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Her yerde 5 Kun11 

~~tşey Vatan 
ıçın ve yalnız 
Vatan için 

~ lfü.qeyln ()afıld y .&LÇIN 

l 

1 ki seneye yakın bir za
~andanberl, Avrupayı fe.. 

~~ketler iç.inde bırakan 

r dinı ~ arasında Türki
~ dik, sapasağlam, kuvvet

ar...~ ha.ide ayakta dunıyor; 
k..~P taraflann ikisi de Tür
~. hatırını sayıyor. İlk za- 1 

~ .Mihver Dev..Letleıi ta
~ gördtığümüz nihO§ 
" . ~ de orta.dan blkmış-

·a 

Biz; Türküz Değişmedik 
Haçl~ TM JalııtcuHlaa tatb. Mil• t.d.ı 
T4rllı a.dc. INUlllOCalc T4rkli11 ~z adım 
lf,/lak, .BafJan, lhııtatı ıeçlp l'Wb1ı. vara• 
7naç .çelu.ll 1Jıb- .,,,; ...wr 6M1Jk ~11 ıga.rtm 
ltl.luı#a, S.Rlf'ltarda IWl8 oıar Tirld:ItM izıler 
01 ~ aUlarat ~· abUHr 
K.eabna ~, t.u.t devirip t.ıc oodUı 
h% b~ ~""'" ~ ,... Mtrdilc 
Qn ,.uii tlMJIUIWU Jmeiı i#!-R 9'ktı J.al4ı 
Y..tlcbmıı ~ l'ıllrW.. ltılınet .alo,, Nfo 
.&wmsalı; (Paoi) tleıı toula4 .. .,, el açtı 
Bir tM ~ ıpli% nr.lal.t tltipıuuı kaçtı 
Dokaa .... aJar mb. bir Hl gibi OOf'IWIZ 

Ya •Cll"Psla IJlllrh, pa Hfere lcOl(lTı.z 
Me gılaru., *' Jc.onuır~ iN dlifırumdt111 ~.z a.a-a... tarllw bire bir dıe.taıı .gazarız 
.Bsr giJn ,.,..,. ~ MlUi Şef bıörr&Jir 
lllrb ""'- kopu.ja., OIUln dÖftınez gönildik 
BSNl:n tllbıgo bilir iti; >Yice •nlt lilr soga% 
Bi% ; Titr.leh dejiŞMediJc. Ne iHlı yi•e OffUZ· 

Hattımffrlt ~-941 Nuri YuntabağJı 

t. 

>lıçın ! Çünktt Türk hükiı-
J>olitikaların en iyisini ~~mnm~~ Dünkü Maçlar 

~.'._ llqJmnıda g&mekJe 

:~~ve:~d= . F G l ~~~=: · :----- -· · a----,, - - .__,bir-, ener, a atasaray 
~~ ~riye':'inj 1~ Başve- Kral Corç~B~mark ta- stanbulda Beşiktaşı 
~- birgvret ~ ışgah kilının mesajı · Giritten kıp edlllyor ' 
~~"4E isteniyor Halka1JB01dlre1z- ayrlldı ::::,~;_batı1rrlıfı lzmirde galip geldi 
""~~ Bütün millet, eid- tlflsr verildi l aun.a te arler 
~ s;t Zı~ ==: lngiliz gazetele, Londra, 211 ıa.Lı _ S..vd<il Almanlar Girit ~~ ~~,: /!_arsada yapılan maraton 
'~~""1~ etrafında t.op1an- .,..

1
.1!1:

1
. D ıı·ddetli B. Churehill, lngilteredeki bU- .-ı..:..ı • • -:.1...1-.a._ Bood'un ziyamdn hayret için- L AJ • k d ~ bqlangJcmdanberi, ... u tUn erkek ve bt1t8n kadınlara r-w-•enm ,-aucr ~:r.= ~ ba 1eoşusıınu ı azan l 

~ ,,........__ ~ küçük, her4 L-le) ri ...._ . .._,...___ ği LL- _.;.L-t Je L--L-•-d-'-- ~ 1'e ~ .. __ bir cm.tur taaıdl: ll.: aaa e ul--=u Defl'Ellti . ı.r -.u.a& me- UUnıua&lll ..... l§aı6.rk .urhl-.mn takibine 1 

'~ -- içiD w ya1nıa ıJ.ondra, z (&.&.) _ 8tar ~ sajmd&, bir ilitlll ibtimaJinde .KahDe, 25 (a.a.) _ Mmen dair ~ yeni baheder 
-. ... ::-'- mimi diyor ki: ' uı ,. • 't ._ ~ ~ ~ ~ 1 .. 
~~ harp henti& u. lngtBıt: •yuett. vıch' hWr6-r reıerini liOcllm, ft hail.atan • u c1en 'l•. b4Ut... ::.•uea\aı•~~ 

~=~ uı·r(Sohnu~etz•Sı:mt••&edc)tı·o t(laaaur_,.ı . .fhalcMit-e
4

sde)ı· ~~=::; ~~=?:. 
~~ hamıedilebilecek ka- Rotterdamdaki vüs'atte nl'!NI- mılanıağa baflamı'1&rdır. Vakıa 
~ lltak bir ihtimal"'Bddedilebi· tur hentk bu bapta resmi bir mtlta-
~ . ~ Türk hükfımeti Yunan kralı GtrWıea llfntııll 1ea yürütülmüyorsa. da g.uet.e -
~~ seyrini takip &o Kahire, 25 (a.a.) _ Resmen (Sonu ıayta 6 ıütun ı de) 

~ lh~~ birinde ateşin bi· . bildirildiğine göre, Yunan krah 

~~ ~ Belçika muka'Vemetinin sonu :/'!:':.:'! ~e;.i.=:.t Beri in 
&estirdi. AnJfara mu· 1tBere Giritten aynlnuelaııdu-. 

~ ilk bu j~ ~ mak ~ö- 1 1 möttefiklerin fima1 ve Belçika 1 .... ttttt lelneresidir. Türkiye 26 Mayıs ordularını mü§kill bir duruma ....... ..... Uy~ bir talyaA ha-
~ ak ile hiç bir ~ a• 26 mayıs günü düşürdüler. Kahire, 25 -(a.a..) - Y~ beriai tekzip ediyor 
~ ~u. Memleket .dahılinde - J't"ansn (Somme) nehrinden t.adaki lngiliz askeri ııe,etmm 
~ ~ sulhu idamedcn -Bu tariht harp hareketleri (.A.isne) e kadar uzanan bir (80ftu •Y1• 6 .etun ı d~ A/·...,.•nıılJ Türkiye-. 
._, !nuah arzusu yoktu. Anka• balomından 26 mayan büyük müdafaa hattı vücude getirmiş ı... ... •-o· 
~ 8\allıu ed~esi Yakı!'şark- mina ve ehemmiyeti vardır. lerdi ve bu hattaki lta:vvetler de R E s M 1 den gol istememi~ 
~temine yarar bir ilet Zira Almanlar 10 tanesi sırhlı mahaiia derecede Alman ıwv . Y 
\:~Ya görecekti. Ve gördü. olmak üzere 40 flrkabk bir kuv vetlerine sayı bakımından mu- _-H A R p-_ hari~cı·ye· 'nezare

25 
(a.a.tinJ,_ AlılmA1mananya-

t.a. .... :,-:;• ~ garp muharebesinin vetle harekete geçerek (Calais) adil bulunuyordu. ......, - -- ıaoa ktı9P-PMI .ittirik ec1elı aüeth- Bursada. Sağdan iööa-
~~ hiikmederek mü- istikametindeki ileri .hal'eket - - Bundan evvel de bilmüna8e- i \. nm Tlirkiyedcn ve SovyeUer na Bu8tafaı, Koetantin, Q...:vki, Ali "birtnel -ı.... w 
~karıştığı ve muharebe lerine devam etmekle beraber' (lorıu aayf• fi aütu.a 7 de) T E B L G LE R J Birliğinden bir transit talebin- l!Jimğiaa 'Aıımet Ay1ar 

6

..__, 

ı..~ _r k . intikal ettiği zaman. - de bulunduğuna dair Corriere ( y 4 tem• d ) ~ ı Ye gene harp harici Türk politikasının bu açıklığı, 1 umdakilerin kendisini sebepsiz bgDis baNa teblii della Serra:'nııı neşrettiği ha.be~ _________ az_ıst __ o_· n_c_o_· _sah __ i __ ız_e___;: __ 
lıtık.6 Ç Un k ü, T tir k sag-lamlıgı- ve dürü.stlüg-üdür ki ve mıinuız bir ..... -"'; ... .ocr+.,, ""'~- Kahire 25 (a.a.) - t---m- lerin ve Romadan gelen diğer======================== ırı eti n ı· n .... tan men- ~ .,~..., ~ ' ~ haberlerin tam ·"4.... · ı ,,... ona Mihver tarafından vuku bu- rükle.miyeceğine iman etmiş bu- han kuvvetleri umumi kararga.. amı.,...., ası sız ~~ ihtiy ~Ü§linmek hususun - lan manevi ve aiya.<U tazyiklere, lwıuYol'. HükWnet.e kuvvetini hııım ~bliği: oldu~ bildirilmektedir. Gazet-

1 1 
hürriyete kavuştuk.) der, öğü.. 1 

~ ~ tedbirinin eseri o- telkinlere, propagandalara mu- veren işte bu vahdet '9e tesa. - Giritte, lngili.z h r \'t kuvvet- te de Laucanne'in Bcrlin mWıa- F 1 K R A ııiir. F.sarete düşerse (takip eı. 
lae iıa'\'e ara muahedenamesi- kavemet kuvvetini vermiştir. nüttir. Memlekette §imdiye lerine mensup tayyar . !ü"' _ birinin v~iği h~berler ~ ayni _ • tiğim politikayı gafil millet güt· 
~Ol \r~ : n~aralı )ro- Türk bük~tini tuttuğu yol. _ 1 kadar yapılan ve yazılan her man mevzilerine ve tay:v. · ri ~ tekzip edilmektedir. medi, suç bende mi?) der, i9ia 
!altı....~ ıararıı :ıabilec~em ~i; dan çevirmege matuf olan tesir feY bugün elde ettiğinm netice- ne şiddetli hücumlarda bulu."l - Ze ize le Yu da aslan 1 i~ =lır. Parya lığın bir ~tt. eye ....:t .. m.•----

1
·'--- :ve nüfu.ziann hepsi akinı kaldı. yi teftide himıet etmiştir. E- muşlardır. 23/24 mayıs gecesi, '!lebavı za niza.mı olduğunu ~ Dw wut:u.ıuçıu.çıa • d l tten inekler ağır bomba.rdım ta · ıs t eder, ve istikliilini eld• 

