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iDARE YERİ 

Nuruosnıaniye, No. Si Iııtanbu1 
Telgraf: YE!iİ SABAH hıtanlıul 

TELEFON: Z07Sll 

-n1J'RL1flt sn xı-t n ~-« GA.ZETESl 
Her yerde 5 Kurut 

:ı';'a"'s~ YUNAN 
aliyeti Harbi 

~P\::!l ---t Yunanlıların anu-
tecavh .U.kı. dane miida/aası 

ece t-.fltuın d 
. ıer; -'•kt.M. ı.r. eult'm ediyor 
1'. rniact ..._..ai 

. .· Fakat -.ı;.. oe 

~·r~ <ı~:.k Mır•Jrr ki 
•clıl . . 
<l si ~ ·~ t.rihi 
~ . ' ılernı tec.viiz 

teınınatlannuı ,.,..____ ~ . ,....._.... t.. 
"'.O~•n ,ııka/e •le.qt;,, Ba 
••bı .,.,1;1c lfHis 
alwıi~Ier · 

. gazetcs; 111 ıııra

Alınanyanın lspan
ile SovyetJer ~ 

arşı Biyasi faa
ikini arttınlığmı 
yeye bir ademi 

zu\ıJ; f • · kı teklifi için Jıa... 
• • ya nrınn• • ._ 

Y:ılıjıı. . . ...,. .a..wıan-

Yapılan planlı çekilme 
bıareketleri de muvai
fakiyetle başarılıyor 
Zurich, 23 (a.a.) - Milfuıo • 

dan Neue Zllreher Zcitung ga
-.tesıne geiıon bir telgrafa gö
re, İtalyan harp muhabirleri 
Yunan ırıub-vemetini "fevkall
de anudane,, diye tavsif edi)'Ol'-
ı.r. Bu muhabirler diyorlar ki; _ 

Yuna.nlılar, iyi lıa?Arlruııruıı ~Krala .Jol-J 
ınlldafaaıannda ve araziden • ı---
tttade etmekte büyük bir F d 

(Soau aayfa 'Mitun 2 ~ ra nsa a 
Roosevelt 1 s Ya n 

Diyor ki Milliyetçi partinin 
böyle bir hareke

YUNAN 
Kralı 

Veliahtle birlikle 
l•ühumeti Girit 

adasına nah/ettiler 

Kral, hareketinden &Vvel 
milletine bir mesaj 

neşretti 
Nevyork, 23 (a.&.) - Atma.. 

dan gelen telgraflara. göre Kan
diyaya gitmek üzere payıt:Uıtı 
terketmeden evvel Yıman kra
h i>ır mesaj neşrederek harbin 
icaplarından olarak mef1'U hü
lrumetiyle birlikte AtiJı.a1ı terk
mek ve payıtahtı Kaııdiyaya 
nakletmek mecburiyeüade lı:al
Cıtııı.ı. bildirmiştir. 

(Sonu sayfa 6 ıOta 4 tlo) 

Amerikan 
ordusu 

Çocuk Bayr 1 
ün büyük bir sevinç ve neş' e 
içinde kutlanmağa başlandı 

.. 

tinden korkuluyor Kumandanı büyük 
C<-n , \1.çısı Von Papen \ 
laş~ . u ~ ıyanada Iı:arar- "D rha 
masın. 'ı "';. 'f~voslavya paylaş-1 e 1 ne bed-

( ·• "azır bul - b• 
dab ır geıc.~telgraı1ar uııacagile bıııa ın, ne de nikbin u n~ 1,. .• ıze 

f' ~ - avuz misakı tekli- ı ol 1 1 
l arasın~~ bır rn" bet ma ıyız.,, 

!una bile . unase bu- y 
l<'iilıcerdo· u'"b Yon Papeni:ı "'lington, 23 (a.a.) - CUm-
~ -· apta ııon w· hur rcısi Roosevelt gazeteciler 

ma n aldı:.,'1 <lüşiiniilebilir l_ı" 1 toplantısında yaptığı beyanatta 
man rally•ıl:ırı ıl:ı aramı · . - ı harbııı anca.lı: demokraainin b~ 
~<lenıi tecavüz misak~~ Lır ı lıca müdafaa hattını t~kil edaı. 
ı:ım PJk sık tckra .. · _ _., apı a.ca- ı İngilt 
Ayni havadis m~h~.,,.,,Y'Orlarmış. I erenin bütün kııdı·etini nw-
ketil'r radyolarıııda~lif ınenıJe. ~az;,~~ kabil olabi!eo. 
olunuyor. Anln:;ılıyor ~ ııadtekrar 1 t--' 1 
ına!iım L>tanbuJ ıuuJıi . ece !"'6;!iz müdatıuısımn tutuııa. 

Vtclıy'de fevkaladeden 
askeri tedbirler alındığı 

söyleniyor 
Newyork 23 (a.a.) - Silih

h seyyar muhafızlar Vichy so
ltaklannda dolaşmakta ve yol. 
ağızlarını nezaret altında bulun
durmalrtad:trlar. Soltaklara ma
kb:ıeli tüfekler ycrle'lt.irilmiştir. 
Bu haberi New-York Times ga.
ıııeteain!n Benı muhabiri Yermiş. 
tir. çıkanlan a<li Ş.'lyiaJ tlerinde~ 

1 
eagı hakkında itimadı olup oı.. 1 

karı;ı--ında deıhli· :trdan bırı madığına dair sorulan bir sualıı J.fuhabir, llükıimetin nazi ta-
Re.:!Di Türk ';'n:ılıafUi . Rooeevelt, katı bır lisanla uE- raftan olan yeni Fraımz par-

tecavıız mi:>.'lkı hakkın adcmı vet,, cenbmı vermiş ve İngil- tisi, mint halle topl&ntısı parti
dakhafıknva kadar süHıtu da. hbu tereye gönderilınekte olan mal- ili azasının bir isyan çıkarına-

:t7 ctm· u ı " mu a- !Bonu f 5 _ _. __ korktugu" ı· · bu t.edıı' ır' 
zib.. b u; "·. htimal]ti tek- ---...:..:=:...: .. ~Y_::•::_:_:•:::ut~u:,n ~·~d~a:!_) ~uau. c;ııı -

UP dcı;,·rlı ad<l 1 Y leri aldığını ilave etmektedir. 
lır. Zal.en hen ° unınam.ı.~- Blilrurnet Ma:re:ıaı Petain'i devi-
~ırblt devrcııh:~ Almanlar." Unan llOİaSJ rerek ''"rine Ls.val'ln ı!etirll -soylenen b e bulundugu -
ki halde ~· .teŞt>bbU.~ün şimdi- - - =~a~~:.ils edilıiıe8ın<IEl:ı ı 
tebjbine d~v.~011:::::.ımızı:.an l Bulgaristan la siya.- Milli toplantı partisinin mer-
olarn:l!'ıa:ıı b .. ım,,.fı.n Sl~ ..... •• b f/ • ,_ __ , p ·~-"' Parti . R ·ııı· 
yor. ller h~ lSükiıtu İcap edı· &11.I unase e e l'ln A=ı l\rl"™""r. nın eı 

Alı~.anya arası~~ b;'ilrkiye. ilelhesildiğini bildirdi ı ~~ey:;=~~= 
cavuz ll'İS'1kııı k r adeını te- So kurulması.na yardım eden eski 
buı:ünl ü v~v 1~ :ıb~ keyfiyeti t.n.nfya, 23 (a.a.) - Yunanis -· -)'l\listlerden Marcek Deat'tır. 
nıahi• ·tinde~· ~ 0

1 ır. dcdiko<lı~ Sof~a elçisi bugün Bul- New York Times gazetesinin 
luıız degıl gilı a; a . bır kıymetı ıar .hancıyesıne verdii:'1 bir Vichy muhabiri, Fran81.Z _ Al _ 

Buy] lıi dı · uzükmekte<lir. ~ile . Yunanıstanın Bulgari&- man işbirliği hakkmda yeni -
bıı. lıir hakıkn ctlıkod";llun aca. · . ı.:p~o~ m~a."Clıetle- 11.aı müzakerelere ~ak iize-
laı bil nıicijr? R "".'klını .aluıaııı ı -=-nnı=----tiğini-:':.=...:bildi=::rnıı:_::~ıı~ti:r·:___....:_ ___ .,!(~&oa~u'...:s~•!_Yf~a~&~oG~tvn~!._1 ~d~•l~ 1 Alnıa.n ~illofillc• :':'111 Türk ve 1 J . ________ _... ___________ __.._.,, 
d<:ı n~ '.1" .. :.' un bu tncsele-
bıJm t ~ ıı.; unJuklcrinı hittab· V 
k bi~·~"'v}1!l1 m<ı1ki hiç böy~ ~ eni Tefrikamız 
ciı1" b' •• 8 .,;;;:'. kapılmamışlar- il 
dv ~"'"1-I .clırcıe radyolar- "!~!!!~~!!!~!!!~!!!!!!!!!!!'~~!!!!!!!!~l!I!! .. L!'uc dola.şan ha. ı - •• 
. '19 · ı· \'uzıyeti anlamak 

nı • , ilı"" ant ~<:crübe balonla- 1 K o ııl , .. T A c 1 . . .... u~m;ı.k icap eder . 
. ı.m u k ı ha.ide 

R • mcse-
~ m l m•kamlar-

• . , " ı lanı ile llle!igul ol- ş K 1 . ... u, lngiliz!enn "so- 11 . 1a· ; au m tnb' , il • . 'b· ., ın e ifade 
'~'1 ı, alelıuıe -··tı bi 

• - , ıc~~h w..,rind~ -~dıra~ Yıazan Murad Se t "' I 
• k • . '. tahı:ı ~t~~c~~ tet- : r og u 

Bııgun 'I'i' ıs~..., 
araııınıLı ırınye ne Almanya Son derece bu··yu··h bir mer.""hla 
lla.sebct!Pı·~aıoı ı''" ııorınaı mü- .-. 
~ld 1 r'11ııt;~· ".j .. Ticari mü- OhugacağllllZ ba aşlı Ve heyecan 

ua geliyor ı• ~ vu- ro bi h .. 
Zi V<·rnwk~ ' 17~ ıstediklcnmi- manını r aç gune hadar neş-
nıeıı .. 11 hiLlıı. 11

• &cız ~ulunan, l l 
mıt_ ve Yola ~ 1~· 1 1 -lııp.'U'IŞ ettiği- re 'J8Ş IYOTUZ. 

• ınUkc.cr1..:ren 
1 

~ı ( klanna dair ...,. un tAıı,._._,..._; __ ..,. _____ ~ 

İokoınco'tıfk·ı-; .c~7ı'.'.1. at aldığımız ı------------~,__:___:_.:_.:_=-.=_.=_:_:=.:===:.. 
. J\~nnyu. ile d 

1
" Yollayam1yan yet verebilecek sebepleri orta- etmek için diyelim ki bugün ..,. 

clilı rıı.ıın.asr·l~t'.a fnaı. bir ti- dan kaldırmak bu maksadı daha demi tecavüz nıisaklan bu taah-
~ il"İo !~cı;ını k-~.'t'l naaıı İıtkişaf iyi temin edebilir . hUtleri Y1Wl1Iik için kullarulan 

, , · 11 '" ıre~· · Ademi tecavi.lz mi" 1"ntn ak- ı fı - dı -~ u •• ııu d:ı1<ıkada ~Türkiyyı.z: H.er di """"' ' r:ı n parasına bile dcğmi-
Ahniuı ,_ sadece tara.fların hibnüni- yecck k!ldar kıymet.siY.dirler. 

ya '<'Sle.l baluında e "" Y<:tleri hakkında birbirlerine te- Almanyanın bizden bir •-
-' ' ~.,!" . ı:nııahedcle n bir mmat Vennesi dem ktır· . "'- ' ...,.. 

~e 1 ti re ve lntıka '-- r"" cavlize uğl'anı:ık korkuııu yok-
-

· - s n.at cd«n v".'" -t bu teminatın lıakı'ka'·n "·~ ~ ti doetJ .. ı. kal "' tur ki imzala "acagihınız ademı· ~ · 'e • rıne tab'ı ..... mu- blere bir itminan '·lkuı' et- J lkı m 1 k Ve nay tı-~ "" tecavfu: misakının onuıı M __ 

d'. lı cm e. ettir. Bu ..,._..___e. ~r mesi için ""'"tta ''azılı u· lınak- -- u - ._. ..__ ,,,..... , nnda bir kıymeti olsun. Biz de 
birı ll4ı n devletler i.çiıı d- tçı.ı:ı- -.ı ziyade icraat sahao:uıda fill Abıanya tarıı.fından imzalana • 
ip" erı.ne. tecavüz etn .• ~ -~bir- 'Ve .. mii:>a}ıhaa olarak kencw· erı'w· ... ua b ...._ cak bir aıle.mi t.ern.vüz misakı ile il ı ıı· vazıfc r en ıostermeleri daha münasip ve au-ı-

e A~ııanva öted,'n~-' 'l'Urkiye dah. a <logru· de.gı-1 midiı· •. 'l'es- -•-,,4t t~hirle.rinden vaz ge
laı- ı• uçrı bu ııart liın çeme;iz. Şu halde tarnfla~ın 
1ıe ,ınııe birbirkrıyı- · Vt> itıraf ecli4ı:ek l&zımdır ki !.'-- ' 

etnıeucr, "' IDilcade- ıoon se 1 · - • uÖc ~k ile elde edecekleri ga-
bund· yaşa.ılıkları ·b· ne enn sıy:uıı tarihi dost- ye nedir? Normal münasebet _ 

·
1n sonra da bıtt·"-' gı 1 hık ve ademi tecavfo teminat- lerlıı 

)'abilirler. 1'iiı·kı . _....,. YIU;a - lann.ın itibarını tamamen izale _ ~evam edeceğine itimat 
~:bbirh•rile harp ~l~";,..~anV'llb ~şlir. :Bu gı'bi Vl'tlika.l:ır artık :u~ ~:;ı:~~~'ylme ünfiili~o-e-

r ,ın IJ'ltlama..1 aı . .........,.. u if1iıı etmişlerdir. Yazılı ~ekilde 
1 

"~ 
deını k•calriız ıııi ·ı•-ıııda bir a. dostluk teminathrı her taı-•·.•- lara.k U>lkin etnıek e.ıı b:uıit bir 
olm· " nııı ıaevc t "",,.. çare değil midir'! nffia.tııııl~n d 1 u ııadecc bir istihza. ve siiliim.ıı&- ""'-'---' 
gelt~ek el ··ı 1 ° ayı VUkua -· dın ~~•imizce, cJııloma.qı incclilr-egı ı ir B' ~. ~yan yor. Bunun sebep- !erine 
adı nıi t•cavUz r~j~lllaena.Ieyh, lerini ve ınes'ullerini arama.ya,. • siya..<;et sırlanna ve ma
~c~ bır lıarLrı Önıl ı!P muh. hm. Yalnız meydandaki "-"" mevrala.rına yabancı, "lllS'.ıti bir 
lllek ıı;te · ne geçıl kati ,...,.,_ lldam bu. nı.antıkı t~kip eder ve ıuyorsa, ihüL'\f • müşahede etmiş olmak ve ~ bu tar 

a sebebi- re&list bir hattı hareket takip eyı 7.CVı dü.~ünür. 
BlhıeJin C':!Jıid Y AI -ÇIN 

bir kuvvet hazır
landığını söylüyor 

Vaşingtoıı 23 (&.a.) - Mil
i! müdafaa t.ertibatııwı ilerle
ylşin;, tetkike memur parlimeo
to komisyonu huzurunda beya-
natta bulunan Amerikan -1uau Dün 'l'epobql Çocuk Bah!)Pci=ln tlÇllışmd& vali kordemyı keser ken 
kumandanı General l4arahall - Yazısı ikinci sahifemizde:li Amerika.da muazzam bir ordu ___ _ 

~~~~1~~~=~1--I_s_t_a_n __ b_u_l_d_a_n_a_y_r_ı_la-----:-::IF=-o-=--~-1r-~~ 
silratle kuvvetlendirilmesi hu -

~~~un~~:-~~\: cakların naklı·ne bı·r Ya dı:ıvlP.f bncı mevcut teşkilat sisteminden son l.i .J •• ~ ' 

=ya~~~~:k~. Ordunun Ya kuzg1n :~~ ! 
R ES M-t· 

:=HARP== 
TEBLIGLERİ 

---==· 

Mayısta başlanıyor \ Yazan : ı.kı G~ııız 
---- ..._ . ....,..,....,,..-=--- Sor ,p "ar- E" -ı ~ · · •'-

Oen izyolla rı bütün hazırlıklarım tamamladı, 1 ~',!~~;~~1:~:v:"~~~"~,1~.r ·:-
Bir tııkın milJetlerin bu iıfitlı-

Dakl' l ı'şı'ne ÜÇ vapur tahsı's olunacak selerdcn ba.zı ibretli nrtkelcr n'-·-~1':.Md 'gnıa dıklan gcirülüyor. Ahı'.·•v 1 da. 
--· alan;•·.·ı nlara ı:özümüz yok. 

Atiruı. 23 (a.a.) - Yunan or- 1 Milli istıkEU, ruılli re,11 .• , ıılilli 
dııları başkumandanlığı tara- lııanbuhı terkf'tnıelı: isttyen a- Denizyotları. lda.nS bu kafi. toprak davasını varlık esıtbı ~-
fuıdan 22 Niı;an akşamı neşre- ilelerin verdikleri beyanname - leler için •lil&yetin vel'!iiği liste yanlar bir parola etrafında bır
dilen 180 numaralı resmi teb- lerin tasnifi dün bmamlanmış • ilr.eriııde bfitüıı ha.zrrldı:larmı ta- Jeşmişlerdir. bu parola şudur. 
ili : t:ır. Evvekc de yazdığımız gi-, mamlaııı~5tır. Ya devlet"•·•. ya kuzgt•n lt-re! 

HatJarımızm genye &b.narak bi ilk oovked.ilecd: kafileyi 1stan Öğrendiğim~ göre, bu ka,. Parola a;:; ıwııanda bir ka-
t.•iimi h&reketi düşmanın cid- buldan vapurla Pazarcılı: iske- fllelerln nakli için Denizyollan rarın ifadesidir. 
dl bir müdahalesine maz= ka- lesine kadnr imtidat eden gcıı.Li ı İdaresi, Aksu, 'I'ırhan ve An -

lısia · Bu knran almış olanların han-bıımadan yapılmıştır. ııahay:ı. gitmek istiyenler teşkil J kara vapurlarını ta etmiş • giaine S(lru)urs:ı, sorulsun -kara-
fıı=a~id~~a. ~ ..:...edecek=.:=.::tir:..· _____________ ı_s•_•_u_ .. _>_f_a_s_ı_o_ıu_n_•_d•_ı nıı mucip sebepleri olarak- şu 

(So•u aayfa 
5 

- i cloı Fransa ve ispanyaya 1 lngiliz r~areşalı l :;::ı= ~~~=nk~t 
Dünkü 1 yapılan Birdwood'un Türk ~~~i~~Jı:~~~~; 

p i ya n g o Alman tazyikı milletine mesajı ~k~ııji!:!n:~ d=~~fı~ --·-
Büyük ikramiye 
199299 numara

y& çıktı 
(Y- 5 inci~) 

-HARP--.., 
VAZiYETI 
Britanya etra

fında ve Britan
ya için 

l YAZAN: • 
/!m'6kli Gen-ı 
Kemal Koçer 

··--'---:. 
Almanya için zafer yolu, 

Londradan geçer. Narvik'ten 
Brest'e kadar kıyılann edi
ııilmcsinden takip edilen gaye , 
Britaııyaııın tehdidi idi. Ok
yanusta, Akdeniz ve Ege kı
yılarında hakimiyet de, lngi
llz kalp;;iluna güttireıı ha
yat damarlarını koparmak 
lr;;indir. Yunan topraklarında
ki savaşlar, Mısır hinterlan
dından tevcih edilnıek i.stcnen 
dariıeler, hepsi hepsi o mlna
h znaksodı okı}ıuna.ktadır. 

(&oau aayfa 5 •Otun 1 de) 

Londra, 23 (a.a.) - Dün A
vam Kamarasında, geçenlerde 
Jspanyaya ye.pılıuı iki milyon 
İngiliz fuıı.lık istJ<raz hakkında 
ııorulan bir suale cevaben Chur 
chille İngiliz - İspanyol müna
aebetlerindeki iyi!~ me tema - ı 
7'iUerini kaydetmiş ve istikrazın , 

(Sonu sayf3 5 sütun S de) ' 

Londra, 2.1 (u..) - Londra 
adyosunun spikeri 23 Nisanın 
)'lldönümü münaaebetile Mu,. 
reşa.l Lord Birdwood tarafından 
Türk milletine hitaben yapılaıı 
bir mesajı okıımuştur. Bu ıne
aajında Mareşal Lord demiştir 
ki : 

tScınu nyfa 5 lltitan 6 ete.) 

SABAH1'AN SABAHA 
~'VVVV~ 

Akdeniz 
harp~eri 

---- .... 

't> 

Akdeniz, buglin!erde harbin 1 
siklet merkezini ta.şıyor. Vikıa 

be,:ı ay evvel le ehemmiyet ikti
sap etmişti. l!'al<at bugün bii
tün dik'.:atlcr Akdenize çevril
miştir. Mihver devleUeri mev -
cutlarını bu dcniz<ıı zaptına has
retmıs cibidirler. B;ılkaıılardaki 

Son söz 
filoda! 

harbin hMhca he.J,•fi bu denize 
sı:hip olm~. Alm:ınya bü
yük khlikeleri ve müşküliı.tı gö
ze :ı.lar:ık iki ayd:ınberi Trablu
sa mntörlü fırkaları bu deııiY.i 
elde etmek için geçirmiştir. 

Yunaı:ıistaoda bir kahraman -
!ık dPtstanı yazılıyor. Fakat bu 
destan ne kadar takdir ve hay· 
ranlık celbederse etsin, ne ka- j 
dar kenlı olorsa olsun neti<:<> ü
zerinde sahradaki harp kadar 
nıtiessir olamıyae:ıktır. ı 

Bunııııla. berabt>r arlık anla· 
4,8eau aayfa ',.üt.un 4 d.e) 

Sulh ve medeniyet yolunda iler
lemek !stiyonıın. Toprağımın 
btitilnl{iğü, milll iııtiklallm bana. 
yeter. Bana, yaai benliğim de
mek ola.n bu M?Hlara ıaa.taşma • 
yan bin yeıe•n 

Fakat . Ben •e kadar kü • 
çök •eya bllyUk olursam ola • 
yım, bu esaslardan birisine, ya,. 
htıt topyekfuı hepsine taarrms 
edenlere ıa.r.ı asli. yumuı;ıak 
davranmıyacağım: Ya devlet 
başa, ya kuzgun leşe! 

Bu uğurda döğtişmeği. ılldür· 
meği bilenler, ölmeği de b~li!ler. 
Bu ka rıın alroayarJan goruyn
rıım: vaziyetim her rüzgara yel
ken indirPnierle meşgul olmak· 
bğuns milsaid değildir. Sad<-ce 
ben bu karardayım.) 

İşte bu parolaya bai{!andıkla
M için değil midir k1 Ytmanıstn• 
nın, SırhiRt:ının, Polonyanlll ve 
de Gaulle'ün hareketleri ulvidir. 

Hangi millet olursa ol•un, böy 
le bir ulvi hareketi şiar edı.ıdi 
mi. o millet mutlaka mUZ3ffer 
oluı·. 

!naiıterenin de bizw.t davası 
budt:;, ve bunılan dolnyı. dava. 
arkad:u;larını müd:<tiı1 etlıyor. 
Am.rikanın da bizzat davası 

budur ve burnlan ötürü dava 
arkndnşlarının yanınc!A yeı· ala
c.aktır. 

