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teşebbüsle· 

rine dair 

Süveyş 
kapandı 

TORK- EDEN 
BULGAR Kahirede 

Almanya AtatUrkUn Hay2tından 
Yazllmamış Hatlralar 

Anlaşılıyor ki .Jı:poıı. Hari
ciye Nazın lrelimlerin ür.eriııde 
oymya.rak işin içiııdm çekil -

ve meselenin ciddiyet ve 
valııımethıi göWeıl pzLııntık ça 
l'll6ini arıyor. Muhakkak ki bu 
lrıı.nııı.zlık -1den düşünül -
ınü.5 ve tavassut t..klifl iyi kıı.r
§ılaıunazsa ric'at için kapı 
mnJısus açık bırakılmıştır. 

Almanların bahrdığı 
iki gemi kanalda 
nakliyatı durdu du 
Cenevre, 22 ( a.a.) - Havaıı I 

ajansı bildiriyor: 
İsviçre matbuatının verdiği I 

haberlere gö::-e Alman tayYarele
1 ri ta.rafından batınlan iki va -

pur Süveyş kanalını tıkamıçtır. , 
Kahirede kanalı tıkayan enka
mı temizlenmesi için büyük· 
gayretler sarfedilmekte ise de 
şimdiye kadar bir netice alın -

Beyannamesi 

lranda ve Sovyet 
Rusyada da ıyı 

karşılandı 

1 Ankara Radyo Gazetesi 1 

1 ap•lnya Hariciye Nazın _ınamıştır _ __::___· ===:---
"1ıl/I Maisuoka'wn İngiltere Hıv İ 
riciye Nazın Mr. Eden'e gönder- ngiliz Başvekili is-

Aldığınııs malfunata göre 
Türk - Bulgar beyannamesi
nin imzası dost İran gazete
leri tarafından hararetle teb
rik edilmektedir. Beyanname 
Balkanlarda sulhü muhafa
zaya medar olacak bir vesi
ka addedilmektedir. 

diği bir mesajda sulb meselesine tihkamları gezdi 
temas etmeııl ve bir tavassut Londra, 22 (a.a.) _ B. cııuı-. 

Diğer taraftan Moııkova
da bulunan ecnebi gazeteci
ler çektikleri telgraflarda 
Türk - Bulgar beyannamesi
nin Yoııkovada da iyi intiba
lar bırakmış olduğunu bil -
h..a kaydetmektedirler. 

teklifini tazammun eden şeyler ehil! dün refakatinde kara ft 

Böylemesi bittabi dünyanın her deniz kuvvetleri şefleri olduğu 
tarafında büyük bir a.lfilı:a ve halde cenup sahillerindeki is -
dikkat uyandırdı. Anlaşılıyor ki tihklimlan teftiş etmiştir. Tef
ınihver devletleri ile Japonya bir tlş iki ~uçuk saat sUrmUşt~. R. 

·bal ··--'- · te . Clıurcrc~hill~tı~e~·~·ıe:_:a~v~det~e~tmiştlr~~-~~~~~~~~=-~ sondaJ onu uçuı..._ ıs ınış- ---
!erdi. İngiliz resmi makamlan 
Japon Hnriciye Nazırmm mesa
jının tetkik edilmekte olduğunu 
beyan ile iktifa ettiler. Her hal
de, bu beyanat meselenin bir 
hakikati bulunduğunu isbata. k& 
fidir. 

- Japonya Hariciye Nazın lılat
Btıoka ise sulh için bir tavassut
ta bulıırunadığını ve bir teklif 
y;ıpnıadığını iddia. ederek şayia
yı tekzip ediyor. Fakat tekzip 
lıiç te kanaat vermiyor. Bu bir 
t~k1jpten ziyade tevile benziyor. 

Bir Londra telgrafı Japonya
nın teklifine dolayısile temaa et
mektedir. Londradaki Sovyetler 
ııefiri İngiliz Hariciye Nezareti 
Müritcşarı Butler ile görtı.~tiiğü 

\ 

sırada, "son Japon tavıuıırut tek- 1 
bfi de dahil oldllb"'ıı lıalde" Ja
ponyawn yapmakta bulıındui';u 1 

faaliyeti bahse mevm ittihaz et-

i 

lfısmla bir Fransm kampı 

üh·m bir~~ 
tefrikamız 

İstipdat, Heşnıtlyet voe mü
tareke denrlerinde ı.ıok mli· 
hlm mevlıiler işgal etmiş ol.all 
Eski Dalıiliye Nazın B. Reşit 
Reyin fevkalade mühim hab-
ralarında Mriimle !>il hfufisele
rin iç yüzleriıü öğreoooeksl-
niz: 

yeli, R.Yknn Hıı.rbine tekad
diim edea. devirlerde ve Bı!l
kan llarbl sıra.ımda cere.nLll 
eden, şimdiye kadar gizli kal
mış mühim lıldiı;eler, llOllı mil 
za.keresl, Kimil Paşıı. kabine
ıJnin Iıaldki vaziyeti, Beşinci 
Sultan Melımet, bir idam lıiik
mliniln mahiyeti, Umumi 
llarpteıı ııonra Pariste ilk BM\ Dahiliye Na='\ Reşit Rey 
sulh ~lıüsii, Altıncı SultanMelımet ~ Damat Ferit Pa, 
ııa kablıı.csi, Parlrte teklif o1ıımın sulh li\y"h•ıpa cevap, 
LonUrada müzakereye da"9&, Jstıırııı.ı ll&rbi. 

Diln başladı. Bugünde saj köşedeki ilk re1'im par
ças nı .. akasla dikkatle kesiniz. Her giln ne~e.!.ilec•k 
olan bıı NISim parçalan taın11 .. l11ndıktan s>Jıra gan g11n11 
ıetirerek tam bir resim teıkil edt1ceksiniz. Bunu bulan 
okugucıılanmıza evvelce ilan .tmiş oldağamuz 3 sandık 
şeker, iki teneke :ıegtin gajı gibi lc.ıgnıelli hediyeler tak
dim edecejiz. 

Rus - Japon 
Hür Fransızların yakınlaşmasını te
komutanı ile de mine çalışıyormuş 

görüştü 
Kahire, 22 (a.a.) - Evv.ıllsl Çunldng 22 (a.a.) - İyi ha-

gün Kahircye giden Hariciye ber alan Çin mahfillerinden bil
Nazın B. Eden dün bütün gün dirildiğine göre Sovyetler Birliği 
askeri meseleler hakkında ko- ile Japonya arasında bir yakın- ı 
nuşınalarda bulunmuş, hür !ılı: temin etmeğe gayret eden Al
Fransız kuvvetlerinin yalan.şark 
kumandanı general Catroux n.. manya Sakalin adasının cenup 
de görüşmüştür. Nazırın hare- lnsmmı Sovyetler birliğine iade 
kelinden evvel Trablusgarpta etmesini Japonyaya :ısrarla tav- 11 

bazı mıntakalan ziyaret etmesi ııiye etmektedir. Almanya Sov -
muhtemeldir. yetler birliğinin buna mukabil 
Edenin 1ıef1işleri 99 BalJıanlar 

Büyük Adamla 
ikinci karşılaşma! 
"Bu karşılaşma masa başında değil, 
muharebe ve ateş sahasında olduğun
dan hiçte birincisine benzemiyordu •.. ,, 

r L-. Yazaı: Cevat Abbas Gürer ..J::::·:;::::ı = 
Bale, 22 (a.a.) _ Basler :Japonya ile bir ademi tecavüz 

Nachrichten garetesinin Buda- paktı imza etmesini teklif et • 
peşte muhabiri bildiriyor: mektedlr. ! 

B. Eden'le general Dill'in Ka ----====----- ı 
bireye muvasalatlan Balkan -

~B.h~:ı~=~~:: Almanlar Gali 
ğı son ziyareti takib eden ha • bombardıman attı• diseler herkesin hatırındadır. 

Atin&, 22 (a.a.) - Müstakil 
(Boa aayfa ti .!il. 1 de) · 

-•ot:--
Buna mukabil İngilizler · 
Avrupııda bir çok 

tehirleri bombaladılar 
Londra, 22 (a.a.) - Evvelki 

gece düşman tayyareleri, Gal 
eyaletinin cenubunda bir şehre 

3,5 saat müddetle yangın hem • 
baları ve yüksek infiHiklı bomb..ı. 
!ar atmışlardır. ! 

&va nezaretinin tebliğinde ' 
yangınlar çıktığı ve but evlerde 
ve ticarethanelerde ha.sarat hu -1 
aule geldiği kaydolunmaktadır. 1 
Bir miktar ölü ve yaralı vardır. 

(Sonu sayfa. 5 SÜ 6 da) 

ı HARP ~. 
VAZiYETi 

1
1 

Yeni ekmek 
-•o•--

Mısırda yeni teşeb· , 
büsler beklenebilir 

YAZAN: 
Eırukli G•n•r11l 

K. M. j • 
.Arnavutlukta: 
Yunan ordusunun, Tepe-

ç b 
delen ııimaline düşen Mari-

arşa m a günü zani ve Arza köylerini işgal 
. asa k etmekle, harekatını doğuya 

pıy ya ÇI mlŞ doğru ilerlettiği halde, Vio 
olacak sa suyuna ve su boyunca §i

male götüren yola bi.ki:ın o-
HftkQmet tarafından 1stan - lacağı iki giin önce yazılmış-

~ stperlerinde 

(Yazısı 3 üncü sayfamızda) 

Trabl sgarp-Bingrzi 
Enver paşanın mühim bir kararı • Atatürk 
İtalyanlara makarnayı nasıl zehir etti ? • 

ltalyanlan ürküten tarihi bir mektup 
Anlatan : Kilisli Kıdemli yUz başı Arslan 

bnl, An.kara ve lznıir vilayetle- tı. Bu istihmett.eki taarruz. 
rinde tatbik olunmak üz.ere ha- lann inkişafını IRyi<l eden hAkim oldukları i~in her türlü 
:ı:ırlanan tek tip ekmek garar- resmi bir haber yoktur. İn-

-6-
. diln -'" Trablusgarp ı:ıücade!esinin ııiliih., cephane, yiyecek madd<>le-

namesı .,,..yete tebliğ olun giliz hava kuvvctleri1:.in Te-
muştur. pedeleni dövınckte V<rU et- be§lamasından beri tam bir sene ri tedarik ediyorlardı. Bizim ise 

Bu itibarla Vali ve Belediye tiklerine göre, bu mevki he- ilç ay geçmişti. Bu müddet zar- daha evvel de kaydetmiş oldu• 
Reisi !ktısat Müdürlüğünü der (Sooıt sayfa 5 &ü 7 de) fında ltaiyanlar mütemadiyen 
hal yeni clanek tipıwn· · --ı.-1·• \.. J I ğum gibi ana vatanla bütün ir-

..,..... takviye kıtaatı alıyorlar, den.iz.e (Y / 4 
mlzdeki satış fiyatım tesbite ~======::::-::=.:=~==~...'......=:.:.:.:'..::..:==-=::.:=.'.....::'.::::'.:.'. __ ~~a.zm~~""~Y~a:±.:aı.~··~tW'l~5:_cıc~· :!J 

gj~~!:~=E ~~~-~~ işçi kadınlar 
1 n g i 1 iz On cephede 

iaşe 
müsteşarlığı 

Bu hafta zarfında faali
yete başlamış olacak 

Ankara, 22 (Hususi) - Teş
kil edilmekte olan iaşe müste
va,rlığı bu hafta i<:in<lc faaliye
te ge~wek üı.ere<lir. Müsteşar
lığın teşkilat kadl'llsu lıazırll!n
ıw.ş ve bu mü5lcşarlığa getiril
mesi tasvip edilmiş olan Kay"ır 
ri valisi Şefik Soyerin tayini 
karan yüksek tasvibe arzoluıı
muştur. Diğer taraftan da Ve
killer Heyetince müstahsil elin
de bulunan fazla mahsulün mii
bayaasına, tek tip ekmek imali
ne, petrol ofisinin kurulmasına 
at kararlar üzerine de hara -
retle çalışılmaktadır. 

Haber aldıı?ınııza j!'Öre müs
tahsilden doğrudan dootrı"·' ya 
pılmakta olan hububat müba -
yaası. kısa bir zaman içinde 
ve memnuniyet verici bir şekil
de inkişaf etmiş bulunmaktadır. 
Günlük mübayaatın 30.000 tona 
vardığı bildirilmektedir. Tek 
tip ekmelr Ankara, İstanbul, ve 

(Bonv sayfa 5 8i2tun 1 de) 

satveti I birden 
artıyor harp ediyor 

Ankara 22 (Hususi) -- Yen!. 
kararnameye göre 16 yaşından 
yukarı çocukların nıaden işlerin 
de; kadınlarla 12 yaşından yu. 
kan kız ve erkek çocukların da 
mec.sucat işlerinde gece ve gün
düz postalarında çalıştırılması• 
na müsaade edilmektedir. 

f ngilterenin harp etti ~ 
muhtelif cepheleri 

yöslıtrlr harita 

Geçenlerde ltaıyanla:r, Trab - ı 
lustaki mağlubiY'!tJerini mazur 
göstermek için yet!i cephede j 
harp ettiklerini lddill oocywJArdı. 

~ r 
Müsabakamız: 

-2-
HVSABAKANIN ŞEKLİ 

Bu parçayı kesip ııaltlayınız. 
Son parça neşoedildikten son
r.l bu parç."ılar bir araya geti
rilmek suretiyle meydana c;ıka

Bu yedj cephenin içinde Hıı.be _ cak resmi, vazıh adresinizle bir
giırtan, Kenya, Eritre, Trablus, likte idaremize göndermek ba
Ar.navutluk, Akdcım ve çoktan har müsabakamıza iştirak için 

(Sooıı sayfa• sil 4 Uı) Jl-ka_r_; _,_el_ec_ek_tir_. ____ _. 
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aları 
Rami Kışlasından Trabyaya nuil - do· r 
nanmanın Karadenize çıkm:\sı - Kara· i 
d.cnizde zaptcdilen bir Rus fırkateyni-

OK"L'Y UCLI 
olvoR Ki: "'' açak stoklar 

ı giltercden alınan vapur 
istinsah eden: REŞAT EKREM KOÇU 

Alb sene cevap ve
ril mcycn bir istida 

Haliçte Küçük Mustafapa-
şa Haraç:;ıba"'1 sok:ığı 2f sa-

- 10 - yıda "Hücc;,te Kanık,, imza-

Murakabe komisyonu m murlarınca 
birçok mallar müsadere edildi 

20 Nı- - .. Iayu .t8!J Pr>-1 
oorteai - Pmıa.rteai. l 

Ha.va lodostan poyraza çevir-
di.. Yağmur yağdı. Boğaz muha
fazasına memur sadrı esba.k Si
IAhta.r Ali Paşanın vefatı hal»
ri geldi. Şevvalin on sekizinci 
çar.,amba günü hava letafet üze. 
re idi. Psdişalı .Boğaziçınde l 
Serasker Huarev Paşanın yıili
lilila gidip geldile:_. Cuma günii 1 yine yağ:ınur yagdı. Bugu.n, 
mabeyinci ağalardan ka.hved
başı Bekir Efendi ile ban& tiren 
daz olmamız ferman buyuruldu. 
Huzurunda ok ..ttıın. lhsanlan
ııa mazhar oldum. Sultan Mahl 
mut cumartesi günü yine Boğaz 
Jçine gittiler. Karadeniz t.a.raf
lannın tenha kaldiğıru öğren
diler. Bu llC!le donanmayı hü
mayun oralara çık:mı.Q iken za
tı şahanelerinin de Tarabyada.
ki Serwıker Husrev Paşa haz -
retlerinin sahilbanesinde yaz 
mevsimi bulımmuş plsalar -ı 
hillerin bir kat daha muhafaza 
w- istihkamın& sebep ola.cağını 
gördüler. Bir kaç gün zarfında 
ııwıcağı şerif ile beraber Tarab
v:ı.ya nakli hümayun olacağı. 
aruaşıld.ı. &rıuıker paııa, as:ıkiri 
hassa r.azın Said Efendi, Bos
tancıbaşı ağa o taraflarda vaki 
yalılara bakmağ& gittiler. 

Havalar ~urlu, dııınantı, 
ııllııbüll gidiyordu. 

5 - .U MaıM 18!9. &da - BM 
Rami kışlasına teşrifi bnm.,. 

yuıılarının ilci yüz kırkıncl ve 
Zilkadenin oekizinci ea1ı gftnü, 
hava sünbülı idi, on ikiyi sekiz 
dakika geçe eşro! saat ol
duğundan Rami ~lasıııdan bar 
reket olunup sancağı ıerifiR 
Bo:mğiçinde Kalender nam ma
halde olan kasrı büm&)'Un& Ila&
boltmp>•BJ kararlaştın.ldı. 

da denizden naklettiler. Asa.kiri sile aldığuna bir mektupta 
he """dan bir tabur Kalenderde deniliyor ki: 

"934 yılında altı QOCUk .. 
sancağı şerif muhafazasına kal- nası olduğumdan bahi6le 
dı. Bir ta.bur Yeniköyde, bir ta- Sıhhat ve 1çtıml Muavenet 
bar, padişabm yanınlfa dağ 1)- Vekaletine mi.ıra.caat ettim 
Uğinde ikamete tayin ohmdular. bir sene annra İstanbul Sıb-
"'--- süvarileri:ı.e Flü-"ı.dere .....,,,... ,_ hat ve 1\tinlai Muavaıet 

çayınn<i& çadır kuruldu. MüdürlUğünün ll/3/935 ta-
U - ll8 May>a 1&9 ~ rih ...., 2.'\981362 sayılı ınek
ba -P~ tuplarile dilef.imln i.a'al olun-

Ertesi günü patf'Şl'h bl!I çlf- duğu ve evra.kım sıraya kon-

!:r.,ka~ ::/:: ~ ~ duğu bildirildi. Andan altı 
• .;..ya .., h...n•t etme.iııl'i fer- sene geçti. Birim altı çocuk 

Fiyat mürakabe bürosu dün de 1 

et meselesi etrafındaki tetkikle
rine devam etm~. Büronun, 
dünkü tetkikleri esn'lsında ko -ı 
misyon tarafından kabul edilen 
n.a.rtı haricınde et satan peraken
deci r i r bir kasaba tesadüf edil
memiştir. 

Diğer taraftan büro memurla
"· dün. banka ardiyelerinde ve 
bazı husuııf depolarda mühim 
milı:tar da manüatnra eşyası, tit 
tik ve pamuklu bulmuşlardır· I 
Bunlara vaz'ıyed etmiştir. Fi-

....,.. ......_.," y -- \ eekiz oldu. Fakat lıill Sıh-

~~be g1mu ha,,. lodosa ~\~=ü~%1 s:=J; IKTISAD 
dönerken donanma.yi lıüına.yun - ltimael 
hareket edip demir ~mca fırtı- aldık1annı işittigim er Otomobil lastigv i 

acaba on sene evvel mi mü-
na ile poyraz olduğundan gemi- racaat etmişlerdir! Uıtfeıı geliyor 
ler tekrar demir attılar. Sultan ı merdinin dikkllt nua.naı 
Ma.hınut ok atmak için Hünkar -kmen'-' dilerim. Yalnnda memleketimlııe ye -
iskelesine gitti. Cu::.1a günü se- """ ~ Diden yirmi biıı otomobil lastiği 
IAmhk Eınirglnda oldu. Camio A } alın tır B 
bet çifte ile gittiler. Rami çiftli- vu ~atların geleceği haber nnş · u 
ğiııde iken Defterdar iskelesin- mallar da geldikten sonra derhal 
de Peyklıan Sultan sarayında topJantISJ tevzi cihetine gidilecektir. 
iıılin buyımılan haremi hi1ına- İhraca\ kontrol 
yun ve şehzade Al:ıdfilmecit E- Birçok kararlar verildi teşelck-!.illeri 
fendimiz ve bir kaç sııltanlar, bir ey aoora ikinci bir Ticaret Vekıi.leti standardiza&-
Emirgii.ndıı Osman paşa yalısı- topla tı ya•"1acak yon müd· uru·· ·· Faruk, dün og"""leden na naldetmiıılerdi. Padiııah o ge- t'" 

ce, orada kaldı. Sabahleyin yine İstanbul barosu avukatlan, ene! İstanbul ihracat . kontrol 
Tarabyaya geldi. dün öğleden sonra Eminönü 1 daı:resiııe gelıniş, başkontrolör 

Zilkadenin on alt:ı.2 çarııaınba Halkevi salonunda bir toplantı Hurşid Koroldan izahat almış -
gllnü hava lodos oldu. Kaptan yaparak baro hakkında ruzna - tır. Hurşı·d .Koro], ihracatın keıı
paşa Boğazda.ıı çıktı. Padişah di dairesine. taalluk eden safha.-donanmayı hüınawtmu tcsy! meye dahil te:ı.vün sandığı et:rıı.-
için beş çifte ile FC:.~ kadar fında görüşmüşlerdir. lanrun normal seyrini takip et.-
gittiler. Ra.bbim karada ve de- Baro ~vün eendJtı U - tiğini bildirıniF-
nizde olan askerlerimiaı .eı1 - 8't'V8I lmruJmuıt wı 7800 lira Haber a.ldığıınwl gör-e İzmir 
metler ihııaıı eyleoıiıı.. .,..,.,. ....,.•nmıştır. •-tanbul ihracat kontrol •-

Perııembe günü bir çok dillj- ...- - ...,... ""' ""' ....., -
man gemisi Ereğli nam mıı.halle Bir IJOlı: avn!nıtlar 6 alaralı: k:ilitının ta.kvıyesine karar veril-
~ gelip kızakta olan birj teavün .andığı niumnazneemiD miştir. lmıire buradan, şehriıni
kıt'a fırkateyne top atmış. Rab- değiştirilnı5ın ileri ırilrmüş, ba. ze ve diğer mmtakalara merkez.. 

bim ma.zarratlanm defeytiye. 1 arada teavün sandığma geör!er den-feni memurlar verilecelrtit'. 
Ayın on yedinci ewna günü temini filcirleri de ııerdedilmiştir. Sanayi 1 etkik Heyeti 

Balleli'.'::!!denk Yeniköy~'::::iiMe oldut. Bunlar aruuıda avub.tlann her Reisi Ar.karaya tlöndü 
buwı fU v~ mesene 1 ~ maıı.,,..... bir taYÜD. ...m-

Aliş Paşa dahi lruş&tıp yftz ka- amelesi espasmda yancağı isti

yannki içtimamcla bu e!,-yanm 
yat mürakabc komisyonunun 
da müzalrnte mevzuu olması ve 
piyasaya çıkarılmasına karar •ıe 
rilmcsi muhtemeldir. 

