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[PAZAR j 

~ Al,,,.anyo Türkigegi hii-
6- oltırı1t almak emelini 
ti:longıçta oldağv gibi taz
dif ;te tehdit ile değil şim
il eliler yüz ve okş4ma 

• Mayıstan evvet 
e fl·ı 

totb· re çıkarmak u6Ulünö 
ık etmeğe baflamıştır. 

Atatürk ü yaptığı 
mü im temaslar 

}' 
~ü 3in Cahid YALÇIN 

fiı. hnnuyanııı ve İtalyanın 
~ Türkiyeyc karşı bugün
hitı b kü politikalnn. ile har
~ aıııangımndnki politikaları 
~ llda goze çarpacak kadar 
devı~u bı~ fark vardır. Mihver 
ile lı. ~1 İngiltere ve Fransa 
ittırar lirada sırf ted1tfüi bir 
b~ 1 aktctmcmizi bir türlü 
ta '.Ilı edcrnemı~crdi. Başlangıç
ltılı§; rk tnatbuau ne kadar yu-
11&.n ık doı;t ve mutedil bir li
o kact Uhaudı ure Almanlar da 
"iz b.ar haşın , kıncı ve müteca
:ı'iirk ır tavır a.ldılar. Ha.tayın 
l~.., 1Yc-ye avdeti Alman ve 
rtııtd?rı gazeteleri için hakkı
ca\'\j a en ÇJl'kın kelimelerle te
lıaıb~k bir vesile teşkil etti. 
"ulh 1 Mihver Devletleri 
~ k rrıu~edelcriırin haksızlığı
lakı~ ıs~an ebnıtj bir vaziyet 
dtnaın~k _ıstiyorlar ve muahe
tcu-,'-'f en tadil ve tashihi 
'~t bulunuyorlardı. Bi
t.esin eyb umumi harp neti
'l'urıt de clımı?.den çıkan bu 
'"deli topıakla.nnın ana vatana 
!>t'e.ı:ılil Al!fıaııya ve ltalyada 
ıcap P ıtJbarfü hoş göriilmek 

• 
===[.Yazan: Ceoat Abbas Gilre,. r 

8 
h:adei seni.yeye arzedil

mek üeere harbiye nezarıeti
ne biaa:t '9'tlke.18 kararuu 
F>tttren lılveşal ş.kiri ku
mandanım otomobiline ka
dv ~yi etti. 

A1.atiirk yalntz kalır kaJ
JDQS bana tıe.eceWı ederek : 

Cevat; şimdi beni anlı-yan, 
ve bana samimiyetle bağla
nacak ve işten ziyade nınk
sadırna hikim olacak kabi
liyette bir ya.ver ve birkaç 
emir 7.abiti, ve mülhak za
bitler bul! emrini verdi. 
(Sonu .'fayfa 8 siih n 4 de) 

Hood 
zırhlısı 
battı 

İtaly• ı._m tıehUğtnde ~ iddia ec1IM (Dido) 811Ufı Wr lmı~r 

1 Habesistanda 
nihat harekat 

Giritte 
Harp devam 

Fatih cina· 
yeti faili 

MütetaiHer yOklama zorlu
Qundan kurtuluyorlar 

ediyor Yeniden bir çok 
•talyan esiri alındı 

G LdODl'&, 24 (&.&.) - öğre - K nd• R roenland açıkla- nildiğine göre, Dlik ~'Aos- a ıye ve esmo 

Diin sabah müd
deiumumiliğe 

teslim oldu 

Tekaiit lcanuRunda bazı 
değişiklilcl~r yapılacak 

otı.ları:1erdı. Aı1laşılıyordu ki, 
l~n t· ~gzında muahedename
bın if <ı.shıhı davası bir prensi-
1~ret~desı cleğU bir bahaneden 

nnda Almanlarla te'un ~mi merasimı, ~- Almaa. kıt'aların-yet basit olmuştur. . Dük 
bir deniz harbi çok sade hi.ki. renkte. bir ünifor- dan tamamile 

(&oflu sayfa 5 aUtun 1 d::ı 

vuku buldu - temizlendi 

Ahnan tedbirler sayesinde 6 aylık 
yoklamalara arlık Hizum kalmıyacak 

ta li11.r~; • 
nbuıd ~ •lk zamanıannda ı.. Almanların 

19el'"v1aı ~ Alman propaganda 

Arnavutluk 
Başvekiline 

suikast 

Birçok Alman 
nakliy tayyare-. 
si tahrip edildi 

Ankara ·tHaaıtei JDUhabirimir.den tek>i~ - .Aeke.ıi, mes
leki mötekaifteri:n yoklama müşktilltmı izale et.mek meksadile 
Wr.aüt kammenda yapiaıı bul değiŞklikler liyibaıiı Mectie 
ııaıznameaiDe aıllılmlp, (8ofMI M)"(a 5 siitıın 8 de) 

\t!tl hlln adeta bir müstemle- • 
~, ll.?°t',Jt t (.."{1e• gibi nasıl Bısmarck zırhlı 
hattrıa 2C& nıtlıyette bulunduğu -
llın b1 l'tiaau Bır Rns gazetesi- d ) d 
~ .. dlPı ~rk gau•tcsi alyhinde Si a yara an ı 
R~~. ır makaleyi -O Türk Buna teşebbüs '!et 01

11 AJ'!lan mPnfa.atlerine Londra, 24 (a..a.) - Amiral- Loodra, 24 (a.a.) -· Gelen 
~, >ıırnrrıaclıgı ıcın- İE1hvıbulda- hk dairesi tarafından neşredilen eden bir Yunanlı :malfnnata göre Giritte Kandtye 

. Milli Küme Maçlan 
:'Ql-k('e~n })ropagamfa te.~latı resmi bir tebliğde şöyle denil- yakalandı :::~ile U::::ıu:eezı!ı~ 
h~?' tar; P t~rcümcı ettiriyor ve · mektedir: İngiliz bahri kuvvet
~n rn afa ıızerimle resmi Al- leri bu sabah ukenden Groen- Tiran, 24, (a.a.) - Stdani mi§tir. Diişmanm, kuvvetleri. 
~lıvora'lknnıımn etiketi ile da- Iand açıklarında aralarında Bis- ajansından: - için indirdiği mal?.eme şimdi 
b A.ırna u . mark zırhlısı da bulunan Alınan 17 Mayı~ta '.kral -.ıe maiyeti kıtalarımız tarafından toplan-
eı- \~~ Vt lt.a1yan matbuab (Sonu CAyfa 6 autun 2 de) (Sonu aayfa 6 aiitun 4 ıltı) maktadır. Resmoda.ki vaziyet 

etlikte ıJ<' ıle Tiırldycye hi.icum .... -------~---....-1111!!'11~~~-----ıı--~~~ de a.yıri derecede meınDuniyet 
ıı.çıshı { ~kn bazan acıktan leketimizdeki Alman makam- düğünÜ, t&biatio 1rusu i&e :~~~~~~~i:m~ 

~"til Ali ~il Adliyeden 
Çtkaıken 

Fenerbahçe Demirsporu, Gala. 
tasaray da G. Birliğini yendi 

cl~ler. t ı:ıhdıtıerden de cekinme- ıarı dolambaçlı ağızlarla hükü- kurdu yanya.na koyarak ara- ~ .... Ap&• 

bı~1C'rd ta:ıya gn.wteleri bir gün metin c;ekılmesi ve Almanyaya larında siyasi hudut çizmediği- Şimdi kuvvetlerim~ lMm teiı 
~a"tın en h~:P ıroıı.ılacağl za- dost bir heyetin iktidar maka- ni, gayeye vasıl olmak için her ____ cs..ı __ u_sa_yf_•_8_~_n_a_de)_.:. 
lterıdiJ Relec·egmı yazacak kadar mına gelmesi lüzumunu telkin vasıtanın makbul ve mE!fJnl sa- tı•.ı =-m:-;=====;;r:=ı=::a 
tnan g~nı unut\lyorıardı. .\ı. etmeğe başlamışlardı. yııacağını kendi ağziıe s5yıü- a· E s M 1 
1<'1-i ..... zetı:ıl"r ve istila ettik- 1 Bu hakikatler hatırlanacak yor. Yalnız söylüyor değil, tat-
~~tet~Uhtelif merQleketlerde olursa. Almanyamn Türkiyeyi bik de ediyor. Çünkü biz h~ _ ff A R P== 
"Uat 'l'Ütınd0 ltullnnfükları mat bir tarafta bırakmak, Türkiye- miz, sair bütiin ırkalr ve mil
hUcunı rkıyeye> sistematik bir nin hareket serbsetisine ve is- letler, onun nazarında aşağı T E B L f G LE R İ 
~111 r: başlamışlardı. Bn hü- tiklfıline dokunmam9.k istediği insanlanz. Onun itikad ve ima- '-===• - 11::-====lıl• 
V\iıt., •!{ Çcn yaz ~onlarında en veya istiyebileceği mtttalea ve nına göre Allah bizi Almanle.ra 
lnarıy zırvc:oıine erişmişti. Al- ümitlerinin ne kadar vahi oldu- uşaklık etmek için ya.ratmıştir .. 
tirznea .bizinı ''Yeni nizam a ğu clerhul takdir ve teslim edi- Bir insan uşağını da sevebilir. Londra, _u (a.a.) - Hava ve 
biicut ~ız1ı ıatiyımlu. Avru~da lir. Almanya Tiirkiyeyi yeni ni- Fakat onu uşak olarak kullan- dahili emniyet nezaretlerinin 
ı.llna in~-~~,_l"e.ı'lliteyi takdir ve zama sokmak emelini izhar et- maktan geri durmaz. 1Rte nas- dün akşamki tebliği: 
"orıatdı ıU41{ etmemizi bekli- miş ve bu uğurda Tlirkiye üze.. yonal sosyalizm böyle bir ırk- Bugün pek a.z düşman tayya-
de~i . Hatta memleketimiz- rinde ciddi bir tazyik yapmış- çıhk imanı üzerine mÜf'~ ol- resi sabili aşmış, fakat bunlar-

Fatihte nişanlanmış ok'luğı. 
15 yıaşındaki HayriiDnieeftin . ni
l&ıl yüzüğünü atmasından muğ- 1 
ber olarak ODB öldüren ve 81'
.kadaşı 14 yaşındaki Şükranı da 
ağır S11rette yaralıyarak ölümü
ne sebebiyet veren Ali Cemil 
ÖZdemiriıı cinayeti miita.kıp 
lı:açtJğını yasm.ıştık. 

İki- gündür şiddetli bir arae
tlnna.ya rağmen eıe geçirileuD
yen Ali Cemil dün sabah saat 
10.30 da müddeiumumiliğe ge
lerek kendisi teslim olmuş ve 

(Sorıu sayfa 5 ailtun 1 et.) 

-ı 

1 

le aaıaı · tır. Şu kadar ki bu tazyik mu- dukça ondan gelecek ''dostluk,, dan hiçbiri memleket i~ 
ın.,.~rtık n;!rcttar Almanlar bi- vaffak olmamıştır. Ondan son- teminatlannın başka bir maaa- uzaklara nüfuz edemem.ı'atir. 

Bir facia 
daha DiMii fatbol ımçlanndan bir intiba 

~en . ...,razı ve saygıyı ta- ~ 
t't<:iye hır tarafa atarak Ha- radır ki Türkiyeyc l<arşı tatbik sı olmağa imkan yoktur. &mu Sahil yaJo,nlan.na bombalar a-
~oğr.Ud Vekalı!niz Saracoğluna edilen hulfıl ve nüfuz politika- anlamıyanların vay haline! tııınışsa da hiç bir hMar vuku Enişte ile kainden 

( Yazısı 4 ür.cü sahifemizde ) 

t:~ an doğruya tariz ve hü- sında bir değişiklik vukun gel- Bu his ve iman Almanyada. bulmamıştır. b• . "ld k• 
tihb., geçrnısl'"'~cıı. Alman 

1
•
5

_ meğe başlamıştır. Bulgaristan yeni bir şekil değildir. Onu Hit- Şimdi tesbit edildiğine göre, ırı O Ü, Öte ı 
tn_ "?'at \;.& istilası başlıyacağı sıralarda -ler icat etmemiştir. Fakat Hit- dttnkü perjelDbe günü öğlıedeıı 1 
ij:~hğj aj?-llSlDJn Türkiye IDÜ- kendisini belli eden bu değişik- ler azami şiddet derece6ıine Var- (&onu MYf• 6 eütun 6 cM) ağır yara J 
v~ !!lt; '?.,~ık ga.?.etcl"rine teb- lik gittikçe bariz bir sima ah- dırmış, ac:ıktan ac:ığa itiraf et- ~,,...,..,...,,....,...,,....,...,,,._,..,...,f'V'J-v...,-v...,-vv-vv~ Dün sabah Feriköyünde yine 
~kiiırnl? .bıl' f1krada Hariciye yor ve dostluk temin«ıtıarı ae- miş ve muntazam bir usul da.i- HARn.__ bir aile faciası obnuş; bir ailevi 

'l'ur-k21 hedef ittihaz ediyor viycsine yükseliyor. resinde tatbike başlamıştır. U- F'" \ mesele yüzünden kavga eden 

cıy~n~ı~~~~l~t; ~~neb~;~: ati~~~: ~C:;~~ı~izi:!: :ın;l 1::1 ~fk~~~' b~ü~~;:: VAZı.YETı· ~il~:~m~:~~n~ ~ 

1 FIKRA 1 
·Mama lika 
Yazan: Aka Gündüz ~~•ııııııııı __ _ _ _ _ değişmemiştir. Çünkü değiş- kadını ile konuşuyordum. Al- IAldığıınıs tafsilata gör.e vak'a 

E.01.eklı' G;n .. er·a-1 ~J ~:l~!ri~m~!~/~~:~Iıi~; ın~~ =~:r!~a ı:1a~:~~'tmıJ: G ı·rı·t ha"'ı·lesı· tö~~~':!ı~= Pasa ma.haııe - Radyonun biri li.IÖyliiyoro.u: 

Al 
!j ı Atatilrk'e hayranlık hissi bes- ~dediik~~. ediyordum. Bana j()yle sinde Ruşen sokağı 17 numara- YugoSlavyada mama.lika, 

1 ıh liyebilir; Türklerden bazılarına da oturan i§c;i Aziz oğlu Hüse- Bulga.ryada mam8lika, Ruınan-
Sft71 Sa" bı's'e şahsi bir dostluk rabıtasile bağ- - Bizimkikırle ~erinizi sağ- YAZAN: • yin ile bir garajda ustalık eden yada mamalika ve her yerde 

fi ) lnnabilir. Hatta heyeti mecmu- . lam görünüz; hesapalrınızı iyi 1 Hüsnü bir aile geçimsizliği yü- mamalika vesikaya · bağlanmış. 

Cevabım J
) ası itibarile Türk milletini pek yapınız. Sonra: "Srae müttefik- E .. ~kli GenenJ zünden kavga.ya tutuşmuşlar _ Elinde tik.eti olmayan bir kim-

takdir edebilir. Fakat bu onu lerimiz Unvanını verdik. Bu ~ Kemal Koçer dır. Her ilcisi de yekdiğerine i- ee mamalikasız kalır ve bütün 
" Türkiyeyi de emir ve hükmü ref Bizin için kifi bir müka- .!--,;...;..;;,...._ __ ___,!t...::..::___. leri geri söyledikleri, bağırıp bu %irai istihsal beldelcriladc ni-
razan, c - alUna almak tasavvurundan fattır., derler ve aizi eli boş Bir adanın emniyetini de- çağırdıkları mrada bıçaklar da çin mam.iı.lika.? 

Ce • eva~ Abbas 60rer vaz geçiremez. Çünkü bütün bırakırlar. niz hakimiyeti zamindi. Ye.- meydana çıkmış, Hüseyin Hsnii- lılamalika nedir! 
(\> vad Ab Avrupaya ve cihana hfıkim ol- Irkçı ve nazi Alma.oyada i•le lı::ın ~üsle.~ d~ karalan ga- yü, Hüsnü de Hüseyiru muhte- lılamalikayı bizim Rize ve 
d <=ni Sab h bas Gürer'in mak HiUer için en büyük emel- bu ruhi hllet kat'iyen değiş . rantı cdebılirdi. Denizaşırı lif yerlerinden, ağir surette ya- boyunca Karadeniz pek iyi bi-
eıı (19 a ) dn intişar e- dir. Vatnnımı1.ı bize düşman ol- memiş, bilakis son derece Jrnv- teşebbüslerde donamna llN1- ralamışlardır. lir. 

~t'tıarner Mayıstan evvel) duğundan dolayı istila edecek vetlenrniştir. Nazi AJnianya na- vafafkivet unsuru sayılırdı, Vak'ayı müteka.ıp Hiisnü hi- Su, kaynar. İçine bir bapaz 
Qtı.ın bir

1 
'tarihi serisi yazı- dcğ'ldir. Belki Fcleme>nklilere, zarında dost ancak ona itaat Nihayet, donanma cihanın dise yerine daha polis gelmeden 1D.ISl1" unu k&tıhr. Eğer varsa 

h·enera.ı Al~oEtasını emekli Belçikalılara, Bulgarlara, Yu- eden ve tlhi olandır. Yalriız siyasi muvazenesinde en mö- aldığı yaraların tesirile ölmüe- bir kaç çimcik rendelenmiş pey 
~h et.mi 1 ısan Sabis tas- nanhlara ilah .. da hiç nefret Alınanya Türkiyeyi hüküm al- hlm bir imildi. tür. Yara.lan agır- bulnna. Hü- nir konur. Koyuca bir lapa o-
: .... al'ı., ş .ve bu tashih 22 · b · d F kat il B günk' .. h .._. ıtıt' ., ttı..r.ihl' hissı eslemıyor u. a m - bna almak emelini başlangıçta u u arp, Yeni mu.ha- eeyin de Beyoğlu ~haDCfline Juncaya kadar pişirilir. Şart 

1Şar ı nUshamızda Jeti için doymak bilme?. bir ha- old - ·b· ta 'k tehd' · rebe prensiple ·ı · · ;a....nıdir d<>la ta ~ ~- .. etmıAti Ark!ldası- ugu gı ı zyı ve ıt ıle n e, yem ıcat- .lca.ldırılınışbr. ""'6... amma, pyet p -
...... '-evad Ab kimiyet hırsı besliyor ve bunu değil 11irndilik gtlJer yii?: ve ok- Jarile öyle değişiklikler ar- Hem cesedi, hem de yaralıyı ki kft.seniıi içinde ceviz kadar 
,:-qeku G h_ as Gürcr'in ta.tın' d k 'b · ı ak ·ı f' · ---ı· ki k bu · (b' .. ~ en 

1 
ın e ere cı angır o m , şama ı e ııle çıkarmak usuJünU -..ıyor , anca gidije ~ muayene eden adliye dokt.onı yağ varsa kırmızı paprika . ~-

ı. tdifi.: • era ın itirazına · t' Tab' tt h"J .. .. tatb'k tm~ b 1 dnn d l ı..-----ı.~ n...a- ezdi qa.l'tlh~1• <!evab Y" ... nk' .. ıs ıyor. ıa c urum suren ı e <>fi"" aş amtşbr. Ni- uy uran ar .w.w:-uıu.19 yo. Hikmet Tümer raporunu yapa- ber) ile eritilip Uöı.uue g n-
~a int· .... • 1 nus- kamml:ırda. merhamet, adalet, çin ?. Buramnı yann •-'1.>il et- hına ""-ı.m..ıer. rak ··dd · mil·- lir. ~ıarsın ......... ,ı, atarslJi ka-ıı:ıar ectece •• tır. '41.lJ a................. mu eıumu ıge vermiş- ~ ~ 

Buğdayı, çavdan neyi olmayan 
beldeler halkı bunu ver. 

Öyle ise kaziyyeyt ortalıya
Iım: Macaryad:;., Yugoslavya· 
da, Rumanyada, Bulgaryada un 
yoktur, arpa yoktur, çavdar 
yoktuı·, pata.ta. yoktur. Biraz 
mısır vardır, onun da biraz a
cımtırak unu vardır. Onunla 
mamalika yapılmaktadır. Ve bu 
peynirsiz, yağsız mamalika. 
hazretleri daıbi vesikaya bağ· 
Janmışbr. 

Bunlardan anlaşılıyor ki BaJ .. 
kanlarda, Almanya ;çin ekmek 
yoktur. Almanya Balknnlara 
ekmekten b~ka bir şey için in· 
miştir. 

Eğer Balkanlar ve bütün 
Avrupa, sulh denilen maskara
nın ardına takılmayıp tn bir 
(müşterek müdafaa rephesi), 
kursalarnıış, bugün bq vaziye. 
te düşmeyeceklenniş. 