Acele etmek veya gecikmek -
Böyl·' lıir şey yoktur. Zeminini, 
zamnnını o milletlerin, itimsd 
ettikleri başları bilir. O zenım 
ve o zaman gelmeye görsün: 

Ya devlet başn, ya..,.. Ha.yır 
mutlaka dev !et başa! 
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o 1 

Dün büyük bir sevinç v neş' e 
içinde kutlanmağa başlandı 1 n önünün ;""7'11 

Ottn. H1kbniyd1 :ıımı,ı. ft mııhtell! iDtolmllar ta .1 1 M Z A ~ 1 . ı 
-Çocuk b&yrammnı b!rlnd. ~ lebeier söz • !ardır. Bunlar- .._. fotog" rafları Jl 
~büyük ınerulmic kut İkinci okuldan Orhan Onat, =:11 m::,:ın: ~ :;u:.ıcil 0~~ Sevdi :ı;:: Dün Beşiktaş, $işti 1 la.r:uı. doruıtılm1' bu!ımuyarda. mu, 6 ıncı Oltuldan Esber Va- ve OskOdar HalKeV-1 Ka 

W.ye namma Beyazıt ?e ~ acı bırcr manzume veya hitabe lerind merasim 1 e 
lll!II meyd.3ıılannda yapı.lan n»- .Oylemi • Btı suretle Be- y rlenns asıldı H j 
rasilnde bu mmtakalarda bııhıı- razı.Ltaki men.sime nihayet ve-

1 23 Nbıaa HAkbniyet1 :Mfi.. ....._L:.Ov • n 
nan binlerce ilk okul ta.ıebeBi w n1ml~.,_,-' _...__.,, ..._ ve "--... u~. ın&-
kesi! bir halk kalab;ı!ığı iftirl.k ,..,.,..,,. ..._-- ~3v ..-- -

3
·- k •t · ı 

etm!,, .ir. Diğer ta.raftan her k.a.- Saat 10,30 da d:ı. Be5'o(I im- na.ıcbct!yte dün yapılan ı:n.- e r e 1 e r 
.,, k ndi mıntakası dahilinde 

11 
rns!mler Ml!•ıımda Bcı;ilıı-_, za~ dnhillxıdoı bu.lwımı. ilkokul tn:J. .,;.11 " Uakndar Ila.&-

bıı'ona.n Cumhuriyet ıııeydaııla.- w tmı.k Talıı.tm mey- ~ lfill! Ş<I tıı:met !.n--:.d~ ~ ~ ~ dan~~~a- önü ıarorrnmn bil BalktM&- BugUn vilayette bir toplanfi yapılıyor 
. de buhır.:uı llkolml taıetıeıerl :ım Gafıır, .._ ........ Halkeri ...;_ ~~ ~=~~::'.: 

halk lştirü: ~- s.ı- ~ .. - """.....,.,.... ...,... Aııkara Ytırdııxıııevcr C&-
aıııta derhal lıizım geieı ted
birleri ııl:ıt'aldır. Ha.' ~ terUp ettııl. pariak ili 'l'or, Qacn!< ~ mtlram · Wikı- Jlliyetiııin bejıaıttıı.m<llSI \"O ba-

mer.ısim da bftJftk ~ı(lr!ııu: f:e.. o::: ""':!ırttt:~ . ...:._,,.._ yan .M.el"ldbe lsmet İnijnlhıim 
bir alili ile takip ..mm;., ,.. ~ yüksek cllreld:itler! IU.eriıııe, ı be • Bu9dıılri me- TY-T1..- , ............ ~ H,.,.f _._._.... '--~ı-~ ~->.-1 ~ fııldyctli olmsıştnr. ....,.ıımdıı lt.Y "e .ıımh- ~v..........., ~ re: _..u .. .,. -.-~ ucrn1U j 

Bcyc::d ~- t.e!it reacnf ft teeek . bu w=rte'te birer hitabe baroket.a geçtJt!ııi "" 1ııtanbul 
V yei tesbit cWi!i retımJ • llf"ri"r lı:oııııl _ Te httabderdell 1 lrac!mlarına varlfeniıı ifa.-
ograma göre merasim -.t. 10 1 sonra~ cıı:ı-& ta.-

1 
• ta= v. bu buııuııta kıırola-

d Beyazıt danında baıf1a - ~ llk · ı eak teşk!IAtm organi-r.aayamı 
_,,...,r. tindm ~ ....... ......._ '---- _._..___._bu- Her ilç fh' obade ,... i;ı!;le uıe.p ohnaık tuere ı... 
.....,... - ......,...._.,. .........,. .._.......,. ptlan bu _..,ıı!ıııler halk 
evvel gııııtff!rde Beyazıt _,.sa... ilkokul takhkrl ve halk ve uıcktepllleriD eoPnn t.. 1 J'an doktor ııattl Kırdanı:ı. d-
m bı1hn.ıısa Univeısiteıbn dış ka Beşiktaş_ HalJ[ Partlııl z::ı.hllre.bna 11e Şıate U.. yaseti altmd& bayan Reşat 
pısı <vıın k bir halk taı.' d~ nıe)daııdıa toplan- ııı ııarıırlı:w itimat w ımı- llimacoğlu w 8- Ilgaz -
l le doldm-ulın!1' buhıımJlıor Bamda ta.- dan miltc!ıekkll bir komitenin 
c'ıı. Saat 9 dm itibıı.ren Beyant "n h< ~ ağmWı söyle • habbetlerinl ~ candan bftt- barek~ ~tiğjni ya.zmışt.ık . 
ı;untalrasmda bulunan ilkokul marşlle · ( ~=!!:.=:;';.daha tey\- Komite ~ ilk toplıuıt.ısı-

Diğer taraftan. iki günden -
-.-ı bir çok bayanlarımız Ha!k- I 
evlerine <ve partiye miimcaat ~ 
derek herhangi bir hizmeti bU. 
yük bir l!"k ve uıemmıniyetle 
lt.ıı.y1L dertıal hazır old ııklanm 
bl'ldinnişlonlir. 

Aı:dı:an. Y ardunsc.-erler Ce
miyetinin bey·ınnaoıerine nua . 
ran Türk kadıııları bMp pake
ti, sargı. i~ h~trlııma seni&
ıerlyle, lıa..ta yatak takınılan 
ft c;amaşırlan dikme atelye - · 
1eriııde ~ gör:tilllü h
tabalacı kumlarına ginneğe da
"fl!lt olnıımaktadtrlar. 

dt.ı.lebclerlda ~~~eg~= ~__: ..,..,.ı.Meı m Halkevi f. ...-- --r ~~ :O: - - - m vilayette yspe ... lt ve bu hu- 1 
ACIJUilı..:rı.u ~ Hilmi Ere&. %3 Nisanuı erxv~ - %U4W 

y!rlcrd ınevki ıılmı\'lardır. Saat dıeımıı.f:yetini tıdıwDııı ettire:ı.1 h • • 
ll a doğru Vali ve Belediye Rel- bil" hitabe vennift!r. Bu mes'ut a v 
sı Doktor U~t.fl Kırdar. örn İda- gl!ndo Beşiktaş Halkeri Sooyal 
n Komuta!ll Korgeneral AI1 Rı- Yardım kolu F.strtJsmo Kurı a t • t 
z:ı. Art=luı.l, R ledlyc lle..tup- tanı:! odan 'S1 tııldr çocuğa el· ev zıa 1 

, ecat1 ÇU1e. Be!edjye Me-ı ayaklaı.bl ... ~ ÇMP!lflHian · 
murin M!1dUrl1 otomobillerle ı;fydirilnrlftlr. ı • t • 
ha.!k '~ uıekteplil: t~ t~ =-1= ~- .. s esı 
şiddetle alla.;ıl!llUllll)lanbr. Vall/ Vilayet tanıtmdan inşaab ta-
Ve Örfi !ı!are Komutanı hallı: - lanan blrc;ok vmi mi~ Fi at ürakabe 
ve nıektsplflerin bu tezahüratı- aclerle rocuk btl~in ki\ - Y 
na mukabele etmişler ve l<Uçük p.tları yapılmıştır. Bu a~ uı bürosu tarafuıdaıı 
yavrulardan bir çoi(ıınu ok.- - merasimlerine sıat 11 de Ço-
ırıışlrı.rdır. eu1ı: &hgeme Kunmıunan Çar- hazırlanacak 

M """4.rim bafhyor.. flkapıdalri çocıık ~in J'lyat ııuz ı·abe Kcımiıl)'GIMI. 
Saat tam 10 da bir bannıl küşadı ile ba.oll!lllll1'br. Vali ve badema, Jı:alıve tıenlat !iatesln1 

kıımandasile merasime başlan- Belediye Reisi Doktıır Lütfi bizzat tudii.: ve tetkik edece&
mış ve bazrr bulunan Şehir Ban Kırdar, Örlt İdare Kamutanı tir. Bmta Behep, birçok Jrimx'a 
dosu tarafından çalınan :Lıtiklil hazır wmıllflardır. rln, yapdaa lı:alrl'll t4m2atma i-
marşından sonra ımraaimi M;lf Ç<><.-..ıJc ~ ,.....,,.. tiru etmeleridir. Jtcım.iııı7oD, bu' 
nııtk~u Va!i ve Belediye Reisıl ö kil§Gd& itirazlara IUhal verilmemek i-
Doktor Lilt!t Kırdar < namme ğleden 80lll'& uiLt 11 den iti- · ı;ltt bir kma lı:&hvecln.in eorvclce 
Belediye Mektııpçwıu Necati barcn ehrlmlııde Belediye t& -1 ve şimdi arfettit{ kahve vıik-
Çiııer ..,._.~..,.; n.fmdan inşaatı tamamlanan 4 taria.nm •...+<" ettirdilrteıı. aon-

ecıili"' 9ın;.-hltabesine (S.,. çocuk bahçelılııbı resmi küŞ2dı 1 ra tevmt ~de lı:mdisiııe i
Jin arkadiışlar, !!tvgill yavru- yapılmııJtır. Bu ldlıpıd mıırasim-1 cap eden ı-YJ aymııoakbr. 
tar, diye b~lamış. 23 Nisan lerinde bimat Vali w Belediy• 1 Bt dan bqka lı:ııru kaı-ıei
Çocuk ve Mlll! HA!rimlyet bay- Belsı DokOOr I.ttıl K:ırdaı- hazır !er. her ne kathr kabveciıı -.. 
mil" nın hnsusiyetlni ve bilyQJr,. bulunmu.fbir. Saai H de VaU Jiyet fiyatı 130-H8 ltıır11'& arfr 
ıu,ııunu tebarüz ettirdilrteı:ı 80!1- Ye &ıledlya Relıll Doldıar l.üt- sında ise de, mı:ıhteılf vasrtalan 
ra sıszıertııı şöyle tamamı...,,.. fi Kırdar, Belecily8 ve Vilayet tatnıbı maksadile -.ıfe;lilen p.
lardır: erkanı ve kalabalık 1ıtr halk ra heuplanırııa btı ıaiktarm 180 
ıuıwtıef'M Tcarıkı ~ cıtf1fl.e 1ııo- lıilttesı N!~taııı ~ hah~ • kadar c;ııkbtı-ııı !Oh etmekte 

;<,,..,.,,,.,, bu doıMd& ı ııi önünde ha.ar bııhnnıyonlu. ve kahve tbtlk!n dh:mfl meşhıat 
Y-ı-..,ı- · ı Vali ve Belodlye ReW Doktor lıırında bu cihetin de ııazarı dik 

"- Sovıa ~' 1 Lntfi Kırdar btmıd& bir hltab& katı- ahm =' ıııt-ektedtrı.r. 

1 y 
Bu hususta Bü/,reşte bulu
nan hey' etimiz alakadar

lar-la temas halinde 
Rnmanyaya giden peırol ofi-ı 

ai mUdilrl1 Hı.tim Sıı.bune·ı ile 
ofis s:ıtış f(ftlhl'ııi "" 1 ını Nejat-ı' 
tan miirekkep hey'ct, Bükreşte-
ki temaslarına deı:am etmekt&
dlr. ~rimlz.e gıı!<':ı haberler, 
ba tem:ıslanıı milsbet safhada 
eereyaıı ettlğiııi pısteı::ınel tedir. 
Bilindiği gilıl., petrol liıuited 
ri)'8'*"tinde Rttmen !erki bir 
smkaveleııame imzalar.mı~tı. 

Bn mukaweıl - mııcıbinııe 
Rumelıler besin ve gaz ~evlci-

yatı eııüındaki tanııhütlerini 
yerine eetinnekteJirler. 

Ayru:a petrol Ofisı namına. 
da bir mıık&"-elename , ızalan&
ealrtlr. Yukarda ismi geçen he
yet, Ruınaııyaya bu iş için gön
derihniştir. Yakın<lıı venidon 
btr mukavelename. iıt'l";laıuı.ca
ğ:ı haberleri gelme ktı..Ji r 

İa.şe teııkiliitı Petrol ')fori, ge 
rek ınemleltetimi7.E> ııe~rol ve 
bw.1':ın ithalltında, g~reku stok 
lanıı tıevztinde nAwn rolünü 
a,ınaınaktadır. 

Sıtma ile m ·· ca ele 
l.çiouie l»dwulu.ğtı.auaı ~ irad ~ ft ınfttııılıkibton resmi Komisyuı, bl!tiln ha cibetlerl 

ııün!,G llarbintıı lcaptmlaıJ ~ k1llJadı yaplhnıP. Nlantaşın· tetkik edecelttir f • 
" dayana.ğt fnillet/.erM 1- v. dan ııonra aaat lf.,30 dıL Harbi· Kahve tevziat llıılesi, b&,ıe ızmirdeki Sıtma mıntakalarında 
~ boğı#tıp iıMa eılU.ttğl ,a. saat l~.30 da 'l\:p ba.,ı ve hazırlandıktan ııonn. Jıame a -
l>ir ıloıılrde ~ ııe 1'ib1ıa ._ aat 17 de Aksaray oocuk balı- t:JsParı yine eU;iııi gibi Lıtanı..ı J tedb" } ı çitıtls k milJi gllıwlııR"" tıııır'U 9eierinln ı.nıİ kftlaıılı yapıl- kahve w çay itbaltt birliği ta.- esas } Jr er a IDIYOr 
oaebılıııı~l'd6 lcoı~ ~ mı~ır. rafıııdaıt yaplaa.kiır. lıı7Jıııı::on yorwıJci ma.-.r ııe ôJ6. Ha:llotd ı. k. '.lmılrden bilıdlril~ - Be-1 rulara.lı: lwrııtulneaktır. İzmir 
ri Tii.rkifl9tle imwıımu. tıe ~ Dliıı :sabe.lıtan ttibue:n Ş<"hri· E narhı b k lediye, VU1yet Sltına Mlicadeie lıallruıdan 16-65 ya.ş arasında 
~ oMo& ~- """" mizde bulıınan blKthı Halkevle-. t et araş 1'oınisyommun aldığı kararlar olan erkekler bu mükellefiyete 
biı-Ju ~ti.u, b;lyııiil lııriM- rinde meraııtnıler tertlp olun • indirildi dairesinde gehir civannda ba- Wri tııtıı!aealdır. Her ıııükellet 
11ıi:i:dmı, tniUetin~ a Wkf ıııuı,,ı:w-. Gece Weri ayrıca taklıkları Sıtma ı.11lıcadelesi bataklıklarda üçer gün çalışa-
vus/14"*'-, MillHJtJ(".M • · 

1 
.t- ltoriferanıılar, ...._... ve pi· ll'lyst 1ltlrabbe ~ Kanun va alimatna.meei ger&- caktır. Çalıı;ıma.k istemiyen ve 

m/~1~ oba _...ı- 1 yeeler verm~er ve bu suretl& nım Paarteai güııld!. ~ ğinoe küçük sly mUltelleflyetl içtimai vaziyetleri ootakltlda
eivar halkının parlalc bir gün da et. ııarlmıı yenidm tetkik e- ile kurutmalı: için faaliyete gec;- nn kurutulmasında çalı!jrnıya 
ve ı;cce ge<:inne9hrl tmlhı et - derele kilo be4ma 5 ~ tm- miııtır. Gtizelyllb. ile İnciraltı Jniisait olmıyanlar üç günlük tne1ıt ., 11ıenaaaet w 

~ t~ oJatı "" mişlerdlr. ..m.t y.pığını yaı:ımııtılı:. plijı ara.sında bulunan batak- amele ücreti kıı.rşılıV,uu Bekdi-

bir 

azırlanı or 
oo evvel N~rıuıııı dayak ,.edi

liği l'. :c;ni katip mu:ıvini C&
Win L'lımartc:si günü ~a. 
gideceği haber alınmıftlr. 1 

'lfıa.lftm olduğu ü..-e Celil.l, 
bir müddet evvel de l.ta.nbul · 
İtlı&Urt Brr!ikleri rnımma Anka
ra.ya gitmişti. Cela.J. bu sefer, 
İııtanbul İhracat Birlikleri na.
mına gideeekUr. Ayni Z&manda 
1rmir B~rl:ltlerind~ b6r müınea 
sil Ankara) a gidecek ve Birlik
ler broçürün · ~ 
iştin\k edecektir. Bu brotür t 
ame ik olacak, Birliklerin ~ 
mesinden ilk iki senesi iJ.1:isadt, 
ticari vaziyetimiz ile kurulufuD
daıı. sonraki iJı:tisa.dl, ticari va.
ziyet.iıni.zi., itlıalAt ve ihracatımı-. 
zı birliklerden elde edilen fay
dalı ımukayeııelerle ımlat.acak 
tır. 

Ustasının cef-eti~ 

nin satan çırak 

Kesik 
baca ı r 

i4 

ıı...,, eclMoe yeıti 1ıariWril 
~ ııeçW9r-
ce:k 01-~ Ye '°*' ~ 
mu:daıı alıymwı:.,. • 

Necati ~erin çok al••• 
nan hitabesinden !IOllrll, Şehir 

Bu arada l!lmte8ull Hallre9i Bu nuhm buglb>deo it1l:ıarm 1 lılı: da bu milkellefiyete uy<iu- yeye vereceklerdir. 

~!;~~ ~~:=:ım: =~Z=:=!~ Bo"yle t0 vll olur mu?,,_,! Sişli Halb\>tllde bir giirlıüs na 60, 70 kunııJ llzeri-ııden _. T {J , 
çoCTı k nrltsabe ımeı twırtip olun - tııaca.ktır. muştur. Bo mftııabakaya 24 ço- --~· - l 

Tophanede kahved Muharre
ınin yatıı da çıraklık eden Ah
met Uluç ustasına :ut elbisele
ri çalıp satmaktan •uclıı olarak 
evvelki gün Allliye lkiı:ıei Ceza 
mahkemesinde muhakeme edil
nıiye lıa•lıı.nmıııtır. ımed'in 
bundan başka SiiUüeede Bayan 
Meleğin penceresini kır.ırak i
çeriye girip hırsızlık ct.ınek te
,,ebbüiiÜnde hu lund uğu için de 
su:;.lu bulunmaktadır. Ancak 
d11nışrnaya bazı !jnhitler gelme
diğinden bunların da celbi için 
ınahkaı:ıe netie:elenmem.iş ve 
b~ bir gün<> talik e<J.ilrniştir. 

Otobüsle duvar 
ara!!lı da ezilmit 

Sebze halinde feei bir oıt.obüe 
kazası olmuş, ve Rem7i iınninde .---------...,.. l!eclild AJıaaındaıı Ahmet Halit 

Ya.şaroğ!11. Çocuk Esiıgwııe Ku 
l'OJllU namma Doktor Fethi Er-
der., Salih Ahı:net birer hitabe 
,ic&d etmtııer ve nıiltealı:ibeıı 

r<eni Sabah 
ABONE BEDEIJ 

TUrklye ı.o.ı.ııı 

llLNILIK 1:400 K ... 2100 K ... 
t AYLIK 7li0 • - > 
I AVLIK 400 • .. • 

ı 1 AVLIK ıao • -• 
24 Nlun 1H1 PERl}EMBE 

U RetriUlevvet lıM 
11 Nisan 1357 

ı:üin 1~, Ay 4, Y•I: 941 K....., 1&1 

oa ... Ojjlo ikindi 

10,JQ 5.lb 9,03 !ant 

u• 12,lZ uı,oı v-
Akfam Yatılı ı ..... k 

ı:ıro 1,4 ı 8,19 Eiattf 

18.58 20,38 3,18 Vasati 

DiKKAT 
.-v'••I ..... h• • flMar"llN yazı .. r 

ve evNk ••edHeln edil••I" l•dıl 
eluntRU ve buft1•,.ı• kayt.oım ...... 
,. •• .._,., hl• otr •-ıı.- ı.aw 

-411JD•L 

eıık iştin\k etmlşttr. H&.kem lit Yaııaro0ıı .,unlan söyiemit- p k bett" " • • • k d 
heyeti hepsi çok aerimH ve giir- tir : arasını ay ıgı ıçın a ı-
biiz olan bu çocnklanıt en gür- Sevgili Tllrk Çocaklan · ta ı k f 
bl\7.Ün1\ lllf'Çmekte lcls lı:afmış< ve Bugün 2.'I Nisan Çocuk bay- nın çan sını ça ıp açmış .. 
netlc·-de hı;ı:ım btrin~ addedıl&; ra.mıdır. Şu dakikada yıırdn
~- l;er ~rine hı-dıyeler tevzı muzun dört buıeağ:ınd&ki bütün 

ÜıJ <'r ır. . . Türk c;oeukları sizin gibi bu bü- Sultan Ahmet Sulh Ü~ün-
~klldar Halkeftıde m.~r~.ım yük bayramı sevmÇle kutla- eü Ceza. mahkemesine bir 

Oskuc r Halk Partisi onunde maktadırlar. Bayramınız, sizin rurs rJık cürmü meşhudu gel
yaj;lm• _t:ırde Üııkildar Ka ı için de, bütün yurttaki kardeş- di. Kapalıçarıpda öteberi alını-

k 
erasımth O _, .. al rakymıı23- Jeriniz '9IJl de kutlu olııun . ., ya ~ıkan bir kadıncağızın clin-

~mı saneh n~ soz. a . . Bundan eonra M1Ht Bilıtmi _ deki ~antayı kapıp kacmakt.aıı 
N~ın rJ'Mlıyetlııı tebanlz yete ve bttyük lı&yrama geçen suçlu bulunan bir dclil<aıılı idi 
ettınnı~ercljr. ~feraslm eFrutStn· hatip yurdun bugünktt htlrriyaıt bu. Adı da Tarıktı. 
da hazır bv~a.n mekteplılere ve istikllllne işaret etmiş Ya Mahkemenin hu:ruruna ~'lk· 
hediyt'ler tevzi ohınmııştur. sözlerini ,c;yte bitlrmiııtir : 1 tığı zaman biraz utanır; :uah-
Fraı-~ ,,.,,.;ıeıı "Burada bW! sulh ve sükfm cup olur gibi göründü. fakat 
'~ . içinde bu güzel günleri yaşatan· ço!-: geçmeden bülbül gibi ilt-

Çoeuk ?ayramı milnuebetile büyük Cuınhıırreisinıiz ve Milli meğe, vaptığı hareketi inkar 
Çocuk Es'~e Kurumu lstan- ş.efhnu t.met !nönil'ne ve o _ etmeyip aocıık te'vil cihe
bul merh!Zı tarafmdıuı Fransız nun yüce Bükilmetile değişmez tine sıqımıya başladı. F.ıkat 
tiyatrosunda bir mllıııamere v&- başkanı olduğu Cumhuriyet bunlar da pek >.ın·a ve stır<'ti 
r!l-r ış ve çocııkl:ı_:a paata, sand- Halk Partisine sevgi ve saygı- te'vinenti. 

çarptılar< Bir yank~'S.ici falan 
aldı. Yahutta düşürdüm kim 
bilir. Arkadaşlarıma. anlattım 
hepsi bana dediler kL 

- Yahu mademki ilyJedir. 
Ne duruyorsun, git ~ı .de biri
sinden çarp. Çarşıya çık r,3m
di. Gözüne kestirdiğin bir ka· 
dmın çantasını kaµ, ka<;. ·te 
bu. • 

Ben de bunu muvafık gör
düm. D(>rhal ~rmy~ geldim, 
bu bayanı gfü·üµ çıuıtasını t:ı
ııarlıyarak bird iJire elin <·n 
kaptım amma ç;ı.bıık :;.tkatadı
lıı.r. Nı- YaJ>'!j•ım arka a,ıara 
ııydunı >.~te. 