Bunlardan başka memurlar, 
dün Aksarayda fahiş fiyatlarla 
sabun satan bir bakkalı suç iis-1 
tu yakalamışlardır. Zileden ge -
len bir ihbarda, ihbar sahibinin 
kendisine kalitesi bozuk ve pa-ı 
halı sabun satıldiğı bildirilmiş
tir. Bu ihbar da tetkik edilmek
tedir. 

BE'LEDIYEDE 

Valinin Üsküdardaki 
tetkikleri 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lütfi Kırdar dün Üsküdara gi
derek şehrimizin Anadolu mın -
takasındaki imar hareketlerini 
bilhassa yapılan ve yapılmakta 
oWı yollan teftiş etmiştir. 

Diğer taraftan şehircilik mtt -
tehassısı Prost, An'1.dolu yaka
aının ve Rumeli sahilinin imar 
plinlannı ta.mamlamışhr. PlD.n -
lar yakında ı;elıir meclisine sevk 
olunacaktır. 

lngiltereye aatılan tiftik 
lngiltereye satılan 4.0 bin bal

ya tiftiğin teslimine başlonmış
tır. Dün ilk olarak bu miktarın 
ilk partisi olan 25 bin balyadan 

50 bin liralık tiftik lngiltereye 1 
teslim edilmek üzere Ticaret 0-
dasm.da muamele görmüş ve 

menşe §ehad.etnamesi verilmiş -
tir. 

Kazaların teftişi 

Kahvehane
lere devame
den talebeler 

Dünde 9 tanesi 
yakalandı 

İstanbul maarif müdürlilğll ~ 
kilii.tiyle, emniyet müdürlüğü teş 
kilii.tının ders saatlan wmanın
da ve ders saatıan h:ıri.cinde kah 
vehaneye devam eden talebe ile 
yaptığı milcadele şiddetle devanı 
etmektedir. Son zıımanlarda 

muhtelif mıntakalarda bulunaı:ı 
kahvehanelerde yapılan lni bas
kınlar neticesinde 9 mektep ta • 
!ebesi yakala.ııııııştır. Bu talebe
ler muhtelif oyunlar oynarlar -
ken cürmümeşlıud halinde yaka
lanmışlardır. 

Mensup buhınduklan olı:ıjl.lar 

vaziyetten haberdar edilmiştir. 

Mektep idareleri inzibat ıneclie
leri va.sıtasile talebeleri 3 gün 
tardı muvakkat cezasiyle ceza -
landırılacaklardır. 

Diğer taraftan talebeyi kah -
vehanelere gitmekten men için, 
diğerlerine bir dersi ibret olmak 
ilzere üst üste iki defa kahveha
nede yakalanaı:ı talebelerin taıd 
cezası ile ceza 1 a nd.ırılmaııı karar
laştırılmıştır. 

ADLiYEDE 
Bir sahtekArlık davası 

Nuri ve Fatma adında bir kan 
koca, bir tacir namına tanziın 

ettikleri bir sahte senetle Abdiil
vahap adında bir tacirden 1540 
lira para almışlar ve yakalana -
rak bir ay evvel birinci eıılhce
za hakimi tarafından tevkif olun 
muşlardı. 

Bu işe :ıid tahkikat evrakı ikin 
ci sorgu hakimliğine verilmiş ve 
kan koca dün bura.c1a tekrar sor 
guya çekilmiıılerılir. 

Sorgu bfilriınliği mevkufiyet 
hallerinin devanuna k:ırar ver -
miştir. 

Şileplerin seyrllaeferi 

Yağlann 
hidrojenasyonu 

Sulu yağları katı1aştırm.ak içlıl 
ağırlık itibariyle a.a miktarda 
hidrojene lüzum vardır. Yüzde 
birden az miktarda hidrojen iJA.. 
vesiyle pamuk yağı kaWa1'11J". ~ 
tikbalde hidrojenosyon usulü iı. 
petrolden yemek yağlan çıkarı}. 
bası ihtimali vardır. Bu taha.)ıı. 

knk ettiği takdirde insanlar mut 
hiş bir gıda menbaı bulıxuı.y ola • 
caklardır. 

Su gazınd•n cıkanlan lrnrboQ 
monoksid demir, kobalt, nikd 
kalizatorlar vasıta.siyle gaz, ma
yi ve sulp halindeki karbon • 
hidrojen milrelı:ekbatıruı. tahvil 
edilebiliyor. Parafınden ise senu 
tize usulü ile :rağ .ısidleri çılaı.

nlahildiği gibi karbon monck • 
eid gazından yine sentctizc (tel'> 
killi) usulü ile alkol çıkarılabili· 
yor. Bu meseıe:er fu-erinde yapı.
lan röı;erşler pek ciddi olduğu ~ 
bi ümid verici mahiyettedir. 

Hidrojen gazı sulu yağlan kır 
tılaştırmak için kullanıldığı gibi 
gaz halindeki maddelerden bazı.
lannı tekasüf tarikiyle sulu yağ
lara kalbetmek için kullarulıyor. 
En enteressan tatbikattan birl 
kömürden mükemel makine yağı 
çıkarmaktır. Sulp halindeki bir 
cisimden bir mayün tekasüf tad 
kiyle çıkanlma81 ilk bakışta in-< 
sana garip görünürse de haki • 
katta böyle olabiliyor. Kömür • 
den çıkarılan yağ, ga.7.hanelerde
olduğu gibi, taktir u.sı,ılü ile çı -
karılır. Elde edilen yağ ıniktan 
gazın miktarına nazaran pc)( 
cüzidir. Kömürü hidrojen muva· 
cehesinde ısıtmakla daha. çolc 
yağ elde edilir. Taktir kapla.n . 
soğutulduğu zaman elde edilen 
yağın gaz nisbeti evvelki u.suU,
rin temin ettiği miktardan çok 
büyüktür. Kömürden fa?Ja yuf 
çikarnıak için tatbık edil.en usuJ. 
lere yann tema& edece~. 

ŞeybiilisHlm Efendi, kayma • 
Jcam ~ Seraııker paııı&, kaza> 
.ker efendiler, rical ve Devleti 
Aliye ve hademei Babııili, cüın
lıesi dua ve ıaıa ile sanca.ğJ şe
rifi olduğu kuleden yazılan va
kitte çıkıırdılar. Tazim ile ODU1Z 

larma aldılar. Tertip olunan a
layda iptida süvariler, sonra 
erkim devlet ve kazazlı:erler, al 
kaput, sırmalı lrukulete ile at
lara bind ih.•r. Padişaıı yakası el
nwıh harmani vesaire feıoı ile 
sancağı şerifin arkumd& alaya. 1 
FllJü. veriyordu. Asakiri Mn -
hanımediyedeıı bir alaydan zi- j 
yide piyade asker olma.kla. b
radan, ahest<> reft:u- ile dört sa
atte Sillhtar ağanın Ayaaaii:a
dıı.lri qiftliğine vanldı. Orada a.
.acık otnruldulrtan soııra aut 
tıekizde Kcleııder l:öel<!Me va
nldı. Şeyhül'ıılfi.m efendi ile o.. 
lı:lb efendi ~lı olm&larile d.,_ 
nh gltmeğe ~ ohnufJlardı. 
O mahalde daha l!'Vl'el bulun
duklannda.:> padişahı binek ta
IJlldan karş1 ladılar. ~cağı ııeri 
fi kucakladılar. Abalı Llz Ha-
111111. Efendi dua etti. Tuim ,,.. 
tıeltrim ile ta.hı<ie edi!P,D odaya. 
komıldn. Padişah Tarabyadaki 
sahilyaneye gitti. Üst tarafında 
olan yalıya kahveci başı. Bekir 
efendi, l!bllr yanındaki yalıya 
siltılıtar ~ daha üst tarafında 
ohm yalılara da rlkib a.,"alan 
oturdular. Ben de bir yahd& 
oturdum 5tlvarl ağ&llll' ~ pa
dişıı.lıın oturduğu yalının civa
nnda bina olunan ~'er" tamam 
olmaım,,U. A~lar Ramide kal
mıştı. Bir ka<; giln aonra onlar 

laaberi gelmit ki, Rumyalı Var- - " - 1ırtısad v elcAleti sanayi teıtk.lk 
nadan Praııadiye geliıbu dört ğı P . ...-. .~ ihtiyaca ıı:a.. heyeti reisinin..., mıntakalardan 
ta.bun.uıa aadra.zam rastgelip fi hır şekilde tevsii, 1'e Roman - gelen pamuk fabrikaları mü -
ri lıfaıı!'Ure ile hücum ettirdikte 

1 

yad& olduğu gıbı her avukat ma- ı:neıısılleriıı iştiraki ile dün, 

llülkiye mllfettlı;lori dünden 

1 dünden itibaren şelırimiz kaza
l&rındaki senelik umumi teftiş-: 
!erine başlamışlardır. Bu teftiş
ler esnasında kazaların bir se -
nelik umumi hareketleri gözden 
geçirilecektir. 

darını yere llelmişler, gıeri kaJa.. da vesair evrak gibi k.iğıtlara yerli mallan pazarları müdür -
m kM;ı:ıııt, AJlt pqa da yara- baro teaıriin. andJCı için küçük lüğünde bir toplantı yapılmıştır. 
lanmış. . Toı>lantıda halle bankasının şim- •ı k d 

Pazartesi geoeıri Boğu tara- miktarda bır p\tl yapıııtJnnaaı dilik İstanbul ve Nazilli de iplik c r ç o c u yan ı 

Karasularımızda ve ecnebi su- -----===--,---
larda iı;liyecek Türk şilepleri se. P Lf S DE 
ferlerinin tanzimi için hazırla - =--=-=::...::=-===-

f:ıııdan fişek l'6 mehtap ve ba- vardı. b"" Mahmudpaşada Trakçılarda o 
rut kaldırmalı: gibi içaretler ge>- Bunun n-ine 10 lı:lşllik bir tevziatı ile meşgul olma.sına, u- tnran Saadetin küçük kızı Narin, nan kararnamenin tasdikten çık- Cezala ıdınian 
rttıdü. ı::r ...... koıirtult. Tahkik ko~;"""""" topı----'- ,_;.et.- tün satış teşkilatının ay başına 
~ u -~ - ...,...,.... .,.. ..,. ı.. faali te dün evde oynarken mangal üze-

olundukta bir tane 8-yalı fır- raf_,,_ --•· tetlı:iltler yapm- kadar tam:ım narak ye 
kateyni yakalanmış, Boğaz ta;: ı.,.,... """""' . ~ine karar verilmiştir. Top rinde' kaynıyan çorba tmccresi
rafına geldiği haberi imiş. Raı:ı:: l'6 hazırlıya.cagı raporu baro n- lantıyı mütealop İzmir ve A.da - Di devirmiş, muhtelif perlerin -
bim devietiıııi&i daim& man.ııur yasetine teYdi etmesi reye kA> - nadan gelen murahhaslar mem- den yanarak Haseki haseki haa-
eyliye. Amiıı. nul.ınut ve tek muhalit reye kar leketlerine dönmüşlerdir. tanesine kaldirılmı:;tır. fe görecektir. 

Padişah ertesi giinll erken- .. kabul olıumıuştur. ====================== 

tığı haber verilmektedir. Verilen 
haberlern nazaran, bu işin tek 
elden idaresi için M ünakalit ve -
kaleti bir komisyon teşkil edecek 
tir. Komisyon, lstanbulda vazi-

den kayığa binip Boğaz tarafı- Bir ha.ftadanberi şehrimizde bu 

f" '~o.or._T 

Dün de 21 şoför cezalandırıl· 
ıııış, tramvaylar yilrlirken n.tla
yıp binen 27 kişideu bırer lir1 
ceza alı.ıınııı:;tır. 

Bundan bıı;ka dcirt difonci yar 
kalanmış, aekiz muhtelif esıı~f - gittiler. Fakat yakalanan fır HALK EV LE R/ hınıın İktıııad Vekili Hüsnü 

kateyn uzakta oldnğnndan yine . . ldönOmO Çakır ile sanayj tetkik heyeti rei 1 -----
ban httm&ymıa döndlller. · Halkevlerin n yı si de dün akşam Ankaraya dön-

_,,.,;,,,__ bakında zabıt tutulmuştur. 

' İki tramvay rasında Komik bir da a 
Çarşamba günü hava poyraz.- · Beyogı.. Hal~ müşlerdir. 

dı. Fııi<ateyn poyraz ile Sarıyer 1 2312/941 pazar günd Haıı.-. · ti IU k • h t 
i'ıaüne gelip Rusya elçiai kona-. !erinin açılışı yıldönümü mfina.. ır g n ı raca 
iı önünde demir bıraktı. Gemi-f ııebetiyle ııa.at 15 de Evimıziıı rekoru 
nin içinde olanlardan ehli 1sıfun- Tepebe~mdakı merkes bina.- Yarını iş günü olmasına rağ -
dan Kınmlı Abdullah nam top.. amda yapılacıılı: ınQaamınniıı men lstaııbul !lehri, ikinci defa 
c;u ile Rusyalıdan bir yüziıBşıyı programı.: olarak dün de bir günlük ibra - 1 
Boğaz mnhafu:ı Mustafa Paşa 1 ı _ lattkl!ll Maı-.. <Ev kon>- cat -"orunu kırmıştır. Dünkü 
alıp kasrı hümayun önfuıe ge- · sn taratınc.w.). '"" 
tirdi .. Parişah ~i seyrj 2 _Sayın gtı:ıel l:aşlcım vm- ihracatın tutarı bir milyon Ti.irk 
için gıderken beni de beraberi Jiırıizin nat.ku (radyoda.o). 1ırası kadardır. Bu arada Yugos
götürdil. Kamarıırl_a tebrik ede- 3 - Hal!' evlerinin. gayesi ".'9 lavyaya kendir tohumu, Bulga -
ret ayağına yüz sürdllm. Çanak Halkevimi.ıtn grçen bır senelik noıtana bal.ık, havyar, İtalyaya 
lığa çıkmağa ahitli olduğumdan faaliyeti hakkında izalıat (l!ıaaa 
orta direk merdivenine dokuza- Aıif Gökpınar ta.raôndan). balık, mısır, kuşyemi, keçiboy -
yak çıkıp ziyadeye cesaret ede- 4 _ KOOBer (Ev triyosu ta.. nıızu, İngiltereye tiftiK, susam, 
medim. Perşembe gibıü, İ><ıyraz rafından). anason, kımyon, Amerikaya fın-
hava ile donanmayı hümayun 5 _ Sp<ır müııaıneresi (Ka - dık satılmıştır. 
Kavak önüne aldi. palı spor salanumuzda). k · !' w • • t 

1!9 Mayu - f H.,,._ 1829. Ayni g\l., akşamı saat 20,30 Pamu ıp 1 gı tevzıa 1 
Ouma - SaJA. da lstiklil caddesinde Nurziya Viliyette dün pamuk ipliği tev-
Padişa.iı cuma namazı.,, BU- sokağında parti binasında.ki ziatmı organize etmek üzere bir 

b h yilkdere camiinde kıldı. Camie temsil saloaucıllllda: to Jantı yapılmıştır. Toplantıda a a 1 gıtmeden Boııtancıbaşı Ütilllaı:ı 1 - K onf ~ıııns P . . . . . . 
1 ağa ile Topçulıaşı Numan a!;'llya 2 _ TenıQl (Tırbllar - Erkek hük~etin ıplik tevzıatı ı~ın çı eni 

1.ı,; ____ ,_..,._,...,.'!-.,..-t a.<~ tug- ihsan olunup Bostan- kukla.). kardıgı kararname nazarı ıtıba-
.&BONE BEDD t ~· 

cıtıa.şılık. ı.arzı li.ğvolundu. B.iri.- Yıllık toplantı ra alınarak bir tevziat listesi ha.-
T•rk17• -· Asak '---- uhafızı b ne ın ...._ ~ , ın- ,,._,, H~: zırianmıştJr. 

M00 K ... VOI Kpt. De de Topçulıaşı UDVlllll tahsıs Y"l•' . . · •• • a9NELIK 

• AYLIK 790 • 1-160 • olundu. Birinci binbaşı Mebınet . Halk~vlez:ı talımamaınesı - Goçmcn evlcrı Mayıs 
ı AYLIK 400 • IOO • ağa miralay olup lnceköylü nın 13 ün~ madesıne tevfikan • • d b" k 
1 AYLIK 150 • - • Hasan Bey kaybakam Dilaver 1 mart cumart"5i akşamı 20,30 ıçın e ıtece 

n fub8t 1M1 PAZAR ağa alay emini oldu. ' da Dil, _edebiyat ar, h~. ~ • lzmirden l:ıildiriliyor: Urlada 
21 M uU,....m 1810 

.. fubet 111 • 

Gün 62 Ay2, yıl: 941 · Kmım '0 • 
' -----~ 

CIUnot Oilo lkl""'I 
11.71 7.J3 9.SS Eunl 
6.46 12..21 15.28 Vııı.14tl 

Aıc_. y- ı .... ıc 

Cumartesi günü idi. erkenden haneıeı;ı. 2 m.ırt ~ gunu ~ yüz göçmen evinin inşasına de • 
ak Serask B bahleym saat on bırde spor, ki- . ektedir t----

kaym am pa.şa,_ .. .. t>r u... ta sara ve t ,...,,,;r ,,.,. t. 1'l da vam edilin · "''9""-t mayıs 
rev Paşa .ve R~ısülkuttap Pe!'- so!;yal :ardan ııubeleriıılıı umu- içinde bitecektir. Diğer kazlllar 
tev Efendi g_eldil:.;!~ çık- mi toplaııtıları yapııa.raK bir yıl-' d& da göçmenler içlıı bazı evler 
b:W"· ~J.>tedilı:n k tef1n sey Jık çalışmalar hakkında görüşü- ya.pılmaaı için Sıhhat Vekaleti 
nııe gıttiler, hır aç saa sonra! ' lecek ve yeni programlar bıullr- büdcesine tahsisat konacaktır. 

Evden çıkmayan kiracıyı, çir
kef ökerek ıslatın ş ar ! 

Orta boylu, etine dolgun, tiİ- hut canından get;"rsin, diye 
yalı be.ş örtülü bir kadın sulh bar bar bağırdı. 
mahkemesinde, davacı yerinde Tabii giıldüm. Kuru laftı 
pür heyecan anlatıyordu: bunlar çünkü .. 

"- Öldürmek, yaralamak, Fakat Geçen güıı, olan 
dövmek gibi tehditler baruı te- hadise canıma yetti Bay ha -
sir etmez. Ben bu gibi gürül - kim!. 
tülere papuç bırakan cinsten ~e m~ oldu?. Şimdi aıılata , 

1 değilim. Fakat... cagım sıze. 
Fakat, Bay hakim, o canım Bizim Hasibe ne zamandır 

elbL;emi bulaşık suyile berbat tuttuımuştu: "İllaki bire gel, 
ettü-Jeı-i zaman çiledi!tl çıktım. bir cift laf edelim, diye. Amma 
ma.h:ıllevi biribirin~ k:ıttım. Hasibe, bizim :ıokaktaki ka -

Sıkııni.azlann yaptı;; F,U işe dııılardan değildir. Zell"İ.."ldir o. 
bakın, bir. İllaki evlerinden çı- Taksimde bir apartmaudll. 
kacakmışını! Neye? Kirasını oturur. Elbette oraya gıdPı
mı vermemişim? Ha.yır! Şu ken en yeni elbisemi gıydim, 
cadalozun kocasına mi göz bir kaç dakika (benim tah -
koymuşum? Hayır! Eve her minime göre en a!)ağı fi Mat) 
gece bir erkek mi alınışını? konu~tuk. Eve geldim, kapıyı 
Ha.yır!.. • çaldım. • , 

Ya??! ... Aramızda gc.;imsiz-
lik ,·aımış, ev!,•rini hemen Açılmasını be.k.lerken, bir-
tshliye etmeli imişim. denbite b~ım<hn aşağı, bir 

Ayol ben doğduğı.ım•.laııbe- kova bula.•ık sı:yu döküldii. Bu 
da ev sahibinin ilıanf'ının nıa· ri baı!ına buyruk gr...enlerın 

elebaııılığını yaptım. Şimdi de rifeti idi. Güzelim elbisem ber-
su kadının sö1Jle evden taşı - bat oldu. 
nacağım ha. İnadım tuttu iş- Davacıyım kendilerinden, 
t ne kadar uğraşs:ı.nı?. da barı~-e. 

" Ayol, madama. dedim. marn. 

ıı.ee u llJ7 
ıuı 19.%1 U7 

Eauıt 

V-d 

İngiltereliden alınan vapur &- l:ı.nacağuıdan bütün azanın top
tanbula gelip o~dan. Büyükde- lantı gün ve sa.atlarında hazır bu 
reye çıktı. Bulak ile Sımens nam 1 alan rica Itmur. 