Eskidentieri biliyoruz ki ha~ 
yat, bir ekmek ka\•gasıdır. Fa .. 
kat şimdi, şimdi öğrenmeğc çır 
lışıyoruz ki harp te sulh de şan: 
ve şereften, fetih ve SP.ltanat • 
tim büsbütün aykın bir ekmek 
kavgasıdır. Demagojik göriilür 
amma, realitedir: Eğmeği olan 

(Sonu sayfa 6 aütun 7 de) ~ hak, ahlak bulunmadığını, dün- meğc calıı;ıaca!!ız. <~onu aayfa 4 Mıtu11 4 de) tir. Polis ve adliye Qhkikata eı flğı. Mama.lika buna derler. 

yadn yalnız kuvvet hiiküm sür- Hii-,eyin Cahid 'llALÇIN koymu$ardır. l========================= 
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61-
-Mabaid-

99 - Behiye İlter, a-1ltl/I 
Şimdi benim haya.bmm dtil • meçhul emellerine i8et ottrak 1 r:- ec7.&hane sOkak 13 n•ı:;;;-1J' 

m~n;,i~~h!angisiidi? ktı~=~i~~ek -.aya bil- Aliadoluya Hazırlanan tarifede geçen 1
" dr sele· k~·-Leman öw ~ 

Va.kı& Bebekte Nad1re ham- miycrek, ve muhakkak radyo g •. d ki • J • t • n Yenilik sokak 17 numara 

fmın evinde gece bile gördüğüm makinalan vasıt:ısile ~eri. ece er sen e e nazaran y Üz e r amı rı şiktaş, İstanbtıl. 
ve kovaladığım, sonra Erenk<>- belki açık bU'a.kılınış radyôlar • 101 - Hasan Ergene*: 
yünde amcam Hacı Beyin :nesa- dan istifade ederek birçok .in - g ı·rm ı· beş fazlalık var.? ·I . sımpaşa Yeldeğimren ___ .,_ 
~ altında hasta iken Galata- sanlart manyatıze etmekte idi- Mazeretleri olan- e reseler kü- Paşa geşme sokak 18 Il 
'may postahanesiDden ölüler ler. 1stanbulda bu şekilde man- İstanbul. 
fileminden aldığını garip bir te- yatize edilrni."ı insanlar vardı. lar için yeni ted- İstanbul bclediyesi iktisat mü.\ es:ısa istinat ettirilmiş o acak • hane haline 102 - Tolin Emgen 
lcfon randevusunda karşıma çı- Bunlar, §Üphesiz, kendilerin. b• I d dürfüğUııde te kkül eden tari.fe tır. kar gazi caddesi 332 n 
kan hayal Calibe idi. Yahut o- den ve birb;r!erinden habersiz ır er ÜŞÜDÜIÜyor komisyonu, muhtelif kazalard Bu formül htwrlana k bele- getirilecek Hurmalı aparlıman Şi Jı~. 
na benziyen bir kadln veya ka- olarak birçok cinayetler ve kur- kaymakamlar taro..fından hazır- diye daimi encümenine vko • 103 - Hasan Yıldll'ıtn 
dın kıyafetine giren bizzat~ banlar hazırlıyorlardı. Şilırim.imen Anadoluya tren- lanarak tasdik olunmak üzere lurunuştur. Şehrimizdeki medreselerin e- kez ziraat muallimi, mr ~ 
eli erkek kardeşi. Bu fikir, zilıııimd.e .olgunlaş- le nakliyatın son katarı 7 han. belediye H .. 'tisat müdürlüğüne Yalnız.belcdiye.busenefevl:a- saslı şekilde tnmir ve tanZimi.ne 104-H.H.·lfilmiEbir~-.ııa 

Filhakika mühendis Yücel- maya ve belirmeğe. başladı~~ı ranqa hareket edecektir. gönderdiği turifele..-in tetkikatı- Iiıde vaziyeti Ye htı.yat pahalılı- k rar ver.ibniştir. Bu medrese- ll Mehmet Ali oğlu Susi~ 
tenlerin apartmanında da ko - bir buhrana tutulmaktan kendi- . S 'c-rniı rd An-.J-ı . m tamaml:.ın'l k üzeredir. ğını nazarı ıtib ra alarak tari- lerden bazllan faltir iiniv-0r.site 105 - Halük- !§can ~ 
valadığım ve beni o garip gazla mi alam1yordum. .. . on 6,~e e ..ı.w.ı uya gı : İktisat nıildürlügü bu sene, fclerde g.eçen se ye n raıi e- talebesinin barınmasına, diğer caddesi ömer ~a maliallesİ ~' 
bayıltan hayaletin yüzünü sa- Çünkü, bu usill, ne alçakça,' ,dcnler .eskiye. ,JJ..aZarail bir hayli her gnzino ve e-ı~ce )eri tari- sa.slı bir zam v pmayı kabul et- lmzılan da ~tanbul maarif mü- rucuoğlu apa.rtıman 56 BtM' 
rih surette görm~ değildim. · ne iblisçe, ne mel'unea bir usul! çota~- Diğm- taraftan bir fooini ay.n ll!YJ:'l tesbit etmekten- JWŞtir. Zarola:ı: bilhassa · ı i fi.. dür)üğünün talebile maarif mü- lu. ' · aııi • 

Fakat, O:~ vücudü, ay.. ~a~~r olmadan manyııti~ çoıc kiı:µse!er vilayete müracaat se bu iş jçin wnumt bir formül atlaı'l üzerinde yapılacak ve va- dür1üğU. emrine verilecek ve bu- 106 - Ali Rıza Silah f~ jij 
nen onun vucudu. Om~z~. ba- cdilmış bırtakım ~ ve bı:. ederek mazeretleri dolayısile .za bulmuştur. Gaz.lno, lokanta ve saü olarak geçen seneye nıiza- rada çocuk kütüphaneleri ya- kası Tüfek lmndakhnn~ 
fJ!. bacaklan, beli, aynı ıdi. Çok haber khrlınlar ·ve insanlar va- l • cdik1 . . eğlence yerlerinin sınıflarına na. rnn yüzde 25 nisb~nde ohlcak- pıl.:ı.caktır. nu ara :Ankara. ~ 
muhtemeldi ki beni ta.kip eden sıtasile akla gelmiyen cmayetler ~anında a:ıd~. . e:ınr ve ye- zaran tarif 1 ?ini kolaylıkla ve' tır. M~elerin h:ı.ngibrinin ne l07 - Ziyaeddin Gi,iler~--" 
ayni hayaldL Ayni kadın. 1 yapmak?. l ·nıden sevklen ıçın rıcada bu • süratle hazırlıyabilmek üz.ere Yeni tarifeler bu hafta içinde gibi tamire ihtiyaç gösterdi~'1i Yeni Ma.hnlle 10 Ttmmuz " 

DJ.ğer taraftan. (ölüler ile - 1şte bunu ve bu görülmemiş lunmuşlardır. bulunacak olan bu formill saye- irn ve 1 hazirandan ıtibaren ve bu in<>aata gideceH para mik- desi 97 Bakırköy. _ ~ 
mindeıı) yapılan ~cayip telefon müthiş canilerin . _maks tl_annı j · 'öğrendiğimize göre vilayet sinde tarife isleri müstakar bir tatbik olunacaktır. tarını tesbit etmek üzere müte- 108 - Müfide Tekin ~ 
da da bana Calibe tarafından meydana çık~abilirscm bll'çok . . . Z... cx--------- hassıs bir heyet medreselerde yet müdür muavini I abri ~ 
öldüriıleceği.m telkin olunmuş- ' insanlan m~hul ve teci ölüm - bn· vazıyctte bulunanlar ıçın ye- tetkiklerde bulunmakta ve mcd- ya. _ . ..ıtl 
tu. }erden kurtarrfıış olacaktım. ı ni bir kolaylık dfışünmektedir. / KTISAT ADL/Y E Df""'"C" resekrin i..,imlerıni tesbit'Ctinek- 109 - Necip DoğunC'll, 'flJ'!.:, 

Fakat bütün bunlara rağ • A.mcrun Hacı Bey, benim mut- 7 Hazirandruı sonra cvveloo tedir. Bilhassa Fatihte cvveJce bağı cn::ldesi u9 . num< ı"a 
men kalbim bu kızın. kendini laka zabıtaya müra.catimde ıs-ı gidemeyip te şimdi gitmek isti- Ev e · eki çorap Sahte on.o tamir olunan mcdrc eler yeni - kiictu.r. _ ·..J 
bilmiyen bir ölü olabileceğini rar etmekte idi. nl • l . A den tanzim olunacaktır. · J· 110 - Gökalp Gü.,.cy. ~ 
veya erkek kardeşinin elinde bu Fakat zabıtnya müracaatim • ye er tesbit olwıarak bunlar ma ~ıne erı a Va§l Belediye buraya ha tahane - . yolu Sclamiço me, Gili:el ~· 
nevi cinavetlerde bu derece feci ele ben hirbir. faide göremiyor-. için hususi vapur ve trenler te- lerden alıncak karyolaları ko- 4 numara Kadık ·J'· 
bir rol oYrıayabfleceğini kabul dum. s . min olunacaktır. Mıntaka İktısnd Müdürliiğü • Mübadil bonoları sahtekar- ync~~ü~~.:. .. A y r ı c a iiniverstic 111 - İdris Ali Yuz ""..:.. 
etmiyordu. O halde, bu garip Bu gÇ)1Je görülmez, elle tu- 1 ~ tarafından evlerdeki çorap ma- lığından dolayı ikinci agır ceza- rekto.rlugu bu medrese!. rdp otu-_ . Yalıköy sokak İshak a ll C". 

vak'aI:ı-r serisine mühendis Yü- t?lmaz, harikulade usuller faa- 'urt,. U. Bak kil)elerinııı mimerotu141 tabı J da açilan amme davasına dün racak fakir Unıvers :re ucuz de 5 • 1 Beykoz. _ _, 
celtemn knrısı nereden ve ne liyetlcr sarfetmekte olan cani . · • tutulacağım yazmıştık: . de devam olundu. On.. P.ört lfa-' yemek vereb.ilrrıek için tetkikat . 112 - Adem öz 1emır ~' 
münasebetle giriyordu? lerc znbıta ne yapsın?. ı ~ Kontro1 ve numaralama. i lne dar suçlu 1 L- m bu muha- }'-npmaktadır. • ı huriy~t caddesi Berber )1 

Bedbaht Bahtasor'un toprakt Bayan ~miııp Kagliyarl!.. !a ka~ e~ "ı yarından itibaren b anacak- kemeye bircok hiUerin celbi ' 113 _ 1sm ıi Y~gun. 
kabrinden döndükten sonra he- 1stc zabltaya, kanun ve ada- ·I 11 ;;;;, ur. Ev~crdoki corap makineleri. için :müzeltkercler y~lınasına pazan 62 t.zmir. 
men bizim Cimiye telefon ettim let pençesine teslim olunacak • ııin sabit aksamı sökülerek ra.cbnen el•serişin,lı;ı !'.!'Clmcmesi, 114 - Ömer ~1cvki ~ ti 

' · • Mıntaka lktıEAd üdürlüViine duru · ç ' v ve mühendis Yücelten in kan - ilk e1le tutulur iblis DU idi, ı bu D'.:_nun. sabcır.:!.. Fı- geti..;ll'>l'r>kJ hut"'da d g~ı:::ıp . Şr\anın bır }\ere dal.ıaı~taµ- Abbas aga y . ıtc ............ 
sının ne olduğunu sordum. 1 olabilirdi.. . ' . DU .,. " '1"" t< .... .u.uuı mur caddesi 45 nunlPra 

Ciiın.i e\'Velfı. benim telefon et- Onu liııntlttikten v~ mti.skesini · t •L • ğ · nuıııanı.lnrui .tır. Mrıkin ere taş. , 
tiğime bir hayli zaman iımı .. yırttıktan• son~~ wafı el - ·· )4fOS SQ.r. uya l iplik tevziatı, bu esas (l.,ahiliııde llfi - AJ Ay 'ınur Ti 
madı. Ancak o garip uykudan bette kola~ ~ı. 1 • • •·., . çft ilecek yapıalca. ktır.. .. • 

1 ~· Odası Sicil me':m.ım j ·n. ~ 
uyandığımı, hastahaneden çık- CalibCniiı crk'ck kardeşi Ke- ııı:;:; S h - l Tüccarın ıitirazfarı l 116 -1tr, ~

1

m ALi Dıl~ 
tığımı anlattıktan sonra kana.at rami ile Qtc\de beraber yaşa 4 t .KahV& ihtikanndan dolayı v~ a 1 g U kt b ıl edilmedi OiiQer karde ı r 2/.fı - ~26 t ~· 
getirdi ve ha.na birkaç defa ~

1 
ma~ a olan bu kadını öerhal en nlen FilibosoıYlunun başka bir ist• ~ "·i · zalanm .. ~sı istend~ .. ,, buJ. • .. . , şl 

tahaneye geldiklerini söyledi sıkı bir ·tarassut altına almava suÇu dalia ·meydana çık'arılnu.~ 1s " Yük.,ck fi ti 1 rmlv ni;li saç Sumer~ank tıırnfı~qan m\l· 117 - ~aplaıı .. ,.,, Y' ttL'1 
.Mühendisin kansına gelince, karar.-vererek, dn beş gündenbef tırl b' l'~~nbul tth:pat ve: ihracat satmakla SU<'l ord:1ı ve nn- bay~a. edilec~ ya~ae~l~ alı_fn ketı Hahrıyeqc kai.tan • 

o baygınlıktan sonra. doktor gel ri görünmedi~m ~etemc git-
1 

Belediye Sibhat Müdürlüğü Bır ı er]1 uml ltif~mı ~tat1i~i Salih don lıaJ...1n.rınıia Mılli J{ot'tlrtma fıytttla.rı k_ onmuşt_u: .o Zl ~Clf: bul. .. -d-1 
....... ıQ ve onu nyıltmıştı. Başkaca tını' . 1 

• ı ı..ı ,ı,; !i. _ . • :ınguog u s a (! m ştir. L "\.. f U t tt kl ll8 111 Il çuı P-:. 

h-~ b' f kalll..:Je}'k lm H ~~lllloaıı yapılan .tqh~ !1«:? - Bay Salih, bu V:l.Ztfö}? zaten k::ı.nununa M' halif h 'tek ·LN'Ul j erı~ JJ~ ıya a,r. ı ıraz c ı e l • • - ~n uıcyyep ır r Jr 
ıç ır ev ~ ı o amış, erke$ hayretle: 4 p, ... ,'"·tbu kahveltrde n:fütul d"n d"'ı...yı 1.,... dA•·aya d ... ·ıı matınn. uüt. _ ~ ı fı"'1i.tr<iv.ibı . 1,.M& 1 k o:-vn.lnız, vak'adan bir hafta son- - Yahu! Y<><!faormusun l<en1. ~.. ~ - ''ek&.lct~m vapina.Lta idı. Maa- " v.ı:a. <1'U ~ 1 v ..J'•"-1t ··tt.l~i.i l B'!ftt;-. 1s ~ ~ !-"!>' ~ Q ffi""' rUu ktku akla bulun- af'h o-. 1 ı'kın' ,.. ., lı'ye cez--l., d'-vam' o- Ti_caret CKwc r, ı ır~n_ ogazıçı) ~b 11. •. """ 

ra, kan koca tekrar Italyaya Galiba tifüse ak~il"n...,..,,,,.,nL "7! 1 rn ı • .aa..-ı u U. hık ı s~i- "'' " """'" "" " ı Ü ı<ı s ,... . etdi y .... ""~ du~. da aplnşilmıştır. 1 hnceye kadar um mi kütiplik ıun~tur. tetliık ederek varıt go!ffienuş~ .~ 9- kiye vzp.r, ~ \ 
hareket etm.i l . anına kimseyi sokmadılar!,. .Fı~~~glu, bu suçundar_ı do-J vazifesini gorccektir. Suçlula.re y d , ··ım . '\e Şark Aııadoltt- y.ap!gıl:ırıntı Güldcre sol).nk D nur.ı :ı 

Bu karı kocanın 1talyaya ha- Gibi sözlerle karşıladı. • layı ıkıncı 0.efa olarak adlıyeye . n. or ruı P 0 e3ı j zam yapılam~:yacağını .Mıntakn . , ;l20 'l""'i ~lahmut J . 
reketleri şüphesiz benim için bir Fakat bizim şaşı Siileyman ·ım;~· ,., _ 1 dolayı=,ilc h. kl.ınd:ı.kı ~c da- · Ticaret Miidürliivüne bildinniS- Sofular caddesi A vm r ... r. 
surp·· riz teşkil etti. Fakat Ciimi,. beni görünce niüthiş bir .telaşA la.· v~rı "S' .. ır. s une ayıttıı vası sukut e mış 'e dı r Sl!O- • .-.c:ı d 8 J t t r. -- 'li' 1 • f ./, d d · k" d · tır. , yanın a nurıar.• a 

lhmüh~ndtisinttiklka~~u::PQ. t"-t!.~~nldum .. dol.ı~or şizi Uç- . t1a· va< .. Kuru-muna buluna y r l'~ :~~~ucez:ıa::ım: ~tc~:,· Yağlar, evvelce - alım fir.n"t 12~ - Fev. i;e ç • are e e ennı, ur =o a. anyon.. . miştir konmamış olan guz kurn yun· Ataturk ca.ddeşı Bostanl~~ 

\

de kadının kendisini en iyi te- Dedi. Belediye elelrtıik tramvay ve · , • . . ıe:r me yeniden rnttbayo.a fiyatı 114 ııun1ara, Aııt<u~yu - .n:.ı. 
davi eden (Milano) daki bir - Hane;\ doktOr?. · · tünel idaresinin liwc · fırmalari- S~qhı an tı mUd!l.f~ı 1:ovmuştur. Bu fiyat, kilo ba- 122 - Halit Tur.ı, Z~*r 
doktor bulunduğunu, mühendi- - Sizin yathğınız hastahane- .yardım., e· donlar le tünel kavı51 &atın ::ı.lmak hu- yap~ıktan n.ra ın hkemcnın şırİn 74 kuru.1tur. Avııca, ran- lnk Glorya 4partmanı <l~ 
sin sinirli kansının bu kaprisine nin dohtönı '·· . il susunda temaslar yapbğını, k~r ve~. : u.zcrc dosyavı_ tet- dlmam yüzde 55 i gc en yapa- N~'}alltafi. 
muhalefet etmek istemediği için - Acayip'.. u . · hatta bu husus bazı an1'1sma- kik ~b:nc~ı ıcın du u ınınnınJ;a~ ~ıhıra da boher nm''l.n :Hu 30,l .123 _ Tur.an,,."1'oprıulat 
razı olup gittiğini söyledi. ı Süleyman gi.ildü: " "ı.ııı1'- v~: lar da. yaptığım ynzmı . Fa- 'ka bır ~u~c bır ul.nuµunn &· kuruş fiyot kor,ıJn~_,ur. ); de i U'-'gu,n apa ~ar~ Ta~ 

Bunu öğrendikten sonra, ken - Hep de böyle dirsiniz .. aca- DilbetUdc kardeşler. 50QO, Ali kat dün alakadar t v ç !ırması rar verıldi. 1 Diğer tnrafltın, ı: Un, tiftik 121 :.-- Jale Koyuncr, tsta 
fü kendime, tabiatile şöyle dü - yub!.. ~~~~~, ~k~:I idareye müracaat ederek lı:;voç- ··:n ""Ü İ ı·aca ve yapağı ihracat birliğindç' bc;.çd y.esi Do· lu •Y. rdu so 
§tlndllm: el . k Dedi. kağıt limited şir~eti 1450, Ro- tcnbbtüsl5h1cl. ~a}Is:ışı ge~~~~ekt~e. • idare heyeti içtimaı yapnıı .... Lüle apaHtmnn 2· mın. .. rn· ,., 

.Mühendis Yüc tenin arısı, - Her hnlde bir muamele eli· ;· şe crını, vec ıtt.t ume ının Dünkü i ıraca.tın yekenu ya- +•r. İçtimada .birlikle.,. umıuni' - 121" _ oh..--'·°"~·- Ulukut. U!", 
..n ... ,.....,;., benı' tn~Vıı diicür - slk kalını<> olacak'... bert :Bahar '\te kardeşleri 1250, iS'af edemi.veceg~ini bildirmistir. '-' 14 

, .., .ıınALWU t ~........., ·~- """ll tı1 M -.:ı Rodrik 750 ·s v n nm milyon liraru{tır. Bu arada ki'tibi Salih Bangoo. 0ı'Yl_u da .ha- maub"y Şafak •-ok ı' Da'%11 
meli: irin en müsait bir vasıta - Yoh!.. onıro 1 • • ~ar- Bu vaziyet karşısında tiın~l -t_ "' ~ • ıı< dorı'kes lOA"" .1..,.....n "'..-:~:: el dün ~virreye susam, Ruman- zır bulunmuştur. Bırlıl·, Anl·a- p .... -anı r,.t_. c-;! .... ı. 
olarak seçilmi3 ve hazırlabbna- ::- Nasıl yok~... w, ~V-t"' ..llllJ\a yan kayışı temini .isi suya düşm:i§- 1 ....... l>ll• u·.tı'L ~...... ıJO 

n .. 1 -r;ı;;.,,._ be - 1000, ~8.ğıl.Çilılc ve Matbaacılık 1 tür. yaya ;e· in, Almanya ve Fin- ray.a bir .he?·ct yollnIQnğa k::ı- 126 - Abd İll ılı Esin. i'f 
ya ba.;]4anmıştı. A:-66= n o ~ - Si7Jn bir hasta gelmiş!.. T A. ş 700 Cem.il N · k · lan. d'yaV!'I tütün,.. satılmıştır. nr verr:nı~tir. '.an<ın1 Zc'-·re.'" c . ı,.,,,ı 1o6-
ceki !ni müdahalemle bunama- - Bizim bir hasta mı?. · • • ecıp ar- J.. " r r- ,, • ~ ..... 

lm dım Uhendisin. k , deşler 600, Keropc Gala~an 400 Bir tayin ---------------- lst1nbul. __ _. 
1 0 a.say m a- - Bilmem... Kasımzade İbrahim ve 1smail 127 - Erkin subay sslO"· 

ı üzerindeki {alemelcrine de- Hemen telefona koştum 3QOO, Anary'.()8 lsaki7 ve Ha- Halen Vi§i hükfımeti ne~Jı- z O E ı · · · G ı "k . -~ 
m edeceklerdi. Hastahane~·! açtım. Bizim u.ı;;; de ticaret mümessilimiz bulu- f' r nn gemısı. 0 

cu · d ~ 
O halde, benlın düşmanım kilinikten ye~ane tanıdığım dok ralıı.mbo aoo, Yanko Trilidis nan Cemal Ziya. Ticaret Vcka- l 8 - Mümtaz. An ~ 

endini belli etmekteydi: Ma- tor T. yi makine başına istet., 250• Şamil Ayhan 25o, Salih leti iç ticaret umum müdürlü - sar Kandilli caddesi 7S n 
am Kagliyari. tim. Bir hasta ile meşgul oldu- Bıçakçı 25o, Yorgi 1spirof 2oo, ğüne tayin edilmiştir. 1 G k k k İstanbul. ~· 
Bu garip medyum, belki si - ı:"\J için Uç döı.·t dakika bekledik; !sak Helva ve şeQki Silvestro Vekalet. mumnileyhin bu va- eç Va Jt e ffie Vermeye~. 129 

- Orhun Akman. ~· 
irbaz, modern sihirbaz kadın. ten sonra geldi. Heyecanla sor; 2oo, Ligor Tiriliilis mahdumları zifesinde devamına karar ver - dat caddnsi 270 m;ma.nı, 
Modern sihirbaz mı? dum: 1 150• Remzi Aksun lOO, Andon miş, iç ticaret umum müdür - 1 • • • • v } d dik. ~ 
Hayır. - Hnyır ola, beni istetmiş~ Papadoplos l~ lüğüne de dış ticaret dairesi re- PIŞ1191CJ Ve ÇlfagJ yara a l sui1:°mahk~:~iı i~~~~bbli, 
Ben cinayetleri artık izah et- siniz, doktor!· is vekili Selamiyi tayin etmiş. 

F
·ve muvaffak olabiliyordum: . ~ Evet~: ?edi. Ben ~ttim! Tahlakalede tir. yUf3ı - Sıdıka özüd 
C 

i .
1 

İstanb ld Sizin dP-rlıgınız oldu da... S .1 k f ati Dün bir zorba mii~terinin meyiz. Bu ;şi yapan gitti: He,- - - c 
. nn .ve cam er, . u al - Na.cıtl benim dediğim?. çıkan yangın opa ı e a ası D a- bir f1nnda ç.ıkar.dığı gürültü sabı da kapattı. l;Iem bu saat· gnloglu, Nwuosnıan.te ,,nı~ııım 

k ınsanlan. manyatize et • - Arkam?.dan bir hasta ge- tJlan genç iki kişiyi yaralaması ve kendi~ ten sonra ya~ktır. ;, .ci Birlike\ i 4 nuıı:.ur:.ı t:ıt ~ 
ekte ve henüz anlaşılııuyan tird'l , Tahtakale tele(on sokağında . f · ı 132 - lbruhim Uy o.1. ı er • S · E .. te B ~ k" .. d b. sınin de polis tara ından Yolunda sÖ1ler söyliyer.e~ :;,ı 

_ Bı'r .. h"sta mıJ .. Nn..o.•l bo.-. 62 numaralı Hel\•acı alihin ka- yup ogumcn oyun c ır ak k dl' .1 . .(abril\\''.31 karton. makin 
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12 Mayrw 1357 

GOn 145, Ay 6, Y1I: 941 - Hızır-20 

"' - • ..,. """ yaf yufka · artha · de k' ım H"' .. crlu Şaki Y ala.nara a ıye~ verı mc· ona vaziyeti anl tmnk is.t~ljlll.Ş S \ ıe ~ 
f:::a ?. Tı kı . . L--"-ı kta.n, ~:U~~ur :ni: ve 

0~!en i~~n ° acı':!da ~u g~ç başın~ si ile neticelenmiştir. ise de lbrilhiı:ı;ı Topal bi~nbı· ~ i33Er: ım Su~--~~üı~ ... 
- P sızın ._ı .. itfaiye tarafından söndürülmüş dan ağır surette yaralanmıştır. Hfıdise etrafında. ynptığımız re kızarak: 1 tepe i tas yon caddesi 8 n 
~ Yok canım!. tür. Hadiseve sebep ayni köyde tahkikata göre 'şin aslı budur: - Vay! Siz bana ekmel< c· zt 
- Evet!. Mehro ........ Yılmazın 0g-ıu ile Şa- Büyük BUibülderede oturan verriıiyorsunuz ha.. Alın öyle ô 3~pe. H' Et 
- Ne diyorsun!. Fllkıt:t kim- Dilençile:r ~og" a- ıc.. ve arabacılık eden sabıkalı- ise. 