1'1C ve şeker da,,örtılınışbr. Be- !arımızı teıkrarlarken hudutları- Suçlu Tank suçıfüıı tnkar 
yoğhı. ka.-.ıı kolu tarafı'ld«nl mw aralıaıı gibi bekleyen tuç ~ et.miyerek şöyle diynrdıı · Bu ileri r.ürfüeıı ı;pbep ve ö
Maknıın şalonlarında bir cocuk reli kalıram.an askerlerimize de - Evet yıaptını. Fakat bir rur genç ıçluyu f tın bir mev· 
müs:ııneresi venlntlştir< · minnet ve filkran botı;Jarımm cahillik ettim iste r,' i de .ır- kiye düş:Urnıiiştii. MaJık,·me 

Ş~li Halke•ıfıuie unııtmamalıyıs. ka.daşlarım kandıra l:ır On U- bwılar rla; nek zırva ve udan 
Ciimhuriyet Raik Partisi ve Baı,1mızdaki fııönü, sınırlan- ra !radar bir p~ı~m vardL Na- bu acık t:öz hırFm diirt ay 

Yoksul çocuklara yardım cemi- ouzdaki Kahraman Mehmetçik •l oldu bibn rom. Bunu hapse ll'iahkUnı etti ve derhal 
yetleri biriliii arlına Şişli Hal- ve karşımuıdalrl Tttrk çocuğu., kaybettim. &lkı d~ benden tevkif" ne karar yerdi, 

bri Reisi M:aallim Ahmet Hal - Sen bin J&(IL., '------------·--------' 

bir tüccar halden dığı malla· 
rı bir arabaya yiikletmekte ol- ı ı_ _____ _::_..;....-

cluğu sırada Eyyiip-Keresteci - Mi li şiir ahen-'~' 
ler hattın& ~!emekte olan ııo- •• 
för AJbert'in idaresindeki 3091 Muhterem okuyucnl . ._ 
plil:a.lı otoooaün Jilddetli bir (Yeni Sabahı da arwrıı 2 
.sadrmcsine uıAı uz ka.lmışbr< eden edebi makalelerini 1 ~ 
Remzi bir mi'dd l otobüs önün· pı 
de süriik1ı!llwş ve sonra MI 1&kip ettikleri kıymetli 
dl\"arile 0tcıl:!lis arıunndıı lta!a· rir arkadaşunız R;ıhi J'ıı6 
rak ezilmiırt.ir. J"a.rıucdan ve dıç ııe§retlıği bu gerı.d~ 
muhtcl.;f ye-lerind ~r yara- deli eserinin ön sözünd~ 
lı bu:huı.an Remzi f'ernı.hpaşa çük eser: ulnsal güni.i' .• 
hastahaııeııU:ıe .kaldırıhnış ve iP" 
aU{;lu şoför yakalanrnı.ur. olan (Türk iiri) ııin 6.Jıe 

liğiue 'e birliğine h~t 
PO LI S T Er siııdectir., .demektedir. 

Evin daıuından Muhamr tevnı<u g~, 
_ı·:;'"e:n amele "Küçük .. ded. iği eser.~tl~ ~ -~ yazılnu~ olanların ~ııµlı 

Suadiyede bir ir ııatta r,alı- ııe!Ahiyetl's.ı ve en (S.i ...a 
oan Ye Kadıköyünde oturan Sa- Milli Tür!< !liirile • ıır'. 
dl: !'V ·clki gün yeni .;•:ıpılan bi- di eserler oıerıı.klıı;ı okııf 
ııaya yağmur borularile oluk· nmıza hararetle tavsiye 
Jarını takmakla ikeıı birdenbire 
muvıı.zenesi!li kaylıe is ve 10 ÇOCUK 
metre irtifad.'ln yuvarlanarak Türk - seııiıı e# ,:,ı 
başı.odan ve 11Ü1-<\ldiinün muhte- çoeugıı, Pi'] 
lif ycrlerioden yara!aıımışur. ve faideli dergilerinde!' 
Sadi baygı.n bir )lalde Nümııne (Cocul< l dur. Renkli. ııol 
hastahaııesiue ka.ldır.ılQllş ve te- li bu dergiyi alma!arıJll 
davl altına aluumştır. leriııden iste. 
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---==Bu kadarı 
Türk kadını"lın 
geni hareketi \ntalya ve havalisinden notlar 

:=::J Yazan: Daniş Remzi Korok - lllişl. Hav hed fi A nk&ra Yardım9&venlel 

Cemiyfltlııe mensup b'l
yanlann. bir lıeyıınnanw ııeure-
derek vurd bduılarml yurdllll 
müdafasını .lı:uvetlendımıelt içın 
vazife başına davet ..aı-i, c;olı 
ırüzel ve çok yerinde bir har& 
lı:e:.tir. Bavaa Mevhibe lnönü. 
nün riyaset ettiği bu hayırb 
teşebbüsün JUl'"'.ı.ın her tarafın
da derhal mAke9 olduğwııı P. 
rü) orus. Bayanlar Ck İl olarak 
ordu ı:ı'ıhat daireleunde vazife 
almışlardır. Kısa btt zaman 
zarfında lıuuwı dı.ha. ziyade 
~nışleyeceğl ve diğPr münr~-J ıt 
saha.hırda da kadınlarunızuı ;;eJt 
ala.caklan muhakkaktır. 

1" ük ıı~g t~rziye meraıi:rı 1• • Halkın 
nınunıyett. - Noçeraya dayak zi-

Falan ven. til1n ııolda.ya dü
düklü motosikletler veya zilli 
mıı.şa.lı paraşiltçiiler birikmiş!. 

Uçuculult nasıl bir gayeye doğru 
gidiyor ••• Ve bundaki esaslar 11a/ eti. - Yontofu .. o''ldu- .. 1 • ... rü ınesı. -

Nedir bu vak'a/ar J 

Bütün bunlann ~ kadar 
ehetr;miyeti yoktur. 

lılııbakkak olan pı.dar 1d 
Tlirk topra.kl&nııdan bir kanşı 

~. uğrarsa TUrk dövii- Tayyarelerin l ' kın bir istik· 1 - Daha bir~ giin enet 
-43-

1'etı;ızuım bu ııee'eeı bütUn 
Uhıtine de sirayet el:tnişti, . 

.--wc halde nelere muktedir olabile- ~Yazan: Amerika ll.eisicümhuru Mister 
Bana lıozgu.ncu, rakamdan, cekterini diişilnen meslek erba- • ~ Rll%Velt Kızıl deııiıi Amerik= 

laııaıa !raretile büt1llı m..ksa.tla- ~anbktaıı. b&hsetmesin; lUğa-ı bı bu iktidann her halde akıl- Emeklı Hv. Bnb. ticaret gemilerine açmıştı. .Al-
a.yct muayyen vakitte nı-

n~ ·- . . onu ve-.....,. mucıbınce ••·-•_.,_,_ ~ . .......-"" mu-
•........._ vlllretıiııa götürdü

. Oradan da o kısmın önünd 
meydanlığa çıkarwtar e-

'l'am bu sırada ıw · 
.ııwo eınrt ile ha~~ 
~v;:' h~erlert de mey

lmiıı bulunuyor~ınBtn<la di
kadan r... L~ U!ılaruı 
kadarı ;ı;'°YC 6il5.lıenda.ı.ı. 
kk"ül ed karabincrkı·da:_ 

en 250 """tik bir aakerı ku ....,ı • nıuaz-
esaa Vazi YVetti. Hepsi 

eydıuıa. geti~~tte, bulıınuyor, 
·Yi ııelii. en ".iakedonyalı 

ınita.ziın b~: bır Vaziyette 
. e buıunuyor-

Uznumun k , tanı la a:ıııaına. çıkan 
kııma.n':anıJcere gelnıği vı.-

;uı küı-sıye Ya\erı lı=-
ontof y 118.J~ ;r: tcl"('ilınan 

alaııık ~u BÖ•J • .. Yanında 1 
Biz ltaıyıuı er; 8 '>Ylediler: 

tıı nıliıncııailleri. lııgaı ordusu-1 
ve rc:,nıt>n ...:_~'l açık-
~t"~·~·- ~Y"'1 ednrtz ki 
-..~ Yanlış Ve U • 

e lıareket•n d m lecavi-
ı.._, ~n ola'" · 

ile -me~ Türke , • _sız doııt 
'iı, ltte)'lz, biti ılffcdiıı t.a:"ziye VPr
f~ el.teri ayrı a~ :?,,~~~ 

t.ıJ bıZ() bo.inoJ """"11U[ 
llnllzu g·· , .... ~:-< o.makta oldu-

a,!ten ~cıı. ederi,._ \lJl1.1 Bl2deıa os..,, uıız B 1 

e111:4;: U?.crine Malcedonyalı 
hle 0 J'aaı:;:;af ~v.Uye ve teıı-j 
l' teiıl>s ·· ; edi ve nılhıteiı%! 
illik e':ıni3ımıü •ludaklarından' 

Yerek ~a.fft~ . dizitm. nıza.-
Uırtye &llAJı~ olan. U.Jyllll 

rlerlııln he .~ile. ~ 
ayr, Rıkt.ı J'eııı.ıı hnı o.v-

tıılık yaveı:ı ~t;<;<Ie . kuınalı. 
, <>ııuıı aı.arlci Faranti 
lirıl ayağına. kadar ..u "kWa.r ve ö .. ..~eı-elı: 

. Bu tııeruinı ~ rıYıtn et. ' 
et'tlı o ""'·· Y ece nlha-1 

d' """ M:ı.kct\onyah 
l&u hzd::best bırsıuıdi. 
litı l\'aYet lDU~arnf Veki[i 

«?- Gttıllı;'i Aın~nun ve m~-
y. · .Yni zaınand 1ı 

"'' anında d11 "tib a al
""telnıiş bul ı •n oldııkı:a 1 
~ Yaııt•ğı t.ea~-utdu. llerkca ı 
"" te'-~ .- " =n dolayı · · 
" "'1X V~ takdi ıÇUı 
"Yllııl•-- .. r ediyor t k - u.\ l?Of!'.er<l.i". • -

lltıet hepıı · · ~ zlf ~ 
a -ınnunrın. bul1lk ınik-

\l'Of'd, ı. Yet:iııı nıuc<p o-
in gtintt laki 

t .llaaUer P ~ g\inler 
rnıakta, ~nıYl!ni vak'ııla.r 

" ~. gecıı.-~~ hidu;e.. 
kuınar.da.nlıtı ~ Ve ltaı. 

L 7.arureu k Aea tedbirler 
il Bu va.k'alardaıı"'1Pmııda k.ıl-

ve en başta. 
1 

en nıühirn-
NO%ran ge eni dE' sin&

ılci l.arııf~blr _g~ iki ge.. 
hıca ditet- bir doll'lilzneai ile 

Yontotuıı . ~eee de tercü
r clayet \ak'.!~ılt1llıııeai gibı 
• ~nıarı turada. ' ır. 
~\rC~liıu • l<13aca lılkl .... • ye 
<>ıı- ~ 

ıı.· ~ece "akit l.ıirb 
ı bulunı..yord ayl! ilet--

>.- karı.'l<ılosun ~; _ lhton Yol
Ve öntiııde .. ~"'obif! geli

ll cıy~ &ık ~~)'1!., llı:ı Tlirlt 
\erme1ortuı orne ça.larak 

eleı;nı iııa...,t ' k<ınara Çeki.1-
'llliciler olduk edıyordu. Türk\ 

• dıı. lf!i · Çn . sa.rtıoş ve 
ııuyorl&.r<!ı~dtrtniş bıı-1 
1 lyada böyle o Rırııda 
~~lıill İta.lyıınJar~r otomobil 
~"'- Bunu hi••"" alt bulıına.-
1 &'tını i • · , "'"""'-'E.ıl Ve d i\011 
ıbur cll.!r. de bunUn i in...,.,: ' 
il Un al<iınnaınazı • ç i'll 
);;,1'111, ıga a.1-

lllei itti oı.tı ko~neyi \ıli la ~" 
er !ııe ld ...... a.. 

a. Ltıtüıı . a •rınaya aldir' 
ı k hır beton voıu ~ 

~t adar Yürtic'iil•• ,.._ ı " •ı%b"[' ~. _,,,_ 
ıler•rı l(eın,' ın içinde hol<li-' 
ı..lini gPnıic':"1Ya. alan ııiiylen. , 
1l'llııyorlardj ler ııııttyıır fllkat j 
dllrdu ve k · Bu aralık ara.-
da.veı((l11 ~f!Olosla birlıkte I 

