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Cuma 2 Mayıs 1941 ... . 
, 

Sene: 2 - No. 158 
r 

Başmuharriri: 

Nizamettin Nazjf 
Günün en son haberlerini ver-İr' Sivisi Akşam Gazetesi ... 

~ 

Kara yolu ile Anadolu'ga gidecek 35,000 lst, 
hangi gün ve ne şekilde sevkedilecekler. 

·-- ' 
Irak, İngiltere 
ve Almanya .• 
l Nizamettin Nazif 1 

SABUNCIJLAR ı üçüncü mevki vagon-
HANı _F~cı~s~.·-~ · ıardan mürekkep 

l~te iki ezeli düşımın, Akdeui· 

Sitı şarkmda yine karşılaşmış 
ltulunuyorlar. Geçen harpte biz, 
.lrak'daki toprakları teca\'lize 
Ugranuş bir imparatorluk sıfa. 
tirle şarki Akdeniz kıyılarınüıt 
\'e Küçlik Asyada Alman~ a ile 
lairlikte harbi kabul etmiş bar 
de\'lcttik; ''e İngiltere, toprak. 
larımndan bir kısmı üzerinde 
hzı vaidlerde bulunarak iiçüıhı 
ktifaktan ayrıldıgı İtalya ile 
•irt.ikte hareket ed~ ordu. Bu 
lefer müstakil bir devlet olan 
lrak'ın nıüttcfıki sıfafo•lc İn
ıiltere, ifletmekte old,;ğu bir 
J>ctrol mıntakasını muhtemel 
bir tcca\'iize karşı müdafaa et
tlteğe hazırlanmaktadır \'C pesi. 
ile takılan İtalyaya ne derece~
Leınıniyct ''erdiği nıılnşılanuya11 
Alınan~ a, Ege' deki Yunan ada
brını, zaptetmekle ıncsgul bu
hınmaktadır. Blz j e, birine düş
lha nolmadıL11nıız ve diğeri ile 
dostluk bağları tesis etmiş bu. 
lunduğumuz bu .iki de\'letiıı ha. 
teektlerini basiret giizii ile seyir 
\'c takip ctmckteyİ7 .. 

14 yaşında· hır Turk çocuuu komur ··katarlar hazırlandı 
oldu. 28 yaşında bir kız kavruldu! 

bile acele davranmaınaktadır.!İtfaiye beşinci dakikada yangın 
~u~ı~a. lrak de\'lctiuin, miitte. • • • .. 

fıkı hıgiltereye güsterdiği zor- mahallıne yetıştı ••• 
luklar az ~ok amli olmaktadır 
denilebilir mi? Khnbilir ... Ya-ı 
hut bir nıa~·ı" bayramı miinn~e
bc.ti ile So,•yctler Birliği l\1are
şah Timoceuko'nuq Kıulordu,\a 
hitap ede~ lrUtkundaki imalar 
ını h1üe sirdir? K.imhilir ... 

Fakat alevlerin şiddetinden vak'a 
kurbanları kurtarılamamıştır 

Bir mayıs bayramı münase

beti ile Kızılorduya hitap 
eden nutku dünya merkezle. 

rinde büyük ve mühim bir 

akis yapmış olan Sovyetler 

Birliği Mareşalı Tinıoçenko 

35,000 kişi 27 
gOnde yerlerine 

nakledilecek 
Şehrimizden arzularile ayrı- Haydarpa~dan bütün Anadolu 

1arak Aundolunıuı muhtelif yer- vili~·etlerine trenle yapılacak 
lerine gide<"eklere ait aon ve olan bu nakliyat için De,•let 
35.000 kişilik en büyük kafilenin Deıniryolları Birinci İşletme 
hazırlıklan da tamamlanmıştır.. (Qrwamı üçüncii sayfada) 
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Acaba ne olacak? İtalyan kay
~aklarından geldikleri için, k

0

0 • 

aylıkta inandıramayan bazı ha 
bcrlerde Al . • 
a ker 

1 
__ nıanyanuı Surıyeyc 

L 1 ~ı-rmak tasavvurunda 
.,, tındu~ ·ı . 

ti 5 " ı erıye siirlilüyor. 
çilncu Al • 

ffinl'fti, 1'a ~an ımparatorlu-
dd olarak t rt.i tiı'Crken, he
Alınanyas1 "bn~parator Vilhelm 

