 sayıJJ tfJ ~ 
hilkümleri dti:resinde tanzjm edecekleri zarfları eksi1t.me se:Jond 
aaat evveline kadar komisyona tevdi etmekri l~zur..dır. ~ 

4 - Sabn alınacak eşya hakkında lazla mal<.ımat alı-nah - ~ 
Ankarada İktisat Vekil.eti Sanayi Umwn müdürlüğüne, tstanbuldıı e'fl 
k.a lktı.at Müdürlüğüne m(iraeaat etmelidirler. ~ 

11 - Kursu muvaff~•kiyetle bit.Tip vazi feye tnyin edil(lon]ere 365' sayı- , 

lJ kttnUn hükümleri da.hilind{' azami 14.0 lır<ı,YU k,~Jl•T UCıet Vf'r;lecektiT. ı' rrncı~ 
111 - Müraca:1t t·,rLhı n h<:ıyet 31 /!\ofnyıs/JıHl sonuna kadarrl~ r. 11:: 
iV - Talip olunların kursa ktıbul ~<.ııtl:ırını ve c.! .ha Cazla malUmatı vi-

13.yet ıneı kc-....:lcriudC" bcJcn tcrbiyC$i bölçe b•ıskanlıkları ile k~lJ·.dlarda kay. 
nırılqırnlıklard;ın aJnuı ları vP istidrı ile m(';~k.Uı ıılakk.erJ11ara nuirae;aatları 

l üzumu il :\n olunur. .ıı:2657 -.38161 

lstanhul liefterdarlıığından ı 

S/5785 

Dl 160/ 136 

1/1684 

5SIOOİt3~1 

ı. 1/ nı 

122/12494 

Nev·ı 

A-1::ıhmutp3şa CUhrv·ıynn hanının alt 
tca1 ında kilin 8, 9~-ıyılı dı.ikkiinların 

Muhammen 

bedeli Temınatı 

1/2 hi:cselcri, 580 43,g() 

~ ıhnngırde eski Çeşme Y: SormngiT 
:;o. k•ıın 53 metre 73 ;..ıntın1 ve 2 
N o. h arsarun 1/2 hior;e...,ı. 

Ahı<;elcbi mab. Balı\c~zarı c01dde

sinde E: 96 Y: 48 sayılı ustı.ınde oda-

<ılO 30 

la ;ı olan dUkkfının 1016/6720 hit>sesi 1089 81.60 

Alilçelebi mahallesınin Tutunculer 
Lımon iskelesi so. 3 No. 1ı ustünd~ 

odaları olan dükkıifurı 120/1440 
his.<;eSi . 

K.umkapı Bayram çavu~ mahallesi
nin Kumkapı iskele ve Aı-apzade so. 
E . 1,67 Y<'ni l.65 sayılı ü stünrJc oda

ları olan ıki dültkAnın 7992/138246 
hisseSi. 

262.25 1!070 

131 

Küçüh tasarruf 1 --------------- - -... , 

hesapları 1941 1 Devlet Demiryolları İlanları 
lKRAMIYE PLANI L------~-----

l;ı;uo 

Mercan Yavaiça mah . Uzunçarsı 

cnddesindc E: 183. Y: 240 s.a"Yılı dWc-
ı&.nın 30/84 hiSBesi. • 258 

Kumkapı Kuı;ük Ayasolya mah. Ka
dırga meydanı So. E: 45 Y: 19, 21 

19.SS 

No. lı ahşap eviıı 760/1920 hissesi. 712.80 63.45 

KEflDELER: 4 fwı..t, 2 Mayıa, 

1 A6uotoa, S lkl,..lt ...... 

tarlh~rlnde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERi 
ı adet 2000 Liralılt = 2000.- Lln 
3 > 1000 > = 1000.- > 
2 > 753 > &= 1500.- > 
• , 500 , = 2000.- , 
8 , 250 • = 2000.- • 
35 • 100 • = 3500.- • 

80 , 50 , = 4000,.- > 
300 > 20 ~ = 8000,.- > 

Muhammen bedeli (1650) lira olan l&O Blok Bagaj arabal"rı için 
aJtUmillitor pWtası (6/6/1941) Cuma günü l88t (11) on birde Haydarpa
pda Gar binası dahillndelı:i ltoınlııyon laratından açık eltoiltme uınilile sa
tın alınacaktır. 

Bu ife clrmek lsöyenlerin (123) Ura (75) n:upJlı: muvakkat tanl
nat ve kanunun tayin ettili v-ıkle birlllt\e eblltn.e günü saatine ka
dar kombyona müncaatıarı llzımdlr. 

Bu ife alt prtnameler koml.,-ondan r-aız olarak dailtıımaktaclır. 
'8.JOG) 

Emlak ve Eytam Bankasından 
22/5/1941 de lı:apalı aırfla ihale ler1 !!An edilen A,yazpaşadakl a~ 

manıa ~ IOkalındakl tırıru n oatı,ıan tehir edildiği il4n olunıır. 
.(39321 

llt700 

58151/ 28'1 

58/"523 

Kumkapı Küçük Ayaso!ya mah. Ka~ 
dirga meydanı •O. E: 45 Y· 17 No. 
lı evin 760/1920 hissesi. 297 

Kmalıad.a Çarp so. kAin 372,50 M2. 
ve 13 No. lı anıa.. 820 

Sany;,rde Yenlltöyde Panai;ya mah. 
Yenimahalle so. E: ıs Y: Si No. lı 

ll.30 

,. 

(Bö]ge so. No. taj 8) ev enkazı . 3!> 2.65 

Yultllnda 7azılı gayr·menkollerln satı;,u 5/8/941 P<>riembe günü saat 
l.UO do MU1t Emltk Mficfürlüğünde toplonacak olan komisyonda •>rı 

ayrı ve açık arttırma Ue yapılacaktır. Satış bedeli de!alen ve pquıdlı:. 
)'ezla izahat için Milli EmlAk Müdilrırutn 4 Oru:U kalemine milra<aaL 

(3800) 

~~~~~~~ 
~OMP~(MEt.~12~~ 

Tercih: Sizi al<l•tmı)ac:ı.'..- en doğru hakikat t~cti&ı'·11,ııP 
\e emel< isremeden tavuk suyu ile maımı.l bir lcouıprlDlt'. 
olduğunuz l~or•yi 'e lıuaını tcı!ıln Nlcr. 1ıt 

BÜYÜK ı:_~iYE MAGAZALA!UNDA ~/, 
çe•'J 

Sahibj; A. Cemalettin Saraçoğlu Ne!'::rfyat a:·<..:ırü: ,_.,ci~,'9" 
B~•ıh!ı.aı yer: ( H. Peklr Güraoylar ve A. Cerrı•lettkt Sara,ç°"'" 