la ra '"lne . nen Sln<ımacı 
ı.. GtoınobiJibnek Ü.N c bu- 1 

ı~ ~el_lılcller e~ ~dl Bu sı
:-ıuı e ılerl~ıniş ve 
~ g~n karan1'!:1arı aı-a-
~~~ %kr kay1ıo1nıuR1ar<1ı. 
;-'"'.'ııt. llaı lln . uzaklaşıp git
~di buki.. hiç de bö 

u ı; 1~r otomobilin du~ 
blı-;bft. er etmez; iki ar

lıı. luaa birer aa-
1 

nnı anlatmışlar ve hemen ilk ntme hesapıar;yıe üııtuvanı ıar· _hayret verici dereceleri bu- n CELASIN manıa.rııı Mısır hududuna ka.-
lı:~ girerek s::.klanmL~la.rdı. hendı>seyi birlıirine kanştmp ~- lacagmı kestirmekte ve bundan ·~---·---------< dar gel.erek Kızıl denize hava.-
N de edecE'ğİ riyazi düsturlann be dola ı d b l - ril k - dan akl•.,..n• bulundu.klaruı 
loe hareket ettikten birn son- """'- on. emın bu elıemmiveUe '.!ılütena- na göre m yese yapma • dan bu denime indirme ve bin-

<>c,c:ra otomobilden inip kotıJK>o '""-•im önüme s~ .. , . a u znes ege ve ece 1 uka k hak 1 y _,_y -

ra onlar köşelerinden derhal Ben Milli Mücadeleyi b&şa.ı-- sip olmasını mrurl görlnekte h ve yerinde olur. dinııe ve aalıillerde montaj tec-
fırlamışlar ve birer zebella gi- mış bir ırkın evlidıyım. ıdıler. 939 da ha.şlıyan Avrupa. Havıwiliğın ordı.ı ve donanma rübe işleri taciz edilebileceğin-

Dü:ıva tıırilıleıi tedkik tdll
dlği tıılr.dirde, Tilr!t kadınının 

erkeğinin yaru.nd'a va2ife alaJl 
ilk kadın old.ıı-u görülür. Türk 
kadım erkeğim hiç J:rir zatn.ı:.ıl 
78.lnız bırakmamıştır. O dövü
•ürken daima orounıın arkasın
da bulunmuş, yar:uıle.ruu teda.. 
vi etmiş ve erkeğinin cesaret 
ve kahramanlığım takvive ~ 
cek hareketlerde bulunmwıtur. 

bı b,çare sinemacının başm.ıı di-, Bundan 22 sene evvel de harplerinin müthiş bilançoları- ile miin••ebeti: Zamanımmla 1 dendir ki, İngilizler lra.k müna.-
kilmirılerdi: bor.guncu. P-ene mantıktan, ra.- / na iL•veten son günlerdeki hava havacılık ordu ve donanmanın kale yollarım açmak makBadile 

- Ulan makarmı.ct! Şenmiy- kanıdan, lügaritıneden ve üstu- tarruzl'U'l ceııubUŞarki Avnıpa- ı arasına oıılann ayrılmaz bir I Basra körfezine bi:- ordu çıkar
din demincek bize küfür eden vani hendese diisturia.rındsn 1 da ve gima.li Afrikadaki icraaü- cüzü ol.aralı: ka.tılııuştır. Onlara dıl<ları haber verilmektedir. ı. 
otomobil<ien.. '-- L-ediyo-'·· le de havacılık hemen her gun·· kuvvetli bir yardımcıdır, hatta te bu teşebbüs te hav•mı.m. de-

.....,. '""- 1 buıılarm eksilt ve gediklerini ....._A N~era. donıma doldura.ca.lı: o =an 1.--~·-·-"- bir ,_... kendinden balısettirmektedir. J n.izle beraber kara onlusunwı 
kadac korlann• ve •••bı bozuk ~................. ...,.. Avnıpa. tra'-"·inde Beı~t kapadıı';1 da görtilmektedir. Yal- bir müzaheretidir. 

..., - devlet ve millet d~' birbınn' • e ~ ..,.A · b '"'---tJ · •-- ~•·ı.. ha bır halde tir tir titn.meğe baş- ~,..., ~phesiz acıklı. bir perde teşkil 1 ruz u '"'"""' erme .... r.,..... - 2 - Atlantik muharebesi d& 
lllınıştı. O en ziyade öldürlU- lı:enetleşmig b;r düşıııa.n dünya · etmektedir. vacılık da ordu \re doıııuıınadan vam ederken yine clonanma. ha
n;-ekten korkuyor; pisi piHhe · • vardı. Ordumuz yoktu, sili· Bundan çok evvel havacılık yardım ve müzaheret ister. ltiıniyetine dayanan seyyal bir 
&ıyan olmaktan dehşetli surette hımız yoktu, pa.ramııı yoktu. hakkında birçok şeyler söylen- Çünkü haddizabnda çok kud- pLln değiştirme göze çarpıyor. 
çeltiniyt\nlu. Biliyordu ki, onu Fazla olarak aramı:ıda bugün- di ve yazıldı. Hatti bazan bu reUi havacılığuı hassas tarafla,. ı Bu da Asur a.dalannda Ameri
ııınıdi şu iki Türle öldürse mu- künden fazla bozguncu ve dözler ve Yazılar fazla gayret· n da. vardır. lııte Almanlar adet kan üsleri ve Groenland üsleri
baklı:ak kimvurduya gioordi. beşımı:ı:ıfa padişah denilen bir 1 k~ gibı. teıAk.ki edildiği vaki ~~~~~e~!:~,.,..~e~- ı dir. Bu suretle Asur adalan 
~ındaıı na bir arıyaıı, ne\ afet var-dl. 1 olmuştur. 939 harbine takıı.d- 1 -..-· '"" '""" Atlantikte bir deniz ve muta.
hır 80l"ll.n bulunur; bulunsa bi· Göz kırpmadık, dilşünmedik dllm eden sıralarda Fransa mat- ten çok istifade ettiler; kara Yassıt bir hava. üssü olabileceği 
1c. mulı~kkak . Türk pollili işi iç 1'll hesap E'tmedik: Btitün şiddet ~ıı~~i tenkitler bir hayli ordularının ileri hareketile h3.sıl gibi Amerika • Groenland - lı- ı 
e.ıer, mütecas deri meydana cı- 1 !ll gayzımızla diişmamn gırtıs- ı güritltülere sebep olmuştu. Yi· ı olan coğrafi vaziyetten de fay- ı le.nda • İngiltere arasında üç 
karmaz; failleri ele !!eÇerı;e bile gına a.bldık ve yendik. D.0' bundan çok zaman evvel her 1 dalanarak hava harekatında merhaleli ve emniyetli bir de- 1 
ııW<lar, orJar; el altından bru;ka. j I memleket havacılığına ehemmi- · bariz bir avantaja sahip oldu- ıriz ve havı yoludur. Gerçi son 1 

Tlirkler ancı<k ıızak Wkel"rl 
zapt ve istili etmek için büyük 
akınlara çıkbkları zıı.man ka.
dınle.nnı ya.nlanna alma.zlar, on
lan çocukl:ıı ınu:ı ba,\;ffida bıra• 
kırlardı. Bu tedal<il.r kadınlar 
hayatlar!D.1 yeni kahramanlar, 
yeni yiğıUer vet~ti1mek işine 
büyük bir !erağa ta vakfederl;)l' 
dl. 

meıınleketlere kaçırırdı.· Bugii.n Tannya bin gükür or- yet veriyordu, fakat bunların i- lar. Bunu İngiliz adaları ve Al- günlerde uçan kaleler gibi tay-
, Fa.kat o hir de umduğu gibi duhrımız var, bol ıillihımız <;inde zavahiri. kurtarmak kabl- manya arasında. şöylece görebi- ı yarelerin bir merhalude Atlas 

bir neticeye uğramımıo;l..ı. Çi!n- nr, Türk milletinin ull kanı ve !inden olanları da yok değildl. l liriz: İngilizler Almanya içeri&- Okyanusunu geçerek lngilter&
kü k:thraınan ve kabadavı Türlı: engin kalbi gibi tiikemııez bir Bu gibi ihmalle.- son harpte a- rine yapbklan akınlarda 2000 ye geldikleri biklirilmelrtedir. 
gemicileri bu silih= ve müde.· hszinemiz var. Fazla olarak da çık vererek kendini gösterdi. kilometrelik bir mesafeyi dilş- 1 Malı:eme mükemmel ve mesafe 
f~ıt adamı öldUrmeyi kendile- araımooa dün olduğu gibi ~ . Ço~ ~vvetli ve kahir eke&-/ man arazisi üzerinde uçma - yakın bile olsa mutavassıt ve 
rıne ar bilmişler ve ancak onu guncu yok ve başımu:d:ı da a- nyetli bır rakip karşısında elin- ğa mecbur olmalarına mukabil yardımcı meydanlar havacılıkta 

Bu tarihi a.n'aiıe lwylef'iıxlı.ıı
ce hii!A y'l.~ıyor. Bide her köy• 
lil kadın, erlı:eğı ita.dar oprağını 
sürmesini, ekinini biçme:! '.ni, har 
maww yapm:ı.sını b;.lir. Ouun 
için Mehmctc;ik yurdunun mü
dafaasına koştuğu zaman !<öy
deki işl<ırin eskisi gibi yürüy&
~lne ine.mr. Tarla3!nm sü -
rWeceğin.i. oocaklannın ve ka,. 

kemıkleriıı.i kırasiye dövmekle; :ıiz İnönü gfbi 17 milyonun göz den geleni yapan ve neticede 1 Alınanlar ancak 160 km. kadar 1 çok faydalıdır. 
euyunu çıka.nncıya kadar ıslat- bebeği ve kudııi toplanma DleT' mağlup olan küçüklere hUrme- düıım.an arazisi ilzerinde uçarak Üç merhaleli diğer ha-
mak!& iktifa etmişlerdi. Bunn kerli var. te mecburuz. Bazı eksiklikleri- hedeflerine varabiliyorlar. Bun- va yolu ise bir buluş demelrtlr. 
müteakıp sinernaeı Noc:era bir- Demek ni havacılık t&rihine bırakmak dan başka Norveçten Fransa. Yüzlerce asker taşıyan tayya-
k.,. ~ evde dı A•ı.. olnyor iri ta.arn:ıza. yerinde ol fak ı• -·'-ı"le-"' 00 kadar ve centıubuo.~,.._ 1 .... ,,,.. h~"" ahadıı. • rwnm sefalete dü~yeceğini 

bilir. Bu ona 90118UZ v.ı maııe. 
vi lıir kuvvet verir. 

..,. n şanya ,,....a.- höcuma uğrarsa.lı: dünün şı·d~- ur, at mese.. .,..., ·~ .- re er , ~- ........ p agır 
maz bir hale g-. lmişti. uc- Fransa gibi ilini, serveti, telmi- ld A vrupada hatti bugün ş!ına- ma.Jzemeyi ne için taşımasınlar. 

İkinci vak'a ille Yomtoflann tindeıı milyonlıırca defa da.na ği ve sanayii milsait olan bir 1 li Afrikadalri hava harekatı or- S - Ineilizlerin yeni ta.yya.. 
ailesine matuf bulunuyordu. korkunç ve enıtin ba- aavletla memleketin ha~k bakımın- du nıüzaheretine dayanarak tu- bombalarından sonra Amerilta.-

&aaen bugftn Antalya lıalln dlişına.nın gırtl.ağıııa atılır ve dan pek dun bir mert.ebede kal· tunmakta ve iş görmektedir. ) da tayyare lmal&tmda kullanıl-
İşte Tnrk soyunun bugüne 

kadar tarihte blnlerce düşma. • 
nın taarruzuna. uğraın.ııı oldu
ğu halde btıtiln hayatiyetiyle 
dipdiri atakta dıırma.sının bir 
sebebi de budur. 

onlara son dereaıcle kızgındı. gene Yeneriz. mış olması yuk:mlaki müddea- İngilizlere gelince: Denizlere mak üzere e!Astiki bir madde 
BahllS'ıa YllBl'!a.kinin o<Tlu Bundan ~ kadar şüphesi mızı ispat etmez mi? hakim olan ve Amerikanın mil- y>.pıldığı. ve ilk tecrübelerin mu-
Yo::ıtotuıı İtalyan k:umıındanftğı ola.n imam biitün Tlrk d.eğll İngiliz adaları ve imparator- zaheret ve yard.mıına ınıı.z1ıar e>- va.ffakiyetle neticelendiği Jııv 
tımrine _girmL".l olması ve ora. dir. - luğunun merkezi Londra., bir- lruı İngilizler de h!kim donan- ber alınmıştır. Bu suretle hafif
~ ~~e:ılılı: T&Zlfeslni ala.-~ Muhakkak olsa IUdar ki, ÇOlı: ha.n. ta.a.rruzlarına. uğradı , ma ve bu mllzaheretten havae>- liyen tayyarelerin sürat! a.rta.-

4 ~ halka ~ gayet Tllrk to~ bir kal'l§ ve bu taan-uzlar devam etmek- !ık bakımından istifade edecek· cağı gibi kaz.anılan hafifliğe :e 1'll kahlıar bir 'VUiyet tu.rruza uğrwa Tllrt dö .. tedlr. Gerçi Ahnanlsnn adet 1 leri muhakkaktır. Bu yardım mukabil çok miktarda yaııu:t 
. _ -'81 onları flOl1 derec~ cektir. VUıı&- üstliııl!iğil mnhakkakb, fakat\ malzeme ile de tamamlanacak- maddeler (benzin, yağ) ve si-

Türk kadını! Yeni hımılenda 
de sa.na muntfakıy- ti.er dile • 

:!f't! ~~~~~~~~ A. c. SAR.Aç00Lu =~~~=al'!'.!\ ~:~ ~~u~ı da ~yle hulasa ed&- Wı, cep= ~:!1~.at~y~i-
bıın~ bir Giritli fedat gir gece "iiiiiiii~~~~~~iiiij--~~~~~~~~~~~iİfi.;,~~~~~iiaiijiıt~diiijiiiaj~i;;~~~~~~~~~~~~~jdiiitiiiii;İİ~iiiİİ~;fi;;ii~iiiti~ 

nuı.. 

MURAD SERTOGLU 

:~-~bo~ yapmak ist.ooı..1 \i! 
liJl ...,. i.k mevkilne lı:oyınll§ 

1'e Y ontotun yakasuıa. sanlıruır 
ta.. Bu ~ de ,,Cy\e otmuştn: 
• Yıııe bır gece idi. Vmt ya.t-1 
du ~ sonra. bulnnuyor-

eviı ~~ıı ve halkı 
ıı.iinontoflar_ da . blitb lılr aile 

· bir eglentiden 'Peya bir 
miaafirlikten dönmekte idil 
Hep.i !!CD. hepsi ııa.br bir ~ 
yette §arkı söylüycdar gül.. ·· 
eğleAlyorl;ı.r; ağır~~~ 
rek evlerine ya.klqryorlardı 
!ont.oflann ııokalc kapım b~ 
içerlek olduğu için onun gölgeli 
~~k bulunuywcı11• İşte 
da Yllb .. ~lenmiş olan bir şalııa 

u,_bır ~ 

=aşan lta.fneniı: tanıaznlle oo
bekli~~ kapıya teiıı>ffllnl 

Nihayet kafile kap- - ·· 
geldi. &inde analı ~ onune 

~ıbiava !_"klaııan ~n~b~ 
re '"" karaJb ___ __._ b" 

Yabancı ile burun - _........,. ır 
Ve iki y•'---- . buruna geldi. 
g-_rt)ağuıa. """""'1~ ' daha dogrusu 
rıldı. demir gibi eller sa-

- Gık... GıJr 
Derken ôU,ki .. ~ıtı: 
""7 Su.q köpek ... Ses ı;ıkanna_ 

Seni ~bcrteceğim !._ • 
Dıye Çok kinci, QOlı: nefret 

~kaı;t dolu bir kısık ı,:esJe 
. anUğıw tam'U!l.en 'lksetti-

~_)'or-ıu. Bu hale bütün kaf'ılede-
T!_J,adınl0 ... ~ ~ığlıkhn cevap 
~"" l '-"Ok b" ""k bi 'n....,. ··ıe k uyu r hercil-

.. v ~ anna karışık oldu. Fa-
1<at hınız aonra. Yontof kanlar 
~çınd yeı'de yatıyor, bu ~ 
'<'1,llı olan İn.•an ise yolun öbür 
ra~ karanlıklara karuıa
Yurd kaybolmuş bultınu-u. 
. Ertesi gün kumandanlık b; • 

birine .,;rdi 0 rı-
'" · s•rada birkaç ge-

~ ~ Noçer:ırun dav"k Yedi
"' e ınevzuu bahis olarak ku
n_u.ndarıın IUO'l.b\ hÜSbilttl Milden n ye-
Marki ~ıı'.11. V~ konooloe 
mutaıw-nt antı. :ıoıuı:u doğruca 
da aldı. vekili Tıılltııı )'aJUn. 

- Nedir bu "Tat' alar TıılAt 
Bey? •• 

- Bea. ne lıiıe,Un ? .. 

Bu kudret :ınevcut oldukça •ı:ıı il ha.rbin ilk ııeoelerinde ve 1915 
fa'k vasıtalar ve imlı:iıılar daj.. de bu ifi yapmak için kafi de-
ma bulunacak w tekemmül et- recede topumuz da yoktu. Dün-
tirilecektir. yanın her köııesini dolıu;<ık. 
kudret me\ICUt oldukça faik , a- Eskisine yenisine tıa:=adık. 
.,tal'1r ve imlı:inJar daima bulu- Ticaret gemilerimizi topla si -
nacak ve tekemmi11 ettirilecek- lihhyabilınek için nered~ ne 
~ . ,~~~k.~ 

tng-11z harp tlloeöe dıen1.z ti- ( Y E N İ S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S İ Y A S ( T E F R 1 • \ S 1 aa.1ıu gemilerine, sonra. aÇJk de-

caret filosu bu harpte müsavi •----------------------------------...- • niz gemilerine böylece top ter-
ehemıniyette bfr rol oynuyor • - A R E B Es 1 leıştirdik. kıcalc 1916 ııenesi 
!ar. Bundan dolayı bu kadar D E N 1 z A LT ı M U H son be.ha.nnda bütün ticaret fi-
İngil!s bahriyesile Alınan denis loaunwı topla siJJlhlruJması 
alb_lan araıruıdaki mllcadele, mümkün olabildi. 
tarihi hMU.elerin en mllhimlerl lıhğı.m kaybederek d~lirııe y an . lir~ııy_un Bö'y~"..!~~~~~ ı:~ Alman deııi.za.ltıları birer ilti-arasında zikredileeelı: vo bu halli imkansız gibi görür. Fa - ( a Z • """' """™' - \!Cf', böyle silahlı bcaret gemi -
lllÜC3;delen.in neüresl, neeillel"- lı:at İ11 filiya.ta dökülünce ve teh J UUO olara.lc suda kalabilecekle- Jeri tarafından babnlınca on -
ce mılletl,.,.. tarihinin lrı-t'! bir tike artbkça memleketin biz - v ço·. rç ..... l ri müddte 48 saat ola.ra.k ta- !ar gene suyun ;çinde ve toc -
dönllın noktası teı1kJı:i oluna- met.karlan arasında ela cesaret 1 V • ayyün etmifü. pil vasıta.sile iş görmeye m.ec-
calı:tır. fedakarlık, sebat ve zeka fa.ali~ I_ Bir denize.lbnın bir harp ge- bur oldular. Yahut çok uzak • 

y alıus ehemmiyeti ttfbarile yeti eri ayni nisbette artmış; 91 - uı.Wne karşı tek silahı torpil- lardan bir ticaret gemisi gö • 
değil, ileri silri.ilen iınilleri iti- neüce:ı-i tayin etmi§ür. di~ derecede suya. boğar V9 dir. Bir denizalb gemisi. deni- rünce bunun İngiliz mi, yoksa 
b:orile de bu ınilcadele &nizler-- Bizim denWı.ltılara karşı m.t ufki dümenlerini lazım olduğu ııin üstünde, diğer bir harp ge- bitaraf mı olduğuna. bakmıya.
de cereyan eden mııbarebeler!ıı dafaamızın eııasmı, denizalb htl kadar eğerek elektrik motör- misile bir top düellosuna mu - n.k ateıı açtılar bu da Alına.n-
eo haya.tüıidlr. cumlannda.n dört. ho.ttii. beş Jerini işletir. Böylt.-ce denizaltı, kavemet edemez. İsabet eden !arla bitaraflar arasında. büyi!k 

Gecen harpte t__..._
8 

• defa. kurtt.Imuş olan rlcnizcile- arzu olunan derecede suya da- bir tek obüs, deııizalbyı batır· ihtil&flara sebep oldu. Biz de 
merika.ıı.m ve Ja;!;= d;;:. rimizin tehli1,eli denizlere açıl- ıar. Bir denir-alb su taeyikine masa bile, kendi kendine denize düşmanı şaşırtmak, tel'Mdüde 
na.nmalan da yardın: ediyord\L makta.ki cesaret ve azmi teııkil mukavemet edecek sağlamlık- gömülmek inık&nmı da ae.lbe • düşürtmek, aldatmak için harp 
Bununla beraber Almanla.nn ediyordu. Bu cesaret ve azim, ta inşa olunur ve 70 metre ka- der. hile'erine baıı vurduk ve gemi
babnlan 182 denis albsından 1915 yılında. lngiltereden giden dar suya rahatça. batar. An • Ticaret gemilerinde _top !erimize yalancı bayraklar a.s-
tam 175 ta.neııi yLnız lnıdUs dQrt g:ımlden birinin gf'ri gel- cak bundan daha fazla dalma- tık. Bir taraftan da (Qships) is 
vası~lın'ile hlltınhmştır. "' medig·i müthiş ay zarfında bile e.ı tehlikeli idi. Su tazyiki kah- Fakat Almanlar denizaltıle.- mini verdiğimiz tuzak gemileri 

bu sivil gönüllülerin hareket - hını parçalıya.bilirdi. rile harp gemilerine de,,Oil, ti • lekemmüi ettirdik. 
Her biri i\ç dört hatta denis- leri.ni bir dakika teahhura. uğ- Denizaltı. içine sızan deniz ca.ret gemilerine hücum etmek 

muhtac olmadan btt k•dar za. ratmamıştır. 8Uyu, evvel! akümülatörlerden karannı verdikten sonra birse- Tuzak gemiler 
men at; 1 1 a b i 1 en bir gün.. Denizaltı nasıl şeydir? klor intişannı intaç eder ve ri diğer hücum vasıtalanna. haf 
de her biri torpil veya. bom- - her şeyden evvel bu, denizalb vurdular. Bir torpil henı paha- Tuzak gemile~. adam akıl~ı F 
ba ile beş. altı gemi bıi.bra- O yıllara kadar filiyııtta pek mürettebatı arasında korkunç lı, hem denizaltıda az bulunur ııi13.lılanmıs. fakat bütün teslı-
bllen bu denizaltılar, hafta- mo.JUın olmayan bu garip harp ızbraplarla ölüme sebep olur. bir silil.hbr. Ha1buki bir deniz batı gizli tutulmuş ticaret ge
da b'nlerce ticaret gemisinin tarzı hakkında okuvucuyu bi- 90 veya 120 metre derinliğe mu altı her seferinde bir çok tice.- milerioden iba.retü. Bunle.nn 
giri'l cıkb~ adalanmı:ıın etra- ra.z te-ı ıir etmek üzere denizal- kwemet edebilecek bir denizal- ret gemisi batırmaya mukt&- torpilleri ve toplan _vardı. Fa
fını sarmışlardır. Detılı:a!b bir tı hakkında m.alılmat verelim : b yoktu. O zaman au tuyiki ile dirdir. Ağırlığına. göre bir de· kat hep.,ıi bir perde ile, yahut 
süpürge sa.pı ~ti deniz w.ffin- Bu nazik makine deniz üs • gemi çatlar ve derhal Okyanu- nizalb 8 veya 20 torpil taşıya- müteharrik safhalarla örtülü. 
de V?hpz :ıeriakopunu göstere- tünde petrol yakan motörle iR· sun dibine giderdi. biJ:r. Torpilin imali uzuo sürer. gizli idi. Tuzak: gemiler, bütün 
~~· r'~lmı.Jı<nn arasından torpi- ler ve o devirde deniz tistünde Bir denizalb, suyun dibinde İşte bundan dolayı Alınanlar ticaret yollanna dağıblınışb. 
!mı savurabiliyor. Suyun iistü- 16 v~ya 17 mil ka:hr sürnte ancak akümülatörleri ile boşa- denizalblanru toplarla tes- Bu yalancı ticaret gemilerine 
n.e ı;ılr-."."ak müdafaasız ve si - malikti. Deniz altında elektrik lıncaya kadar durabilir. Oııd&:n llh etmeğe başladılar. Kü· rastlıyan Alınan denizalbları 
la.hsız bi,. gemiyi topilc babn- akümülil.törleri vasıtası le hare- sonra. suyun üstüne -sıkmaya çük gemi suyun içinde bir torpillerini tasarruf etme.k üze. 
yor, yalovur, yahut ~im ol - ket etmektedir. Ve bu akümü- mecburdur. O sırada kendini ticarf't gemisi görünce suyun re topla hücuma kalktıkları za
~a.va mPPbur edlYor. Sonrıı de- latörler, deniz ü.stünde yürür- müdafaa edecek halde değildir. üstiliıe çıkıyor ve isterse top man alelacele mürettebe.tıımz
nızın ııoıımız sularına gömülerek keıı motörlerl tarafından dol- Ancak akümülatörlerini dol- mermisi ile, isterse ticaret ge- dan bir kısmı tahlisiye sandal-
hi~ bir iz bırakmaduı kaybolup dun•lmalrtadır. durmakla me<,ıguldür. Suyun misinin içine bomba koyarak lanna biniyorlar; gemiden açı
cidiyor. Bıı akümüJAtörler dcniı>altın- derinliği 70 • 80 metreyi geç - gemiyi batınyor. lıyorlar ve Almanlan yalda, -

Bi[ donan.rna.nnı yllldenıllı, da. klirUk g~mive 8 mil kadar miy~:l denizl~rde bir denizaltı Buna karşı, 1915 de benim maya mecbur ediyorlardı. Tam 
~ ~ve eıı ıııkıeı vllk, bu ı'"" bir sllra.t temin etmektedir. Bü- suyun al'ına gic.ı;p yatabilir ve harbiye nazırlığım sırasında. a- JAzım olan menzile yaklaşınca 
nı~ mitna.kaleyi hlnıave etmek tün sılro.tile giderse df-nizaltı orada ist,-t!ii(i Jrnd:>.r bekliyebi- iman tedbir, ticaret gemilerine hemen içeride gizli ln'1liz mü
ve df'.,lziu l~lnde bir Ama ~'bi akümlllo.törlerini (191!i) d~ bir lir. Yalnt?. tu d:ı pek uzun sil- kuvvetli toplar yeıieııtirmek rettebab harp bayrağını çek&
bu e;örihı.ıniven dllşmanı 'ara.'. saa.t kadar idare ed~bilirdi. remez. Dilllin!tıda bulunanla· oldu. Suyun Ustibıde bir deniz relı: denizalb llzerine öldilrilcil 
mnk ol:muRttır. Blr denizaltı batmak istediği nn havaya ihtiya~lan vardır ve altı hücuma. kalkınca ona top- bir atef açı7ord1L 
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Akd niz harplari 
Güreş hazırlı)darı başladı. A· 129 1 da kispeti,, Slrtında lıilW göm-

•lıılı, hııl>i.re idman yapıyord~. leği, kazan dibinde gurünüvc"·· 
Mclla da idm yapıınktan h .• Güreş sa.ııt.::ıe kadar Molla, mişti. Adalı Ha:Wn Edirne . a- , 
li kaJııuyordu. Hele, Adıı.b ile giıreş yerine gelmedi. Herkes ğalarının gözleri bırdenbıre 

(Baf tarafı 1 l~=ı eaY1aJJ1) 
şıhvor ki Almanların Trablusa 
çıkardıkları kuvvetin ta Sollu • 
ına. kadar vilrüvebilmesi bu nıo
törlü kıtaların çoklu;;und:ın ve 
son derece bUytik te~kilata sa
hi;> olnıaiarından değil, İngiliz
! rin o,-a.suu çok zavıf bırakıııar 
lanndan ileri gelnıi;;tir . 

Sarı Şat.ı;n g'J~ind n ?Onm• merak ve heyecan iı;inde idi. Mollaya çevril.ivermişti. 
olla. zıyade geu ış. çc- Mollayı gören ve kon n b Mollayı gören gözler şıı.sır-

1 
ti Jcşrııiıı, olı;unl~ıştı. Yine kişi vardı. O da babası.. Balıımı m~tı. Molla, tam formunda idı. 
&ıtk= yetm.... ;IQ oıw: idi'. . güreş ü Mollayı sou defa o-1 Göz! ri caın gibi parlıyordr.. 

4da.!ı ile .!.W;!aı:;.;n. <.,_aı1ülcli - !arak gördüğü zaman aı aıc.nn- Ca.z,,"!r, davulları ve zurnalan 
•ede iddialı bir g.ı.reş dııJ;a ya- da §Ö)'le bir miikawme rerc-yan 11usturdu. 
pacııtJ. derhal etrafa ~"ı!nıış- t.m.iştj; - Ad:ı,iı Halil, Çolak Molla 
u_ A.dıı.lı ile :Mollr.ıım. ı;ııreı;ını ()fhım inpal!nb keyifli • meydana.!. ı 
görm k için l'öyleriııdcn bır a- ma !,. Adalı Halil de ııo~uştu . 
ı:ış mcral4ı kopup GWD.Wcil- _ Hamdolrun baba.. Kazan dihlııe g len Adalı yan 
neye ~kti. _ Seni gömıek içln, Edi il&- gözle ~. ollayı .~eyraryordu . 

.Adalı ile üçibcU defa olıı.rak liler deliJı: deeik arıyorlar. l lki pehlıvan yagla.nmıı.ga ba<-1 
Mollanın yapaca;';'.l gW:eş hiç _ N4 yapacaklar? • !adılar. 
~~ktı.eşiz oldukı;a hey~-canlı «>-\ , _ _::-. Kimbilir .. Merak ed.tyoı- •

1 

Seyircilcrd G uk, nefes ke-' 
"""' ...... silm · ·. a1mz, iki pehlivanın 

Molla her ne kıı Adalıyı - Ueyda:ıııb gönırlc- ızı;;: - · ut!arınıı vurdt kları yağlı 
~t ıiıı~ mağlup etnı.:' ise de lah!.. ellerin!rı artmndnn başkaj 

r-nc bu güreşin m raklı olara.k Dedi. bir ses l:;idilın;yordu. 
ııeyredileceği mubakkaktı · B:ıbaııı ayrıbrken: İhtiyar Ca:zgı,., gene b gil-

Edırne a.,.~. Ad:ı;ı tarafıııı - Oğlum, p:eç kahııı& tam sa- te rneydmcı idi. İlı.i p~hllvan 
tutmakla beraber G u!cüno &tinde gel! dedi. p"'' ndı ve el bağlayıp kaz:ı.n 
g\ıreşindL'fi ümitlen ~oktu. A· Molla. tam güreş baş!.;. c:ı- dib!r:o gelip klbleye döndül.er. 1 
dclının kolav kolay meydandan ğı Z&lll3n göriiıımüştü. Edirne İhtiyar Cazgır. duasını yap-

. ol!ayı çıkara.ı:::ıyacağına kar 'ı ağal;ırı, Ad:ı.lı ~!. dört gözlo tı. Ve, pehlivnnla.n meyda:ııı. 
ııı ;diler. . Jı(ollnyı ko!luyorl.o.rdı. salıverdi. ı 

Hıı.ttA ağalıı.r, uzun ~tire~ tşte, Molla gelmişti. Ayağın- (A:-lrast vıı.r) 
ile rıııln:Uta:a etmişk;:dı. İlen -.;;;;;;;:-;;;,;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;~:;;;;~;;:,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
gelen ağalıı.rd.ı.n birı ile .Hii.s<:-~ 

ııaka;ıa olmwıtu, 
yin aga arasında ııoyle bir ınu-

1 
- Adalm'll, Molleyı yene-,, ______ _;;,..._.,.,,=-==--=--=--------

"" · eceği sa.bıt olmll!itur. Daha 
ı:ııes:ne bımları görll! ürtlC(;g;z: 

Hüseyin aı';-a cevıı.n verıni§U: 
- Bir kere daha gür üre

lim. Adalı belki bu ııe!er galip 
ı:elir. 

- Eğer, gc1mi;ı ol aydı, Sa-
rış:ı.ban gUrcşınde gr,llrd!. 

- Eh!. Pehllvanhktır bu .. 

-
Belli h.1fı:t~a· fuıt üste yenill'31 ,r i:Jji 'n oi'r şi ila 6 =! .. 
bir pehlivandan hayır ;;eli mi? d , , I d ? = S~nra. Mollanın güresini ! nıçı y hma 1 1 

pek aJı1 gördünUz .. Çok iiı:;tıln.. B;;nda.n b;r kaç ay ev.ve! .şciı- 1 btLsütunl:ırda bu mevzu:?. temas· 
lo'akat. H~yiu ağ- · ·~an rin g<Wı çarpan yerlerme ıJan-1 ettik. Hiç bir orga.ııizatilrün 1 

beyleri ikna etmi,;ti. Böylo ol- La.ı:, ~!er a.siliı.rak tanınmış, Jıclkın kıymetli s:ıatleri:tde bak
makla bcrabor :ığııla. n.e,,'csiz m ıır güreşc;'.!enA iııtırakile. kı olmodı ~ını vau!ık. Kendini 
idikr. Hatta, G 'miiküııcye bir .zengiı:ı blr prcg,.-a.m b:uıırıandığı-· gclin .. Nciedeylı? ded'.k amm11 
Jruıım ağa ve '.ıcy!e,. ;;clmOOi. etra.fn ~ -u. dinliyı:n ~lın.. ı * TilrlWn milli ııporu :ıi • • • Giiınillcilıre "'"'-' oldukça · ,,~...,. Türk_ ol.up ta ben.~euı.ıy~ Aradan aylar geçti. Profesyo-
lıabbalık oluıaşb.ı. Husll!Ji ma- sevımycn var mıdır: Gureş gu· ı ne! güreş aıcmiroiı: yeni ve kıy
heyeti haiz. bir güreş ?!da~ hal nu.'lü ıplıı çc.lte'llcr bil' pazar Şe- metli bir eleman daha kB.2!3.Ildı. 
d~ aşağı yuka.."l on bın kişı top ref stadını hmca,hınç doldurur- Me:"Sinli Ahı:ı:et·Türk gibi knv-

1aıı;~~neliler dnvetlile· ı Ja;Gikeu sa.ati geldi. İIAnl:ı.rda vctli sö~~ün sembolü. 
.rini yedirip ic;irdilcr, ağırladı • iş!ınlm ge:;en xııeşburlardıı.n e- _ Mersuıh etrafa dehşet saçma
lar. Gümiilcünelilerle, Kıwala - ser ı. Fa.ket lıası.lit ve-· de.. g:ı. başladı. İlk hamlede Anado • ı 
lılarm Molladruı ümitleri yüzde ~ el;le cdileı:ı bu yüklU ludıı. sa:yılı bir iki ı,ıı:hliv:uıı lıal"
rüzdü j paraıııA elden kıı.(ınlınamtuı1 ıa,.. !adı. Nıhayet Te.nrdaglıya da 
Molİa, bu seferki gürc:ıtc heı- zım. mayd:ı.n okud:ı. Bir i~i :ı.cı!r .göz 

valdtkinden daha dllzgündü Öteden beriden alell'ıcele top dcr_!ıal bu işı organıze ettiler. 
B ele Beşc;ınaı: güreşinden üç !anan ikinci üc;'lncü ;:;ıruf güreş- Ya~londırlılar. ballandırdılar, 
'dört gömk'. daha iyi idi. 1 çilerc göz kamaşbncı lakaplar g:ı.z~telcr yazdı. 

Sonra. Mollıt, Adalıya alışmış·, takıldı. Geçe:ı pa.·ar millet S<'rcf stıı-
b . Onu nereden tutup neredt11 G~ minderinin o günilu ya- d!na gene rılrın etti. Giir<'ş m:ı
boı:aca.,auı:. biliyordu. Adalı, ı !ancı anılanları, kaplanlıın bir halli hıncahınq doldu. M•r!ri 1i 
Halla için bir pelım..-z küpün • bayii hcybetlcnip .U.landılcrsa A h"net ve T<'kirda ' 1 ıvı s-'l "aıl-ı 
den ~ka bir şey de@!di. da sıntmakta r,ecilmıediler. &- görenlerin yib.ü güldü. Güldü 

Edime! le!', gllrı:ştcn bir fiin yirci \'erdi~i p:ı.n.ya mı, tatmın amma ne kııd:ır?. ı 
evvel Gümillcı.lııcyc ~'.~('r. edilemedliine ıni, bosuııa harca- Güreş vakti geldL Herkeste, 
)dallanın baba:ll Edi.rn::ll!eri narı puann:ı. mı yıuu<tn ?.. . rlr hcvccan hıt'"l\°'~i :VPn<ıcek ?. 

~ıladı .ÇJ"t:iğ.i.ne giltürdü . j Iltdlııeııin hemen eı-tesi günü, Derlten orta.ya İzmirli. Mehmet 
Molla, meydanda yoklu. Edir- ------------ iı;nıiurlo t>ir atı~.,,, ~ıkt.ı. T~l:ir -

neliler merak ediyorlardı. MoJ-1 dniTlıyı 1'c""Sin''"?n da"a Pvvel 
layı görmek, onun son vuiyeti-' ilrfi pt;;,;.;,1i aöyl~i. Velhn•1l 
tıi tetkik etmek iatlyorlard!. Merı;;,..ı> ö•1tı.J"lıi lrn "<'etli rnld-

Deııı:.:dcn yetişen ve Sollum 
gıbi pc't tc m\istablı:em olmıyan 
bir mevki önüne yığılalı lı.ıgi
liz kıta.lan huulan on giliı.dür 

mıhlad.ı ve alel" eele Tvbruk'ıı. 
ıııı;uıan İngiliz kuvve'Jeri bu· 
rn.'illll on gündür m üdıı.l'aa cde
biliyodor. 

l "ilterenin bütün Afrika se
ferlcrind~ en büyük kuvevti, 
g<!'.l!ıı ve d:ı.ima don:ınııı:ısı idi. j 
Şmıdi bu donanma. §İmali Af- 1 

r.L..':l.dalti mllllaf1111dıı. sen derece 
mücs:ıır olruıya ha.~lamıştır. 
Trablus ı;'ilirinin 4D dakika do
nanma ateşine ınn.'"UZ kıılması, 
Tobrukun rnıldııfaasınJa do
nanmının hi:.ınıeti, şimali Afri· 
kadaki Alruıın ilerleyişini bu 
gerile.neye çevir bılecek ka
dıı.r müeı;sirdir . 

Tobruk Alman ve İtalyan 
kuvvetleri tarafından ~ • 
roiştir. Nasıl ki İngiliz ileri ha
reketinde de İtalyanlar bu sa· 
hil :ıelıirlerinde muhasara edili· 
yor ve ileri hareketini ağırla.'r 1 
tınyordu. Fakat arada bir fark 1 
var: Deniıılere hak· olan İn· 
gil'z!cr hem bu sahil şehrine 
ynrı!ııncı lruvctlc. giStıdermış-1 
!er, hem do müdafaas1llt !rolıı.y
ln.ştırımşlaı-dır. Bir de İt:ılyıın
lar İngılizlo?rin Bardlya' a ihraç 
te•-bbüsü y:ı.ptıklannı ve mu
vaffak o'a.ın:ıdıklarını haheı: I 
v rdilcr. Bu muvaffakıyctsiz

J!k bile Alman ve İtalyanların 'ı 
b"ltün sahilde büyük kuvvet -
!erini baı' ~yar.aktır. Denizlere 

1 
hı.,"ilizlcritı hiil<im olmaSl yü- ı 
zünd'm l"erilcrini böyle ihraç\ 
h:ıreketlerine ka~ mütemadi -
yen himayeye mecbur kala-! 
ccl<lardır. 

Trablııs lıombudımanı, bir 
knç gün iGinde. Mihverin şirnnli j 
Afıikaya lcvıı.zun ve milbimmat 
yetiştirmesine vurulan iiı;üncü 
darbedir. F.vvcl:i ~ mühim -
mat ve ru-:ker gemisi bntuıldı; 
sonra bir petrol gemisi ucu • 
nı!du. Şimdi biitün bn lt..'VaZl
ının ihraı; iskelesi tahrip olunu
yor. Hem de donanma ile .. Ya
ni en kat 1 iııııbet.lcri temin e
decek topçu ile. 

Bu kırk dakikalık bornb:ırdı
manı hava kuvvetlerinin a!ruı
l:ın tııın"mlamı~tır. Şimali 
Afı-ik:ı.yıı. Sicilya.dan giden en 
yakın ve kısa yol Tııı.bhıstan 
l?Cf'.eT. Başlm yolJnn mroela 
Bingru:i veya Dernedcn ml'va
s:ı '.a temin etmeleri ı;ıilmkün 
d0ildir. İngiliz donal'm:ı..Qı ml'ı
nirl!r. Trablns bomhardımam-

1 nın chcırımiyeti ~ıra.dadır. 
Alımın ve lt.tlyanlarm Ak

denim ne kadn.r ehemmiyet ve
rerel: lıt-1 batl:ıdıl:ları bütün 
g;wretlcrini bt sabaya haı;ret -
me•r,.;nden anlıı.'lthyor. Fakat 
])lır-..da da karmlanna. İnMl\z 
filosu dikilmiştir \'C anlaşılı
yor ki son söz gene bu filonun Fakat, Molla, Gfüıı'"kiine a- binden rıı2hrtll!' kal·'· 'J'n!<irda't-

ğahrından birinin c:.fL; "ine Ç6- h il• r}l..;.,,, 00I"f''3İne ka """ ıı.' Celıçet SAFA 
Llroiş lı;tirıı.lı:ıt ed:.yon.u. !'lhi1ı do'~"••n r c ""'" v&l:ın ::...-=========== 

olıı.caktu·. 

Molla, ne gilıe;;ten b;:Jo..sedJ.. halle ta hö .. 1 likle ovaıa~,ıı. 

1 
yor, ne kimse ile giirüi,;:y'Jl", bol !'ln•bnd • . ...;;_q t)rc-onİ7 °yonu-
l:ol uyuyordu. Gürc,."C iki güıı na h;r ~ı-jı -,.rnıcnin zamanı' 

Ç Ci"., 

~ idmanlannı bıl":'knıı~l.ı. Se=beoıt güreş Olimpiyat e:mı· <;ol tPn ~;!<tir. 
Molla, 18.f bile kQn~p kcn- piyonu Mersinli Ahmet, =- r· 1,'I !';;,.tcriı~·kt'P hla. Bmıtancıda otıırı:uı Bek!rin. 

dini israf etmek iı:...cniyordıı.. A· yet prof0<yonel güreşc;ilet me-ı 
dalı Halil de mercl< · çind. idi. yanına girdi ve ilk defrezmwı 
Gilınillcüneyı· alt il.3t t.'ı.tiği h&· da 'l'lirltıye baş pehlivanı Te-

,,._,n..,, H"-"n ....... bulu-ılc bi.ı: Türlü Mollayı g··reme • -.._.. ~~· _..., 
ıııişti. nııyor. 

J:i"üseyin ağa, Atlalıya ıııor- :Uers?ııli Alun. dün spor 
mustu: muh~e milracatla şwı-

- Mollayı göl'di.in mü pehli- lan ııöylemi~: 
van ?. - Ben, profesyoııd olınlğ:ı. 

- Etrafı kolaçan etmedin ml karar ..wdim. .. İü güre~ 
be? Tll.rltiye ba.şpchilva.ııı Tek.ircl:ı.ğ-

-Ettim, fakat, Mollaya bir j Iı Hüseyin i!o yapmalı: istiyo-
türlü rastla:;:unadmı.. ruın.. Tekirdağlıyı §1Dtdiyo !. ıı.-

- Babasuım yanında :rıık • ı dar ına.,"ttlp eden oımıulı. Çün-
- öyle... IAI, proftısyonel güreşçiler için-
- Şunu bir kero göıtıeydik de o yeııocek pehlivan bulıın-

f a olmı.ı.zdı. madı. Beo, Tt>kirdıığlı ile kozu-
- Ya, ne derecede ~şide 'l"e mu pay etmek istiyorum B:li

idmanda oldnğunu yilzünden, JOl'8UJlllZ ki, ben O!iınpiyetl:ı.r
gözilııdeıı sezıırdlk. . da dünya ~ampiyonlıı.,"unıı el

- Ben de omı merak edip • lllU1 bir pe:ılivanmı. . . Lfitfcn 
18$lnlım ya;.. bu södıırimı gazetenizle illin ct-

Dedi. men.ci rica ooerim. j 
H:ılbnlı:I, Molla lla.ıuıırtıra çe- Menıinll Alımedin dil ·Jcrini 

.Jdlmi!ı gibiydi. Hllseyin ağa., yerine getiriyoruz.. Ve Tel::iı:ıhğ 
g'liteş gününden bir gUn evvel h Hilseyinden de cevap lıclıli- 1 
)ıfollarun babasına l!Ordo : yoruz. .. 

- Molla, nerede ~ba?. Bugiln bir muharririmiı-ı Te-
- Vallahi ben de bi!miyonım. lrird:tğlı Hüscyine gör.dc..--erek 
- Gümülciinedc yoıt mu? fikrini ııoracıı,,"'ız. B&kal.ım ne cc-
- Burada.. Nasıl yok? Ya.- n.p 'Yel'llCek. 

nn güreş tutacak!. Mersinli A bmct okk iı r-
Dedi. be2t güreşte ıı:;tıı. ve aca · bir 

H IJ" • Edimt'I" ağalara, A•la- pelıliV211dır... Bu giircı; çok 
h Halil bir türifi k n clıöıne 

1 

meı-ı · b olı ı muhal:lml'.'11". 
geLnciye kad Mollayı görme- T ğlı m· yinirı cevab r.ı 

· !erdi , j bekli~ Ilın... ı 

G. S. - B. S ru 
· -er ~a!!çe de 
""'"""'"'im Ga;ıçlik 

·· ~· y~nd" 

Hl .. ._ kızı !tın dün Boırta ıeı 1 
yoh rt gider oorı Rasımm ida
., ·~d· ti nrnb:ı.y:ı. "' !"P rnl! al-/ 
t• 'a. kalmış ve eri!migtir. Al
tln l'Ok afı~ yaralı bir !ııılde 
N 1 uuc lııı.ııt:ıh~n'!frine k:ıldı -
rılrm ve suçlu ııralıncı y:ı.lcalruı
mı~tır. 
~~ 

Aç lı eşek ,. -..r 
Ya.aile Ankıı.rada hnlanduğu• 

mnz sırada hııs'"..al:ı.mm küçük 
kıı:ımızı içten gelen hir alaka ve• 
biiyUlt bir hazakatle troavi eden 
kıyınctli dahiliye mütohll8Sısı 
sayın d:ıktor. M. Şakir Çobanlıya 
co;:u/ınn tedavisi hususunda gös
tcı--J :i c:ıllillivetli ihtimamdan 
dolnyı 1"'nılilerine teşe!rlıilr!i bir 
vazife sayıyoruz. 

Dün F crba.hc;c atad:nda 
Galatu~wyla Beyo~lıu;por, Fe
nı;.ttahı;e He de Taksim GcnçLk. 
ku•iıt,U arn.sında huımsi futboi 1 
maç! •ı yıı.pı!clı. Nctic<ıde Ga!a· ı 
la,sj.ray Beı-oğlusporu 1-2, Fe- ""' 
ncı:b:ılı<;:() de Taksim Genc;lik 
ktılilbilnü 1-1 ım.ğlüp ettiler. 

Mcllllıat Sanıçoğlu 
Cemalcddin S-ıraçoğlu 

TEŞEKKÜR 
;;ıynıeW v:ıliıniz Bayan 

·etihayriye 
le- ı-a ade 
t ~ .•tıızn 

Şir' ti UayriJoıin fevka!Ad 
1 · .ıran h yeti toplantısı ::!6 
Nk n Cumartesi günü y:;.pıJ:ı.. 
caktır. l 

Fıtnat Orbay'ın ar:ıml2dıın e
'IY.!di aynlması. dola:;ısi!e bizzat 
cenazeye gelmek ve yaı:ı ile ta
ziyede b"lnnmak surctile gös
terdikleri lütuf ve nezaketten 
dolayı Ra['llil va1;, mtroa>21\f ve 
cınekli Gc.-ıaal ve aubaylara 
~ve dcstlanmızıı sonsuz 
şülırnl"ıf!?r!m.üa u-~~iz. 

Kerimesi Akraiıaaı. 
Naciye Or/Jay Y a.şa.r Oyc:? i 

Burası çaglıane değil, t 
"Asarı atika ve cedi 

m man si it 
e müzesi,, Ji' 

Saat üçe geliyor. :Mürettip Yazan : 
aı-ka.(laşl:ı.r, Yenı ~n maJ,1- r "'\ 
neye gidecek olan son sayf~ı.-ıı 1 Muhane Zeki 1 
hıızırlıyorlıır. lçlerınden bır.81 
pek acele ediyor rn biraı: ağır KORGUNAL 
davranan arkadaş!aı ına çı;.ışı-

yor: mağa mahsus el ınerdivenini \e J 
- Çabuk olun çocuklıır ! Son merdivenin yam.ntı. ~rhımtiril-

ra dışarıda kalacağız. nıi;ı ycl<cr mındı&ını · la l:ı.esabıı..I 
Ba.,1.1<a birısi cevap veriyor: katmayı unutmamalı . 
- ::ıruıki benim umurumda Ben bir Jucmını da lll'l;ll1'll8ğa 

mı? ..• Doğru eve gidecegim. lüzum' gQrmeai.h'im lnıııca ~~ı 
- Aınn:a yaptın h:ı.. . Bun- istiap ettilrte:ı eonrıı.. hııy1i de. 

dan sonra o\·e gidilir mi? Hem, i4;teri alan bu kü.ı;ilc'ıllı. çay • 
senden alınııcıık intikamım var; h:ıneyi lıa:rTetlıı göı:<len geqirir-
intikıım maçı yap.ı.cağtk ken kalın b r ses yiikscldi.: 

- I-lıngi inti4.:ı maçı be?.. _ H • 'N Hliaeyin? 
On defa oynadık, on defa yenil- CameJd\.ııın 11:-.e · d i yıı.zı-
din. Artık anlaşıldı ki sen be- dan soy aclı.'llll ı{~ olclu,,"'u 
nirn oyuncum değilsin. anla.şılan kahveci, kır ı;!.ı !Jruıı-1 

- Yenileceğini aklın kesti de 01 k~ıy;ıral: ce p verdi: 
yan çizıneğ~ <;alışıyorsun. - Bir I:eyfirı var fki C.e o-

- Sen mi ye...,.ecekeiıı beni.. yundan isterim, etti ~- Bir 
- Elbette hen yeneceğim!. ark~a, ısma.riadın. bir de 
Bııı; mürettip, ikiainin de eli- arkadaşınla biı-Wı:te i~ iki de 

ne bil"er kılğıt uzattı. bunu say, eder beş .• 
- Gevezeliği bırakın ~ şu Öt.!ki, henıen itiraz etli: 

serlevha.ları dızin; hamal, bizi - 8cıı aklını mı oy.ı.a.t.l:ın ~ 
bekliyor; hem de kafa şişirdiniz j Benim bir gcli~t.e tlfü.1: taneden. 
artı]· fazla borçl:ındlğımı hi gördün 

K~"ltları alıp birer kasa ba-
1 

mü? ~ ı 
~na geçtiler. Ç'.eyre.1< ı:ant sonr·... füı.h"eci hiddLt! ~ti: 
tamam ol:ın sahifeyi hamalın 1 - Bırak <'!llllm Allah aı:kma, 
sırtına yüklediler. diye suratı 1 a~· hıır =mı 

1 H~p ber:ıb~ çıktık. Sokak - böyle. yw . Bö~·~ .,...,..1:.<.-ek-
1 la.rda bck~ılerden. hır de sokak SA..n hiç gelın.e daha. ıyı 

köpel:leri ile serseri kudilerden - Niı;in g•' .i,yecek. mWm? 
başka kimoc iklcr yohtu. Şe F"ciın ki dört ta~ j 

Bey azıda. varınca, Akarsa ya - Sen.in ;cre.fı.ıı.dcn bM& ne'.' 
giden tramvay yoluna saptık. -- Ne ~" Bc:n !krcfsizl 
Az ilerideki fmndaıı ü~e:ı· buçuk ~danı mıyım? t 
k ınr mukahilirub birer tııze - Est:ığfnrulhh. ııi<:i11 ~eref
pide aldık. Kıtlıl.'tan çıkıııışlar siz olaı;ın. !;cr'.!"il. o ki!.U:u: ~o.k 
gibi lıemeıı ısıra ısıı-ıı yemegL ki ik a:·iımlım:i her gü· bir ça
ba0iıyarak yolumuza dcv:ım et- ya lıamya h~ oya UlJıctcıı::i -
tik. "SjmkOŞhanei a.rtıire,, nin, ~yo..-.:ıın. 
yani m hur "St.rrnake~ hanı" Bu l~ ü~~ hcı imiz gül -
nın bir kaç dilkkiı.ıı a.ş i?ısıııda, meğe i~. tercfll nıi"ctcri 
kiiçük biı: çaylıanenin önünd"ı de d5rt <;;r.J. p=sını tezgiihın 
durduk. Camdan içeri bakınca ili:er:ine bı:r:ıkıp güle gliL.ı dl:ıarı 
bir de ne göreyiın? İçerisi şoför- 1 çı!;tı. Bizim mürett.iplttcL:ı biri
lerle ve d!lha. evvel işlerini biti- si ba.ııa d .. ıdll: 
ren "a.ı::ete mürettiplc.-ile tıklım 

1 

- lşte, dcr:i. baba Hfu:c~iııin 
tıltlım dolu . Bir kısmı mevcut bn tnL;•tt , rtJr. ~m yok 
sand:ıly 'leri işgal etmiş, bir kıs diye hiç dfışilııme. Hemen gcl, 
mı m~ıırın ü:reriııe ilişıniıı, lıir taze deı:·li hir çcy i~. flOtlra da 
kt"ll'ı da ayakta kalmı~ He- şer•fsizim iti icmcdl!ıı <ilyerek 
men he1 inin elinde birer çay kollanru sallıya. tııı.!lıy,ıı. çıkıp 
bardağı .. git. • 

Bizim bıı.1 mürettip, ıı-üç bela Biti~iğlmizdJ;i ınıı: d1ı. otu -
aralıyabildi:~i lrnpıcıan sadece rnu iki şoför d3 :ı.ralarmdıı @y-

1 
burnunu sokmağa muvaffak o- le konuşnyorlıtrdı: 1 
lıırak seslendi: 1 - Gör-dürı ı ınrn:ı. Hü~~in 

- Hüseyin be Bari ~u ara- kadar k;ı.zık ~rnıetl!m. 
lılrtan birer çay w.at ta dııiarıını. - H yro!:ı, ı;;ına da nu yı:ıt -
iç<''im. ' turdu? 
Kıranta saclı, kısa boylu, fa- ı - Hı>rn de ınis ;.'ibi .. 

k:ı.t a.dam akıllı ~-kıştınlarak -Anlat A11alı aşkına 
dold"r" >n•ı.1 galı!;ı..'I! hır saman 1 - Gecen gün allı c;3Y içtim, 
çııvnlı gibi mmsıkı vücutlu kalı- cık:ırııı dört t,,. e ır.ır.ı..ı ver • 
veci; altın clıjlc.ini gö terorıık di . Bes t•ne ic<:in d :;.e yemin 
sınttı: ı ctm~n ·mi?' 

- Ac~lc;ı ne b• Hahln usta 1 - E. Sor.ra. 
İki saat •onra iceridc r:ıhat r11.- - Sonr:-sı m::Hım Kapının 
hat iecrs'niz çayınızı. _ ö>:ıüne diki di, bcı;' ci c;syın pa-

Bereket vcrı<"•.,, ltahvcci::?in rru?•l'tl :tlına11nca bıral:madı be
dcdifö oiınarlı. Aradan bir kaç ni . 
dal:ilr::ı. reçiııc•. ayakta eav ;,..,,,_ - Y<'!".nitt elmeılin m;? 
!l'l'.~e., altı t:uıesi ctıçarı çıktı. - t · o ur ı:my m ?'O giin 
0-13 l'l ye '"· "ni !ın' O•ı tiz i~- :ı!·s·ııı:; ii2 "ndeyci. Yi>min'~i-
g;>I ettik. Tramvaya bine bine l m3 uldtrl!l bile etmedi. f 
b;l•ıle b• !ık istifi vaziycltere hay I - Vay k=.'rr;ı vay .. 
li idmonlı o!uui!cmuz için hic - Anıma ne k:tzıkt;ı 
tp rah t .,, ol ndık. lt:n dlsli İki Mföriliı bu konu.."lnasınt 
ka.lıvccicin elr1•n ele ~ rmak kahveci Hüseyin N hrusj. rl:ı. din-1 
snreti' u•••rt:ml•;n ımvı:ı.nınızı liyor: scrn:ı.veriu b:u;ında kıs 
da m""q]füld çeliır.edım içtik. kıs :;tilUyordu. 

•;ı1°yet bir kaç tane de san- O 6II1ll!a İı:t'!"İ ı:,;.ru;; girdi. Bir 
dı:ılve boşaldı. Boo:ıla.ıı ?.anctaı - çay ~ı ek-ik veröıı,'li halde 
velere J·cndlmm ~or attık. s;ın- kıı.~ aııtlıı; da.o .,ildyot eden 
(li rııhatımt'! lıe•"'n volrtu. Ken- şoföre: 
dili/:'h.dl'Jl ?"' n ikinc; ~y har-' - Eill J...-ıır~ var, ıJndI. Pa
d'.r;ını booalttıktım !IOl!nı ""ve- ram bwkasına kısmet ol a.sm .. 
rimi ctraf!ıı dol~ tırır.ııtfa başla- Soför', dudak bllkfü: 
dım: .:... Elli k ı tl).'l Kocamuatafa-

Blll'!ıl!ı IJ!!.Jlhane dc~l. t~.m ma paşaya ı.ı;idltnez; Beu giot:ıem bi-~ 
nıwilc bir "fumn :ıtika ve ccdi-ı lc Mat'tım -'"! olmaz. 
de müzesi., rliı:; Duvar!tmla boy öteki, afnllayıırak scıılu: 
boy, tip tip aynalar Hepsi de - Ne orta.~. Y:iliıı.ı: değil 
sarı yaldızlı çe-cewler i~ine a- y mi3in ?. 
lııımış vıı;:.lı VP ~·ılıı boya ta h!o-I· Şo <ir, yeleğin.in iq ~e!Jiııdcn 
Jnr Büy;;ı,ı,,,-;mi"in Pn son bir toın ·kağıt çıltarıp DZ<itb: 
bxılnrnı ı ııJ.:li ~i .. Raf - Bclr; dedi, şu bir ay çinc!e 
!arda bü:ıilklü. küçiiklii ınııJ1te- ortağıına kırlc hu; papel hayı! -
lif se.1<illi v:t""ohr Biri büviik, dıın. --__ _ 
biri orta. di "'eri kürilk olll!ak ü- ücteri obua iattyen atlanı, - - iJu,; 
zere üç tane mel.ri\)c semaver bir kuhkah savurdu: ı ~ 
h•ınJayın ya ın:o riı: vuntila- - lnaıı, bunlar ce>".a makbuz- tnJ:ı::snnar cı1 
tör .. .Aıica duvardaki rafın altı- Ja.rı be. J!WS:.irıı.lı i~ ııı: 
na yerfo"tir!lmi. biı: buz dola- - Ne zaıınettin ya? 13e1ediye Necmi lı:ııl ~ 
bı: bıız dol:ı.l:nıın yanında., plfık He ortıı.k olduk. Buı çallgıyo - Fabrikası "J.'.>I JJ\I 
çalarken lıi~ naııızit yapma- rum; o da memurlanndıın birisi/ Necmi ınl!i' .,..., 
ya.n miikmnmel bir racl,vn_ Du- ni günderi or, b<>s liralık bit• İn~Uü.ı ....... : .... oJ 
varl•"ll bit edilmiş snnka ve ceza. makbu.ı:ıı k lrerek hi!lae -
Plhise nskılıı>·L TllPl ltn">mın sini alıyo!". Anladın mı ı,rimdi? 1 
önüne kuıı.ılan t~ raflıırı - Ar> dım, azizim, anla.dun. 
finrıın, tabıık ve b- lııı·la İy iti riJy in. Şimdi beni lıc-ı 
yültP Say l"'l!lla~~~ 1-odar 1 dava göl:!hıen yınc 8Cli.ıı oto -
çok nlan lıu r;,, · '" tn• t ve mob"line birmcm. l 
b ntlakJ:ır.: mı • bil, c:ıvhıınedel - l'içi . - k:ırıı davı? 
11.''r'l'" r t sa. v r Ru - Bir ayı.la. dokuz defa ceza m nl!lllflF.1 
beıı ma:ıad "rbi1ıin üzerine de \ ;ı ·en oför, rerüsefer nizam • Caıni" ı rıl fi 
k"'ı '.o '!ı 'o·w:us Tav:ın - nam ine do\• z defa mıılıalifjaılo k:ı in -_ .. ıııe 
dan açılan delikten yukarı ı:ık· J harekette bulunın~ demektir. tir. AU!\lı rı>"'" 

~ 

1 



ı:11r 
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Bn ıı: l•;:;·u:nı-:;:'·~ 1 f ·ansa v il Is nyau tııu,, u e t , lngı!iz. li- 1 