ı,rı ı •DranL 
Osten. ı· ~ Nach 
ı" 1 P anını ele aldığı k 

O) enrnisf' F'~ ~o 
lı k' - ı. ..ger Bay Jlitıer 

a ıkaten Hamburk'tan B '• 
)'a .u'l.tlnaeak emin bir kara asral • 
tesıs et k k Yo u 
• ıne nrarı ilcBa1ka 1 
•nmi.: b 1 n ara 

• ıı u unul orsa ve ef 

Harp sahnesi önündeki bu du. 
rı.ışları üzerinde biz, yalnız şn· 
nu söylem~k istiyoruz: 

Dirile eski bir silah arkadaşı 
biir ile yeni bir dost olan Tiir· 
ltiyellln fek hedefi vardır: 
Budutlannnı 1tir maktel ol-1 

mam11&1nı istemektedir. 1 

A ;~~E;:ı;~ZIF l 
Başvekili yar
dımı çoğalt-

1 mak için Ame-

rOevamı üçüncÜ sayfada) 

rikaya gidiyor. Amiral Andmıs'in 
Londra; 2 mayıs (A. A.) _ Sabwıcu hamıufoki Kitıuil 

Amerika 
denizcileri 
harbi göze 
almış ardır 

Hala Londrada bulunan A- Hottm krem "e filit inl'll;ıl· söz/eri: l 
\'ustralya Başvekili M. Menzies nesinde hn salıuh saat ılc.kmrn "Bugünkü felaket 
pek yakrnda Amcrjkaya hareket beş okaln korkunç lıir ) ırng· :. b 
edeceğini bildirpıiş ve şunları çıkınt§ "~ i~inl madclelnHl· do itme d İ kçe bize 

...., • JF ,. 

. 
" f 

lındek' k er c. 
ı uvvet1eri tıyu turın ll1ak ,. h a-

' · a ut bosu bosuııa h 
ıaıarn k . ; • arca-

a nıyetınde ise İtalya 
Cazetelerinin ilcrh·c su""rd'"kJ ~ 
fikr" • u erı ı pek Yabana atmamak dow 

söylemiştir: j ıu olan b~ in_ ıalndıane ilt• biıj-,. sulhtan 
· · d "-" R C f K 1 ı a 1 i~ilizJerlıı ,.öl harekatında kullandı1dan '.·eni tank •Şayet harbin temadisi filen ~ığın t"M ıza a f"r 11 01 ) b h d · ı 1 ~ 

önlenmek i teni)orsa, yapılaak iıualathanesin<le alkol \C'C am. ~ se 1 emez " H be • t ı·taı 1 A .k 
yardımın geJıii mikyasta olması dcp<nınu J,ir yauarıiağa Çt'\ir- Vaşıngton .. 2 (~.A·>.~-:- Am.ra} a ŞIS an yan ar men a 

ı·u olur. g. 

İngiltercnin R 

].. "k · · Andı·eves dun soylc<lıgı bir nu 
uzumunu Amerı aya dostane mışıır. . .. . . - A T b k' M h 

'\"e açık bir lisanla bildireceğim. Fatih jtfai)e inin ~ırneın )'C ttıkt.a bılhassa şoyle dcınıştır: harekabsona o ru u ısıra arp 
Bizim için mücadele edenleri. rine heş dakika içimle yeıi .. mc Bı~lc~ Amer.ka donanması ~ • 

ıınadh·c k ' a raya ınüte. 
• n as er " w k 

sı . h • ıgrna ta olına 
~a ut göndcrd·~. k • 

lıir çok Yenı k ıgı U\·vetlere 

düşman derecesinde teçhize mu- sine ve çılgın alev dalgalarının her ıhtımale karşı hazır bulun- eroiyr zapta malzemen 
\'affak olabildiğimiz güu, nihai etrafa yay1lma .. 19rn me) rlan '\er malıdı.r .. Gö?de.rdiğimiz harp. m~l: • . . . . . 