..... .,Yordu. Yakın ve uzak hiçbir eTür~'eki dağılı muhtelif istikametlere fan5 • yyarelen D Yazan·. Aka Gu .. nduz.. ederse himmetin kendinde • 
~~~ aiyn~~· bu .....,.....,,te m·u·t- hiç bir davaaı olmıyan ye p boşa gitmemiş, fikirler .(aonu aay • •ütun 1 '•> 
.. ~.ve~ taahhü~tlet'nne· .___ kendi selimetini teminden beş- ve kan&a.tler menfi surette çar- ,..,,..,,,..,.....-vvvHvv-Avv-."'R~""pvv"""'v..A,,,..,,,. O" il A k d duğunu bangır bangır bağınr. 
~ve bağlılığını Tfu.~ kaBı:.:~;~~ği ~ ~ nifak tevlit etmemi@ - /! ~ un 08 n ara a ve A8lanlar a'ilanı, yağız Yuda ke;,aımı ne çekerse milletçe-

N-... _~ayatl menfaatleri ile de Türle politikası gene )lesap- - • Mug .. lada şı·ddetıı· aslanı ve Ha.beşiatanın b&.t.apu Bumın içindir ki Yuda asla-~.~ tnuv-##akı etini' g;w,- Türk. hükftmetinin diplomasi VAZ.YET. Jıın· paratorn nnamn.tJ(ı Nb<Yu··s w ~ ~ ~ y .......- lı ve ihtiyatlı hatb hareketinden telltin ve tazyiklerine karşı 1 1 'hazretıerı'A .... dis."""'i'Aba'"ba.J-1::~..!t_ nınuı, beş yıldanberi kan aglı· 
~~ l.i~ ve hissiyat ira-- __ .. A,, ....... ı.;w,, kapılmadı. Tür- ~... mill ~1 ~ yan '--~ gözl' erini bu noktaya 
~-~olmadı. Türkiye ki;~ı;ği dakikada vazi- ;;;;;~ ~i k~ly!:k - --------- ı 11 ld di tahtına ebedi bir surette çekiy~. ""sl'eli ~ kaldı. lmzasma fesini yapmag~a, memleketin -..ı.1. G lb .. ... ze ze e er o u beğdaş kurdu. Yuda aslanı! Olan oldu, ge-

'-'", &le nıUttefiklerine müfit ve :.w.ı.uu bulnmnası, ordunun ar, Ve .«Or.ıun~ Raslar! Benim gı·bi v ........ ~ 
-".,. istıKlil ve hUrriyet\ ile birlikte mutta.ıı daha kuvvetli bır· 

8
..._. ~ ·j,-'-ara 25 (a ) B .. -vv. çen geçti. Artık milletinin malı 

af 
... - h b ı .AJııı. ' .a. - ugun alıp eeli.ma durun ı :~ı.. ı: d ·ı ·ıı:. "Li imeti 

:&am\13 Ve n--.flll-> de muh aza- vı"yeye -CiJ,~-1.:..-ek ~·~- r><>. • mu 8 •D e er .,., ... t 11 · 'k' d k'k Ank ol, ~}~l enı en l aıı D 

EMEKLi GENERAL 1 
Ali IHSAN SABISE 
~CEVABIM 
'l ~Abbas Gürer'in (Ye
~~ da intişar eden (19 
~ evvel) sernamell 
~ ~ bir noktasını e 
~ ... ~Ali İhsan Si.bis 
t-l'la ~ ve _ _bu t:ashih 22 
~ ~ nushamwJa in
l"9't ~ · · Aarkadaşımız 
~~ GU~r'in emek
th._4'01 ~'lirıWna verdiği 
~ok (4) üncü eay-

UY\lnua. 

9onııu•u .r~~ D\UÇUoe Y"" ı..:;; OQG. ı ı ı a ı a geçe a- Yı'gı··ı Un'h..o milleti! Benim 
- hazır bulunuyor. ı. .. - .. --ı- ~: ................. kadar hızı· . d d ' t 1 ku tli ... ~ bil ve mi11etini bir sürü esir 
-1- • • "'J}U.-u.u· Al """6......., ra a ıp en geme vve ce ""-·ecanım ve benim ee8imle H b' B .. .,,,., 

Başbngıçtanberi, kendimizi harp kriei tuttu ve aleyhim~ ~---------•0 bir yer sarsıtısı hissedilmiştir. ~~ . 'kl~,, sayına? er zaman ır u_,..-
midafaa buauw.nda yarın har- de olanları bile :metod değişti"" YAZAN: Hiçbir hasar ve hiç bir zayıat haykırın. Yaşasın isti a.o. Brita.nya çıkıp yerini yurdunu 
be girecekmişiz gibi çalışıyo- ıneğe sevketti. Emekli General yoktur. Ne ana hasreti, ne evlat ha& sana iade etmez. 
ruz, tedbirlerimizi abyoruz. Bll :Eğer hükfunet mütereddit Kemal K er Muğtada ze1ı1e1e reti, ne aşk hasn'ti, istiklal Tahbm tacını, hürriyetini 
faaliyet ancak sulh imzalandı-- 1 ve zayıf bir siyaset takip et- Ch • Muğla, 25 (a.a.) _ Dün ge-. hasretine benzemez. O, başka istiklfllini ikinci bir defa kay-
ğı zaman nihayet bulabilir. Bu seydi, eğer matbuat uyaruk ve Bu başlığı urchil!'in son ce de şehrimizde muhtelif fasıla- bir şeydir. Duyulur, fakat tarif betmemek için sülalene ve ~ 
vaziyeti muhafaza edebilmenin cesur olmasa idi, eğer millet nutkundan alıyorum. Haki- larla yersarsıntısı kaydedilmiş _ edilemez. Ben bu hasreti yüz a- sma düşen vazifelere dört elle 
milletçe bllyUk fedakarlıklara beşi . k 1 dasın k ka.tte bu muharebeler garip, tir. Bunların saat 24/ 24 de vu- sır içinde dört yıl çektim. Tek· sanı. 
lüzum gösterdiği muhakkaktır. ncı 0 propagan a a- belki bir:-.z da korkunçtur. kua gelen bir sarsıntısı r-nk ..;,ı_ rar kavustuğum giinii ben bi· Güneşe yan baktı, aya gülüm-
Fakat memleket, hükümetin ~ı:-y~~ 1:rö~di~~~~: Büyük harbe girinceye ka- detli olmuştur. 'Y" ~ lirim. Habe.şliler bcndf'n bir yıl sedi, suya çakıl attı di,,ie öteki-~· 
iyi görü.cıüne ve iyi idaresine kar~ na dönerdi. Tilrkiyeye dokun _ dar bir cephe, bir hat manza- Yer sarsıntısmdan Muğlaya fazla çektiler. Şimdi ne duy- ni berikini ne as, ne kes, ne Jtai.. 
şı beslediği hudutsuz emniyet I madılar. Çünkü Türk milletinin rası arzederdi. Çok defa ge- bağlı Pi~ı. Kedoca, Bayır köy- duklannı pekalA tahmhı edt'bi· zığa çak. Efendi, efendi o 

ı ve itimat içinde, teklif edilen b"t"' 1 niş mıntakalar, ufak kuvvet- lerindek. evlerin yüzde onu otu- lirim. bay, bay memleketinin ilerle • 
b·u·t·un· f-.J- 1·ar~ lıklarm zaruri ve' u un azim ve şiddeti ile sonuna lerle ış· gal edilir ve deı:ı......:- bir ·· d l'k k • mesine r-<>lış. Dedim ya, her va,..I ıt.."Uö.A ka.d k d. · · b. k hr 1 ~ rulmıyacak derecede harap ol- Bir, gun e ı ve lasik diplo- ..-
faydalı olduğuna iman ettiği .. ar .. en ısını ır~. a 9.:':'1an cephe tesis etmek mecburiye- muş ve yüzde yirmi beşinin de mat için hürriyetle CS$\retin, kati bir Mister Çörçil bulama. 
için elinden geleni seve seve ya- gı~~daf~a cdccegınde şuphe ti ancak, derinliği olınıyan bacaları ve duvarları yıkılmış- paryalık la istiklalin· hlchir farkı sın. 
pıyor. Her tarafta. emniyet ve e. er. tikbaldc de _tehlike- bİr hatta imkan verirdi. 1 tır. Bir çocuk ölmüş ve bir yoktur. Her dördii için de birer Sayın Yuda aslanı! Vazifen 
itimat, Mim ve metanet, ümit yı maklaştırmanın yegane ça- Darülharbe gönderilen kuv- kişi de yaralanmıatır. Gerek m:nbkı vardır. Uydurur, uydu· pek basittir ve üçtür. S:ıya.Iım:ı 
ve nikbinlik hisleri hüküm sürü- resi ayni selim siyasete, ayni vetler hazer ordularının ka- Muğla ve gerek bu,,.köyler halkı rur, mnku1 gösterir Hürriyete 1 - Mektep; 2 - Adalet; 3 - 1 
yor. Millet niçin hazırlnadığı - ~~ ve irade ile devamdan f bank 

1

mevcudundan ibaretti. dün geceyi dışarıda geçirmişler- kavuşursa (bu politikavt ı:ıu ve lfcmleketini yabancılardan mu. 
mızı, harbe mecbur olursak ni- ıbarettır. (Sonu sayfa 4 ıUturı 4 de> dir. Zelzele fasılalarla devam b:.ı şekilde idur<.' ctt:~m· içın hafaza tedbiri. 
çin ht\11l edeceğimizi biliyor. Ba- Hüseyin Oahid YALÇIN \. I eylemektedir. ====~: .:;;;;;;;·;:;;;:;;:-;:~-========= 
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ANLATAN: BıR GAZETECi 
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- 62 -
G3Zet.edeki ~~ 
- Vallahi, ıpardı:m çocı1Jtlarl 

"'Hast:ahaneden çağırıyorlar! .. 
Hemen gitmeğe mecburum~ 

Dıye özür diledikten _.,.... ... _ 

Y1lzü psan idi. 
Beni görünce hayretle ayağa 

kalktı. 
Biribhimir.e ~ şaşkın 

Onun hiç~ 
elini ımktım. 

emedcn 

a 

Müzakereler 
pet safhaya giriyot 

Almanların memleket:inliı • 
den alaca.klan 1 milyon ~<?O-~ 
liralık tiftikten 200 bin ~ 
m aldık.lan malfundur. G~J: 
kalan 1 mil,yon lir.ı:ı.lık P::-
için de müzakereler cereyan_~ ~ 
mektedir. Almanlar, ~ onlann hayretleri arasın~ he 

tmen matbaadan çık:lım. lllr 
rnstlaA:JığJm taksiye atladım. 

Gayet mllteheyyıç ve §8.şlı:m 
}lir halde idim. 

Bu bakıı;ımarmn ve soğuk eJ 
mkışmaınızı gore:n dôlrtor T. M 
taşkın r neş"e ı '8.ramlza 

İstanbulda bilindiği üzere mu partide olduğu gibi bu bir~ w;; 
teaddit ve çok nefis menba su· yon üralık tiftik pazarlığıll 
Jarı ulunmaktadır. Buna. rağ· da az fiyat vennekterurler. 
men içilecek suyun hfila Istan· Bundan evvel bir n.ıtl:ıŞJtl'' 
bu1dn. bir dert oldufrunu nazarı ya varıldığı gibi son bir ın~ 
~ alan belediye su mesele. liralık tiftik alım sabmında I>"' 

sı .ile esaslı ~rette meş~ ol· bir uzlıı.şmaya varılacağı unıul

Doktorun bana verdiği ~ 
bcr zihnimi o.llak bullak 6tm.iş
ti, 

Bu esrarengiz 1talyu. kadJm 
madam Kagliyarl hastahane -
de? .. Benim çıktığım. gilnü G ge
liyor 7 _ Bu sefer o, ayni halde 
olarak? .. 

Bundan daha garip ne alı& • 
bilirdi? .. 

Ne olursa olı;mı. bu garip w 
esrarengiz kadını nihayet ya • 
kından, ilk defa., görebilecek • 
tim. 

liastabnneye getir 
kabul günü olmam rağmen 
doktor emir vermiş olduğu için 
hademeler beni doktonın yanm.8 
götiirdiller. Doktor T. beni • 
teheyyiç bir halde görünce mA· 
nalı taakın neş'esile gillmiyo 
başladı: 

- A ca:ıım!. Evvel.fi otunın 
da size bir knhve getirteyim!. 
Biz doktorlar hey.ecanı sevme • 
yiz!.. 

Dedi. 
- .Aman ne diyorsun, doktor 

cuğum!. Ben heyecanda deği • 
iim!. Sadece menıktıyım!. Şu 
kadını örebilir miyim?. Çok 
rica. ederim?. 

- Cenım ! elbette görürsü -
ntiz!.. Basbayağı yabancı ka .. 
dın!.. Yoksa.. aranızda bir' aş
nn.f'ışn.e falan mı var, ha? •. Es.o 
rarengiz olıxuu'a kalltı cak 
değilsiniz n.!.. 

- Amma ynptınız ha, cl.t>k • 
tor!. Sizi temin etlerim ki bti 
kadınla alA.kam 'ööyle bir şey. 
den dola,yı değildir!. Ben daha 
çok bu ~ merak ediyo • 
rum!. 

- Sizin hastalığın ayni!. 
- EvetL 
Şen dolrtor fıkır fıkır 

rek omuzum vurup uıma 

clı: 

- Fakat yrct!. dedi. $.bin 
bu söylediğiniz y ol -
du!. "nde yeni bir vak'a 
geldi! .. Ben buna o kadar 
tını ki, h en sizi aradım!. 

w 1 gum ... 
bet cttiniz, doktorcu • 

şu kadını göıre • 
lim!. 

var, zann enm! .. 
- Adam mı vn.r?. Kim?. 
- .Bilnıiyonım... t, 

o adama m8neh ·~ 
obrınsm!. 

- Yok canım! •• 
olacak ~ t yo 1.. Y 
fU kn.dmı öreyim!. 

- Crumn, ne göreceksiniz 
Allah aşlann ! . Y a.ba.ncı uyuyan 
bir 1mdın !.. Birşey konuşma 
nız kabfi değil 'ld !. . 

- Olmasın!. Siz emredin de 
bulunduğu koğuşa gi fm !. 

- Hemen mt?. 
- Mthnklin e hemen! •. 
Şen doktor ~ gille beırl b

lumdan tuttu: 
Gelin ...• .., . ' - o.,,,~e .•. 

Dedi ve koridorda Bürökledi. 
J{o girdiğimiz v.aman hl· 

zim Callbenin kardeşi Kerami
yi orada, ba..~ucunda 
gördüm. 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

SENELfK 
6 AYLHC 
4 AVLU< 
1 AVLtK 

TUrklyo 

1400 Krfo 2700 Krf. 
750 » 1450 • 
4-00 • 800 • 
150 • 800 • 

25 ayıa 1 1 IPAZA TUi 
29 ehi llhır 1S57 

18 Mayıa 1857 

can 1 , Ay 6, Yıl: 941 • Hızır R1 

Gunq ()öte ikindi 

9,0S 441 8,39 E=nr 

4,84 12,11 16,10 Vasatt 

Akp.m Yateı lnıııak 

12,00 1$6 6,5S Ezani 
19,SO 21,25 2,22 Veutl 

DiKKAT 
cYeni bQh> a gondcrilen ,yazılar 

'Ve evrak ~ edilmesin iado 
olunmaz ve bunlann kaybo~ 
dan doluyı hiç bir mesullyet kabul 
edilir ez. 

gi 
y !.. dedi. Hastanın 

tehlikeli bir vaziyette olduğunu 
unutmarnnnurJ rica ederim!. 

Doktonm ne dcmeK istediği
ni anhya.rak gülümsedim: 

- Müsterih olunm, bay dok· 
tor!. Bay Ker.ami benim yaban· 
cım değildir!. Ben de ıı;vni hal
de iken ıEiyaretime gelmiş1er • 
di.. O vakit hiç kendilerini gör
memiş lDiyQiniz !. 

- HayırL 
- Kendi eri nieanJ:mun bi-

r.a.derlerldlrler !
- Y.a?_ 
- Evet!.. 
Keranü. hiçbir şey söyleme-

den. ve .ımnta.rip yüzi-
le ayakta duruyordu. 

Ben doktor T. ile fa.zla -ge • 
vczclik etmeye ma1ıal lmlriıa • 
dan h kary()tada upuzun 
yatmakta olan m Kagli · 
yariye znptcnieme imkan ol • 
mıyan milthiş bir merakla dön· 
dlım. 
Kadın ya ·· · vo 1 

Meta donm .gihi yatmakta 

1 
idi. Yüzü ölü yüzU oibi sapsan 
idi. B ra ~ en bu kadının 
~ L ~ :ı kı .caıwe gibi 
narin"Ve in v.ilcdflü, ytlzfuıiln 
adeta genç kız yilzil gibi ince, 
süzgün olduğunu hayretle -z,ör -
düm. BU ıyüz şiındi . ç ru&-cltet 

. siz d~ bir ıninxıfe .. il .gibi 
olma.sına rağmen gfi%el bir 1u:.· 
~~idi. 

Saçları, 1ıalis liir 'tta}yaiı 'ifa· 
.dım duğuna bi~ -
cak derecede koyµ siyah ve 
dalge.lı idL 

Bır çocuk e1fui ı&ndırıın ince 
efk elleri balmumn gibi .s~
nın , parıruiklıırı A ta ken Uen
mlı ib. fil. G kaaın, ya ta

i bir taır.ıt ·· :J1.de 
bir ölU ;gibi S!lllki 

hiç nefes almıyormuş gıoi, can-
6lZ bir lıald upuzun watıyordu. 

Karşıroınia dthzyanın en ga
r.ip uykula.nnfum bhine dal · 
tnış bu kadın yti· 
zline o derin bir ha.y:ret 
v ·rıe bakıy ki ken 
di den geçmis kı"b! . 

Bu gürel g !az yüzü, bu 
r !korlronc oani olabilir 

miydi?. 
'Dn.lgmlığıından beni dokto • 

hafif ha.fit ve köpür a 

y.i .mıdıran tatlı · .. uyan. 
dırdı. r T. bu bal· 
h:numu Daın gınlı-
ğımı ızönı : 

- Işte, dedi, 
böyle uyuyordunuz!.. 

- Demek letarjlk uyku bu!. 
- 'Ev ! .. bu 'hal-

de! .. 
- ~ türitido mi olur ki! 
- Olur!.. 
- Acaba nekadar, yani kag 

gün ·· , doktor!. 
- Bilinmez!. 
- Doktor!.. 

racağım.!. Bu .b.aı:lt:atlk 
~ olabilir mi'?. 

Doktor X. en.iv ,genia güldü. 
- sari · !.. )-çbmz 

ha! .. dedi. Fakat.. oh! .. Vak'ala 
biribhiııi ta.kip ettiğine b'a

kihrsa .siri olduğmıdan şUplıe 
etmekte hakkınq vv! .. 

O nrti1ık koğ bir Jıas 
tabalocı · gir.di ve 

;:tora telefondan kendisini çağır. 
diklnrmı söYiedi. 

D tor"!'. g:ı,yet nazile bir ta.
vırla bizden miiaaade-alarak şen 
bir halde ~. 

İşte o vakit Bay K&-
Tami ile iz biıdeobire kar-
şı kanµ kalmış ıbulu-
nuyardnk. 

T .. iJcıimis çarpıştı. 
lK.erami naza.r:lar:ımın ağırlı

ğı ka sıııda ezilmiş gibi göz-
lerini y bıdi?'dl. 

Ona. doğru bi adını attım 
~ağır bir o: 

- Sizin Bayan Kagliyari ile 
lflkanızm bir vapur yolculu • 

"?undaki dostlulrtan çok daha. . -
:1eri o u hissediyorum! 

Dedim. 
Kerami tekrar başını eğdi 

ve gayet muztıı.r.ip bir sesle: 
- Yanhmıyonrunuz! .. 
Dedi. 
- Dostluğunuz her baldc da

ha cSkiI. 
Kera.ml hayretle basını kal. 

dırarak cevap verdi: 
(Arkası VBI') 

• Hiikflir.et, nldığı t.edbirlerle 
.&nC..ıın::ı .. eti.n bir :senelik kahve 
iihtiyncmı temin etmiştir. 

Evvelce de YfW.rlı~mız gı"bi 
ya1ruıtin. me:mlclrctimire ayn a'} 
n partiler halinde 91950 çuv:al 
~ek - ~e gel cektir. llu 
miktar, .mem1 ctin gad bir 
eene1 ik 'flıtiyacını kar.lllamak
ta, hatta geçmektedir. 

91950 çuval kahveden 30 bin 
çına.lı hi.len eı;sinc muv.a.salat 
etmiş rr. Mersine 

malrtadır. 'lşm saynnı dikkat maktadır 
taııı.rı Evkaf tnn:ıfından 940 · 
.senesi hazıran temmuz ve a· haber :verildiğine göre ~ 

bu ;so bin guvalhk kah -
u ve orada tahliyeye başlanmış -
- tır. Bu kah.veler, Brezilya kah-

10 bin çuvallık bir knhve par
tisi de vasıtaya yilltlenmi5tir . 
ıBQ.gilnlerde Mcr.sine muvasalat 
edecektir. 10 bin çuvnllık hu 
parti, birliklere aittir. h§e müs 
teşarlığı Ticaret of.isine ait 
8500 çuval kahve de yakında 
memleketimize gelecektir. Dil • 
tün bunlardan başka '3 mayısta 
Amerilro.nın Riyo limanından 
memle!tetimize müteveccihen ve 
hususi bir vapurl!l. ':'!!ola çıkarı
lan ~O çuval kahve vardır. 
Bu .kahveler de muhtelif tacir
lere aittir. ].('"' zaman memleke
timize muvasalat edece"'i ma. .. 
Jiım değildir. 

ğustos aylarında günde ancak lar, yeni alac~aı: tiftikler~ 
3,750, kış aylarında. 1500 şişe I harpten evve!kı fıyatlan \'41 
w I:.:rtJ.lnU\sın mukubil §Chrin m~ •. nı:es~ K3?~o~ua85. 
ekser gazino lokanin ve naki11' ya cınncı oglak tiftigmı ·r
vasıtalarıııc1a1 mebzulcn taşdc- 200 kuruBa almak ,ist:emektef i!· 
len suyu b'.ılnnmasıdır. Bu su· J::: HalbtıJ?. 1:1cirler, hanı e.l 
retle hallra mahiyeti mechul su· üğin kcn_dilenne bu ~ya tb 
lnrın satıldı~ a.nla.ş•lmaktadır. olduğu yleıunek:tedır. , 
Halbuki iliğer taraftan taşde • He5aplar ve pazarlık kilo -,; 1 · 
len suyu m.e:vcut tesisatın gün. §1lla yapılmaktadır. HallT.W ~ 
de ı:;aat calı§Illllk mıretilc 50 Alına.nların 185 - 260 Jrurw ; ~~et 

. etinindir. 
Bu • 1n. :riyaseti 

şehirde çöp fınnlar.ı tesisine 
karar vermistir. · jÇİn hu 
sene belediye bütçesine 50 bin 
liralık tnb t kmıulmustur. Bu 
sene y,apılncak çöp mınıann:n 
adedi 9 dür. 

sruıtinıntrelik çi el.erden 18.000 ilikleri mallara başka meı ıl ~ 
ili 2 .000 tane dold·ırmak ka- lerde 340 kuruşa kadar cı il 
biliyctindedir. Şimdilik taşde· çıkbğı görühnektc idi. Ş~ ~ 
len terisatı bn.ftada bir niha • lsviçr.e de fiytttfan kırr!I 1al'ıll'ı yet iki gün çal ctınlmnktadtr. başlanuştır. ~ 1 bit 

l'ot 
ç 

rı 
. Hilkfunct, mcmlckcl.in çuval Ticaret Vekaleti, demir idha
ihtiyacını temin için ııer türlU }atında yeni bir 1carar vermi~Ur. 
tedbiri almıştır. Hariçten ge - Bu karara nazaran evvelce do
tirtilen :\i C)'B. getir.til · -0laıı lar sahasından getirtilm • ıize. 

tama.mile yerli malı Çlt\'Ul ima! 1 . . • 1 60 . okuyuyu anınız 
~vnllardnn başka dahil e de re madeni eşya idhalat bırlıırte- rer ki P ı 

ed.1 :J. t:->· y~ı...h bu çuval n ıçın açı an O bm dolarlık :(Mabaat) 
• _ı_mt;ıı._~ır. = · ı akredi4iUn b:ıdcmn lsvcc ıçin • 

lann ulrtan tya.- d l . 145 - ::ıa Boysal, Kar.a-
pıldığmdm diğer jiit çuvallara f , e im Ianıl~ .mümkün °1~ • mustafa catld ..,i Kozluca han 
namran &h kalın olmaktadır 1 cakbr. Yanı, ıdhalatçı, prım birinci kat Tüfün Türk :şirketi, 

... 

· akataı Vs ili 
y 

1\n 25-
runa ~ olp;p MiimıJm'lit 
Vekili Cevdet K.eriıtı lnce&zyı 
geceyi onda geçirmiş ıve bugün 

.. Men!:!: etin narnuü mman · ı farlonı r~ riald göze -aldığı tak- Galata. 
ıbrdak'i yani harpten evvelki dirde sveçt~n de d mir, çiv" 1116 - ~rlıan Çulfn.z, avukat 
çuval Ütöyac.ı 650.: bin sterlin·· Ye tel getirt· cektir. :lsvcçe ev- Mustafa Çulinz oğlu, Giresun. 1 
Jiktir. Bunlar, mU'Vnkkat abul velce İstanbul madeni eşya id- 147 - Veli Demirer, elektrik 
kaydi n gümrulderden idbal haHi.t birli'ği için çivi ;Sipariş e- numarotaj memuru, Afyon. 
edilmekte idi. dilmi ti. Bu çiviler de yöcr~ 148 - Mahmure Mendeş, 

Halen 'Bağdaltıl 10' tnüyoh a- pey g&nckte6ir. Vezneciler Kirazlımescit caddc-1 
-det mJ bul1.ıntn:ıktadır. ı:Bu si 48 numara, İstmıbul. 
çuvalla.nn tren ydluyla. \le ta. • ' 149 - Muammer., ikinci ilko· 
mamile -memleketimize "dhali, kul '®If 4 B. numara 290 Jla· 
WJ~t'Jiilltı.i'ln-~!Stil$:~h fidt ol yı- lorllöy, • 

vtı.kkiftır. 150 .......... Telfuı Erokay, Sivas 
__..__ ___ o------- lş Bankası Salahaddin nezdin

.de, Sivas. 
151 - !smet :ruhkuyµ cad

ııdesi 83 mmıara, USK.Udar. 

-şellr.imizô gelmiştir. Vekil ~ ş·.., .. t b' t-
fine Defn · -Dığle ziyafeti ht\e vapuru ır mo o-

it a ine yakı. da 
başlanıyor 

J.52 - Perı:an Sunal, Ayazma 
Tulumlu sokak 2 numara, Üs· 
küdar. 

vcril · • re çarparak parçaladı 
• lilvve'lki ığiln köprfulün geçit Antalyada bıE ğfjilcri öııilnde bir ;vapE: çarpış-

nfer.ans ması oliri o hmit iskelesine 
o-ıı bulunmı Yakup oğlu Ali 

~ 
.tqıo,hrinriıı:A :gelen ka .stya-
sa.l 'bilgile!' okulu c1ogentl Fethi 

. çeı kbq Bal evi o 

ptmıın idnreslııdclti motörün 
ön kemır hısm.ı parçnlnnrnıştır • 
Kaza §()yle olmuştur. Köprü al
tmda.n geçmek üzere bulunan 
motöre Şirketi Bayriyenin bq 1 
iskelesi olan Rumhli vapur.lan 
iskelesinden 56 sayılı Şir"ket va.
puru ~ ve birdenbire mo. 
töre bindirmiştir. Hadise ha.k
lmıda tahkikat y~pılmaktadır. 

153 - MelUJıat Şentürk, Def 
Halen tanbul ~ilmrüklerin- i :ertlar ~arçeşme Arpacn ay.. 

de biri ldıkOOO~,~~,':ri de 900 kil- reddin sökalc numara 6 Eyüp. 
sur .san ~ .ozero :900 . 
,.., b ı ,_._dır 'B 1 ı:r,_ I 154 - Saffet Yonezer, nsker 
"r'"Y u unma ... uı. • un ar ~ lik şubesi ibaşkanı mnalpaşa-
diye çayıdır. Bu çayların ıbirinci İzmir ' 
partisi olan bin sandığın buo"'lin .. ı::d M D il Ortaokul .. -
:ia1ialine anacaktır. Mnnmc- !hJJ :- : ev • .og-
le hazırdır. Ko:hv.e ve y .rotmeru, Gırcsan. 
~thalat Birliği, 1bu ~lar nit 155 - Fikret ~ek:~· Aksa-
.listeyi h:ıv.ırlayarnk fiyat mü- y ordu caddesı Sülun apart· 
nıkebc omisyomma ~. mmı ıkat 3, İstanbul. 
Komisyon, te~a.tı kontrol ve 157 - lzzet öz, Cilmhuriyet 
· teyi tasdik -edecektir. Bu çay- okul öğretmeni, Güriln. 