~~~ ~~la~lar. ~ yap lan 1 a ı t z ;·,ı 
U ~ tesın il m~~... 'Bat t t"afı 1 in u\f"la;b- J 

..._"-.•."_",~··=_ &açacak br dur~- "•• t ine uvfad•I J akdiod evv l k~ .ıyctio A· ( Ba ı •'• • inci uyf•d•I 
-wr...,- baret gt. '.'."!yor Mı.ıı.carru va..: li :.ıru.rı llid..ı müzakere . ne, 23 ( .a.) vı 'Bıiyük h·- kuvv t!ernı kt1 ..nc.nraınaluı raayoı,ıı '.ı:un:ın !mıh J.lrJ ıle 
elli • ~ P .bclki obız. belld iç ıı yofu.rm kamLen ta,ırılıi ed: emesiııi tı e tmi.ş~ Yunan hilkiunctınin <: rı<le '1 • kı Yon ll1Sanın hayatına LŞÇı mebus B .ı.n, l • n) :ı 

e 
(Bas ta,.afı 1 ine sayfada) 

tayya.relerw,ız ve tayy..re dafi 
betaryalanm:z na 8i:Jr 
z:ıyiat verd•rmışlerdir. 

lngiliz ~~ar şa ı 
1 

ı Bira ood'un Türk 
mil tine saji 

aaı tarafı 1 ine a.ayfadat 

• yango 
• 

araya çı'rn 
, ı..ı Piyangonun 23 N'wzzı 

f \'1 ade çekilişi dün • kara
d • -gi inde saat 17 ae kala,. 
h:ııık b • luı.J..k kitlesi öt; inde 
ya, l1' 

Çtl il bi: -
karo yosn 

lhtil ,,; O har .ıı doı:;urJUl,'U ~ .:i~dit fırkılarııı teı,kti et.- ya bü bn }aplonl:u- ic lsp;;.n. re.cet ,-.;'ll b'1dirırıe· .,.lir. 
- sonnı.:.k bı tıgı '.ı:uru:n dumdar kuvvetle. yol bru _ , ve n. ! sc~- Aral 1...ırc.!'..et;. n ıwve. mı...ı ~ ><;L . 1tç ~yeo nııe bir takım rüchanL.r tenun 1 .,ülP.ımılcı;ı talı minnet .~, ktmc 1ı aben bir beyaı ınıe 

Yun:ınis lngiliz ~ 
lnntn tchıııt 

Atına 23 (a.a ) Yınıa:ıiR n· 
C: u lngilız kt V' ('t\eri umum1 
,,ı.arargı.hımn dün al:;;amki U: lr 
liği . 