1 
'J: - ırant ""man, 

ml·cı bu?<.. JI kirin kavga etmeleri olmu§tur. 1 t paşa caddesi 42 ııumar~· #,. 
ti l d" -· · ardan brahim Topru: evvel· Diyerek .sustalı çakısını çek· 3- F ı tı P _Vallahi Türk değil' ga1iba!. ıyor Şakir: 1; oğlunu ovecegını ki . . h . . . . l o - •evzi Mc.ı.ır , ı. 
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AtatUrklin Hayatından Yazllniamıs HafJralar 
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Komitacı Aşkı 
H.tr 

Şu halde acaba 19 
ne istemiş? ve 

Yazan: MURAD SERTOGLU 

Anna Makedonya ihtilal komitası 
tarafından gönderilen takdir 

lllektubunu heyecanla okuyordu 

V işi hükfunetinin :Basve
kil muavini amiral Dırr

lan (Paris) le (Vişi} ar3.l!lnda 
mekik dokuduktan, Alıntın dev

Atatilrkün yaptığa mühim temaslar 
f Bat t•~,.fı 1 lnel sa•·fadal 1 

let büyüklerile bir hayli müza- Ve otomobiline binerek har
kerelerde bulunduktan sonra bire nezaretini genelk•nnıay 

1 
Tefrika No. 2 9 dünyanm merakla beklediği reısı -Orgeneral Ceva • mPı humu 

/ nutkunu söyledi. ~iy~rete gittiler. Mftşari.inileyh 
~a eve döndüğü zaman 1 du. Genç adam onu görünce gü- Amiralin bir nutuktan •.iya- . ıle ı~.ap eden hıısusatı görüştü -

\..~~eg on dakika sonra bahçeye lümeedi: d~ Fransız vatandaşlarına. bir ı ler ve icabında pek mahrem hu-
k1unuyordu. Ne şekilde hare- - Safa geldiniz! dedi. Sizi hitabe diyebileceğimi& sözlenn- su.salta kullanılacak şahsi ~ifre 
et ~ek lazım geldiğini bir j bu akıµlm yemeğe davet etme.k den anlıyoruz ki Bay Hitle.rı mıftahlan teati olunduktan son 

li keatirem.iyordu. P'ırııat ne i.tiyorum. Eğer :kabul ederse- Fransa.dan filosunu ıstemem~ ra Şişlideki evlCl'ine cf<irıdıiler. j 
~ hami olmuştu. Cevdet o- 1! nn beni minnettar bırakacak.111- mfuıtemlekelerini ietememis ve Nezarette kumandanımı bekler-
~& girer glnnetı tabancayı nu. 1 ken karargiilınru:ıa alınacak za-

1 

Pek!ıl göğsüne bosaltabmr,I Anna: ' nihayet Franııa.ıım lngilt.ereye biti.eri not ettiğim kağıdı cebim 1 

~~kle ağır vasifeeinl bir An • - Nasl olur? Siı;i rahatsı" harp ilan etmesini de isteme- den ~•kardım. !simleri okudum• 
~·•el Yapabilirdi. Bu.oa rağmen ederim diye itiraz etmek istedi. miş. Hatta görüıımeler oınasın- muvafık buyurdular. 1 
~te hiç bir iş gönnedt>n evine 1 Fakat Cevdet o kadar kibar bir da Fransız hükümrıınlığından l Atatürk de o günlerde görii.~-

17 ~iiş bulımuyordu. şekilde hareket ediyordu ki, herhangi bir Ceragat ve feda- tüğü Kurmay Albay Kazı,,;, 
ı ...,rkak mı idi? Anna bu arzusunu reddetme- karlık ta istenmemiş!.. "Trıı kya umumt müfettişi Ge-h· ~a inanmıyordu. İ~ini tah- Din doğru olıruyacağını dil!Jün- Ancak bu kadar kat'i, bu de- neral Kizlm Dirik., müfettişlik 
~ ettıği zaman, kalbinde haya- \ dü: ~ sarih iddialar karşısında kurmav heyeti ba.şkanlııl:ı i~in • 
lll ru feda etmek hususunda en - Pe.kltll ! dedi. .~ insanın ihtiyarsız kendi kendi- not ettirdiler. Kurmay Yarbay 
lıı alt blr rereddüd ve c;ekinme . ~ sonra iki genç, ihtiyar ne: Arif "maslüu Eskişehir mebu-
~ Sııı ınevcut olmadığını görü- b.ır. ın~ır atacının dibine yerleş- _ Almanya. Fransadıı.n do- su., ve Kurmay Binba.'Jl Hiisrev-
..ar~: Hayır, korkalc değildi. tinhnış olan küçlik masanın le "Bertin büylikelçisi Hlisrev 
"il 1'1 gösliıili bile kırpmadan başına kar;ıılıklı oturmuşlardı. nanmasıru istememiş, müstem- Gerede., müfettişlik kurmay Jıe-
~bilirdi. Fakat i6te mana.- Eınirber, muntuaman yemek lekelerini istememiş, kendisile yetini tamamlamıştı. 1 

anlıyamadığı bir kuvvet !eri taşıyor, onlara hizmet edi- bırleşip İngilt.ereye karııı müş- Doktor Albay İbrahim Taliin ı 
:ıı bu işi yapmaktan alıkoy- yordu. Cevdet o a.Jı:şam çok ne- terelı:en harp etmelerini iste- müfe~tişlik sıhhiye reisliğine ve 
•
1
11lJtu. Her ha.ide heyecandan şeli idi. O kadar .,.;;,,.ı hika _ İbrahim Tali Beyin arzusunu • -cak ö I .. - memiş de acaba ne. istemiş? t kvi 

""'· · diye düşündü. yle ya., yeler anlatıyordu ki, Anna gay- diye soracağı geliyor. a ye eden iç ricalanmla. Bay 
·~ tam yukarıda bulıınurlar- 1 ri ihtiyari her şeyi unutarak Doktor Refik'in "sayın Başve-
~ Tllrk zabitinin birdenbire· kendisini neşeye kaptırıyordu. Franıı:ız amiralinin bir gün kil doktor Redif Saydam., sıhhl-
~ girmesi, pekala heyecan da- I ~ adam yemekten sonra ke- evvelki diişmıuıının kuvvet ve ye !'1uavinliğine kaydini membet eden bir hadise idi. Belki man da çaldı. Genç kızı 8lıenk ııatvetinden öyle bir teslimi-, nuruyetle emir buyurdular. 1 

'ile iln itinalarına ve dikkatieri- ve esrar filemlerinde dolaştırdı. yetidir hayranlıkla · l:ıaheedişi Şu hakikati izah etmeden ge
ftıı~en cnlo.rın faaliyeti keŞ· En sonra de. yeni öğrendiği bir var ki bu sörlerle Fransız ef· J çemiyeceğim; Umumi Harbin ilk 
'Jird~~. · ve ev sanlrnı• olabi- Makedonya havasını r,aldı. Bu kArı umumiyesinin fedakarlık- senesinde sahra sıhhiye müfet-

Annayı büsbütün allkalandıran !ara hazırlanmak istediği der- tişi yaveri çok sevdiğim sınıf · 
~~ bir ara pencereye yak- bir hldise oldu: hal göze çarpı:ııa.ktadır. Demek arkada.şun Bay hm:ıil Cemal 
;;'.!O· Sok<ıiiı seyrederken ken- - Fa.kat bunu ne •n~an og""- k' Fr va.sıta.~ile tanımıs ve fal<at az ....,ıı y -..- ~ ı ansa Almıınya ile uzlaıı- d ezak ""~-e anef arasında postacılık rendiniz? diye sordu. ~~n a n et ve yorulmak 
d,ı..._ süt~tı Bulgarın sokakta - Epeyce oluyor. Elime bir malı: yolunu tutmuştur ve bu- bılmıyen ve herkese karıp gfuı... · 
t •tt döndiığünti gördü. Hemen nota ~.ec;ti. Oradan çıkardım. nun için de bir takım fedakar- terdiği nüvazişkar ruuamelesin-

1 

~Ağıt .kalem alarak cereyan Demek Makedonya havalarını !ıklar ihtiyar edecektir. Acaba den dolayı içten gelen muhab-
ılı Valı • aları muhtaQSl"an yaz.. çok seviyorsun il%. o fedak&rlıkl.ar ne olabilir? Do- bet ve takdirlerimizi üzerınde 
~Cevap beklediğini de ilfıve - Tabii, tabii . nanma değil, müstemekeler de- toplamış bulunan Bay Doktor 
"'':t.ı k ~'lya indi. Kapıyı - Öyle ya, bu toprağın <;o- • • İn Refik Saydama. tarih karşısın-
~ Bunu goren sahte ~üt~ü cuğu değil misiniz? Elbette bu gıl, glltereye harp ilanı de- da minnettarlığımı söylemek 
,._,-en. kapının. ö.nüne geldi. Ki- havaları ııeveceksiniz. ğll ·· va7i.femdir. 1 
•1111 .. 'd tt O halde ne 7 K d · .... ı v~ gı ı. Sonra birdenbire sordu: uman 'nım pıyelit rahatsız-
iieDört l!IUtt . sonra ıı.yni vasıta - Şima.lliler de Makedonya Vlkıa kimsenin dahili isi bizi lıitına Almanya sevahacinde tu-. 
lltıı:;~vap ı;ııldi. Ya.nef işi bu havalanndıın hoşlanırlar mı? alw.kadar etmez ve: · j tul'll'lll fakat bu t-ahatııızlıkla.n ı 
dol de idare edebılmesindm - Ne de olsa hoşlanırlar. İki - Allah dırlik düzenlik ver- aldığı va?:ifeler ve Yerdiği se-
~ geııç kızı tebrik ediyor, müzik araeında büyük yakın _ sin! deyip işin içinden çıkmak feri YOI"!';tınluklar arasında e- , 
..ı..,_ glın i<;in kiliseve dawt !ıklar var. mümkünse de Suriye komşulu- saslı Ve sürekli bir tedavi göre-
:,.,~Yor- ve merkezden · k'.'lldisine _ Ya! Halbukı' ben Make _ ğund memişti. ' .,,,,,_ an ötürü Fransız feda""r- ı b ~,_ .. ııek iiıoerı, gf'len bir roek- donya. müziğinin tama.mile ayrı 6R stan •ılda yakın doktor ar-

-i!r" gonderiyordu. ve müstakil olduğunu zannedi- lıkla.rının bizleri de alft.kadar e- kadaşlarnm ta.""i\'e etliği bir 
Nı ektubu heyf:C&Iİlıı. açtı ve yordum. Eııasen müstakil Ma- den se.fhalan yok değildir. Ve ecnebi do'<tor müt<'ha.•sısın kaa-
)~ ıı:u· Mektupta şöyle deni- kedonyayı kurmak hülyasında bu itibarla.dır ki; , di ve .v1nlı~ t.edavi.si net.kesimle· 

.~ ıı: bulunanların bir iddiaları da - O halde ne? nin cevabı bi- · h!\.~talık "-linmemiş ve daha a-
li ,~lılıad<l<ıe Makedonya idea- bu müzik ayrılığıdır değil mi o zi de alakadar edıyor. 1 lcvlenmi•ti. :"'tirunda " · al ol Pinaen"' 1eyh ü~thırü <'!'du mü .w..-..• · uzennıı.e mış - ( hkaM oor) A C / JJ• S • ı 

~ n Atatürk'ün hastalığı devan1' ne yeni va2ifelerine hemnı ilti
edıyordu. Bu ralıat~ızlığın ih - hakları bildirildi. 
~ali halind~. Atatiürki.ln hayatı Bu kıymetli arlrada§)ar Ata
bır tesemmumle elim bir iıkı- tilrke şahsen pek bağh olduk -
bete varabilirdi. 1 !arından ls~nbuldalı:i ikıuneti -

İşte Doktol' Refik Savdaın 1 miz esnasında. sık sık Şişlide-
büyük dikkat ve ihtimamla A- 1 deki· eve gelerek temaslarını 
tat.ürkiln tedavısini deruhde et-' muhafaza ederlerdi. 
ııılıı ve günleı-ec, aylarea h~r Şayanı dikkattir ki: Atatiır
türlü yoksuzluk~ ve yorgun- l.ün kurduğu bu karargih bir 
lu_klı;.r arasında uğ'r ~şnuş ve A- müfetbşlik karargahı değildi. 
taüJ'kiı ayakta. ve hayatta tut - Senelerdenberi bu ,,cda.nında 
mnştur. k arar vermiı; "" ilimdi halline 

Bu diklc.at w kı?.akatin saye- büyi.ik dehlı. ve azmile baııJamış 
sindedir ki, Atatü·k tesemmılın olduğu milli dava.ııı?UL hayat 
den kurtulmuş ve öl~nciye ka- ve faaliyetine ilk adımda yarı -
dar bir daha böbreklerinden şi- yacak ve icabında eli sılih tuta
kf\yet etmemiştir. Bilihara. dev- cak ve maksat uf(unında ölecek 
Jet i~lennde dürüst ve munt-ı. • dokuz zabitten gjirenilir bir 
zam mesaisi At,.tiirkün ele ken-1 muhafız kıt'a& yapınıı;, ve ine.
di~ine mul.abbet ve vefasını art' nılır beıı müşavir ii.meradan da 
tırını~tı. ı vatan siya~! komita.anın ilk i-

Btn yn\'er olarak yedinci ve ,.2.arP hevetini teşkil etmışti. 
yıldırım grupu orduları va ver- Bilerek vo> bili kaydiişart 
liğirıde birkaç ay bulunmuş c- meçhul bir akıbete atılan bu fe
lan topçu teğmeni Muzaffer Kı- dakar arkada.şiarın AtatUrke 
lıcı mi!~ettişlik yaverliğine; pi- karşı gösterdikleri eınnı~t. ıti
yade yuzbaşım Ali Şevketi "&- mat ve !!'Önü! baibJığıııı mili 
ki Bilecik mebusu.,; piyade t.eğ- tarih her zaman takdirlerle yii
ıı:.eru Hayatiyi, "eski riyaseti tl<v\ecektir. 
cümhur htı•~s! kalem müdürü Yalnız ma.•lfıp Arif, Atatiirk 
mtrhum,1 ; _Pıyade teğmeni Hik- gibi 'l'iirk tarihlnin pek nadir ye 
metı "bakım yarbaydır,. Sam-, ti~tirdiin bir bfuıiniıa lıayatına 
suna çıkar çıkmaz Ref<>t Paşa- suikast tasmim edeııleria ön sa
nın vavcrliğine verildi Emır su fına b'lfiliare gr,~liğindea nef -
baylıkl3:1"1na ve piyad~ yüzbaşı- j rc•tlerle, lanet!et".le ıuııiae&kbr. 
sı İsmaıl Hakkı "eski dahiliye Yarbav Refeti de "'htaııbul 
hususi kalem müdüril., ile pi- 1 mehuqu General Refet., ıı-..ke
yad.~ yüzba.şısı Mümt.aıı da timi?in son oiirılennde 9!rltezi 
"ş:mdi albay olduğunu zannedi- ~ivaeh bulunan ürüncü ~olor
yor fakat nerede olduğunu bil- d_uva kum3:~dan ~!~ tayın et
miyotum, Erzurnmda mevkii tı.ı:e.~ A.~turk -~~~lekyhle 
mii.•tahkem emrlnd k im tı !"oru~mroq, avnı gunınıım a sa-e a ış "' d • k ............ ~•~ h" Kurmav ınülhaklıkhnna ve as- mına O!'Tll ar~.,~~ a -
keıi sivil ;.:{ıtip Memd h .. . . roıl<>n hareket edecek olan B~-

. . , ~ u rı d'nn"< vaııunında bulusmak u-
ya.seucümhuı memuraıırr:ııian .,,..r~ h'l?.ı.rlanma..."'1Ill rie.a etmisM 
olarak g~en ~~_ne vefat etti,.· •; . r....,,...,.01 Refet emn o gi.in te
~",·~. memurl·ı .. ., n'l ve niyade tı.eU;lc;. ettiğini, ve atl&.n vüzün .. 
~n yuzbıı.şısı Tnkatlı Mustafayı den hir günde lıazrrla,nma.Jı im-
cskı 'I okat meb:ı•u merhum k .;,,$t?lı~ karşısında bulundu -

M_ustafa .. karar'.-"ah kı..man:ian- ,;"n•ı r<>vaben bildirdi. Görü~
lıg:ına notumda sıralamıştım. ı celt jol,.rine yardımcı istersen 
Kumandanım e3:>.sen bu ar - h•,,; ""•tererck va.verim Cevat 

kad~~la.rı~ ""~T1 9.\Tl lı'Plmt.!t ve t:>,,.,,..;l'rl""dir karşıhğında bulunan 
kabıh:v~t :e h'l.' "~•!r-r. ıı• ·.l~re- ı ı\tot".•r1<e; General Refet teşek
celerın~~ evvc~<'"' k~r :ırg~hlnrı .. l Jrt\.,. cıotmiş ve yetişeceğine · söz 
mızda 1 ıı.· rl•·k'~"!nrlın ya.kın- v•·•••wti. Hakikaten -ı:ıunın 
drn l .,. .rı,.ruı. / vnr-n taqvin h'l.r''·~tinden evvel Atatürkt' 
buyurd ~ar. Ve dct>; ıı ' inh-·i .. rı r.ıP'"' .. ; nlmu~lardı. 
hnrbiy'" n~--are+;ne yap.!j.b. T"J- Miihim bir mese1e de üc;üncü 
der.ı t• •>hn ; .~ :Jl<'ınw." Et -ı ordu miifettişlii'ine tayin edılen 
fent"." ı~· .. rt hl \ ~ r .. 1. 1t-'ri- (Sonu: aahife '·Sütun 1 de) 

... 
,~uz vazifeyi Hav.reü !sa- · •mır '" ın ırraçog 11 fettiıı!iği ;le Samsuna ayak ba-

~ .. }'etile muvaffakiyetle ba· ··~------~----~----~~-------~~-... ~~~;-_, ~~'-.'i~f':: ~,,nızı ıimıt edeıiz. Gös- ~ .,..._ "- ..,_ ... ~R· ~~~f;~~~~ı:$"tB~~~ıJlllld'lll-"'.111---'-t 
ı ı · ıı•nlz c.eııaret umumi ko- · "Rus dritnotları henüz bit • ateş .açmalı: emrini ver!'bılir! 

B h r i v e birınci Iordları 
h. ·:selare ımtısal etmek ve 
k tr .Iaı ını ı~I edikleri zamanda 
lrat't ~u,-el te vermek :m<>ebun-DU 

~ "1kredılmi~ ve ha:ı.ır bu- memiştir . .Modern denizaltılan 
\~be bUt';İll .,.,rıeı in takdirini yoktur ve ancak mahdut bır-

,,.1.lnıştır. kaç süratli torpito muhribine 
~l\ı ıne ayni komite mukarre- maliktir. Bundan başka Rıııı 
~~an olarak siı.e kar~ı hay- filosu, eğer tamam olursa, 
.rıq_ l!'lınızı tahriren bildiriyo- Türk filosuna ancak ~iıs&v:ı 

:ıııu bir kuvvete sahiptir. Rus harp 
llııı ·~lakbel hür Makedonya-

1 

gemileri dört elden idare ede-
""1 <.'egur fedaısi Anna ! Allah bilecek kömür taşıyabilirler 
;ı.ıııı~ leşebbU.ıiınde yardımcı ol-j Ye kış mevsiminde Karadenız 
t.'l.ıı. • Bu mektubumuzu okudıık- de kömür almak imkansızdır. 

)& l!clnra yakmanız nercudur .. , Halbuki en yakın Ruıı üssü ts-
~a . elttubun altında Makedon- tanbul boğazından 24 saat 

j'I"~ ~htiJaı komitasının roühüriij mesafededir. Bu vaziyette bır manın müzaharetile bir ileri 
t~r "4Jk ileri gelen lıomita rü- taarruz yapmanın pek iyi ne: hareketi yapılmasını tercih e-
<lu :_ın imzaları göze çacpıyor- 1 ticeler vereceği ümit edilemez. diyordu. Bununla beraber 
def nna bu mektııbu bir kaç Eğer Rusyanın Akdeniz filosu Lord Fişer, Çanakkale taarru-
~tııia <>kudukta.n sonra verilen :triıparatoriçe Mari dritnotu, zu hakkındaki planın aleyhin-a:. tuucibince ocakta yaktı. modern denizaltılar ve torpl- tle bır tek söz söylemedi ve e-

Çanakkale ·sti ~ 
,-Yaz 
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• 
• 

ye .in rlt>r. 
-----'----· ili; tc~hhiıse girışildılrten 

.;,I ., A c- 1 1 sımr:; kc.rar vermek, tehlikeler 
göıe alındıktan ve fedakarlık 

---• y ı•:l• w<tan sonra kararını bil

h:ızır uldui;~ı~•ı l ·;yl· Hm . 
Artık >.. h: , t !mı , .ıhl!k 

dırm~k, bilıibiilıin başka bir 
• ·yıt-r ! .. İlk hazırlık safhasın
' , endi kanaati uğunında 
s • iP.rece şiddetle mücadele
\ ;?•r'ıımek; fakat bu Kere bu 
ıı ;• '<'O.ince tam bır arkadaş-
' lt rilc zamana uyma!< la-as.ia eı·:;.ı..n1~ t~.:. 

tık nı~ ~4:~ı ·e t 
btı.;J l bıt: J=it.' Jf• 

iı lıı:. ai-
l 

z ınctı.r. ..une ·y!'ltJ. ne' bir Çanakkaleyi b _...., ... t ... 

Şimdilik :=:... 
-::::Bu kadar! 
Çözülmeyen sırlar 
H adisatın yıldırım lwı.i.le 

inki~! ettiği buglhıkil 

dünya harbinde, lıem defaltlr 
bl:.H>_ci pliru işgal eden bir çok 
mulıun meııeleler erl;eei ve ona 
takip eden giln)er de unutulu
yor Artık ondan baı-dilmez 
olu.yor. Bu hidiıtelerln dilğüm
lerı dimağda ~ö:ııfümemi§ bir 
halde kalıyor. f şte bunlardan 
bır iki miftal-: 

ltalyan esirleri ne oldular? 
A frikada esir dUııen ve 

hila. d Rir diifmelıtt 
tlevam eden 1talyan a8lıerleri
nin ilabetlerini biliyoruz. Bun· 
lar geııera.llenle, aminllerile 
ve tekmil subaylarile birlikte 
Hindistıuıa. :se.vkediJDiPır Ye 
hii.la ~ ed>lmekte bulımmuşlal" 
dır. Yıne nıebeten ufak bir esir 
grupu da cenubi Afrikadaki ü
ııera kamplarındadır. 

F:ı.kat Yıın .. nhlann etı.ir et
tikler! ve sayılan obız bine 
yaklaşan İtalyan esirleri hak
kında hiç bir malfuxıat verilmi
yor. Bunlar Alman kuvvetleri 
tarafından kurtarıldılar mı 7 
Yoksa vaktıle Yunanistan& 
harp ma!zemeıil ve asker geti
r-en gemılere yükletilip :M1sıra, 
oradan da. Hindietana mı sevke
dildiler? Yoluıa. Giridde midir 
!er? 

Elha.sıl otuz bin aakerin i.kı
beti hakkında hi~ bir malfımat 
ve.rilmemiştir. 

Maraşa! Ridz - Smigly 

nerededir? 

p olonya dıktatörü mare-
şal Ridz - Sm.igly, Po

lonya harlıınden sonra ordusu
nun bir tusmik Rumanyaya 
geçmişti. Rumen hiilrümeti Leh 
ma.reşalıni evvela misafir et
miş, sonra hiidıselerin 1nlıi..afı 

ile nezaret altma almış, nilıa
yet de tevkit etıni,ti. 

Faka! toıından üç ay kadar 
evvel ıııarı-sıl Ridz - Smigly 
muhafızlarının gÖ'~Ü önünde h: 
otomobile atlıyarak -ka~mıştı. 