1 galebeyi temin edeeck ltir sürü ıneden ve yarım E.aat içinde zemcs.nın . I~lt.ereye .te:.limını ~· Naıı~bı 2 (A.~) --: ~ıldırıld~. çalışıyorlar gönderiyor 
zaferler teminine muvaffak o. yangını ha~t ırm:ı,.ına rağmf'n ~endl genııl_:rım.ızle temın e~.ek 

1 

gıne gore, Dessıede. ~ edı-uvvetler katmak 
anusu gösternıekt b 
ti b f"k e ulunınası n u ı ri ayl'ıca tahk" . 
~ibi görünmektedir, 1111 eder 

Rian<'nalcl h, geçen lı d 

lacağız. alevlerin §İddctinden Jinsan i. lıazımdır. Egcr ıcap e.derse bu - len harp . malzeınesnuın miktarı Yunanı"standan 
ti.in Atlas denizi boyunca kafile,hcnüz tarnamile tesbit ed'ileme. Dış müdaffa hattlnı 
sistemi kullanmaktan çeokinmiye.,ıniştir. Diğer. taraftan haber ve- geçtiler. Fakat in- dönen lngiliz kıta• , 4 yaşındaki kızcağızı 

boğduktan sonra hala 
çukuruna atan canavar! 

lc"k b" er a-
t n, ır p:lr~a daha sal'abat 

kcsbedeu hatlarla ufukta bir 
lt'le~ak meselesi hclirtnıektcdir 
fngıltcre, Almanyanm Snrh·e 

('eğiz. Bugünkü felaket bıtmcdik- rildiğine nazaran Adisababadan 1 
çe, biz'1n ıçin sulh mevzuubahis bazı sivillerin tahliyesine baslan. giliz müdafaası larının noksan an 
olamaz. nu.ştır. pek sert tamamlanacak 

va Filistine çıkaracağı lnı~-

•etle~le doğrudan doğruya ıra. Zavalh yavrunun iskeleti 2 yll 
lca yürüyecelini yahut SUvC!·si sonr '- k ld 1 
!arkından tehdide çalışaca~ı Geçen a allldı§ı yerden çı arı 1 . 
.. nrnaktadır. köYilnd sene ~u.._nın Samanlı ne feci bir cinayete kuroan git. 

Alınanya ise, bu 'tahminin ya b" . . ~~uhacır Rüaıt.e.u adı.nıda tiği anlaşılmıştır. Vaka şöyle ce-
rı l'esnıı haı • ır.ı.run •uı esrare ~ bi 
k. . . Y•n kaynaklanndan te kayba ng r suret. r.eyan etm~crlür: 

• cttırılea !lekillennı tekzip neti lınuş ve bUtün aramalar 10 sene evvel Vakıf köyün. 
\•cya tashih IUıunıuna laenDz rruıJt. oe ;-menıif izi bulunama - de bir ew j~veyisi giren 47 
hissetıneme1ct941ır. a._hnlpe sind:·~=r bir ihbar netice yaşlarında manav İbrahim adın-
= ~ ve zavallı kızın (Devamı üçüncü sayfada) 

Dün b.ue~e Gardenbarda .. •r _cınayet oldu ı 

Gazetemizin yazı kadrosuna 
kudretli bir kalem katılmak 

Üzeredir: 

AYMAN 
Bu kudretli kalem bir zanzanlar, Son 
Saat, Vakıt ve Cumhuriyet gazetelerinde 
gazdzğı tarihi tefrikalarla bir devir aç
mıştır. Bu kudretli kalem, "Sultan Aziz 
intihar mı etti, katil mi edildi ? " adlı eser 
ile tarihi tefrikacılığa bir şaheser 

vermiştir 

Genç ve guzel artist Mükerrem, Selim adında 
biri tara~ı~dan alb kurşunla yere serildi 

l)·· ':nıibırıyuını,dc,MUıke.ı'rern ş· d• E S H d• t 
un gece, saat yır d b' u1 üst'• ısminde bir kadm 'zamanda ele ~riltm1ş.ir Öl ' 1 " ' b ım ı, n on ava ıs e 

!~· lleı..,ğluııda, Garilen ~dı:. 8 Zava~ ı;:.: d~''.'U,tür. rend;glmJ>.e ııöre, Milke.,..;m, S:. ~ Y 8D: neşredilmek Üzere yem bir 
, ayet olmuştur. Cazın ça ın, agı~ su.rette YL llm ismin:cte bir gençle ötedenıbe.. t •h"' t f •k h J kt d ttıvrak bi f 1.-tı k ltı el silah ralanııuştı.r. '.Demal yetişen sıhhi . .. ~-''~ ' 1 an 1 e rı a azır ama a ır. fı(> ,__ r or.!j "<> a a . dat otomoh 1 rı munase..,...ı.-.uı-. Son zaman - S t • • • 1 d .., k d 1 

~-ı:mı t r ve bunu, bir ka· .un . 1 
i ile Be~·oğlu has- lartla., barda çalışan Milken-eme, UnU gaza emız IÇln 0 UQU a ar 

~ 0.1.1\ lllüUı..ş feryadı takip etiııi~ tr,:hane ne kaldırılmıştır. Selim bir~ d. artık bu ha,a.t 1 edebiyallmız için da bir kazanç 
b b..; tı.e açılan gözler önün· Suçlu, polis tarafından kısa bir (Deınmı iiçüncfl ~ .... .,. Saymaktayız. _ .. 