Kiraıu:r.ı veriyorum ya, sonra Neticede mahk~me, ev sa
kuntur:ıtım da var ... Daha ne hibi adamın ve l.arısııun su 
istiyorsunuz?.. döktüklerini tesl>it edem~di 

Kaldırılacak tramvay Ben böyle dayatıverincc be.- amma, tehditten dolayı crke-
dur2kları F,tma da gelenler geldi ihayet. ği 5 gün hapse r.ıalıkı'.ıın etti. 

DiKKAT 
~ettt ••baft• • adnc:twflıa ...... ..._ 

•• evNk netr•d1lıln edllrı ... n 1a4e 

1 

•hlnmu ve bu•f•rtn ktı)'4>~. 
lan dl>IOYı hlg ~ip -ıı- ..... 
ef 11-

bezirgan vapur ile b<-..raber kap- unm 
tan pa.<ıa gemisine gittiğini pa-1 !'!..!!!-!!"!!!!"!"!!!!!!!"!"!!"!"-!'!'!!!' _,._!!"_""!!!!'"'!!!!!!!'! 1 
dişah kaan hüma}"llldan seyir kalarını ~kanp boncurna,, et
buyurdnlar. Beıı çifteye binip tıl_e~. Padişah k~pt:ıı 1::8 ı;-~ 
don:uunayı h;lmaY'ınu ll'maşa mısuıe teşrif edıp ::~ -- 00. 
eda-ek vapurun önünden geçer- dl.iler. Vapur dıL Büyiikdenı 1'>
ı.bıı i4:im» alan fnsıkler şap- rıünde dmıir attı. 

Belediye tramvay seyrüsefer Bir gece kocaı;ı tlau dan! Böylece, azı! clbis~si için 
gllzergihı üzerindeki 39 dur~ı oda kapımda .. b;tt~ ve kapıyı a- dava aGıın kadın, ancak cher.ı-
kaldırmağa karar venıllştir.

1 
çar armaz r:ıırlc<lı: miyet vemıediği l<endisini teh 

Bundan ba.')ka '!-iğe:_.~ dura.'t- ":- Ben adamı tuzl~. buz e- dit suçundan ev mıhibini hapse 
Iaruı da ycrlerı değiştirilecek - d(;MJD. Ya evden çıka.-ııın, ya- ma.lıkılm ettirmiş ı;Jdu. w !\..---_, ______________________ .., 

alan otomobil 
Sultanahmedae otunuı şoföı 

Cihad 1ıstıkın idaresindeki 1651 
numaralı otomobil dün ~ i.§han~ 
yokuşunu çıkarken iki tramva;ı 

arasında kalmıştır. 

Tramvay ve otomobil hasııııı 
uğramış, tahkikata başlaıunış 
tır. 

Bir cinayet davası 
Bir müddet evvel Edirnekal' 

haricinde jj.r ahırda Sani uhi is· 
ınindeki metresini oldiırup 
çeye gömen Danyal Kekı;t;iıl 
dün birinci ağırcez:ıda al' ıalte> 

mesine devam edilın'ş ve h~Et& 
bulunan morg müdıirü Rahmıc'n 
ev;inde alınan ifadesi okunmuş ' 
tur. 

Morg mıidürü ifadu:iııdc ka 1ı
wn başındaki yaraıun beyg;r çif· 
tesi ile de olabileceğini, ,mcnk 
etrafındaki ya.rnların keı;kin bir 
aıetıe açılabileceğini söyliiyr.r • 
du. 

Bundan sonra muhakeme nıüd 
deiumuml muavininin mı.italea • 
lllll1 serdetmesi için başka bir gil 
ne bırakılıııışlır. 

Ecza çalmış 
Bayezidde hii.kiıu ZiyR apar~ı· 

manında oturan bir kimyagerın 
evir:d~n baz.ı il&çiar çalarak 1>uıı· 
lan Dilb~ apartmanınd:ı. bit 
eaacıya satan Mustafa adtıtda 
biriFl ya.kaianını.f ve ikinci sıılll 
ceza hii.kimi tarnfıııdaıı tcddt 
olunmuştur. . 
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-==Saiah 
Mehmetçiğe kaqı nan
kör davraaımpbm ! ... TERCEME EDBN: 

_________ rrHUseyin Cahid YALÇIN 
Fransız muharfıılmr birliğinin 

memleketlerine d&n n • Fnı nSJZ 

esirlerine i~ ve meıwai.Jet bul • 
l'>tnya harbi esnasında, 1s · edilebilir. Sonra teebit edildığı- mak için şimdiden lıeıitilMt almıt 

'-)anın sempatileri hemen he ne göre, Almıın caa1&Nuk t~l· olduğunu Fransıs p rteleri y& -

YENi SARAR 
22 !L!L 

Atatarkon HayabndaR zazdmamış Habralar 

Bilyiik Adamla 
ikinci karşılaşm.a~ 

nıtıaavi surette inklsam et· li.tı kövlerindeki kimJlelere ga- zıyorlar. 

~ gibiydi. Ordu ile saray ma· zete okuyan köyfü.lere kadar so- B k ı b d d w ·ı h b ta. 
1ıııa=-UIDumiyetleAlmanlara!A· kulınuştu. ö2~:0:ı::z =:: U arşı aşma,• masa aşın a egı 7 mu are 8 va 81~ 
.:_~-v idi. AJellde halk ısa Alman Kondor Jeivonmum t>• .,.u. • 

.. :ıe:mı:~r:~~d~p!;:t: ~~ı~~e:~:ad~~~~~~?~ ~~r:::?rı::i d:= ::;: sahasında olduğundan hiç ta birincisine benzemiyordu 

.. ı-u._.ı_ balkı devlet i"'eri- mamen malumdur. Bitler iptida -ı b• .... •• • · di ı..-L o: __ ,._, •• 
1 
.. _ -.Q&~ 9' 1 ya,\&ıma mu ~ ı• ı •e flDl ye Kurmay kol ağası Mustafa Oqu-aa ~ • ~· 

lôriüanesindc pek az bir nit- Dpan~ uia muharip tek bir A_ - kadar bir havli rnn111 •te bu - Kemalle Kristal ---ı-osunda YAZAN: Deme çölleriade, bJa bir mab-
:tahibi idi. İspanya bıtaraf man bile balunnuı.dıjını temıii · sa.&&& . 'çiııde, ber gQn. m.-
. :ıo.a -~i bUlan. gıcınch f'tti VP. ,,._. yoldaki şayiaları nef- lumnuş, vüeude ge&iınliği mas • haşlıy~ ve ~urlu bir gecenill ..,T ABS ~ rumıyethı . 

1 
~ .. 

v&u~ -....:ı.. ·-~ k •• Uk" 1.u...:... - •• bir iki rw .... swU...,inbJBa.r eclea.gö - V· ~ lan ve arp nıam an ~ •'•-ıorı t--nydl Y'"'"'tm _.,,tle .. --ı.•ibe kalktı ..... at son- r .... saz, uç - we.r ır ~ aklı ..:'•-1-1.: -n-na ild" 
-,,- ~ - • ..,. ~.. kild .. ı. ..... ~ t·==-•-ı,km rillıMPi• bir daha iıraat .d~ o çalan "~Ç&ll ve .,_ da pek faal bulunuyorlar rn, nı.~>'eut olm~nı ilan et- şe eç"""'JCU4..-.....- UA'!' m~~ a • ER kuruş yevmiyeli yerli askerlerle 

..... lılgiltere aleyhinde ~onagn .. n mis oluuğu adamların muvaffa- leri sayesinde .....ı. _... kimsesi»- -
1 

b" ... ı ...... ı.ı...s.-ı dı-
.,. r ı.: t · ~,,._ O her - bir İsmail, bir Ce- talyanlan ır zu ~- ... en ..._)'._apıyorlardı. 1916 da, mu-

1 
kiyetlerile alenen iftillar c ty 1 · vind" 'l'ni<:ı. m-. de uzun e~ ... ı. 

.:_vyeıya Lord Morthcliffe tspan-

1 

Ouun askeri hderleri İspanya erı se u •. _. Y-- vat kazanmakla meŞ(UldU. 38nci p.n ~ .... azmıyor. 
ıııu - 1 l h b" . . 1 1 ... ..ı ı' bir esaret hayatmdılUI memleke- alay ıse· --..:ı..:ıcteıı, ma ..... tam&· j . """" 08Jna.Dlı devlıeıtiıün ~ ~:~ pro,....ganda ye cae·ıs .. ut ar ının yenı ma zeme .._... .n 11--.& --- zihniyetler, raponınu ısyan uwg- la -·"· akti -·-'---..ı- her va-.... - üf h tl · · .J- ~ ..... ..:'be · · te dönecek Franııaıdllllauıhsının · Duıu lllnllllCMA&a )'eli ha.sebile Alman n U· arp şar arı ıçın;.ae ~ıu ıçın men emrine gırmişti !angıcı olarak tanıttılar rl"lırtr. ~ gmlerind 

1111 artma.sına dair aleni bir çok mükemmel bir fırsat teşkil işsiz ve memuriyetm blınama- Daha evvelce aza ~!arak itti - Bir giln işittim ki: üçbcü kol kit çokı t -.....&& • en 
tm. ld ~ k bul ledı'leı- · · ı bir~---· • ha ... _ı..ı..: k · · bilhass Se rahatsız oluyor. Vahi Omitlere t neşret ti. e ış o ugunu a ey · sı ıçın on ara ..-.. 1§ \ e va.- t ve ..---.. ongresme gıren ordu subaylannı ve a • d .. . erek sulhun akdiyle her. 

M..~nı mukabil cvmsluk st'r-ı Bu tecrubeler hem akla gelme zifderi hazır buhuaıuuak ça -ı Mustafa Kemi! müdafaa ettiği linik ganıU.onuno isyana te§vfk ~!e MıBlr istikametinden 
i.a~z. Alınan denizaltılarının miş bir takım kU8Urlan mey- resine başvurmue. Bum.ın içia siyasi tetıinde tek başına kal - töhmetiyle Mustafa Kemil Seli- ana vata.na dönüyor. İsken.deri
~ İspayol sahillerinden. din- ı dana çıkarmıştı. Artlk onlıtnn de mevcut açık mewldla', ihtisas mıştı. UZ\ID mücadelelerinden 1 nikten kaldınhyordu. Umumi yede vapur beklediii günlerden 
~e ve mahrukat alına ı~as- bir çaresi bulunabilirdi. Fakat 90llJ'8. ekseriyeti yanında bulabil- merkez de bu tedbirden çok nıem D'bıırt.e tam-

~~11 olarak rahat rahat isti - henüz ifşa edilmiş olan bit- şey subeleri gö:r önÜlidB lmlunduru • mit ise de meydana çıkan müs- nundu. birinde vaktiyle Sel 
f d k• d !s h"'kA ı" ak k • ~--:1-%} • A ._...__,__,_ dığı hU8U8i ev sahibesi madaıD 1,.;- ettiklerini teebite muva - var ır ı o a paıır-. u umc- ar ta smı. ve '--CU' mış ~e tesna zekisı, umumi merkez aza- Vak'a: .11K&D1JU.1& giden yük - Katlna wrdyor. Madamın: 

~Oldu. Anlaşıldığ na gore. tinin ı atl ... rı a'"kasında gizliden bu sayede esa.rettadiiaen esı!" Janndan bir kısmınca tehlike te- sek riltbeli bir kurmay subayı . _ "k~ tmimkiler seliniği 
~denizaltı gemileri nail gizliye vuku bulan .4hnan faa- lerin mealek ve iht z nna gö- likki olunmuş ve vasıl olunan merhum Mahmud Şevket aldılar.) 
... ~ı misafirperverliğin kıy liyetinin vüsatidir Bilhassa. re derhal iş buın.lıln '&emin o- kararlann hiç biri tatbik olun •

1 

paşaya Mustafa Kemalin faali- Bu insan yıbcı cömleden Bal-
i pek bilmiyorlaıdı. ~linki\ Alman entcHjans zabitleri mü:; mamıştı. . .. . yetini; sui tefsirlere bllrilndü - k t·-!Jı.Letini ilk d f ogre··w niyor 
Yol --"eriııi de müttefik kül dakikalarda hUkômetin mii- lunmuş. Yilksek kudretli goriiş ve du- rerek J.urnal etmişti. TeıA~ dil_ aıı ~- 8 a 

...... &AA 1 f tl * G9G ve Elliki işin& madama bir cevap gibi sık sık batırıyor- 1 nakİL.lclerini pek mUeaaı sure el yuşunun neticesi olarak ordu - 1 şen nezaret derhal Mustafa Ke- vermeden derhal evt terke<li • 
. Mat JspanyoUar:m pro- karma karışık hir hale sokan Felaket cukurunaa • G.erin.i- nun g~ir'Jmesi, ve. v'!'taıı mali y eınende Asir fırkası kW'-

ldaııbııl
Londra 
a~f altı 
~ 

Asfaltın mebdei olu 
Topkap1nm plialan 

hazırlandı 
Şehh'cililt mtlt4has-~ 

Londra - İstanbul ufaltumı ... 
dei olan Topkapı haricindekt m 
mm imar projesini ikmal ~ 
tir. 

Bu projeye göre buradan blıt 
Londra - İstanbul yohı ve diPd 
Tophpı - Rami yolu olmak U.. 
re iki esaslı yol geçmekt.ectir. Ge
niş ve asfalt olan bu ilti yolun .. 
rasmda kalan m98elles kısmıct.. 
k1 me-Larlıklar yeni ba§tan taa • 
zim ohmacak ve diğer bot Jasım. 
larla birlikte kesif şekilde Ol'llWI 

Jaştınlacaktır. 
Topkapının önUnde bilyük bir 

meydan vt1cude getirilmektedir. 
Topkapı büyük bir tarilıt la7' 

meti olduğu içi.R eski şeklinde 

muhafaza olunacak ve ııakliyal 
.içiıı çok dar olduğundan surlarm 
Yedikuleye doğru olan Jnaımnda 
ve Topkapıdaıı 50 metre kadım 
aşağıda sular yıkılarak r>O metre 
genişliğinde bir medhal açıl•cakr 
tır. Bu methalden geçecek bil" 
yol da yine Londra ufaltma 
bağianacaktır. rı pek yumuşak bir <rtı· sabotaj hareketlerini idarcdo ne yuvarıJ~ş talilsdJir mem- m~~ ~da ~iti>:le, 1 maylığına tayin etmiş ise de ne yor. 

11\ıkı.ıa geliyordu. Çok kere
1 

çok faal davro.nmı4tJr. Almnn leket, kendi şeref w~usu uğ ~~tiyt~ ~lim v_e terbıyesay-ı mirimumaileyh ve ne de SelRnik an!~~= ı:a: i:!= kın tehlikeyi önle~ iç~. mı. 
l'Ol halkına 00 vak'alar propaganda mııkinesi de alıl w _ .....--. lü:" le ilen kabilıyete bır an evel u- garnizonuna bu nakil ve tayini Kemı:.•, dt"iamADJ Ça.._'-- ve Bö-1 yatifile hareket etmit ft duşma-

da. hiç maJfımat verilmi - durnıuyordu. Çok kere 1.spanyol makrunaus· dob·~ırüşt:\~~D :;:-'~ laşt.ırılması için çarpan. ~albi, işitirmişti. yatııız Mustafa Ke _ a.1 ·-- .-:a 
...._ .. u. tspanyot ga:ııetelerini~ ajanları vasıtasile çalı ıyordu. altında es·ır dH-a..~:.::-::;: daha fazla sabredem~~· Bu 

1 
mil alayının başından alınmış ve layır cephelerinde buldu. Dl ~~)'llbr ki An • 

C11 Alman nüft17.tı altında ıı:l1 , Ben 1986 senesi yasında, Al- ......... --.uu ~ hususta ahnacak .tedbırler! top- İstanbula celp olunmll§tu. Bolayır cepheRnı'e Bay Fethi burnunun ilk günlerinde Jruru1aa 
~ vasıtasıle- efkarı umumiy~ man JJropaganda.sının bir kıs- acı yeis saatlaımlla lıile unut- Jiyan raporlannı, .ı~beden üstün İstanbula vanşmda harbiye Okyann reis bulunduğu ıruv • ve ailngildea. geçilmes bir kaJ9 
\'1'1de Jlumazca bir tcmr ic· mına ıılakadar olmak imkanı!lı maması Fraıms lıirt'iinin ve makamlara vernuşti. 

1 
nazın ile açık ve kat'! görüşen vetlerin kurmay heyetinin batini alan müdafaa hattı bUtDn 

OlQnuyordu. buldum ve bununla pek e,ğlen- Fra.'lsız aklıselimiaialelııine kll1- Subaylar arasında Mustafa Ke- Mustafa Kemi.lin Aair memuri- harekat dairesiDe tayini~ taarrmlara karşı yapmakta idi. L~~nyadan para alan sabo-ı dim lE.panyanın şimal şehirle- mile karşı günden gliDe sevgi yetinden vaz g""'•ı-•a. ve umumi cih eden M·-~.._ '17'-A• Bal • Üzerinden aylar ~~" bu mil-
" f kl l · d b" · d b" t J dedilecek bir hAd... - hi ~uv ~• ~ •-~ ~ r İspanyada mUtte ı c- ~rn en ınn e ır spanyo w bağ~ ·~.bir suretle haz-

1 
kurmay heyeti şubelerinden bi· kan sulh ....... kadar Rumelinin harebe cephesinin sarsılmamaa 

~faaliyetini sekteye u~rat - fasist merkezine kumazhklaj Biz yukandaki wabrian her medemıyea kohne ve kıskanç rm' de masa..- ve sandalvasız bir - · · M .... _. Kemilin çok e'Vftl 
· ld w d ı....:ı..w ıı- ----- -- _., istihlAsma cıbpnlar arasında ! ı~. ~~& • 

1
• ın •--fa:'_için gayet dramatik bir dalııl o ugum zaman, uvar- hangi bir yabanca-.- r gı, u- ..... .....n ..... nlara - ı memuriyete §imdi de naklolwı· ır bildirdig veçhile d.ışman __ ~ 

~- çalıştılar. Bıtara.f bir le.rda Cebelüttankın büyük mik- zun görüşlülüğü lrqıdl!'ır..ek için bir va- sayısı w..yv va- Traky&:da mn~ ha.re· f~ ihracı 0ıdll;; yalms 
~ olma.k mfatile, tspan- yasta bir haritaaını görerek' iktibas etmiş değil&. 2ira. bizim ran e.sir kafil~~ var. w~ iş mın~tesna yaradılışımn genig- ketler ifa etm . cephe değil. bütün ordu tehll • 
..._.fabrikaları harb 8.fetlerin- hayrete d~tüm. Biraz tetkikat k tim" dn .. - f da wren yahm donene~.;,;: done- ligıw· ka,...unnda IY\k dar ç•w-evli Balkan ~~~8!1 sonra Sof- keye, boğu sarsıntıya diiftü. ~ btaawı bulunuyorlardı. yapınca anladım ki Alman pro- anaa ızce .....,--en. e • ~~ • ._..._ ~ ~y ya ataşemilıtertiği ile ordudan 

0 
başa geçmeae ordu.ca a!ı. 