Şımdi. araba koca mareşal 
n~edu nı- yapıyor? Peııine 
du~en bul ün bir Gestaoo ordu
suna rağmen na.tUJ oluyor rla 
ele g~ı;mıyor' Hiila Rum:uıva
da mıdır< Yoksa. bir yolunu .bu
lup başku tıır memh>kew mi "'" 
ğındı 0 Ru h u~ıı>'lda yapllıın 
ta.hkıkat tıaagi ·..:ı.fhadad1~ ~ Ele 
geçen eııta.reh~tv' ıröre bu firar 
hadıı;t·R• . ıın!<I 1 organize edil
miştır' J~lı- ıkmti ~..,._ 

General Pfastiras neden 
ortaya çıkmıyor ? 

V aktıif general Mı·tak"''"a 
mulıalefel eder<+ li:ı 

yaya ilhuı. eden ve 11.aly:ıuıaı-ı :ı 
Hırvat 1 C'dhışcıx ı Pavelı( r~ıtıı 
itina ile mulıll.fa;;.'l {'()ılen ~,cm· 
ral Plii•tını.ı- ıııtın orhy:, atıl
madı'? 

Halbuki Yı;uun - ltalvan ı.ar
binin ba~lannıfa , general Pla>< 
tirasın ltıı.lvılfl oı <lıısunur ave
sınde Yuııknrntana hir ~ıırtarı 
cı gibi l!'l""'''iiı soylı>niy<mlu. 
Bundan ııedcn v;ı• o;<'<;ild ı: Mu 
halif Yun~UJ gen<·trıJinin ı~.rrJı ne 
den artık ağz.o alınmaz <>lılu o 
· Daha bu -~olı emoollerım 'Ra
yabileteğımız bu hiidi'l(·lt•r ba
kalım nt· zarn;m aytlınlanawl< • 

lııııa hıt.dise, Annanın biraz bu- to muhriplerile tekviye edilirse ğer noktai nazarı kabul edil-
'tıı;et.ıı hislerini kam~ılamıştı. vaziyet adamakıllı ıslah edıl- mezae ıstifa edeceğinden de 
ı~. o müstakil Makedonya miş olur. Fakat bu takviyerun bah$Clmedi. Bundan sonra 

. ır~ ~ uğruna bayatını nezret- önümüzdeki mayıstan evvel başvekil Çanakkale taraftarla-
lli(j~' .mi idi• Makedonya is- yetişmesı mümkün değildir. nnın mütaleasını da dinledik-
~~ uıı kazandıktan sonra bu· "Rusyanın Çanakkaleye lai- ten sonra bana hak verdi ve 

zunıın bo01bardm1an e~ı 'Sın • 
da lngııwere Ot.} ,, ~ay •ata 
mal O.ıJn1J:.....,~.a.1L., .uı.~ı- •n 
tararken bazı""~ Tl r<l n r , _ 
kulduğur:.ı soyıc-mı,t>.. l' • ıkı 
müşklilfltın dl.il ... ~~..:lt,;~·ı... .u
tundan ve Çanaı<kaıe '-'' ·ı;.uı -
nın geçilmes•ne başlandı~t ou 
sonra ba$g0stereceğını na \o e 
etmiştir. 11 

füı k r mı ''".Pi ııı bir 
~ ı; l"') •.. t .ı !"71'. .. H ı 1. •t ! ,1y: J 

• an! ı tt.1 .J ı :ı 'rnıvan 
'J 1 m ıw J ıc H 'n 

.... n1 n.l! r r uthıı tlk1 \ uı 'll 
t ııt ;ı~ > 1· ı lı. I .. rı~ ıı: her lıı· 

lt. . < r.r J~ "B. l·ı 1 tlkfır 
rn ıP'ııt \ e t. • ı lı, diyor 
ve ı:~ıv. ı .y t \lt.:-·yc. 
r ·\rçil 1:-•ı ınıuır! • f;;arı k ndı 
lehine ll'm n ctmı • Be. tek 
bar .rrıa nı ı ·t r.k ~ uı ( rd.\ıfı 

., neler olmazdı ! 

Şır 'i amirallığııı neler yap
no !· ~re olduğunu kaydede -,, 

ı,; cıo k!.ae istihkamlarına 

1 

MURAD SERTO(;L,ll_ 

~ , Yurtla Sabah 
Kardeşine tecavüz 
eden bir canavar 

bir .. 1~ınamile hür ve milııta.kil cum edecek olan müttl'fiklere Çanakkale hazırlığına devam 
~ lillte olıu'ak, Balkan çocuk- en kuvvetli yardımı asker ıh- etmemiz lazımgeldiğini söyle-
'~tı· lıulı ~prakarlı dünyanın cen racı olacaktır. Maalesef bu da di. Artık her şey yoluna gir -
·~ alıne sokacaklardı ve o mümkün değildır. Çünkü baş- mişti. • 
@ibian hu gaye uğrunda kendisi Jıca harp sehnesınden en ~ Mösyö Balfour Çanakkaleye 
lııaııı hayatlarını veren kabra-ı iki fırkayı gerıye çe..'<mek la- yapılacak bir muvaffakivetli 
l<e.1car en büyük tazimle anı- zımdır. Rus muhbrası Ttır- taarruzun ne gibi neticeler tev 
le rq lar, isimleri nesilden nesi- kiyeye karşı tasavvur edılen lit edeceğini şöyle hulasa etti: 
lııtııt tılıadaı des bir efsane halinde cinsten herhangi bır hareketin Türk ordusu ikiye bölüne -

>.. edecekti. müttefiklerin dava.'llila hizmet cek; İstanbul elimize geçecek; 
~ llııa zlfını yenmişti. '" edeceğini yazmaktadır. Ruıı- Rusyanın buğdaylarından ısti-

\ir l{l'denbire kulağına çalınan !ar Ka.fka.syada hatta Erzu • fade edeceği% ve Ruı;yaya ih-
ı iıı ~~ sesi, onu daldığı de- rumı ;ıa.ptetseler bile Türkleri rac_at yapabil~ğiz. Rus tica-
>.~, .-.ıüncelerden uyandırdı. ezemiyeceklerdir. Fakat en e- r":'.ti .. yoluna gırecek ve Rusya 
lığiı/ o umıan vaktin çok geç- ı;a.slı cephede Türklere. kanıı buy~ endişelerden kurtula -
~re ı 

1
ve _karanlığın çökmek ü- kazanılacak bir zafer Türkiyeyi calı • Tuna;va. doğru hır yol a-

"""rrıeo dugunu müşahede etti. felce uğratacak ve Balkanlar- çılacak; butün Balkanlılar ve 
~':ite: akP,am olmuş ve Cevdet dairi gibi bitara hııkiımetlerin bilhassa Bulgarlar yola gele-
""llıı. en. . dönmüştü. Şüphesiz kat'! vaziyetlerini tasrih ede - cek. 
\'IJ,~ beJJı etmek üzere keman cektir.,, Neticesi düşman için bu ka-

i.'0.ruu. dar tahribkar olabilecek bir ta-
"lfl Çanakkale taarruzunun h k t· t ~ dıY!tki bir hareketle yerin- arruz are e ı asavvur olu -

llu aııoılruldu. Süratıe giyindi. gayeleri ve hedefleri namazdı. 
~ Cev'Jaın eğer aşağıya. inmez- Bir rica ve bır Kaouı : 
~ •. lla~et ~utlaka şüphelenir- Harp komitası 28 ikincika -
"ıı~~Ca, Ukı onu gafil avlayıp nunda toplandı. Komitada bah-
~i{ıl,"'1 gı dakikaya kadar bu riye birinci lordu, Çanakkale 
<lı ~ihledı~ı asla belli etmiyecek taarruzunun aleyhinde bulun-
ı...; .\iı . areket etm'$i lazım- du ve Baltık deni.zinde büfe 

ııııu.~uh. alde bütün planları bir harekete girişmeli tarafta
rı oldu.i'.!!!<J-ileri sürdü. Ya.-

~iılı ~n dakika sonra bahç~/ıil },ut Bclı;ika sahilinde, doııan
alııt, Cevdeti. l'~ua bul- 111 

O gi;nkü harıı meclisi zabıt
larıııdıı şu satılar vardır: 

"Lord Haldan T\irklerin de
::ı••:ı.!tı!arı olup olmadığ:ını sor
muş ve Mösyö Çörçil bildiğine 
göre olınadığı cevabını vernı.iş
tir. Çörçil Ç;,nakkale t;w'lrnı-

İçtima bitti ve bır,. oç saat 
için ayrıldık. Va.na ınc li e 
deniz har.ııcalına ait t , 

itiraz eden olmadı ve t .ll ıJ 
benim istecliğim kar'lra >.en.il 
amma ben bahriye IJ<rınL cr
du ile anlaşmak IA.zııngc , .. i 
kanat.inde idim. Müzake."C ~
rasında Lord Fischerin m:ız:ı
dan ayrıldığını, kendisini har
biye nazırının çevirdıği•li gur
müştüm. 

Derhal onu odama davet et
tim ve artılı Çanalıkale aley
hinde bı·· ·ımamasını rica et
tim. Uzun ve dostane bir mü
nakaşadan sonra bıiliin mevcu
diyeüle qefere taraftar olaca
ğını söyledi. Bundan sonra ar
tık bu meseleye dair aramızda 
hiçbir kavga çıkmadı. "Madem 
ki karar veı dim, haydi iş başı
na! ,. diyen Lord Fischer, öğ
leden sonra harp meclisinde 
bulundu ve ben bütün amiral
lık naımna, heyetin bize hava
le edeceği vazifeyi acele ifaya 

nr;y Eıirın ı Loru ~1 ı 

Bahr· ~ ·uu n 
ne Yl4 • ~'· ll 

ı. c:cn t tıiıt 

n? Zın_~t ~ nP u 
L.n;ok ~ Jt..& .. ı i ~ ri.k 
. ... tar ve J\ 

'"ı.~ct J\.U\ \ ı.. 
l u taz~ ,ı ier ön 
L . Luid·crdır. 

ı ır siyaset ac: • ı 
oıd~~~n halde c ı ı 
a, getimıemiş o> V• ıı 
n .ı ~ ta:ı.ı 
rabı olHazdım r' 1 
bu pElnın aley. ,. • , 
planı yo.; ederdim. -
Eğer ben I.vrd I'i • ., 

mevkiindc olsaydım " , , 
gibi düşünseydim her ık -
ç:ı reddederdim. lm an c 
istifa. etmesi lazım gel .d 
Çünkü yalnız bahriyt l 
lordudur ki harp gen• 1 t' 

gidecekleri yerleri emreder ,.e 

k u :;ı T~yet ağır bir uombar
ıl .ıa .ı ba.şlamak , bır ordu 
)' u" '" olmaksızın, yeııi bir 
Uhr: ' usuille istihkamlan bi
ı, l • "" ıskat etmek v Mar
m'1.rr. '"•'zine k:ıchı endimi-

lııı ·l açmak niyetmde ı

iuı 
t .. 

t eğer miişküıat ve 
avcmcti bizim tah -

· zi a.')<'.cak oluna bu 
• ~rh '1.n<:i bir ınkiı;af 
~ııa <lurdurabile< ci<tik. 
•ın'raUıi{ın :ııdıı; terti

;-Y",.. umumi siyaset ve i
:yetlc; ı liu-i~. bareka
uördü~ümüz heJ' an 

''etekti!< v zaten 
r. ~ ·"I dolayıdır ki 18 mart-

r ~~ r:ı. beni pek müi<ıeSSif 
< ! >·ı tatıl yaıı:lmu;u. 

, ... en bizirn heınen hemen 
"-<lii~ümüz gemilerin 

·
1 ·'1. İı7f' yararoıyhcak ( 

• 1 i Buııhırd .... n dört tr <"
"a k•rnh ha rn lıattınö.ı.n 

~ i çek;Jnıcyü mah!ılımdıı Di-
.. ~ 11 " nvnı eln,....nn ~ t)cr- fJ 

ı· r- • 1-ı' nlı.rı C"'~nnkkalcvlc 
J~ ';~ n,....,,,., en k c.ı. r'Rak, <'ellllp 

1r1nıl"' 1 i t - ... ~hlara c;Pkm 
m:z icap cdi:,·ordu. 

( A•·:brs1 tJ1Jr) 

İznıırdı·n lulılirıliyor - lki· 
çefOmelık ı-adrl~~ınde 33 ya~ mdıı 
Hüseyııı GıınH' oz ltarde~i ır 
yaşındıı.kı 8a.ad<·t Guoceyi eHI< 
kimse buluııma,uğı sı.rada teh
dide başlam.~ ve ıırı livata yAp
mıştır. Vukuhulan şıkayel Uzt 
rint> ~ıı~lıı lutulmu~tur. 

İzmir cıv:ırında kıymetli 
bir lahit bulundu 

1zmırd"" lııltlırilıym· - h,ıra 
burun l< a7.ıı~ının ıı ordoğan n; · 
hiyesınılt tı.wır mcnyam ııı<-V· 
kiıııd~ 11ıcyılaıuı ~ıkan Arkaık 
devre aıt fnyrnl'llı bir !Rhid t!'l
kik etmek ;;u-re İzmir nrnzc 
müdürıı ~;ılalı.uldin JCant«r, 
Karabuı uı.ıa gıt ını~tir. 

AJananın traktör ve rna· 
zot i tiyacı temin edifiy(\r 

A<lan,ıdan lııl.lınliyor - Çııt· 
~ilerimizi J traktor ve mazot ıh
tiyacını karşılanı· k ii%ere böl -
gemiz ç•rtçıl<·r bırliği Ankaraıll 
J(ombin;ıJar ı11iıdırıyeü ne?AiHH10 
le!;it'bbii<le, ur hulıınmuı;tur. 

K< mhir.alar ıniıtliirüniin elin
de ruc\'ı·u 1 t ra l.tbrl~rılcıı bir kı. 
ım: ~n .şc1ınn~ zc gllndt'rilmc ·ı 

ır rla.:;ılıı ılmı..<:tır. 
0-v nıı... l. çih ... ;nin mazot 

benzin \ e f,az ı.1 tı)i ı.çlan tl:ı llJl• 

zarı ılıbara. alııımı~tor. 
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: Mollanın domuz t.opınıdan 
mahirane bir surette ve hem d<: 
hasmını tehlikeye düşürerek 
kalkması seyirciler üzerinde 
tekrar hayret rn heyecan de>
turrnağa vesile oldu. 

Hele l{el Aliço.. Mollaya ba
yılıınştı. Olduğu yerde ihtiyar 
kurt tir tir titriyordu. Elinden 
gelse meydana çıkıp çok mahir 
bir usta olan ve fevkalade tatb 
gureşcn Molla ıle ~eş tutu
fj:lCaktı. 

Aliço domuz topundan sonra 
da söylenmcğe başladı : 

- A be! .. Nasıl söktü domuı 
topunu be? •• 

1
). 

l - ••• 

- Te hey! .. Hepten pehlivan 
bu Molla be!.. ..... - ... 
' - Böyle ~rse dönülemez be!. 
l Diyordu. 

İhtiyar peblivan!a.rdan birısi 
Aliçoya sordu: 

- Bu oyunu Arnavut oğlu 
da yapardı değil mi usta ? . 

- Evet.. Hep bu küçük ok
kada olan pehlivanlar yapıyor 
be!.. __.La 

- Hepsi mi be usta?. 
~ - Yürük Ali de yapardı be!. 

- A be, o Yürük Ali de ne 
idi be usta?. 

- A be o da pehlivan oğlu 
pehlivandı be!. 

- Okkasızdı da usta be!. 
.+ - Yürük Ali de yetmiş, yet
mi.5 beş okkalıktı be! .. 

- Ama, ne pehlivandı Ubta 
değil mi? .. 

- Benim Yürük Ali ile gü-
. '--1 

reşım var ı=... \ 
- Öyle derler... .. s--

tt - Yürük Alinin Kıvami oğlu 
Koca İbrahimle de güreşi var 
be! .. 
.. - Nasıl güreşçi idi usta?. 
·- Ben bile güç çıkardımdı 

orta.dan be! .. 
- Ama, o vakit ihtiyardı de

ğil mi?. 
- Genç olsaydı, çıkaramaz

dıın bu herifi ortadan be! .. 

tr = 0

B~n, yirmi yedi senelik 
başpchlivanlığım içinde birkaç 
pehlivan gördüm. Bunlar halis 
pehlivandı. Hem de korkulu ... 

t• - Kimler usta?. 
.. - Arnavut oğlu, Yürük Ali, 
Karagöz.. Bunların güreşi beni 
terletirdi. 
.. - Başka ... 

- Bak, bu son Mollalarla be
raber yetişen Hergelecı İbrahim 
tıpkı Arnavut oğlu ... Çok usta 

1 
ve ka\'i pehlivan, okkası da yet· 
mıs beş kadar.. Sonra Riıstcnı .. 
Bu Rüstem kadar usta ve oy
nak adam görmedim .. Cıva gibı 
bir pehlivan ... 

- Onların Bursada bir güre
şi varmış değil mi usta?. 

- Hn, ben bulundum o güreş
te ... Mısırlı Halim Paşa, Herge
leci lbrahimle Rüstemi güreş -
tirmi,Jti. Aman Allah iki usta 
pehlivan ayni okkada cıva gibi 
ad1mlar ne tatlı ve ustalıklı gü-
reştiler.. . 

- Bu Hergeleci de yaman bir 
pehlivan!. 

- A be, J{oca Yusuf çıkara-
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1"-
ettirmesi Aliçoyu takdire sev- ı 

ketmişti. 1 
Yusuf, bir türlii güreş takti-

ğini Mollaya kabul ettirememiş
ti._ H_er ne yaptı ıse hep bo~a git 

1 
mıştı. 

l<:oca Yusuf, çok mağrur ve 
sinirli bir adamdı. Fakat böyle 
olmakla beraber sakin, ki.bar, 
temiz yürekli hakikaten pehli- ı 
van kn.lbli bir adamdı. 

Yusuf, kuvveti ve okkası ka
da.r sağlam ve ağır kalbli idi. 
Hiç bir vakit Adalı gibi gaddar 1 
değildi. Durup dururken b::ı.smı
nı boğmaz, durup dururken has
mma eziyet etme1,di. Daima gü
re§i kendi usulilnde ve raconun 
da yapardı. 1 

Yusuf ayni zamanda se\imli l 
bir adal'ndı. Hasmı derhnl kabul 
eder. kimsenin kalbini kırmaz
dı. 
Hacı Hüseyin bağında Molla

nın idman güreşi yaptığını ha
ber alınca derhal özür dilemiş
lı. 

Koca Yusuf hasmına ne ya
pacaktı? Oyunla11nı hep tatbik 
etmişti. Fakat, Molladan hep 
mukabele görmüş ve müdafaa 
görmüştü. Daha Molla. g:.ireşc 
girmemişti. 

Artık Molla, güreşe girecekti. 
Kel Aliço da sabırsızlanmıştı. 
Mollu, hep hasmının oyunlnnna 1 
güzel ve mahirane oyunlarla 
mukabele edip onu tehlikeye 
düşürmüştü. Kendisi güreşe gir 
memişti. 

Aliço yanındakilere: 
- A be bu kızan ne vakit @

ı·~qc girecek be? .. 
Diyordu. Bu sıralarda Molla

nın birdenbire güreŞe girdiği 
görüldü. O, koskoca Yusufu 
çapraza almış sürüyordu. 

Yusuf çaprazdan kurtulmak 
için uğraştJ. Fakat Molla. has
mını çolak kolu arasına sıkış
tınnış habire yürüyordu. 

İki hasım meydan yerim 
harmanladılar.. Nihayet, Yu
suf birdenbire dönerek çapraz 
dan sıyrıldı ve yere yattı. 

Molla hasmının üzerine gidip 
kemaneye geçti. Fakat, Yusuf 
keman"yi bir kol geçirmeeile 
söktü ve kallttı. 

t Yusufun, Mollanın altından 
11.alkışı da şaheserdi. Ayağa 
kalkan Yusuf, çırpındı \'e bir 
nara attı: \ ~ _ 

- Hayda Molla be! .• " ,.. 
Molla, hasmını muk:ıbelesiz 

bırakmadı. o da bir nara salla
dı: 

- Hayda maşallah be! .. 
lki hasım daha karşı karşıya 

gelip bağlanırken Yusufun bir- j 
<lenibire çapraza girdiği görül
dü. 

Yusufun bu seferki çaprazı 
müthişti. Mollayı yirmi, yırmi 
beş adım kadar sürdü. 

Molla bir türlü kurtulamıyor
du. Ayni zamandn tehlikeli va
ziyette idi. 

Çünkü hasmı çengellemeğe 
çalışıyordu. Molla bir türlü çap
mzı sıyıramıyordu. 

Nihayc-t Yusuf, çengele yetiş
tirdi. Molla, çengeli yiyince yer
den kesildi ve uçn r gibi ha va -
!anıp düstü. 

Bereket versin çok tetik olan 
Molla, çengeli yer yemez dön
müş ve bütün hızile yüzüstü ye
re düşmüşUi. 

Koca Yusuf da olanca kU\'
\'atne ve ağırlımle Mollanın üze 
ri'ne sukut etmişti, Bu <lüşüş 
müthişti. ..,,, •. • ~ 

Molla, yere diişer düşmez 
birdenbire yayından fırlamış bir 
ok gibi fırladı. hasmı da üzerin- 1 den uçtu. Dörl elli düşen Yu
suf kaçarak ayağa kalkarken 1 
Molla da ayaf,"'n kalkmıştı. j 

Ru çapraz ve bu düşüş, sonra 
rla yay gibi fırlayıp bir anda :ı.-' 
ğtr hasmının altından kalkış I 
herkesi hayretlere düşürmüş- I 
tü. . 

Mollanın bu kadar ağırlıktan 1 
kurtulup kalkması bir harika ı 
idi. Başka bir pehlivan olsa Yu
sufun altında bu diişilşle ncf esi 
tıkanarak ölür kalırdı. j 

Molla aya<?a kalkar kalkmaz 
tebesstim ederr.k çırpındı ve bir 
nara savurdu: - -· 

- Hayda Yusuf be!.\·~ ~ .. 
Molla haklı idi. Bu nara onun 

hakkı idi. Hangi bir pehlivan 
Yusufun bu acı ve zehir c:apra-
7.Indan kurtulup böyle kalkabi-
lirdi. \ ... 1 

..& "' ( Ar~kası var) 

ehlivanı KARA A MEDİN ;! 
USTASI OLAN g 

HERGELECİ İBRAHİM Türk Başpehlivanla
rının en üstatlarından ve mümtazlarından 
O C A YUSUF U e:ı çok korktuğu 

p~hlivanlardan biri ve bir türlü ortadan çıka
ramadığı b:r pehlivandır. 

ECİ İB 

~ 

madı meydandan bu herifi be!. Adalı IlnlıH meyclıınuan k:ıçırm':ı ,.e Pari,.~ çetin güreş:. 
...- Adalı)ı kaçırmış Gelibolu I ler yapmış bir pehlh·andır. Yakında "Yt~l\rı SABAH,, siitun-

gürı .Jnde... larınua M. Sami Iiarayel'iıı lmleminden okuync:aksımz. B~k- J 
_ A be iııte Molla da bunlar- leyiııiz!. g 

elan .. Eğer giireş ıamanım ol- ec~ı0<ı~KU~~CK><~><X~~~~o.~oc~oeex>ooocoo-~ 
saydı, zevk için bu Molla ile giı
ı eşırdim .. 

- Usta, bu güreş ne olacak 
dersin? .. 

- A be karanlık be! .• 
- $oyle böyle!. 
- A be Yusuf yenemiyccek 

)1ollayı be! .• 
- Öyle ... 
- Molla korkuludur da be! .. 

Bilınmez iki dirhemlık l erınden 
belki Yu.,ufu atar be! .. 