lamı satışlarında toptanc.ıya 1 J.58 _ Semih Ergün Baha -
yüzde 12 kir haddi verilmiştir. riye caddesi Görüş aparlmanı 3 

kti.18.ba.bk bir ühileyici ktttlesi 
huzunm&. harp iktisadl 
mcmlekettmizde tatbikı m.evm
lıı bir kcltiferans venniş ve aın
ka ile dtriloomiştir. 

l<ayseri ve vasta ~----~~~--~~---~~-=-~----------------~ numara,.Kadıköy. 
1 159 - Albert K.ur.tarruı, Tos 

sergiler r~--
!Ankara, ..25 (La.:) - Aldığı-

--... 1 Jtop:ı.rnn .Kar.nspi apartman 2 nu 
.m.nra, Tozlrop:ıran. 

haberler jmt;lbanlann so-
na. ermesi eli~ er ~ 
yet merkezlerinde olduğu gibi 
Kayseri .sı kız enstitüle- Genç ktzın para çantas1nı 

uğurluyorımuş 

60 - lsırict IDunner, Yelde
' ğirmcn Cabizade sokak 77 nu

'JlUll'.a., Kadıköy. 
l.61 - Ça0lıyan, Denizli no

ter 'Ragıp kızı, D niili. rinde · · lbüyiik bir 
takdir ve .aWta. 4le tetkik ~ 
olduklan eserlerden mürekkep 
~iler ğmı bildirmtlık -
tedir. 

Buhdan başka ~izli Hnlke
vinin açbğı diki§ ve nakış kur· 
sun un yedinci devresinin sona 
erm~ bulnnmnsı dolayısile Hal 
kevi .salOIIUnda da bir kurstan 
kızlar.ımızı_n elde ettikleri bilgi 
ve görıtllerin gUzB tirer nıı -
munelcrini toplısan bir sergi a.
ç.ılmıştır. 

K yseride tek tip 

Kayseri, 25 (a.a.) - Dünden 
itibaren burada tip clamS 
LVemi 950 dirilmiş ve 
&tı da lbir :azaıtıımıştlr. 

Uşak dokumacılarının 
bir <kararı 

Uşak, 25 (a.a.) - Uzun ~ 
mandanberi fnaliyette bulun -
makta olan dokumacılar btrliğt 
dün yaptığı fevkalAde bir top -
lanb.da sonı:adım. artbnlmtik 
üzere 10.000 ttra aennaycli do
kumacılar kooperatifi teşldline 
ka.rar veımlaler .,... 'bı ser.mayo. 
vi derhal yatırmışlardır. 

bir aç~ göz 

Dün nöbetçi mahkemesi o
la.ıı Sulta.nah.met U~üncü sulh 
cezay.a bir hırsızlık cUrmümeş
hudu '&C di. Suçlu eroin ve hır
sızlık ile evvelce de mahkUın 
olup ilıçis cezalanıu bitirmiş 
olan bir sabıkalı idi. 

Mahkeme saf hn:tuın ve din· 
lenen şahitlerin ifadelerine gö· 
re bu hadise şöyle olmuştur: 

Sirkecide Salknnsöğüt HU
da.vendigfir caddesinde 8 nu
maralı ıevde oturan Yako lazı 
19 yaşındaki l.stclla Yariç, dUn 
lstimbuldan gitmek Uzere bu
lunan nişanlısını görmek için 
Sultanahmede gitmiş ve kenöi
si ile bu uşup konuştuğu sıra. 
da yanlarındaki pencere içine 
de para çantasını koymuŞtur. 

Şehremininde. Uzun Yusuf 
mahallesinde Halilağa soka
ğında 8 numarada oturan i.şsiz 
ve sabıkalı Hilseyin oğlu Ça
par orada dolaşmakta. olduğun
dan pcnceı:e içindeki çantayı 
gönntlş ve bir uzun tel ile sez
dirmeden çantayı çc'kmeye baş 
Jannşt:ır, 

162 - Stiha Baltan, Şehap 
sokak 38 numara Doğu apart
man ı~at '3 Fcriköy. 

Tam elini uzatıp ta çantayı !63 - Beyan :Meral, Kısıklı 
awcuna aklıgı- r.afuı. biraz caddesi 120 numara, Çamlıca. • 
ötede nişanlısı ile ilconuşıntı.k- ..O.akü.dar. 
ta Ql.an diğer bir genç .kız, Av- 164 - Hnldu Beygo, Millt 
ram kızı lsterea Anjel bu ıva.· ı limns 9:'. A. §ir.keti he,yat 
ziyeti görerek haykırm~tır: ' :lm:mındn, İstanbul. 

- Ne :y PlYorsun? Neye !;lın 165 - Ultife Gillsey, Oe.ğa. 
tayı cal.ıyorsun?. ,fo~lu, .Ankara c:ı.ddcsi 29 numa-
Dıyerek · hemen -kmaitin ra, İstanbul. 

üzerine atı4P avucundhn can- l.66 - Aydın Kanıal, Hasırcı 
tayı çekip lmış ve İStellaya başı caddesi fil> adıköy, Ceviz. 
vermiştir: ~ lik. 

Genç kız ç.antasmdn çok .para 167 - Necip Beysal, Bakte-
olmadığı iç.i.n duvacı olmn.mış, rJyoloJi muhasebecisi oğlu, 
~akat buna. rağı:nc.n gene lsma- t->end.k. 
ili yalcalayıp ka:rak-0la ve ora- 168 - Ne.-rnin nter, Tevfik . 
Wui da bir zabıt tutar k ronh-
kcmeye vermişlerdir. paşa sokak 10 numarada, Ka.-

Üçüncü cezada bu dav nın ln.mı., . 
görülmesi çok sürmedi ve der· 169 - K Sengill, Osman 
hal neticelendirildi. Suç sabit • bey Rwncli c .idesi 102 numara 
ve lsmail de sabıkalı bulundu- ~işli. 
ğundan 3 ay hapsine ancuk 17.0 - Rıza Gürtopçu, Sarı . 
para az olduğundan üçte ikisi gtiz 1 cadaesi .54 n ara, Fatih 
indirilerek bir .ay müddetle lstanbul. 
mnlıkfunlyetine ve dcz lınl tev· ı 11 - Ahmet Tüıün, Orta.o-
kifine karar verildi. kul sınıf '3 No. 70, Turgutlu 

Suçlu lsmnil mnhkemeden ""2 "N 'f_: 
- 1m.rkcn tevkif o1unau. 1 ' - TUzlıet Güra, .wbisa.r 
~., lar Tütün enstitüSünde, Kartal 

Maltepe. 

t.,ti( 
~l'a 
1 tel 

........ 

ıJ r~ eıı 
ıJ. tet o 

~Ilı 

Ha ~,_~. ~I~ 
m3.tnu.ı.ı.U 'A. t'tıiy 

Gö~ roka'k 3-5 .Ariltarn- :\' ~ h 
175 ~ Rıza itl'Soy, P thJaı 

şa na'Qzye.si P. :T. T. nıcrn .. \İilt, 

fi Al~nya. ""1~ ı Iİ -uı'J 
116 - Enver [), nrb 'r lti 1 

Baymdır Ealrnv.i ri!.lsi, B3 ~ lütha 
li7 - Abı:iüıu-ahim, B e 

d Şen berber, ılierekc.. .,A )l~ga 
187 - mızmı y ı.ı.ı--: .Yo 

Hav kurumu kıa•ıb ı ne 
ve.zn an., .İStapbul. ~n 

· 179 - 'Fethi G-Otbc ; enuıişı 
rmnm.ı eleLlın.tun ga 
Bıokıeı osolm1r 48, 1:: t..rl1 • ıirI 

180 - ""elımet >; ır 
lt.ı.kka.1 Krihveei C!Yler 
11, Suadıye. ahua 

t!l. 
181 - Şevket , ıp::Jri f ~P Af 
1{ nlıea Mihrfüud a 

numara, 'Kmilıca. na 
182 - .Elay.an.r cm. .na ç Ji'e' ckt 

ncr.i mey.danı 6 .say.ılı 1· lac 
lst.anbıı.1, 

JR3 -ı ü:fid<: G .. 
maz, Su.liannbn t M.iı 
me 1a cad si ~5. 

181! - :'l'<.U~Ulol--.J 
teknik bUro ~ j il 
dis mektebi, Giım 
tnnbul. 

185 - 'MukaJJ~ G : 
İspirto fabrikası kakm 
da, P~ab:ı.hf<e. 

J.86 - Sevim Alka.ç, 
mıntaka komutanlığı ku 
basknnı kızı. &kı clıır. 

187 - Semih, Gal t 
merkez .apa.rbmı:ı 3-9 • 
lstanbul 

1 8 - Nezahat N ymnn. 
bcbclt Manulya okn.K 1.2 c 
mara. Bebek. e10' 

189 - Vural Çilingiroö"lı.ı 
Erzurum. J 

190 - İlhan Demirel, . pır 
hastahane operatörü V ~ 
mir clilc, K ya.. . -t' 

191 - Erol Gfü ç, 
ni balıkçı bakkal, Eyiipsu1 , 

J.92 - Ahmet Huli.ısı f{.'j:Jf 
kek. Yüksek gazi mektcb1 
.numara, Ortaköy, Jstanbıı:· 

193 - Nimet Korel ot" TI 

sokak Kadifcpalas 23 nuı>l 
kat 5, Cihangir, 1 tanbul. • 

194 - Refet Ersöz, l{ndlfl • 
ban mariifaturacı K ıın 
Kndınhau. ~ 

J.95 - Şadb'e Alt.en, tsl" · 
caddesi 8':! numara ·eni 
Ankara. 

196 - Fev.zi Erdalı, S f1sd' 
yum, yeni ibina ilrincl knt 
beli. srJ:,' 

197 - Nazime A n\n, d~ 
apartmanı 1 numara FJtl 
İstanbul, ıııı"J 
ıos - Hüsameddin ~ 'SJ 

Aksaray Safaicfendi soP-
nunıar.a, lstruıbul. ş1I 

199 - Memnun iElk°' 
A:tibi zı, Şile. ra.lt 

200 - Adalet ö,...gur, _ji-~ 
d::ı:rpaşa nlıtım <Caddesi il 
Kadıköy. 



it cevap 'feıeeeiini tim. Bu komitacılar gaJıba ıriz.. 
-"""'._, .. llevzuun böJ1e bir itti de epey uğrafbnyonarmı§. 

•lJ&Bete intikali hiç Uğraftırdı.kları ~· 
,~p.i: Fakat bun1ar.ı bir Jıe\fi .idealist 

ti .. diye 11111'11 • aymamz lıatadır. Dediğim gi-
...._ ~ ,.. ___ "" ~ lli bun1ano ga~leri daha ziya-

.,'i.5~ .... :· •qJQW[i ben Bat.p:1" de haydutıuktUr. 
~ bu i•leri iyi - Fakat aralannth muhak . 
~in ediy~rdum. kak surette idealistler de var. 

~- ihtilll komitaan a- . 
'.'"'lllen hemen hep Bul- - Eter bu fikırde bulunan 

n.._~a göre.. mecnunlar varsa bunlar da y~-
.~ kıı bi~ cevap vermedi. vaş yavaş zehirlenmekte ve gu-
~ daha tuıa konufllla• al idealleriai kaybetmektedir
~eli olabileceğini aezi. ler. 

l't.kat :Mülwm Cevdet. - Flkrini&e iştirak ebniyo-
..... b.._ anlatıyordu: nım. 

1il! l._, · ~ lllilstakil Makedonya - Siz hi.disatın dışındasınız. 
:'11'1 Jr._Ol'taya atarak Balkan - Bwılıann içyüzlerini bilmiyor -

~ ~1_bUJayanlara ne ka~r swnız. Uuktan her §eY böyle 
g;r. ~ udır. Ea:Jasen bu ış parlak görülür. Fakat bir. de 1 

~ ~l dalaveresidir. Os • hakikat öğrenildiği zaman in -
llbParatorluğunu parça • üth. k h ı kYesini güden dilfman .. san m ıt bir su utu aya o 

"t 
,, 
'<; - ? • "nr .... 

D·enlzcilik Bahisleri w -- . 

çar , .. klaı'ı H d N • -• 
G :-:~~;;~1~::~ 0 0 1Ç1 D Battı? 

"'Evvelki akşam Heybeliadanın •-------------
büyük Turunda yangın çıkmış · • 

~ra~:ıarb~e~:f!uş~rin~~~ Zırhları çok ~ayıf ola.n bu gemınin 
~~= i~~~!ı~gı~e:!~i 1çürüklüğünü ingilizler herkesten iui 
henuz anJaşıla.wrıamıştır. Tahki- ~ • 

tkata _devam edilroekWitir •.• _, Groenland açıklarında, lngi- biliyorlardı 
'lt . r J.. \ * ,.. "- liz - Alınan deniz kuvvetleri a- . 

• rasında, bir deniz harbi vu.kua 
Her sene yaz ge~nce ara sıra 1 _.ıOiğ!rı,i ve bu harp esnumda I Yazan : 

1 
gueteıente mllma.sıl ha~r~rle fngiliiJerin tHood) muharebe A Cemaleddln 
~ız .. Yangını~. vüs atın~, knıvazörünün cepha'li~liğine • v • • 

rüzginn §lddeti!1e gore ya hır 1 isabet eden bir mermi yüzünden SARA ÇO GL U 
~e. yahut bırkaç yU.z '!eY.a ! ,akil iştial neticesinde batbğı- ·-.... ~--- 'FF' wm 
bin çam yanar, yangın söndürU- i nı1 Almanların (35.000) tonluk 
lilr, yangının sebebi tahkik edi- ı yeni "Bismark,, saffı harp zırh
lir, artık böyle kazaların önü. lısının da hasara uğradığım, 
ne g~ebilmek i<;in gereken ted· maahaza İngiliz filosu tarafın
birlerin alındığı temin olunur ı dan Alman gemilerinin takip e
ve sonra müteakip bir çam yan- dilmekte bulunduklannı Lon
gıwna intizaren herşey eski ' dra kısaca haber verdi. 
hamam, eski tas devam eder. Alman kaynaklarından bu U· 

Bütün memlekette ağaç dik· zak sularda. cereyan etmiş de
me, orman yetiştirme etrafında niz harbi hakkında henilz bir 1 
hummalı bir faaliyet devam e-l 1 . d x.; 
derken 1stanbulumuzun cenneti haber ge mış eEı.ldir. Karşıla-
dört adamızı süsleyen çamla.- şan iki filonun hangi gemilerden 
nn muhafazasını ı..... .. on bek· ı ibaret olduğunu da bilmiyoruz. 

~ Elimizde bulunan malUmst ve 
<;iye havale etmekle acaba çam tafsilat özünü yukandaki alt1 
katili orman yangınlarının önü-

1 
yedi $ıtıra sığdırabildiğimiz kı· 

ne geçilemez mi? sa Londra haberinden ibaret • 

ğwm kabul etmek lazım gelecek .. ı 
tir. Neden mi diyeceksiniz? İ
zah edelim: 

Somun pehlivam 

tabakalariyle örtülüdür, -.iki 
olacak isabetlere karşı ~k mU
tehammildir, faka~ buna muka
bil şür'ati azdır. Muharebe kru
vazörü ise çok sür'atlidir amma, 
gerek gtivertesi, gerekse borda- ' 
sı o dereec mahfuz değildir. 
Zırh kuŞak baştan kıça kadar 
bordayı sarmadığı gibi zırh ta
bakasının kalınlığı da azdır. Bu
nun sebebi ise aşikirdıı·: Tek
neye fazla sür'at verebilmek için 
ağırlık yani zırh ka.lkaıu hem 
boy, hem de kalınlık bakımın
dan feda ediı.w.tir. 

lngiliz bahriyesinin ters 
dolan çocutu 

Şimdilik ===
--Bu kadarJ 

't' Eroin ve , 
" Yeşllay,, cılar 
8 undan birkaç gün evvel ~ 

roinJe Ye eroinelJ~rJe muJ 
cadeJe hakkında yine bu sCltunJ 
da bir yazı yamııştım. Bun~ 
blr memleket meselesi otduğu~ 
nu ileri sürerek örfi Hlare komu 
tanlığının eroin i~i" ele alizı.&., 

8Ull ve bu zehir kaçl.kçıla.rmaf 
ljiddetıi cezalar vermesini tekllt 
etmiştim. \ T'f 

Bir okUyucum"un 

mektuJ>u 

O yammı okuyan bir gen" 
yine ayni mevzua dönm&İ. 

mi ieap ettiren bir mektup gön .. 
denniş ve onda çok haklı ola.
rak bir şikayette bulunuyorr 
hem benim, hem de alakalılannl 
dikkat nazarlaruıı bu şikayet' 
berine topluyor. ~ 

Veşilaycılar nerede? ' 

ı atanbul Onivereıt.esi kimya 
mUhcndislitinde Ekmel Ma· 

cuk isim ve adresini tas,ıyan bu 
okuyucu mektubunda deniliyor 
ki: ~.her şeyden evvel dahi· utrar_ lıf. ~u·'>. '· ' 

~"lbnizi parçalamak İsti • ~K 
~·-Onun için ortaya lQlU - Size bir misal vereyim. 

Ada çamhklarının artık kayıt- tir. 
mz ve llkayt bir bem.,ehrinin 
attığı sönmemU, bir sigaranın Meçhuller arasınaa ' 

Biliyorsunuz, yahut işitmiş
sinizdır ki batan "Bood,, muha
rebe kruvazörü dilnyamD en 
büyük harp gemisidir. Evet 

1 
amma, dünyanın en büyük harp 
gemisi demek, en kuvvetli va
hidi harbi demek değildir. He-1 
le "Hood,, mevzuu bahis olduğu ı 
:ıaman bu büyük gösterişli vahi
di harp için, boyu, posu ile mü
tenasip olmıyacak derecede za. 1 
yıf bir teknedir diyebilirsiniz. 1 

Hani kelle kulak yerinde genç 
irisi, likin gösterişleriyle mü· 
JUl8ebet alınıyacak derecede 
kof kimseler vardır ve bunlara 
"-6omun pehlivanı,, deriz, işte 
'•Hood., için korkmadan bu ll
kabı kullanabilirsiniz. 

1şte bir muharebe kruvazörü 
olarak inşasına başlanan "Ho
od,. henüz tezgahtan inmeden 
1914 harbinin meşhur (Skage
rak,, anlaşıldı ki '"Hood,, la üç 
arkadaşı yeni saffı harp zırhlı
ları karşısında ateş hattına gi
reıniyecek derecede zayıftırlar; 
o kadar zayıftırlar ki bunların "Zehir içicileri ve satıcıları Jle 

4.H~ Yunan, Sırp ve Ul&b Bundan iki ay eVTel komitacı kurbanı olanaktan kurtanlm&SI İngiliz bahriyesi deniz harp -
inşasından hemen vaz g~ildi. mücadele cidden bir vatan ve· 
Ancak "HO<Xl,. un inşası bir hay 
li ilerlemiş ve o zamana kadar 
tekneye bir hayli para sarfedil" 
mişti. Diğer Ü~ arkadaşı bfu:ı
bütiln feshedilinekle beraber, u
fak tef ek tadilatla "Hood,, un 
inşasına devama karar verildi. 
Zaten biraz sonra da impara · 
torluk Almanyası çöküyor, 
Alman filosu kendi a.yağiyle ge
lip İngilizlere teslim oluyor ve 
wlh müzakereleri başlamış bu

Dimitriyel. diye birini ölü ola-'-)\ den aonra 11imdi or-

z *'t ıt.~edonya dive bir dav- rak ele geçirdik. 'O serini arar • 
~ c;ılt ak ·sı· ı kenJ bu vak'ada.n bir hafta ev-
.:..ICl't zabi~~~u;i':~ ar. vel öldtiıillen Mililm köytbıtin 
~ to. ""; ne kadar yazık ki, bu papazına ait yüzükler, bir haç 
~ oa .... ~~a Bulgar tebeamız l- ve paralar bulduk. Halbuki ko-

~':~-;:~,-.... -_~tadır. Ne için <:arJ>LŞtı· mitacılar Bulgar napasının 

lizımdır. terinde zayiatını açıkça itiraf e-
lstanbulun gii7.elliği ve ima- der. 1914 Cihan Harbindenberi 

riyle yakından alakadar Bele- lngijiz (Admirality) si dünyayı 
diye Reisimiz Doktor LUtfi 

1 

buna alıştırdı ve inandırdı. Hiç 
Kırdann bu işe layık olduğu e- şüphesiz (Groeııland) deniz har~ 
hemmiyeti atfedeceğini ve Ada binde de ayni an'aQeye sadık ka.
çaınlıklannı ağaç katili ibmalci- ı ıan İngiliz amiralliği "Hood,, -
lerin kurbanı olmaktan bir an un kayıbmı itiraf ederken Al
evvel kurtarması için icap eden ı man deniz kaynaklannın bu sa
tedbirleri almakta geçiluniyece- tırları ya?.dığımız ana. kadar 

millet davasıdır, teşkilatı ve 
nimmnamesine; gayelerine ııa .. 
zaran bu işi en evvei benimse .. 
mes.i icap eden "Yeşilaycılar,, 

dır. Fakat onlar neredeler? .. ,, 

"Son koııgreleıindc avaz avali 
bağırdıkları künıilerinde: 

- Davamız: memleket dava.
sıdır. Memleket davası. 

"""ilgi gizli emel llğrunda Türkler tarafından üldürülmüs 
~ "•rmeğe k~u bil- olduğunu iddia etmiflerdi. · 
b.ı to. bir Wrü komitacı bütün Ve bu Dimitriyef de E'll idea$(' ~"-alide emuiyet ve asaYiti list komitacılardan sayılırdı. 
:o-b~or. Bittabi Osmanh Bu vaziyet k&rfl8UJda ne dtlfü
~il . de bu isi tebeaımıı nilrstinüz ?. 

ğini ümit etmek isteriz. bu harp hakkında bir şey söy-
A • Cemaleddi11 S.rvıçojla Jememiş bulunması calibi dik

"Hood,, 1914 Cihan Harbi 
devam ederken alellcele tezgl
ha konulmuş, dörı gemiden biri 
ve birincisi idi. Bu dört gemi o 
zamanlar sayısı gittikçe artan 1 
Alman muharebe kruvazörleri
ne bir muk~bele olmak üzere İn· 
gilizler tarafından alelacele inşa ı' 
edilmeğe be.şlanmıştı. 

lunuyordu. İngilizler bir hayli Diyorlardı. Fakat bu kong.re.-
emek ve para sarfettikleri bir yi müteakıp bir jkinci toplanU
tekneyi feda etmek istemediler, ya kadar faaliyetlerini tatil ey
"Hood,, u denize indirdiler ve lediklerini yine hayretle kcnd._ ADLIYEDIE 

kattir. 
Londra kaynaklı kısa ajans 

haberi, muharebe neticesinde 61 tt~ l~n icap eden tedbirleri - Garip bir hldiee ! 
iUı ~tnıek hususunda teret~ - Bütün bunlardan çıkan 
B~ ıyor. Neticede bir BilrU mina bu idealist tanınan adam
)ltı)o genci hayatını vermU, lann hiç de aannedildikleri ka-

Bir serhoş para cezası· Alınanlann "BiBmark,, zırhlısı-
na mahkum oklu nın yaralandığını da ilive edi· 

Biliyonrunuz ki bir muharebe 
kruvazörünü bir hattı harp mrh
lısından ayıran evsaf muharebe 
kruvazörlerinin hattı harp zırh· 
Warı kadar ağır çaplı toplar ta
iJinakla beraber fazla sUr'ate 
lhtiyaçlan olduğu için zırh ba
kımından zayıf ohnalandır. 

tamamladılar. Ü.; arkadaşı 
(Howe>ı (Rodney) ve tAnson)· ..ağızlarından duyduk. Bir mem-
nun henüz omurgaları kurul . leket da.vasile meşgul olan böy
mu§ olduğundan her üçU <le le bir teşekkül tatili fa"lliyet e-

yordu. Aacaba Berlinin 8U8Dla· 

~-....a r: 
lJllll""' ~ dar ideallerine bağlı olmadıkla-

Sirkecide Nöbethane cadde • 
sinde Y asefin meyhanesinde 
rakı iqerek bağınp çağırmaktan 
suçlu kasap BeytuJlah cürmü -
mefhut mahkemeqine verilmiı 
ve dün oö~ bqlwum Sult&ll 
alünet UçUncü sulh cer.ada mu
hakeme edilmiştir. Beytullahın 
suçu sabit gorüldüğünden 5 li
ra hafif para cezasına mahkum 
edilmiftir. 

sı bu yepyeni ve kudretli gemi
nin kötü bir akıbete uğramış 
olmasından mı ilerii gelmekte • ı 
dir? 

sökUldü ve feshedildi. debilir mi? .. ,, 
en fazla üzen şey, bu ce- ndır. Bu işte başlıca rol oyruyan 

. .dl' . maatteessüf gtttikçfl Lakırdının kl8881 top, yıan; 
taarruz bakımındu bir muhare
be kruvuıöriiyle bir hatta harp 
arhlm aneında fark yoktur, IA-ı 
kin zırh, yani müdafaa Jııala. 

"Hood .. un inşası bittıkten l Ok k h ki d 
sonra ortaya boylu, poslu; alım- uyucum ÇO a ı ır 

~ı elneeidir. Bir defa bütilnl imil yine şahsi menfaatlerdir. 
~r köylWeri istiklal zehnle Bittabi ~arın ~da haki

.. - .. ..,· ... ll'l~ir. Bunlara hiç kat.en bu ideQl -~nda- ~ayab· 
"-a1ı tahakkuk ctm~ "1H fedadaa çekmwuyen kıınse -

Bu saule müsbet bir cevap 1 

vıerebU..-_.. kili tatlliWa 
ve emarelere malik bulunma • 
maırtayız. Şayet "Bjamark,, da 
batml§Sa harbe iştirak eden 
tngiliz filosunun arasında saffı 
harp zırhWarının da bulundu-

b ve gösterişli bir tekne çıktı 
amma müdafaa, yani zırh mah
fuziyeti bakımından geminin 
kof bir gieterişten ibaret oldu
ğunu herkesten evvel lngılizler 
biliyorlardı. Onun içindır ki Yler .. dedilmiştir. Bu bed .. 1er de vardır. Fakat bunlar an. 

. U-r Osınanıı hllkfımeti gi • cak zavallılardır. 
mından arada büyük bir fark 
vardır. Hattı harp :ıırhhsmm I 
güvertesi ve bordası kalın zırh 

p liakedonya hilldimeti teee- ( Arka81 t>ar) 

eder etmez büyük servetle- • 
Mr+~. olaeaklannı vehmet • 
-~ı-ler. Halbuki bilikis eo-

(Sonu 111yfa 6 aiitı.ın 3 to) 

~~rdır. Zira ecnebi kuv-
. .---.:;r uu topraktan kendi heap ı 

: ieti&1nar etmek icin Ma
Ya lsttkllli fikrini ortaya 

1 
V1/ tlıırdır. Şimdi bu cereyan • 

etlendikçe Bulgar unwr 
hu-d. tesadüf ettiği 'rurk

~ k&llı tUrıtt zul\lmleri irti . 
p eUnekten c:ekinmemektedir. 
· rky~ ~rkler öldürilliiyor, 
aıt 2lerı yakılıyor, Törkle-1 

aç}a ınıer, bağlar ve meyve 
h~ tahrip ediliyor, Osma.n
al etine karşı ~iden gelen 
o::y Yahpılıyor. Müstakil Ma

a ulyasde hareket eden 
~llı 8el'ı5emlerin arasJna 

JDilttarda hakiki hay -
ve ... ._.._, d 

ttA ......... ~ e katılmıştır. 
ki ~~°"?~en ~yliyebili

, 9ıJndı1u halde ekseriyet 
k onlardadır. Bunlar Türkle-
~ en bUyük cinayetleri 

. ebnekten çekinmedikle-
@)bı, hatta r~.rsat. dfuttiiğtl :ıa

Bwgar koylerıni de aoy • 
. Jiı ~arı da öldtirmekte

ttabı bu cinayetler de 
~ .18.Ptiyelerine .ıtf ediJmek-

• " .,. ) ~ • • ~ • • ..-. ' • .. 't t . • . ;. •• • • • • .. ,, ' 

Bunlar yalnıg ikinci de- .. 111 mikyasta bir askeri hareket 

derecede bombardıman iş - D u N YA H A R B 1 yenni ter.ketti. Bu yew plina terinde kullanılabilir ljey .. karşı amirallığın ne mes'u1iye-
lerdi. Hi~biri bizim denizlerde- ti vardı, ne de saWllytAi. Bi· 
ki faikiyetimize biqey ili.ve et- zim muı.Jealanmıza kıymet 
miyordu. Onları modern gemi- verilmedi \re bizim tenkiüerı-
lerimiz arasına sokmak müret· [ miz iyi kargtlanmadı. 