L...~ içinde bu fabrikal~r: pa.gandası ile yollannı eaşımuşll kir insanı Türktlr,•hakikatU, ceğe de yer hazırlamakla met - vazifesinin ifası ona hiç bir zevk uzaklaşttnlan Mustafa Kemil, ll&ll tedbirler noksandı. yanhgtL 
"-..~ ve İngiliz ml.izahcret_ı olan bu zavalh. ~r (',ebelüt- evlidına en m_.. yurd d& gul. ~rmemişti. Azap içerisindey - um~ hB;ri>ia batlım•m ile va. Şimdi onu, günlerce tereddüdlel: 
~ pek inkişaf ctıniı:tı. tank kalesine bir hücum yap- Türk vatanı oldQP eti- Beri tarafta müreffeh, mesud; 'ttalyanın garp Trablus viliye- zife ıatemie ve 19 w:ıııcu fırka ko- iren Liman Fon Sandr89 kol-
~ Banıclon avalisin<le mayı ciddi surette dllijünUyor- Ancak iiç, bet... askeri ~ kazanılın, ~ ~auanan l timize ini hücumu ona yeni m!'~nlığı ile orduya avdet et • ~ulan ihtiva edecek olan Ana-
~ya harp malzemesi temin . lardı ! Bi)yle manası~k Yetmga,rj~ talim müddetini Ume'ilen sonra bir yurd.. nr_ ·. _B_ ı.r .kaç 1' veren, bir vatan hizmeti sahası açtı. mışti. fartalar gurubu kumaDdanhğm& 
~ ... k il" .. !"" mtittn"fı"!rJer"ın bir te...W>bbüc:ü ........ , e enu;; - """ ı·· rdu ih atı , __ ,_ __,_ 

"' ı;ç "" .._. ... 'J" f ~: d · işleri ooşına dönea llir bç Türk sınır nöbetçiliği ıçm "'""1 a "" :ıy Kabına sığmıyan dehası onu bü- Maydosta o tiy OI.tiCaA bUyük bir iti~ ve gece yansı· ~e bir cok fabrika te- Hitler.iıı çi tc fılu.&S3. 1 vaını. I . .;~.;n...... ü ı talim ve terbiaile m-.... 1 olu • na dognı· tayin etmiş bir kaç aa-
na.; __ ~-u ..... Bu hal Alman P- Bir kere, teşebbüsün muvaffa. delikanlısının, 1ıO ı gayri talitne giden işçisiniu ,~~ m j yük işlere sevkedemeyince yol - -a.... ___ ,...ı.w 
.-uıun: .,.... · ı · · L ka suz ve ...... .;..., ... kalan büyük" tehli nan fırka mefrm dHC!Mafta ma • at evvel tel.efonla. . ·~. .iği va· icin büyük bir imkan sa kiyetle neticelenebilinesi ihtı- Tür isimler tq1Jaa firmalarua easesesınıa aapısını pıyor. ~-- - - salibi eti S'llÜfÜ. 

ar.diyordu. Zam n za· mali daima mevcut idi. Ce~Jüt- kapılarını yüzlert.. bpa.nm11 Bereket versin ki bu nankör kelere düeea &siz v&ta;mıı bu JIOll nevraya baarlanırkea haldld zile ve Y ~ 
~bütün bir fabrika rralıiı ..... - tarık boğaz1una hakim dost ı''eı görmesidir ki bizi blı atırlan müesseselerin sayısı parmakla' :~~ç~~u:=t :;:::n ı::ım~ siWı fa 'i":ı~~== 

lı... ..q. •botaj harek(>'ti netkc- zayıf bir spa.nya kuvvetli n· yazmıya sevk etti. sayılacak kadar azdır. ten zorla izin alıyor ve Mısır yo- Mustafa Kemil hiç bir taraf • dairi Gtimbürdek bayınndaki ka 
~-~karışık ediliyordu.k giltereyl.~b n~sbetl~ çok d~! bakş. ötede yıkılın•a ._.., 01 ...... n A. C. SARAÇOÔLU lu ile Tanin gazet:eı:Ji muhabiri tan emir almadan gördn.:;.;~ en ya S01nı. MY1" S ~n ! de) 
~Harpten sonı·a, Alman a tür u ır vaz1yet aru:uece · -~=:.....::.==:.:~:....-...:..:..-:ı-...:.._ıu_•w;ı..:.! __ ....:..:.:-..:_~-=:-::-:-::-=--=-=::-:::-:=:-=-::-:::::::_-:=--=:-=:-:::-:=-~=-~-=:::-::=:-:::-:=:--=.~::-·"'6:=-"'-=~:-::::-:=--=:~:-::~'~' =::;:::::;:::::;iiiii , itittabi ortadan kalktı. ti. B:ından başka Cebeliıttarıka 

nn o kudretli harp ma yapılacak hücum, pek muhte-
. ayakları c.:amurdan bir mel olduğu üzere, akim kalırsa 1 Amcrikada m• Jrimel bir or-- •• • vardılar. Eiııvilede 7 inci Al-

gı.bi temsil ediliyordu. hiç olma?&<ı lngiltereyi kuvvet- du t-kili için - trelen ev· D u N YA H A R B 1 maıı ordusu bir FranBIZ kolu ~i Almanya lspan- leıini tefrike mecbur ederek za- safı haiz bulu~ çok ol- tarafından Uskürtülmilşt.ür. 
\&:.' Jıu8ust bir alaka. göst r- yıflatabilirdi. Cebelüttarıkn bir duğunu ve bunJara bizim saf. Binaenaleyh, tgiliz • Franmz 
iL~u. Alman bo.nka!arı işle- hücum İngiliz empcryalisüeı inı la.rımızda buh-n büyük sol cenahını ~rmek huau-