"- 23 N.-:::n 'l'ürlt r ıı: le 
k • b; y'.Jc bir ı:r, hl 

dilmiştir Bu 
kazanan L = 

00.C.10 li."11.. k b yt ıkra.; ye 
C Inily . ca <ichl re.- etmekte ve ltaıvıı.ıila.r bu mıı.- tcz-hürlcrinın b; klrnnıckte c.. oe,r l k sonuna k ar mü • 
L r, • t. e.ıız ve a k tı &neak azinı gayretler y., ,,_ , 1" . ilzcriı.ı Ch ,.. leye dcva'n cır- • susun-

k ll<1la.iı:achldarl· venebilme' te • ..:..,'Ulu ·{'Y mesı · . e iil'ı <lak.. azmine işaret etmiştir. k re adar bu llitıralıa , chill demiştır ki: 
k.. dır · Bu anda İspanyol h~ l'raluı btyaıın i 

h m' r~ın le r nızıuru, bu ka.n-1 Londra. 23 (a.a.) - Atina tiyle aramızın açıl'llllS!nı mıı.- K Louura 23 (a. L) - !~enler 
, n cu lı k runy s11 dlln nn9:ı.ı Yunan u .ı.t- EUr gös•erebile<"ek hıçbir şeye r&lı Jorj, Yunruı ,..illctın W-

dL E ili< . anunu var- buat Neza ~ ın. bir clekıaru- meur ,_ V"rmek ı' t~nuyı)fU•' • taben D ~dalıi bcywına.meyi bir k ... ~ ınura. ripler h n ,~. ' ~ t . 
"b ycıa .,lı l"-ı degi]lero .~ yoounıı n retm ,,tır. Bu deki&- şİlkr<lll d-,v~ lan L".de edilsin o- ne,:re ış,ır : 
··a • t -e h def, hasının iınha ~ r vonda len li}or ki a lmc'!!n, İsoaı;ıyol millctiı•;n Harb· acı uludderatı, bu -
~ .,, < tuı nd ilh Arlı:en vaziyette değişiklik aç bultııunnsı bu me.,,Jckcte İn- güıı, b ni, ve! Jı 'e meşru hil 
kun t n• nla. an anı ve Y&Dacak 'tiç bır inkı.ş:ıf oı'lla- g.Jtcrenin e Birle ık Amerika- klıınetı At ı terke \'e pay-ları re g ..ııaluuz yuva- r:ıı~/ır l un n kıta.lan ger, çe- 1.. 

1 
. ., 

1 
. b - U tahtı Giıt e nakle • bar ctmck-

hiç 'u f k;e~ h tahaneleıi, k .ış hal" !<etleri~ Pazartesi ak- ::.cın:1:pu-J:~u~~ ~~~ tedir. Girıd'teıı, ıki ı ';xmı•or -
1 K ııc ~r ' et ek ızin, ma- şaıı:ıı plaıı mucibince tam~mla • lan ıniitaıeaaındaylDl. luktan tar 'ıc ızd n • hrik ol -
ler alt bı cc ııneınl ateş- mı a.rdJr ltaly?.nlıı.r Yunan Io- · ıııadan maruz kaldığımu: ..ıiıLum-
:ınc!l' •l,l;Jirı;~ knı:k <Uı Ç<>k • t ı~r. :ın hareketır r,ücl tirrne- lütlerin bler rl dan sonra bütiin milli a ,w 
de• '"t • edcruyet, m&- ~e tPŞebb\ı;< etmemı:;lerdir. Düş- Lorru-a 23 {a..ı.) - Vichy'de- \e ınem._ekcthı istiklal ''e müLıi 

l YIR "<r! 1112.nln hava faaliyeti bütün kı bitara.t bır muh. bir Daily tamamiyetıni miıdafaa vazifcı;i-cak, rtık. Ti h t· ti ' 
t ve Ve Yalnız bi• ke- m • ket tiZ("ri de kesi! ve d- "egrap gaz oınc.e n şar <>- nln bizlere tahmil eylediği mü-
bı• t h , ~ \' ı a deği;, tlı c.lmıwt ~. Hava dafi ba- ·le:ı hır telgrafında ııöylıı ~ caddeye dcv:ım ed.:?Ccğiı.Azmiın 

, P ve mıh filctidir. tary.ıl:ın t ra#ı dllJJ Pazartesi 1 mektt<lir : ve şimdiye kadar bir <:<>k tarz-, 
Harbi, muharıp gfJr.ü .ki man tııyyaresi dü-, B. Abctz, Hit!crin bir talebini da teyid edilmiş <>lan hilklımc· 

k Yuakları be:: ıne meketin ç:.:rt'lmil • · Parise bildinnistir. Bu talcn na· tin ve Yım:ın milletinin auni ve 
k· Ut\llnıu lık,.,cr. m Bu_ 'fkuvv t ı:em ııaı· C)INı•>ı zi kıtalarının İtı>nnyaya gitm'l;I Elen kuvvetlC'.rinin sununa ka·ı te mu·· ......... ,. . ' .uv..., ıyet uze" re Frn • l ı- -~ d 

'~~ t 1-' Zurı~h 23 (a a.J - Nouve"- · n~" an geçm(· crı..v ar ınukaveıne•· -'evam etmek-l•r, "''tun b. :.;ı "u"" deycu- "" . ı -''! . "t ı·ı "' " 
"" ır cıh Gazet•e de Zürih"n B"r!ln mu. m ıs:ıa< e •''1 meşı '-' mu ea ıı 1 ır. O tEkn kuvvetleri ki, bil-te;; •"ın"- bo" :ıııı kruı ve a- b l al ta 1 · .... be • 1 -ı h 

' "" ""' h~bır, gt re, Alm:'\n harp mu- u · "lrn ' r. Y1 "" r = 1 • assa_ Alm•nlaı~n t.onrnklarımı- ı Yü UrMk ,b•ua,.ıa aııuwa bf'!l " l P't · ' r ·~ azını " d' ha.bıı ıeri t >ili• kuvvetlerın' ın' ma ' er r " 2ın " zı ısUas.tnctan soruıı "avrı ınÜ· I zayıf .'. n,,. ırler Veyi ~ hu · t 1:1 t uhali:f l .. ' 
göstcrJ1&1 f,vkaı de ınuanniJa.. 18 e, ere • Yen m 0 • savi mahiyet alan mUcade!eye 

Her gUn bir k ne muıcavem Alınanların du~nu ıöy.ıyorlar Mare. •le raı;ınen, yardımımıza k_,şan, par dı rı topr kla ÇO san'at be- Yunanistanda yapmak istedik- göre bövle bır talebin k:ıbulıl lale surette mücadele eden ve 
h rnlesı, a'"\~ ;n •Yokr. ı er • rı \ rroo hareketine mAni ol- lnrr)hzlerce hasma.-e bir hareket hfila haklı bir dam için Ywıaıı 1 

g• ın Jeniyetı ~ u.c. • du ur•ı ınn kt <lirler Ayni olarak telakki edilecektir. ı toprakları iizerindc mücadele et 
g ı ş .n tım.:a.,ı sayıl<:.n m h,_..._. g ıe !nı;i zl.rin Tol>- Yarı resmi h:ıbed~re vi:\re Rn- nıekte olan İngiliz kııv\etlerinın rı~ n ın rın. k.>e P~ rı: ' ru < sterdiğ-1 m· vemet de dolf Hessc. Frnnco ile gÖrüşmek mti&ı.hereti ile, düşmana karşı Yh·ı il:: r, ~e~ :ı,ıı,:- ın B. ın'd eukr t" h yalı mucip Üzert' b vyare ıle Madrid'c git- ••ddet ve ,ecaatle döviişmü -

l nıştı. ırııli Y t " nştur 1 miş ve Berlin·e dönrnll~tllr. B. !erdir. Altı aylık ıı.•ızaffcr bir biıtıin bı n: ' ihtil"fı (.c•iıme han-keti yapılııın:ıdı H~'in FranM' 'B Hitlcrrnşah.: harpter. bıtap diiseıı ve a·kerlik 
\ y ti.; ıı_rvı: ri Pc pe'. LI'. .c..._ 23 fa a. Yunan ısi bir meıajını götürdü!!ti za11 I tarilıinıizin en şanlı salıifdc ini 

1 Yu,ı • r ln~h!. :eıı )or· cephesin l n a • :w hab<-.rlcr, ed'lmektedir. Hitler bu m"S."ıtll·, yazmış olan kıtalan:nız, Alman' 
fxn Beri;., 1:- Alman ır !usunL şırldetli hü . da Ccbelüttarık'a gitmek iizer~ ı ta:ırruzıına ,karşı misli giirül-

apıırtıllla!'lar bzn barc.ınıanının cu:-ı ~a u. ııı:avcınc. e mck ıçin 1 6 \hıRn fırk.ısını. • ·panyaden memış bir kalıramarılılda mU -
Y'l. uç n bcır,ı,lk • ava- imparatorluk ve Yunan kıtala- g<"'m,.,,,ıne mlisaacie <'dil~ini 1 c:adeleye devam etm.l ](rdir. E-
lıona gel n bır . h • ıı Lı.z. rının g/\sterct .ıı' l" ır:.:.,terek talep etınektooir.ıH" er bu mil- pir ordusunun beı.im haberim 
Belıniş. J ıs, ov~ ah- k-hrnmaıı • bilrlirn:ıekle be -ı saadeyC' mukabil ıaııyaya ara·' olmadan ve b:;ış kumımd:uıın ve

1 dan ri bır bo ır .Ya> - r Jx r end' e vermekten de ha- ziye m'"eallik tem• ıat ve yiye- hükiunetin halıen vlmadan düş- 1 1! U'diği ha.va·• .'. " h r -c·~ li lı•ıluıım•ycrl:ır Al=.!ıır hiç ce - addeleri - ·r roı·tlr. maula mütareke irozul:ım:uuna 
1 nı 'tr lilr bı' d utun nun 130 bı ncl\t· ı mı•kaHnl<"t t<tttıru hı-:rs yapılan A1nııuı ' saııı: olan hak ki scbepi,r; daha 

k r aıre k' tu.iki b'I 
l"c fJ ri d ı .,a. ~· !') • r. va .ak '> -ın ı m Y'>rtız. Bu .::iıl. milletin, kra-

~ u~ il ın.. yl . evı eg -· og. " ni lı tbı ~ 'o:Wmıştir. B· c..:ı I ondra 23 ıa.1.) - R<>uter lı!' \'e hfü:l~~ltin hiir azmini 
• hu ta• · 

1 
bon h· ır, a !.!'"" • v Vuran işbı !ifüniıı mil ajansının diplomattık muhabiri hiçb•r sure tc t.ı :~ id etmez ve 

e bı ık.ı 'ı\kuılretın; <le gol- keı:.ın, vetını ;ll<rt ımdrt-.Uir. y ~or : taa.lılıilr\ alt.na kn'lllaz. Mille-
'-"':ıdranı~or · •• Fak t mııa.ız~m m< t:orh• k v- ı Alırı nya.nın ııiy.ısi taarru-ınj tin, kralın ve hiikfÜnetin hür az-

drkı d friJ iklık! • .ı tıenn. \•etle,.. rı ılik bulun n < 11 rı~aı son günlerle artmı tır. Bundan ır.ı, kalan bütün di;;;er ku• vet • 
la k erın, • v ın ka:-şı Tsaıva OV'ru ı~ı!.ı ,. rl\m da aı•'a~ı!ıyo.r ki Alnıanya ,ür- lerle mılli m.en!aatleMmizi s<ya-ı 
s A Ul'ban g'd 'l (ı OııQ • muahe.-..ııe miitte.fi1' k•t1.lnrln ta Şarkaki zakrlerıni mUnıkiin net iı·in müradcleye <levamdır. 
n. ~ vv~lcv;. ~ak n ·, c ı~n: a.ıevhine lmydcdil" e' b'r i Ay. me, lebe s~ratle istismar etme-j B-ı nıLksatla, milletin büyilk fe
lar da ~ 101ı:1 ni ba••ı ;n _ f-vettir, Diğer taraft•., mlit.te _ ğı> <;.alışmaktadır. Bu da, Al - ds •·'rlıkları!lı tamam ile tel~fi 
nı iddia eı:İ.~1tYaıc t :ıcakbn- fi'c kuvvetlerin çck,lc..kL !" vmı manların bilyülı: bir mUtehaıı;;ıs edecek kat'i zafere k:ıdar müs-

1 la,-ı l>onıbcı•-r·~ r d • Y 'ırı.Jık mcv,ileı-ın ne dcreee t;ır; m &- k sil<likleri sinir harbini' dahil- tcvlilere karşı. hiir 'Urette ve 
" "' ~ ıaf r d'l b·ıe • d' ,.. -' ! ı· tl · M • v •' hür Yıuııuı tnnraklarıodan mil-•Ut ı ına tnaı:un k Y''·' n n- ı e ı C<'gi suali J.., va• ir ır. N)'a.,, u. ıye en on.re> a · ..-
. i ıııı ve n .

8 tactrı.u· A Çiinkii her ne kadar çekilıı; h~ dGn Madrid'e k:ıdaı· uzanmakta- cadeleye ıJe,·am ed bilmek kin 
nıC'\k ı t b ,'ilerin kurduğu reketi intbı.m d!lbilinde ecre -! dır. Hepei a.taj!t yukarı aynı bi- Girid'e gidiyoruz. 
m~Y< ~ıçk· Yenilmek bil- an etr.uııse de Y<'Di hattı talı- kiıye. Ele~ ler. • 
g ("{, ııuı1ıvıı t abl'§ISJnda, Çok kim i_ç~ lazım gelen zama;, ı;eç Alınan pli.nları, garpte daha Tanc:mizm bu kederli saa -
Me n~-..8 , <' ah olııhi!ir : ınemıştır. İn!!iltere +M,ebhü.,iin müsbet b:r şe.ldl alnuşa b'.>nzi- tıııde dahi, cesaretinizi kaybet-

!' _, ' · k """ ı meviniz. Daima sizinle beraber 1 rıt nyay , ne adar !t>hli~<'li ~lduğunu bi- yor Vichy ve Madrid bütiin olae~~m. Haklı d vam z ve Al-
h m lı 11 

c• 'lllıı.k ıçın bi !erek ınuttefık 'ı'ultal':•tıın•n şiddetile Alman propagandasına ....-· 
Iu, . 1311 ~["~ nt , tt iinil ~ lmdadına koşmuştur. Başv,"kil maruz bulunuyor. lah h('~~irlik_~e ın3;ı~ı~ 1kal?ığı-t Hu~Ük .,c .ın dev m mıidct... bıle ı;ıutkunda önümtl7.dekı ay- !'hrktıı. .Alnıanyanı.ıı Moakova mız ve aca.g mız ım ıan ara, 
~u ın rpd,·ki ""h be !arda ,_,,,. . t'h la ve Anka~ BU<iLlc Ekileri ''""r- yaslara ve tehlike1er" rağmen, ' aaı deg· ı ı.. ,b' 

1
• "l hıı •.. ""''n mı ı an r geçirile- ·~ ' u,, bütün vasıtalarla nihai zafere 

8 n~ ı· ""lkı b b k ce~ını halka iht t · t' lin'e davet edilmi~lerdir. Bunlar ır. Bu uçu M' · ' ar e mı~ ır. varmak ı~in biw ;ardım edc<'ekj 
kr rkıılıır k' zanınn me'1• - aanıafih, ne.ticesi nP. oıu,.sn ol- f vazifel<>.ri lıı\şına dönüneiye ka.- tir. Müı tehit. tahim kabul et-
d''"'· ınil!et1ı.{;~n1\ DIC'deniyeti sun Yunanı~tan mulıar!!lı<>si dar tazyik ~iki de bütün şid- ınez ve hür v•tan fihine sadık 
l'lKlc ı ~ aı·abıye sü- mılletlerin hafızalarında zulme detile yapılmıyacaktır. kalınız. Azminizi kuvvetıcndiri-

Br<t... ve barbarlığa karşı yapılan uı. Vichy'de Hitıeı-'ln ırtık bütiin b. '""'
1
Yli kıyıl•~ ,.__ vi bir protestonun hatır••ı ~e k _, ak niz. Düşmanın ta.vikine ve ır 1 'le h2r ·~" ııı....,,talıkC>m ti - • az.anın oyoa.m zamanının dfuımanın aldatıcı vemlerine kaı,-ın ıııe getirilnıiııUr B cıc. n imtihan saatlerinde htlr geldiğine hükmetmiş olduğu, y

11
·..,on!Jhk gururun"-ı k,a...,ı 

ha nuı3ellfıh mürette · u milletlerin birbirine olan deri" dü~üniilebilir. Filhakika muhte- ~· ~· · • ru~::U:~tleri~e k!U'~ u lıa~, bağlılığııun bir ifadesi. olarıı lif ka~=klardan gelen haber - koyunuz. Cesaretli nlunuz. güzel 
h' 1 CdbirJer· Al~.~- a 

0
- kalacakt.ır ler. Fransaya yapıhn tavızler- günıer tekrar J?,cleceklir. ır cruı k' ı 

1 

-'"""' • Şe- R Yasa.sın millet 
d;.n d raıer 'an1en d , bu 1ıt. ıire- on:a. 2ll ıa.a.) - İtalyan de, MaS itibarile. ittifak elınek-. Londra 

23 
ıa.a.) _ Atma 

tn,..;ıiıı: İmparatorluk kuvvet· 
!eri a'tının tadili duşma: n 
cıddl müd:ı.lııılesinrı maruz ka· 
hnr.ıadan tamamlanm:ııtır. Düş 
ın n endisile temus ed len lıer 
y rd vaffaJ;:iyl't.:;!'<lii'i'e ıı~ra· 
mıştır. Di;.:;nıanın hava faalıyt>
tı şıdde.ını muhafaza. e ı:nııı ıse 
de İngiliz hava kııvv~l ri ve 
tayyare dafi bat.ıryalan dils
mıını agır zayiata uğratmışlar
dır. 

l'ıma.n emniyet 11C2al'fıtlnln 
tebliği 

Londra 23 ( a " l - Atına 
rı:. lyosu dün akşam Y una.n Em· 
nıy t Nezaretinin ~ıdaki 
t<:bli""l:!i vermiştir : 

Eııriln Alman tnyyare!Prl 
müt, 'lclrlit dalgalar halino:lc Pi
re, Elbö•ls. Mcgara \'C Attika 
mıntak~sırıa taamızlarda bulun. 
muslardır. Atılan bombalardan 
bazi hasarlar olnıuştur. Bir bom 
ba Atinanın muhacirler na • 1 

halle:;inde patlamış ıse de ne 
haMr D" de insanca zayiat var-

dır. I 
Btr Alman tayyıı.re teşeltkil!U 

Kor<-nt körfewıde Ponik<'a has
tahane ge1~ni bom balamı .. 
da ha.sar olmamıştır Ko nt 
mıntakasına <la boınb.ıhr a•1ı
ınış fakat tıwar ve inaanca za- • 
yiat olma ı~tır 

İtalyan tavyareleri Kefalun'· 
yada VC' Kurfu'da köy mmtal:a- 1 

!arını bomhal'dınmn etmişkr ve 
köy!Pıi mitralyöz at"""in?. tlJt· 
m~lanlır Bir çocuk ölınü.ştur. 
Hasar hafirt'r. 

ı:ılız.cer ıç d o .ır b .yuk 
bir ~ür. 23 Ni;:;arc ln :tere: 1 
n!:.'. hılr'.' · azız Jorj'un yevıı::ı 
mahsusudur 

Türkiye Büyült Millet Mecl!sl 
23 Nisanda doğdu ve Teşki !.l:ıl 
J ;sa.siye Kan u bugünde tas • 
<.ık olundu. Türkler o zamanki 
ba arılannızlıı. gururl:ı.nabillrsi
n .z. Şu 1941 yıluı.da bizler si· 
·" elde iUnyanın istikb.ılinl t<>-
ıe"l azınetmi~ bulunuyoruz. AJ. 
mıın ha'"Jl rnakil:' i ı,,,. s lüıdlr 
g>bı, " > 'ı• 'utlal""11%a dayan
dı tvi tanıdığ :'1 ve sevdi"im 
Ti rk ı:..<keri V' 'I'Lrk llleti, 
l ·cuma • ~ ıı~ı tal. ·u tle. rne'll 
!P!Mti"', istiJ Ali:ıi Y'e hürr'yet!-, 
ni miid f 'V.ı, bi: r kadar a.z. 
metml'. b•ılıınnıaktadır. 

Ben B"vük Ş 'i. iz A•atürk' 
l1n cenaze merasiminde memle
ketim te·nail etmek '*'l'('fine 
na olrıuşt--m. Bı mer ıimclrn 
berı im için un utt lB<ıına i k n 
olnı•vn" h • ralar o;aklali'akta
y:m. Siz Biı. ük 1-ıır $E'f kn • bet
ti'lizııe. bi?, İ1'~1i-' r le Rlivi'k 
hir dost k:ıvbettJk. Fakat siz ve 
bi" intı.~,,•ığın b'r daha bulamı
V"i<"ağı bir kuvwt k yretmiş ol· 
duk. 

Bt•n Ankarada Büvi!k Dostum 
diyelıilm<:'kle ifvlııı.r \e nref 
tmvdı ;;ııın Şe!lnız l'!ınet tnönil 
ilr tıw. 'ltım.,. 