tebatın da Alman kruvazorle- •ı ( y E N İ S A B A H ) iN B O y Ü K S 1 y A S i T E F R i ~ A S 1 Çanakkaleye deniz t.aarruzn 
rinin bombardımanı altında başladıktan bir müddet HOnra 
mabvolmalarını intaç ederdi. • ehmizde mühim askeri kuv -
Hiçbir deniz harbinde işe ya- f • • b 1 • etler toplanmaya başlamıştı. 

rarH~i:ı~ t_r1
g:Üyar gemiler~' Çanakkal·e se erının se ep erı , yeBy~.;ıızraJ!:fz 0tuf:~a~::~ 

Çanakkalede ne işe yaramaz- veri!dıkten sonra derhal bir 
lardı? tı? Eğer bu fikre istinat et .. ~Y~~~;ç· ~İ I .. Elimizde ordu yok ! ordunun sevki cereyanlarJ baş 
Eğer her §eY yolunda gider- seydik derhal bir ordu bula • göstermişti. Zihinlerde Çanuk-

se, tarihin f:leyrini değiştittbi- bilecek ve daha iyi bir plan Çanakkale taarruzuna ba.ş • .kalenin yalnız denizden <legıl, 
lirlerdi. Şöyle ki: tatbik edecek mi idik? Bize o lamak. üzere ha~rlık yaparken karadan da hücuma maruz tu-

Türk imparatorluğunu ikiye kadar pahalıya mal olan ha- g~rek harp -~~ıtası, gerek ~- tulması fikr.i yer ediyordu. Bu 
bö·1 tah• ~ gra~ tır talan irtikap etmiyerek Ça - mrrallık . Tür. k_ıy~ye karşı bır fıkn· Belçika 00hilleri boyunca 

er, pay "1 ·ı.~ce u 1 --1..•-aıe + ... o ... bbi•aun·· un·· bütun·· 123 ta elimizd du ol .,.. Balkan hükumetleri ittüakını, U4AA ~ -
8~ ı{:m .... e .. or - bir taarruz yapılması ta8avvu-

düşmanlarımıza karşı hareke- istifadeleri temin edebilecek Çanakkaleye çıkma- ma.dıgı .~asını ~onundc ~ut2 nınd:ın vazgeçilmesi üzerıne 
te geçmek üzere temin eder, mi idik? ~~k~!di- r::d ~ıçner da rığJ elde kalan kuvvetlerle Türk-
Sırbistam kurtarır; Rus ordu- Kimse böyle bir muadeleyi saydık!.. 1b.ıncı anktunta ana yaz< lerin Mısıra karşı taarruzları-
lanna birçok harp sahnelerin- halle muktedir değildir. Fakat· ' :rr me up : nın muvaffak olamaması ÜZt'· 
de yardım eder ve harbin müd- Çanakkalede bu zafer bize Bal- - İ§lerin böyle olacağını kim ••Hangı tarafa olursa olsun rine orada tasarruf edilen kıt'a-
detini kısalt.arak sonsuz insan kanlardaki mevkiimizi tahkim• tahmin edebilirdi? Bununla • bir ihraç hareketi yapacak or- lar takviye etmi§ti. 
hayatı kurtanrdı. etmek, pratik ve sevkulceyşi beraber Çanakkale taamızu dumuz Y.oktur. Daha birçok ay Mısırda Avustralyalı bir çok 

Biz bu Çanakkale harbini en birçok istifade temin etmek gi- olmasaydı İtalya bwm safı - lar da bırşey yapamayız .. ,, de- askerler toplanmıştı. Diğe.:r 
mükemmel hücum metoduna bi v8.dlerde bulunsa bile kim- mıMa harbe gi~eyi birkaç mişti. 3 ikincikanunda Akde- taraftan cenubi Af rikadak• 
tevafuk ettiği için değil, elde se başlıca harp sahnesinden hafta daha tehir edecek, Bul- niz fiJOKu kumandam amiral isyan da bast.Jnlarak mühim 
hazır bir ordu bulunmadığı i- (Garp cephesinden) büyük garistan bize birkaç ay evvel Calden çektiği telgrafta: "Ça- kuvvetlerimiz serbest kalrnış
çin, Rusların imdat talebine miktarda asker çekip buraya harp ilin edecek, bütün Bal- nakkaleyi, yalnız başına hare- tı. Yekunu on iki fırlm tutan 
cevap verebılmek için kabul et gönderilmek lüzumundan bah- karılar hat.ta belkı Sırbistan ket eden harp gemilerile zap- birinci ve ikinci yeni orduların 
miştik. Bahriyenin üzerine yük eedemezdi. Kimse Lord Kiçne- bile Aİınanlann bayrağı albn- tetmek kabil olduğu fikrındc teşklli de ınzimam edıyordu. 
lenen bütün vazifeleri teminat re Fransadan asker çekmesini da toplanacaktı. misiniz?, diye sormuştu. Niha- Bunlanu talımi tamamlannm;tı. 
altına aldıktan, Britanya ada- tavsi~e e~e cesaret ede - Büyük ~en güzel kısmı Ça- yet 29 ikincikinunda kat'i ka- lngilteredc _daha bir çok 1Hya-
lannın müdafaasına ve beyne! memi. 8?~~b~la muha • nakkalede tahrip edilen Tiırk d k tı h 1 sfJ 
milel ticarete, denizlerin te - keme edilince bu ~n ~lamıya- ordusu ya müttefiklerimıze ya- rann verildiği harp komitasın- e uvc en azır mırru., · 
mizlenmeslııe. askeri nakliyata ~~·Bu fikir ileri sU- but bisıe lw'şı harekete g* _ da, yine Loni KJÇDer tekrar Büyük kuvvetler hazır 
ic&p eden deniz kuvvetlerini a- rii1döğü aman Rusya yıkılı- cekti. Kafka.syadaki Rus ordu- etti: 
"'1l"dıktan sonra futa kalan verecek olursa Almanyarun sunQn tamam.ile muzmahil ol- - Şımdılık elimizde fazla as- Hülasa Lıgilterede üç fır-
İıarp gemilerile bu i@i başara - şarktaki bUtün kuvvetlerini masmın önüne geçemiyccektik. ker yoktur. ka ,bfr süvarı fırkası,, Mısır-

na cev ca:ktık. Ben şahsen, bu eseri garbe yığacUı endişesi izhar Eğer o sırada biz menfi bir İşte bu tekrarlara ve teyit- da iki Avustralya fırkam, bir 
~- . ap verememezlik e- müştenM dava için samimi bir edildi. Başka bir zaman da böy hareket yolu takip etseydık lere istinat ederek Çanakkale- Hind fırkası, ı ... ankşuyir piyade 

B u mektubu okuyup da ya
zıcıKlna hak vermemek 

mümkün değildır. Yeşila:vın ta
tih faJiyetJ cıdden hayrete şa
yan bir keyfiyettir·. Buna neden 
dolayı Jtizum gorüldüğü de 
biı türlıl bulwıanuyan bir mu
amma gıbidn. 

Davaları vatan ve mıllet da
vası hımıetleı • bn memleket 
borcu V<: hızmt>tı olan 1eŞ('kkül
Icrin lıilhruı.sa Ycşilnycılann 
tatili faliyet edcbıJmcleri her 
hnJ&• y.uıh~ ve ye.rsız bır i~tir. 

• Bu huımsta kurum ve mücssese
lerıle ıdarc heyetinin ehemmi -
yelle dıkkat nazarlarını <;eke
rim. 

Yalmz bir nokta var ki. .. 

Y alnız 5unu da duı,ıiinmek 
ıcap eder Ju, Yffiıla)<'ıla -

nn meşgul bulunduktan miikey
ı yifat pek fazladır. Bunn bır de 
eroınuı ve esrann, atyon V(' em
sa.lının ılivesı bu yükü cok faz. 
Jalaştınl' Sade eroınJe mücade
le edebihnek içın baah basına 
bır teşkilat kurulmaHJ ve her a-
ı.asının adeta bırer sıvil polis 
gibı heı yerde croınk t'Yoinciyf 
yakalayabılmek ıçin resmi hü
vıyetlerı ve &'llahiyetleri de bu .. 
Junmas.ı ıcap eder. 

Eroinle mucacıere 

teşkilat• 

B unun ıçm başlı başına ve 
yahut yine Ye:jilaya bağ

lı olarak fakat apayrı bir tc -
şekkiıl yapılmalı ve ismi de 
''Eroinle mücadele ~kilat ·. ol
malıQ.11. Bu teklifimi de Y t>~ılay
cıla.nn difslsatleriue sunarken 
gosterdığı alil.kadan <lolayı o
kuyucuma da ayn<·a tet;ıekkiır· 
Ier cdenm. 

MURAD SERTOGLU 

. da~e~ bu takdirde ~p- :~~ =~~e ı!~: le bir sefer için kifi derecede denizden ve karadan müşte- ye evvelfı denizden hücum et- fırkası.ve munzam Avustralya 
~ bilirdi. Ji'akat ay- . zaharetini temin ediyordum. mühimmat olmadığı. diğer bir rek. bir ta~rnıza ileride muk- meğe karar verdik. alayı vardı Fransa da ıkı fırka Lond a ad nun 
zı~ idealine taban ta . Zannederim ki vazifem de bu harp safhasında Fransada Al- tedir ol~ca~ da .. zanne~ - Fakat o zamandan sonra bir aÇyırmışt.J. Biitün bu ltebu-r.:e:lcr r r yosu 
.. olıı 'l'Urk zabitinin fi. idi·. man cephesinin yarılması için m~ .. Hıç bır :ış goremezdik. çok yeni 8.miIJer ortaya çıktı anakkaleyc gönderil ilır er-

i ı taadik yollu b. gayet müthiş bir taarruz hazır Hi~ bır harekette bulunrunaz, ve Çanakkal f . 1 h' di ve bunları deniz yolundnn 4 ncu TUr"NI noerı·yatı 
Yeın67.di: H"Şey Ne olacaktı ? Jandıv • •---1--n Fransa- garpta ve şarkta askeri, siyasi e se ennın ma ıye göndermek kolaydı. Buudaıı l\llii IJliy 
Vaılab· . gı !e (.ı..uwidw edil vaziyetimiz daha ziyade fena- tini daimi surette değiştirmeye sonra bir o kadar ve belki fa:ı-.- ' . Bi: ne dıyeyim bilmi- Eğer ben Lord Fişher'in fik d~. ~ak arı ~ a_ . - Jaşırdı. Ben bu mülahazalarla başladı. Bu uerait altında, iki lası gönderilebilirdi; ki yekunu Londra, 25 (a.a..) - İngiliz 
kaı Sofyalılar bu işe rine iltirik ederek harbiye ne- mrşti. Hakikatte büt!"1 ıddia- tuttuğumuz yoldan asıa. mU _ aydan az bir zaman zarfında l50.000 kadardı. Bu ordu Ak- radyosu 26 Mayıs pazart.c i ~ü-

'lfrnayı&. Bu daha ziya- reti Çanakkaledc bi Piicuma lar, Çanakkale harekatı başla- teessif değilim. Gıttlğimiz yo- bu deniz taarruzu, tchlikclcri, denWn herhangi bir noktasm- nUndcn itiba.r('n 'J'iırkıye fi .. 
ih h:°'1Yalıların işi. Maa _ hazır bir ordu tem·n e<l·nciye dıkt$11 sonra,~ ~~r;ı f~l- la pbnekte haklı idift. zayiatı ve kararsızlığı ile ıkincı da mn.ı ltnn evvel emre ııa:ar le 13 30 d n 13.45 c kad ı 
rıJ iŞo hakiki bir ideal- kadar Çanakkale taarruzun - ~ uiratılması ıçın ileri sürül- ~batsızh)s.,, !;te ciııayet &t- ;9erecede ~emmiy~ti haiz bir bulunabıhrdl. metro uzcrindı.: hır < 

a mı f· kir Makedon _ dan vazgeçseydim, ne olacak 1 müştü. . (iur. hareket balım aldı ve büyUk (Arkası var) Türk~c haber biılteru n 
rııı ınevcut olduc;.,, ı...:t •T --- - .-. - ~ ......,..-.- - - - - - - - ..,.. "11-.11111111ı111_, __ ,__..rJl~rtııl1-IMilf!llMJl~~Ri~~W1N"ftdll.,ıM1111ıııtt.ııı_,llJIWI"' ., .. nu ~?> - ...V~\k'Ak ...._. ~ z...u:.ı.;.w.:w _ .ııu ... v.-r.w.,., ~ • gc başhyacalttır. 



YusU! da zevklenmişti. Molla- 161 · suf un kalçaları çok çetindi. Öy-
:nın bu kurtuluşuna bayılmıştı. ' \ le kolay kolay dağıtılıı.mazdı. 

Garib ve or ınç 
uht1rebeler, 
( Bag tnrafı 1 inci r:ayfadıı) 

Büyük harp, muharip milletlerin 
hemen bUtun kuvvetlerinin silah ----------•••------------:a 
ba!'jına çağırılmasını mecburi 

O da M~llayı muka'bel~iz bırak· daha vurmak, küçlik Mollayı\ ırou;ı~ hasmının ka:lcalarını 
madı. Narasını sall dı., . çaprazla hızn getirip budaya. • dağıtmak için habire ~çalıştı. 

- Hayda Molla be •• Merm rak yenmek fikrinde idi. 1 Lakin muvaffak olamadı. Bir 
Moll~ be!... Nitekim oldu. Yusuf bir bi- pehlivanın kalcam bozulmadan 

1ki pehlivan te~ ense ~n- çimine getirerek Mollaya bir ve dağılmadan~ künteyc aşır -
s~ye gelmişlerdi: Gure.5 asıl şun- çapraz daha doldurmak tırsa- mak mümkün değildir. Yusuf 

~~:~~·~~~:lı~~r:C~ 0~~~=·ı {Cevat Abbas Güre~ eski Altıncı Ord;,_> 
harebeleri, hnrekil:tın cephe de- k 
~~;~~~rine intıkaline scvkecli- omutanının itirazlarına cevap verigor /. r 

Doğudaki denemeler, yarma· .\Yeni Sabah) Gnzetesi Yazı Sabisin daha erkanı harbiye ve 'MamureUlnnüman hattm.ııı 
di kızışmıştı. Çiln~~'. hem M~l- tını elde elde etti. gerilmiş duruyordu. 
l~! hem d~ Y~ butUn hızlarıle Molla, bu sefer de ayaklan Molla, beş altı kere künteyi 
gureşe gırmış bulunuyo~~rdı. Yerden kesilmiş ya:-ı sürten tazeliyerek uğraştı. Fakat bir 

nın bütiln bir cepheyi çökert- \ İşleri Sayın Direktörlüğüne mektebi sıralanndan itibaren ~rka uzanan kısmının Musul 
mi'-·e '·ettiğini' isba tetmia+i. Ba- lfıın ld w 

.J J !1" _ Mulıterem direktör,· ma u o uguna ben kaniim. O cenubundan ~ 88l'&hatini" 
tlda birbiri ardınca vücuda ge- h ld A+-"+ .. ıc· 1 6....,,~4 

ak
MollDa •.. h.~n;:.nı~ ensesını dıbık- vaziyette Yusufun iri gövdesi türlü Yusufu olduğu yerden kı- tir.ilen tahkim manzumeleri, ha- Gazetenizin 22 Mc.yıs 1941 n ~ . ww.ur tin skenderun ihtiva eden ordular gnıpu ra .. 

r tı. onup , ır. ~re çırpın • önünde uçmağa başladı. pırdatamadı. 
tan sonra neş eh bır nara daha. Yusufun çaprazı evvelkiler - Yusuf, Mollanın şak künteci-
attı: \ it.! h \ d l 'd' ,.,.. uf k J • ld • · · d w 

rekat çok ilerilere gotüriilme- tarihli v:e 1094 numaralı nils-- 1 mese csınde olduğu gibi neye porunun da bir aUNti emekli 
d .k :ff kı 1 hasında inti=ır etmr·ş bulunan general kendini feda ederek generalin oline "".,._;., Gbaasuu 

ı çc, muvn a yet er kny.det- ._.. M ı "daf "'~-
tirmiyordu. Girme ve delme te- •(19 Mayıstan evvel) ndlı yazı- 1 usu u mu aa etmedi? tabü bulm~ ve JıUBald ve res. 

Hayda mn c!l llah' 1 en zor u 1 ı. ı. us , uzun o • 1 sı o ugunu bılmıyor egildi. I 
- w ":""' ••• • larile hasmını iyiden iyiye sar- Hasmının müth'ş ,, .... ı- kun" teci 
Ve dognı gebr..ken bırdenbıre mıs v h .. Ul .. t•· 1 ~ -

Yusufa çift daldı. Yusuf, has- ,· ı c t asmına gom m~ . u. si olduguna vakıftı. 
mının dalmasına derhal muka _ . !F rsa verme~en . Rtirtiyor, 1 Bu sebeple Yusui, daima ı 

ııcbblısleri bile mıntakada boğu- mın ııltında eski altıncı ordu ~ k Esar~e gelince; 6 ıncı mi muhaberatının top~na. 
Jabiliyordu. Zırhlı kuvvetlerin komutanı general (Ali lhsan Sa- o u umanuanı esir edildiğini birden ikaz kelimeemi kullan • 
taarruzları da, cephe içinde, uğ- bis) in guetenizin 19 Mayıs ta- ve Malwya gönôerlldiğini iti- mıştım. ·"4i 
radıkları ateşler karşısında, a- rihli nüshasındaki mevcut ya- raf ediyor. Yalnız şekli esareti- Her halde ge.neralin hwn1Bi .. 
kamete uğratılıyordu. Batıda zıının altıncı orduya ve kuman- ni İstanbul hükümetinin daveti yetinden bahsettjği muhaberat 
kat'i neticeli bir yarma müyes- danına temas eden fıkralann- üzerine hür olarak Bay<larpa- bir evin, bir apartımaıanı kira .. 

bele etti ve boyunduruğu yetiş- bır _yamian dn. dıkereik buda - şak küntcsini vemıemek için 
tirdi maga çalupyordu. Fa:knt Molla hasn:ı.ına aykırı dunıyordu. 

M~lla. zaten paçalarına ecişe-1 bir ~hk gibi sıçrıyor ve oynı;-I Molla hasmını künte ile boza -t 
meıniati Fakat Yusuf derhal yor, oyle kolay ele a• uca sıg- nuya.cağını anlayınca boşalttı.! 

-.ı · ' mıyordu Zaten haddinden fazla da ken-

ı d -·1a· H b l dan dolavı yanıldıgun· a ve bu şaya kadar geldiğini ve orada sına ve bir çiftliöWı •tnı atın. ser o muş egı ı. ar in son .J te kif 1 Malta ·· .. · -a.--
'-"llan bö'ylcce gelip g~·ti. ,,e f ıkralar1n tashihine dair yaz""l· v 0 unup ya götürül- masına veya samim"-•erinin 
J• -~ " nı a-nrdu··m. ıQ düğünü söylüyor. teeelliyatına ----r .:i:.:'" bir zihinleı·de, bugünkülerle hiç te 1 b~ m_._ uuu_. mukabil oyunla hasmını bo;-un-ı Yu uf. h 'L.""J'..: ot d" duruğa alınıştı. s ' a~~~ ut: '" uz a- mi rorlaııu§tı. 

Yusuf, hasmını boyunduruk • dım kadar sürdu ve Mı m~~a YUSU:f, ne de olsa :t;foll~_ya a-
ta çok tutmadı. Biraz sıktıktan da beş altı ker~ ~mda~ak . ıçı~ ğır geliyordu. Molla, biitün zo... 
sonra. boşalttı. Z:ıtcn pehlivan- ha~J . yaptı: Lakın, hıç hırını :rile güreş yapmak mecburiye -

ölçillemiyccek. intıbalar bıraktı.1 Yazdığımla. yazdığım karşı- Halbuki şekli esart~ böyle de- taktın mUlihazalan ait nMmaz4 
Bugün cephe ucsuz bucak.sız, 1 laştll"arak tekrar tekrar oku- ğildir. Emekli gener~'kendi ha- dı. Çünkü aralraınla bu *'ece 
derinlik hudutsuzdur!. dum. ve tashih kelimesinin mef- yatının muhafazası milli.haza bir dostluk yoktu. oı. ola bu 

lığın usulil de bu idi. yeti tirein;tlı. ~~mett . ~emen tinde idi. 
!rlolla boyunduruktun kurlu- meydan. b.ıtm.ek . u~r• ~dı. Ar- Künteyi boşaltan Molla, tek-

lur kurtulınaz, daha doğrulma- bk .aeyırcılerın ıçıne (tl'ecek - ra:r sarmaya. geçti ve kol kap -
dan Yusufa. o§İmşek gibi bir ~ift lerili. • mağa. uğrıu;t.ı. Bu .~er kolu 
daha daldı. Fakat birdenbire 'Yusufun .kapmıştı. Şimdi Yusıifu bas -

Bu sefer Môllanın pençeleri yüm dönerek uÇ'tuğu ~öriildü. rna.k için mUcadele ~ladı. 'Mol-
Koca Yusufun paçalarını bul •

1

1 Molla, hasmına yiDıe bir bi-ı la., ona da muvaffak oldu. Ve 
muştu. Molla. mengene gibi par- çimine getirirek bir ynn ba..ş hasmını sarmadan bastı. 
maklarile Yusufun paçalanna yapmıştı. Ywruf bu:mt alama- Kdlu kapıp basan .Molla. şim
&i)mülmüştü. dı. zaten hızla: gidiyorilu. YU .. l di Yu&Ufu ters çevirip bozuk 

Yusuf boyunduruğa bakma • zilkoyun yere dü.ştil. açmsğa çah~yor.du. Bu suret-
dan derhal dönerek kenôini ye- Yusuf yere d~ düşmez le mağliip edecekti. 
:re a.tti vaziyet tehlikeli idi. derlenip toplandı ve bıkıp kaç Mücadele n:i.üthi.ş -oldu. Yu -

Eğer, Yusuf akıl edip kendisi- mağa brufladı. !nll' olanca kuvvetile kendini 
ni yere :atma.Diış olsaydı, muhak 

1 

.Molla, hasmına. yeti9fi. 'Fa _ muhafua.ya. QWŞt.ı. Mollanın 
kak sırtüstü yere vururdu. kat ayakta j>etiştiği için Yusu- zorile Yusuf un '28.rll karşılaş • 

Yusuf, yere düşer düşmez fu; arkadan dahya:rak ~praz - mıştı. .. 
Molla, hasmının merinc çulla- lamıftı. ı Arada bir Yusu'f actlır gibi 
narıak kemaneye geçmeden sı~- Molla. Yusli.fu arkadan bir oluyoı'du.. Bu sefer de seyirci
radı. Yusufa bir kurt kapanı kene.gibi ka.vramışb. X.Oa göv- lain yüreği :ağızlarına geliyor-
vurdu. desile Yusw hasmımn elindcıı ı du. 

Molla, hltSIIlından kurt kapa- 1 kw:t:Wrnak için iki t&toafa sav - Nih&yet Yusuf canını dişine 
nmın acısını çıkarmak istiyor - ruluyordu. takarak Jcol.wı.u hasmından kur 
du. :Yuauf kapanaı gelir takım- .MoUa hasmını on-.ı.en çen· tardı ve doğruldu. F.akat. sor
dan değildi. Uzun ve sallı vücu- g,eWyerek altına a!ıaep calışı- m~ daha h.8.li Ü2.erinde idi. 
dü, ok.ka..cuz Molla ile ar.alarmda yordu. Bu, mücadeıe birkac:; da- :Molla. aarmayı bırakmıyor -
ki okka farkı hep Yusufun le-- kika siliodü. Nihayet MalJanın du. Hakikaten iki pehlivanın: 
hinde idi. ga1iıp bareketile ııet:iııMle.ndi. boğufmaaı heyecanlı idL Bütün 

Fakat Molla hasmının kolu -1 lılolla, hasmını ~lliyor-0k. seyirciler ve eski pehlivanlar 
nu kaparak yere yapıştırdı. Sıkı altına almıştı. Yueuf da. kur- ~vk duyuyordu. 
bir boğuşma oldu. Uıkin, çok tulamı~ı anlay.ea bil - Herkes :Aliçonun etrafını al-
sUrmedi. Yusuf, kapanl -1§ökUp mecburiye hasmınıa altına mış v:e .. ;;... ... '""'n ,.,kaallk ~öz -
kalktı. lki hasım tekrar ayakta d.ib-:füstij. ~ --e-........ 'Y" ....., - leri sabmlUlılrb. bekliyordu. 
karŞı karşıya gelmişlerdi. Molla; hasmını altuıa nlır nJ. Yusuf nihayet tek pac;a kapa 

Koca Yusuf, hasmından çe- maz der.hal sarmaladı Ve koı 1 ruk doğruldu. Fakat ::Molla., pa 
kinm~lc. bei'E>er hiç cesaret[ -kaparak hamnak istedi: çasım kurt.ardi. lki pehlivan bul 
ve curı!tı ktlrılm~~ıştı: Zaten Yusuf kolunu vemai ordu. euı:ıetlc ayağa kalkmış bulun -
HliocadYusuf: babayığit bır pch- Atada epe.yce mücadele oldu. dUl.a'.r ... 

Vjlll ı. TUı.smnıın kolunu bı>amayınca Likin 1'.'.usuf, bu sefeı· de e-
Faknt Çoluk Mollan~n mn • bu sefer küntey ~&4. 1 peyee .zor atlatmıştı. Molla ela 

nevraları, nkla. gelmcdık oyun- Kil ük Molla, koca hasmmıl ~pnz zor.undan kurtulmuştu. 
ları Yus~~ _ne de olsa .. ~aşı~t- künte aşırmak istiyord•1. Yu - ( A rl:a.'tı var) 
mıştı. Kuçucu"k Molla, yuz yır------------------------
mi okkahk govdesini oynatıp i-.t'9ıll ... ~*l•••1t•tıM•ıl•M11111••111ıeeıtıı••M• .. ••••M .. 1•1••••••••-.. •••••••••••••••••••••••M< 
duruyordu. 

Mollııııın, Yusufun çnprazın
dan ve a alttan kalkışı hn)Tet
lere seza idi. Bu, olur §ey de
ğfldi. Koskoca Yusufun altın
dnn bu suretle kalkılnmazdı. 

İki pehlivan güreşi başhyalr 
iki saat olmuştu. Bu iki sa!l.t 
içinde birbirlerine fazln hücum 
ettikleri halde her iki taraf da 
ncfeslenmemişti. 

Molla, bir smm ~bi uza.nııı 
kısalıyor ve yaylanıyordu. Tek 
bir soluk eseri göstermiyordu 

l{oca Yusuf da nyni vazi • 
ziyctte idi. O dn. solumamıştı. 
Demir gibi duruyordu. Esasen 
Yusuf da k ndisine lıa.kmasını 
bilirdi. Ne sigara içerdi ve na 
de içki. İdman üzerinde bir 

1Hergeleci ibrahi;I 
Cihan pehlivam KARA AHMEDIN 

USTAŞI OLAN 
HERGELECi IBRAHİM Türk Başpehlivanla
rmın en üstatlarmdan ve mümtazlarından 

K.OCA YUSUF UN en çok korktuğu 
pehlivanlardan biri ve bir türlü ortadan çıka

ramadığı bir pehlivandır. 

j Hffi~ELECİ İBRAHİM 1 
pclıli va.ndı. 

İki santlik yıpratıcı bir güreş Adalı alili nıcJdamlan ka~mnı. \:e Parlste çetin giir('Ş-
her iki pehlivanı da yormamış· ler ) npm115 IJlr pehfüaııdır. l:nkmda. "Yl~!\'1 SABıUI,, &iitmı-
ti. MoUa, Yusufu sağrl .. n 't"e en- larıncb M. Sami Kara) cl'in lıalınninden olmy · nıız. Bek-
sedcn bağl:ımış dimdik duru· le~ iniz!. 1 

yordu. Her vakitki gibi başını ~~!!'!-!G~"!!"!!!!!!!~!!:~~~~~~~~~~~~~~~!! 
~~~~:dı~cvirmiş, sol dt'ğiştiri- Naf İB Vekili gilli 1 Çocuk kampları 