Dedi. 
AlıC'o, Mollayı cok beğenmiş

ti. B.lhas a; Mollanın güreşte 
kendi taktığini hasmına kabul 
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•• 
ED.AD R 
)'alnı.z bir defa için 

Pi.vesini bizzat temsil edeooktfr j 
Esere; eski Darülbedayi, İs- 1 

tan bul ,.e Hale Operetleri, Halk l 
tiyatrosu san'atkarlanndan mil· 
teşekkil büyük bir grup iştirak 
edecektir. ı 1 

enerba çe 
"" 

Demırs or , Ga a ... 
asaray da o 

Milli kt~ ı.aadnrna dün Be
şıkt Şeref stadınd'l. Ankara 
ile I tunbul takımları arasında 
dcrnm cdıldi. Az b'r seyirci 
kütlesi önundc yapıl~n temn~la-1 
rın ilki Fcnerbahc;e ıle Demır • ı 
spor ar ında idi. 
Fcnerbah(ıe 3 - I>emirspo& 1 

Tal~ ı lar: 
Iı,enerbcıhçe: Cihad: Muam

mer, Murad; Ali Hız::ı., Zeynel, 
Aydın; K Fıkret, Naci, Y:ı.. -
şar, Niyazi, Ömer. 

Dcmirspor: Abdülkadir, Na -
ci, Mennan; lbrahi:rn, Fahri, Ce 
lal; İskend,,.r, İsmail, Rauf, 
Mehmet Ali, Murad. 

Hakem: Selami Akal. 
Oyuna Demirsyor baBladı. I 

Top; biraz ortalarda dn\aştı, 1 
durdu ve nıhayet sağdan inki
şaf eden neticesiz bir fE>ner akı
nile kendini avuddn buldu. 

Sarı - Lii.civerd kaleden vu
rulan topu kapan Demirspor
lular derin ve seri paslarlh ra
kip kaleye yüklendiler. Bir an
da Fener kalesi karışıverdi. To-.. 

ir ~ğini yendi 1 
pu yakalamak için İl('ri fırlıyan 
Cihad cmchne kavu ı.madı ve 
ho.,. kalan kaleye cckilcn sütü ı 
Murad knrmlıyarak muhal.kak 
bir gole mfıni oldu. Böylelı!ı.l~ 
büyitk bir tehlikeyi atlatan Sa
rı - Lacivcrdlilcr hemen kcn -
dilcrini topaı !adılar ve soldan 
Ömerin bir kaç Eski~ehirli mü 
dafiin arasından söküp orta
ladığı topu Yaşarın sıkı bir 
şilte tahvil ctmesile ilk golleri
ne knvuşuverdiler. Bu Elaj', De
mirsporlulara hız verdi. Fah
riden Muradı bulan top Sarı -
Laciverd kaleye doğru ortalan 
dı ve çok mü~id bir gol pozis
yonuna giren İskender bu fır -
satı heba etti. 

Zamanla gayreUcr1ni arUı
ran Eskişehirliler Fener kalesin 
de tehlikeler belirtmeğe mu
vaffak oluyorl:ı.rsa da bir tür!U 
netice temin edemiyorlar. For
vetlerin kale önlerinde fazla pas 
yapmaları Demirspor takımını 
gayesinden uznklaştınyordu. 
.cı::ı..t.. (Sonu 1141yfa 6 ı.ütun 3 te) 

SİY İ TETKİ <LER 
• 

(Ba§ t~rafı 1 inci sayfada) b:l 
__ Bundan evcvlki müsal.abe - bu alt k 'r<!'ı .. t -·' kleri - Harp mcydanlnrı, terakki- una a. ·r gos ernı . 

mizde Leh altunlarının, 'l'iirki- hakare ... -:. · · t'l- ·ster s:ı~ nin de sahneleri idı. Orduyu, ı.<ı.mız ıs ınna ı }.• 
kökü millete uzanan bit· agaca ye topraklarından da geçmek r mi olsun, isterse yapmaetk• si· 
benzetenler, onun bütün huv- suretile, Amerikaya on bir fc- merikalılar bu iddiaya bıyık 

dakar Leh \'atanpc-rv"ı"İ tara • • tınd" gül kt d. l vetini memleketin yalnlz Yarlı- "' .. n me e ır er. 
ğmdan dezil, teknik kabiliyetin- fından nasıl nakledildiğini \'C ' Muhakkak olan bir şey vıı~ 

~ bu nakil işinde g""irilcn heye- · ~ d .ı·· d lt ı11~ den de aldığını if acll! etmek is- ~'1 o a uunya a mevcut a un ... 1~ 
temişlcrdir. Osttiıılüğü sayıda can Ye lrnrkul:ırı nnlatmıştıkı • J turının yüzde sekseninin bılı;d' 
aramak zamanı çoktan geçmi~- Bugün de Daııirnnrkalıların Amcrılcnda bir kale civarıll .t 
· l b l · ve Hollandalıların altunla.:rını n " k 1 haf cdılftlt:" tır. Mu rnre c, ateş ~µvvetıne 1 mu emme en mu aza ıı· 

ve bununla ıla ilgili ınfıneviya- Almanlarda!1 na~ı~ ka<1ırm.~ o!- te olmasıdır. Kale bir takllll ~.t. 
h. dayanıyor. ı duklarını gorecegız. . • " hafızların nezareti altındııw, 

Kanlı d.enemcler: ya.ln:.z do- . 11 ,r fi 'k ki d"1 Bu muhafızlar A m c r ile~ 
nanma ile değil, hava kuvvetle- Lehistan, nazi orduları Var- r.1man aya na e 1 nın en iyi ve en seri nişancı ti 
rile de destcklenemiyen yakın il ~ova kapılarına yakla~tıkla.n Sl· ~ - arasından seçilmiştir ve b~tı~ 
denizlerde emniyetin h:ı.va hii- 1'8.dadır ki nltunlarını Amcı·ika- rl ı• 1 flma zavallı or- n:ızi iddialarından bahsedil 
kimiyctile de mümkün olduğu- ya kaçırmayı düşünmü tü. Bal· U ~ olursa Jusaca: 
mı isbat etmektedirler. ı buki Danima .. ka \'e Hollanda - Cesaretleri varsa gt~ 

Müdafaası düşünUlen bir a- mali makamları daha açıkgöz vec, altınlannı güc, ~ ler! demekle iktifa etmeıcted 
danın, mukadderata terkedilen ve durbin davranarak Bay Hit- . l~r. 
mahsur bir kaleden farkı vok ler memleketl~rine daha el u- b •· Aitun sikkeyi ortadan J<nld' 
gibidir. Bir kale, beslendiği zatmadan milli ser\'etlerini em- . Qla" kacı rabı'ldı;· mak iddiasına gelince bir ntVf' 
müddetçe havatiyeti haizdir. ı' niyet altına almayı ihmal etme- {j SO\·yet Rusvada da parayı 0

1
,,.. 

" diler ve iki memleketin tamam ' J 1 I<"" 
Yunan adaları, karalardaki (16o.OOO.OOO) a va•·an nllun • tadan kaldır'mak için biı 11 bif 

orduların akıbetinden müta..">Ssir stoklarını Amerikaya g-()nder- Nazilei" İsve" ve tel'1Cbbüs!er y:ıpllnüş raıcnt J1'' 
olmuşlardı. Deniz hakimiyeti de 1 diler. "' netice elde edilememişti. A\.~ 
bu acıklı vaziyeti aeı:ıiştiremez-I Fransız atlınlarını ıardanberi aunyaya hııırırn ° 1• 
di. Hangi ada vckaç gün hava. Norveç altınlarına :ı.ltunun, her ne denilirse de~ 
~!ı\~~1(';;:ı~~nm~~=ve~~~tr~!r~I gelince... ~ ' da elde edemediler ~~~;~u !1J!i~1~~~~işu~::~· 
elden gidince, artık ufak üsler 

1 

Halbuki talihsiz Norveç hiikıi· j manlar Fransada da nltun yı- lemez. 1 

de tutunmanın manası ne idi! ıneti altunlarını Almanlardan ğınlarına kavuşamaclılar. . Dünya altınının büyük bit,!!; 
Fakat, Girit? Bu Akdeniz en·el davranarak Amcrikaya İsviçrenin altınlaN mı bugün Amerikada c.n1nı'~-

emoiyetinde ötedenberi en bil- nakledemcdi. Taarruz pek baş- altında bulunmaktadll'. ~& 
yük rolü oynıyan önemli üs, bü- tan inme geldiği için Norveçli- - İsviçrenin altun stokuna ge- 1 burada. ıi 
yük Britanya can damarlarının lcr gafil avlanmışlar ve Alman- lince bunların Alp dağlarında e- 1 Şimdi burada bir sual bııl• 
geçtiği bu denizin ruhunu le§ _ lar memleketi istila ettikt n son mil"l bir )rere gömülmUş olduğu gelmektedir: 'I' 
kil eden donanmanın seyrüse- ı ra da (3.000.000) sterline baliğ söylenmektedir ve külçelerin - Acaba niçin dünya attıı 

olan Norveç milli bank .... ının 1 
mX '·1·· ld - ı ıı· k ....,, fer serbestisinde ilgilidir. Ora- ""' ı b"'mu u o ugu ma ıa ı Rnca lan Amcrikaya. hicret et.., 

nın bırakılması, donanmanın altun ihtiyatı hala Noı veçtc birkaç kişinin malfınıu bulun - ür? '-"' 
harekatını tat:iz etmekle kal •

1 

bulunuyordu. maktadır. Bu ı::ırra vakıf kim- ~ ... 
B · •- h be d 1 . 1 · d 1 d 1 . . . B_u suale v~rilecek cevaP e•' mnz, iki komşu kürre parçasını u ı;;;<.cn a r ar o an nazı- ı se er o çeşıt a am ar ır o, .•.!r t Al 1 l< v 

l 1 k··ı 1 1 • sı tır: tun ar Amerikaya ·ı' 
tehtiit eden kuvvetlere de yii-, er a tun u çelerini bulmak ic;in ne o ursa o sun mllh ser,•etle ..a"'"' 

O 1 ) lt.. di arzularile hicret etini"' ~·ıt:tı .. rünür vollar açabilirdi. l s o yı a ust ettilerse de hfc, alakadar olan bu sırrı ifsa. et· '3 .. nı< 
J b' b l • • lerdiı·, onları AYrupadan , ...... , .. o sebeple, Girit, bu anda ,..0 k ırşey u amadılar. Tonlarca a- melerine ne imkan vardır, ne de -. ~ g- rlıkta altu ıb k kill "ht" 1 rikaya. kanunsuzluk, ceb,ı,r~ 

kanlı bir harp sahnesı"dı'r. lk"ı 1 n çt u ve <;c- ı ıma . ı k' k d bas • zor slyııseti kovmu tur. . 
taraf da bu topraklarda akan er ~an 1 sın'8. a em mış- Amerikalılar ne diyorlar? detin girdiği yerden sel'\·et ~. 
kanın istil:bali hazırh'-ııcnfYına !ardı. - • ..,v 

J --ı:>" 

1 

I Al 1 A 'k 1 1 d"' çar., nazariyesi her zaman .,,f 
inanıyor. Norveç kadınlc:.rının man ar merı a 1 arı un- doğruluğunu muhtıfaza ecıerı "'-tı 

Büyük Britanya zimamdar- fedakarlığ ya altunlarının yüzde doksanı- iktisadi hakikattir. Bin~nale~i 
lan Uiritte kal'ı bir müdafaa 1 f 1 nı elde bulundurmakla itham e- al tunu Avnıpadnn Ameri_!!;', 
lüzumunu tebariiz ettirdiler. - N:ı.zileriıı Norveç altunlarını' diyorlar. Hatta nazi zimamdar- kovan amil AVrtıpadan ko• "." \' 
Taarruz ordusu <la cehennem - elde edememeleri tabii idi. Zi- ı ları harpten sonra aitun sikke !unca altunlar da tıpış, tıpış ~:ıf 
lerle çarpışan bir azim ile Giri- ra vatansc\'er Norveçli kadınlar usulünü büsbütün ortndan kal- ı rupaya döner ve ozamnna ~ e~ 
din muhtelif Uslcrine, hatta ge- 1 hatta çocuklar altun külçe ve 1 ~.ı~acakl~rını_ bi~e h~~ Yesiled~n da zahiri bir istiğnaya l' )j' 
li§igüzel yerlere konmaktadır. çubuklarını yüklt>nerek uzak ı ıstıfade ıle ılerıle surmektedır- aJtun hasreti çekenlere a\•IJÇ 

Almanlar, ötedenberi talimat- ve tenha bir fiyor'dn :ı.ğac dal- ler. Kedinin yetişemeutgi ciğer!! ' rını yalamaktan başka bi~· 
namelerine mnl ettikleri gibi, larile peçelenmiş bir şilepe nak-1 pis demesi kabnitı<len nazUerin 1' kalmaz. ___....,,/ 
neye mal olursa olsun, ileri, da- letmUerdi. _ 
ima ileri atılmaktadırlar. (Bomma) ismindeki bu şilep 

Girit kalesi, donanma var ol- ay ışığı bir gecede gh>Jice vira [ 
dukça mahsur savılamaz. İn- demir ederek Ncvyorka müte
gilizler, kat'i bir müdafaaya im- \'eccihen yola çıkmıştı. Bugi.in 
kan vermek için bu üssü deniz- hata (Bomma) Nevyork lima -
den takviy 'YC mecburdurlar. nında Y tinaktndır. 
Almanlar ise ,if;lek buldukları ' ı~ ve~ altınlar; m 

em 
ı 

hava yollarıle kuvvetler kaydı- 1 

rarak vaziyete hakim olmak is
tiyebilirlcr. Bu sayede, Giıit, 
çok kanlı ve devamlı boğuşma
lara cevclangüh olacaktır! 

Giritteki ınüd:.ıf na )<uvvetle
rinin 3 tümenden mUrckke., bu-

1 lunduğu tahmin <:diliyor. Bu 
kuvvete, yurdları taarrııza uğ
nyan cengaver adalıları da ila-
ve edebiliriz. 1 

Almanlar için ikmal yolu bi
raz çapraşıktu. Bugünkü mu -
harcbelerde topçusundan ve 
zırhlı kuvvetlerden müstağni 
kalanlar, hedeflerine güç yü -
rürler. Paraşütçülerin \'C hava 
pıyadelerınin taşıdıkları silah -
ların tesir claireleri çerçe\'elidir. 
Vakıa, tayyareler bombalarile 
topçu işini görmeye uğl'aşmak -
tadırlar. Fakat, topçu ateş des
teğine dnyanmıyan kuvvetler, 
çok 1camımaya mahkumdurlar. 
Paraşüt birlikleri umulmadık 

mıntakalara serpilerek fikirleri 
tethis, panik ikaı, muvac:ala 
yollarım tC'hdit \'azifesi alırlar. 
Son haberlere nazaran Alman 
parnşiltçül ri aJ nın birçok yer 
!erine dağıtılarak halka d hŞet 
salmak mak adı t.:ı 1dp etmekte
dırl r. Par"' üt ü, her seydc-n 
evvel incl i ı hıte intibak et
mesıni b'lmclic[ . Dii man bir 
mıntaknd:ı par ii~c:u için haya
ta karışmak gii<;lür. Onun iç:n, 
adanın 'birçok yerlerinde gue
rilla devam dmektedir. 

- Diğer çimal komuşlan gibi . 
İsveç de ani bir taarruza uğra· I K b . t •k 1 [ '" 
mak korkusile milli bankasın - urumun l r sene l . a a ı 
daki a:ltun ihtiyatını (Mormac-ı 
sea) isimli gemıye yüklemişti. yet·,· takdı·r ·o k l dı 
bir kaı>tanın idaresinde idi. Ma- •• . t 
Bıı \'apur aslen lngitlcrcli olan 1 \;:; Q r Ş l Q n 
altecssi.if (Mormncsea) Norv~- Çocuk Esır~e~e !{urumu İs-' mektep çocukl:ırının <lifile ııl 
te!Torndjhem)liınunına uğrayıp t~n~~ıl merke:.ı;ının yılık konç-re- teda\'i eden bir (dış balcınlC~ii# , 
yük alirken Almanlar ansızın 01 dun saat .14 _de_ merkez hına- 5 - Sarıyer kazasının btı ıır 
limanı zaptediverdiler. Geminin sında akdedılmıştır. muhit çocuklaı·ını tatmin cdC!t 
süvarisi kaptan (Mac Malc) Kongre reisliğine Cevdet lecek muntazam hır şekilde V: 
derhal seyir defterini ortadan Hnmdi Balı!'1 seçildikten s<?n.r~ sise muvaffak oldukları ( 
yok etti. Zaten vapur İsveç ban- merkezın bır. ~enelık mesaısını cuk bahçesi), !fi. 
dırasını hamil bulunduğundan \'e lst:ı-nbul ıçınde ınevcut 35 6 - :Eminönü kazaSJnlil ·"' 1 

.1 11
. b. 1 .. 1 1 ~bemn faalıyet raporu Dr. dirk •o b"k bıırv 

nazı er ıç ır ~cyaen şup ıe en- l<.,ethi Erden tarafından okun - ı - .ı. ı es yavruyu ıJ' 
mecııler ve -gcmı de serb~st. ser- mustur. Ranorun rnuhte,..:y:ı.tı- dıracak bir ~kilde tesis ctt~ 
best l d d bildi · ·' 1 ri {Alemdar Çocuk Yuvnsı ~ 

_yo una evam. c e · - na nazaran rocuk esirgeme ku-
ı-ransanın aıtınları rumunun bu seneki faaliyeti, elilik külç~a:tf{ k~~~~sıfı~ ç~ 

cidden nazarı dikkati cclbcdc -Zaptedilmez samlan O~fajino) 
hattının arkasında kendisini çok 
emin zanneden Franc:a muaz
zam ihtiyatlarını (Bank do 
Frans) ın gizli dehlizlerinde mu
hafazada hiçbir beis görmüyor
du. Fakat Paris üzerine t.2.nrruz 
ve ileri hareketi ba lar ba la -
maz, B::ı.y (Hitler) in bu mese-
lede- de nasip iz kalma. ı mukad
der imiş ki, milli Bank nın deh-
lizindeki al tur~ r bir J<) ansız 
ltnıvazortıne göç etti ve la U\'tl· 

vazör de ala rivayetin (100) 
ınılyon İngiliz lırası kı~ metin - I 
deki altun yı~ınlarını emin bir 
yere nakletti. Binaenaleyh Al-

cek derecede inkiı:ııı f ettiği gö- tıklan bir (Süt da.rrJ::ısı)' { l' 
rülmüştiir. Ezcümle bu yıl için- 8 - Kadıköy kazasının 9 

\ 
de tamam 11 yeni müessese ku- çocukların tedavisini yap::ı.~ 
rurn teşkilatında faaliyete baş- ilaçlarını meccanen temin 
lamıştır. 

1 
bir tÇocuk dispanseri), . {' 

1 - Eminönü kazasının Da- 9 - Ercııköy nahiye i~ ' t 
rüssuade ağası nnbar mC'dre e- kir Gocuklara clbi e teın tl 
rinde her gün 10-20 çocuk yıka- mek maksadıle 20 !.adını ( ı 
nan (yılrnmn mile~ C.JC'sı). tırc.bilecck bir !"('kilde ( ötı • 

2 - Beyoğlu kazasının Tak • clikiınevi) · 1 
sim nahive!'-;i ile mü t r('k n tıs- Bütün bu mesai t::ı.kdi. l 
ta!<il bir ·bina dahil;ndc f;imdilık sılanmış ve rapor ta ' P c;j 
yalnız ilfıGlarını mcccanC'n te _ mi tir, Bıltün şube! rin 
mineden bir (Çocuk dispansel'i) senesi bütçesini te kı' 

( 730:56) lira 11 lmru t 
3 - Eminönti kazasının Çar- olunarak merkez he~ ti .itı 

1 f'ıkapıda Merzifonlu H:nra Mu::;- bımı gcçilmif;tir. Ya ılan 111~ 
tafap:ısa madresesind" tesis et- ta merkez heyctıne: 

.Almanlar, b llibaşlı Uç bölge-
ye mühim kuvv Uer indirmiş - (*] Diinkii "Yeni Sah:.ılı,, da 
lerdir: Malemi, Resmo ve Knn- hıt"y.ır etmhtir. 1 

tıkleri bir (Çocuk dispan · ri), Dr. Ali Şükrü Şavh, Dl'· 1 .. • 
• 4 - Şişli nahiyesının yeni kı- hi Erdc.n, naynn IIayriYStl 
raladığı bir bina dahilinde üç dar, Bay Htisamettin l' 
\'azifcvi birden goren büyük Dr. İbrahim Zati Orrct, pr.,, 
sıhhi bir müessese, sı Hamlrncı, Bay. n Mn U" 

divc. Malemı'deki lmvvcllcr ~~::!!'!::~~~:-.!"'.~~~~~~ 
ycrleşmi lerse de, J(andiyede lanan havn kuvvetlerini~ 1fore
bazı binalar ınüdnfna vaziyetine ket hedefi, Girklin muayyen 
getirilmiştir. Diğer noktalara noktalandır. Bu filolar, Mora 1 

karşı yapılan mul·abil taarruz -ı ile Girit arasmda mekik doku - 1 
!arın muvaffak olduğu anlaşıl- yan kervanlann emniyetle işlc
mıştır. melerile de mükelleftiı ler. Bu 

a) Bütün ilçlarını temin eden pC'kci, Bayan Naile T. s. ~ fi 
bir (çocuk dispanseri), B. Reşit Çavdar, Bn. nefıı-

b) Şimdilik kiiçük bir kadro Hısi Behcet, Bayan Re.id7 
ile çalışan (bir süt damlası), 1 hat Recai, Bayan Dr. Se011 J 

c) Beyoğlu bölgesinin bütün (Sonu sayfa. 6 sütu11 ~ 
=:::.:.::..::.:.:..::=.:===.:...:====:==--===-==~-=-========~ Havn tehlikcı:;ine karşı rnem- deniz sahası dardır. Kara ha

leket içi orduları, yani pasif rekatile hcmahenk çalı-$ma ka
koruma te killerini vücude ge- biliyeti gösteren Alman hava ,U::2i:Z:etı:Z:::ı::?Z:?Z'.:n?:a:a!Z'.2!:21iıaiiiiii'0~~:;::ı~:;:::;:::E::::~.~. :=!~~Dr/~ 
tiren halk kütleleri harekete he- filoları, denizde aldıkları bu çok 18 / ;-- J.I R QK \. 
men müheyya bulunurlar. Gi- önemli ro!U ifa için de biiyük ~ahhar LU .f1l ~ 
rit kadınlan da bu müdafaa gayretler sarfctmektedirler. E- d 
kuvvetleri arasmda yer almak- ğer çıkarma denemelerinde bu Bu hafta s u·· M E R sı'nemasın a 
taarrial". ---~- } hava yardımları sayesinde mu-

Britanya hn.va Jrnvvetlerfn-it-~ vaffak olunursa, bundan böyle 
adada artık barına mamalarının t;t;!: daha_ ~~~ıim teşcbbiislcrc j 
sebebi, hava Uslcrinin daimi bir intizar eaııcı:tıni:', . ı 

Şayanı hayret rarisin 

MOULiN 

manlar, o.da üsleri de dahil, Av- !erde korkunç bir şekil alacağı 1
1 

.,... ~ 
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J 
::rtclC 

Reviis~· 

ateş altında bu1unma!an<lır . .tÜ- Cirit muSA.raalarının 7ıu gÜn • ı · ,,.... L-
nıpa cenup dof;;rusunda"ki birçok muhakkalıtır. Netice hakkında • • ~ ._.;::: ~9,,)11~ 
ıncydanlardan istifade etmekte- bu çarpışma!ardan soı:ıra kararı " • Büyük varyete fff~de _!-akdim ed!yor. . e 
dirler. Bu Jl!I • ... nlardan hııva • verilPhilir • ..: +. "'•ıı • ~ •. İlk viziyou filmdir. Bugün saati-); lle tenzilatı .matııı 
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t a·hcinayel.!!!!!!!!@!~~~~~~~~=-=====~~~~~~~:==:~-==~~~ 

tinın taili Te raf, 
e

ç si 
\~ııı-. -atı 1 1-ı •>'h•> 
·~ cinayeti yapağı taban
ı 2ıı. da teslim etm.iştır. 
~Çlıt Ali miiddeiııwımilik 
"" ~ derhal döniüncü sor
ı•• lı_öJı.imliğjne hava.le edilmiıt 

l~~ikiaı ~Malkoç tara
~.ilk ııorgusu yapılmıştır. 

i
lla-.._ a<ırgusu yapıldığı sıra
.ıe sorgu hüimliğince bir kere 

• ~t adu tabib tararındall mua-
ncııuı -,_,. .. l'e . e ve ..... mnvıuenesınııı 

~ l'lııde olop olmadığının rapor
'lı~~bıtine lüzum gürülmüş ve 
ole,.;~ ~dl_lye dolı:torhığuna gön-

• ""'1 l§tır. 