Kahire 2 (A.A.) - Askeri söz- Nev)or'k 2 (A.A.) - Va.şıng 
cılinün dün akşam söylcdiginc gö. tondan Jumal gazete. ine bilılirı. 
re, düşman kuvvetleri hUcum a- liyor: 
r~alan vasıtasile Tobruğıun dı;. 1 İngilitlçrin Yunanbi.c-ı~~~ h~rp 
müdafaasına girmeğe dün mu • mal7.emes:i kaybetmelerı uunne 
vaffak olmuşlardır. Hatırlarda _

1 

Birlt'ş'k Amer'ka d<.'vletleri Hint 
dır ki, düşnan bundan evvel dt- Okyanusu yollarını trkiben do • 
bir defa Tdbruğun dış mlidafaaeı. ~anına k:ırnkol .~eıni1~ri himaye. 
na girmeğe muvaffak olmuş ve smde Kızıldmız ~:olıle Mısıra 

(Devamı üçüncü sayfada) siirntle •Halzeme göndercCMtlr. 

Anadoluya göç edeceklerin ilk 
kafilıcsi dün güle oynıya şehri. 

Hamid Relflc 
mızden ay:rıldı. Gidenlerin arka. ve ihti~aı; sahibi öy e kimseleıd1' 
sından sade bir cuğurla:rı obrun:ı> ki, art k faaliy t de\Telerini ta • 
demek kafi değil. Bu t.oplıuca mu. mamlamış ve meşru 'bir .i.Stira
haccretin doğulnbileceği içtimai hatıe hak kazanm şiardır. Şayet 
neticeler üzerinde de biı·az dur- İstanbuldn kalsalardı, geriye ka-
mak lazım. lan ömürlerJni1 ya bır mahalle 

Bunlar nelerdik'? :kahvesinin loş sükCtneti, yahuW. 
Gid'cnlerin ekserisini müteka- küçücük bir bahçenin jiÜı ve ._ 

ltler, dullar, yetimler te ki) edi. selli tarhları arasında g~. 
ynr. Bunların bim" kısmı (yani lcrd'ı .•• Ala. Ayni şe,>i, deha ~ 
mütı-kaitler) muayyen bir meslek (Devamı ii{üncü sayf .. ) 
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En Son ·Havadis'in Edebi Te/r.ikası - 10 
DÜNDEN ,, -
·~~BUGUME 

F. :,, . H<" !~ri~t·;~ -bi~ - . :. : "] ı ·o(~ rı:aşKMM'f/ 

Efendim nerede, 
ben nerede? ... 

~~. =.---=-=-==~..--..=--~==--~--=----------------~=-=====~, . u -~ ~ 

~üellifi : Nizamettin N~i_f _ 

Jandarmalar da derhal silaha 
sarıldılar ; bir yaylım ateşidir 

ba~ ladı .•. 

Bdçikalı me~hur bir prof e· 
:ıör Pi<•;ırd vardır. · 

Bu adamcağız günün birin· 
de, :.imdiye kadar hiç 'bir tay
yarenin uçamadığı irtifalara 
çıkarak ora(laki cevvihava va· 
ziyetini tetkik etaneği ve ) ük · 
~eklik rekorunu kınııağı aklına 

C 
katmerli hez.eyan:ıt serlı.."Vlıalı r•· 

Kı. ·o ·ngalı. lar em i r•:·~~p~i~::~tukçu! Aln""' 
bir kurşun sık, bağrıma hh" kargl 
sapla! İnan ki ho~ göriiillin. Fa • 

S e V l·y o:r la,· dı .· kat, sakırt 'nuttik verme! 
Yardım mı edeceksin? F.deCC• 

ğine inanırım. Fa.kat.. · · 
Fakat, yardrm o0utku verirse& 

Artık yapacak i§lerin nanrlan Kasaplara in! koyar. ' 

h b • k • V / inanmam. · 
Bugün dünyayı alt~t eden Ayrılacağı a erı es ı naramanoğ u Harp mi edeceksin? İnsanlı" Telgraf Müdiirü lamba •Çiçi• nin halıçe .. inden çay· 

tula.rıak öno d~ ii. Jandarma lara \;Ur ... ka .. ırga La4İachğımJaıı ni~betcn . . namına rica ederim, n'utuıt ver• 
ku1uandanı ile ınutabarr1f oda Mü.azını miifrezenin yarısı 
d,uı çıktılar. l\luta-sarr;f Hauf nı alclı. 