Yardımsever Bayanlar 1stan-/ 
bul şubesi heyeti idaresi, bugiin 
de Eminönii Halkevinde bir 
toplantı yaparak şehrimizde te· 
sis edilecek çocuk kampları 
m~!e .. ini müzakere edecek -
tir. 

Daha ziyade bu ense değiş · Bi Udd tt be · h · · 
tirmelerde mana vardı. Birbir-! r m e en rı ş umız • 

1 

lerini oyuna dtişürmek içm va-

1 
zıyet alıyorlardı. 

Yusuf, :Mollaya bir ~apraz 
•wl'VVVVV'VV'VV!VVVVVVVVVVVV'V'V\ 

Jn·~Ş 1K TAŞ 

Güler sinemasında 
26 Mayıs PazaTtesi 

akşamı 

B0Y0K TEMSiL 
Maruf film rejisörü 

V.EDAD ÜRFİ 
;v-atmz bir defa için 

KAN ! . 

de bulunan Nafia Vekili Ali 
FUııt Cebesoy dün akşamki 

trenle Anknrnyn gitmiştir. Ve
kil Haydarpaşa garında nnfia 
mildürli \'C dostları ta.rafından 
teşyi olunmuştur. 

Büyiik biı· kayıp 1 

Muhtelif knza.lard:ı, yardım
sever bayanlar tarafınd:ın tesis 
olunacak kamplara girme şart
larını havi olan çocukl!ır tesbit 1 
olunmaktadır. 

Mühendis ve müteahhid ATA Yardımsever bayanların tcş-
KAYADELEN hakkın rah- kil edeceği çocuk kampları 
metine kavuşmuştur. 1 2000 kişilik olacaktır. Çocuk -

Merhum Türk şimendiferci- lar bu kampıarda yardımsever 
liğinin ilk kurucularından olup bayanlar tarafından in..<ıe ve i
Hicaz ve Samsun - Sivas demir- bate oluna.caıtlar ve ~burada 
yolları inşaat müdUi'lüklerinde kendileri yine yardımsever ba
bulunmuş ve Cümhurlyet hü - yanlar t.arafından bakılacaktır 
ld'ımetinin demiryolu siyasetinde Çocuk ıkamplan teşkil8.tımn ya. 
en verimli ve kuvvetli bir uzuv kın bir zaman kadar lıazrla -

hum.unu ve medlUlünU bu'·. ve mütaleasiyle tnütelif ordula- muhaberatımn -.- lllCllliWlretin 
Büyük harbin hemen her dev- b' bi · · bir z:.--tUıı v il z u h i ı e diiaun·· dük. _ rının ır za tının ve man- ve ordunun muuni~ temin 

resinde muharebe ~asıta ve me- -:t h" 3 .....,. ten sonra bu y a z 1 l a r gasımn ımaye ve ne.retinde için alınacak tedbhılerdıln 1lıli§ka 
todlarında deği~liklcc göze da tarihe g~miş yanlı.~ h&.di- Haydarpa§a.ya kaHar getirilmiş bir ~Y ciıeğilair. 
çar:Pıyordu. Bu, baskınlara yol seleri hakikate .. ı ..... tırmak mii _ I ve orada kena.iaine mev.kuf ol- 4 - Bu ilk ,ııe llOll•...._tı.mı 
açı.yordu. Bu harbe, yepyeni va- naslJll tıı.zammu~ek tashi· duğu bildirilıni3tir. lıfUteliflere bir itiraz doğurabilir. o da: 
sıta ve'eSSSlarla. girileceğini tah- hi maatteessür bulamadım. Bil- buyurdukları gibi kafa. tutmuş 1 "Blmsli p!ıeNl MClen 'llalta 
min edenler vardı. Ancak, bura- akis fıkralraımın tarna.mlyle tas- olsalardı, acaba mevkileııinde 4 eearetblöeri kurtardl*taa .eon· 
da en geniş adımlan f•tanlara dlkini gördüm. 

1 
ay kalabilirler miydi? ra garp cıephesinde °'* ku· 

zafer mev'ud olabilirdi. Ben; kurtarıcı Atatürkün 3 - Emekli g~neral Atatürk- man&mhğiyle tc11tf •IMl•t· 
Bir tiuık heyulası, bir tayyare hayat ve faaliyetinin yakın şa- le cereyan etmış nıuhaberatmı tur?,, sualidir. 

korkusu üzerinde çok yazanlar hidi olmak münasebetiyle bu- da Dildirlyorlar, ~e lıürat bu mu- J ®vet, Ata.iütk elılun., WnU 
obnu.ştu, fakat, son yılların günün nesline ve gelecek.nesil. habcratln htMıSı ve bafb şey-• olsun milletçe benll ae:aa ve 
ikanh denemeleri, bu dilŞüncc - lere hlzxn.et edecek olan milli lere Bit olduğınw Böyleyerek kabiliyetleri tema-r u'ap•a· 
lerôen kiniler:in kuvvet...aldığını tarihimize büvfilc Atatilrk h-1.. mıiluibei'eler :münderec:atım "'™'' mam1§ ve fakat bir.in• t --. 
göstenni4tir. kında 'bildiklerlmi olduğu gibi hul bırakıyorlar. --~ ması ihtimali olu t*8. -;, 

'.Bir tabiye rolü, kadronun yazıp h1nikmak vazifesindeyim. Esasen komşu ordular, irti- t.ande..tlardan. i.stJtMe ~ 
~it ve zamanın talep ettiği Bu itibarla 19 'Ma._5-~ 1.919 hatlar.mı temin vuife&iyle mü- .kendilerine millf 1lılzo YMİlit a...,,. 
silih ve vasıta ile oynanabi- tarihine tiliı.şıncaya ka.ôar :Ata:. kellef bülunurlar. ou.mıırun likki etmiısterdi. , 
lir: En Ufak bil'lik te buna müf. tUrkün coşkun dinamik enerjisi- harCk.8.tını ~e kendi or.dularmın 1ttettnı ad ve Y"'-* t ı9? ki. 

tekirdir. nin millet ve memleket ugrun- vaziyet ve vazifelerini ber gün nin icabtdır ki •Jri -t ua ordu 
Girltte vaziyet bambaşkadır. da kenfüsini ~ ttitlü tehlike- bltbirine bflillnnek katı mecbu- kumandanı emeitU ıemal Ali • 

Mü~arnz: lere attiğı hidiseletle; yalnız a.- riyetindedirler. 1hsan Sibi.t de~ wlı &• 

a) denizlere hakim değildir, 
b) Hava lıikimiyeti~amen 

elindedir, 
c) SeVkiyatı anoıik hava. yo

liyle yapm&ktadır. Deni3den 
se.vkiyat ağır zayiata: malolur ve 
akamete uğrayabilir. 

d) liıi3 yerini ve taarruz he
defini irrtihap etmek imiyatifi
ne sahiptir, 

e) 1ndirdiği kuvvet, piyade, 
siblhlariyle mucelihczdir. Ağır 
piyade silahları henüz in.diril -
meye başlanmıştır. 

f) Takviye ve ikmal çok güç
tür. 

g) Yerde hareket ve manevra 
kabiliyeti mahduttur. 

h) Muharebe sahası, oynaklı
ğa mi.isaid değildir. Çıktığı yer
de sotı kozunu oynamıya mec • 
bur, binaberin mUkadderatınn 
tabidir. 

Bütün bu güçlükleri yenmek, 
büyük bir ödev sevgisi ifade e· 
der. 

a) Denizlere hakimdir, 
~) Hava hakimiyetinden mah

rumdur. 
c) Deltlz yoliyle sevkiyat ya

pabilir. Bununla beraber haı.-a, 
hatta deniz tehditleri yüzünden 
zayiatı göze almıya mecburdur. 

d) lniş yerini, genişletileme -
diği müddetçe bilhassa topçu 
ateşleriyle ve zırhh kuvvetlerin 
darbeleriyle sarsabilir. 

e) Mukabil taarruza geçire
ceği kuvetler bütün silahlaıın 
yardımına mazhardır. Ancak ı 
mukabil hava taarruzları vakit 
vakit ve meşgul meydanlara kar 
~ı yapılabilir, 

!) Muharebe sn.hası, oynak 
bir tnbiycye irnkiin vermekte
dir. 

g) Deniz yollaıiyle takviye ve 
ikmn.l ıniimkündür. 

h) Hareket ve manevra ka
biliyeti nisbetle üst.ündür, 

l) Ada sakinlCl"i her yerde ye 

heı· vaziyette yardım edebilirler. 
Müttefikler, rnüteal'l'ıza na

zaran müsait bir durumdadır -
lnr. Girit kuVV'ctleri, beslendfk -
leri müddetçe krltik vaziyetle • 
rin de ıslahı kabildir. 

Maruz kaldıkları zorlukları 
ezerek Almanların Giride indir
melere ve çıkarmalara gene de
vam edip etmiyeceklerini şu biı 
kaç gün içinde öğreneceğiz. Mü
teaınz ,ağır zayiata rağmen, in
dirme teşebbüslerinden şimdiye 
kadar. vazgeçınemi~tir. Müdafi -
ler için beklemek, tehlikeler 
doğurabilir. Harekat, bugün için 
adanın dar bir "Dllllta:k:uında 
cere.yaıı etmektedir. 

ziz ve asn milletinin her bakım- Halepte Yed.inci orduda ol- 'Cia llthfli bil' yer..,......._, 
dan hür, kuvvetli, ve her taraf- sun ve ~nada; :Yıldınm ordu- Fakat çak ~ ... an 
ça sayılır, tanıwr efendi birımil- lan ~umandanlığında bulunsun, kaqlemd& büyük tıliüİlllllS' do
let olarak dünya harita3ı içinde Ataturk ordu ,.e ordular .,grupu ğurwk ağır mhwtsıkt Mntke- .. 
yer alına.et için ittihaz ettiği 1ed- raporlarile millet ve memleketin ti generali latiklil )leh' wi .. 
birlerini durmadan, dinlenme _ müdafaası için Mıtihdaf ettiği ne kadar götürdü. 
den g i r i ş t i ğ i mücadele- ~~Uara ~irflk ettirmek .iste- Hükmünün ne olduğunu ı.er. 
lerini ve y a p t ı ğ ı yüksek dıgı -:ve komşuau bulunan 6 ın- kesten ziyade bilen ·in•-••· 
hizmetlerini fl senesi 19 Ma- cı orduyu .. ikaz &abul edilme- bugünkü, haya.tını bu HltmU 
yısında 23 yaşına. giren ve bu diğin_e göre,, dai:n& tem .tllli'1 j af'f eden bliyilk ..-e JW 111 inanl 
günkü devlet kurulu§unun ilk olduğu muhakkatır. Zaten ya- ultinü eenaplar.uı _, ı ·ı~ 
adnnı olan 19 mayıs 1919 gUnü- zımda. Atatürkün Suriye hu-ı muhafaza ettiğini • lllr •~ 
nü tebcilen tesbite çalıŞtım. Bu dudıınu çizen Hanı Şeyhun - dbadeyim. C . .&. Ollıuıı-~ 
meyanda altıncı ordu kum.an -

1
,_ ______ ıııiııiiı _ _. ........ .-ı ...... ...,_. ........ .-. ...... .-.... 

danı ile Ata.türkün vaki muha- ' 1 beratının bir zUbdesini yaparak :::.:_:_-_-_- S P O R · 
mütareke akdinde Musulun eli-mizöe kaklığını ve kumandanı - .._ __ _. ___ ____ __________ .._ __ ........ -! 

nın başına gelen esaret hftdisc- M • ı ı A ı •• M 1 
=~n:e~~~b~ t~s~tı~~ . 1 1 uıe ac an 
hacmi mani makalelerimde ma-
vakiayı hillasa etmek mecburi-
yetinde idim. ÇUnkü 1.!usul 
cephesinde va.zifednr olmatlığım
dan o cephe hareketlcıinin, 
zaman, tarih, gün, ay gibi ka
yıtlarla bütün teferruatının 
tesbiti benim için imkansı?.dı. 
.1:1~~1da geçmjş vekayiin tav

zı_hını umit ederiz ki Büyük Har
bı J:ap~ neslin hayatında; harp 
tnrihnnız ka.yt ve tesbit etmiş 
ol-sun. 