hiıa devam etmekle bf-rn- bütün Britanya imparatorluğu- bir kuvvet teekil eileceğini u- sundaki Alman plinmln ter -
~~~~~~in ~~i M~ha~~ı~~~p~~- ~~~.M~~il~~.----------------------------------- ~~~~ı~~~ 
l~ perişan bir vaziyet•.e lalr ayırmrd.agaB sevkedtecl eği :~1-ta.-ı edecek AıııerikılMwn Kanada. l ( Y E N İ S A B A H ) iN B O Y O K S 1 Y A S i T E F R 1 K A S 1 ., bsebebiır· har. ekbelektı~ndme i:k kUnaduolmadıvls~ " nUtuzıarının büytik bir o unuyo u. u sure e Jngı c- da ve hangi nc+tehrda topla· 

k~~ti~ffitl~ikt~ re~r~wci~~ri~ ~mwa n~~rubu~ L-----------------------------------• ~~~~v~mU~k 
lbevkiine gelinceye ka la ı· imkan bu lamı~ acaktı. ... d tebliği nfll)rettim. Bu tebliğin Yaz an . k~-~- ~Udet zarfında daimi bir hattına cepheden bir hücumu 

casusluk sistemi tsparı- İsp. ı yol &.Skeri liderlerinin Bozgun, ç t ur- hakikati gizlemiyerek efk&n tat r . fll yunıyuş ve harpler esnaaındn. tercih etmeleridir. 
l ehenımivet atfetmiyor • bu pl~ •fan hiç haberdar olma d d d' or min ed...,....;.n,i ümid ediyordum: son tahminlere göre, Britanya- "Almanlar tarafmdan böyle 

.J malan kabildiı·. Her halde fili· ma an av-
8 ıy "30 ~ sonraki ge - v ço•• rçı· ı n!n zayiab zabit ve n~er ~5 bir plin deği§ikliğinin sebebi, ~ sonra, t~paııya Al- r&Sı muhakkaktır ki 936 sene- Ben şahsen, iltlli dalgası • çen hafta zarfında İngiliz do - • bın kadardı. Harp genış bır onlar tarafından ihtiyar edil -

C&susluğu için olgun bir sindü İspaııyada binlerce genç nın şiddetini kz&lwdcceğinda nanrnasnıın harekatına bir göz I cephe üzerinde cereyan edi • miş bir hattı hareketin mi yok-
ltbniş bulunuyordu. lspan- Cebclüttaı ık üzerine yürüyl:}· ı emindim; mtea lıc ane enıel atmak kabildir. Ştıphe yok ki, 35 yordu. Muhtelif noktalarda, ayı sa milttefik orduların büyük 
bir cttmhuriyetd hükumet ceklcri giinü tatlı tatlı hülya c- ı yuclığım bir 'lllllldltada eğer geniş cephe üzerinde muhtelif ·. . . n ayn gerilemeler yüzünden kuvvetler yığmalarının aev-
. l'akat düny nın iktısa,'i 1 diyoılardı. Ve böyle bir ta3.'.lv- 40 gün içinde Fiwz kıtalan noktalarda bir çok muharebe - ~ış~ır. Bu şe~ir<!e Fransız~- büyük miktarda zabit ve ne • kulceyşl mecburiyeti neticesi 

llğüuü bir <'.Ok ıztırap vurun kPndi liderleı·i tarafııı· budt:dda hariç edmiyecek O· ler cereyan etmiştir. Fakat kuv- ~ıntc~rdusu J}d~ı vet ry8;Ilı ~k- ferler, klilli kuvevtlerden ay- mi olduğu vekayiin inkişafın-
!eil'ketlere meydan vermi:.:ti. dan hiç bir zaman ciddi surett:e tursa bunlana bl'I darbeyi vetlerin esaslı bir sıkleti yok- ~ . muv . a _ıye emme • nlıyor. Maamafih tahırJne gö- dan anlaşılacaktır. 
~ekeı~ ciddi bir muha!dct düşiinülmc•liğini ve d\L5ünülc- hazırlıyacaklanm yazmıştım. tur. Diğer harplerde mühim ad- mıştir:. Bu 5 ıncı ordu Alman- re bunlardan mühim bir kıs • "Askerlerimizin Almanlar 
~Yeti vardı. Komite kiliFc miyeccğini '.\kıllarına bile getir- Arkadaşlanma aemret vennek dedilecek, birinci derecede far- la.rın uç ~olordusunu .~8::n1~. - , 1e orduya iltihaka mu- Ur.erine bir tazyik ya'Ptıklanna 
~' ILrazi sahibi parti ile mUt- miyorlardı. O yalnı/. İspanyol için bu muhtıra,a llir kere da· zedilecek muharebeler cereayn kal'!-~ık bı~ halde ve buyuk .oır vaffak olmuşlanhr. Bu derece şüphe yoktw· ve bir adet mü-~ bwunan nlifuzlu askeri gençliğine Alman casusluk t>rO· ha bastırmış ve2eflü!de bütiln e.t.miştir. Fakat bunlar bugiin ~yı~tla n~a~}necb~r eımış • tahdid edilmiş bir kuvvet için 
~ demokrasi idaresine pagandasının gi7Ji usulleri vaı::;ı- kabine arkadqluima dağıtmış- ı;evkulceyfl ricat hareketlerin- tır. Zannedildıgıne gore 10 ~~~ büyük addedilmek li.zım gelen vazenesi umin edilince netice-

~.llefretini hiç gizlemiyo - tuiJe telkin cdılıniş bir hayal- tını. Ben hududda mıh:ırc:bentn den, müttefik kuvvetlerin te _ kolordu Alınan kumand::.nı olu· bu zayiat askerlerimi?.in mane- den de şüphe kalmıyacakbr.,. 
Qll' nesil daha geçecek o- di. bitmi~et>eğine w l'r:msız or • cemmillerinden ibarettir. Garp ler arasındadı~. Bu ~~vB;ffı~Jn- viyatını a~a bozma~ .. ~- Benim başhca korkum 

~"' '-ki imtiyaz! n Ye • r: İspanyol d'\hili harbinde, dusunu nasıl oba ıicata ~ harekat sahnesine Almanlann yete ve l~e edilen bütün. ıstıfa· yıatımız düşmana verdirdigı • ------------
~ ortadan kalkacak gibi Hitlerin mli1..al eret ıösterdiği b 1 gınaw l'Jtedmberi kail- wdıklan muazam kuvvetler d<:,le~e ragmen cenup~akı um1;1- miz zayıabn Uçte birine bile . . . 

t af ı· Jd" b"tt b" "'-I"t ur 
0 

aca - yıg · mı rıcat devam etmıa. ve Bn - kabü' ektedir O sıralard ben bilyilk bır Yordu. Hitlerin bunların ar ga ıp ge 1 ve ı a 1 
'" 

1 
• dim. ı.-akat bütia 1-ı.lara rag- k&.1'3lsında ve hududda, Belçıka- ta k tal .

1 
~ ten._ te 1 etmem . Ve BF.- a • 

La; iltizam etme:ı:;i pek t ı- !ere ka 
1 mimwttarlık ibraz et men bir çok Dlllftfıü:ıyet ilini- daki ağır darbeler önttnde za- . nya ~ 8{1 ı e Alman ord~- kert muvafakıyetlerimizle asla ~uhare~ ~~a cereyan edcce-

"111, CilnkU demol<ratik Jı;- ti. Ma::tm fıh, Hitlere C'lde ede- di vardı. Fakat ._neticeyi te- ruri bir ricat Almanlara şark- nl ıne ço . ?: ışa~ . . 
1 

k gayri mütenasip değildir. Muha- gme cmın ıdun. Başb.ca kor • 
...__ i'ransaya kal'sı ku\f\:c:tli cegi mükafatın pek az bir c: ·y min edc.-cek kunıllleri takdir ta zayıf bulundukları için ağır ~lrı _gen b" u~e erımız ~afe - berat hattına yaklaşmakta olan ktim, Franeu:lann hır yanm 
-~Pati besliyordu. lspaı ye olacagını hab"'r verebiJirı.11. e<lecek malfımata anıp değil- za~ata da mal olomuştur. 81 ~ıyen . ır ema.c:; m_u aza orduye yeniden 19 bin kişilik bir t.ııru vaktinde yapamamalan ve 

den c;oğu siyasi ter- Harp zııhur edeceği sıralar• t dim. Pek umumiil&ihbar ve ma "İngiliz seferi kuvveti, Frarı- e~ışlerdır:. 30 ve 31 a~~sta kuvvet iltihak etmiştir. Bir ey- Almanlann büyük savleti inki-
. Fraıısada mülteci bu- general Ft anco ile gföiiştilm · lıimata istinad eıli.Jvıdı.un. sız umumi kuvvetlerinin tecem- . ~ı~tımızı ?rtmey~ ve duşman luldenberi devam eden beş gün- şat ebneden evvel mukabeleye 
rı ""'"' .. n almıl:!lartl. Onwı bir ok fıkirlerinc iştirak __ 1 __ t.....:a. red k .. -~mı etmia. i'ransız u- ılcn harekatını agırla.'jtırmaya liik nishi bir sturun devresin. • • hazır bulunmamaıan idi. Bu-

_._,. ~ h kk ktı H ı O zamıwua&", ~ .. e .e . a- mun~ ;pw.'"' • .... memur kuvvetlerimiz harbe tu- ·"" k 
• hUkfımeti aleyhindeki ctmedıgim mu a a r. :.ı. ti bir iııhilil 1ümiyatı hüli:üm m~ı ~hının lscevkkulhceyş tmnnı.ıalar ve 1 eylulde Alman- de boşları doldurmak, birli • nun üzerine 3 eylulde Franaız 

propaganda ve sabo-1 da i t"rak edemi)·orum. Fakat aürmeğe beti .. ~~ mu - akidelerine uygun o at'& are-
1 
~Co... . . d şid leri yeniden tetkil etmek su • hlikfınıetinin Parisi terkettiği-

ile gi?Jiden gizliye )••r- bir ye tamamile . mindim. O habirlcri, Aı..a ki. hareke-_ ke.t-etmiştir. 26 ~stos ~b-. daetlr ı· Jı:'!~f1tae i:'ı~p eda en ta~ retntiyl~ı·isti!.ı~.o~di~~· ' ni öv-nince sevindim. Bu su. 1.....ı:_ ~~U. ıt.f"u}ıaJef t p r• da k ımdcı, beynelcı.tJel bir " .---a .L:... inh .. L--~L....;nden bın ki "'I iZ Q.n.JUM,1 §llll .m.örD lD e•v-
.-nmcJ .ru d - F ti önünde wn- ...- ımm-. ~,~~Fransızx rd - arnıza ~m;aıerdir. Bu muha- cenu"'bunda .... Od. ve solda Fran retle Par. isin. adi. b.ir. ti.biye un. -bir n vi faşist teşkilat- cera a amı bulunma ı !1, • r.:n- dan bah~ İngilla .uıeu.u. kıtaları o u - be ·ı':'"' .. . k tal omt;~ tel kk edild ği tama 1 
dahı'ldı". Bazılan hUkui- conun h 1 bir .... rı) 1 ~ L-n .. sol ahta dü'"""anı öl- re ye gı ız suvan ı arı sız kuvvetlerile bir}ı>amiş bu- sunı a ı . ı , . ~ı e Jı. .. .::::.- • - "d T ordusunun uu.._ -!an um • sunu cen ...... da · t"ra.k ım· ı ~ --Leri ktai nazara ıstin t :-ı-şı askeri isyanlaı la bir- sıfati c hareket ettıgı tr. ak P rinde bo~ lııialerce mb- dtlıilcü çevirme hareketine kar- . ış 1 e . LŞ er ve memnu- lunmaktadır. Düimanın ha- -- !10 . . a 
hrip müttefikler vücn- ettiği usnl!er loğı'U yahut yan- ·m ~ --.ethnitsiz bir fil muvaffakıyetle muhafaza. nıyetbahş .?1etıceler alınmışbr. rekatına dair son ge • ederek ıster kıymet venlebıle-
YOl'lardı. Dahili hnı be bs olabilir. J."'<.1kat o İspanyanın bez! . ba, •-;~ _ 7 inci Fransız ordusu Alman hucumları son derece len haberlerden, Parisi bıra.- celi gibi ihmal de oluna.bile _ 

f ti b. çekılış ew~.... "dd ti' "di V w • ti ...,..1;.,; laşıl d B ka eden haftalarda 1c.;- hayır ve men aa ne uygun ır .. -~ pzetelerde sağımıma, 5 inci ordu solu - şı c ı ı . e agır . Z!lyıa a, karak Fransız hattının merke- ...,.a an ıyor u. u rar 
t .. \.i~m. tspaııyol köylü- hareket yapacağına emin idi. O Sansüre uı·-~e . muzda harekete aec;miş ve kı. toplanndan on tanesınm zaptı zine ve soluna doğru yürüdüğil bir feYİ daha gösteriyordu: Se 
~l görmem~tir. Haki- yalnız İspanyanın hayır ve ncfı- çıkan ha.beria' ':;t; iştı. Ve ce- talanmmn yardıı:nı ile tazyikn ile durdurulmuştur. Bu kadar anlaşılıyor. Birinci Alman or- ferberliğin 35 inci gününde 

~ eaki neslin bilyiUt kısmı ni dfü;ünüyordu. HitJcrin Fran- len halk anrn ..__ pyialar karp mukavemet edebilmiş - şerefli bir neticeye ka~ı za - dusu, görilndt1ğüne g&e Fer- idik ve Parisin Akıbeti ne olur-
~~ Yazına bilmez. A~am- koyu faal bir askeri ittifaka gu.etelerde çata?:'* h~ tir yıatırnız ölü ve yaralı 300 kişi- te su Juvar ile Vilfor. Elsb~ a- sa olsun, harbe dev.anı oluna-

~l' köyde bi_ .. adam bir tt:.- celbetmek yolundaki gayret! • !e~c~ d:ına sJ'C ııtı. Kesıf bir ;,5 inci Fransız ordusu bil • den ibarettir. rasında bulanmaktadır. İkinci ca.ktı Almanı takv" k 
r ğı ben · Umıtsızlık htudlm.arilyordu. . --.ı .. •ı Idık . ar ıye uv-

at...___ ra.k yüksek sesle yir- rinin akim kalaca na emın nglllzlerln yardımı hassa 29 ağustos gllnil, Alman "Bu çarpışmadan sonra kı - Alman ordusu Re,~ :1- ~ vetlerinden, mühimmatların • 
.:::q kişiye gazete okurdu. idim. Franco t~panyanın dünya- t.aanıızu karşısında Olse hat - talarımız artık bitkin bir hal - tan sonra~ UBerine yü- dan ve erzak merkezlerinden 

!'den bazıları Almanlar da her şeyden ziyade muhtaç Bu vazi,..U. 4 .mı. paar tını ~ onu yenmek iste- de değildi. ve 2 eylul günü 23 rUyor. Dördilnell Alman ordu- U?aklaşıyorlardı . 
.&ı::- neşredildtifi ve bazı· olduğu nimetin urun bir wsu

1
h runü harbt,. 7 wn ve..,.... mit ve Ollıe'ın cenubunda. mil - ağustoetanberi onlar için ilk su cenuba doinı yth1lyor. 3 

.~ nüfuzu nltında bu· devresinden ibaret bul~dugur_n ~ekilin mal&mılıll leJıtında 111 biın bir muharebe inkişaf et - sakin gUn olmuştu. Btittin bu eylfilde Almanlar hedeflerine (Arkan wır) 
İçin yaptıkları tesirin ihtimal ki herk sten ıyı t kdır il .-. - - - -. - - - - - - - .-___ .-__ .--., • 
~, • ..;.,, eli (Ark var) ~~\L.-1..L-~z.ı.zı.ıw.ı ..ı.ı--.ZLWLı.z.-.. ~ıLK olaca..21 t.a.hnı.in t etmekte r. ası 
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M . is efendi ile lılolla. kıv 
r=yar!;ırd?. ;· crris efendi bir 
lro ymı !n:ldıı: 

- Ağ1lP. müs:ıade OOı::=niz 
· Le ı: 'D .lların yanma kndar 
.d ' 
- H y !ı:ıy hoc:ı e!eııdi. 

· 1.ı=:.t.ı bulan müdcriı 
elendi !ı.rilmin uz:ı.Jdaştılar •. 

'!a, h""JCC:ln i~indc idi. 
r; :l çık:ı.cağım bilmi-

! ::rin ~k çetin ola -
c gı anlaşılyor!lu. Usküpte ol · 
ıluğu bi baş giireşler geııe 

dürt p~hlh•lll arasında. kalıyor -

- Ac:ıl:-! l:im!Cl'" !.. - ..... · gel
diler mi? 

da\1ll zurn:ı.!arı ırıı::
t .. ı,,..,,,. tekrar ba,.üu·ıyor-1 

- B g-~ meyda
na'.. K.ıza dı"blne ! .. 

Ç'..ılw·, gi.izükt'", giiml ğınin 
e! i kıvırmı.ş bıır.ı.rnk in';-

C 'li v idm:uılı oldı:.-

1;1! >riıi~'}"C'"dÔ. ÜS!rliptm d .. ln 
i.Yi ·, •. An'aı:ı'•yo u. Çatalcalı 

Ç:.!.ık r o • i_ir. hazırlamnıı;tı. 

74 
Ve, old ı;;ıı yu·d kalktı. Mey 

d:ı:ıa d'l.ha iyi gönnck için kazan 
dibine drıi;··u yürüdü. Bir y:ı.u -
d:ın gözii : e,cyd:ı.nda. idi. lloll -
run l:!m o' 1uSunn merak etmiş~ 
ti. 

Kazan dibin<' gelirJ,cu tanıdık j 
Üsküp r ğ 'arından b!r..nc rast 
geldi. Rak:ıt bu U:;küplil ağa, 
Ç'-0la1' .Moilar.ın tanıdığı bu ~:ı. -
nın oğlu ol p o •!mı bilwi -
yordu. 'Müın..lnin babası mcr:ıkl:ı. 
sordu: 

Mv:J:ı Ja kim 

• yrur..a.n bir 
ddi.lı:a::;:! .• 

- Lilibı rr:.1 çol2.k • 
- H~ .lakaLı ~ol 

kolu?. 

-Isminoki? , j 
- Hilmi oı= . 
- Sarıkİı da mı m•.ılla wyor -ı 

lar? 
- EM<t ık!: !ta 

SABAHA 

ingiiiz satveti 
artıyor 

Sordu: (B ı llrafı 1 rııclde) 
_. ·e bi,;fm &d ? terkt tı ' n !11gilrere cepheleri 

. Bunların hepsinde ricat 
AJa, 1.arif etti .. Am:ın Allab, halinde bulunan İtalyanlara mu

ne kadar da oğluna bmziyordu. kııbi! İngiliz iınparatorluğunwı 
~t üste sordu: j a.çtıgı ceph<:lerln sayısı ve birbi -
_Seyre" Abkık r '.- rıyle m•il&ldı-ri §3.§ılaca.k derc-ı 

rdi mi? ' - cede ~ok ve büyüktür. Bir kere 
• kt ndi topra,,~'"'<ia Alınan hava 

- Evet... akınlarına karşı harp eden tı:ı... 1 
- Alıuuo:ı kuçük bir yaı ık gillere, bu hava akmlann:ı. Al -ı 

vaı mı? man ve A1m:ı.n işgalindeki Fran· 
- v o.r. sa, Hoiia.nd:!, Bel~ika, Norveç 
- J\:, ç ok!· l:uiar.. torr..klanuda mukabele ediyor. 

Tr:: b\.ı:·, Erilre ve rcnyuda ltal
- G5, 70 ~:ı. ' r. • yan ordu una truı...'TUZ Hmekte • 
D ın ;e k::.lroadı.. Ortalığı dir. Arna\-utlukta Yunanlılara 

miithiş bir alkış tufanı kaıJ!a.dı. yardım ettiği gibi bu yardımı 
.!ilmin gczill;mi ı;tU. Mahcup ~o şimdi artınru.,ur. 

Bütün '"··-'ardan "-'•ka ·'~'" cuklar o' l öm" e lıakarnk ka - uuıu """' .,..,....... 
:ıan . ·'le <loğnı. y~üdü. Hal ye A>yanın öbiir ucunda Singapu

r.: ask · tah~id ediyor. Ve bil -
etval"'..n<lıın gurur Uıı~uyonlu. yük bir h kuvvetini bu ya -

Ortalığın kart <alığı lilıni - mo.n üate foplamıı;tır. Singapur • 
minin bab:wm U:ı. yerinden oy • daki IT.ı t.alışidatın mana,,ı şu
natmı. tı. sküp ü ğ•, eliyleÇo- dur: 
ı ıı - İngiltere Japonya. tarafından 
ak • ~ ,yı gos~l' rek: 1 bir hücuma ka.."'!1 da hazırtlır ve 

- h;' , Çol k 'folla ~apotı.::ı. bir adım ileri gidecC'k 
bıı.. , , 1 ol . a onun taarruzuna. uzak 

Decli. 

1 

şarkı bmı ırıakla mukabele etmi ı 
yecek, hiicuıııu hücumla def'e 1 

.Milminb. b:ıi. sı n· na kalmı.;- kalkacaktır. Singapur ii&>üııe 
tı. Gi..zllrilıc · =ıyordu. o;;- gönderilen t:ıyya.ro sayısııım 
la ile ka• ı ka:: ıya. idl. Elleri le ı yüzlere vardığı, askerlerin ise 1 

gözir .. ini • tnr ıyorJu. yüz bine yakın olduğu haber ve-
ÜSki" tU ""• GilınüH:neli ar- ı riim ktedir. 

kada"luın şaı; n ııruıkın haline Şu TR?.iy~t Ye sn rakamlar 
lr.r,iliz ııatvet.i.ııin gittiliçe nasıl 

lı yret ooere··: (A!"l..aq 'ar) inkişaf ettiğini vo IT..ıgündcn ne 
hal aldıh•ııu gösterm.eğc kafidir. 

d
0

len Lig maçları 

GCÇt'n cihan harlıiııde !ngill('· 
re, ıınıııda. Franııa, İtalya, J:ı.
ponya, hattıı Amerikıı. olduğu 
halde Almanyadan tam üç sene 
mütcma<liyen darbe yemiş, bun
ların hiç biri ne mukabele edeme
mişti. Ancak 1917 ııenesinden 
l!O!'.rıı<lır ki, !nglltero ~bli.•il 
ele aldı. Hııll:ınki 1939 harlıind<', 
aradan henüz iki ııene geçmcdea 
.tngiheı:o bJ.tüıı o büyük or· 
taklarının bütüıı bir kısmını kcn 
dis"ne dllşmnn gördüğü haldc
harcketc gı><;miıı, hatta Balkıın
lım.lıı dalı kat'i bir mildahale 
iınkir.ını bulma}'?. başL.'Ulllştıx. 

Bugün Galatasaray ile Beyoğlu por, Fener
bahç ile tanbulspor ka ·şılaşıyor 

Lik ma~larının jJ;.,;,,: i J<.'\'l"c:o'-1 
niıı ılk h::fl:asında ." ddetli y ğ - 1 
murlar dda; ylc tdıiı:i cap 
alen G 1 tru cı y • &;) oğlw;p..ı· ı 
ve Fcncrbah c · L lanb· • or 

il ~ 11!1'' • :':' 'v·!<lll..r. Bu ~'Ol 
takip c,ım ! cl:ırL Rabat.:.e ka-1 
l ~ini ~cr>.mı.1ya · !jladıl'.:ı·. ·;. 
Lı.)l!t 21 · ..:r dak.kaıl:ı. pcnaıt.:
,ıan kıuandıl.ıarı sayı ile be !!.her 

lan bug":ı Fct ı · lı ~ re -
dır. "<ı ) p • yor. 

r:-.. ~ ·. B a.n ... nJ.ao-
yun 1 ·r iki :ırııhı ııeır.c ~iz a- 'ı' __ _. __ --(;ala 'n ay • r .. l <.ıı;lıı.~r-or 

Son ::<'len emir n ·ıır.ı 

t'n kuvvetli elem k y be -

kml,.rı İl" g<~ti Ye DluÇ 1 - 1 bc-1 
r b»·likb bi fi, 

l:C;' ;,-: ı, D:ırü.~:ıda!<a O 

d n G:tl ' ym ;, • ..;li &ıy 

Behçet Safa 

Yurtta 

ra 

(Ba., tarafı 1 inci ınyfruüı) 
tibatmıız kem bir halde miic:!- ANLATA • : ,., 
dek>ye devam ediyorduk. K 

Balkanla.Maki v:ıziyetin git gl- idemli Yüzbaşı 
de veh• et ke•betme:ıi vo bir A. RS t AN 
harbin patlak Ttrme:ıine r.ım:ı.ic U:!::ı:::sı:cmmıamııcımım•ııc:;rı 
kalması lııt:ınbul hi!kfımctin'n 
nazarı dil:atini celp ettiği içla 
başka zabitnnın Trnb!usgarlıa 

geçmesine de müsaade etmiyor -
du. Bizim arkada~la :ı. ııe1' 'd o
laolann yerkri bo'alclığından 

sayılan gitgide azalıyordu. Di -
yebilirinı ki hiç birim;z Afrili:ı.· 
run bu kızgın o;ôllcrindc sağ kur
tulacağunızı Umid etmiyordu;.. 
Vatan uğrurda ölmek biz·) a~ 
çok tabü g~;:yorJu. B:.· askerin 
nail olab 'eccği en yi\i t:k mev
ki olan ı;elıa.ietc kavw.m'lk l.c
pimi?.in gıı.ycsi illi. 
Diğer taraftan ltaly.an!aı· Der. 

nenin bir ad;m ileriı;ine geçenı.:
mi~lerdi. Tıkılıp kalJ.Jd,..ıı mil::· 
talıhın mQ\·kilcnlc don.ınn:ı\I. • 
nın hiı:ıınycsi alunda ya;;ıyo. -
!ardı. MevcuJlan şağı yukan 
iki fırka idl. Biz, bir av-..ıç mil • 
cahid kendilcrine yiizl• ·ce defa. 
saldırnuş ve binlerce milflt<vli 1 
!taıyoıu katlctm.i.~1.ik. 

Bun:\ mul<abil onlnr durma. -
dan taın;yo kıtaatı aldıkların • 