U:t.:tk bir uıazale ·lıatıratmllz.<la payitahtını çok müteessir etmişti... meden harp et. 

.Lı:yiıı elini akarak: Dört nala uzıtkla~tı. Bir da· 
. - Size zahmet verdik mii· kika onra Nc~fon <le arahanın 

Jiir hey, dedi. AL1aha ı~marla- gittiği ttilİkaıncttc geriye kalan 
dık. süvarilerle gözden ka)1J~lmu:. 

) amlnııyoriak 1935 ·de· ken· SuLh mu istiyor:.--un? .Al!oh be-
dı planları nıuci.biııce, iıı~a-ı l lbrahim Hakkı Konyalı 1 lanı venneye, .nutuksuz sulh ıs-
i.1) !arca 6Ürcn Lir Stratol!phy- • te. 

here 'fü·ude gNİrl'rek, binler- Bcyazıd im nıektıılınnda K h• nü ve yolunu kese~k kaçması. Ntttuk, nutuk, nutuk! Yarebbİı 

-Tqekkür edcran efen· Lulunuyor<fu. , ~ 
ce metre yükseklere çıkar, i· y rnişehirtle Cem'e kar~ı kazaiı OC~ şe lr ma- 111a mfuti olmak istiyorlaı-dı. Cem milletlerin sabır ve tahammüLlte

ucr, ,Ç''~ar iner, muradına \'e dığı parlak muiaf eriyctini an t • • d d• bunJıarı birer suretle avlamaya rine acı da nutuk.çuların dillerioİ 
rmıksadıııa i ... tı..>Ciğmılcn fazla latıyor ve fkarde~inin Dolkador em IÇID ey lj ve oyalamaya çalıştı, bir kısmına boğazlarına tık!> dinı. 

- Ba kn iF,iniz var mı? Bu· 
rada daha kalacak mı ı uz? 

- Ha) ır C\ iuıe gide<--ef;İm· 
- O halde bizimle heraher 

geliniz... Sizi de !kapınıza 'ka· 
dar L;ırakalını. 

Gecenin hu saatinde yapı· 

lan bö) te bir teklif, 1ııi!diirii 
peJi. kc) iflcııdinni§tİ· Lan~h. · 
yı Jıepıen_ nijhet . bekli>~" me
muru neline ,;ı,kı~tmlı~ Üçii hi 
deu merllivene doğru it.erletli· 
ler. 

Fakat h~nüz tkişer :ulun at· 
ınamı~laNh ki, tlurılular \C 

J.a) retle bakı§tılar : 
Gecenin üküneti içimle tt·~ 

.gaf makiıwlcrinin tıkırtıları· 
illi eriten acı lıir çığlık iştilnıi. 
'Ve ~al>imle iki el wilah ıuıtal· 

UU§U. 
Höı:crin Muhittin hey, ılaki 

ka cktirmetli- Ta:hanca ın1 çe
ker ·çekmez lbabamakları tlör
tder, he);er atlı yarak aşnğl) a İn· 
<Iİ· Sqkağa çıktığt 1 .. 1uum arna· 
"udun fırım Ö11Ünclcn srçrn 
hir ara ha son ı:;iiratle •Y t>Hi 
~uetcp:> İ tika~etinde uz.akla· 
.,.ıyor, ıahnnı·a ı elinde bir a· 
daıµ ava~ avazjıajırar:.ak .Craı)· 
l'<uııiine Joıru koş-u) ordu. 

-ı T\ıtuu 1 ) eli in! ıutµn ! 
Hiikumct konağının elimle 

kapı .. ıııda uölıet bekliyen jaiı· 
danııalar da ilah 6e lerini i'Sİt· 
mi~ler ve ııi>het kultau~lerm 
clPn ıhı;ıarı fırlauıı"lnrclı. taLım . ,. 
~:ı alam onları giJ.riinc~: 

Duruuı) 111 ! diye lıa) kırdı, a 
nlıa) a ate§ edin ar aha) ı kaçı· 
rıyor ... Jla)dtıt kaçı)or! ... Ya· 
kalaJın ! Ve ii-tü-u· iki el naha 
ate:. etti. 