M rMS.l Jn~ttl'l"enin tahPkku-
1<> -:ııı r·delr etti~ davanın 
r..a ~ ... le•"" tet.cı-1: vüc tvlecc~e i
man pJ.• ni Roy1M1' +.C'n sonra 
mP.~a jı..,_, ""iiı k T: JIC'4 .-Jt en sa
ır ımi ter:ıPl' ik•iıı t ıkdim su
r tıle ni'ıcıvet vennirt'r 

Girid'de köy ~nta1ta1uı bom ROOS"Volf Oı'yor k'ı bardıman edılmışıtr. l~nca · ı·ı' ~ ij : 
yiat Y"'rtur. ~r lınfıftı!" • 

A!ınao tavyarPleri Atn • - (B•t tıraf· 1 ıncl .. yfad•) 
- . ı _,. 1 ' 1 • ·-· vi bomb:.ırdıman etınış ..,ır. •ı- ıemeıım a!: 'l .ı.zaı'---"yacagmı , 

İıanca. zayiat olmauıışıtr. ilıh e ctm~ir. 
Al'l'.lan tayyareleri Saro l-oe (';;_ hurreısı 1' lrbın bir d~ 

körfezin·n muhtelif mıntakala nir. m ·• besiyle kazıuulamı
nnda bul nan kUcUk ve bttyt k ) ;:-ı g • . -ıİnanuıtındao ve 
gemileri de bombardı,,,1111 t l; 'l.ttil büt Şarki Al-dC>nıııdcn 
mişler ve mi ralyöz atesin.- tut ç • ''meı., suretiyle kaybedilmi 
mll<'larclır. I>zı hasar v~ in!!Srı- yı cg:·u de söylem.iş ve şunla-
ca zayi~t vardır. 1 rı ıliıve etmişLr 

İt:ı.ıyan tehUğt lngi!izlerin bir deniz ırıuvat'-

~ k .la s:ı ,39233 .... 
ralı tam bilete LF !; t cu..,;....u~ 

20.000 liralık kramiyeyi 
170175 numaralı bilet kazan • 
mıştır. Bu biletın bir I ren• 
Jiıethiyo diger parçası Aydın • 
dadır. 

, 0.000 lir&lık i.kraıniyclerd 
biri 202UH numaralı bilet i ;ar 
bet ctmml.r. Di,..er 10.< ir.ı,. 
!ık ikramıyeyı 233571 nuc. h 
bilet k zanmıııtır. Bu bilct er 
A ıkara, A talya Adana " Tar-
austıı tılnıu;ur. 

A ağıda ya.zili 6 numara be
şer bın lira ikraıniyıe karan-
mı r 
27 ı 7, 118142, 172999, 218090., 

.276 gı, ? 1720. 
Ilu bı« t1 4 Ankua. Kooya, 

İstanbul Ant.ah-ya, t önfi, Kon
ya, Tekı, 'W"' Ayvalık, Liil<'b r
gaz. E~-uru.m ve Bayramıct.a 
satı' ı. tır 

İki r bi.~ lira ikramiye ka.
zanan numaralar . 

Son dört rakkamı (01!50) ıle 
nihayet bulan 30 nıımanı. ı.J..işl'l" 
b:n lira. 

Biner 'ira kazanan mmı&ra
lar ~lerdır : 

Son dört rakımını (6615) ile 
n hayct bulan 30 numua bineır 
!ıra, 

Bc.:4 r yüz lira kazaı:ıa:ı nıı
maral r şunlardır : 

Son dört raklıd.Il1ı (o.!981 ile 
nih"h bulan 30 nu ıara re eır 
ytiz 1 ro.. 

Son dört rakk mı (9186) ila 
nikw· t bu lan 30 n -s.ra be
şe v; z lira, 

Yuzer lira kaz.w:ın mımanı.
ln.r u11 r.lır · 

S. ü rakkıımı (925) ile rıi. 
hayct b!!lan 300 numara yli.'Cr 
lira 

Onar lira kazanan rmıııara
lar . ıını.ırc.'ır · 

S ,_ ıki rakkanu (76l ile ni
hayet lı·· ıuı 3.000 nuııınra onar 
lira 

lk:' 'r lira kazan&n numara
lar unlnr<lır· 

,<;on blr nı.kkRMJ (9' !re ııl
hav,·t bı·tgn jO 000 numn.ra IJrf .. 
ee li " ikramiye kıtT.anmı•lar
dır. 

Havacılık bahisl~ri 
Roma 23 ıa.a.) - İtalyan or- fokıveti'1i haber aldığınuz giln 

dulan umım.i ka~l\huıın 32'.: n..d)inliğin ta zin·esinc <;ıkmak 
numar• 'ı tebliği :1' dogru olmadığı gibi Almanla-
Kıtalanmız Epir ve Makedon rm Yuııanistdnda iler!eJikl~rini f" 

yadokiYtman omusn t"8iim olıın duyunca limi~lik ~umtına Havacılığın hede 1 
c'va kadar diişm:uı araJ:isindo ablmak da dogru degıldir. ı· . d 

1 muzafferane lleri hn11;Jrotlerine Bir /!'WleUıci tarafı
0

ndan va- < 8~• tanfı 3 linci! NYf• • 
ıi vam eder<>k Yunanlı!ıı.rın 'id- pur kafileleri teşkili meselei - leceklerdıı · . _ 
dctli mukavemetini kırmış. •• nin bir neticeye bağlanıp h~- L M~ka)~ı;;:e iki ~ Eğ:; 
sirl<>r a!mıs v• siJilh ve malzern. I !anmadığı haklmıd.~ ı;orulan bır ıgı 7. a rınm ya . 
.iğtinam etmiştir. euııle Ro<He\'elt \'alrtiyle mcş- kara hud':'Uarı. olsaydı harh'.n 

Ayamevı'll kane.Jmda ~,. _te- lıur bir kiı.hinin ikamet etmiş ol netıcesı şup.hesız o hı.ıdutlar~ 
şekkilllerimiz Yw-.an gcmılerınc dugu Delfide yaııamakta bulun- alınırdı. Boyle alma.sı_r:ıa .. :g-
taarruz etm~lerdir. 2000 tonluk madığı cevablnı veı-mifit.ir. ınen adaların ışgali duşun.u .. ~ 

· miş değildir. Fakat her düşunu-bir vapur ve iki büyük yelken- len ""Y yapılanıaz ve yapıl.ama.-li batınlmıştır. Bir derutol!lt.ı ,. 
ve birkaç düşman gemisi hasa- o .. • dığından mücadele bugtlnkü MY lr m uon ıini almıştır. ra uğramıştır. JT Buna mukabil eğer Almanya 

21 Nisanda ll'!rki Akdenizde 
1 

da adalardan mürekkep olsaydı. 
torpilli bir ttalvaıı tayyaresi dolar lngı'liz donanmasının tazyikı kuvvetli bir himaye altında 

000 ı knı1):sında teslim olınağa me<>-
aevreden bir ki.fileye ait 8 ----- - bur kalııdı. şu h~de Fra.nsa.nııı to~luk bir vapuru batınnı~tır ı tcslimınden aonra ve biliodiı';-i 

22 Niean ge<".esi AlmBn ha'-ıı. Ameri'-- Kızılha-
kuvvetlcrine mensup tayya.rel~r - gibi dünyaıun en kuvvetli or-

Zl"'efr gör. hlllL<Jlaı'dır. Bu va- ı uınwnı kara~ıUımın 321 numa- tcdir. Bu tavizler .~iman işgal; Rarıvoeu. Yunan halının v.- Yıı
r·p b ıneınlciıer hangi ınuha - ralı .. fevkaHide lehli~. kııwetleri maaraflarının a•.al -1 nan. hükiımet inin Girici &!asına 1 
gonderd;,.,. orJet1ııı, cıepheJerine Dliı;manın Epir ve Mnkedony& tılnıaSJ, harp esirlcri'\in dörtto. 

11 
- b'l 

1
. . . 

kadııılan ""'~e , ~ ıırd:ı.n ,ziyade, ord~u. silahlarını bırakınıı;tİr. birinin tahliyeı<i ve iı;gal altın- varmıs 0 ' ll'!Unıı 1' ımuştır. 
ketı ınU ç ><;ukJan ha fela- Teslımıvet, Epir cenhcsinde 11 • daki Fransa ik işgal altında bu- ı·sıanbuldan ayrıla 

Malta'daki deniz ve hava iissü- h b • t dusilc dünyanın en kuvvetli do-
nün askeri h~eflerini bombar- çının ar zayıa 1 :nanma.sı çıırpışacaktlr aöı ve 

Bu f ırctMer ıncı İtalyan ordusu kunıaıı • lwınuy<m Fr;ın3:ı. arasındaki hu- -

gliud~;:,tı k~l'§ılanııuun ı:areııı ~anına bir Yunan askc:ıi heye- dudun taPhihini ihtiva etmekte-j cak'.arın naklı'no bı'r nıı>Jc ınuhıp fılol:ırı • ti tarafın an, dün akjam sa.at dir Fakat buna mııkabil Al- ı;; 
Çekt~ eı;:uı ~!Pfi llC<:ınck ~eııc- 21 04 de teklir edilmiştir. Tes- manlar n" istiynrlar 7 Bu bapta f b 1 
ları Yllı!:~tı~ley,.11 kaYna~: limf. ııart.ları. tafsi!atiyle '.!'ütte- sarih bir ~y bilinmıv"r. Ancak , mayıs a a~ anıyor 

O 2 .._..._ r. t Alınan kumaııcianlı!!! ile Ahn•n kıtalarıııın Fransa yolu' Y 
filoları an·Mb, zayıf tarafın h ' tam ı.nl:u;ına hıt.linde teııbit olun ile İspanyaya germPsi•ıe mü"-aa' (B•ı taralı ı incı UYl•dal 

, Uz•'·'-· ı.ıu areze nıe d ava ınu.,tur. de edilmesine <lair ·avi~lar var-] tir. Nakliyata bit mayıstan iti-, ""'""9tınıınış ,. h Y aruudan - -<>--- dır. 1famafih urası n<ik" rdır ki barrn başlanması il;in esaslı bü-
llctieeye Yak! ~arµ la katı Alınanların ba.•!ca rlü~ünccsi 

1 
tün hazırlıklar t~ınalaıımı.ştıı-. 

Bu. Uzun bir zaın ı olur. a u ta Fı'\l!ı,17. donEnına. \'6 Akde 1 1tnılan hnzırlıUara nazaran 
.Ur: Gene ve dai~n lleselesi. niıdeki F~an.;ız ..ı~ni~ ii•·'eridirl bu h'1tta ı;edecek olan 12 bine 
"et>! 

11 "nır kııv., Bay Slal/ne bir ""bu mene! !er. eu ,·eya bu ııc- yakın \'a.aııda.şın nakli ı nıa -
ki!t~e. Alm~n miıınr:11sili Abetzl yıstan 1tibarcı;ı il m.ıyısa kadar F Sempati fe/gra/l ile Amini rıarlan n•a •u•la ya-! tanıamlaruıııı; olacahıl'. Bıı iti-ran gönderdi pılacak her h;ın:;:-,i r.ir anlaşma- barla bu iı;e tahsis edilen üç vn-a mıı e:~Rllll t .. ,kil ('{j ·cektir. A-' pur bir kac sefer yar·cı~aklard•r. 

• Moskova, 23 (a.&.) - ''Oe- mira! Darlan bir defa daha Pa- Kanı.deniz hattı nakli\'atı ıle-ISya n c'.kmiştır,, ri~'e gfünektcıtir. vam ettikce Münakalat. Vekalc 
Taııa a~nsı bıldin)'Or : Yine avnı kaynakfardan alı-' ti Marmara \e Akdeniz bölge-ı .. , t•rofı 1 ı...ı B. St:ı.lın Japon Hariciye Na- nan haberlere göre, L-pany:ıdan 1 sine •ut nakliyata da vapıır tah-

t>e buctııı Paı-ı . ..l'1'•dı) zm B. Matauoka'nın Mırnçuri'- ~lln-erc; lltll,ak etme....; ve ('{'b('. sis edecektir . ~~'ı.n y lda. 'Lı gıden Anıiraı den gönderdifı ııu telgrafı al- Jüt tanka ka""ı taarnız etmek Vilayet tarafından hazır -
1 ınl'lıi muht 

0 

vaı ile ı:lirüş nuştır : Uz"!'" AIMRI' kıtalarının gft'- !anan sevk vf'sil<.aları peyder • 
• ~tadır, emeı oldufuııu Yaıı : cıe:,'kıvyet topraklannı terlr: e- mr..ine ,.,.li~aıı.de y!Pm•sı yrni- pey kaza kaymalmmla.nnn tw-

lıı.ıtabi . . ken. dostane ~uke.~leniz - de~ ısr•ı Jo alı>n olııı •c ktı• zi olıımnaktadır. Bu vc><;ikıı.lar • ~ Parı..1 gore ~ Dar • den ®layı lcşekku krımi arzey Rern,., 23 la.a.) Ofi "ia -1 kayın· korular tara!ıodan hare. 
\ lı.Jın; e btıyUk. bir !hııxını- !er v~ Bamimi bir S•H'lt~ karşı- bildiriyor: ket tpihinden 24 saıtt e.•vel 

ve ~aleblerlııin katı oldu.! !!Jchğım ve milletin f.avatında Zürilıte çıkan Nouv<'lle ga. sahiplerine dağıdılacaktır. Bu 
?i ki ıı 81:.!!Ş~l P~in'in Pn-ı ıalı:kıık ettiril n l "'l!ı:ki!eri !ll'ttc'in Lnndn m l"abiıinln vesa.·alarda yazılı tnrihtc hııla~ıu ı :J', ın 111 rınin Alır.a0.. ~:iır "tn;ek imJctlnıoı buldu - verdiği.bir holll'l'<' gi'"" Almıuı- rek.et edemeyen bilet s:ıbiplcn, 

Ki JaPınağı y< r kteıı oın.O: ..... ~eı:ııı<>ketınizde geçinnif yaıı•-ı ı p nv· ,\a gö<tcl"liği clip ma.zerlterinl laıza knymakam - , 
c 

1 

Şa edecelttir. ~...,um gün!erııı taUı hatırası- !o t " f \et Lo11 '.lr" mah-ı larına bi~ ınecbıır tu-

1 
;oı. daıtıı& 1Mh•far,a cd~eğimj fillerini meşgul etmektedir, tnlacaklardır. . ' 

dıman etmişlerdir. \'aşingotn 23 ( a.a.) lııgiliz nazariyesini kabul edemeyız. 
Şimali Afrika'da Tı>brıık'ta BliyüK Elçısi Lord Halifax dün Çünkii denizler ve karalar bu 

dUşman tekrar bir hııru" hare· ak .. ıı::ı Amerikan kızılha~ının 1 kU\'\'etlerin boy ölçmesine mü
keti vapmak :stemiıw.- :iP bu te-. ziyafetinde söylediğı bi•ı nutuk-ı saade etmiyor. 
şebbÜsü, İtalyan ve .o\lman kı- tıı felaket<' uğrıyan A\Tupaya lşte bunun içindir ki 1:ıu mü
alan tarafından akanıete uğra- Amerika kızıllıaçının yardımını cadde hududu olmıyan hava· 
tılmıştır. tebcil etmiş ve İng,ilter~ye sev-J !arda ve hava yol1ı.rile devam 

Birkaç İngiliz tankı tahrip! kiyatm büyUk bir hacimde ya.
1 

edecektir. Ma<l:unki havacılık 
edilmiştir. ptlıiığıııı k.ıydPylemiştir ordu ve doııanmarun bir dizü-

Bir miktar esir ve mıı.lzeeı.e Amerika k17Jlhaçınııı hariçte- dür ve onların yerine kaim Ola· 
iğtinam olunmuştur. ki faı<liı diııi idare eden B. bilir. Hazan onlarla birlikte v .. 

İngiliz tayyareleri Sirenaik'in 8wift, harp dolayısile takriben bnzaıı yalıuı: başına mücadeleye 
bazı nektalarına aknlıır yap • bır mılyon dol:ır k1}1ııetinde z.ı- d vuın roecektir. Tayyarelere 
ım lardır. Bir dili;ınan tayyaresi yi&t oldu ,unu Wıa etmi•tir. 1 deniz; Vt' kara hudutları mani 
düşürülmüştiir. 1 

-. teşkil etmiyor. Su halde ken-
!>ırki Afrika'da diişmanın milcnniıı hıila bulundukları dileıinden harbin ı;ıciicesine te-

Df"'~ie mıntaka.sında Y<>niden Brt!.i!t lımanını 0.ınıbardıman et- sir edecek hareketler beki ne
yııptığı bir taarruz tanfodilmiş-J mi~ler ve beddl~re bombalar at- bilir. Revişi bal de bunu göster• 
tır j mıRlardır. .threkata i..-ıirıl.k eden ırıektedir. 

İnıı;iliz lı:l\a tebliği tayynrelerimim;,n biri üs.~ünei NETİCE: Bu harpte havııcı-
Londra 23 ( a.:ı. I - lrıgıliz 1 dö:•memi•tir ~ ı 

H"va NezarcV .ıı tebli,·'Ti · •-- · tiı · !ık hava gibi mütchawi ,.e '*;Y· 
bo b '<i ~-.;üiz ~wıııy('t OOF.s.re ıııa yaldir. Bazıııı kasu-gıtlar __ gıbl Salı giinii gündiiz m aı ı- tcbl.iP yıkıyor, yakıyor. Hazan ~ıikil-

man tııyyarderim'z ?-:On•<>r sa- Londra :2;J (a.a.) - Hava ve tekrar "'•"lıvcır 
hilleri açıklaı-ında ihi hin toı•I- net buluyor ve """' , · 

Dahili Emniyet Neza.retıerinin 1 Ha,·acıhğın ha.vadan bir farkı latol!"k cok vüklü bir iasc va- tcblıği : vnr 
0 

da daima biraz daha cüz'! 
pnnma alcak.tan uçarak hücum d. \'ü d' ''m• bir•• ~-'-• ....... ve yı· 
etmi•lerdir. Atı'a" bombalan., Dün gece lı~mıuı taarruzu , -·- - u...u~ """• 
isabeti üzermc \'U dııır ı:ı başlıca lngi!tereı:ıln renubu gar- lacı olD'ıasıdır. 
\·e su buharına bo<.'hılm"otur birinde hir bf'(' tevc'h edil • ----"':". '!!!'---~---=:'!"'"!'"' 

.... . t• ,.,.,. """ "lkmış ve dn lskoı;yanın ojınalJ ......... ;nde Bir mayn Uırayıcı gemiye de mış ır. ,.,_, t yaı..,-. • ~ ~ --~ 
hücıım edilmi~ ,.e gemi hasara miilıim hasarlar olmwıtur. ln· ba:ı.ı yerlere de bombalar atıl • 
u/fratılmıştır. sruı<'a zayi.: h.ıklnııda malumat nııştır. Hasar az olmwıtur. Yal. 

heııu .. , ta,,., ildir nız r""UJ> --'-'"-~e bir yerde m-Dün 'F,CCe bombardıman ve · M • • ~ _.,.,......,, 

avcı tayyarelerimiz Selıarn • C'.c·nubi lngilterede de müte-j sanca pek az ayiat olınuşblr. 
borat ve Gneisena.u konıan g&- addit yerlere ve cenubt Gallea' Bir~ ölU vardır. 
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SON ARZU 
M. Fahrettin PAKKAN 

Hastahane, gecenin sükfuıetiııe hn bir nefret perdesini puça.Ja
)tirümnüş, uzun koridor, koğuıt- dı, eskimlu ve alıı,ımış bir yarayı 
lar, her taraf sessiz, kadınlara kanattı. 

RADYO 
BUGüNKü PROGRAM 

8.DO 
8.03 
8.18 
1.45 

12.!0 
12.33 
12.50 
13.05 

~Haberler 
Müzllt 
Ev ltııdmı 

* Pıccıaaı 
],flizlk 
Haberler 
Müzllı: 

13.20 llllzilt 
18.DO Proırauı 

18.03 Mlb:ik 

18.40 -

ıt.10 Konuşna 

19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 

19.50 MilW< 
20.15 

20.4S 
21.00 

Radyo 
ıazetesi 
Müzik 
Müzik 

2.1,30 Konuşma 

2J.45 Müzik 
21.30 Kon\JiDlA 
:U.45 M!lzik 

ı3.30 Xopanıo 

1 

-1ısus birinci dahiliye koğu;u- İşte bu acılan tekrar duym&
nun dip tarafına düşen bir karyo mak ve sana tekrar Baba deme
k içerisinde gene; bir kadın, has- mek için, mektup yazmadım ve 
ta, uyanık çehresi limon gibi bu yıudlğım son mektubu da -----------
mrarıruş, ara su-a derin bir ıs- göndermek için uzuıı bir müca- -----------"'1J 
tzbaın kavurucu yeli çehreahı1 dele azaba içinde kıvrandım. Asker.lik /lil/eri 
"lıuruııturuyor. 

1 

Y 
Ateşi yüksek, hararetin Jd,. Fakat kadın. .. Hem de benım ._ _____ ,.._ ___ _,! 

'°8u i c; i n d 11 kıvranıyor. gibi dilşkllıı bir kadın, nasıl ki 
Bakışla.nnı duvarda bir ı;ölge}'il 

1 

her ~yiııde mağlup ... Artık böy
tikiyor. Dakikalarca sayıkh - le bir kini saklamamndan ne 
J!OC, arada sırada hayallerin ya-

1 

çıkar? ... Hayatım sönmek tizcre 
laııcılığım müşahede ediyor, al- bulıınurlı:en, bu kaıan verdim. 
lanmasına acı bir tebessiimle · Hiç olmazsa benim llOll hisleri -
Jnukabelode bulıınuyordıı. / mi ve hayatımın ufak bir çehre-

Beyoğ)u Yerli Aslr.erllk Şuı

Gece nôbe'ri>i olan doktor, ilini taşıyacak, soluk, perişan 
Jıııer zamank .uı bütün hastalan I mektubu sana yol1mı.ak ... Bu -
ıöz<ien gı'Ç .-.~. ~eçire bu hasta - nunla senelerden beri terk etti
mn da ba.<;ı ucuna geldi. Nabzına ğim ve bir daha hJç uamadığın 
lııııktı, yanındaki hemşireye d&- :r:avallı ailenin ve kimsesiz kızı
ııece koymasını söyledi. Doktor nın snn izi hayattan silinirken, • 
steşin kırk olduğunu görünce, 

1 
bir sanlyo olsun eeni düşündür- · 

ateşi düşürmek için iğne yapıl- mck, ve belkide iyice uyuşma
aasıııı hemşireye emretti, nu.ş bulunan vicdanınm derinlik 

Yapılan iğne bir saat sonra !erinde. kalan merhamet zerre -
tıesirini göstermişti. Hasta bir / clklerini harekete geçirerek, sa ı 
parça ferahladı, gözlerini açtı. na ıztıraplı fakat ulvi bir an ya
l'akat çok mecalsiz ve bitkin - ve.tınak amısunu duydum. 
ti. 1 Zavallı annemin bayatını u-
Yavaş yava.• kabustan sıyn- lim inhtisarın altına aldıktan son 

lan dıınağı, diL';üıuneğe başladı. ra ona bir mahkfım hayatı ya
Yine kendi kendine soruyor- ~attın. Büyük şöhretinden is -

iıa. "Bu mektubu yollasam mı?,. tifade ederek etraf'ına topladı-
Bunu muhakeme ediyor, uğ- ğın, güzel g.,;,ç kadın.la.nıı, kol

ıaşıyor, içinden ~r kin ve nef-
1 

ları arasında günleri, haftaları 
nt kal:ıarıyor, boga.zını tıkıyor, hatta ayları ~irdin. İnsanlık 
perişan. vücı:dunu . hu-palıyor. j hislerinden ziyade., hayvanı ar-

İzzcti ncfsı, kalbı, nefreti, bun zı.:larının esiri olarak şehvetin, 
Jııı:rın hepsi ayrı a~rı birer emir/ ıK:fahatin, ilerisini göstermiyen 
11enyor, ve bınb.ınne karışıyor- , sisli hayatı içerisinde her ı;eyi 
iln. .. . . kayp ettin. .. (Temiz bir aile yu-

Uztuı ve tükenmek bılmıycn vasını, senden b;ı.şka kimsesi ol
aıücadeledeıı sonra, halsiz ve mayan karını ve k.ızıru.,... Sen 
'-ırmaıısız hafızasının üzerine genç metresin le avrupsya seya-' 
bir arzu ~öküyordu. "Bu mektu- hat ederken, terk edilmiş zavallı 
IMı. yollamak.,. . . annemin, ıztırantan eaçlan ağar 

:Karar vernııştı. 1kı ay evvel, dı. Ve kısa bir zamanda tutul -
)o.basına_ yazdığı mektubu gön-

1 

duğu meş'um bir haatalığın kuv-, 
wecektı. . . . vetli kollan onu hayattan ebedi 
,Hademenın gelm_e.ıım bekle - olarak ayırdı. Kimseoıiz genç bir 

fi ve do~toru_ c;agırmasını ha-/ kl7Jıı düşeceği al<ibete ben de 1 
lıemeden L'ltedi. ' çok geçmeden düştiim. Senin 1 

sfnden: 
Emekli deniz makine ön yil> 

başı Slltlilceli 306 doğum~ 
Hasan oğlu Mehmet Kavaklı og
lu (Dz. 1767) 

Yedek mükellef tabib ytiz
haşı Minas oğlu .Annen.ak 300 
İzmit (3:5755). 