.~ - Bu yazımda beıı; ayni 
mutareke ahkamının tatbikatına 
memur ordu kumandanlarınuan 
eski altıucı ordu Jrumandanı e
mekli generalin emir ve kuman
dasının şümulü da.bilinde kal· 
mış olan :Musulu; baskın t:ırzın
da olsun veya gülerek, kollarını 
salhyarak olsun velhasıl nasıl 
o~.ursa olsun, düşmanın işgalini 
soylcmiş ve fakat lskendcrunu 
işgale tc ebbüs eden düşman 
h~rp sefınelcrinc karşı Atatür
kun ateşle mukabele cdHmesi 
cm!: v_~ tedbirini yazmış ve A
tnturl<un emir ve kumandası 
şümulüı ün devamı müddetınce 
v~}~n topraldarını işgal ettirrne
dıgınden bahsetmiştim. Emekli 
general tavzUıindc Musulun 
~~ tarzında düşmediğini 
aoyluyor, fakat nasıl verildiğim 
söylemiyor. 

V c im c lim Mur.ul lı.idisesi
ni Şark viliiyetleriru miıda.fan 
etmek gibi bir hizmetle meşgul 
olduğunu söy~'llekle l·apatmak 
istiyor. Başlı basına Musul ve 
ch•anndaki ..servet membnları 
Mmmlun müd:ıfaasını istilzam 
etmez mi idi? Yoksa, o parçanır. 
ana. vatan müdafaasıncm hiç bir 
kıymeti mi yoktu? F.sasen coğ
rafi ve tarihi Irak hududu Mu
sulun şimalinden geçmediği 
malumdur. 

F enerbalıçe Gençlerhirlijiai 
G. Saray da D. Sporıı pıuli 

Milli küme maçlarına dün 
Kadıköy ve Fenerbahc;e stadın
da oldukçn kalabalık bir seyirci 
külesinin önünde devam edil . 
di. İlk karşılaşmayı Galatasa · I 
rayla Dcmirspor takımları yap
tılar. ! 
Gakıta.saray 3 - Demirapor 1 ı 
Takımlar: 
Galatasaray: Osman; Adnan 

Faruk, Musa, Enver, Salinı; 
Mustnfa, Bülend, Turan. Eşfak, 
Mehmet Ali. 

Dcmirspor: Abdülkadir; Men 
nan, Ahmet; İbrahim, Fahri, 
Nnci; Rifat, Zeynel, İskendı.:r. 
Semih, Murat. 

Hakem: Samih Dıırdnsoy. 
Oyuna Galatasaray ba ladı. 

İlk anlania Demirspor kalesini 
çember içi11e almağa ruuva! :ı.lt 
olan san kırmızı tıkım elde et· 
tif;i fırsatlardan istifad ede· 
rek ve biraz da şa11ss1~ıktan bir 
müddet sayı yapamadı. Demir . 
spor müdafnnsmın da cok ener
jik oynadığı gÖ'rünüyordu. 

İkiııci devreye Demirapor ~ 
ladı. lık hamlede ll8rl lntmızı 
kaleye yüklenen F.ak.i .. irfiler 
Muradın yakın mellSfede topu 
avuda savurmasile beraberlik -
ten uzaklaştılar. Hemen mQka .. 
bil hücuma geçen Gahrtaaay
lıların ilk şütü de Abd• dirin 
ellerinlie kaldı. 

Eskişehir kalecillinin ~ok gü 
zcl. oyunu gittikçe arlaD an 
kırmızı tazyikını semeFe9iz bı. 
rakırken ERfak sıkı bir w 
ruşla takımına ikinci golü kaı 
zandırdı. Bu sayı ile gayret • 
]erini arttıran Dcmirsporlulaı 
M urnôın pek yalan mesafeden 
Osmana kaptırdığı topla mü -
hinı bir fırsat kaçırdım fakat 
hemen biraz sonra Rtfat Mldan 
sürüp gJtürdüğU topu Galata ~ 
saray ağlarına taktı. 

Bu sayı her iki tarafa da -hı:t 
verdi. Eskişehirliler benlGerli
ğc ulaşmak için bütün ga..yret "" 
lerini sarfediyorlardı. Ve bu a
rada bir iki mühim f ırat ta 
kaçırdılar. Esfak uzaktan ya
kaladığı topu biraz sürem de· 
mir gibi bir şütlc Demirspor ita· 
leoıine soktu. Bu sayı ile OJUn 
siiratini kaybetti vıe 3-1 G.la4 
tasar.ay lehine bitti. 

İkinci karşı1~ ıı.etbah. 
çe ile Gen:çleTbirliği yapılllar. 
'F. Bahçe 4 -G~~ 2 

Taıkımlar. 
Feııerbah~e: Cihat; C...I, 

Murat, ömer, .ze.yntl, Aı,Jdlıı: 
Fikret, Naci, Ali Raa, 11ftı11zi. 
Lcbip. .; 

Gençlerbirliği: 'Yt 

Pi~ esUü lüzzat temsil edecektir' 

Esere; eaki Darülbe<i~, fs. 
tanbul ve Bale Operetleri, Halle 
tiyatrosu san'atkirlarından mil· 
teşekkil büytlk bir grup i~cik 

olarak pek değerli ve milhim nacağı tahmin olwınıaktadır. 
hizmetle'l'de bulunmuştur. Gay- _ 
bdlteti ebediycsi cidden büyük Zincirlikuyuda.ki Asn mezarlık
bir 2iyadır. ı ta ebedi istlrahatıtahına. tevdi e-

Bugün saat dörtte Taksimde diıeeek olan -merhuma CCn:ıbı -
UğUl'lupatıaatiki ikametgahın - haktan mağfiret ve ~rli al
dan k:i1ciınlarak ~ye cami- leii ftkin•aa li&b&.r we meta.ut 
inde namazı kılındı.ktaıı sonra dileriz ,. ~ -

Şui'ade. ve bura.8aki paT~üt
çii teşeDtiöSleri netice iizerinde 
müessir değiüti1-. :Adanın balı -

.:mn8a ,erlqm milt.eanıa kar-

ıllatırlanz ki Lozan muahe . 
desinin akdohmabilmesi için 
Musul mmelt&i muahmedeo 
a}Tıl.n:uştı. ~ani o günkü d\1$
nıanla.rumz; Mlısul meselesinJ 
bütün hayat ve istiklilimiz ba
hasiyle bir ttitmu&Jatih. Bu de
rece ~eı:ıtm.1yet vetllen -ıluau -
lun büyül< kıymet ve uaük va
si~ 6.JDCI ordu k~ 
~ emekli ~eneral Ali İbsll'D 

Soldan Muradın sürerek Ga· 
lata.saray kalesine doğru yol 
landırôığı topu Adnan kesti vo 
sıtcı bır vuruşla uzııklaştlrôı. 
San kırmızılı forvetlt"r Eski . 
şehir kruesine doğru akın et . 
meğe başladılar. Ayaklaroan a-, 
yaklara çok seri dôlaşnn top 
Mehmet Alınin sıkı -,llt11e De -
mirspor ağlarını boyladı. 1-0 
galip vaziyete gelen G:ılataa . 
ray hızını büsbütün arttm:iı. 
Hemen iki dakika sonra Tura 
nın sürüp götüratlğü topu ~b
dillkadir güzel bir plojenle aruı. 
Demi~rıol' kalesi miihim t.dli
kder atlatıyor. Sarı knmızı :tor 
vetler elde ettikleri f~ 
iSttfade edemiyôitla.r. çekilen 
şiltler havadan, yertMI awtlu 
bojluyor. Bhinci ~ Gaiıaa
MnLJtn 11eDNF.eaiz ~ wtm:
da &,:eçti ve 1-0 bitti. 

Rahim; Rım, ıtdWt; Selim, 
Halit, ~; Selllı..-, .ı .. 
nan, Ali, ............... . 
' Juıal hMem Pd ' 'a au. 
as planerlii}id'd11f --•" e •• 
si ıı. iki •un· n • • 

edecektir. 

' . -

§ı kat'l neticeli bir teJJffbüsc 
~ ..,..., ı spi ya1aada 
öğTeA~eiD. 

..aill .J>o.~ wdlilL J. 
, ı.:.t... (&onu: Nhlfe ı, 91Ww1'149l 
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Bismar.k 
takibediligor 
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Ira nazırları 
Bağdattan 

.... r=.:~·,.~ ~tt1.ı ayrılıyorlar 
=~ 111 ~ bahm- Londra, 25 (a.a.) - Reuter 

- Giıidi tutabüeceğiınize ka- ajansının öğrendiğine göre, Ra
niim. Yunanistandan çekiliş ve şit AJinin maliye nazın Naci 
Giritte cereyan eden muharebe- Suveydi giiya resmi işler için 

Başvekilinin 

Mesajı 
(Ba.~ tarntz 1 inci -aa fada) 

"sılo durun ız, işlerinizıe meş· 
gu1 o1uniız,, demi.<jtir. 

(Ba..J tarafı 1 inci sayfada) 

metinin, kalben de Ga.ulle taraf
tan olduğu ve kurt.uluş sau.ti-ıi 
:tacil için \'i y tarafından her 
şeyin ')'h pıldığı k.ın:uıt.ine ta -
kılmışa bem:iyordu. 

(&§ tarafı 1 Wıi wıyfada) 

ler, Bismark'ın üssünden kırk 
saatlik mesafede ve kuvvetli 
IngHiz donanmasının ortasında 
ÇO.K tehlikeli bir akın yapmakta 
olduğunu <ehemmiyetle kaydedi· 
y rl r. 

(Bat tarafı 1 I~ sıyfad-t 

be, izah etmiş olduğumuz O... 
ner.al (Wcygand) üçüneD ordll
tar grupunun (Somme) da, bi
rinci ordıılar grupmun da şi
malde müştereken harekete 
geçmelerini diişiimnüştü. Ba 
iki ordu grupu bir'birile birJ&. 
,ecek bir yiiıiiyftş nizamı takip 
edeceklerdi. likin vekayi ve 
tıadi~ler bu pliııı mrya düşür -
müştU. Zira birinci ordular 
gnıpu taarruz edecek bir hal
de değildi ve 25 Ma)'lstan it.i
baren ~k müRkiil bir vaziyet.o 
dÜ§müş bulunuyord11. 

ler bir hareketin kısımlarını İrana giderken ailesini de bera-
teşkil etmektedir. Artık son 

.E ekili bu m Jl, onu - Vıch) ye kar. ı yul::ın bu zar 
nihayet şimdi ortadan kalkmış
ıtır. .Fakat bızi urduran y~l
mz bir nokta aba vardır ve 
o da açık bir ihtilclfın Fransız 
milletini bizden ayırıı1ası kor
ku udur. Maam:tfilı Fransız 
m aetiııin ce.,~etini .kaybetti
ğine delalet edec..,lc ortada bir 
§eY yoktur. Bililltiıı vaziyetin 
saralıatle tayini ancak Virhynin I 
ıtibarma zarar getirebilir. Vi
chy'nin yegane mazereti Fran 
s un bır kısım fılıalisinı harp 
a inden koruma ıdır. 

Nevyork Times'in V~ 
muhabiri diyor ki: safhaya girdiğimizi, Alınanla _ ber götürmüştür. Yine Raşit A-

rın çıkarabildikleri kuvvetler linin münakalat ve nafia nazın 
için takviye kıtaatı almakta da ailesile birlikte lrana ,gelmiş-

müzdeki 'hllfta 14 miJyond n 
fazla nüSha o.arak halka da 11-

tıla Lr :ta: sıyclet' beyauna· 
rr sinin m\ıknddemesim teskil 
etıne-ktcdir. karplaştıkları mUşkülit ve tir. 

muharebelerin mahiyeti yü - .w...,_...,.~ .... ---
aünden Giridi tutabileceğimizi 

~t ediyorum. Döminyo~ i~e Gener.a) Wey-
BrJtanya kıtaatı ve bahriye 61-

lfilıendazları bu gibi göğüs gö- d f 
ğüse muharebelerde iyı savaşır- gan asta 

Başvel.il bu m 3lljında C'z<'Üm· 
Je şöyle demektedir: 

ı;•;;. . t l" uk ı· 1 
- ~er .ıs ı a v ua ge ırse, 

f ngıliz deniz hAkimiyetine in· 
dirilen darbenin, Hood'un bat
masının yalnız İngiliz btiytik el
çılığinde değil Amerika bahriye 
nezaretinde de kat'f bir sükiıt 
ile karşılanmış olmasile :izah e
dilebıl" r. 

Mayısın 24 V'.e 25 inci günleri 
Almanlar Belçikahlara yültlc -
nerek Belçika hattım ( Courtı ai) 
mıntakasmda geri cekilmeğe 
mecbttr etmi~. 0·1 an 26 
nayıs günii de hücnmlanmı de
vanı ederek (Courtrai) ceb"ni 
genişletmeye uğrastılar. 

lar. 

ObidlhbWa~ 
Londra, 25 (a.a.) - Girld 

muharebesi devam etmektedir. 
Alman ve İtiı.lyanlar bu husus
ta hemen hemen hi~bir şey söy
lemiyorlar ve lngilıZler ae dün
kiı h rferc fazıa b mey ilave 
etmiyorlarsa da nnıharebelerin 
devam etti !1 ve Almanların tu
tunmngn muvaffak oldu\ları 
mev?.ıleri tnkvıye için nPvmida
ne gayretler sarfetitkleri aşi -
kfırdır. Almanlar usul erine sa
dık kalarak feda edil n binler
ce insanın olilmi.me bakmı) arak 
kuvvetlerini hücuma kaldır -
makt dırlar. 30 "'emilik Alman 
kafilesine karsı yapılan hücum 
esnasında AJmanları 4.000 kişi 
kadar zayiat verdikleri tahmin 
edilmekt dir. 

Vichy, 25 (a.a.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

memleketin en büy4k kısmı bun 
dan derhal mut .!ssir olmıya -
caktır. Hattf;. sahiJlt"dınız bo • 
yunca ilır y pa ·a.,1 'eval ut 
ihraca te bbüs ed~-i ·:\ll'rdC' 
çok f'iddet çarpı m tar olr. l -
br. Muhar !b er, yalnız du 

Gemi kafilesi sistemine rnua· 
rız olanlann bu hadiseden kuv· 
vet bularak Alman filosunun, 
bu son muharebede d P.abit ol· 
duğu üzere, Atlantikte serbest· 
çe do1aştığını ve ı.afile sistemi 
nin A!m nya ile Amerika ara
ı:;ında muhakkak bir harp çıka
racağını iJerj sürmeleri muhte
meldir. 

26 mayıs akşamı vaziyet su 
idi: Belçika ordusu, emrin
de 60 mcı Fransız fırl·n ı bu
lunduğu halde (Leopoldr ka
nalını muha!azaya c lı yordu. 
Belçika hattını tng l t m -
dıt ediyordu. ln~i:ıl • erin sa -
ğında da birincı Frs .. oı du· 
su yer almış bulıın yordu. 

Dün Fa.s ~wine gelen Fran
sız şimali Afrika fevkalade 
mümesn~li general '\\ eygand Fas 
sultaniyle ve Fas p&asiyle u
zun mulikatlarda bulunmliş -
tur. 

sahile çıkmağa teş bb" e r
ken vul ca ""eli"'!· •cf!ek fak t, 
bilfilıare, dü anin fly~k a· 
c bileceği nol, rda ok ı l
detli mukabil hucumlar yapıla
cak ·ve bu noh 1..ı.r müt nadi -
yen İngiliz b ardıman tayya
relerinin cc k ağır ı iıc ırnl .ı ına 
llC'def t ' ·ı eyliyecektir. Bu 

İngiliz hükfun tinin iki vazife
si vardır. 1ngıltere, evveli de 
Gaulle a daha fazla yardım et
melidir. Sonra da Fransamn fı
len harbe iştirak etmesme ~ar
şı tedbir almalıdır. 

Giridin akıb ti donanmanın 
yapabılecc lerine ba < ıdır. Mü-
t hassıs aı1n fikrı de budur. ' 

Geneml Weygand, Fransız :Vt' 
Fas muteberanı ömınde sc yle4 

diği bir nutukta, ruare J P ~
inın karar verdiği işbirlibi siya
setinin esaslarını anlatmış ve 
Fransa ile imparatorluğun is· 
tikb..1lini dtİ.1ıinen bütün :b..,ran
sızlarl1l bu i irli d sıyn e~ini 
truı\"ip clmel ri lfızım gcl'diğini 
kaydetmistir. 

General Weygand ile general 
Nogues bu toplantıdan sonra 
yanında bnşvezir Mevlayı Ha· 

n oldu h a l d e garbi 
Fasta teftiş seyahati yapmakta 
Olan sultana TafiJaletdc miılii.ıd 
olmuşlar ve orada da sultasıla 
bir miil&kat daha yapllll§lar -

rğlerde cereyan otti~ bildirilen dır. 
.muharebelere uza.ffc:rane ha- F S it 
.kim Olmtı§lar ve düşman filosu- aS U aDlllJD 
na ağır .zayia.t verdirmişlerdir. .&e1'7aba ti 
Torpille mM hhez bombardı - ~ 
man tayyareleri, avcı ve keşif Rablrt, 25 la.a.) - Seyahate 
t&yyareleri d rmadıın muhare. çikan ve .Aleti hanedanının ma
bcye iştirak etmiHler.dir. Girid- karM olan Tnfıle.let'te gitm te 
de bulunan hcd ler bir çok de- o nn Fas su tanı d"m sabah 
fa muvaffakıyetle bombardıman Mcknes'dE'n hareket etmiştir. 
edilmışlerdir. Ad yı him ye e- Baş VC'zir Prens Mevlayı Hasan, 
den İngiliz filosuna mensup .mınta.k ya kumanda ıcden ge
harp .gemilerine :k~ bir ~ ncrn.l ve arab muteberam sul
buau ar apal . • tana r aknt ediyorlardı. Suttan 
mn uğradığı zayiat ç aaınba R"h'de bir müddet durmuş ve 
ve cuma güııl-iı tebliğlerde bil- civar kabilelerden oh p ,.oraya 
dirilmistir. Mihver kuvvetleri gt:>len 2f) bin atlı tarafı'l'ldan al
t~ ıın za) ı tn ugrat 11 i.n kışlanmıştır. Diğer taraftan 
.giliB-ıfilew üslerine çekilıii.eğe Of' ı .-:ıı W.eygand ile Geneı al 
me bur kıı..lrwutır. No.?Ues'd<' mıl1anı bel·lem k ü-
Şimeli Afrikada bildirilmeğe z0 re Fas'd n tayyare ilcKsarel-

d ger bir i&Y olmam!Şbr sulta saat 17 de :varmıs ve Fran 
Sarki Afrikada Galla ve s· sı" Fası amakamla.n ta.rafından 1 

damo nunt&kasında cereyan !" .,:,-'a,.,..rş..,ı"'!'h~uım~ıfb~r~. !!!"!"~~--~· 
den muharebe esnasında duş - . de harekita dev edil ' 
man kuvvetleri püskürtülmuş. resın . am - ' 
tür. Dü$man ,zayiat vermiştir. mektAlmedir. '--- ku etler" G" ·d 

Dogghidi Amharada albay an ~· !" ı, ırı 
.Mara.ventanonun emrınde bulıı- muh:ırebclerıne mudahale e~ -
nan -uıünfent kalını§ bir kol !)İci m~k _ve Alıh~_n muva.f~a~nyetine 
detli ve uzun bir mukavemetten ı.ı;mı olmak uzcrc ln.gılız ~lo.cru 
ve yiyecek ve mühimm tJ tama- ~~-dan yapılan t~bbusle
miyle bittikten sonra fjOrefli bir rm '?n~~ ~r~ 1nıplız . h~ 
surete teslim olmağa :mecBur gell!ilerını Giridi~ ~ndeki 
kal tı deniz kısmından tardetmişler -

n:ın r. dir H 1wvv tl . · · 
Bir .denizaltımız cem&n 21000 · a.va e erımız aynı 

tomlutoluk üç ticaret vapuru zame.nda mr çok har.p gemilerini 
batımıı§ ve h&Bara uğratmı§ ve 

batırmıştır. Bunlardan biri, bir bütün harekat mıntakasında 
petrol gemisidir. Ayni denizaltı· hava tlstilnliiğiinü kazamnJ§tır. 
bir kruvaz··r olması muhtemel Alman kuvvetleriyle sıkı bir 
bulunan bir diışmnn huı:p gemi, i§birliği yapan İtalyan deniz ve 
sini torpilemiştir. hava kuwetleri 20 mayıstan 

Jılerkezi Akdenizde hücum - beri Girid muharebesine iştirak 
boUanmız · v.apur kafilelerimiz - etmişler ve şimdiye kadar ka -
den birine hücu metmeğc te eb- ?.amlan muvafafkiyetlerde mü-j 
bili; eden bir dil$man denizaltı- hlm bir hisse almışlardır. 
sma mukabil hücum yapmış- AJman hava kuvvetleri dün 
lar ve düşman deniı.altısını batır yeniden parlak muvaffakıyetler' 
mışla.rdı.r. temin et mek suretiyle Girid a-

Şarki Akdenime yapılan ha- dası muharebelerine müdahale 
rekat esnasında bi" torpido -etmişlerdir . 
muhribi ile bir torpido kaybet • Paraşütçü takviye kuvvetleri 
tik. 'Mürettebat hemen tamamile 1 valannı, barakaları kampları ve 
kurtarılmıştır. avcı tayyare teşekkUUerimizin 

Berlin, 25 (a.a.) - Resmi teb
liğ: 

Busu.si bir tebliğle bildirildi
ği üzere paraşütçüler ve tayya
re ile in irilen kıtaları Girid a
dasına 20 mayıs s babının ilk 
aaatlerindenberi İngiliz ordu • 
sunun bir kısmı ile harbediyor
lar. Hava yoliyle cUretıi bir hü 
cumda bulunan bu kuvvetler, 
avcı, tahrip, savaş ve pike tay
y&l'elerinin müzaheretiyle tabi
ye bakımından ehemmiyeti haiz 
olan adanın mUhim noktalarım 
zaptetmi§lerdir. 

himayesi altında adada karaya 1 

inmişlerdir. 
Savaş tayyarelerimiz düşman 

bataryalarını ve mitralyöz yu -
valannı, barakları, kamplan vel 
kıtaat tahşidatını muvffaki -

1 yetle bombardıman etmişler ve 
müteaddit İngiliz tayyare dafi 
batarya mevziini ve telsiz tesi
satını, yerde bulunan iki tayya.1 
.reyi tahrip etmi9ler ve Giridin 
cenubwıda 1000 tonilatoluk bir 
düşman ticaret vapurunu batır
mışlardır. 