'!iıı~uayeues; yapdan Alinin; 
~f bı Adli tuafmdan ı:m:-şa.bede 

ına ı·· bildi 'la! . uzumunu -
.,, il~e do ·torluğuruın rapo
~ --.-ıne suçlu Ali Cemil dün i A. _'ye gönderilmiştir. 
· aptıgı cinayetten d layı çok 

toı:ij . • görünen ve her an ilri 
:\Jj ~ çeşme ağlamakta olan 
l!;id 111de deinmumilikte verdiği 
1 :..: a:a demi,..<>tir ki : 
";~.0 Yrüıınisap ç?k· pek ı;ok 
t;ı ~· Delicesme. cıl;;ın
r,); ~ bir sevgim varıiL Onun 
~ O,duğumu mi aması ve yil
dıi\iıı çıkarıp atm:ısı ltterine 
O ~ Yeis ve keder"' dil.0 tüm. 
,~Yr" . bir 55 lik rakı içip 

:ıı unnıı: nın e' i etrafında do
ı0 .. :ığa ba· !adım. Kendisini 
' ı! "P, Yalvarac k, yakaracak -
~~ FaJcat tesadüf ettiğimiz sı
~ k 0 beni gorüp kaçtı. P.:";in-, 
O~da twn amma Y"t.ıııemedim. 

· n sonra yine gidio bircok 
ııu.0 \'e artık ne yaptığımı bil
'.N·rııın. 
~ Ccnuıin bu ııözlermdcki 
~ t Uk anrak il<'rıdi' belli o

~dtt ır. " diki halele 1' bbı 
tai'cr tll':ıfından verileecı, olan 
~ 111Uçluııun v117jyethıi kıs

o 8Un taayyün edecektir. 
'. ,.ı • 

·ır. umilik tabkı.kıı.tı 
~~ takip etmekte · . 

Vmsar-uı~tlirı 
t ~ ız h a filo ~ 
~ §!.~e, 24 (a.a. l - Hilr Fran 
P.. ~rdusıı, Glen-M:ırtin ti
IJıiil'{:k~ '"'1Sız tayyarelerinden 
ıt.;; el ep hır fi.onun, S riye -

'l'ıi.::.".~k l ir stinde in ;füz ha 
l>.':'~ll<lı.inb bir tavvar.

A t n ' yere inmiş ol luğu-

Ha ;;Skfteu~rd. 
• '.I fi: ı4 İ 

;~ hare' At 
<!\; ~a afı 1 i ci <;aıJ/<ul'J) 
{ ~..ıs oltiuğu lıa'Je 1ng ız 
'

1 t ub ylru. ıı .. ı do , w ıler-
" Duk'' k ' v c.ııı .. .ı~ ·asınuan, 

ll'ıı' o,j ormalaruu ı;iymiş 
·~ları ~ n . nlarını takmış ol

~'. c~elı:ııaı,ıc bq İtalyan gene
~"llı;;ıı ~Ur, Uük, Gencıral 

t ve anı ın otomobilin IJın
~ . tlii~tonıobil ha cket euer -

Uş • lııgiliz subaylarına 
l!tz :e "Al1aha ısrnarlddık, 

v~ tı <;ık olsun., denıiştır. 
~t"!tız '\ıf:nııı ınıpaı ıılcr lug u, 
t;, •utttı 1 ti.evreden sonra, işte 
1lijlldı-a. ~.~ı.ıhayc..e ermi.,.tir. 
tıı n~. Uk d'Aoste'un tesli· 
lı <tqı:tctı:aııs:ısyonel bir habi'r 
ı,;li/,,,ııııa;e?'ıncmiştır. Çünkü 
~~ın Zil harbinin Adis-Aba
~ oıct~~ı danlıeri nih yete 
~1r:ı '1'arJ;~n~ kani bulunmak
~ u. ı edi!eb·ı hır hadıse gibi te
~ ~t ılecek olan bu teslim 

l ~Jı:i ect·ıbır fonnalite olarak 
f~~lin ı rniştir. 1 

~. ~ es:r_etını geçirmek ü
'%~t:I de;;c 1 .,?ndrrıleceği heniız 

'""''- "
1 rlır. Mumafih ei<er ~d~ 1 b 

""'"."', • - n ~.vveı İtalya par
tıj Tı':!ı l:eıı dtikün . bir<ıok esir 
tıı1~·1)<listıı erıı.ık:rlııın. bıılı;ndu
~% na gonderılecegi sa-

lı r. ' 
tc; "''l!şbfaıttıaıu ' . ~ 1 

rıı.. 24 \ a:ı:ıy.-. 
~ iv . (aa.) - Habc
&~aııııa iZiyet hakkında bu
~ıa :ı, ıı ,beyanata göre, 

~bt'rbı::1111. a
1 
nın 40 kilometre 

'·· ~ nı e k'' G l te L llc:ı""' liİQd . aın ,e u 
" h. !ıra \'e c~ muharebeler -
~~Pt<~ b' duşmanın tanklar
~lilct~ lllukabiJ hücum 
~. R~. ~ar ten t:onra kun·et
"l', r;;:! deıı ~lldan ~aptedilıniş
~ l'I ~ tarp~zla esir alınmış
ııı.!:t---:' ket.,,.,,_e ıı ındiye kadar 
~~ıı etııılş""e bilyilk bir ma
~ llıeruı 0~ Bilate ır -

t\_, l'"l'llhı..,~ bır köprilb&şı 
b:~';'~~ır. 
-.._~ 5o ki~ta kıt'alanmız 
·~ \lıu,. metre kadar ce
~ h.."9 tıa~e mevküııe gir-
'tıi,~ar~ ın 35 kilom b·e 
'tt~· de lt&iJı Hula.'ya 
~' lidec . 
~~llrdaiui feıwri ha-1 
~ ~ eıtild;-. za.ptedilıniştir. 

/',Q.,~i~l"f_o;> göl'C', Dalle
kiŞi k UŞınan kuvvet

~ 'l'"bı-u~dardır, 
mıntakasın-

(~ tar./• 1 inci ~ıfada.) 
deni& kınıTetierini önlemişlerdir. 
Düıpnana yapılan taarruz esna
sında Vis Amiral Holondm bay
rağını taşıınUta olan Hood 
m harebe kruvazöriiniln barut 
ına!ıaenine ta.ihsizliklc bir ısa
bet vaki olmuş ve infilak etın!ş
tir. Bismark zırhlısında hasar
lar vukubulmuştur. Düşmanın 

_takibi denm etmektedir. Hood 
mürettebatmdan ancak pek azı
nın lrurtanlabil~ olmasından 

• korkulmakta.dır. 
Dide'nun enafı 

tta.ıyan resni tebliğiOO.. Ak
cisime Giri lıarekitı esna.sın
d& b:ıttığı iddia oluıııı.u !ngi!iz 
kruvazör! . den ( Didn) sınıfı 
lcnıvaaör Büyük Britanya bah
ri - in yeni bir kÜc;Ük vahidi 1 
harbidir. 

!5450) t-iltito mai mahre
cinde olup ı;a.atte (33) mil sü
rati seyre maiık olan bu küçük 
kruvazörler or. tane (1:{.5) san
timetrelik to la müet>hhezdirler. 
Bet- gemide birer tan" deniz 
tayyaresi vardır. ı Dido ı oınıfın 
dan İngiliz bahriyPsind~ on ta
ne knn·ırnÖ!' vardır. 
K~af knrrnörü olarak in

.şa 1 > olun bu küı;ük gemi
ler zırhsız ve hafif •kne1 rdir. 

J.1aahaz ura.c;ını la ilavP et
mek im"!: itr ki lngilderin L
yiıline intirıren ltalyan ınc.~ -ı 
balı bu haberi knydı ihti)" "ı 
teı• ki !Azım geLr. Zint maF'll 
olrluğu üzere ltaıvan m mhr.lan 
hay:ıli denir zaferleri kaydet
mekten ter n".d "<::e pek luı,.l:mır 
ve (Ark P.oyal) adırdaki tay -
yare ... n:ı g: · ~ .ı.i h · . olıruı -~ 
beş defa tırdık daııislerdir.1 
Halbuki bu geınırun sap2 a lam 
va:ı:i f goı:dıiğü hiliılıare anlaı,!l

~tı. 
Bisınarı-Jı: gemisi 

Bisnıarck Alnı nlarııı harp
ten sonra ı .ıl ettikleri ıili 35 
bin tonluk hatiı harp zırhlısıdır. 

11136 da. ter.gfıha konmıı.o ve 
193!) da. denize ind'.ri ! )ttn.n 
so::ra geçen sene de hizmete 
g; :mi.şiir 

1 ;u "eminin de kezali1 ~ kiz 

Ankara (Hususi muhabiri- 1 

mizden telı>fonla) - Fiat mü_I 
rakabe işlerini kuvvetlenc!irnıek 
için kadroya yeniden bir büro 
şefi ile yüz yetmişer lira ilcreili 
22 fiat kontrolörü ve yüz kırlcar 

r 
n ı ur 

( eaı tarafı 1 ı nci •yfada) J 

Bu layiha göre evlenme me
murlııkları evlen rin hüvi
yetlerini ma!sand•klaı ına ha
ber verr.cek'<'ri gibi miitekaitı_ -
ri yeniden ç~tırnn dev' t,
vil:iyet ve b • iiye meır udarı 
da aldıkları memurlann Il'aaş 1 

vaz .>-tlerini nal sandıklaı ına 
1 haber verecel-lerdir. 

lir:ı. c:.ııışlı 2C diğer fiat müra
kabe ıtontrol5rü ıwvesi içın Ti
caret Vekaleti tarafından vuki 

olan teklif heyeti \'ekile-ce kabul 
edilmiştir. 

u 
z r 
rl r 

u .. 

~al T!laaş r.ahipleıi bir defa
ya mahnıs olmak ÜZE're mal 
dairelerioe müracaat e<'.!erck 
ııiifu.s lc:it,ıtı nna zat mans. nl
dıklunnı kaydettirmcl~ icap 
edecektir. 1 

Bu teabirler sayesinde altı 
aylık ;ı. o.!;lamalara artık lüzum 
lfalmamaktııd.r. 

~ecliste Bü çe;Güm ... k ithalat 
müzal{er leri tarifesi 
Anl<ara (Hususi muhariıniz

den telefonla) - Yarın Mec-
1 te uye V('k; 'inı bey 
tından sonra mebuslardan isti
yenlcr bütc;e heyeU umumiyesi 
üzerinde söz alacak:lardıı". :Mec
lis lıu hafta içinde !Hl yılı büt
çesi m lilhalc deıniryollan, deniz
yolları ve diğer bütçeler varı
dalınµı U!zyidi ile .Milli Mild faıı 
ya (80.000.000) liralık t•h•'satı 
feykalı\de verilmı:zi ve haz:... 
tahvili ihrıı.cı Jayihalannı da I 
müzakere edecektir. 
,...,,..,,...,,~ ..................... ~ f 

l.!ıalat tarifesine mahsus 
eşya fıhristi hazırlandı 1 

Ankara, 21 (Telefonla) -
İthalat eşyaı;ının gümrük itlıa
lat umumi tarifcine tatbik ııc-j 
kil ve sn!'Ptlerini gösteren ve 
,.yanın çeş1Ueri ! erine ıı.Jf>:bc 

sıra.sına göre gümrük iUıatat 
tarif :rtne n'.ıbsus eşya fihristi 
hazır.:ı.'.l!!" '.!Jttr. 

GUDµiikl .. p· tesi .. niln-
tane ~ li on un tan 11> ı ,, 
ve mtl,eaddit hava d" ı to.,ıarı Gı·rı·tte har t 
\'ardır. Gemı ınrhıı o . ak i a p 
edildıı~i iç n top gillkerıne kar-' d d . 
şı mukavemetı bittabi ~ok yuk-ı evam e ıgorı 

de•ı itihure ithal o•un,~c:ık .,,,_ 
y:ıY.J bu d '!itte a"sı,;'.ilrn taı:i 
re "a2.I.) cı.ı • ı rın.aen ~ · _ 
lendirecekll'rdir. Miikellefler, 
gümrfıldercc bu nırisl.e göre 
yapıla.cak tanfe tatbilrntl!ıı ka
bı! etmeılildm takdird · kıy
met takdiri yoluna müracaat 
edtbileceklerdır. 

sektir. j 
H•.ıOO'un "''•"fı (BllŞ tamfı 1 inci sayfad.a) 

42,100 _ton .. olan Ho zır~h ri hem de b-ıva n'"Y ia'lını 
kruvawru. dunyarun "Ti bu k eıı~rinde bu!unduru orlar. 
harp gemr;1 o',..,1'11" m~.rııttu. 
31 mil sunti olan . · ::ernıye, 
bu sür ati temin ma · - dile r 
zırh konmamıştı. Ani ·ıJan chi5-, 
man gülle! rinC' muk vcmet e
de!llem · in sırrı da budur. 

Ho0<l'un sekiz tane 38 lik, 
on iki tane 15 lik ve müteaddit 
tayyare defi toplan vardı. Mü-ı 
rettebatı 13H kişi iJi. 

yirmi bir sene! ik ru gemi o
lan Hood Hl16 seneeind tezga· 
ha konmuştu. Ayni tipten e>la
rak daha ü~ gemi yamlına;;ı 
mutasavverdi. Fakat Jutl nd 
harbinden alınan dersi üzerine 
diğer üç e~iniıı yapılmasından 
vazgeçilmişti. 

-=" ·- - - -
da dii:;nıe.n ciperle,- kazarak 
garp cihetinde mildafa tertıbat. 
vücude getirmektedir. 

Solwn'dan gelen haberlere 
göre kıt'a.larınuz 20. 21 maY.ıs 
ııab:ı.hı küçük bir dii.,"Illan müf
rezesini imha etmişlerdir. 21 
mayıs Sllbahı da kuvvetlerimiz 
bir düııman koluna hücum ede
rek birkaç tank tahrip etmişler
dir. 
7-p \'apunlllllD lıatınl<şı 

Berlin, 24. (a.a.) - Yarı res
mi bir menbad:ı.n biWiriliyor: 

Hariciye nezareti ma..'ıfille
rinde, sorulan bir suale ceva
ben, ecnel>i kaynaklardan gelen 
bazı haberler hilii.fına olarak, 
Mısır bayrağını taşıyan Zam -
zam vapurunun batırılması hak
kında Mısır hükumetinden hiç
blı· protesto alınmadığı bildiril
miştir. Mııliun olduğu ilzere bu 
gemi diğer emtia ara:nnda harp 
malzemesi de nakledıyordu. Bu ' 
vesile ile Almanyanın halen Mı
sırla diplomatik münasebetler 
idame etmekte olduğu da teba
rüz ettirilmiştir. 

Alınan devlet .merkezindeki 
siyasi mahfillerin malfunatına. 
göre, Mısır hükumeti, lavej va
llltasile bir proteato göndermek 
niyetindedir. 

Diğer taraftan ayni mahfiller 
den öğrenildiğine göre, Zam -
zam :emisinde kurtarılan kadın 
ve çocuklarla hakiki misyoner
lerin mukadderatı baklanda bir 
karar verilmesi muhtemeldır. 
Bu karan'l mL 'd'lr alik:ıdarla
nn arztıla nna tevafuk edeceği 
zanıaedilmektedir. 

M· '.enıedeki vaziyet ise bu 
derece müsait degıldir. Hava 
m .·ydanını elinde tutan düşman 
bugün de bur:ıya kıtaat indir
meğe devam ediyordu. Hatta 
havadan tir miktar ve beliti de 
kısmen 75 milimetrelik topla 
bir kaG tane de havan topu in
dirnıeğe muvaffak olmuştur. 
hnparatorluk kuvve•Jeri Mı>le
Me hava meydanının ~arkdı:.ki 
mevzilerini tutuyorlar. Bu • 
rada c.ereyan eden n uharebe
nin şiddetli olduğu anlaşılmak 

tadır. :Ueleme m il s t e s n a 
olmak üzere vaziyet iyi ol
makla beraber adanın münferit 
yerL:rinde h&l& kü~iik Alman 
r.nmları mevcut ol•"Uldığı da 
söylenemez ki, bu hal iz'aç edi
ci mahiyettedir, 

Alnnaya halkı hazırlıyor 

lkrlin, 24 (a.a.) - Bir hu
susi muhabir bildiriyor: 

Gazeteler. Alman efkin umu
miyesini Almanya.da henüz bildi

. ribnemiş bulunan Girit hareke
tine hazırlamak maksadile, l'.;i
rit adası hakkında uzun makale 
ler neşrine başlamışlardır. Ma
aınafih, Almanların bir tebliğ 
neşretmelerini daha beklemek 
lazımdır. Çünkü İngiliz muka
vemeti c;ok r in ve şiddetli ol
duğu için ne h tebellür 
etmemiştir. 

Giritte tahrip edilen iayya~ler 
Kahire, 24 (a.a.) - İngiliz 

hava kuvvetlerinin tebliği. ·: ı 
Ciritte: Bombardıman tayya

relerimiz Melemedeki düşman 
kıtaatı ile tayy~lerine geniş 
hasarlar verdirmişlerdir. Hava 
meydanında birçok Yunkers 52 · 
tayyaresine hilcum edilmiştir. 
Milteakıben düşman mitralyöz 
ateşine tutulmuştur. tık rapor

Arna utlu B şve
kilin suikast 

Buna teşebbüs 
eden bir Yunanlı 

yakalandı 
(Ba§ taraf• 1 i11ri sayfada) 

Tiraıı hava. meydanına giderler 
ken Yunan tebaasından bir mec 
zub kralın yanında bulunan Ar 
navuUuk başvekili Verlııciye ta 
b3n<:&Biyle bir kaç el ateş et-J 
miştir. Mermiler kim<ıeye isa -
bet etmem41 ve Mihailof V asil 
La&i isnıi:ıi taşıyan mütecaviz 
derhal tevkif edilerelı; halkÜı 1 

intikamından kurtarılmıştır. 

Tahkikatı işkU etmemek ve 
mütecaviz.in muhtemel cilrüm 
şeriklerini meydana çıkarmak 
için bu hidise şimdiye kadar 
gizli tutulmuştur. 

İsticvabı e.;na.smda mevkuf 
Arnavutluk bükiımeti erki.nına 
karşı şahsi ııusmııeti olduğunu 
ve maksadının Arnavut milleti
nin neş'eeiııi kaçnınaktan iba -
ret bıtlunduğıınu söylemiştir. 

Jıılihailofım daV&Sl pek yakın· 
da Arnavutlukta askeri mah 
keme tarafından rüyet edile -
eektir. 

Rumanya hukO 
nin bir karan 

ti-

lar enaz on düşman tayyaresinin Biikreş, U (a.a.) - Rıımaa
tahrip edildiğini ve d;ğer birçok ya. :ımlıı:ı1meti :1»39 ve 1!KO se -
lanrun hasara uğratıldığını bil- ıWeri buğday, mısır ve diğ·er 
dirmektedir. Daha SQnra yapo- J hububat mahsullerini mü.sade -
lan bir lı:eoif uçuııu birçok Yun- re e~tir. M:ilstahaillere aiI• 
kenı 52 t&yyareeinin kömür 1 · · ihti.,,.,.ları i<;in nüfus 
haline, bir çoklarının da. tama- nnın •~ . 
men istimalden sakıt hale g&- ~ ayda. 20 kilogram hu -

. ld - teyit ı-w.+'" bubat bırakılaeaktır. 
1 

Inl§ O ugtl!lU ey ~ ...... -. . _ . 
Uzun meııafe avcılarımız da. diitl Bu tedbır mwtehlikler ara -
mana hücum ederek dört büyük lllllda lıububatın daha ha.kil bir 
asker ııakliye ~ tahrip surette teııırmm 1emin ıııalra.. 
etmi§!erdir. ·--""- ~ ittibıız ~. J 

• 

( Baf tarrrfı l UU't ~ı:da) 1 
s~nra dtl' n lıı bom ardı
man tayy~ c nup ~.!, ya-
kınında talı, di1 

• tir. 1 
in~liz l~>ıni i 

Kahire. 24 (a.a.) - Orta 
Ş.ır k 1ı gifü: uınumi ka.-ar ahı
nın teblıf,1: 

A .ı:uılar Girıttok k t'ah:.n -
nın tak viya;i ıcin un a~imh 
gayretler sarfrtmişlerdir. 

1 ·andiye ve Resnod havadan 
iııdıri.c:ı müfre:ı:ckr at'i suret
te tenı ;;Jerun~-tir. Dalıa uz:ı,ğa 
inen dığer gruplar J imparator 
luk kuvvetleri tarafındJn Yu -
nan kıtalanmn müessır yardım
Jarilt temizlenmiştir. 

Men ede ve ci nııda şid -
d"tli muharl'bCll'r coı yın et · ı 
meltledir. Alınanlar b · yette 
tuttukları yeri g :jşietmek i~ 
e s gayretlerinı burada sar -
fetmişler. pike bombardı an 
layyarelennin bütün giln yap -
tıkl rı şiddetli bücuın!ara rağ
ınc az.inıkirıu; bir surette dö 

Moskova., 24 (a.:ı.l - Reuter: 
Sovy er Eirll,.öindeki askeıi 

ha=lıklar hakkındaki son ala
met, sonbaharda hizmete çağı
rılacak olan 1941 sınıfına men
sup ~n yüzde 78 inin lılos
kova..ıa şimd.idc-n talim gör
mekle olmalandır. 

.Moskova askeri komiseri 
Çernik. işçi teii('.kkülleriıtln or
gam olan Trud gazetesinde bir 
yazıda. gelecek so. b harda hiz
mete alınacak olan birçok genç
lerin ı1imdiden iyi bir pilot, di
ğerlerinm de iyi bir asker ola-

~~. }'E'li§nıi.ş olduklarını bildiri-\ 

Çernik, a kerlik talimlerinin 
Finlandiya harbinden alınan 
derulere dayandığını il.ive et-ı 
mektedir. 

itaf an o ı rma
yınd ir i tif a 

----<>--"' 
1 

Alman tazyiki şlddtı-
tini ;;ırttırıyor 

ı 25 yıs j 
Belçikalıların ricatı 

Her zaman olduğu gibi, Fr&11.
sızlar mukabil taarrıır. projeleri
le meşgul bulunurlarken Al • 
manlar şiddetli taarruzlanna 
devam ediyorlardı. 

25 mayısta d~ınan (C.ıurt -
rai) havalisindek.i Belçikalılara 
k""'1 çok giddetli h üeumhra 
başlawlar. Belçikalılar bu hıl
cumlar karşısında gerilemekle 
beraber o gilnün akşamı <Cour
trai - lngelınunster) hattında 
h:ili tutunlbi!iy r!Ardl. 