Deniz 8. Sınıf muamele m&
muru Ahmet oğlu Mehmet E
min 304 (Dz. 331 - 17) 

Emekli 8. 111ıuf tüfekçi usta
m Hasan oğlu. Şevket 310 la
tanhlıl (331 - 17). 

8. Sınıf ttifekçi wıtası İbra-
him oğlu Huaıı 301 Görele 
(324 - 12). 
Yukarıda adlan yazılı 1111bay 

ve oo.n'atkArlann kayıtlan 
tetkik edilmek üzere çok acele 
ıınbcmize ıııüracaa t etmeleri ilan 
olunur. 

t L 1.. N 
H~udek Kazası Yenca kö

yünden Sevliet Barako'ya: 
Kızınız, ll<ruleg!n Y"""'1 Köyiln

clan Kibariye tarafından aleyhini.>o 
açılan, annesi ;rAni karınız Zehra i
le 1329 tarihinde evlendiğLrdz ve ka
rı ko<:a olanılt bir arada bayat ge
çir1nekte iken mönasebetini~den ken 
dbi.nin dünyaya geldiji Ye bi1ihanıı 

aranızda zuhur eden ıe;DNizlikl<!n 
dolayı mwureyi şahiöer huzurun
da 1334 larihlbde tatlil< ettitinis 
halde işbu muamelder'ln nüfus ~id
llne tes<:ll edilrııedl&inden tesciline 
kar~r verllmesi:ne dair olan dava -
dan dolayı n1111ttnl%8. yavll\n daveti.
yenin ad.nWnbde buhınmadı~~ 
ve b~kaca bir ikametgA.h.ınu.da bu.
lunm&mJ.> oldnfundan ııt..en ya~ı -
lan tebliğat üzerine gelmc<hğiniz ve 
bir vokll de gllndermeclilln!Zden dc>

n:Nt 8.ABAll 

lstanbul LHazım amirliği satmalma komisıonundın 
1 - 100 ton baları ht. Lv. lmlrlltinden ayn,.. ftrilmek 11zen aşatıda 

<IBa ve rnilctmUrı yazılı kalemde balar kap pazarblda 711pttr"; "ı bı, 
2 - Bu kapların dnalııe göre her birine dl>ett -,ece -..ııhidine 

~ ayrı tıcret:i imaU,.e verilecektir. Bu ı,e ait ~ ıı. ,._Jacak 
kaplarm niiınune ve evsafları her cin lı:onıis7cıada ııl!rllll1r. 

2 - İateltliler bu senit Ye ...,..f dabUtnde ba bakır kaplwmat her 
Wrine ı.tedllôeri Ü<:retJ i.mall;reyl bir telcllt ıeltBıode 29/4/Hl ..ıı. CfinA 
-t l4 ele ToPhade ı.t. Lv amirli!! satın alma komisyonuna _,,.eler!. 

4 - En ucuz üoeti !maliye telcllf edene ayni lllnde - J'llP!la -
ı.e., ~lndea taliplerin k.....,ı v....ıt .,. ilk ~ ~ konıl9-
J'OD& ıeım~. 

Btl7ök ıı:-. 
XilçQlı: lawın. 

Bü;rQ.lı: 11112pç. 

Saph •• 
Kepçe. 

Yal-
.Kara_,,., 

Balı:nol. 
Balıı:r9!). 

'Adet 

100 
245 

loat 
sıa 
6()(1 

2'777 
NH 
3941 
1863 

ooes -11..,,ı 

.. itabı, 

.. kabı. 

.. kabı. 

.. kabı. 
11 ltabL 

- . . . 

A~ot 

G.:!07 
20.1211 
ll.T97 

1.478 
9.a'>, 

10.oet cıtı lnmdDra boiı ahnacalctlr. Pazarlıldıo --:.Jll/HI pa
-..;_ gftnG oaat IG ele Tophanede Iw. Amlrııtı - alma • ' onunda 
:ıo-pilacalctır. Tatın.ın bedel! 1250 liro Dt't ~ 11'1 lira !IO lı:ıJruştur, 

NOmuııerl ~ t&rillilr. Tal!piııda bol!! 1U:lttt ~ 9*ne'-1-
(IOll7 - 1149) 

• •• 
•ptı&ı -tar, Ne . .,. tlatı ,....ıı balık ... lııl!ll -· PazM

lllda eksil- 25/4/941 Cmna C(lnQ - 15 cı. Toplıımede ı... Amiri.ili 
k!ınalma lccınılııyonunda yaıııJacalttır. Tallp1-rin ..... a ltunıa 1ı:atı te
-u-ııe beli\ vakltto ~ ı b ' rl 

-lan 
170 --

:Mo. 

50/12 
to/12 
'9/U 

• • • 

C--1051) 
lturuıı 

nı 

1$4 

121 

llftvut Bkdeilllt Olı:ıdoDda -..t 3111 çiti - toc.ın ft 80 çiti 
bac;.uz ı;hme müteabhlt nam ve hesabına satılacalı:tlr. Puarlıldıı el<gj)t,. 

ıaeı:i 28/4/Ml PKartesı gUııil saat l4 de Topbaneda ı..ı.. Amlrhil Sıttıa:ı Al.. 
ma Komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin betldl tl7 Ura TO k-'"llll
tıa. Taliplerin fotin "e çizmeleri SQ-ı Blnicllllı: Olrulunda Ji!mıeleri ve 
l'f :.ra 70 Jı:ııruşl'1lı: rnal bedeli ile~ ıclmelerl. (1089--) 

• • • 
Ad.et 

1'1111,GOG .-,.,1211 k'\pı111.11 lilrctJ . 
1T5,000 , kör u.<ilz .nrgö. 
ıto,000 • kesme kanca. 

Yulaıftda ,,_ıı üç kaı.m malzeme 28/4/941 pazartesi ıftnll nal 14,15 
"" Top- ı..ı.. Amlr!lll Satın AlıJ\11 XomiayonlJBCla MQte<ıblrlt naPı ve 
-hına _..lılda satın .umacaktır. Tahmin bedeli 14,825 lira ilk t=i
mıtı 1,111 .. l'I lı:uruttnr. Tallplerl!ı belli ...ıcıtle :ıtoonı..,..,. ıelme-

lwl. CllOl-!Oll) 

• • • 
30,800 Met )Ot euvaı ıümacaldlr. ~ -eri ~1 Car

,...ı.a ıttnll - 14 ele Tbpb:ınede IN. Aınirll!I atın •ima ltom13"onun
ıla yapılııcıılctır. Beberiıolıı tahmin bedoll '16 ktm>f ltat'l teıntnatı 1250 li-

radlr. - "" --~~-~ lıeD1 -'<itte ko
-TMA telmelerl. {1111-120'7) 

1 Devlet Dcmiryolları ilanları 1 Az zaman sonra ytizün<le şef- her ıaman etrafını çeviren , o \ 
katli tebessümle Doktor, bas - kadmlardan biriside ben oldnm. 
tanın başı uetına gelmiş ve so - Bel ki daha ııefil daha diiskün, 
ıı:u;yordu. 1 bir bar kadını, bir satılık ka -
· - Ne arzun var kızım söyle? .. 1 dm ... Hiç bir şe.y bilmediğim için 1 

Ha.ata Doktorun yüzüne bak- havat hep öyle sandım. Uyku • I 
111adı. Durdu, konu~ma k için l s~;:lıı k _be~i çürüttü... Bol içki 

Jayı gıyabu>ı:r.da yapılan muhakeme Mu> Pıea bedeJ1 (9.000) .ıtı lıllll lira olan M lı:alemdeıı lbattt kro. 
ve tahkikat neticesinde; dava pıha.. -n ;,-ıı: taltıml•n 216/l!Kl ı ı Mi ıünü -t U do kapalı zarf 
detle "3bit oldD(ıınd•ıı olstıretle nil- ...wü ne Aıılaırada idare b!ıuısında satın abnıcaktır. 
tlı• sidllino tesciline U-3-941 tar!- Bu ife &lnl' " illley•l.,-in 050) llrabk muvaknt lemicat ile k!ınu-

Jıeljmo anyor ve kmrvet toplu - . cıgcrlenını parçaladı. 
7ordu. Güç duyulan piirü7Jü ve t Ni~in böyle olduğunu dfu;üne- I 
içli bır sesle konuştu. 1 ıniyor günahklırı tefrik edemi -

blnde karar -ılmlş olup tarihi i- - tayin eUlj! vcsikıılon ve tek1ln.mı a7W Din ... t 14.ıe bdoır Jtomis
ıandan !tibanu m6ddett k.anuol!l J'OD. Rcislitlne venneleri lh>mdır. 
zarhnda temyiz y-ol~na mürocaat el- ışartnameı.ı. ])QrUU: oıarak Aııkar.ıda Malzenıo dldresindm, Ha;rdar-

- Bay Doktor uzun zaman - 1 yordum. 
medlii"iniz lalı:dlrde hUkmü fly•biniıı _.ta Tesellilm .. , ıı..1t ş.,tliiılrıdeıı deiıblacalctır. (2999) 

lkfüa~ı btiyet edeceği tcl:ıli~ ma- =::::=:=:::===================='==::'.:::===--= 
iır hastahanede. bu ıztırı_ıp için-

1 
Kendim içhı değil baş kalan 

tle kıvranı~oru~. Çektıgım bu için yaşadığımı idrak ettiğim 
~e, ~nı bılır~ı. Dayanw:.ya - an h:·r şeyden dönemiyecek ·ka
m hır haldeyım. Belkı bt' gece ı dar uzaklaşmış ve bir hastaha-

tamına ka.lm olmak Üıe!'e ilAn o.. I 1 
lunuı. Coao Ml/5, karar 415 · Deniz Lııazım satınalma komisynund!ft -- -· ~ . - --· -- .. ___________________ .. ! 

abaha kavuş_urkeıı, ıztıralmn c-

1 
ne yatağına düşmüştüm. 1 

1ııedl olarak dınecek, kurtulmam 
,.. yaşamam için her şeyi yaptı- * 

ile erkeğin nazarlanm mektup
tan ayırmış ve kendi Uzeriııe 
çekmişti. Kaynak ve ıbk bir kah 
kaha ile. ımı. Ne şefkatinizi ne de banal 

arf ı:troiıı olduğunuz emeği öde
J'lml.İyeceğim. 

Avukat Yusuf Niyazi, mek
tubun bura.ama geldiği zaman 
dans eder gibi yürüyen yan 
çıplak esmer güzeli bir kadın 
odanın kapısında göründü. A -
dnn attıkça ropdöşambınn ara
aından fırlayan dolgun kalçaları 

- Yine bir boşanma davası, 
bırak allaha aşkına! 

Diyerek mektubu kıvn.k bir el 
hareketile aldı. Kağıdı boru~ -
tururken, dudaklarını da erk&
ğin dudaklanna yapıştırmıştı. 

11.Falırettiıı PAKKAN 

Durdu, göksii heyecanla ka -
bardı. Duda~'lnt dişlerinin ara.<ıı
sa aldı. Yüzü beyazlaşmıştı. Göz 
Jııırin.in donuk bebeklerinde iki 
tam.la, iri yaş lx:lirdi, ve yan:ı.k
larına kaydı. Güç hareket ede -
:rek zayıf elini yastığının altına 
-.zattı, kapalı uir zarf çıkardı. 
!Doktora t\z:ıllrken,.-kııV'..\etsi?.f , 
lııc;kınklarla sarsılıyordu. 

Beykoz Askeri Satın Alma 
Komisyonundan 

Devanı ederek: 
- İşte bay Doktor, ben ha -

µta gözleı;mi kapndıktan son
ra bu mektubu, üzerinde yazılı 
bulunnn adrese yollayıruz. 

1 - Aıoğlda cins ve miktarı yazılı malzeme 8/5/9U günQ 1at it de 
pazarlıkla satın alına('aktır, 

2 - Takarrür eden !l:yat üzerinden % de 15 ~ıulııat alınoeaktır. 

3 - Ewat ve ~rait her gün meıtk.fır komisyonda cörülebilir. (11:18) 
Adet Cinı 

l,~ kHonıetre 1.5 m/n1 kutrunda bağ teli trekrar nefes aldı, yine duda-
f:mı dişlerinin arasına sıkıştır- 2600 
dı. Biraz kuvvet topladıktan son 

20 

100 kilonıctre 3 nı/m galvanizli tıplak ıel. 

2 No. lu fincan ve deve bQvntJ 
A!aç bıırgusu ra yavaşı;a: 

- Son arzwn bu dedi. 3~~ 
Doktor has[ yı tc..-;elli etti, 1250 Direk vasılnamesine töre. 

4 takım palanga ta.karn. 
irtibat borusu 

ııyumasını clinknmesini söyledi, --:::======-::======::-=========== 10nra yanından ayrıldı. Arka ını ---
takip eden hemşireye, koğu~un 1 
kapısından çıkarken müteesı;ir 
lıir sesle "Ümit"iz dedi., 

* Sabahleyin Avukat Yusuf Ni-
yazi yatağıııdaı kalktıkt~n son
ra banyosunu yaptı. Tuvı>letini 
bitirdi. Hizmetçi kahv.ılt1'ıru 
hazır olduğunu haber vcrh"lwn 
bir hastahane hademesinin, ken
disine bir mektupta getirdiğini 
ııöyledi. Ve zarfı uzattı. 

:Yusnf Niyazi, kahvaltının ha
mlandığı odaya gireli. Geceden 
selen yorğunlui,:urı ksirile göz.. 
imi. kapanıyor, vücudunda bir 
cuvşeklik duyuyordu. 

Zarfı !Akaydane açb. İçinden 
mektubu çıkardı. Masanın üze
me yaydı. Sildünü doldurdu. 
.,ıteriııi attı. Ka~e.n oku
-ya başladı. 

Baba: * 
J3ıı kelime senelerden beri kal

'Mmlıı ilzerinde toplanan, ka 

Beykoz Askeri Satın Alma 
Komisyonundan 

1 - l 50 adet er ve 10 adet subay ~er takımı mühürlü nümunesine 
töre 2/5/941 günü s•at H de po1.<:rlıkla satın alınacaktır. 1 

2 - ~lühürlü nümunesi ve e\·saf ve ~eraiti her &ün komisyonumuzda 1 

ııörül,,bilir. 

3 - Takarrür eden fiyat üzerinden 3 de 15 teminat alınacaktır. 3128 \ 

İstanbul defterdarlığından 
Açık olan üc.retJi vazifeler için Uae ve orta mektep mezunu olanlar 

arasında ttaMile devam edenlerle 18 ya,ını ikmil etmcı:niş olnr..lar ka
bul edilınezler> 28.4.941 tarihine müaadlt pazartesi &ünü saat 14 de fstan
bul uni\•enitesl hukuk fakültesi birinci sınır derlhanesinde müsabaka 
!ıntib:uu yapılacaktır. 

imtihana clrmek late;renler, •~aiıda yazılı vesikaları hAmilen bir is-1 
tlda ile :25 ... !Kl CUma ıtılnii saat 17;re kadar defterdarlık sicil kalemine 
bi:2at müncaat ederek fotoğraflı kabul kartı almalan ilfin olunur. (2873) 

1 - Tab&il veııllı:uı 

2 - NOJus tez.kenst, 
3 - Htısı:dl hal !diıdı <bu iki vesika imtihanı kauın•nlardan b•li-

hare alınacaktır.> 

4 - s.hbat raporu. 
5 - 4,liX8 eb'adında lkj fotoğrat. 

4000 kilo lı:i5se!.o ••• 
25800 desim.U. 2 -mlı:uı -.idalMı 

Tabmln ~ 

1!1640.00 
2873.00 

11515.00 

-.inat 
m3.oo 
:tl5.63 

1 - an., miktar, ıaı-m bedelleri Y"k•rda yuıli k.ö3ele n omeıi
lı:aa vidola•ını• 26.Nisan.Ml Cumartat l6ııil - 11 de -lık!a ek
ıılltmeai 7apLlacaktır. 

1 - tılı: teminatı llea Ura 63 ıa...., olap o:u · _..ı bor ... lı:omis-
7eıaıftn parasız olarak alınabilir. 

S - isteklilerin belli llÜn ve """tto lı:a.,_,,, latedlil veaailde birlik
te ı.tanbuldaki kon1isyona müracaaUan. 

Beykoz Askeri Satın Alma 
Komisyonundan 

1 - 350 araba örtıisile 1000 mekldd Onibü 216/Ml ...,... ellAd aaat 
H de pazarlı.ltla sa!J.n ollna<aktır. 

2 - llilhilrlü n~I ve evııat prlıwnes; ı.er ı!ln lcmwi =ıınıuzda 

c6&illebilir. 
3 - Taltanilr eden fl;ral Uzerinıloa " do 15 teminat nhnlıcaldır. (3127) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

Z·İRAAT BANKASI 
Kurulut tarihi: 1888. - ~rmay..ı: 100.000.000 TUrlt 11.-. Şube n 

A.lans adedi: 2M 

Zlrat ve Ticari her nevı banka m\lameleferl. 

P•ra blrlktlrenlere 2a80o Hra lkram~yo v•rlyot", 

• 

Zlraat &anknsında kumbaralı ve ihbarsız to~arrut hesablannda en 
az 50 lirası bulu:uınlara senede 4 defa r;ekiit.!cek kur'a ile aşağıc!akJ 
plAna göre ikraıniye da;ıt....'~cakhr: 

4 aded 1..000 Llra,..k 4.000 Lira 
4 • 1500 • 2.000 • 

4 
40 

• 
• 

HO 
100 

• 
• 

1.000 
4.000 

• 
• 

100 aded 
120 • 
150 • 

&O Liralık 

• 
• 

5.000 Lira 
4.800 

1.200 
• 
• 

DiKKAT: Hesaplarındaki p.1.ralar bir sene içinde 50 liradan a9ağı 
d(lşrniyenlere ikramiye çıktı~ı takdjrde '70 20 fe:li'.1.:ıs;yıe verilecektir. 

Kur'alar eenede dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey-
lii1 ve ll Birincikinun tarihlerinde çekilecektir. 

Beykoz Askeri Sabnalma 
koınl ; onao~ 

1-AJ e-••!-...dMft8*tarı,.... ... 3 -

lllnü - H de pazarlıkla - ph= H-. 
J - Talaıırih- eden fi7at tborincı.n ~ H - --· 
1 - - n ııen!t ııs stlıı _...'" Is • ~ .... 

Eınn 

TlıD 
Kırma .. 
C!menlo 
Karo--.. 
Karo o Dıc 

llvufı 

ltirlt Çlnb ... 5'°X1T)a 
Tahta Çınlı - f0AXJ2TDJ 

• 400xııtxJ~ 
> JJnmM ... 400X2l!Jtu 

Jtalaıı 400Xllxl 
IalM Pwm9 ft 'a; C k ffOTasXI 
MOf37fk T .. , IGXW 
Döltız. ...--

Y.tı - • • .. ,......_......,. 
Urmu..~ > 

-u.• ....,. 
U2I 

'13 -159 

• • 
50 
f'1 
llıll ,. 
1 

• 
1 

M 

lıfaslulı: •• _ .... , ==- -
Mud'*: -,_ lı;ln 

1/1 
VI 
VI 

• • 1 

-- Ilı:! ._ lııoopl kin • 
> 4t -.ıı IS Oıoa. Uk,te 

- .. Cm. !Ilı; iki taınm 
... ~için 80 

~kapa- 1 dUJ_q_, .. 211 
HS 
1411 

......... t'ı 

• 
> • • .ıırca.a 

• fmCJllJ Jlillll ~ 
Karflı;e ~ 

Karfl9o ~ - • cm. Ult 
Cam 
Vldab ctW 

• • 
Kir-emlt 
Bat tel! 
Düz çinlı:o -. 
Lehim 
Tuz ruha. 
Nj.zadır 

Kömür 
Demir)<.._ 

IJI, 4, 1, 1 cm. 1111 

ıt.. ıı 
1/2 niabet'0 b 

Bilezikli - lı:elebelt. 

-™ 
:ıoe 

1 " 
ıe 

2 ... 
1000 
1710 
1022 

3 
461 u• 

1 
1 

70 
119 

%'1 
Cam Mllbtcli1 2'0 ..ıet lı:llç4ll< 1 mim 47 

ol1a J > 
bOyi3IJ< 4 > 

Cam macuna • 171 cifti 
1Wilbeç bbak 

• Blı:badr - ..,... çiDl<o !81otıecı 

ıı.-
132..-
212.IM1 
ıss.seo 

53.oııt 
ı.ııcııa ı-.t 
Neft 
TOB boya Jteıiı: için P1 
Yaıth boya fırÇMı en ~ dD9 •ııt O l\r lfe. J'll 

193.Dl 
10 

btdon 

lbden! -)ılıaJuk 

8ınNo. 

1 

• 

Adedi 

Bochwww Jcat pencere camlan 
188 

zuu. .. birhı,tj k::ı t ! 

~ 

ı 

1 
1 

ll 
1 

1 .. 
4 

• 1 
2 
1 
1 
3 . .. 
f 
1 
1 
8 
5 

• 
11 .. 

2 
2 
ı 

2 

2 
170 
2, ' 

J:b'adı 

0.35X0.50 
c: mları 

0.25X0.25 
0.29X0.1& 
0.30X0.32 

l.ıt&O 

0.31X0.31 
0.3?:<0.22 
0.3!'X0.21 
0.40:,0.37 
0.42X0.21 
0.42X0.29 
0.42X0.37 
OA3X0.29 
0.44X0.31 
0.4!1X0.2.1 
0.49X0.36 
0.52X0.32 
0.52X0.37.5 
0.53X0.3!i 
0.53X0.41 
0.57X0.30 
0.57X0.36 
0.57X0.41 
0.58X0.2B 
0.5~X0.31 

0.58X0.33 
0.58X0.35 
0.58X0.39.~ 

0,5RX0.42 
0.59X0.21 
0.59X0.23 
0.59XO 35 
0_59X0.41 
t.61X0.21 

1 - Lise oJıunlıık imtıbanını venniş bulunmalı:. 

il.. • 
> 
• 

çanı 

)ıJ. ı 

> _._ 
• 
> 
> 
> , 
• 
• 
> 
> ., 
"I , 
' • 

' a , 
> 
~ 

> ..... 
> 

• 
A.ı.I 

• 
> 
~ 
Ki-

> 

Ka· 
> 

• • 
• 
• 

.Adel 

2 - Aldıklan mezuniyet diplomalarmdaki kanaat notu 
il'! bulunmalı:, .. J" 

3 - Otguıılulı: diploma tarihinden bir senodeıı tula ıniid 
mlıı bulunmak. 

f - sağlık durumu pilotluk hizmeUne müsait olmak. 
5 - Ya~ları en yukan 21 olmalı:. .J 
Not: f'.. 
Bilflhare hava muayene heyeti tarafından yap&)ecak rrıu.• ~ 

lık durumları pilotluk sınıfına müsait aörülmiyenler isterıers~ ıı.ı 
!unun diğer sınıfların:ı. ve.rilmck c;bi hiçbi.~ n1ecburi1et.e t~b~I ~.r' 
tam serbesttirl~r. Kendilerı.nin arzularına gore mu.ameleye ta 11"'; 

Okul tedrisatı 15 Mayıs 194ı de başlıyacağından taliP 0 Jll' 
lundukln.rı askerlik şubelerine rnı.ir~caat edeceklerdir. Asl<et° rı , 
yapt?racakları sıhhi muayenede milsbet netice alanlar evrııJı:l~~ 
okuluna •cvkedileceklerdir. ~ 

Devlet Demiyolları 9 uncu işle 
müdürlüğünden A 

9 uncu ı,,letn1e Trakya . nuntakası yolcu katarları &€)'J;ıti 
leri 2C/:'Hsbn/1941 Cum;ı;teo;ı günü sab;ıhındJn iübarerı d f 

Fazla t'1!f:ll:.it için ist"ls)'onl:ırn ır.ür3caat edilmesi rica o~: ~i. 
-- - - ııvr' 

Sahibi: A. Cemalettin Saraço!lh.1 Neşriyat Müdilril.: MJtC llıl 
S.ı:sıldı~ yor;. (H. Bekir GUrcoylar vı A. Cemalettin aarll9°~ 