dan bir türfü keıııiilerhi bitirc
memiı]tik." 

G<!<'~n aylar zarfında kıyafet
lerimiz çok bozulmıı~tı:. Kim.i • 
miz ltalyru:ılar an :ıldı~ımız el • 
biscleri giyiyor, ldmirnlz ~öl be
de>ilerl ~eklinde tekbbils ediyor· 
duk. Hemcıı lıqıinı;7. ı;aı:rl bu ı~ 

nıı~lık. 
Bir gün Em·er pa~ lıq•imiıi , 

büyük bir i~tiıua.o. ~a)rdı. Paıp.· 

nm o gllbldt ta.vu-Lmndau mü • [ 
hinı M' 'er ceıııyıuı edeceğini 
anlam~, Yalnız tiz değil, 

bliU!n mı.r Jı:alıilelerdı>ki mcşa - ı 
yih ve ıı:ıJealıidll'r de davet cdil
:ıni,..«ti. Kııayycn vakitte ilç yUz 

1
• 

kadar m6ı:ahül paıı:ının <:adın 

etr:ı.fmıla tııı lnrlımu ·nr · 
du. O Eıııteı" şa, ~mı-ı 
da J,iı'ılııı41 :U: •;t:ı.. ..... F" m::ıl bey, 
Ali bey, Dr. :llır.: hiı1, Tar. bey, r 
m<-. h SOleyınen k!k ri pru.:ı, ~ 
sabık GUlıızıte'l . mı;llwıu N ri 

• j 
bey o)cl;qlıı halde ç.aurdıın çıktı. 
Mer?Jıla ıı-ııanm ue ~öyliyl'CO -
ğtni ~oıduk, 

Pa.,<ta: • 
" - Aııiada*!a.r ! diye .st z..: 

lıaı;l&dı. ~ karıırg'.Jumızı clc
.ğiııürmek ~nı '1:·rıniş bulu -
nuyo Bir hu,., k en .,nlıeri 

işgal ebMkte oV "umuz Ayın 

Mıın,,--ur brargiil,ı, arlık bize 
da.r gelJJııır. Dalı n; usaid ve il. -
ha milrıM!p biı' .) ruc k:ı.r~rga:ı 
ırunn- liz.ımdır.'' 

Beo, ilım?r p0 şaımı • .\yın Man 
surdan daha Ct!lU lı• •lngnı git· j 
mek ir;tedlğln; tahmin c •im Hr.· , 
kikateıı dalmıı t•ru. n topl nı m 
menzili dahili unım mn•-, 
ltiimlıı Jılç bir f;P.kik.e ma.-.un J-,'ı

karargth değildi. 

Bunda milna.~ b;-' g.Jnti~ken 

~vzuım biraz ~ a ol ıı bir 
Jıfıdiseyt billırı.~sa riln-; tm<'k İ3· 

t<'riııı. 

lI'r tlktii bı.~ barJunana Ve· 

I:Jabet etti. Atat' rk bUJ! 
kal ilde kızdı: . 

- Bu makıırna.:ıl. r b:ı 
yemcıglııi de rah:ı.t ı-.Jı 
miyorl:ır. .. . . . truıı eğle 
IIer halele ant:.r da vem J! 
!er. Durun bP..n de onJar!V 
nalarını zehir y.im dr 
silnler! dedi. Deı;h&l b' 
C'lti. H r an ce~ c t 
ne o!Juğıunuz · çi dırl'Cti 
ııkt teıakki ettik. T"ılfel< 
zi ı.aptlğ.ınız gıbi b'"i'J!lll' 
tatürk olduğu halae !t 
I'lll'gilhma bir bıısln 

O gün Allahın Ilı t fiı il<
bir Jım·p yaptık. Henıen 
hiç 7.ayıat v.ennediğinı:,, ~ 
lıaldr ttaıyanlt.rdruı pe:.: 
seyi 'elef ettik Ye ~ 
lfe-n,lil\!rinct ın;:kıınu }'111 

ett,l·. 
At:ıtiirk buııı:n1.ı i].ı j).P 

miyeı'ek !talys.n kııfıl:ııı 
bir de n:ıe!rtup yudı r 
d •• : 

,l~!:';.er bir d:ıhtı b<l~ • 
vakt'ndc bizi bomb:ıla • 
dl' fa g(•C<J ?ll.'lrlmn lan~ 
ederken ilzcrinızo gele 
~i7.c gr-ccni;;i 11.' zcb'r eıl 
dedi. , ~ 

.\tatilrkün hu nıclit'ı.il~~ 
ıaal~ bir tesir \iic··ul' ı:.stJ ııst1 
hııkilıa İtalyanlar biltilJl ~ 
tidadnıca 1:ıir daha y 
tirol at vakiti ri k.~ 

tayy re hllcuml:ı :na. lnmam n "- Kr.r ırgfıl 
açık ol?Jt kanırr:O.Jmnrza bir iig· ri•Je irtibatın ızı ı;ol' ----·..a. abah 

ı le vakti ltalymı t yynı::leri taar- duruma ı;okmalttfcl•f· 

n kse · ruz etmişti. İtıılyaıı'ar, bize kırr· için daha ınii.sald bir lıll) 
• ~ı o zaman yeni yeııi bir lı~ı p Dcrn<'yi uıı,ıını1 k:ıı·:ıı11' ;ıl>"' ollanın ı.l.\ oı:daıı ~ğı kalır 

yeri ·o!ct; • 
Çakınıı ro;.nnd.uı Xuntcci g.ı.I 

ı. eğ' !:;;:: • Jı. Onun da arkasıı:.· 
< •i v:mlı. Eteklerini bil -
lı 

sp<lru ~·cmncsi be' le ,, • lil!ı 
kiiı:ıcnin ) ,gtınc J?3Iil::Ctkrin oı 
ol ·n B, yoğlt'->')lül' <Lı. lı.ı maçı k.:· ! 
zanm:ıklı gay ·ne uıa<;.amıya -
c:ıUır. Geç>'n haft f' l.ı.tasar:ı.

~ ı İzl'.>"llıtı1 m ) ·~ 'bı i ı::ın 

Jı "nti m.. b:ıkayı B< "aziçi 
ile D. ri" :ı>f. ı·a yıı. lı. Hu iki 
t..k n cnff·jik ve !l(ri oy-.;nlı -

en 
sesi 

silalıı ftZitesini gorıneğ·e J;aA!ı - ma.ğa karar yeı·di 1• f>J , r d • e 1 er y:ın tayyareyi o' kullamyoı-' r, ra ka ·cralım '~u ır.ı"" 
' fırsat lıııldnkça i:Zcriır.lzc lı· • lm mii~ olcluğıınuz ,erııe . 

ııiy:ıl' , lig u·· "' lilg ·n 

F , !'.erk gil:W. \fol: tlJ. 
HL. I ., dn ela ha hfıliı. Molla. m v 
danda • .;; Za~ M , ne 

rı ı r .;mC'1~ b~r:nei de\ ıc goisi·lZ 
~' ~ii. Dr lıa li \in oynıy:ııı Bo
ğ iclıl ,. hir cok g 1 fırsatl;ı n
c!zn islifad<' cuemcdilcr. Bir kJ.~ 
n ~ z· §ÜtJn t tl kale li klc
ri k ı : <lı. 

Darii ,efakalılar ır iitc J<lfd 
gvl zisym , ın:ı. giı di C" ile 

ı:;ij.le r c:ıJch lı:ıliııd idi. D - ı 

gar ııc,'· m . ine Ye ile olmuş · 
ttıI'. Bu bakunıl ıı bu<'.ii;,kü Ga -
hı.tao;;ıray - Il<'5oğltısp<•r mn~ı c· 
hcmıni~•ctini ı sycct"'l•. ..~iyct· 
tcdir. 

Pt \' t • i rin ~ lık lıfr !il- ı' 
siri olıııl) ı.-u ı.· ı!;:..-m:ı ~al -
nız tııraftar nı · :.•··'fa" et -ı 
mekt.cdir. 

' 11 clc Jıi~ bir fm::ı.t ka
rırrn ılar. İkinrl de ..-r de !ıPr 
iki takın• d.ı gal.ibiy t.~ ulııçn:ık 

i "İn bUtt:n g"'.)~rcUcrini snrfct'"i
lor .• "ıha t oyunun ~oT'lanıız 

<l• ğı.u Caz. •ıf erin korııcrln<leıı 
il5tifade ('c.le.ı Ba.., :ıJçliler yetrU. .. 
TIO s~y-.Ja.rıru k:azrn:ırak 1 - O 
galibi~ ı..:lı" tıL'U'* l.:ıı-. 

k far gııı;! _. • blr tUrlU kazan 
':ı:.e yürbycm.lyordu. Küc ;k 

mollalar, m · Jcrrit; cl.m<li .M.!ılli:
,. t ~.al 5 •lardı: 

- H ydı, ü .. 
Se_;ir 1 , Moll:?. giiziikılley"ı· 

~e b:ıf; rm:ığa başlaıııışlardı · 
. - :\folla? .. ~olli yok mu? 

- Ç'-0lak Molla ..• 
• - Ui:niniıı babası ilüııüııli
~ ıı.1ıı: 

' da kim•. 
- AII:ı.lı, AU:ı.h •• 
- Bu da CC'?'C ~ ? 
- Yeni ttir.:mi olacak!. 

1 rncrldıço - ;;t >ıbui por 
Son sic l talin:u rn Ir'3.ıinıkn 

ist ·aec ile lıir ~,ok ı·ın. v tıı füt - ' 
• bo cu'"r te.tL..-um:: ma.ft 'c!Jn 

!st nbı kpor gcr:en h -' Ga.Lı. • 
ias2.r:ıyı nıagl. p ctn.dtlc "ay 3i· 
ne ul~şm!şlır . .ilu m:ıç nııtiı:e-i -

G. ·ta=y:ı, n .• yriye '! 

- \.&ak!ı<'l ne oluyor •• L 
tı mı u t. .., 

nin Lt:uıbıılspor!ulan. arsınıy;ı. 
~-aı !l içiıı ..,., ·ı siynh~ı? rın bu .. 
giln Fc er bah~oyc serbest, unı
kinli bir oyun ~!k:>.rmaları bei-.lc-1 

- T ro " lı.ii~ük oğ-

!::ı- nir. Son maçlannd ki \";C !ilk • 
!eriyle kunctli bir t:ıkım oldak

la.-ı:ıı is t eden lııtanbulopor -
lu1 n !, ıgüıı Fen l'i:r.Wr.e il~ 

çeki•ec 1 lcri bati;\ tcl:'i.keh bir 
rakip olabilecekleri lubiiilir. 

Mektep er arasındaki I 

lawı. ıuiycr'. Hem çolak hem 
il I ... Hayı u- iıtşaalla.b. 

Ded". 

futbol mc:çları 

Ş=piyo-..a üzeıinde rniılıim te 
siri o n bu karşlamıa. ~ok lıc
yccanlı oldu. Dc\Tcn:n on bidn- 1 
ci tlakilmsnıılıı. ı..; aravlıl. r ı 
Şalı:ı.p '~'yıc ;:;ıılibiyet sn -
yıl.:ırını J.:az~.nc'•l.:u·. Bu geıl H y
J'iyclilc"i c:ı L;;.udır<lı. \·c hemen! 
ı ·ıı .1 ika ııonra I!ırefin ~i'ılu 
ile b rn ediğe tıl;1ı)tilar. Oyun 

her iki tıkımıu gayretli akınları 
ile ge<'cr>.:cn 22 inci d:ı.kikada C:ı 

Jataıı:ırııyd:ııı yin" Şa.lınp takımı
nı 2 - 1 galip vaziyete g'tirıli. Ve 
devre bu şekilde Litti. 

11 .. ci d ·neye Hayriyclilcı· sı
kı başiarlılor. G ta.~ylılar 
ıl:ılı!ı. fazla mü<laf:ı.,ya chc:ınmi-

Şehir 
Tıy oau 

Temsilleri 

.1ektcpleı· ara.sıc.da t.crtip e-
di!!!Il fütbol.maçl ıli.i:ı:ı Şeref 

statlınd.'\ dl'\ am cd;Icii. 
\'efa 1, Kabat:ı.11 

yet veıerek vaziyeti bo:ı.ma.111aya 
çalı:. ı-Ja.rdı. Fakat munWızanı 
alanlarla sık ı.ık Galat:-ıs:ıray ka-

İlk n:ıüııabaka. V c!a ile I-:aba -
lı:ıımılllda taıı :la ~pıldı. T . ıxıların lesine inen Hayriydilcr oyıın;m 

mi!sııvi olmaiıı itibari ıo bu k&r· yirmi be ;nci dakil·asında bcrn -
!)lla.';Jııa çok qetin oldu. lık dw . berliğe ıı1'ı9tılar. ... 

r.: AI~ • ıCl.30 .ıa 
f ! EŞALELER 
\ • : . naı.aııı.ı 

* lstlHU~ ~ 
kı<ımmda 

G GONDtız :wı; 15.30 da 
VE 

J:U AKAŞAM "" t 20.30 ı1 

JrnLJl.JJH QDAJAR 
~ 

rede dıı'ı:ı. cok gol fırı;· tl:ın tc • Bu gol eı· iki takımı d:ı. Lüs
min den I"a.b tııı;iılnr b 1• ']<'k :ı.- bUtUn = ndmlı. Galibiyeti tc· 
\'an' n istifa.de eJcme<lı •

1 
miıı i~in bütiln gayrttl rini sar( 

ı ler. V a.h!ıır : ıi.i miilıiL1 d rek yruı.m Y9. ba latlılaı·, fa-

l go :ı ı ka ~. :n; dın -e k mıtİe<filin bir til ., ıleği~ınc- I 
O - O ~bere bıt ·ni \. cdeınOOil . oyun' 

1 
:tki i d , ' , 'ıe.- ıki takımj er. r t ve gayretli iJ!P §ekil«el 

da ' ı h <' c K bataı:' lıır 12 d ·aın cd rkeı: 2 • 2 lıera <rlik-
in "ıo tk da k n ılı ·an fiayı lı.1 netice! 1 

' ' " 

Hast:ı. mı ınız? Doktorunuz I 
i;İ7.i' b;r t.ebdillıav:ı. mı tavsiyl! 
ediyor? O halde ne duruyor - 1 
sunuz, n<'yc dilşil.-ı.üyor.mnuz? 
"u unııızda ek ik olınıy ·n cm 

nct::M'd~n b:rine koızanıız, bu ye 
rin ismini mi i'il.iyorsunuz, bıı · 
ıı:ı. ııo !Uzum var. Bütün 'l'üı ki· 
yen -ı bir cennet ol uğunu s(;y • 
1 m.,k bi,. luıldk:ıU tckrarlam:ık 
d..,,;;;ı midir? Yo!t i.iırar ediyor -ı 
za.ru:-: sizi üzmemek için burJar
dan bir t:ı.nı:sini hatıtlatmağ:ı 1 
liltfoa mikaatle buyuruııuz. 

• lc:selil. Mcngcnden niim•ı -
n ler '&t'lim. 'l'abloları kıskan
dıran tabiatın zengin mB nzara
hrı ile süslii !Iengeni çende -
yen 32 köyünıbn ayn ayıı b<ıh· 
sclme~e ne lüzuznı var. Hun -
laruau birini nıcsclıi. cn;;enin ı 
merkezini (Pazar köyünü) h:ı.k- ı 
lı olarak ele alabiliriz. Hilkatin· 
hiç bir , yını esirgemedm ve 
kıtkanmadan bah~ctıni8 olUııgu 
bin bir tabii güzelliklerin ort:ı. -
sıııda. kurulmu~ olan (Pazar) 
küyii gü enler mulıokk,ık ki, 
artık ne Nisin gilzellikle faıkn 
\'e ne de İs\"İrrenin tabii man - J 
zarnlarından ne balı.sedec{·klcr 
ve n<' de bunları dinliyccekler • 
dlr. 1 

Sık çam a~ac:larilc muhat or-' 
m. ıılarile ~anı kokulu suları ve 1 
yayla larile hasta ruhlara ha -
yııt wrcn bu me.<;luır diyar, UJ. 
keler :ı.şırı yerlerde degil, şura
da; Ankaramızla hudud kom -
~usu olan cesim ormmılarilc ma 
iur Bolu vilıl.yetimiı:iu hııducl
l:ııı i~incicdir. Zevkin, neşenin, 
her ihtiyacı:ııı. cevap ver bilen 
bu köyler, tlalıa doğnısu balı -
simiz~ m'·vzu olan Meı:ıgen mcr 
kez nahiyesi olan Pazar köyii, 
av meraklılarının suallerine dv 
fazla.sile CC\'UP vermek Y«Ziyc -
lındedir. 
Bıraz ı~umai ve !..üllürel du

rumund n örnek değilim bile ü
mid dolu biı· istikbale doğtıı 
c mhuriyetin feyzinden isti!:ı. - 1 
d•J ~ ini bilir bir kil<le i!er ı· 
lem&te ol !unu söylxmc·k kü
yün bu husu<ıtaki tluı'lımıı lıak
km en kısa v ' en r~alist bir 
ifade olur. 

Mis kokulu ç:ucl:ırla. e 'ıj 
çcvrlımi3 buhuım Men"enin 
nıcrk : Paz:ır köyünün tam 

i~iı:de,ı g~ç<'rek bu l:övii ikiye" da ya.ğdınyorlan1ı. t tc tayyarcr O zaman v.ıziwti i"1 
ayıran ol<\ıık< .ı Lıiyük Ye be· - o giln de bun:ı. teşebbüs eti r k clık. Pr!Oa, bu sÔakıiYI· 
rak suyu il<', nıesil~l~rile, 11'0 - k:ırargihımıza çok yüksckt n ye kat'i bir hücum yaP~ 
200 hanesi!-.!, lıiiyilk ı·,tnıi ·ı , bu selırı· zııpt•·tnı ı··~· · bir k2.ı~ bom)Ja attılar. B•)mlıa - _ ~ 
yatılı okulu ik, p ıı ti, ile, p~T' 
kilL\ ham:ımik, (.ı.r ı.;ik, ti,, · lard:ın biri tam merhum Ata - Ht'Pimiz büyiil: b;, h 1,,1 

su değirmenleri ile, poot •hane - 1 ==tiı='r =k=Uıı=· =ça=dırı=n:::ı=n=b:::ir:-a_zc=::g:::c:::ri:::~=i:-:::.c:::l_=.P=ılm=ı=ştı=k:::. ===(~~ 
Sİlt', JıiikÜındilc, lıiitiin köyk• -
rini merkeze bJglı~nıı lt'lefon Senenin <''1 nefis \"I' m çok ğcnilen fılın• 
Rebekesilc lıiilasa i< liın::ıi het ı 
balum<lon müccl.lıe~ olan 1930 
yıluıa. kailar tam v lciliıtıı hi. 
nahiye mr.ı.kczi iken ınuvuk.a.t 
bir müddet irin kadrosu talı -

1 ıli.l cdiın.ı.. bulunan bn şirin 
köye eski tnm teııkilii.lın iıı!l,, e
dilcliğ ı gün d• ha badz bir fan. - HEDY LA 

• 
1 n 

Ba~ Rollarde : 

ARR - SPE 1CER T 
fi 

r~~:;:·7::~t1:~;ıc l::~:a;ı:: f 
mütemadiyen !stanbalu, adalıı. -
rı ven1alfını olaıı ycr1cı'i ta\•;ıiyl'" 
t~liyorl~ı-,;a bu ~111in oluıı alı -
~llnıı!) bir itiyaUıu nıahsulü~ r:a
yet değilse b<:iki scyııh::ıt güc
JiiUeriıı· hı, ynlsu•· ;.ktaıı il~ı 
ıreliyonhı uenilchilk :\oleuıl -
l<'h'tin be.· lürlii llıt rrını mil· 
il lıakm«l:1n ;:;iirc:ı Ye nı.i1li bir 
vaıitc tchlJ-.ki cclcıı et ll ivet 1 
hül;ümeti !•..-.· illt;yil:; gibi ·bul 
(yol) il.ine tle ·r~· p ,·erıuit; bu
lunuyor. :lk 1lck>'te bir yol si · ı 
y:ı.<ıc:ti sok0 n ve lıugüıı" kada,. 
\•atancJa.~a burur vo ifLiJı:ıı· \'C -
ren baş:ırıl:ıı;ıe hıiylik oserler 
he<liyc e<kn Cıımlııı ·y t n:ıfı:ı. • 
sı, ~l.ti ~.c!tcı, gt: .. ~.'t:kı ~'tıı·t t · 
gez,~. ıl~.ı •ır.ılamwa m~ınle - f 
kctın bu <"E:D1 t';f. ·ili ~i olnı~ğ'a 
ııamz~d ol n b,ı Jı:ı•;ıı.linin vol 
i~i Jıakıkncla diı "ti alını.<: \·e 

T rkç si 

IPEK'TE 

Orijinal nl.l'otrıı 
MELE 'ft 

Sinmıalarında 

• 
görülmtrci>ı bir muv;ıffakiyctle 

denm ediyor. 

iin s;a.at l1 de tenzilaUı maı.iP<'· 

A AY si e a ıtldS 
" .. DUMA'aın t«L.1~DAM O KAr~ELYA:ıt estrında.n lktillJS .. 

Bu hafta 

LS~RDI T~a·Y· ı.ö,;t:~ 
Nefis 'o •eıWA filır 'c. SC.\I.A de iL . co 1 O 

MARJA CEEOTARi ve Cl.:ODIO GAOI. 
Roımmıı Opera Ru:-.şr.1 orkcıstr .,, ,.e t~i bey ~leıi:ıitı 

rı1hn.ı•vrız pa.rçı 1 .r tt-gannl clr:ı~kk.'tlirl r. ldl'. 
iLAVETEN: roKS JURNAL •on dunya harp ıını·od"' 

Bu:g ln saat ı i tc tcn:ıili!.il~ Yıı:ıtinc'. 

bu J:ıyıne li irş.0,d. bıiyii~ ~hem t!J 
rrıiye. vereı"Qk nmı:ıı etıni bu -

1 
... ..,._** DOUGLAS FAIRBANKS Jr" 

lurnıalrtaılı». .,... f 
s~ rn N. fıa. ı.tt!dliu.::i:zc v..ı Ho 1 tD 

ıu y, Jisine rı biye 1ı ıııın su-ıf Joan Be nett ve Geurg-es Banc 
mimi ıniıın~t \"C şiiliranlaı·ıru 

rzcd rl<en Ge.rrue il. Mcngeni YEtarŞaünl' )_~ nhlaCn cEr'ı; IHiz, mııE~hNiş YeNı:o"·ı·"' .,J 
birbi iı f,ftva:ı ve ('Vvelce /'1 
Bol'.1 aü;ı. iidürliigü taıııf1n r 
dan başlımıl·• "i oka Gerede • 1 ~ 
Mı.;n Pru.::ı.r kov dcr;rıı yo _ F~vk11lUu-0 "'-':ıt:cnl.2 l.ı dolu filmt c~eı.k 
lunı.uı bir a~ fi"ı~cl iJJ'laliM t 
:yük h-ın.ıl>Hk . ıi dil..ı İ.i. 

+ to " z;ım::uı yuıı:t dı .. ıcd:ı.kl. 
su R 
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r;ne dair 

T • sz 3berleri ı: &1sırda 1eni t ş b
büsler beklenebilir sgsç " LE 4,. 3 Mi w 

- Çakoslovakyada 1 Afrikada harp 1 Amerikanın r~ malM Arnavutlu 
lenin ciddiyet ve v me-

lllrıden. gızlemek çansinı ta h ~ rp 
• llwıakkak ki bu kurnaz- ~ siyasi mahkümlar 

~elden düşünülmüş ve ta- " 
teklifi ıyi kar§llannıazsa Dün yapıla."l piyade Eski Başvekil 18 sene 

iÇin kapı mahsus açık hıra t ·ı • 
. İngiltere Hariciye Na- ve ~pcu ateşı c geçti hapse mahkOm oldu 

ilft. Eden'e gönderilen meaa- Atina, 22 (a.a.) - Yunan ,or- Presburg, (a.a.) - (Stefani) 
n. __ · - duları ı-... 1-·---.:.ı ..... ı..n...... 21 Çekosloval:vanın eski Paris se • -.erute koı:ıkocaman bir "ta- ua;ı ıuuuAUU~&&L&.U ·,T 

teklifi,, damgası vurul- şueat akşam tarihli ve 118 nu •

1 

fıri Osuski, müebbed küreğe ve 
olmakla hakika te bunun maralı resmi tebliği: medeni haklarından mahrumi -

Yapına çaı elerini aramak Cephenin bazı noktalannda yete, eski başvekil Milan Hod -
ttan i.stifade hareketi mevcud devriye faaliyeti olmuş- scba 18 sene ağır hapse, Nan -
değiştirmez. tur. Bazı mıntakalarda piyade rondny gazetesi müdürü 15 sene 

İngilizler cenupta 
Jmboyu işgal ve bir 

çok esir aldılar 
Nairobi, 22 (a.a.) - Reanıi 

yardım layihası 
-MINı----

.... 
Ayan Meclisinin mü-
zakereleri sona erdi 

tebliğ: Vaşington, 22 (a a.) - Ayan 
Kuvvetli keşif taarnızlan ne- meclisinin bugünkü toplantısın. 

ticesinde cenubi Afrika kıtaları 
Cuba deresini ağırlıklarile birlık da cumhuriyetçi Caft ye Cap -

dünya sulbü için bir Garip bir İtalyan tekzibi şefi Pierre Pricxlavok 15 sene a,..1 
a Hariciye Nuın Maı;- 'ft topçu ateşi teati cdilıniftir. r ağır hapse, eski matbuat bürosu 

lrarnasmda 'yani İngiltere- . Ro~ . ~2 (a.a.) - Stefaııl ğır hapse nıahkiım edilmişlerdir. 

te muvaffakiyetle geçmişlerdir. per demokrasilere yardım 18.yi
Bu hareketin neticesi olarak ta hasına muhalefet etmişlerdir. 
nehrin mansabına düşman için B. Catt bu layihanın kabultl 
büyük ehemmiyeti h 12 bir mev yerine İngiltereye iki milyar 
ki olan .Jmbo düşmüstür. dolarhkbi_rikra.zatta.bulunulma-

Burada killliyetli miktarda 
top ve harp malzemesi iğtınam aını teklif etmi~ir. 

"'1b teklifi yapmasında ta- &Jansı bıldirıyor: . MahkA la allan müısade-
. . . ~ . İtalyan - Yun.an harbine nıha- . um nn m 

bir cihet yoktur. BıJakis yet vermek için Almanlar tara- re edilecektir. 
t.ı::.:Yl bundan dolayı tebrik fından tavassutta bulunuld~öuı=-=-=-=-==:::::~=======--=-= 
"."llQir etmelidir. Yalnız, bu- hakkında bazı yabancı gazete- Bu hususta bir tekzip neşre

ahvaı ve şerait daireainde lerde çıkan ve esasen Almanlir dilmesi füzuli addedilmektedir. 
1 

akdine maatteesslf im_ tarafından da tekzip edilen şa- Çünkü herkes Yunan harbi hak-
Obnaw· . yiaların asılsız -Olduğu Romanın kındaki ltaıyanıiı durumunu 

edilmiştir. Bir lıva kurmayHe B. Capper, liyihanın B. Ruzz
bir albay ve bir çok Avrupalı ftllte diktat:örlük aalihiyetıeri 
ve yerli Italyan askeri esir alın- verdiğini ııöyleıni!Jfjr. 
mıgtır. Dem kr 

19 şubatta cenubi HabelfiStan o at lideri B. Berklcy 
da Megada yapılan harekat ne- ayanın gelecek çarşanbaya ta -
ticellinde altı top iğtinam edıl • dilit takrirleri hakkında karar 
miş 469 esir alınmı§br. vermeğe başlıyacağı ve layiha -

. !.lDl m~ede eden saWıiyetli mahfillerinde beyan bilmektedir. Mükerreren teyit 
bu te§ebbüsten bul ectthnelrt:eclir. ı edilep. bu durum değişmemiştir. 

istidWlerdebulumnala- ======================================== 
tabii görmelidir. 

'tlkanlacak netice tudur; 
ki Bitlerin abp tutmala

eyi hik ile yeka&n e
\ıgiliz adalarına yerJ.eee

imparatoı luğunu ta
~acağı yolundaki 
!bir blöften başka bir şey 

Çünkü bunlar doğru ol-

Atatürkün hayatın
dan hatıralar 

hııi Almanyarun elinde 
lılwunsa idi müttefiki o-

(Ba~ tarafı S üncü sayfada) 
rargA.hımı?.S_ emir ve kumandayı 
almak üzere geliyordu. Müşari -