Suriye tayyare meydanları -
nın bombardımanı, "tahrik edil
meksızm t cavuz., diye tavsif e
dıkli. Halbuki bu nevi tec:ıviiz
lere h<'r ne bahasına olursa ol-

hıglliz gamtelerinln tmkidlert 

Londra, 25 (n.a.) - Sunday 
Chronıc1e yazıyor: 

(Arto" ' nin kuru ve k" 
yrıylal rınJa Al n 
rabala.rı ciddi bir mi 
lamadan serbe e ; 

ınmtaka! . k imaları icap e-
1 den c :ı lı · fedar i ç · 1cr ha-

sun devam edilmelidir. ı 

Hood zırhlısı hadisesi At -
!antikte tehlıkenin azaldığını 
zannedenlere bir ıhta.r ise, Gı
rid muhaı ebesi ondan da çok 
daha vahim bir ihtardır. Çünkü 
Alınanların Yw1an adasına en· 
der görülür bir cür'etıe ve ay
ni .zamanda büyük bir maharelte 
taarruz ctınek suretiyle bir ada
ya taarruz için deniz hfı.kim ) e
tine lwum almadığım isbat et
mışlerdır. Girid yerme B :Y iık 
Britanya. Suda köı fczi ycı ıne 
Cantcrbury, İda dagı yerine Do
uvııs okuyunuz ve ışte Gıriddcn 
aldığımız ders bu olur. G ı• J tec 
rübesindcn, muvaffa olsun ol
masın, alınacak umumi ders 
hiç şüpbesiz budur. Teknik neti
ce · e bundan daha az "\ahım 
değildir. 

kat ediyorln.rdl. R 1 

sim al a•· ~d i rıı t 
1ı ovalarda bir ıirii 
ortasında (Aıre ı , (.i 
(Ba ' ) ismin . 

riç olmn..I. üz re ne k dar az si
vil ve gayrimuharip b ıhu ur ... a, 
bu o kadar "yi ola aktır. Bi a-

News Stateınen And Na.,tion 
ı.;-azetesine göre, Fransız - liıgi
lız münasebetleri şimdiye ka
dar muhtelif tehlikeli safhalar 

enal yh, e~er ı ""nıi makamlar 
si:dere ik .met~uhlarmızı ter- ! 
ketmeniz ·y ind bulunur
larsa, v~ "f ...ııiz, har ket etme
niz s3yle ince b ka bir m:ıha1-

~inniştir; • 

Feralıhk ic~inde idrak edılme
ycn bir ittifakın ilk ayları, Chur 
ehil! t.nrafından teklif edilen 
b"rlik tcşki ni hava kalu· maıı
hk saflın@., Oran hidi&e~, .ha
.kikata tevafulc etmeınekleıJxu·ı;ı· 
ber büyiık bir müsta1dl bir-Fran 
.sız hareketine benziyen &.Ga
ulle lııı.rekitı ile Da.kar fiyns· 
kosu ve nihayet lngil1a'şınin 
Vıclıy'yi yatıştırma..k .iı;in .:f.wt. 
tiği gayretler ve Almaııyafun bu 
hareket tamından istifade. et-

vardır. 1.- A 
takanın ya 1 
sı ar da o lı 
lnuyoralr ~ 
laya inmelerine 
dı. 

26 Mayıs , ~ amı 

Almanlar ta fınd.ın 
de mkıfbrılma.kta o c 

1e gelmektir. l liewu hW}ladıfu 
?.aman hareket için cok geç ola-1 
caktır. ve o 7.l'l.'Ylan sizlere aar·h 

kralı, l~ere ve I< 
.nuiracatl~ ta.z · surette ba.ska bir ye.re gitmeniz 

talmıutı verılmiı:,se, vazifeniz, 1 
-hülunduğunuz yerde Jcalmaktır. 
O .zaman, bulabileceğiniz en ~
min :mahallere gitmeoiz ve mu-

roe::;i için bir mukabil 
yapmalarını istedi. 

Bu 'll\e.:ıclc- ha:k'kında 
imÜraea edilin~ 

®u-ebe bitinciye kadar orada 
kalmanız lizıındır. ı 
D~ek 1ti l'cpiniz icin emir ve 

vazife şu olacaktır: Silu duru· 
"lltız. 

mesi. 

Suriye tayyare meydantarınııı 
Ahnanyaıim enıriııe verilmesi 
dordüncü tehlikeli safhayı-
kil etmektedir. 

Sunday Tim s vıe O -ver 
gazeteleri Girid nıuhareh ~ • 
nndcn bahsederek tay~ mey 
danlannda daha fazla dafi ba· 
taryal m, daha fazla tayyare 
elde bulımmsı liıztmıunu kayd
.edenik diyorlar ki: 

Gena.r.ali { G6rt) bu muk il ta
arruz har tinin r:ı ~ 
cdilemiyc crı cevabuı erdi. 

B. Churchill, mesajına f(Jyk> 
devam etmektedir: 

- Memlc a&Jlllinde, mil -
him mıktarda. pant9Ut~ülerin 
VC' hava yol fle n ~tledilen kıt
• 13.rın civa"''a.ra inmesi takdi· 
rindf', bu ...... rlia dturan hallt 
i"in de vaziyet aynidir ve hare- ! 
ket tarZJ avni olmn.lıdır. Bilhas-ı 
sa halk yolları tıJ.·amamalıdır. 

Anavatan muhafızları, kuv . 
vetli seyyar kollann müz~he
r ti il<>, ira'> eden yerlerde, der
lıal müste,•lilerle temasa geçe
cektir. Anavatan muhafıilan -
nın bu müstevli kıt'alann• slı
ratle izale edeceğinden ,Uphe 1 
yoklur. 

Memleketin, çarpışmalar vu
kua gelmiyen ve yakından top 
ve tüfek sesleri işitilmiycn bü
tün diğer akamlr.da, herkes, 
lıatb hareketini şu ikinci emir 
ve vazifeye tev.fik edreeğiz: tş. 1 

.lerinizle meşgul olwuız. ..,, 
.B. Churchillin mesajı gu 

climle'lerle nilıayet bulmakta _ 1 

Gir: 
- Müstevlinin tamamiyle yok 

edilmesinden, yani memleketi -
mise çıkabilecek en 80D askere 
kadar öldüriilmesi veyahut esir 
edilmesinden evvel, kolayca 
birkaç hafta get;ebilir. Bu esna
da., çalıı::mağa azami nisbette 
deYam olunmalıdır ve vakit kay 
bedi1memelidir. 

Georgc tipinde diğer bir saffı. 1 
harp gemisi de hasara uğraW
mı~ ve muharebeyi terketmeğe 
mecbur kalmıştır. 

Alman deniz kuvvetleri zayi
ata uğramadan harekata devam 
etmişlerdir. 

1 lngiliz anavatanına karsı ha
reketlerine devam eden Alman 
muharebe tavyarele.ri dün gün· 
düz ve dün gece İn~ilterenin 
cenup ve cenubuşarlô sahillerin
deki tayyare fabrikalarJnı ve 
ve liman tasisatını bombardı . 
man etmisle.r. ceman 3fi00 toni-ı 
latoluk iki ticar('t vapuru ba 
brnuı:ıl"r V(' iki büyük silepi de 
ağır h<>sara uğratmrnlnrdır. 

$ima'. Afrik d Alroarı devri· 
yeleri ezcümle Tobrul .. c·varındn 
iki İngiliz tankını tahrip etmiş
lerdir. 

llıll barebeta muh •:iıı: .. oüm 
le ile iEah etmektedir: 

l"ra,Jısızlaruı namrmda Su
riye, amiral Cun~ham ara -
fından Oranda batırılan Franı:tıı 
h.arp genıı , inden çon daha o.L 
clıemıniyetli idi. 

Suriye istiklalinin İngilten> 
taraf mdan ilan edilmesi iQin ge
~en teşıinisanide yaptıgı teklı· 

fi hatırlatan muharrir. Sunyeye 
karşı en büyük sür'atle hareket 
edilıp~lıti talep stmelWwliJ. 

·Diğer taraftan Speetator .ga
zetesi de diyor ki: 

Tek bir sual varittir: İngiliz 
kıtaları, niçin Suriyeyi alma
ğa teeel>bili> etmemişlerdir? 
Şayet Suriyenin alınması sırf 

bir askeri mesele ise Wavel ne 
yapabl1eceğini herhangi Lond
rnlı tıir muharrirden daha iyi 
bilir. Fakat mesele yalnız uke· 
ri değildir. 

Eğ 'r Almanlar tayyare ve 
plfuıorlerle -l>inleree as r n
derebilirse bunun sebebi üç 
gün müddetle hava h ·mı ti-
ni elde tutmus ve İngiliz v tay 
yarelerlni Girid t yyare mey-
danlarını terke m "bur ctm"ş 
olmalındır. Neticesi ağır l n 
bu terkin hakiki bebi baz!lıı
nru:ı iddia e~ o duhları ıbi 
tayyare meydanı lma.mruu de
ğil, malzeme yok~u-udur. 

V c Sunday Tlmes o-azetesi, 
bundan dolayı hava ..kurmayını 
~il. harp mabıemesi nezaretim 
ten.ldt etmekte ve bundan mez
kur nezaretin mcsul oldugunu 
yazmaktadır. 

Gazeteler her ne olursa ol
sun ,hükfunetin yeni taarruz -
lan önleyecek tedbirleri a~ 
olduğu üınidini izhar -ediyoı lar 
ve eğer Alınaıılar Giridi a.l bi
lirlerse mahallelerinde durmıya-
caklar ve taarnız1ar.uıa derhal 

Suriyede vapıla.cak bir hare · ~bns, f'ilistin ' ~i.iv ys üze-1 
ketin askeri risklerinden başka rmc devam edeceklerdir. 
İngiliz kabinesini alakadar eden Observerin havacıhk muliar-
siyasi riskleri de vardır. Zaaf rirı dıyor ki: 
ve kara.r.sızlık Bitlere daha zi .. 
yade yardım edebilir. Halbuki Girid hadisesi ihmal edilirse 
şiddetli bir hareket Suriye a- neticesi felaketli olabilecek c· 
r.wları ve Darlan tarafından lim br tecrübedir. Askerl~rimi -
müzakeresi yapılan ve Petain Ein ve denizciJerimizm kahra -
tarafından mazur görülen tes- manlığı ile övünmek sırası de
limiyet hareketi karşısuıdn ha-! ğildir. Mücadeleyi bu kadar güç 
kir bir vaziyete düştüklerini gö- ve çetin kılan ahval ve §er.aiti 
ren Fransız kuvvetleri üzerin· · müsamahasız muhakeme et 
de bir tesir yapabilir. mek zamanı gelmiştir. 

Belçika mukavemeti 
«u lmak üz re 

...... ...__._ ........ .,_......, 

Ankarada At 
yarışları 

Ankara, 2.5 (Hususi) - Bu
gün Ankara ipodromunda ya-

Harbin büyük kararlarından • Takip devam ediyor pilan a.t yar.ı~arına Cibnhun-e-
birinin arifesindeyız. Memleke · ı isimiz !Sınct İnönü de huzurla.-
tin en hararetli arzusu, şüphe Londra, 25 (a.a.) - İngiliz a- riylc şeref vermişlerdir. 
mevcut olan yerlerde bir tehli· mirallığının tebliği: Müsabakalar büyük bir inti-
keye makul nisbette göğüs ger Şimali Atlantikte diinkü mu- zamla ıcra edilmiş ve şu netice-
mektir. har ~en sonra düşmRn kuv - ler alınmı§tır: 

Fakat Fnmsu: milletinin Al· v ileri takip eden kuvvetleri _ Mükafatı 190 lira olan ilk 
manlara veya Vichy ı;i •aaetine mizdeu ı~urtulmağa çalı mış . yanştan sonra 3 yaşındaki tay
karsı fi'li muhalefet gösterme- ı Jır. Ak am üzeri bahr" c lara mahsus mesafesi 1600 met• 
ler . b ·ı ek t hlikeli bir h - tayyarelerimiz tarafından :l'ap ,.. re plan yarış icra cdibni.ştir . 
yale kapılmak olur. Suriye, hat lan taıırrıcila hlç ~.1 . Bunun mükafatı 520 lira idi 
._ u-stu··\"' ve ım· aıı· Af ... ika ~- . . ve Karanfi !adındaki at tarafın· 
ı.ı ... ' ' r li.W torpil düşmana isabet f"tm .. d k ·'-ıştı 
Sız mil!! emlekelerın· d ı· '1:'1..-n- an ·a.zanuru r. 

.., 
1-.ı Düsmanı harbi kabule m cbur Ü ·· · 4 dah f sız suba,_,ları. a.rMı'lda lng"ılı"z çuncü yn.rış ve a az-

- etmeg"i istihdaf eden harekat ı ........ + .. ~ h-•:- '"' .. - -t-...;1:. at 
lehtarhğı rnevcutti1r. Bazı mah- a _,,~ ifo1U:j .....u M.lf5U&6o -
nı,. - " de c ul 'C' ·c h"re- dCllam ebnektccilr. Iarınn mahsustu Bu yarışa se-
ketine karşı yersiz düşünceler !1!"'1111111!!!"""!'!~~~~~!!!!!~~!!!!- kiz hayvan iştirak etmiş ve Orduya mensup teşekküllerle 

takviye edilmiş bulunan Alman 
kıtaları kara.da hücuma geçmiş
lerdir. Adanııi garp kı mı şlın
diden sağlam bir surette kıta
larımız tarafından tutu• ıkta
dır. Paraşütçüler ve t .yyarc -
terle nakledilen kıtnlann ordu
ya mensup teşekkull r c i~b-rliği 
temin adtlmit olarak usulü dai-

Yine hususi bir tebJiğJe bil . 
drildiği üzere filo kumandanı a· 
miral Lütjens'in klimandası al
tında bUtunan bir Alman filosu 
İİzla.nda açıldannda ağır İngi
liz deniz .knıva.zörlerine rastla -
mıstır. Şiddetli, fakat kısa bir 
nıuharebe esnasında "Bismark,. 
zırhlısı İngiliz saffıharp kruva
WrÜ "Hood,,u batırmıstır. Da 
ztrl h İn iliz donanmasmuı en 

Düımıan tavvrırt'1C'ri diin ne 
gtinclli .. ne de R<'"" Almanya ü-1 
zerinde ~ l:::ın v m"Yl •nuılardır. ' 

Bozkurt kazaı1111ışbr. 'Vardır. j 3-':ıreleri Suriye üzermde UÇa- Dördüncii. yanş 3 yaşındaki 
Büyiık bir har retle 1ngili2 rnk bütün namuslu Frr.ıısıZlan yerlı taylar arasında oldu. Mü

zaferini istiyen hır Gak Fran • hür Fransız davasına iltihaka kiıfa.tı 4150 lira. ve me afesi 
Sızlar de Ga.uDe yardım etmek- davet en beyannameler aln:ıı§- 2000 metre idi. Altı hayvan iş. 

bü\i; k r tharp gemkddir. En 
so · ıodelinde ve Khıg 

HoIJan<tn •e ,.. ... "'"'' ,. !<ıahilleri 
ftzerine dfö::mmı t fından ya • 
pılan alon te8!'hh .. ~il f>Cf!lasın -
da Alman avcı tavvaTelE>ri iki 
dtışman savaş tayyaresi düşür
mfü,;lercflr. 

ten imtına -ediyorlar. ı. rdır. Beyannameler. Hilr tirik etti. Ummacı kannd1. 
Suriye merindc açaa Frnnsız kuvvetlcrıne .iltihak et- Beşinci yarı.o; .f yaşmtta yerli 

tu. k üzere .Filistin hududunu taylar ve kısrak1ar arasmıda ya-
:r~arcler • n Albay Collet'mn im808Hlı pıldı. 1800 .!b'e mesafeli olaa 

Hayfa. 2fi (a..a..l-~iliz·ta.y- ımaktadır. yarışı Al kısrak kuandı. 
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il i Küme Maçlan 
Fenerl: ahçe Gençlerbirliğini, Galata-

saray da Demirsporu yendi. ı 
( Ba ıı tarafı 4 üneU eayfada) 

Oyuna Gençlerblrliğl başladı. 
ilk Ankara akını Cihadın elin
de kafdı. Oyun seri eereya edi • 
yor, hcmeo taarruza geçen Fe
nerliler Gençler kaledİnc yaklaş , 
blar. Nadnin şütü havadan a· 
vudu boyladı . Ankaralılar de. 
rin paslarla ilerliyorlar ve sağ
dan ortalanan topa Ali güzel 
bir kafa konciurdu top san la
eivert ağlarında .. 

Fenerliler hızlandılar bir an
da gl)Ilçler kalesinde beliriver
diler. Naci Fikretten aldığı top
la beraberliği temine muvaffak 
oldu. 

Biraz sonra da Naci çok mü
S&it bir fırsattan istifade ede
medi, sürerek rakip kaleye ya -
kınla.,tırdığı topu ıwuda attı. 
Fenerbahçenin daha hô.kim oy
nadığı göriilüyor, fakat elde e
dl:len neticesiz kalıyor. &lh~ssa 
Lebibin ortaladığı toplar zaman 
zaman Gençler kalesini karış • 
bnnakta gecikmiyor.. Nihayet 
Fikretin sağdan yolladığı topu 
yakahyan Ali Rıza ikinci Fener 
golilnü yaptı. 

makla bu fırsatı heba etti. Ve 
birinci devre de 2-2 1-aberlik
le neticelendi. 

İkinci devreye Fenerbahçe 
b&Jıaldı. Top her iki kale arasın· 
da mekik dokuyor forvetler va· 
z!yeti lehlerine çevirmek için 
bütün gayretlerini sarfediyor -
Iar. Nacinin bir ara pasına ye
tişen Ali Rıza sıkı bir şütle ta· 
lamına üçüncü golü ka?.andır • 
dı. 

Tekrar mağlup vaziyete dü· 
şen Gençler eanlannı dişlerine 
takarcasına oynuyorlar ve yap. 
tıkları hücumlar Fener müda · 
dafaasını zamM zaman karış· 
tırdılar. Fakat bir netice temin 
etmeğe muvaffak olamadılar. 
Bir müddet devam ~ Anka· 
ralıların tazyikı nihayet yerini 
sar lacivertlilere bıraktı. İleri 
doğru vurula.n topa yetisen N i · 
yazi sıkı liir şütle dördüncü 
Fener golünü de yaptı. 

Galibiyeti garantileyen ls -
tanbullular işi gevşettiler, An • 
karalılar da vaziyete razı gibi 
oynama~a başladılar. Ve maç 
bu şekilde 4-2 Fenerin galibi -
yetile bitti. 

( B ) Takımları maçında 

YENi l!IABAJI 

Sıhhat ve Güzellik 
SACLA 

VE 
GUZEL 
Dişlerle, 

Sağlam ve güzel 

Dişler de 
~ANöN 
Diş macunu ile 

temin edilir 
Dişlerinize cok dikkat edin iz 

Rezan en tlstad d-Okfıorlann bile 9ebeb ve me.ıışeiııi bulamadddan 
bir lıast3.hğııı, diş iltihabından ileri geldiği pek ~k 

tıeeriıbelerfe anlB§lhnıştır. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
Günde S defa dişlerinizi fırçalayarak ve daima 
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%PARA 
HA Y·A.T T Alll1$l!UM 

CIREKSIYONU 

T. lŞ BANKASI"'\ 

Küçük tasarruf rc>rdu 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

Hasta Bakıcı Hemşireler 
Okuluna Aid Bazı izahat ve Okuls 

Kayıt ve Kabul Şartlan 
KEflDELER: 4 Şubat, 2 Mayıo, 

1 AOu.to., 3 lklncltefl"ln 
tarltı-lerlndo yapıbr. 

1941 İXRAMİYELERI 
1 adet ~ilOO Urabk = 2.000.-
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 
4 > 
8 > 
35 > 

80 > 
300 > 

750 
500 
250 
100 
50 
:ıo 

> = 1600- > 

• 
> 
> 

> 
> 

= 2000.- , 
= 2000.- > 
= 3600..- > 
=4000.- , 
= ııeoo.- > 

g-MAC~i) 
-~345678~ 

ı - Ordumwoa lıastabalael ve hemşire yetıştırmelı: üzer• ~ 
M. M. V. tarahndan 11139 ~- &çılmıt olan bastabakıcı "" he ııd' 
okuln"8 bu ..,.. de 50 talebe ıduıacaltbr. oıo.ıa girmek arzu edeJl]d·.,,,, 
hındukları mahallin va.W.tline,. kay~alnnntr#rna veya askerlik şut>el 
dilekçe ile muracaat ede<:eltlerdlr. ,/ 

! - 1433 BS7!lı ı...nun muclbln•• bu '*"1dan m_,,, olacelı:l•r, rıı~ 
olup tekati.diye alacaklardır. 

3 - Mezun o!aııl&r altı senelik mecbur! hizmeUerini ol'du baslo~s;:; 
sinde yapacaklar; ondan SOırlTa arzu ederleFae memleketteki wtun 5 

lelel<l<filler kendilerine açdı. olacaktır. tfl 
4 - Tahsil m<lddetl ! sene olup bu moiddet içinde okurlara ayd• 

li1'8 harçlık verilecek ve taşe ve llbaslart tamamen okula ait olacaktır~ 
5 - Okuldan mez.un olanlar, barem kanununa göre 20 lirii asli ı11 p 

dan be,larnek Uz.ere maaş alacakla1 Ve bu miktar gtttUtçe çoğalacaktır· 
zaman dahi iaşe, ii.Ydırnıe ve barınma orduya ait olacakta. 