İngiliz cephesinde hiçbir vnka 
olmadı. Buna mukabil birinci 
Fransız ordusunun st lkıınadı 
bütün hudut boyunca şid~tli 
bir taarruza maruz kaldı. 
(Maulde) ile (Coııde) arasında 
bilhassa pek ı;l1detli olan bu 
taarruza rağmen Fransız kıt' -
!arı mevillerıni va meviw:!rwi 
muhafaza edebildiler Birinci 
ordunun sıığ kanadı istikametin 
de de bazı hare.kat ccrey an edi
yordu amuııı. vaziyet karışık ve 
müphemdi. 

n lut&larımı:c düşmaua ye
nid çok aguo ...ayıat verdir -
mı.<.ir. Keza d" er nak 
liye tayy.ırelcrind bir çoğunu 
da k".ybetmistir. 

ı{?_ma, 24 (a.a.ı - Remni bir Bvlçıkalı!ara yardım lazım 
tebl.i , general Guz:oonmın, ge- . d 1 • 

İ!l'p:trtıtorluk kuvretlerinin 1 

man '.'ıyatı her zamo.nkindcn 

nei kurmay ikinci başkanlı - ve Belçıka o~u~una. yar ,..., a-
lıaı·b 'ye miizteş&rlı.;; vazifele- zımdı. Bunun ıçın .ıkincı makina• 
rinık'n istifa ettiğini bildirmek- lı h:'fif fırka lcıka ordusunun 
tedir. B. Mussolini, el yazısı ile gcrılcrın~ sevkedıl:i . ı kuvvet 
gö ::terdi;;, bir mektıınta, gene _ .l tpr:s) ın şar!a.ndakı te !er 

d lı kuvvetlidir 
föbruk bölge5inde böyilk 

I.ibyada: 
k .m fırt•n ·n dün isti< afi a
n ve h:ırek& • zor!asllrm -tır 

1 G · h' ·etı · d 1 uzerınde mevzı aldı. nu sııret-
ıa uzzo:ııye ızm erm en 1 b f k · .... _._ (C _._·ıı 
do t~A .. k" tınisl" e U lr R IC8.uu.u.. 0UrU1 

ıayı ~ ur e . ır. istikametinde d rh 1 haı •k te 
~arutluk ordulıın levazım ge ·ebilecekti. Biıi Fn:.nsız nı ·e

reısı. geneı:,al Anto:.ı'o Sc':'era, ri lngiliz olmak üzere iki fırltıı
h~!Y~ m eşarlıgına ta~ı~ e: lık bir kuvvet d:'ha şimale gön
dilıni.şt;r~ Genel kurmay ıkfacıJ dcrilmişti. Bıı ku\"'etl n mah 
başk:ınıf.!?na kımae tayın edıl- rum kalan Ceneraı er ne ndl 

Sollum mı nda devrı-
yelerir:ı.iıı ve topçu taarıd ti -
biyelerine d edi yorhr. 

i Te!İliı!;i 
Kal· 're, ~4 (a.a.. ı - fıı.,"'iliı: 
\~ ku ' crı orta ~ u

mi k:ıra.rgilıun a Irak hıırekAh 
?lyecektır. ise artık tedafüi vazıy tt kal

l.ıakkmda dün al.apım neşrettiği 
t b iğ 

Irakta, asi kuvvetler, dün 
Fa 'ujaya hiicunı etmişlerdir. 
Fak ıt şiddetli bir lıoınbardı an 
c.;ın sonra, eski mevziler mı:ı: kı- ı 
talıı rımız tarafmdan y id · -
gal edilmiştir_ Bir miktar kam
yon ve tank alınm:ştır. ı 
Bağdadın 20 ldl6mctrc kadar 

Rima, rdc Kassel . karakul mcv 
; ' b·r ll'!lk }X!tr 1 d pc"u 

bo ı bard!man ec:i1miş ve · l -
......... _,...:- - ~_,....:- •.J,.1ll"l'Ulıİı.tılr Jlıı-

ı:ada.. dört biiyük yangın c:ı ka -
nlmıştır. 

Avcı tayyar·!erimiz. usul 
tayyare meydamnı mitralyöz 
ate 'ne tutmuşlardıi. İki düş -
nmn tayvaresi tahrip edihniş, 

·"er birisi .ha.sara ui!ratı!ınış-
tır. .. 

Alman tayyareleri, Habbani -
yeyi bombardıman etmişler ve 
mitralyöz ateşine t •=şiardır. 
Binalarda bazı h:ısar vukua gel
miııtir. Zayiat hafiftir. 

Bi.itün bu harekattan, iki tay
yaretriz dönmemiştir. 

İtıalyıuı P.csmi Tebliği 
Roma, 24 (a.a.) - İtalyan or 

dulan umumi karargahının 375 
numaralı tebliği: 

Şimali Afrikada Tobruk cep
hesinde Breec;a fırkıı.stnın iş
gali altında bul un an arazide 
düşman müfrezelerinin tankla -
nn himayesinde yaptıkları bir 
hücum daha bidayette akim 
kalmıştır. 

A .,ri 
zınnın b 

hri 
a tı 1 

'aşıngton, 24 (a.a.) - B.ıh
riye ruu:ırı albay Knox, diln. 
deniz inşaat mühendisleri cemi 
Y"'l• nd , İn;iliz b.ıyük el isi 
Lord Haüia,;ın da bulunduı!ıı 
hır toplantı , o;r nUlUK SQyfl}' 
mış ve =mle d ;ıiştir ki: 

- Eğer A erikalıl:u'1n biz
~\. n.cııunerıne karşı htirmctle-
ri varsa ve bu hürmeti muhafa
za. etmek istiyorlarsa, iki efa 1 
uğrunda döğü~ük:leri preruıill'! 
denizlerin hiln·iyctl prensip!<> · ı 
rioe yeniden dönınel~ri Jil.zım -
dır, Harp, kısa olmıyacaktır. A
merikalılar, denizlerhı h kimi
yet.i. için ve insanların retıne 
karşı yapılan mücadelede ken
dilerine cııişcn payı almalıdır -ı 
lar. 

Bahriye nazırı albay Knox, 
Yorkshire - Post gauteııinin Va 
şlngton muhabirine yaptığı bir 
beyanatta ezciimle d?miştir ki: 

- İngiJ:z bahriyesi pilotlan
nın Amerika birleşik devletle
rinde antı e ıman hal-kındaki 
projeler tetiük eclilıniştir. Pro
jeler, henüz kat'i şeklini alma
mrntır. Fakat hissiyatımız ~u 
merkezdedir ki kiraalma ve Ö-• 
dilnG verme kanunu mucib'nce, 
gemiler tan1ir MebHeeeğimiz 
gibi, pilotları antren~ etmek 
hakkını da haiz bulunuyoruz. 

maya mahkUm k :Jmı~ bi idi. 
Binaenaleyh 25 mayıs g 1!; 
saat 23.30 da mut V\ ta
arruz! hareketin yapı - ınililına 
karar verildi. 
Bırıncı Fransız o dusu 

ricat edıyor 
Hatta yalnız taarruz h ·re -

ketinden vu geçılmek'e kalın -
mach, birinci oruulaf' ~ıpunun 
ınunll'o.rU.\ ,,,.t..aft~ lti ~nu:ı 

!:> • ·'>pr'i "ı::.-:.nı ~eki esı Ka -
rarlaştırıldı. 

nu geniş köprllbaşı C('nupta 
(Aa) kanalı, şarkla Ja iL s, 
!pres, Dixmunde) hattil çevre
leniyordu. 

Birinci Fransız ord ı gru-
punun çekilme hareketı ılti gece 
sonra başlamış ol cal::tı. işte 
bu hazin ş:ırthr içintl Ilı !:i, 
General lBla.nchrnd) o zam:ı.n:ı. 
kadar wkaJetcn id re ettiği bi
rinci ord • · grupu ku ?nd:u:ı
lığına resmen tal ;n ediliyor \'e 
birinci ordu kumandanlJb"lnl da 
General (Prioux) ye dcvreyli
yordu. 

(Arkası ~-ar) 

izmi rde yapılan 
küme :acı rı 

' 

illi 

Beşiktaş yendi 
1. Spor yenildi 
İzmir, 2•1 (Hususi) - Bugün &ıllum ııarkında iki hıgiliz 

tankı ile bir kaç top tahrip e
dilmiştir. 

Düşmanın Bingazi üzerine 
yaptığı bir hava akını netice -
sinde Müslıimanlardan bir kaç 

Cin komünistleri 
' harbe başladı 

kişi ölmüş ·:e yaralanmıştır. Çunkiııg, 24 (a.a.) - Çin ko-

1 Alı;ancak stadyumunda İstanbul 
ile İzmir takımları arasında mil
li küme maçlarına devam edil
di. Neticede Be§iktaş Altayı 2-1 
yendi. İstanbulspor da Altunor 
duya 4-3 mağlup oldu. 

325 numa..-alı tebliöde 22 Ma-
1 

münistleri Lideri B. Şuan Lay, I 
yıs gecesi bır isabete hedef ol- komünist kıt'alannın, Çinin ~i
duğu bildirilen kruvazörden ma malinde japonlarla muharebe 
ada 5450 tonluk Dio sınıfından etmekte olan Çin merkez hükü
diğer bir kruvazör de ayni ha- meti kuvvetlerine yardım için 
rekat esnasında batırılmıştır. · harekete geçmiş olduklarını dün 
Torpidolarımızdan biri gilndiiz söylemiştir. B. Şuan Lay, ko -
üç kruvazörden milr('kkep bir münisf kuvvetlerinin birkaç ay 
lngiliz filosuna tesadüf ederek evvel Şan-Kay-Şek'in emri üze. 
bunlara pek yakından bücunı rine Şiang nehrine çekilclikleri
etmiş ve 7270 tonluk Leander ni illive etmiştir. Şan-Kay-Şek 
tipinde bir kruvazöre bir kaçı bu enıri _yer~ke~ bu .se~e .başın
torpil isabet ettirmiştir. da dorduncu Ç;n komunıst or-

Bu gemi ortasında vuku bu- dusnun terhisini intaç etmiş o
lan infll:ik neticesinde ikiye ay- lan kavgalardan sonra yeni ih
nlarak batmıştır. tiliiJlar çıkmasını önlemek iste-

Bugilne kadar alınan netice- IDtıtir. .. .. 
!ere göre 20 ile 23 Navıs ara- . Bazı lıalı<:;rlere gor~, komu -
sında düııman ikisi torpid<>lar nıstler .Şansı v~. Hopeı. eyaletle
tarafından, ikisi de tayy.ı.reler rınde. Japon m~ale hatları
tarafından batırı.lınıe olmak ü- na şımdıden hucum etmışler
:aere dört kruvazör kaybetmiş _ dir. 
tir. Bundan ~ iki kruva- !!!!!!!!!"'!!"!'"'!!!!~--!!!'"!!'!!"'!'!!"'~!'!!"'!!'! 

zör Canot otomobil tarpidola.rı
nuz tarafından a.ğır hP.88l'a uğ
ratılmış ve bir kru V&?.Öre bir 
torpido tarafından. bir torpil I 
isa.b.ıt ettirilmiştir. 

Şarki Afrika.da Galla Sidamo 
mıntakıuımda kıtalanm1zın kah 
ramanane mukavemetiyle kar -
91lanaıı d~ Soddu istika -
meıt.lnde tıa.ır:yik.ini art:tıımıakta
dll'. ı\nıiıaranın oetHlbu prlı:tJ 

kı~mıııda üstün kuvvetler tara
fından muhasara edi!en ve ber 
taraftan hücuma uğrıyıın miln
ferid garnizonlannnzdan bir 
kaçı anudane ve kahramanca 
mukavemetlerine devam ederek 
teslim olmaları için yapılan tek 
lifleri reddetmektedirler. 

Denizaltılanmuıdaıı biri At
lıı.ntiktc 12 bin tonlulı: bil' va -
pur tıatırmıetır. 

- ~--------·-- ~-

FIKRA 

Mamaı·ka 
(Baş tarafı 1 itıci 11Gy/ad4) 

harbi kazanacaktır. Marnalıka, 
zayıfın; zafer ekmeğin lıakkı
wr. 

Kudretli dduğunu kudretııiz· 
lere karşı ... at ed~ Alman 
ordusu l; C: ·ini bir kaç yıl 
daha besliyeb· c k stok la r 
yapmışur. Fakat geride seksen 
be.< milyonluk bir Almanya ile 
yilz miıyonlarcadan milrekkcp 
bir (aç Avrupa) vardır. Ma
carya da vesikalı ınamalikaya 
boyun eğdi. Geriye bir Ukrny
na mı kalıyor? Onu da sııhip-
leri düşünsiinler. . 

Anla<!ığıma göre "" Afrika
daki Mu;u, ne cenup Avrupa
smdaki mısır lı:oçanı bu ışe bir 
çare bulanuyacaktır. 

(Yaaıl< oldu Sillcymau efen
diye ı değil. yazıklar oldu mös
yö Avrupaya. 

Amin.! Darlan ve fikirdaş
Jarı bu vaı::iyet kar da ne 
dUşünüyorlar bilmem. Benim 
bildi~ şudur: ınalika bir 
avunmadır, ve ~n ~ 
~ok yaktndır. 
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n yaz~maıruş h~tıraıar ~ A 
19 Mayıstan evvel''-ı -2-5Ma-y-ıs1-941__.J, 

, 
11 

~ 8.30 Program 18.30 Z.iraat 
_ (lhf taNf• 1 inci oayfadlı) ı J'lll1İ ba neDi(iıı tabiat diyanmn 8.SS Müzik 1 takvimi 

flrinandtı:n "" k8:rargfiJıı erki • çalışkan ve fedakar Türk halln- 8.45 Halleder 
1
18.40 Mıızik 

ııile subayların lstanbuldan ha· m da feda edeceğini ima ediyor 9.00 Müzik ı9 .00 Müzik 
Jllketleri için İngilh askerl il& ve istibdada gideceğ:lni söylli • 9.30 Ev.ln saati 19.30 H.>berıer 
yetinden müsaade almak meee- yor. * ı9.45 Mfizik 
Qi. idi. Atatiirk camldıen ıcyrıhr ayni ı2.31l Program 20.00 Koouıma 

Bu asken heyet dilediği ha- maz; çok alçak bir adam! Çok 12.a3 ~ftı?lk 20.15 Müzik 
rekette t.amamile serbestti, arzu 1 mel'un! millet, memleket mah- 12.4fi Habe·ler 21.00 Y n• ··""• 
ııe mütalealanna hareketimiz.- voluyor. O yalnız kendini diişü- I ıs.oo Müzik 21.10 Müzik 
den evvel kurban edilmekliğiınlz 

1 

ntiyor. E; yakında görüşeceğiz! / l3.BO Konıı•ma 22.ao Raber~ı· 
ib.tiınaU kuvvetli idi. Cümlesile millet ve memleketin . 13.45 Mtizik 22.45 Spor 

Büyük bir teeadüf ~tııe i- Vahideddinden intikamını ala - * 23.00 Müzik 
tinci ordllda bulunduğumuz zır cağını söylüyordu. ıa.oo Progrn" 23.30 KaJl<iıU{ 
man kurmıı.y heyetimiz mülhak Vaptır saati yaklaşmıştı. A- ıa.03 MUZilt 

.lıı.nndan bulunan ihtiyat suba- tatürk w.ldesln!n elini öptü ve · ==== ======== 

Gocuk Esiroama 
1 

Kurumunun kongresi 
(Baş taır•fı 4 üııtcü ıayfadı) 

Tezel, Bay Şemseddin Günal -
tay, Bay Tevfik Kut, Bay Zühtü 

11 teğmen Sedat Rızayı harbi- evden aynlılı. İskelede teşcici
ye nezareti koridorlannda gör- ler pek azdı. Samiroiyetlerinde 
dilm vazifesini öğrenmek iste - şüphe edilmiyen Uc beş kişi i
dim. ln!!ilizceve gayet iyi viikıf çinde Bay Hilaeyin Rauf başta 
buluna.ıı bu mcrd çocuk lngilis geliyordu. Ve "Kara.denizde 
askeri he~etinin tercümanlığını müteliflerce ya tevkif veya ba
ve Türkçe muamelelerin lcitabe- 1Jnlacağınızı yeni istihbar et -
tini yapmakta olduğunu .. nıat- tim dıkkat buyurunuz,, meal!n
tı. Hareketimiz milsaa<lll"'inin deki tavsiyede bulundu. Büyük 
İngilizlerden gizliyerek yapıp karannı vermiş buhınan ku -
yal:'amıyacağını soroıum. j mandanım; mirimunıaileyhe Seçildikleri anl~ılınıştır. An· 

- Merak etme ruhları bile "Siz de ya.kında yanıma geli - karada genel merkez kongresin
duyma.z. Benim de bu kıı.darcı.k niz., cevabını vermekle batınla- de İstanbulu temsil etmek ~ 
bir hızmetim ol~un dedi ve ev- mıyacağını, ve tevkif edilem.iye r.e Bay Şemseddin Günaltay, 
nı.kınnzı aldı, birkaç dakika ceğini söyledi. aBndırma vapurıı I Dr. Fethi Erden seçilmiştir. Mu
.onra getirdi. Kendisinden baş- limandan hareket etmiş ve Kız rablıaslarm önümüroeki sene 
Jı:a hareketimizi kimsenin bilme- kulesi önünde durmuştu. İti!M zarfında tatbik edilmesini mu -
eliğini temın etti. Kumandanım: devletleri kont.ol ve tevkifin - vafık buldukları. dilekleri din-

İnhan. 

H:ırekelımizden evvel Babı- den Sedat Rızanın hizmetile u- lenmiş ve bliyülı:lere tazim teı
ilide sadnazama; ve makamla- fak bir tevalı::kuftan sonra kur- grafJarı çeltilmesine karar veri 
nnda dahiliye ve harlıiye nazır- , tıılmuştuk. ,_,_ ı~. -•ı..~""" verilmh• 
Jarına veda ettiler. Mayısın on Büyük ve zilrudret tabiıı.tm fü'."' ce~c,e ...,_J~ ..,, -

beşi cumaya tesı>.düf eylemişti. amsalsiz gll:re!Hklerini kendindıt ============= 
Padışııha üçüncü ordu müfet- toplıyan Boğazı geçiyorduk. A
tlıılnin vedaı tabilıı.tile camide labetleri meçhul, gözleri yaşlı, 
aldu. Namazı müteaktp huzura derin gamlı sıı.kinlerine; sizinle 
pğınlan Mmıt.a.fe. Kemalin bir 1 beraber bütiin milleti kıwtar -
mııatten fazla padişahla konuş - ma.ğa giden bü:yU:1t yolcunun; 
ması herkesin dikkat nazarını büyük halislainn vapuran içln
Qekti. Halbuki kahveler ve si- de olduğunu müjdelemeğe im -
p1ar içilmjş gözlerini Rıı.pıya- ldnlar u-.r gibi güvertede bir 
rak ve epeyce durduktan sonra j aşağı bir yulı:an yi}rüyordum. 
tıolllUl8JI Vahideddln Atatürke; Büyiikdereden aynlm11, Ka
aırtemlyen gönlüntin ağzından valdar araıoına gelmiştik. Gü -
~ak dökfilen hareket ve neş batmış karanltklar her dftki.
muva.tfaldyctimiz temennilerin- ka koyulaıpyoralrdı. Boğazdan 
de buhınmuş: İzmir işgalinden çıkmış, kabınıı. eığarntyan Kara
dolayı tcess;ilrler i%ha.r etmiş fa- denizin köpilnnöıı, kükremiş 
bt Samsun ve havalisinde bir dalgaları arasına vapıırwmuz a- . 
ım ene! sükunet teminine uğra- t.ıhnış tecrübeli kUçük teknemiz 
fdması ıı.bi halde orasını da iş- 1 çatırdıyanll mücadeleye ba!!lıı.
gal edebilirler, demiş ve büyük . nustı. 
bir hırsı aazabla bütün kaba -1 Aziz kuınandannn çok sevdiği 
hatler İttihat ve Terakkinin ve deniz havıı.sı alma.k için kıç gii
onların haınııalarııundır. Bizim vertede oturmuştu. Kok>rdn Re
mfilet daha böyle fırkalarla ha- ı fet ve kıı.rargihunız erkim ku
_. ... _ ~· l. hr aihi V,ıı.hirlM- m~ı;larumı çevrelenıişkort'!I. Ben 
dinin hesabınca Atatürkün hare- de bir kenardıı. oturuyocdwn. 
lıet pral!Tanunı ve kendi plarunı 

1 

Karanlıklar artılı: hiçbir yeri bi
~şti. ze göst .. rmiyordu, Korkunç dal-

Atıı.türk; uUı vatanın en gii- galar b&?.an hepiroızı UtCuen 
mi ve en zengin ve en mlilıim susturuyordu. Deniz tutma.sı ev
bir kısım düşman sünglllerile iş- ve1a Refet Beyi ve biraz sonra 
pi edildiı!;i ve müdafaıı.sına zer- kısa fasılalarla diğer arkadaşla
re kadar teşebbüs etmiyen Vıı.- n kamaralanna çeldlmeğe mec
Jddeddin Sam.•un ve hava.Haini bur etti. 

Kunııı.ndanımla kalmıştık. Ba-

Eı ... ğd l"k na kaptanı çağırttı. Yıwp kadar 
azı a genç 1 tecrübesi alnında toplanan ihti-

v.e spor bayramı yar fakat dinç kaptan Jruıııan -
cknımın yanına ~eldi. 

E!luğdan bildiriliyor: - Düşına.n devletl<ıriniıı. Jııer
Geıu;lik ve spor bayrıı.mı Jiııe, hangi bir va.sıtasının gadrine 

Rta okul, kız ensti ttisü ve halk uğramamak için sahile yakın bir 
wi aporculannın iştirakile öğ- rota tutunuz! ~ ılll.ltlak teh 
Weı:ı evvel geçid remıi öğleden like göriinıeois gemiyi karaya, 
.-ra da ayni teşekk\ill<>r men e:n yakın ...ııile oturtımını ! 
aıplarmın dört. saat süren spor Emrini verdikten sonra isti-
bareket ve müeıı.bakalarile kut- rahate gekilmişti. 

Milli küme 
maçları 

( .. ıı...flt 4 iıiııteV nyf•da) 
~nn ıııı@ıı. doğru ısa.vur -

duju topu. ~ i'ibet ~& 
IUp kale öniinde belirinı'lii. Ih.
kat sıkı ııfttii 1We direklerini 
yalıyarak 8'Plldlı buldu. Biraz 
8011P& da Tupnn çektiği top.ı 
Abdülka.dir te.kalide lıİl' pk .. -
joola yıı.bbk Hemen ımtka -
bil Eski.,ehir hliewnu da Sarı -
I.Aciverd lı:altlJ'f t.eDdlt etmeıWı 
gecikmedi. 

Da:ninporluların 90lda.n çe&.. 
tlkleri komeri Cihad yuınrıık • 
la k~ladı. Raldwı önüne dü
şen toptan teeriiheiıiz forvet is
tifa edemedi w birin<:i dıwre 
her iki tarafın gayretli O!"ll'İle 
1 - O Fener ıem- bitti. 

İkinci dCVN1'9 San - Liıci..oor 
taltıın başladı. fil anlarda sıkı 
J..,;. o--.... __ "~· e!... """' .Clela.Jf!C"'" 
hlr ltıUesiııde beliren tehi ikeler 
mfidafilerin gayretli oyunüe 
aıı!endi. Fakat gittik~ artan 
Fener tazyiki semeresini ver
melı:te gecikmedi. ömer; ferdi 
gayretile Eııkitehirli müdafiler 
amsındap sölri1p götürdüiü to
pu Demirspor a.ğl.anna taJmıa.. 
ğa muvaffak oldu. Hemen bir 
dıı}dka 80lll'll. da Fikret yakın 
me&afede elde ettiı'P bir tıraat
tan istifade edemedi. 