leyhin yollarda güçlük çekmeden 
ve uzun zaman sarfetmeden ka
rargaha getirilmesi emrini almış 

•...-a1_,_1__ be • ve hemen istikbaline şitap etmiş-
uaur&Q-,, yan etmege tim. 

.._tnıydı? Onların dünyaya . Anburnundan aynldığı saati 
~ aulh tmnelleri vermek dikkat nazarıma alarak Çamlıte

.__._.. iiçüzlü misakları kede karşılaşacağımw tahmin 
~- İııgilt.ere bu. !1188- etmi§tim. Büyük ad•mm karşı -
9re bir sulh yapmağa ra- lama yol~a doiJ::tılduğum za • 

idi ktan mlihla s • ıı:umla Jıtristal gazmoaunun 118. • 
Ol Vor U8 mimi w ateşli aofrawındpn aynl-

1.l?du. Demek iri Uqtizlil dığmm pmg anmpdpn c!6rt 
ikler healedilrWf hW,... mene kadar geçmifti. Bu ikinci 
fedakar1*18r ~ karşılaşmamız masabqı değil 

ki !nciltereye bunu muharebe ve ateş 118.hası oldu -
tatiyorı:r. ğlından birincisine hiç benzemi -

bundan t.şka ti\rlil 
'-t Ve tahlil etmcje man-

ilnkin yoktur. 'Mihver 
ve Japonya İngiltere
etmekten ümitlerini 
olsalardı gaycle-=-inden 
yaparlar mıydı? Bu

----- da mesele üzerinde 
okuyucular venrin. --yba Cahid Y~ 

yordu. 
O, Jaaa bir mlWdet mrfmda bü 

yük vazifeler görmüş, binbaşı, 
yarbay, albay olmuş ve kılın<.:lı 
altın liyakat madalyası ile tak • , 
dir olunmuştu. 

Ben yalnız üsteğmenli.kte kı -
dem.lenmiştim. İstanbul merkez 
lmmand8nhğmın inzibat zabitli 
ği vuzifelerimdeki muvaffakıyet-
lerim ve 'Bab&Ali Yak'asmdaki hiz 
metim beni siyasi zümrenin ya
kini yapmıştı. Bununla beraber 
memleket işlerinde, emniyet ve 
itimad edilir hale gelmiş bir çok 
da seven arkadaıJ:ırım olmut -
tu. İhtiyat zabitan talim0 hmın 
ilk devreJerine ait kalan böltlk 
kumandanlı~. hocalığım ise, 
bir çok gEID(l mi\llıevverlerimiziıı 
doatluklannı 00.ruı kuandırıııl§
t.ı. 

Çamkkale kanh muhuebleri 
ba§Jamı~. Arkadqlanmdnn ve 
talebelerimden geri kalmamak 
maksadile cepheye iltihak için 
vaki tcşebbüslerimi, cephenin 
piyade zabitine olan ihtiyacı ik -
mal ve temin etti. 

16 mcı kolordu kurmay heye
ti miilb•klığma tayin olunmuş 
ve memuriyetime iltihak etmiş
tim, Çok zaman, günde on sekiz 
mt 9'1ıet•ğlm olurdu. Bu hal, 
m1lilitin takdirini üzerimde top -
ladı. -ve erkim harbiyemizin bi
ıincl kademesine aynhnağa ve -
sile oldu. İşte bu ınönaaebetledir 
ki Mtlfltafa Kematin i.ıikbal ve 
rehberliğine memuredilmiştim. 

Zifiri kararpık pce... Ve yu -
kanda eöylediğim gibi kuman -
danmun hareket istikametini o 
yönde tahminim, beni miiteaddid 
yollarm santralı olan Çamh Te-

ft K h • d kede durmağa ve beklemeğe mec 
' 1 a lre e bur etti Yanımdaki iki süvari 

eaıittseı irlll kumanclanımın o ci
'ftrlardan gıeçtp geçmediği tahki 
katiyle etn6. gön4erdım. 

Ben atımı yedeğime alarak bir 
mezar tasına yaslanmış emırber 
lerimiıı getirecekletj .baberJeri 
sabll'Sızhkla bekliyordum. 

Cephe iatikametinden ara sıra 
top ve silah sesleri gliyordu. Ten 
vir tabancalarının uzaklarda 
ıem.Biyevari yayılan ışıklan ke
tM. karanlıkları zaman zaman 
paralıyordu. Bu ÖlllÜr'llm ı ıklar
lantan iki taraf muhariplcrinin 
istifade ettikleri liddetıi pİ) ade 
ateşlermdeıı an1qllyordu. 

Dayaudığını tq, hlr.danmn 
hudnd buhmmıyan ·nsan -
lann nibay • gidecekleri menzil
lerinin eonu, derin bir hiçi olaa 
elrrbp+lerjpe göateriyordıı. Cep -
.,.. ciMı .,. oradan gelea. yol-

lan kendine bağbyan bu ebet a
nıtlarının derin manalı huzurun
dan geçen kıtaat dili.verleri Sa
ros körfezinden kalkıp cebri yü
rüyüşle qtanla.rının ve milll 
mevcudiyetlerinin varlığını koru 
mak için sabah fecriyle yapacak
ları taarruzun hazırlık mevkilne 
pür cellldet ve hamaset akıyor • 
lardı. 

Gözlerimin önünden bu atet 
abasına akıp gidenler asil Türk 
yuvalannın bin naz ve naimi ile 
bin bir ihtimam ve eefkatiyle bü-1 
ytitithnit taymetli )'lll'd çocm • 
.ları idi. 

Bunlann arasuıda aile lmrm111 
obuını çoeuklariyle şenlesadir -
miş bir çok babalar olduğu gibi 
ocağına yegane dirlik sermaye -
si olarak bıraktığı ve fakat çok 
geçmeden arkasından başka bir 
oepbe)'le gatürülmilş genç aaar
lerin babaları da bu şehamet ka 
filesinde eksik değildi. 
Düşmanın yakınlığı babayığit

Jerimize memleket türküleri söy
letmiyordu. Avuçlan içinde si
galarıw içiyorlar, konuşuyorlar, 
gülijşüyorlardı. Emniyetle ileri -
ye attıh.lan adımlarının ahengi 
savaga diyen ve artık kııdsileşen 
manevi bir hazzın makesi idi. 

Geçenlerden önce vatanı uğ -
nına, namusu şerefine gülerek 
&telje atılnnofaı keiı yaralanmJe 
olanlann hastanelere gidenleri
ni arada lür lıe.P gö~ordnk. 

Ne tuhaf, yaralılar kendileri 
gibi bilflfiitur &tel içine doğru 
coşarak akan bu kahramanlar 
Elinden büyük bir haz duyuyor
lar ve yolun .keııanna ~ 
kendi kasaba ve JWylerinden a
dam olup olmadığını yilriiyüş J·o 
hından soruyorlar, hemşehri a
rıyorlardı. Aile ve ocak hasret -
Jerioi teskine ~yorlamı. 

Fakat başka diyarlardan ol
duldannı öğrendikteı sonra yii
reklerinden kopup gelen muvaf
f~ ve zafer tememıilerin.i 
'-ıtaydi uğm1ar olsun ' sözleriyle 
bitiriyorlardı. 

Türk an'ane, idet ve dinlerin
de "uğurun" ne kadar kuvvetle 
tutulduğuna mütehayyir ve hay
ran cliiMüdren; Vılnu!r karar
gahındım. dönen .aü\rari emirber
lerim gurup kumandanı albay 
Mu.tafa Kemilin, Çamh Teko
ye muvasalatımız anında Güm -
bürdek bayınna geçtiğini bildir
di. 

Döndüm. Benden on beş daki
ka evvel işine başlamış olan aziz 
kumandanımı, düşman haldan
yaptığı tahkikat dolayı -
siyle huzuruna çağnkbğım za -
man sel8.mlıyabibiftim, 

* Sel8.nikte başhyaa ft latan -
bulda devanı eden aleyhindeki 
prop9a .ndalann tesiri altmda 
lediklerine ve söylettilderÜle ta
Conk bayırı turruzl.arınd1'; bır 
dakika o~u tetkikte ihnıal ctm<'
dim. Zckisını çürütmek 1çin . 
lediklerin .. VCS Öylcttıkı(.r

0

1 t · 
mamiyle zıt yaradılışlı 1ui. llıı -
fil yoktu 1 iha1 sel; er <le · ı 

o ,.wz malıvedilmek wı.caen 
sevgili millet Ye memleketi kur 
tarmak için kendini her an feda 
etmekteydi. 

o ya1mz dthi bir asker, '9'e bn
tön m nasiyle bir Türk tahra. -
maw iııü. .l\.rtık OD& ~ 
~1:ım. 

c..ıa...-.. 

Kahire .22 (a.a.) - Crta ş.rk mn da ayni hafta içinde kabul 
İngiliz hava kuvvetleri wnumi edileceği ümidini izhar etmi§fjr. 
karargahı tarafından dün ak-

~İ~tte~~i ıngiliz lngilterenin yeni 
bomba.rdıı:nan tayyareleri Sicil- • • 
yada Catane ve Comiso tayyare danız 1nşaatı 
meydanlanna hUcum ederek j 
büyiik ha.sar vukuuna sebebiyet e- .. k b.. hız 
vermişlerdir. Her ikı tayyare uyu lf Ve ge-
meydanı üzerine de bir çok :Yük· niılilde devamediyor 
sek infilak kudretli bombalar-
la yangın bombaları atılmıştır. 
Çıkan yangınlardan 50 kilomet
re mesafeden görülebilen kesif 
siyah dmnan 11i.itunlan yUksel
miştir. Bu sütunia.nn hanprlar 
civaruıda J8D8n ~an tayya
relerinden çıktığı zannedilmek
tedir. Bundan başka bombardı
man neticesinde uçuş pistlerilP 
geniv bir yol üzerinde ve civar 
demiryolunda büyük hasarlar 
vukua gelmiştir. Bu hareki.ta 
eok btıyllk bir muvaffakiyetle 
iştirak eden tayyarelerimizin 
hepsi üslerine dömnttşlerdir. 

1ıfalta, 22 (a.a.) - Dün ak
§&111 nepoedilen resmi tebliğ: 

DUn dlşman ta.-..reltri iki 
defa llaltaya yald8f1Dışlardır. 
Tayyare da.fi bataryalarımız a
~ açmış -ve tayyve)erimiz 
düşmu.a hücum etmiflerse de 
bir netice .istihsal edmaedi. Bom 
ba. a:Dlmam'lbr. ----
Balkanların 
anahtarı 

• 
Meetrda tauıunan aıl 

erda••IMm e-Jindeym~ 
Nevyork, 22 (a.a.) - Maruf 

Amen"kalı askeri mütet assıs 
binbaşı Eliot, Nevyork eıald 
Tribune gv.etesinde şöyle di
yor: 

~'Balkanlardaki vaziyetin a
nahtarı Nil ordusunun elınde
dir,,. 

Nil ordusu veya bu orduclau 
mühim bir kısım ansızın Seli.
nikte gôzüktüğü takdirde Bal -
kan hükiımetlerinin ve Balkan 
ahaliainin hattı hareketiııde 
tam bir değişildik: olac ktır. O
radaki \78Zİyet, Türkiye, Bul -
ristan, Yugoslavya ve Nil Jt'du
su. gibi bır çok ~ul amillere 
bağlı bulunmakta. ve şimdı aöy
lenebilecek -yegine teY ise Prob
lemin bittün unsurla · karış
madan 'bır netice çıkarıl ıy a
ğıdır. Sinir harbi ya ya yal
nız Almanların kabiliyetli oldu
ğu fikrine o kadar <ılı nıışız ki 
Churchill'in de bu ovur da mi -
hiş bir rakip oldu e bazı 
mühim kozlan · ı ohn a.k 
tuttuğunu unutuyoı uz 

Btilen İng11teren · d eri ke
birinde matlup hane in bulu
nan ~ Libıva ile tt· ]yanların 
müstemlekeierinin lıüyük bir 
kısmından kovulma ı, Ha.beşi&
tandaki ileri har k i, Yunan -
hJann Amavutlu'ctn.:! i ileı i ha
reketi, Büyük Brit:ınva<:I g 
bombudmıanlarına k rşı mü -
dai:aa t.ertibabnın f;alah bulma
m ~ İngiliz bahrivesi ?..ayiat.ı -
nm anknasıdır. Biıtlin b unlan 
HitJerin b.ıaııcı ile rn ukRy .JaC 

z teruiııin Hitle · l"hine 
k tfar az eiiimekt Jd • • • ı 

.., ' "'rsünib:. Balkan y 

eskıne şimdiye kad 
ak olamamıştır. B 
~taposu muvaffak 
ğiMir. 

Ta ki Gestapo, Alnı n b 
mandanlığmın bl.l'lka Y' 
cil ihtiyacı olan Alman f ırkala

Londra, 22 (a.a.) - Deniz 
inşaatı progrannnm fimdi son 
harpte en çok faaliyet g(ieteril<li
ği zamanla mukayese edilmiye -
cek derecede genif olduğu bildi
rilmektedir. 

Bu harp içinde pek-çok miktar 
da harp gemisi inoa edihni§tir. 
1915 de 950 bin ton ve 1916 da 
500 bin ton gemi iııp edilmiş -
ti. lneaat §imdi bu iki seae zar
fında gösterilmiş ola.n gayretten 
çok daha büyük bir &iiratıa de
vam etmektedir. Domin7onJar 
da bir çok harp pmisi bıp. edll
mi§tir. 

Amerikan destroyer1erine ge -
lince, bunlar çok himıetler gör -
mllşlerdir. Bımla.nn bir çoğu 
...,.,+azam hjraete ahnnulj ve ıç
lerindeıı biri veya ikisi Almaa de 
nimltılanna karşı yapılan taar
amızlara i§t.irak etmiştir. 

Londra, 22 (a.a..) - Salilli
yetli deniz mahfillerinde beyan 
edildiğine göre. .şimdiye ı adarki 
vazifesinden daha müthiş bir va
zife karşısm.da 1nılu.nan İngiliz 
bahriyeBi gemilerinin adedini 
her gün artırmaktadır. Deniz iD
aaatı programı bugün geçen 
harptekinden çok daha mühim
dir. Keza ticaret vapuru inşaatı 
da 1915 dekine faiktir. Bununla 
.beraber ticaret vapurlarının ma
ruz kaldığı tehlil·..eler pek .zziya
de aı1:.mıitır. 

lleseli geçen harpte harbin 
devamı esnasında hava hiicum
lan yüzzündeıı yalnız 8 bin ton
luk ticaret vapunı kaybolmuş

tu. Bundan başka 1917 - 18 de 
müttefiklerin hizmetinde 975 
destroyer vardı ve bunlar hazan 
ticaret gemilerine refakat için 
kullanıhm~. 

Son defa Amerikadan alman 
destroyerler şitndi muntazam 
kafilelere iştirak etmektedirier. 
Dunlarda icabeden adi1it yapl -
nuş ve bir kaç tanesı daha şim
diden Alınan denizaltılan ile mu
vafakıyetli bir s rette mücadele
de bulunmak fı!'sa.tını -elde et -
mişleroir. Zayiatının; 1'ir taraf . 
tan ,.eni imJaat .e diMpn•ndan a
hnn vapurlarla, diger tanftan 
müttefik \•apurlano kullambmm 
'ft mibayeaalarla t.eafi «ı_i1wif 
o1maMa beraber, i8tikb:ald di -
ğet-mrlÜklarm da bıuı g~ee
ği ~ AlmaAlann ilkbaharcL bti
,a bir deni7.altı müeridaünr gi 
rişeoelderi .zamıedilmekteclir Fa 
kat dü manın 600 de!Jinltı 
miBine malik olacağa 11akk:md.aki 
telkin Nazi tarzı•da bir milini -
iğadır . .Alrnulann bu kadardı. 
ııi.utı gemisiDe Mzım ohuı 30 
liin kiei1ik mlirettebatı tıılirn '· e 
idame edebilıeeekleri .şüpheliclir. 

nncı. bir çoğunu oraya c lp et- yor. P'akat en ziyade hemmiye
siıı. Bitler Yakın şarka doğnı ti olnn cihet büyük Britanyanın 
bir .Alman hareketinin Türkiye- da orad:ı. bulunması -ve dtri :u 
yi harbe solmııyacagına kani ol Akdeniz sulan kontrolönfin ke.d 
maktan uütır ve Yunanlırtau ı surette lngUizlecinelinde bulun
a. mlt..,.J&& liddetıe vura - maaıdD". 

Prens Paul 
Macar Maarif Nazırı 

ile görUştU 
Belgrat, 22 (a.a.) - Sofya

dan buraya gelen Macar maarif 
nazın B. Homani bugün kral 
naibi prens Paul kabW etmig. 
tir. 

( Baı tarafı 1 lnel sayfada) 

DÜZ 1taıyanlann elindedir • Ve 
bu çıkıntılann düzeltilmesi Yu
nanlılar için bir zarurettir. Yu
nanWann Beratın 10 kilometre 
yakınlarına kadar sokulmaya 
muvaffak olduklarına dair olan 

Macar nazırı, prens tarafın· 
dan kabul edildikten sonra ya
nında Macar elçisi olduğu hlll
de Yugoslavya 'hariciye 1l8.Zlrı 
B.Markoviçi zıyaret etmiş ve 
müteakıben Belgra.ttan 20 kilo 
metre mıe~afede bulunan Avs.l& 
<dağına giderek meçhul askerini! 
kabrine bir çelenk koymuştur. 
~ 

ajansların da istical ettikleri te
beyyün ediyor. Kışın ftrtınalan 
tıa.kip eden sürekli yağmurlar, 
e&aeen, büyük mikyasta yarma
lar icra8lna. engeldi l)jğer ta
raftan. halyanlar da mevzi mu 
harebelerinde mukabil taarnıa
Jar ve hücumlar yapmak sureti· 
le oynak bir defi ve tanl sist& 
mi temine çalıpıalrta.dırlar. Bu 
cephede ha.relı:i.tın alı! ~ı ıekü 
üzerinde ~iden müUılea yü
rütmek mümkün değildir. 

Trab1ıısta : 
Hür Fransız ve Belçika ~ 

vetlerinden bir kolun Tunus sı
mrlanndaki ''Gıdam.is" kuaba
sına erittiğini ajanslar bilJir
mektedir. Bu havadis tahakkuk 
ederse, buradaki İtalyan kuv
vetlerini mevzılerine bağbyan, 
Trabluea karşı vukuu muhte
mel '119Vlndeenf harekita.1'e)'ir
ci bırakan yeni )'ali ve entere
san bir vaziyet ortaya çıkmış <> 
tur. Öbür yandan, yardımcı 
Fransız kuvvetlerinden bir 
müfreze de "Küfra,, kum tep& 
terinde İtalyanlarla '53.va.şmak
tadır. Çekilmeye mahkfım olan 
bu 1talyu kuvvet1erile teması 
muhafaza edecek olan müfreze
nin de mühim roller ifa edeceği 
meydandadır. 

Almanla Gali bom-
barduman etti 

(03f taralı 1 incide) 
Tebliğde şuıılar ili.ve edilmek

tedir: 
"Dün geoe şarki ~ 

üstünde dÜ§mall kJ8& mı- müd -
det faaliyette bulıuımU§tur. Bil
hassa Londra ınıntakasına bir 
kaç bomba atılmış ise de hasa
rat büyük değildir. Ölü ve yara
h milctan azdır. 

Jlart.e 1-.ğ e• _,_ 
arnyorm111 

Cenevre, 22 (a.a..) - Havas: 
Alma.n istatistik ofisinin teb

ligatına göre, Alınan nüfusu 
harbe rağmen, müsait bir inki
§af göstermektedir. 

1940 senesinde 1.645.000 do
ğum olmuştur. Bu miktar 1989 
da 1.633.000 idi. yeni ...u o 
kadar gürbüzdür ki Almanya, 
20 yaşında 755.000 gen temin 
edecektir. 
Bir Abnan tayyanısi düşüriildil 

Londra, 22 (a.a.) - Dün gece 
garbi İngiltere üzerine akın ya· 
pan Almwı bombardıman tayya
releriDdan birinin tayyare dafi 
topları tarafından dlişürUldüğtl 

tesbit edilmiştir. İngiliz avcı tay
yarelerin.den birinin pilotu, Al -
man tayyaresini alevler içinde 
dilierken görmi.iitür. 

Londn., 22 (a.a.) - Nazi tay
yareleri taarruzlannı Gal eya
letinin cenubunda temerküz et
tirmekle meşgul bulunduldan 
esnada dün gece İngiliz ha'•a 
ku~tıeriae mensap bombardı
IDall tayyareleri Avrupa kıta -
smın muhtelif noktalarında bi
ribirinden uzak hcdener inti -
hap etmişlerdir. 

Salahiyettar bir membaa n 
öğrenildiğine göre Almanyanın 
garbinde ve şimali garbisinde 
taarruz edilen bir çok hedefl~r
den maada düşman işgali altın· 
da bulunan arazide de istila li
manlanna ve bava meydanları
na taa.1Tuz edılmiştir. 

lJ011dra, '22 (a.a.) - Hava ve 
Dahili Emniyet Nezaretleri ta
rafından dün ak§a1D 'Dıe(ll'C<lilcn 
müşterek t.cbliğ; 

Bugün bilhassa dcı ~11 !ngilte· 
resi ile doğu İF'Jroçyam. üzerinde 
düşmn.run zayıf faaliyeti k -
dedilmiştir Bir kaç bomba a
t.ıJmışsa da pek az hasar vardır. 
lnsanca my.iat yoktur. 

Petrol of isi 
Petrol şirketinden 

devir muamelesine 
başlanıvor 

An'karn 22 (Hususi) - Ti
caret Vekilt"ti rnutehaw.::ıf:ilanr.: 
dan Hamit K ayda yeni 
edecek petrol ofis mev 
petrol şirketine ait muam · • 
da devir için ve bu teşek il ün 
intiba.kını temin etmek üz re 

tst İk/m;;gin 
Ankara 22 (Husu._,"Ui) - An

kaı-a baş komiserle ndt:n Naıl 
lstanbula İçel baş komiserlerin
den Salahattin Eskisehire tnyiu 
edildiler. 

iş arıyor 
tmnbul Erkek lisesinin onun 

cu ınıf1nda.ıı iki ay evvel ta -
diknamc aldım. 1 

Beş ay Mecidi,eleöyü 111 ha 
fen bcyetina deeinatör }arak 
~- Elimde bonservi ve 
hüsn alim v&l'dır. 

Deanıatör ve lritiplik ~a
mn. lısti en1 in Yeni Sab..ıt 
gar.et.esinde Y. B. rumu.zwıa 
bildirmeleri. 

f'..erablustaki ttaıyan birlik· 
leri, İtalyan tebliğleriıle Mkı· 
lıra, ödevini bap.nyor. Fakat, 
Buradaki taarrulanıı ehemmi· 
yetini mukabil taraf teslim et
memektedir. 

Her halde, İngiliz hariciye 
nazın ve genel kurmay baska
nmm tetkiklerinden sonra yeni 
ve ikat1 tetebbüaler beklenebi
lir. Libya kalelerine karaı yapı
lan baskınlar da Edenin ziyare
tini takip etmişlerdi. CE"!'a.blus, 
Süni'isilerin nazannda mukad -
destir. İngilizler, Cerab ga.r· 
nbomıau yaJmz muhaaıa.ra. ilt 
mu)rpddeeata :biinDet ettikleri· 
ili söylüyorlar. 

Hab ~tan etmfı1'd : 
!taly ,, somalismde Cuba 

nehriıri · di~r bir noktadan ~e
cen eni bir kuvvet de muhare
belerine devam ctmekted;r, 
İtı:. ~la.r. bu cephe~· talnriye 
f'._t.klerini söylilvor1ar. 

Eritrenin kilit nost"sı s yılan 
Keren etrafınd2 çe herin -da -
ralt1lmtl.Sl harekatı inkişd edi· 
yor. lt.alyulu yine bir kaJ~·e 
ka'Panmak hatasına dü~le} 
mi? Yoksa Ar.ıı.1 ravı ört<'n 
dağlık, örtülü ve k alı a .vi 
m· a.dım dırn müdafaa ed cek-
1erd"r! Va.7.ivcl:. ·• 1 gfüı 
icin4'fo tenevvür edeeıP.ktir. 

Eritrenin ftalya.nlar i in bli
yük ehemmiveti vardır. J:t:aJv n
lann. Habeş topraklarrnaa, 
vaktile yerlilerin de yamı 1 n 
gibi. en son, v" •sek yaylalara 
('(' ll"Tf'k. kat't müıiafaad n i e 
b .. viik iklet merk ~e Eri re
yi < li · tutması fikirleri ilıf-ri 
aüı "lmektedir. 

1tah•aolar, Habeş toprakları
Jllı, blıyük bir koloni kütlesile 
ac baglıdırlar. Bora an bırak
mak Eritı ede km etlı bir CEp
'he t 's etmek k 1 y değildir. 