6 - Okul 15/Ey!ıll/l~l de tedrisata ~yacaktır. 

7 - Okula kayıt ve kabııl fa!'tlan ııuıılardır: b" 
A - Turl<iye Cumhuri,-et; tebu&omdaıı olmak ve Türk ırkmdllfl 

Hızlanır gibi olan Ankaralı -
l&r bir anda san lacivert kale
ıle belirdiler. Salfıhaddinin sa -
wrou:ru şütti Murat Irurnerle 
atlattı. Fakat biraz ~onra fa · 
vulle vurulan bir Ankara akım 
Keşfinin çektiği sıkı !$Üt}e be
rabere vaziyete gelen takımlar 
blltiln gayretlerim sarfederek 
oynamağa başladılar. Gen~ler 
blesinden eksilmiyen ean ıa -
eivertliler bir penaltı kazandı • 
.lıar. IFirket topu hıı.valandır -

Galata:;aray galip , 
Fenerbahçe ııtadındll büyük ~~~~~~~~~~~~~~:'.:'.~=~~=====~ 1 1 1 1 l• I 

NDDI~. ~ 
B - Sıhhati yerinde olmak ve durumu her ıklimde vazife eörın~Ye ı# 

sait bulunmak «bunu her h11ngi bir hastahane sıhhi heyeti raporu ık' 

mgçlardan evvel yapılan Fener
bahçe Galataaaray gen<: takım
ları maçını sarı lacivertliler 
2..0 kazandılar. Ayni klüplerin 
( B) takımları karşılaşması da 
1-0 Galat&M&rayın lehi.ne neti
celendi. 

-~-----•ı------~ 

lzmirdeki maçlar -------
!zmirde Beşiktaş yendi lstanbulspor yenildi 
BURSADAI 

Maraton 
birinciliği 

lzmir, 24' (Hususi) - Bugün 
Alsancak stadyomunda milli 
küme maçlanna 1sta.n bulla İz.. 
mir takımları arasmda devam 
edildi. Neticede: 

Altay İstanbuhıporu 5-0 Be
şiktaşta A!tunorduyu 5-..3 mağ-
14p ettiler. 

. şerefine ve irade kull'Veti sem · 

Hood niçin battı? 
•B•t .. ,..,, 3 üncü ""yfodo) ı 

"Hood,, lberinde müteaddit ta
diller, ıslahlar yıqııldı, bu çok 
seri ve pek ağır surette müsel-

1 
Wı, Wtin ancak bir mrhlı kru
vazör kadar mahfuz gemi daha 
ziyade bir lüks ve "dünyanın en 
büyük harp gemisi., §i>lıreti içi.n 
hizmete alındı. 

Deniz hata affetmez 
Deniz ve deniz harpleri bata

yt affetmez, yalnışı müsamaha! 
De lrarşlama.z. Kötll yapılımş o
tur&ksu: bir tekne devrilir, mah
zurlu, .r.ayıf bir harp gemisi ilk 
ka.rşı.laşmada :ı:ftfınm cezasını 

çeker. İşte "Hood,, da bu defa 
Groeland açıkl&nnda Alman -
lann en yeni, en kudretli ve hiç 
şüphesiz (Skagerak) harbinin 
derelerinden de mülhem ağır ku
Ş&k ve güverte zırhile mestur 
(Bismark) saffı harp zırhlısi
le karşılaştığı zaman zırh ek· 
eikliği ve tedafüi tertibat nok
sanını batmak sın-etiyle ödedi, 
Ancak taşıdığı ağır çaplı top-

lar (38) santimetrelik olduğun· 
dan düşmanının uğradığı Jıase.. 
nn bu ağır Çaplı topların mer- · 
milerinden ileri geldiği muhak • 
kaktır. 

KahramaR gemi 
Londranın kısa haberinden 

öğreniyoruz ki İngilizler Alman 
gemilerini görünce bunların yo
lunu kesmek için hemen saldır· 
mışlardır. mç şüphe yok ki 
"Hood,, süvarisi ve bu gemi 
amiral gemisi olduğundan, g&
mideki amiral içinde bulunduk
lan gemirrin z&fını biliyorıaroı 
ve karşılaştıkları düşmanın da 
(Bismark) tipinde yeni, kud • 
retli ve (Hood) a faiz bir vahidi 
harp olduğunu görmüşlerdir. 

2 1 1 1 • : l 
3 '•: 1 l • ı lll 

' 1 1 : ı• 4 . 
5 • 1 :a 1 

6 •• 1• 1 I• 1 

' 
,., 

1 1 1 
s• 1 1 :•t•!• 
9 1 1 1 ,., i 

Soldan Sağa: 

1 - İstanbulun bir semti. 
2 - Layık, izzeti nefis. 
3 - Belli etmek, i~ilir mayi. 
4 - Bir meelek erbabl. 
5 - İııyan eden, mavi lıalin

öe m4.den. 
6 - Aza. 
7 - Alfabenin son hadi, me

haret sahibi adam. 
8 - Borçlu. 
9 - Yazılı defter, basit. 
Ynlmndan aşağıya: 

1 - Bir vilayet ismi. 
2 - Bir harfin okunuşu, ta-

vır. 

3 - Dolambaç, san'at. 
4 - İffet, peri. 
5 - Alim tavrile. 

bit ettirmek ve ewaka ba!i)amftk lilzımdır.> ıjı' 
C - Okurun r.ışı on altıdan aşajı ve yirmi ikiden yukarı olJll 

ccktır. ı.ı' 
D - Kendioi, ...,. ve babaı;ı ıffçl ehhnden olmak <Bu vaziyet P" 

lelı.<ıik etürileı:.ıt .,...ka balJanaeaklU'.> tiJ 
E - En az orta okul tahlihnı bitımuş olmek •eleme imüh8:nlB"1,ı 

D<Vatfalı. olmak ....un-. Veya bu ""'°"'ede talıail gördüğünü isbat et•"~, 
taediknanıe veya bunun tasdikb bi.ı sureti muamele evrakına ek1eJl~11f" 

F ~ Evli veya nişanh bulunmamak .-evvelce evlenip bo:;ansflnl' 
kocası Olmuş olanbır kabul edilir.> Buna ait Jnedent hali bildirir fJl 
evrak ke;ra eklenecektir. fi 

6 - Okur mhhl sebepler dışında okylt.ı kendiliğinden terkettil1• ti. 
1enme fRn'9ti ile •eya diler irızJbatJ sebeplerle okuldan çıkarıld1'1• ,ti 
aeneıtk mecburf. hizmetini yapm.-ıdıgı veya trımamlamadığı veyan.ut 

1i't'f 
sebepler dışında okuldaıı çıkarıJdıfı takdirdf" tahakkuk ettirilecek nıedtl' 
masrn.!lsrını tamamen ödJy~line V(' gô&Wrditi ve8ikaların tau1:1TT1~tıf· 
nı olduguna dair note.rlikterı tasdıkH ve kefılh bir teabhütnaıti~ \'et •''r/ 

8 - Yük.andaki ş.eor~iti haiz ulan okur, okula imtihansız vler:ık 
edilecelı:"tir. .ı!14". 

9 - Yukarıdak.i maddelPT mucibince evrakının muameı~~ini bı ' 
lerden1 vil!lyet veya kaıa nıerkf"71trinde oturanlar bu makan1!ar vefe,r! 
kerlik şubeleri "Al&ıtasilP evraklarırı qoğrudan doğruya Ankara 1' 
hM*abar.ıesi b4Lftabibi ,..e okul mttdurl~~ne gönderilecektir. -.;1l 1~ 

10 - Müncaatlarıo Agu.::;tos 1941 niha:vetıne kadar sona ~rcın~ 
Jtımndır. · ,.ı?) 

11 - Okurların kabul Pdılt)ıklt"ri ve mektebe hareket etıne t• 
ayni makamlar tarafından krndilf"rirıl'. bildirılecektir. ~ 

12 - Kabul edlleceklflırin okµJun bulunduğu Ankaraya kader ~,. 
ve okulda tekrar yapılacAK 11ıhhi nıuayene netiresi hastalık11'rı tet>t'·ıı. 
edenlerin memleketlerine gitmek ıt;·ın masraf edecekleri yol oa"s]orı 
dilerine ait olaeaktır. c3fl37• J' 

. Bursa 25 (Telefonla) - Tür bolü olarak 1896 da Atinada ya
l:!Ye tclf: .sayı .~r hareketi~- pılan ilk modern Olimpiyatlar 
rı;nden bırı bu~. B~da Tür proğramına alınan,, tarihi Ma· 
iriye Maraton bırınclı.gı koşusu raton )rnşusunun Türkiyede ya
lııtanbtı!un Galatasaray. Bursa, pılan dördüncüsüne baslandı. 
Balık~ .':'tletleri. arasında ya- Bıırsada Çekirge yolu üzerin
pılan bü~ "'.tletizın bayramı deki 42,195 metre üzerinde ya· 
ile idrak edildi. 1 pıldı. Müsabakaya 13 atlet iş-
Bunıa bölgesinin çok gii7.el tirik etti. Bunlardan 8 zi tayin -----------

hazırladığı büyük bir bayram edilen zamanda bitirmeğe mu • PO L/ S T c 
fekllnde cereyan eden ve mu - vaffak oldular. 

Buna rağınen "Hood,, lngili2 
bahriyesinin ezeli an'anesine sa
dık kalarak diişmana hemen 
aaldırmış ve harbi kabul etmek
te ııırh kadar tereddüt etme- \ 
miştir. Bunu kat'iyetle iddia e
debiliriz. Zira saatte (33) mile 
varan süratiyle şayet "Hood,, 
harbi kabul etmeseydi saatte 
ancak (27) mil süratle sey
redebilen düşmanının önünde . 

6 - Fransızca "hayır,, 
7 - Şeref, toplantı yeri. 
8 - Akıl, aceınce "acaba,,. 
9 - Bir şiir vezni. 

finhisarlar .!::!: Müdürlüğünde~ 
1 - Ntimunesi mucibince- 8 - 9 m/rrı demirden yapılmış 10.00fl •1(~t( 

vaffakiyetle neticelenen müsa - Dereceler: 
be.kalann neticelerini veriyo 1 - Ali (fsta.nbul) 2,58,42. 
rum. 2 Mustafa (Ankara) 
!'ılrkiye Maratoıı birinciliğine 3,03,16,6. 
i9tirak ccle" bölg, ve atletler 3 - Kostantin (İstanbul) 
"--ton birinciligı·· atletizm 3•22•12· ......... 4 Orhan ( tstanbul ) 

federasyonunun hazırladığı bir 1 S 22 42 
ııenelik faaliyet programında ' 5 ' · Ahmet ( EWığ ) 
yazılı maraton, çalışmalarıru l 3 23 21 yapnuş bulunan bölgelerden (İs- ' ' · 
tanbul, Ali. Hakkı, Orhan, Kos- Burııad:a atletizm baynım.ı: 
tantin. Ankarad.an: Sevki, Mus· Son senelerde artan bir gay-
tafa, Elazığdan: Ahmet, Eski- retle her nevi spor hareketleri
fehirden: Haaa.ı:ı, Malatyadan: nin inkişarı için çalısan Bursa 
Reşat, Vehap, Kayseriden: Şev oo.gesi Galatasaray, Bursa, Ba 
'-' lbrah' B d · Harun lıkesir vilayet atletleri arasın-..&ı, ım, ursa an. , 
Zeki iQtirak etmekte idi. da hazırladığı atletizm bayramı 

~ büyük' bir intizamla ba.sanl.· dı. Saat 15 de Bursa halkevinde 
soyunan atletler 15,25 de Ata- Mükıifat tevzii: 
tilrk anıtına çelenk koyma tö- Mar~ton koşusuna i.§tirak e-
reninden sonra sa.at 15,35 de den atletler şerefine saat 20,30 
"Dara ordularının mağlubiyeti- da Çelikpalasta Bursa valisi ve 
ni "Zafer,, haberini Maraton beden terbiyesi bölgesi başkanı 
meydan muharebesi ııahasın . vali Refik Karaltan tarafından 
dan kırk iki kilometre yüz dok- bir ziyafet veriJmjş ve atletle -
ııan ~ metrelik bir koşudan I rin mükafatları bu ziyafette 
aonra Atinaya glı:en Filipidls'in tevzi edilmiştir. 

lstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

1 - 10 adet transformatör mektupla teklif ı.temek ııureWe satın 
a>=·caktır. 

2 - Muvakkat teminat 2248,50 liradır. 
1 - Teklillerin levıwıııda parasız tedarik edilecek sartnamesindeki 

terttata uygun olarak 7/1/941 pa%IU1.esi günü saat 17 ye kadar Metro 
!wmmı 4 Unctt kab.ııdak! !evo2un mildUrlüğüne imza mukabillııde veril-
mı, olması !Azımdır. (3831) 

kolayca sıvışırdı. 
"Hood,, bunu yapmadı, zifa, 

gösterişiyle kat'iyen mütena -
sip olmıyan kofluğuna ve çeyrek 

Belediye t&limatına uymadık- asra yaklaşan yaşına rağmen l 
!arı görülen 5 seyyar ve 26 dük genç, dinç ve yepyeni düşman 2 '---· saf1'ı harp zırhlısiyle çarpıştı 
kan sahibi esnaf ile" mar ....... z ve taşıdığı kahraman İngiliz a- J 3 
çalı~n 13 hammal, 17 şoför ve m.iralinin ismine !Ayık bir şeref 

Belediye cezası 
verilenler 

3 oto sahibi haklarında ceza hıi.lesi içinde battı: Hem de sal- 4 
zabıtları tanzjm edilmiştir. d'. 5 
Tramvaydan atlıyan 10 kişiye hurdeHğine rağmen uşmanuı:ı 

hırpaladıktan sonra cephaneli- 6 
de birer lira peşin para cezası ğine isabet eden bir mermi yü-
verilmiştir. zilnden, yani talihsizliğine kur- 7 
Para alınıp bilet veril- ban giderek battı. 8 

t b .. ' Hangi sancağı taşırsa. taşısın 

(livvelkl tnılmaoanırı hattı} 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

u! ı iRi ı ITl•l•TM 1 f 
i M•AILIEIT,MIE IK 
RAICiAi8IE'm!LIA 
tlNiAIN!AINl•,El8 
F • ;n 8 ~vl• ' t IK t 
TIR1A MIVIAlvl• T 
•IAizl•!A'L 'f IYIE 
AIKIA:alBIAl• l• ı S 
il' I IR LIA N lr. l ı JÇ meyen o o us.er her hangi hir harp gemisi "Ho- 9 

Eyüp - Keresteciler hattına od,, un bu kahramanca ölümü- ============= 
işliyen otobi;slerde 'llüşteriler - ne ancak imrenebilir. 
den para alındığı halde bilet A. c. SARAÇ()GW 
verilmediği seyrüseferin dik -

- Dr. Şükrü Mehmet -, 
Gureba hastahanesi cild ve züh-

ra kasası kulpu pa.zarlıkl::. S..'ltın alınacak1.ır. 

lT - Pazarlık 30/&/941 cuma günü saat 14 d• Knbotaşta 
mubaynat şubesindeki nlım komisyonunda yapılacakt.Lr. 

III - Numune sözü gec:en şubede görülebilir. . ·t I 
IV - ist~kli~erin pazarlJk itin t:ıyin olunan gü,n .ve saatte t~k\Jıı:cı" 

cekleri fıyat uzer nden % 7 .6 guvPnmc paral::ırile bır1ıkte ml"'zkllı" 

yona n1uracaatları. (3031) ~ 

Türk Hava Kurumu lstanbul ş. .,1 
Başkanlığındıt,,ır 

1 - Yalnız kAğıdı :d<ırf'mizden verilmek üzere nümune \·e ~e 1 
mesine ıöre imnl ettirilecek lk.i milyon fitre zarfı açık eksılt.ıllew 
nuhnustur. 

2 - Muhammen bedeli :>500, muvakkat teminatı 187,5 lirndtf·v• f 
3 - Eksiltme 30 Mayıs 1941 Cuma gUnu saat 15 de Turk fU ~ 

nnnu tstanbul şubesinde nıuteşckkıl komisyon huzurunda yapıJttC 
4 - Nümuncsi gösturHir ve şartnamesi parasız verilir. . tıirl' 
5 - t s tc-klil<'rin kanunun tarif ettiği vesikn ve teminatl:ırüe 

belli gün ve saatte İstanbul şubesine mUracaaUarı, (3927) 

katini çekmiş ve bu husustaki IR A D y Q 11 
kontrolları sıklaştırmıştır. Ev-

velki gün de 3158 sayılı otobüs-!'-;-------='"'."~--,..: 
te 3; 3164 sayılıda 2 ve 3130 1 26 Mayıs 1941 1 
plil.kalı otobüste de 15 yolcu -
dan para alındığı halde bilet 7.30 Program. 18.30 Ziraat 
verilmediği tesbit edilerek hak 7.33 Müı.ik takvimi 

re ... -ı hastalıkl.:.'lrı sabık hekimi, 
pazartesi, çarşamba ve cuma gün 
leri 2 den 5 e kadnr, Beyoğlu 1ı.
likl51 caddesi, No. 99, Tel. 40916 

1 LAN 

(il'- TU ~<İYE CÜMHURİVETI 
ZİRAAT BANKASI; 

l&rında zabıt varakaları tutul- 7.~ Haberler 18.40 Miı:r.ik 
muştu. 8.00 Müzik 19.00 Konuşma 

Bir kadına araba çarptı 8.30 Evin s;uıli 19.15 Mü,jk * 19.30 Haberler 
Elmııdağında oturan Hasibe 

ismindeki kadın Taksim Cüm
huriyet caddesinden geçerken 
Kirkor oğlu Parkirin idare et
mekte olduğu yük arabasının 
sademesine maruz kalmıştır. 
Hasibe muhtelif yerlerinden 
yaralanmış ve berayı tedavi 
hastahaneye kaldınimı.ştır. Suç 
Iu arabacı yakalanmı"tır. 

12.30 Program 19.45 Müzik 
12.33 Müzik 20 ı o R.,n P•zete 
12.45 Haberler 20.45 Müzik 
13.00 J..Tü7.ik 

13.15 Müzik 
13.30 Müı.ik 

* 18.00 Program 
1.8.03 Müzik 

21.00 Konuşma. 

21.10 Müzik 
21.2.5 Konusma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberlel· 
22.45 Müzik 

23.30 .Kapanış 

Ofisimize ait İskenderun teneke 
fabrikasında çalışmak i.izere bir us
ta başıya ihtiyaç vard1r. UcreU yüz 
liradır. Taliplerin ve~ikaJarile acele 
Gala.tada Kozluca . han.ında Petrol 

1 
Otisı Umum Müdurlugtine müra-
caatlhrı. 

1 "Yeni Sabahın "' 
" ;ıan fiyatları 

Kr. 

KımllUf tarihi; 1888. - SecmayesJ: 100.000.000 Türk ııraı. şu"' 
Ajans adedi: 285 

Zlraf ve Tlcar1 hor nevı b~nka muameleleri. 

P•r• blrlktlrenlero 28800 llra ikramiye veriyor, 

- . ~ 1 
Ba§lık maktu olarak 750 •• .,r# J Zlraat B•,1kaaında kumbaraU ve lhbarsız tasarrw: hesaı,.-; 
Birinci sayfada santimi 500 az so lirası bulu01anlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile •· 
11ıinel ,, ,. S50 plAnn göre ikramiye dağ?\.. '•caJ<lır: l 
Uçüııcü ,, " SOO 4 adod 1.coo Liralık 4.000 Ltra 1100 aded 60 Liralık 5.~ : 

a R L o N _ı D_ev_le_t_D_e_m_ir_y __ o_ll_aı_ı_İ_la_n_la_r_.ı 
Saatleri kat'iyen pşmaz ve ııahip
lerlni IDŞII'tına%. larar!a ARLON 

saatım ~. 
Depoou: 

Z. SAATMAN 
$ultanhamam Caıncıbalı han 

lstanbul 

'Muhammen bedeli 22.500 (yinni iki bin beş yüz) lira olan Sterilliasyon Dördiincü ,, ,, 100 4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 • .....--
clhuları ve teferrüatı 7 Temmuz 1941 Pazartesi günü saat 15.30 dA kapalı 1 a.Jo0 

1 

n,..,m· cı· 75 4 • 260 • 1.000 • 1\IO • 20 • 
zarf usulü ile Azı.karada İdare binasında satın alınacaktır ~~ " " 40 • 100 • 4.000 • ,1 

Ba işe girmelt istlyenlerfn 1687,50 (Bin altı yüz seksen yedi lira elli ku- p.,;;AJ;;...;,tın~cı-. __ .:;":.--..:"~..;:50::...1 
nııı) llralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği, vesil<.iları ve tek- ı============- DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 ııroM~ı!I 
1illerlni a7Jl,i gU:n saat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri J!\- Sahibi; A. Ceınalettln Saraçoı}lu dUşmiyenlere ikramiye çıktıitı tnkdlrde % 20 fazla::;ıyle verile 'tJf 
zundır. / Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin Kur'alar senede dört defa 11 Mart, il Haziran, 11 

Şn.rtnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Baydarpa.
1 

ea .. ıdıQı yer: (H. Bekir GOraoylar vo lül ve 11 Birincikii.non tarihlerinde ı;ekilecektir· 
lada Teselliim ve Sevk seIDllnden dal>"1acaktır. '8894> A. C.malettla Sara;oölu matbaa••) IA __ .,. ___________ ıiıııiiiiıiilııiİııll .. ım•-~ 

• 