F'eft.er b&slnıııodıın bir in lrnr 
ttılan Deınirsporlular San - Ll.
eiverd kaleye bir hamle yıı.ptı
lar. lskenderin yerden gönder
diği sıkı şüt :EekiliJClıir!il~ ye
gine gollerini kazandırdı. 

Uu u a 
aa 

Uluborlu (Hususi) - bir bu
çuk yıldır gtirme<liı;im Ulubor
hı yolundayım. Bu memleket 
hakkındaki havadisler pek çok 
olduğu i~in gözlerimle görme -
dikçe inanaınayacaJırrı. Artık 
içi:ndeki sa\i nç k.nkınlannı 

bu seyalıatimcle t utu, Luracak; 
en nihayet Uluborlunun crnnet 
bahçeleri göründü. Papa çayı -
nın büyilk suyile otobib ümilz a· 
deta yarış yapıyor. T2.biat bu 
memlekete her giizPlliği tam 
vermiş iki bilyiik çay biri kuzey 
diğeri batı kuzey tarafından 12 
kilo melre araziyi i~~al eden 
bahçeliklere akmaktadır. 

Se\'g:ili valimiz (Tevfik Hadi 
Baysal). ın U!uborlny<ı ille ver
dikleri şerefte bu cennet kadar 
yeşil '.nemlekete , (Yeşil yuva) ' 
ismini \'ermeleri rnern.eketimi-

11-.ı._ı..........ı._ı...._ı.=.~1--'-11 

21-.L-l..-'--'--L....JL....JL....J'-11 

3 ı~-+-+_ı..;:"+--+=''1--+ 
41--4L,.+=1-,=-4--.....L,,~~~ 
5 ~· 
6 1 ,. 
8 1 

9:-.~_.. ........... ~ ...... ._, 
Soldu. Safla: 

1- Akdeı>i2ıde bir ada • rw 
nota. 

2-Ya,pmak. 
3 - Hind vıı.liei - Bir 80ta. 
• - 'K)ınaet &etinnit olaa. 
5 - Bir r.akam. 
6-Bir ııakil vasıtası. 
7 -Çok değil - Bir Hdwl İlllılİ. 
8 :.._ Bir isim. 
9 - Bir kuş iıımS. 

l - Karı§d< - Beyaz. 
2 - Kanaat - Bir ~ki. 
3- Binditıtanda ~ • Co

oukl ...... yapihr. 
i-Y~. 
5 - Bir ltarlin OV.t1UW}U • Bir 

meywl. 
6 - v- ı.-ı_,pan • Jıfeyd11111. 
T'·J.W& ~. 
8-Peri. 
9 - Yapmak • Rtblt edatlann

dan biri. 

• ye 1 
zin ne büyük hakkı imiş. İşte· 
lik gördüğüm yenilik kafü<ba -
nın tam ortasındaJı ~eçen bü · 
yük İzmir - Konya ~oı;esi önce 
altı metre idi; şimdi yirmi met
reye çıkarılmış geçen güz baş
lanan bu yolun pek az bir tes -
viyesi kalmış her i şte alakasım 
e"-irğcmeyen k ıymetli Yalimi -
zin himmetini bekliyor ... 

Yen i kurulmaya baslı; · ~e -
birde bu gözleri kama>tıran in· 
şaata ba!:ıp ta 1-ay!'Ct etme
mek kabil dei:ii!. ,ea~n bugU
ne ku<lar böyle yüzler,.<> dukkf n J 

ve ev inşasına başlanmadı ıle. . 
şimdi başlandı. Bu bit hayli iş-ı 
!erin bAnisi olllll savın lıeJed'. 
ye reisimiz (Galip Onl\'un) ile 
b~:rd~ülilkat yapmayı faydalı ti 
go um. 

Fakat bir mümkün da.ire
ııincle bulmak kısmet olmuyor. 
Her varışımda ya hal veya. me2 
baha veya başka bir inş=t ba
şında oldıığunu öğreniyorum. 
Bir reis değil Adeta bir mimar. 
Nihayet tam bir fırsatını bu
J.up, makamında yaluıJadmı . 
(Yeni Sabahımız) namına bir 
mülakat r · ca ettim. Her giin 
bir faaliyet gösterme1™ın ne~'e 
alan genç reisimiz bu arzumu 
yerine &'eti nnekte t.....oodilt et
medi. 

* - Beied>ye mo.kina11<na gıeç -
t iliz itti yol zarfında yapı.bil
diğiniz ve daha ya~ iş -
ler nedir? .. 

Hiç btt şey yaprnamı4 bir 
ms... tavrı a}twıak !jUDları bil
dNdl: 

1 - 946 S6Desl00e l8 biıı lira 
olııoı. beletlllı• llG~ 9Jl 1 de 
yfrml bisıe plı:ara.bildik. 

21 - Bere.il.yeler baulıaaındalı 
htl ..,. -1 memaha için yirmi 
bİJl ıın. aMılc .... i8şaaaı.n. ııa.
Jadsk. 

3 - Memleketi her g.tiıı bir 
ilaç ıtdtm ~rHeftın bir dert v.al'

dı ki: O da ~reilik. ÜINIO da 
an\brli aıldı.k bıı.demıı. gerilemek 
ciefil Mı- ~ tno metttler<ıe i
~ğ:i.z artık IDuborluda 
~ J'(>k -.zinin geri ctü -
flbıll§teri ne 1ı:urdnı;u tepenin 
öır.ıerindıelti ~ yok yeni f(lhlr 
imar pHanıum tastilo olarak me 
~ ~- tmar pıhliınm 
tatı.ııru.i ın~p ilk 41 olarak 
yeni .,ehrin kUrulaeağı yet'deıı 
dört ~ dönfun arsa istimltk 
eıiePelı: halka dajıtıJllH§ lıUtttı:ı 

yolla.r ~ yüz yirmi diik -
lıiıı. bir yd 10 eR de iki yıl hita
mına kadar yapılmak ,..rtile 
ihale ediiın~. Daha altı ay 
llMnada.n bütün inşa.ıt başla
mıı<tır. Zaten bu mıijdet z.ar
fınoi& ikmal edilemiyen iıışaıı.t 
sahtplerinin hMıa.n yok olıı.cak 
Ur. 

lıılaıımı8tır. ı ..;:::::::::=;:;;;;;;;;;;;;;~j 
Öğleden evvel geçit resmine 

Oyun bundan sonra biisbittiin 
hım>andı. Fener galibiyeti ellıt- ============! 

t - Yem ~iın ku"1ldu -
Pı yerde bulunan ve bun.dall 
oo. beş yıl evvel ({ınrk halı) 
ltumpan.yası tarafından yirmi 
beş bin lira sarfile :vapılan mu
azzam bina (üç kattı); ıı.yni 
şirket tarafından belediyeye 
yaptığımız üç bin lirabk bir 
tamirıı.tlıı. otuz lıin liralık mo
dern bir binaya sahip olduk. 
Şimdilik belediye, hükfunet; 
postahane, İnhisarlar gibi res
mi devairlerimizi yeni şehirde 
yeni binaları yapılana kadar 
ihtiyacı karşılıyacaktır. 

katılan ~kküllerin gPnçlerini 
teftiş ve irad ettiği veciz nu -
tukla yürünmesi liwm gelen 
yolu gösteren dördUncü umu -
mi müfettiş Korgeneral Aptul
Jalı Alpdoğan ya.ıılannda EIA
mğ vııliı;i Asını Töreli olduğu 
halde öğleden ı;oıırıı. spor hare

den blrakınıımak; Deınirspor da ~- O OK T O R --.ı 
beraberliğine nlapnak için bü- , , 
tün gayretiıti earfederken Ni- T evfık Akıf Ayışık 
yazinin uzaktan yolla.dığı sllo Dahli! Hut.ıltldar MUtoh .. oıoı 24 Mayıs 941 

A.çıl•t ve k~f şüt Sarı - Lici--.i takımın yü- hyoilu Parmal<k•P• imam ... 
ıı:önü güldürdü. Üçilncli Fener kak n•maıa 21, -dan maada 

Londra 
Nevyorlt 

!Steriin 
Dolar 

5.:12 golü ile oyun h>Z1nı kaybetti. .. .. 14 _ 11 • kacl11r. 5 - Dört yüz lira sarfile 40 
senesinde yedi bin metre l!l'.l
rabbaı ıner'a arazi nümune ~
demliği haline getiribmştir. 

130.- M:ağınbiyeti kabal OOen Demir Gece müracaatları do luıbul 
sporlular işi gevsettiler ve top 1 ..ıııır. Tol•fon: 48905. ketlerini halkla beraber alaka Cenevre 

ile takip etmi~lerdir. Atiaa 
Halat çekme, sağlık topu., Madrid 

myrak yarışı diğer müsabaka- Yokobama 
lan ve beden terbiyesi milkel- Stokholm 
Jeflerinin imtihıını neticelerin -

111viÇTe he 
Drabıni 0.995 

12.89 
ı.ı.Oı7i 

30.118 

crta.larda dol8§ll'1Fen maç Sarı-
Ll.civetdin S • 1 galfbiyeti ile 
bitti. 

Hakem Seıanıi Aka! maçı ku 
ııu.rsu.g ve glWel idare etti. 

de memnun kalan umumi mü- E8HA.,. ve TAHYILAT ~y ı, ~ o 
fettiş genı;lerin mü.kaf atia.rını ._ 
bizz t ulan 

Aıladolu Dem. Jolu :tkinci kal"§llaşmayı Galıı.tasa. 
ayna a;~~k v:~~ ._M_üm_essil_._smet _____ .o_.7_5_. fra,yla Gençlerbirliği takımlan 

Bilhassa beden terbiyesi mü- · - yaptılar. 
lıelleflerinin gösterdiği gayret- 1 L A N Ta.Jmnlar: 
ten fazla.sile memnun olan g&- 0fis"1li2e ait :lakendenm teneke Gaıatasanı.y: Oııman; Adnan, 
ııeraı mükelJeferi ve oıılan ye- fabrıkasmda çalıfmak ıizere bir us- Faruk, llusa, Enver, Halil; M:us
tl.,tirenlere memnuniyetlerini ta batıya ibtıJ'llÇ vardır. Ucreü .7iiz tafa, Arif, Bülend, E§fak, Meh
'""ldirerek Aft ı.şmalanna aynı· liradır. Taliplerin v..iltalarile acele met Ali. 
.. ........ Geı:ı."'4~birll'" ·. Rahim.· Rıza, .. __ ,_ devam etmeıen· yolunda Galalada Kozluca hanında Petrol .,_ ... 
=yelerde bulunmuştur. Ofisı Umwn MtıcWrlüiiiue miira- .Ahmet, Sellin, Halit, Ke§fi; Ö-

Biiyülı: bir intizamla yapılım caatıan. mer, Mucip, Ali, Mustafa, Mııs
tafa. 

;t:" ~,e;!:rilo:~iril~ r~-"-Y_e_n_ı· _Sa_b_a_h_m __ , ~:,..~~I:~'!.n.· başladı. 
kutlnJanmı'}tır. ,., ~:t~ ~_.~...,. 

r...aıata0aray müdafaasında ko -

Bisiklet müsabakası 
lJıanyer Hal~ 

ilan fiyatları ~~k::l~k·r:~~ 
neticelenen mukıı.lıil hücumu ta
kip etti. Bir hafta evvel 19 Ma
ym stadında yapılan karşılaşma
da ymlgeıniyeo. her ilıi takımın 
d& gayııetli oynııdıklan görillii -
yorda. 

A - 2515/1941 Pazar günü 
aat 2.30 da Büyükdere ile Y&

_Kr. 
'1liO 

:ıJlı:öy arasında Sarıyer kazası Biriaci ~ septlm! liOO 
$eıJçleı:ine mahsus olmak üzere lkincı1 • ,. 350 
bisiklet' teşvik müsabakası ya- Uçüıocü • " 300 ~· İıitiyealer iBtirak e-
~ılirBile!;;ki ..,: ... s _. __ , _ _, Dördünctl ,. ,. 100 

~ .......,., """""'" Beşhıci • .. 75 
,B ,- ~a:ziı:an :Jj)41 den iti- ı •.;::";::'h:ııca::, __ .!!":..-..=."-.!:50:!...I 
liire~~biçki•ve dikiş ı• 
~e•i~lecelilir. öğrenmek 
~lı:anlımnı· Evimize mü 
raıcaatJa\Nıimlerini' y.azdırmala. -
n. .. l' 

Sahlbl; A. Cemalettin $ara~lu 
Neşriyat Müdürü: Macit Çeün 

BaaıJdığı yer: (H. Bekir GOraoylar ve 
A. Ccmalettln 8aras._~lu matbauı.) 

.Ankaralı sol açığın lwı:la siir
düğil topa. kondurduğu şütü Oe 
man kornere çelmekle S&VllŞ • 

turdu. 
Galatasaray birinci devrede yap 
tığı netice alınıı.mıyan korneri 
"G•l•ta•ara.yın sağdan :inkişaf 
eden hücuınıı takip etti. Ve A
r.itin ileri • doira ,. ;yuvarladıiı 

6 - Yeni şehirde belediye 
topa sıkı bir şüt konduraıı Bü- tarafından yirmi üç ni..«an "'-"Y· 
lend ta.Jnın:ına galibiyet sayısını ram günü asri bir kıraathane 
ka.za.ndırdı. Bu gol Ankaralıları nin temeli merasimle atılın~ -
coşturdu. Sağlı sollu yapt.ıklan tır. Bu bina imar plinmdan 
akınlar aan kırmW müdafaada 
iı:esilir"4- Alinin uzaktan sa _ sonra iik başla.nan bina<hr. A.y-

.,..... ni gün merasimde tesbit ettir-
vıırduğu uütü de 09man meha- diğiıniz orada bulunan halk küt 
retle yakaladı sağdan ortalıınan lesiııi ve belediye meclisi üyele
topu kapan Mehmet Ali Anka- 1 rinin birlikte resimlerini, istik
ralı müdafileri peşine takarak haldeki nesillerimize onlar için 
Gençler klesine doğru yollan-
dı. Fakat çok yerinde bir çıkış nurlu bir yolun ta.ı·ihini ve r;;ı.• 
yapan RPJıim tehlikeyi önledi. yelerıne dair bir de mektup ko-

Oyun her iki tarafın da kar- yarak şişeyi temele ıı.ttık. 
!lllıklı ve müaa.vi aJonlarile ge- Yılmaz bir azimle ı;e.Jıı,ıan 
çerken devre 1-0 Galatasaray rcisimizden şu son dü.şünüşleri
ıebine neticelendi. mi sordum! ~mya bu kadar 

İkinci devreye sarı kırmızı ta- inşaatın mayası çivi, bunu ltalk 
:Jı:ı.m başladı. Bü,tün gayretleri- ve belediye nasıl ve n" giuıa 
ııe .-..an.- bir türlü oyunda ha- temin ediyor. 
kintl-;ti~ etmeğe muvaffak • - Evet en büyük önümüzde.. 
olaını.yan Galatıı.sarayhlar tek ki engel bu fakat bizim hill:ô
tUk. Ankara kalesinde beliren metimiz h&llgi ka.rıı. giiDleri ak 
akınlarile gol adedini arttıra- etmedi. 
mıı.dılar. Seri inkişaf eden bir Hangi ufulrtalı:i. kara bulut -
Gençler hücumııııda Osmanm !arı silerek nurhı ziyasHe mll
!jlloş yapmııaile boşalan san Jetini ilcya etmedi ..... İşte bunıı. 
.lı:ınmzı kalede Halilin çok yerin- da çare bulduk. Muhterem va
de mlidahalesi miihirn bir teh- liıniziıı yüksek delii.Jetlerile ilk 
tike atlattı. Oyun her iki tara- ihtiyacı lı:~ak üzere beş 
bn gayretli hücumlarile geçer- ytlz kilo çivi aldık. Halk ise 
ken forvetlerin kaçırdıkları mil- yrllarca evvel bu inşg.atların 
t.eaddit fırsatlar elcipleri sayı hillyalarile ya.sıyor ve hazırla
kazanmaktan uzaklaştırdı ve nıyordu. Çünkü: !mar planı tas 

. ~ek sayı ile ma?- 1-0 ~~ipı dik ettirilmek için yıllarca uğ
bitirdi. Hakem Şaai maçı ~ i- raşılnuştır. Ou yıl v•r iti tepo
dace etti. " nin üzerindeki şehre bir tek in-! 

Aç Kalmaz İşinden OJmazg111 
T•~ \le et ew~e mamul bir aôed 

ÇAPAMARKA 
lltthııtrbat k<ımprimeslle M aaatb'k keJoriniı.i tenıin ~ersjniz. 

l!tüy.ü:k Bak"'-1'1~ rı.aiaz•larında bulunur. ~ 

==============================-=-=--- ~ 

Emekli, duJ ve yetimlerin ve asketJ 
malAllerin nazarı dikkatine 

Emlak ve Eytam bankasından 
J " MaQŞiaW:Rı ~ teırt~: t'ttı rın~k ~uı eııle alan emekli, dV fi' 

~m By}O{ - T. 8'11li/ l~l uç aylık1arırun tedıyesine 2 Haziraın 1 

-- ;-...., blışlana<:alrnr. 11' 
1 - Maaş .tıJplerin:in temltk müb~lesi icin bir devre evvel b~11~,. 

-.ca k..ıöhrine veıUmı~ olan hetMlP pu..;;ulalc•rınd:tki izahatı nazarı dt1' r44 
te ida.Mk Me'AkUF pu.tri.•lar1n alıt. k~ına ıı:;art-t edilmiş gtin ve ;ıılt 
:fototrrth nttfu.s dadanları Vt: ret"ımi Sı.'flC!'tlt>rılt> bankannt.a mür:ıcilı:ıt.ıarı;,, 

! - K.\lponlarm.ı vize ~ttırmf'k 1;:uı ad~ muamele yapacaklarnı \'eıı" 
llllaı'ıııı ılk drla olawak temlik etmek ist.ıyenlı!ı-Jn mUracaailarının 6 
MR 1841 Cuma aünilnden ttıb~rf'n kabul edHcbilet."€:~i. .- ~ 

3 - Mkert ma!Cılleı·ın nıura<uliÜ 2 Hazır.-.ın 1941 Pazartesi gunu si 
ıe,ıin saat ~ oo ikiye kadar kabuJ edılt-<·ekur. ~ 

Herbabıli bir --.khta mah:ıl kalm&nıC11o\ UzcJ·e- .skeri mı:.''" aA \11)\ 
mııiiılllDJUsURe nazaaw:J nıuracaat sn·a~ı ;,ışAgtdı. gö'llterilmiştir. il 

"""' 8 - 1 v.a!!ınd,ı EmjnOnü ve Beşıktıt: 
9 - lO > Fatıh 
ıo _ ıı > Üsküdar ve- Kadıköy 

11 - 12 > Beyo~ıu· ve ('figeor malmüdi.irh.tklerinde t 
Kayıtlı askerf malUHere U-diyat y.1pı1<H·aktır. Yııı.:arıda bl1diri1en. j-; 

Ye saaUerde.n sonra vaki_ olaı.:ak rrnira<-.oıntlaı ıı · dıj'!Pr maaş 'Jhi~Jert ti' 
muam.eleye tibi tutulacattı \it' ma161lerin nü.fu!'> tezkereJe-Mle ikramı)'t 
eiırdaRları:mı biıitkte geıırmcleri. 

i" 4: - Maaş sahiplerinin rahatça muamelelerini yaplırabilmPleri iç ·d,( 
ve saatleri harıcinde muracaat etmemelen ve bu .. !~~i muracatı. A 
lubll,\ edil~ ilan olunur. (~ 

Devlet Demiryolları İlanla~ 
Mu~.ıum<!n bedell (1650) lira olan 160 Blok Bagaj arab• 1~~/. 

akümulilör -p!Akası (1/6/1941) Cum;, gunu saat (11) on birde rl•Y.
1
, 

pda Gar binası dahilindeki komisyon tarafından ;:u;ık eksiltme us011 

tın alınocaktır. ı 
Bu işe ginnek i.Uyenlerin (ı23) !ıra (75) kuruşluk mu,·aki;.Al , V 

oat 'Ye kanunun tayin ettili vesaıkle brrlikte elo;ilt.ıne güııli ~ntil' 
dar Jromigyona mürac~uıUaıı llnmdır, ~ 

Bu ile ait jarlnamtler komiMyond:iln parası:ı olarak dağıtıınıa1' 
(3909) ~ 

İstanbul Defterdarlı~ından: 
ı 

btanbu1 DM\iz M1ntaka Komutanhgı ato1yc~i önünde mevc 
a i&tim.bot 11 <.ıbjap motür, 12/6/1941 Perşembe gunü saat on t)e::t~~ 
1L:.t.ıl1k '1C\di\rlüğünd<: topl~nacak konıı~yondu açık artırma ile 58~11~ \! 

Muhamııı,:-n bedel (3780) temJnatı (284) 1iı-adır. Fazla izahat ıÇ 
~1Ak Müdürltığü 4 ür.cü kaJC'mine müracaat. (4042) 

linhisarlar U. Müdürlüğündefl: - / 
l - N'ümuneeJ mucibince 8 - 9 m/rn demırden yapılmış ıo.oOO jtl .' 

ra ke1Jaa1 Kulpu pazarlıkla s..'ltın alınacaktıP. .& 

/ '~•·"' rı - Paznrlık 80/5 941 cuma gi..inü t;aat 14 de Kabataşta ..-
mübayaat şubesindeki a_lun komıayonunda yapı1accıi<tır. / 

llI - Numu.oe sozu geçen ~ubede ,gorUlebilir. ıı/ J 
IV - hteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte tıetc ~· 

cekleri fiyat üzerinden % 7.~ güvenme paralarile birlik-Le mdl'\)f 
na müracaatları. (8031) ~ 

~at ve tamirat müsaadeıı.i ve-ı beş kilo metreyi ih~i~ 
rilmiyor. Herkes kendiliğinden bahçellklerdir. Vğr a <'~ 
ba.Jıçesindeki evini tamir veya tam bu muhitin ortasııı Jfl" 
yeniliyor, yahut plirun tasdiki- yı ve bütün deva.iri ~c! ( 
ni bekliyordu. Halkımıza bu kal- Muvaffak ta olduk. li; ıJI'; 
kının.ada bütün kolaylık göste- pedeki evini ve dük_k~1· 11 i ", rilınektedir. karak yeni ~ehirdekı evııir f 

Zaten yeni şehir deyince ye- ıslah ediyor. Pek kısıl vtP! 
niden şehir kuracak değiliz. göçebelik yok olarak itil;; 
Kurmak istediğimiz yerde şe- bir şehir meydana ge ~ 
hlr ezelden var. Gaye göçebe - caktır. 'i' 
liği kaldırmak. Atalanm12 bu Ne bahtiyarlık yaı-JP 1,. 
yüz binlerce meyva ağaclı yeri olarak dünyaya gelrrıe,,r 
bir mesirelik addederek bir ma- azim ve iradesi ne.v'ıJ,-ef 
yısda bahçelere bir teşrin gel-j kadir değil. Eski"J'iıl' (:iilı'~ ~ 
diğinde de yarım saat yokuş · ren bir kimse yenı W,ce .,ı 
yil.rilı:nekle çıkılacak tepenin ü- i yet Türlciyesini gor M ) 
zerindeki şehre w~ınırıardı. I gözleri kam-ı~ırsa ~-ıııiY 
Altı aylık için bahçesindeki gü- beri U!uborhıvu ~ ~<il f jr 
zel bir evi var işte emelimiz bu Rimdiki yeşil uiubor':1;; Y 
evde daim oturtmak ve öyle o- re mutlak tanıınal< ıl 
luyor. Yeni imar plamnın ka- çekecekler. . pısrll 
bul ettiği_ semt hep düzlük { on Kit.dır 