ilirJel', Eri ede kuvvetle
ri!'li ızı kezle ti!".lllekle, b"'tün 
ibt leri gözde bumı:ıdunıyor
hır. Eritre ve "' aliyi ellerin
e! n k :ran !taly l r, Habe -
· umn ömür riiremiy~-
ceklerdiı" Krallar kr hnın knv
" Ueri, karşısındakı İtalyan 
.mi" fre :el rini atarak ilerılenıek
k1· ti. yeni hfl.berler, A 
lıs-Ababa yakınlarında da yer'i 

kuvvet yığmı>ldan bildi.rmekte-
·rıe.r. Cueri1la usulleri, tabiye 

esaı:.ılarını hiç te oksa.ına.zlar. 
Y rın, Habeşianın bir rok yer 
ı inde vatanperver harek~ler 
~d ü :Ate ndile
Uçsuz bucaksız cepheler 

fatihlerini cok '91jırta· 
ca r. 

ltalyıan 8omaliaitufe: 
Kısmayu ile münselleffi iki 

ada da İngifuler tarnfmdan iş
gal edilmiftir. Calla suyu bo}un 
c .... muh3l'ebeler devam e~ . 

w.ga•r yerli lruvvetlerin yar 
dımından mahrum kalan ltal • 
y nlar, çekilmeye mecbur kal· 
mı ı rdır. Kenyadm ilerliyen 
cenubi Afrika kavvetlerini Ha· 
beşistan içleriıle 1llaşbnıı mlisa 
it bir yol açUlmştu. 

Habc istanda İtalyaalt.r 11rlık 
gazla tepeledikleri biı milletin 
111u.kaddes killi ile ka.rsılaşmıs -
1ardır. Bu 1ru'n'eti, gittikçe 'bü
j'iyen bir ~ bemetmek m11m
k0odtir. lngüiderilı Afrika la· 
ı-kitw•, yağmur m~tıimiaden 
·· k&t.'i w neticeye ia.Unı 
dikkat ....... bulmıdunbdda
-ı ...,._. 
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Yazan: UkrU Enis REGO 

Akşam oluyordu. Hiç te ismi- diyor, kendi kendinden utaru -
ne uymıyacak bir şekilde, Ka - yor du. Oh; işte fırsat çıkmış -
Bll'go. Hnfız, b:ışı eğik, elleri ce - tı. Arkadaşları bu geceki işe o
bindc, ğır ağır, yamru yumru nu da kabul ettikleri takdirde.. 
kaldınmfarda sallanarn.k, ye.lpa- La.kin ne oluyordu, rüz.;ar bir
lıyarak deniz kenarına doğru ini den bire hızlanmış, bir fırtına 
yordu. İşte bil' haftadır Nerima- halini alınıştı. 

9.00 Progrrun 18.50 Müzik 
Sl.0.'3 Haberler 19.30 Haberler 

9.18 ~·1Uzik 19.45 Müz.ik 

Sl.45 Ev kadıru 20.15 Milz.lk 

12.30 Program 20.4S Müzik 

12 33 l\lnzlk 21.15 Konuşma 

U .50 Haberler 21.30 MU7.ik 

13.05 Müzik 22 .15 Konuşma 

13.25 MG.zik. 21.30 Muzik 

22.15 Mürlk 

* 22.30 Haberler 
18.00 Progrnm 22.50 Müzik 
18.03 MOzlk 23.25 Kapan!.$ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

nı aradığı halde bir tilrlü bula - Yerinden kalktı. Kirli cam -
mamış ve az evvel gördüğü za- lann arkasından dışarı baktı. 
man da... Kadın artık kendisi- Uzak ışıklar gölgeleniyordu. 
ni istemediğini, tekrar çok p:ı- Deniz köpükler içinde idi. Ha
ru:ı olursa ancak kabul edece.ği fift.en bir yağmur başlamıştı. 
ni söylemieti. Birden kapı açıldı. Kuvvetli bir 1 

Kasırga Hafız düşünüyordu: rüzgarla beraber arkadaşlan 2 
O z::ı.mnnlar nasıl da bu kadına girdi. 3 
inanmış, ona kapılmış arltadaş- Kasırga Hafız, dudaklannda 4 
lsnnı bırakmıştı?.. Babasının bir tebessüsle onlara bakıyor - 5 
bir sözü, §imdi ruhunda akisler du. Fakat berikiler sanki onu 
yaparalt çinlıyordu. Yaman bir görmediler: Bir köşeye gidip 

6 
adam olan babası ona şöyle na- oturdular. Yalnız içle..-iııden bi - 7 
sihat verirdi: ri ona yaklaştı, elini öptü; bu 8 

1 T•T 
l •l T 

•I 1 l•I 
j 

1 

1 •ı 1 1 1 ,. 
I•! 1 1191 • •I 1 l•ı 1 1 

1 1 ı \ l•I 1 
1 l•!•I l•I 

- .. Oç şeye ll\&mffh oğlum, küçük Mehmetti. Reis onun ha- 9 • T ı T 1 1 
' 

kadına, paraya, dosta.." yat.mı kurtannışb. Küçük Meh 
ı .. a.kin ihtiyarın sözleri nasıl met kon~: 

da birr birer doğru çıkıyor - - Muhterem Reis sizi gör -
du ! . dilğüm için bilseniz ne kadar 

Kasırga. Hafızın işi, gücü ka.- memnunum, geçen gece sizi rü
çakçılıktı. Hayatı pahasına gi - yamda görmüı:-tüm. Bu ge<:e 1n 
riştiği işler çok para getiriyor - giliz gaz gemisi sa.at on birde 
du. Arkadaştan ile geçirdiği transit geçecek, gemideki Çay
eski nefis günleri hatırladı. Na- nalar da (1) bol afyon alaca.k -
eıl kendi kendilerine eğlcnirler1 lal'. 
tehlikeyi ruı.sıl da zevk (}dinir - Bu çok karh bir işti. Fakat 
1erdi? Kadın olnrak yalnız deni işte fırtına. çoğalmıştı. Kasırga 

zi., bir de köyündeki Kczbanı Hafız ark~lan ile meseleyi 
bildiği o zamruılar; eimdi Ka - konuştu. Fırtınarun çoğalma -
sırga Hafız hayıfla arıyordu. sı yüzünden arkndnşları bu iş -
Ah ... Şimdi cebinde çok bir pa- ten vazgeçmişlerdi. Kasırga Ha 
rası olsaydı, dcı lıal Nerimanın fız fazla düşünmedi.. Dümen 
surabna onları atacak, bir da- tutmak için hiç olmnzsa bir ki 
ha gönnenıke üzere artık on - şiyc ihtiyacı oldtıb'U ha.!de o yal 
ondan uzaklaşacaktı. nır. gidecekti. Dcniz1en, fırtına-

Beynine hücum eden düşün - dan çekinmiyordu. O, bwmn gi
celerin tazyikinden kurtulacak- bi nelerini görmilştil. Muvaffak 
mı~ gibi elini alnında gezdirdi. oldu{;ru takdirde, ark \da.~ları ge 
Başını salladı, etrafına. bakındı. ne etraflnda toplruı"lr ı.ı;lardı. 

l'ark:ında olmıyarak eskiden ar Ve Nerimanda.a intiknmın · alı:.· 

kadaşları ile toplandıkl:ı.n kah- cakt.J. 
\"eI1lıı yolunu t.uttu. Geri dön - Kahveden fırladı. Bir z ..ımun
mek istedi Llikin bir fikir bir dır muattal kalan sandalını tc
anda bir L51k gibi zihnini istili. mizledi. üstü oUa kap:ılı hir çu-
ediverdi. kura sakladığı afyon paketıeri-

Kahveye gitmeliydi, bel- ni yerleştirdi. Sonra saat. un bi-
ki f3 çıkar ve bu suretle paraya re doğru kahvenin yanındaki 
aahip olunca arzusuna kavuşur dik yamaca çıktı. Burası onla
iu. Gözleri parladı ve hakika - nn göretlcmc yeri idi. Riizga .. 
ten bir kasırga gibi yokuştan nn gittikçe çoğalmasına rağ
aşağıya inmcğe başladı. Bir an men yağmur gittikçe azalıyor
evvel kahveye varmak, arkadaş du. Bulutlar şehirden aldıkları 
taruıı bulmak istiyordu. Oraya ışıklarla garip şekillere bürün
gcldiği zaman hava iyiden iyiye 1 müşlerdi. Refa sabırsızlanmağa 
kn.rarmı§ ve h:ıfıf bir rüzgar başlamıştı; görUnürlcr de gemi 
çıkınışb. yoktu. Acaba yanlış mı haber 

1 - Bir Vekilimizin roy odı - Güt. 
2 - Mektep - Heı kes .sever. 
3 - Güzel - Tren üzerinden gider. 
4 - Gükte bulunur - Büyuk tene<'re. 
5 - l~e - Rabıt edatı. 

6 - Hast.aı.trn vcrlUr - Bir spor 
tabiri. 

'7 - Eskiden mekteplerde vardı -
Bir boru sesi. 

8 - fürdenbire - Bir spor 
9 - Bir yemek. 

YUKARIDAN AŞA~IYA. 

1 - Koyunları güder - fstikbali 
keşif. 

2 - Bir Renk - Doğru d('.ğil. 
3 - Bir hayvan - Zulum yapnn. 
4 - Ne sıcak ne soğuk - Acemce 

nyak. 
5 - Bir :ığoç. 
6- Alfabenin son harfi - Knhn l:u.-

mas. 
7 - Bir Jrnsabn lsmi. 
8-Vahşi bir hayvan. 
il - T1-en üzerinde gider - &'ki bir 

askert tabir. 

Dünkü bulmacanın halli 

dalı gemiye bağbyan ipi kcsm~ 
ğe hazır bulunuyordu. Tayfa -
lardan birini görürüm Umidiyle 
gemiden biraz açıldı. I..fıkin gö
rünür de kimse yoktu. l{asır

ga Hafız, fırtınanın içinde sesi
ni işittiremiyeceğini bildiği hal
de fasılalarla. bağırmağa baş -
ladı: 

- Çayıın.-.. Çayna. .. 
Ses ağzından çıkar çıkmaz 

bir toz gibi dağılıyor, gecenin 
içinde kayboluyordu. 

1883 Eminönü, Aksaray Yalı mab. :s8,
Pcşkirci sokak Es. 3, Ye. 5. 
pn!. 209, ada, 827, pnr, ıs. 

1884 Eminönü, Aksaray Ynlı mah. 55,
Alboyncılar sokak Es. 36, Ye. 
48. Put. 208 oda, 838, par. 31. 

1887 Eminönil, Aksaray Yalı mah. 69.
Alboyacılar sokak Es. 72. Ye. 
86. Pat. 208 nda, 838, par. 50. 

ıaas Eminönü, Aksaray Yalı mnb. 79..
KOtip ~esi Es. 18 Ye 18. 
paf. 209, ada, 826, par. 9. 

1890 EmlnönQ, Aksnroy Yalı malı. 71.
Alboyaolar sokak Es. 24, Ye. 
104, ı>ar. 208, ada 838, par. 59. 

W2 Eminönü, Aksaray Yalı mııh. Ge.
Alboyacılar sokalc es. 40, ye. 
51, pat. 208, ada 838, par. 34. 

~ Eminönu, Akaaray ınnh. Al- '10.
boyacılar sokak Es. 48, Ye. ft2, 

• pof. 208, adn 838, par. 38. 

U05 Eminönü, Aksaray Yalı mab. M..
Yenlkapı Detirmen sokak 
Ye. 36, pat, 209, nda 821>, 
par 3. 

1196 EminlhıU, Aksaray Yalı mah. tl.-
AlboyllCllar eokak Es, 46, Ye. 
60, paf. 208, ada 838, pm-. 37. 

1898 Eminönil, Aksaray Yalı mnh. 1'1,..
Alboyacılar sokak Es. 66, Ye. 
80, pat, 208. Ada 838. par. 47 

Eminönü, Aksaray Yalı mab. IMl
Alboyacılnr sokak Es. 38, Ye. 
52, pat 208, ada 838, par. 33 

1902 Fntih, Srunntyn Hncılmdın mn- 20.
hallesi Pulcu lnop sok~k Es. 
Ye. 16. 

1ns Eminönü, Aksaray Yah mah. '11,... 
Kums:ıı sokak ~. 98, Ye. 215 
pnf. 210 ada 840, par 70 

1929 Eminönü, Aksaray Yalı mnh. 60.-
Kumsal sokak Es. 82, Ye. 
229, pat. 210, ada 840, par. 77 

113-0 Emlnönil, Aksaray Yalı ınııb. 64.-
Alboyncılar sokak Es. 42. Ye. 
56 paf. 208 ada 838, par. 35 

1931 Eminönü, Aksarny Yalı m:ıh. 88..-
Alboyacılar sokak Es. 50 Ye. 
64 pnf. 208 ndn 838 par. 39. 

1933 Eminönü, Aksaray Ynlı moh. 112.-
Alboyacılar sokak Es. 74, Ye. 
88, paf. 208, ndn 838, par. 51 

11149 Eminönü, Tülbentçi Hilsa-217.-
mettin mah. Yenikapı harici 
sokak "Soğancı Raşit,, sok. 
Es. 25, 27. Yeni 21, 23 Paf. 
143 ada, 775 pnr. 27. 

~ Eminönü, Aksaray Yalı mnh. 25.-
Atmnco sokak Es. 161 Milk. 
Yeni 30, paf. 210 adn 1118, apr 
81. 
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Şirketi ayriyeden: 
Faizi mukarrer ile amorti bedellerinin 1 rnarl 
1941 tarihinden itibaren İdarei merkeziyer111'" 
de tediyesine b2şlanaca«)ı Sayın hiaaedarlr 

rım,za illn olunur. 

=========================~ 
iÇKiSiZ SAZ Blrsa Kıraathanesinde 

.~ 
Nezih bir aile aalonu olan Jtınıat hanem.izde her pazar .aat 2 ~~ 

kadar kıymetli aana'tk.Arlar arasın dan aeçilmil ba,Y •• ~
mQteoekkil mo.kemmeı m he,dinl dinlemek· fımtım kacaımaY; 

Ayrıca 

Kıynw(li beateklr Ma~lı fAHRYll dinliyecebinbo ~ 

Yukanda adresi ve t&fsiltıtı ynz ıb J87l'i mmkv.Der ı>etiJI pera ve \: 
pazarlıkla satılacaktır. . ... tal 

thale 27/2/941 perşembe günil s aut ondadır. Münıycde sınmndn ve- ~------------1941 iKRAMİYE~': 
rllen bedel muknddtt kıymet! geçtifl takdirde taliplerin teminııUannı il"' 

yüzde yirmi nisbctinde tezyit eyleme ler1 ve muhfır kullıınanltırın rıııihur-ı T ı• B 1 adet 2000 Uralık - 2~or: 
1erlni noterden ttısdik ettlrmeleıi IAzundır. tstiyenlcrin pey akçesi, nil!tıs • Ş ankası 3 > 1000 > - ~·/I 
tezkeresi ve üç kıt'a fotoğrafla birlik te bildirilen gün ve ... ıe kadar l!U- 2 > 750 > - ~/ 1 

bemiz ernltık servisine gclmel&i. (854- 928) 1941 Küçük : ~ : : : 2~1 

3S > 100 > - 35 ~/ 

TÜRKİYE 
FABRIKALARI: 

Anonim' şirketinden: 
ApOıdakl itler mDsalt teklifle b.ulunacak lst4*111ere verll-ktlr: 

1 - lzmltten lstanbula dı!nlz yollle ,ekw ııakll. 
2 - Samsunda vapurlara ı:ker tahmlll. 

ı - Sirkeci, Derince, lzlnıir ve Samaun llmal\tan.a ge&ecek olan 
maden komDrlerlnln tahllycal. 

Bu itlere tallp olanlar ıartnamelerl Bahçekaf)ı Tqhan 1 Unca 
l<attakl bUromuzdan alabıllrler. 

Teklifler 3 mart 1941 paurtceı günU .aat 11 • kadar bUro• 

80> 50 > _,/ 

Tasarruf Hesabları soo > %o > - 6oUJ~ 

1
1 K R A 1 E PLA 1 Kcşidclcr: 4 Şubat 2 Mııf1St ;e 

to , 3 1kincileşrin t:ırnuerı 

l!!!_hisarlar U. Müdürlüğünde~ 
Ekııllt11'1eıılt1 /; 

Clnaı Miktarı OekSi gü~ 
Yaldız 130 Kg. Pazarlık a11n/941 1 

Likör mantarı 200.000 ndct > 10/JII/9'f
1 1 

Hafız bir ses gibi basık ta- ve:nııişlcrdi. Birden hızla ya -
vanh, duvarları isten sararmış maçtan inmeğe başlamıştı. Ge
kahvenin ortasına düştü. İçeri· mi görünmilştü. Sandala. atla -
de ld.msecikler yokt u. Ve tez - dı. Büyük bir şevkle ve içinde 
gahm arkasında uyuklıynn kah- peydal:uıan geniş sevinç heye -
veci de böyle gürültülere ~k canının temposuna uyarak ge -
ohnnlı ki guzlcnni bile açmadı. minin yoluna doğru küreklere 
Az şklı bir aı.opül duvarlarda- nsıldı. Köpüklü ve karnnlık su
ki bir kaç gaıib deniz kızı ve lnnn önünde sandal buca.lıya -
gmci resmini aydınlatıyor, bir ra.k ilerliyordu. Gemi bir müd -
hcrcvetin nlbndn hll'lldıyara.k det sonra durakladı. Kılavuz n
iki kedi b ir şeyler geveleyordu. lacak, ace:nta ne görüşecekti. o 
Kaınrga Hafız tczgfı.ha doğru zaman Snndnl bağlanacaktı . 

l!.)>cy bir zaman geçtiği halde ~l!.~!:iw;~~-~fJ91 
heniız gemiyi mevcudiyetinden 

Fıçı > 200.000 > > 10/Jil/94~ 
ı - NOmune ve sartnnmcleri mucibince yakanda cins ve 

lı 3 kalem mıılzemc pazarlıkla satın alınacaktır. ttı ı/ 

ylirüd ü. Eskisi kadar ve ondan Kasırga Hafız, hnzırladığı 
hfi.kim bır sesle sordu: knncayı ve ipi parmaklıklara 

- /u kad tar gelmediler fırlntb. ve bir rilzgiır çevikliği 
• 9 ile dümen ipini beline b ğladı. 

mı. 

Onun bir çok muva.ffakıeyt - Ayaklanın oturak yerintı kelep 
1erini içinde saklıyan bu dekor çeledi. Bir an sandal sallandı 
ona kendi kendisini vermekte ip gerildi. Kanca takılmıştı. Ma 
gccikm"di. Knhve<'j yerinden kinclerin gilrültü.<rli, rlizgii.r ve 
fırlrulı. Onu sesinden tammış - d e n i z d e k i 1 ~ re knrHnyor, 
t:J. gece ve fırtına.Jar biraz <laha 

- Hoş geldin, reis, dedi. -K.a.- delışct katıyordu. Vapurdan 
sırga Hafıza reis derlerdi- ar - boşalan sular sandal fazla ynk
kadaşlıı.r bu geceki iş içın hanr laşbb'l takdirde onu doldurmak 
lığn gittiler. Amma nerede ise tehlikesini gösteriyordu. ı~om -
gelirler, biraz otur, kahve iç - hazlardan soğuk ıştklar taşı -
mcz misin? yor ve hafif yağmur bu ışık -
Kasırga Hafız kesilt bir ses - lın dun fcldlieniyordu. 

lo: Gemi yav 1' ynva.ş fırtınayı 

_ Peki getir, dedi. Yt: geceyi iterek, sürUkliyerclt, 1 
Kahve geldi, yUzündc geniş vol almağa ba.'}ladı. Gittikçe ar 

bir tebessümle knhvcsını içer - ~n sür'at sandalın burnunu ha 
ten KaSJrgn Hafız dilşiinüyor • , aya kaldın yor ve ~ki taroft:n il 
du. İçi de bir zaman uzak kal - genis ve beyaz su sUtunJnn yük 
dığı nefin heyecanı buluyor, scliyordu. Dalgalar omurgaln.ra 
bulmaktan hoşlawyordu. Lakin çarptıkça boğuk sesler çıkan -
nasıl, nasıl d:ı. bir kadının peşin yordu. Kasırga Hafız, kocaman 
den sürüklenmişti. Bu hayat o- vücudu ile, bir heykel gibi, san
nun her eeyiydi; öyle olmalı idi dabn ortasında duruyordu. Be
Y"ığ:itliğindcn kayıplar verdiğini Unc bağladığı ip sayccindP dü -
bunun için kendisini hiç bir za- meni idare ediyor, sağ c linae 
man affetmiyeceğ:ini kabul &- bir bıçakla, tehlike anında san-

hahercLı.r edememişti. Tayfalar fjK•mlmll.:!maiili:lMlllDHa.'1B~Eliii:mlmB1•3!ımı•m-~ 

da havanın fırtınalı olduğun • ı TÜRu iYE CÜ HURi ETi 
dan kimsenin gclecCr,üi.ni ilmit · n, 

etmemiş ol.mahla.rdı. Lombazla-1 z ı· R A A T B A N K A s I 
ra atmak Ü7..cre aldığı taşlar -
dan birini fırlatu. Boğuk bir ı 
ses gecenin içinde mr an patla
dı . Sonra gene ı Uz.gar, gene nıa' 
kine gürültüsü .... 

Kasırga Hafız artık ümidini 
kesiyordu. Tnlihi kendisine küs 
mUş olmalıydı. Bır müddet da
ha bekledi. Sonra büyücek bir 
taş aldı, crunlardan bitine fır -
lat.tı . Ltıkin o anda müvazcnesi
ni kaybetti. Bir an idaresiz ka
lan sandal, sürat ve fırtınanın 

elinde sarsıldı; ve Kasırga Hıv 
m., tutunmağn, bir hareket yap 
mağa vakit ve imkan bulama -
dan deniY.e yuvarlandı. 

Gemi, geceyi ve fırtınayı ite
rek, slirükliyer<.>.k w..aklaşıyor -
du. Lombazlardan soğuk ışık -
lar taşıyor, hafif yağmur ve 
ışıklar da şekilleniyordu. İdare
siz sandal, gcmiy~ yapışmış, 

karanlıklar içinde sürüklcni -
yordu.. ükri' J~ui Regü 

(1) - Çayna diye Çinlilere 
derlerdi. 

Kuruluş tarihi: 1888. - Serm11.:;csi: 100.000.000 Türk linısı. Şube v~ 
Ajans adcdl: 21l5 

Zlraf ve Ticari her nevi banlça muamelelerl. 
Para blrlktlrcnlere 28EOO Ura ikramiye veriyor. 

Ziroat Bonknsında kumbnralı ve ihbarsız tnsarruf hcsablarında en 
az 50 liraııı bulunanüırıı senede 4 defa çekilecek kur'n 'le aşağıdaki 
plflna Cörc jkramiye dağı\....'QCaJttlr! 

4 aded 1.000 Uralık 4.000 Lira 100 aded 
4 :t 1100 :ıt 2.000 :ıt 120 • 

4 :t 250 :t 1.000 > 160 

40 > ıoo > 4.ooo ,. 

ı..o L~ralık 
40 
20 

:t 

» 

6.000 Lira 
4"31)() 

1.200 

DiKKAT: Hesaplarmdnkl pnnlar bir ;ene. !ı;ındc GO lırndaıı a&ııgı 
düşmiyeıilero ikrnmlye çıklığı t:ıkdird .,,. 20 fn lıı ylc vcrilccckUr. 

Knr'abr senede 4 defa 1 Eylfıl, 1 Birlncikliuun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekil~ktir. 

lI - Pazarlık hl.z.nlnrında yaz.ılı f{Un ve saaUerdc Kabntıı1 
ve MUhay:ıat şubesindeki alım komisy.ınunda yapılacaktır. plıtl 

III - Nılmunc ve sartname sözü geçen şubeden pnrnsıı • ı 
IV - 1steklilcrin pazarlık için Uıyın olunıın gün V<' saııil rdı; ıc 

ce ,len fıynt üz.e.-inden % 7.5 g{lvenme parnl.arlle birlikte ıne%](1)r 
uıür:ıc:ıaUerı. (1342) 

ıe 

Muh ... mmen ~deli (2250) Um olan (15000) metre h:ırlcl t~~ 
losu (27/ 2/1941) perşembe günu saat (11) on b:rde H:ıyd ffı! 
binıı ı dnhllir.dcki komisyon tarafından açık eksiltme usuı.ııe 
c~~ ~ 
• Bu i~e girmek istiycnlcrhı (168) lira (75) kuruşluk ll'l~1ıi"1 
not V<' kanunun tay.n ettiği vesaıKlc birlikte eksiltme guııu 
komisyon:ı müracaatları 14zımdır. uvı1jl 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarıık dıığı A 
(1005) ~-, 

- 1'' 
l\~aarif Matbaası Müdürlüğüııde"'' 

QI 7/J f 1 
Clnıt Miktarı Tahmini " p " 

------·-~---------------------tu::'.'2..-.----......... ~ı 
El lürik 22 ka1em 952.35 L. 

mal?.cmesl. ı<trll' ı: C 
Manrlf Mcıth:ım:ı için evsııh Ştırtnamesinde yazılı ele y-l!ı:""~ 

nin tıçık ~ksiltınesı 10/HT/19~1 pazaı1csl gUnü sn:ıt 15 tc t ti 
Muhasebeciliğinde icra cdılcccğlndcn isteklilerin muvtılcl<" \ ~ 
riyle b rlikte ynzılı gün ve sa:ıtte komisyona mürncaııtııırı ·tAı1 
m~ t almak Jstiycnlı-rin de MüdUrlilltimfize başvurmal:ırı 1 ~ 

(1379) ~' 
- - ~~~ - ~" 5ııhıbi: A. Cem•lcddin 8araço61u N~t Mudııril o1ıı1 t' 
B:ı ıldı ı yer: (H. Bekir GDrıoylat' ve Cemateddln sor•~ 