Jantİarınalar da ılnlrnl ~ili· 
lıa .:mldılnr; bir )D)hm at•·!ii· 
dir ha::lndı. B<>t • oki.:"larda 
) ankıhınan f.i~k r lcri iiı.••rİ· 
tıe camlar, kafeııoler ac;ı!ıııı~ f•tn 
cerelenlen kafalar uzannllsll· 

Ne olcluğn1111 pek anhunaılıi;'I 
halde lıin!Ja~ı cb lıiı· kaç ~ı tilk· 
uıı:;tı· Caıniin ııa amakları Ö· 

nüıwle tabancalı :ulama ) alfa· 
ıınca: 

-- \ ? 3) azif en misin? 
l>İ) c hayretle hağırcl ı. lah.1llc 
) i bir harp nwyılaııuıa c1iiıuHir 
diin he lıiradcr ... 1\e \ar? 

Hiuha~nıı11 ı aı.if <)İ) e lıitap 
ett.iği aJum, Dıramotnın ileri 

gt>len),.rindl'n 'e Garlıi Trak· 
) anın o devirde en '1111 .hur ti\ ıı 
katı 1'••1.edclı•nli Zaılc azif 

Celil Jıe> ıli. 

Giizlcriııi kan lıiiriimii~t i.i, 
hurn u ııdan ~olu~ ordu. Tdit,, 
acde ile: 

'Muhiuiu lıey cle.(li, ne olein· 
f.uııu ı:iııuli nıılnr .. ın. Yalnız ıe 

ııimlt• 1 onn-:aeağma 11\arilı·ri 

11i ko,.ıur ... Hu lıerif hir azılı 
Jı.ı) rluta lı«"nzi3 or· 

Hinha ı j.mdann:ılar<lan ]ıİ· 
riııi 1Jô1iiğe ko~lıırmak i t~di, 
fııkat Luna liizıım ku,matfı. Kn 
].ılı.ılık lıir İİ\ari miifrezc 1 ka 

BİR CÜBBE 
nail olur. beyliğine iltica etmeıd ihtimali ----o para verdi, bazılarına tatlı vaid- Üstadın hakkı var. H<rltUkatell 

«Deni .• Bati» mahailc i alt Bu i~in haddizatında çok üzerinde c)urarak eğer böyle Q d .k K ler.de bulundu. Vukuatı Sultan iki y; ldır lü~umlu, lüzUIJT\'iuz v~ 
iist olmuştu. Şimdi her kafa· ı;iiç ve görün tir görünmez ka- bir ŞC) vaki oJur,..a cll'rlrn 1 nun şim ilı on• Ceınin ifadeşile: rilcn nutuklardan hemen büti.111 

<lan bir s~ çıkıyordu. ıalarla dolu olıluğuııu idrak et· Cem'i }akalayıp' kendisiııı• gön- yayı terketınesini dünya bıktı, usandı. 
Itauf Ley miive-zzilerden tıi· tiğiuıizdcn, ınuJıterı~m alime dt'rme inin uiahztı7.İyctini ınu· münasip D i k k at 1 er . Acaba, bu nutukçular .urı-

rinc Lir şemşiye buldurmu;; karşı derin lıayranlık hisleri cip ofa ağını t.Ö} Hi)orılu. • peynir gemisi yü1'.imez!> darbı1 

muta arrıfladı. beraber .oka· Lesleıne.kten kendınii alamıyo· Dolkatlor Beyi huna nıuva- görüyorlardı ... c J J mescliıntı.le, bir şairimizin m~ • 
ğa çıkmı:.tı. Ziya paşa Liuha\ı· ruı.. fakat etnıi~tl:Bu muvafakatini 10 e el ettin ' hur «Ayincsi iştir kişin in IM.a ba-
yı giirimce: Fnkat iş Luraıia kal'nıı)or.' )azarkeııı de: · • ... .' .· - - kılmaz» mısramı bılmiyorlar ınJı 

- i'\e oluyoruz? bey efen· Son gelen lialıerlerücn aııla - Eğc•r bizim ttıprnklarılıı· Ezine ve dersiniz? .. 
<l,i dem. :ıh~or ki, boca merakıni &aılt! za ilti(•a eder e derhal ) akala· hik mai~ti Konya<ian ayr~ldı)ar. . . A 1!... 

Muhittin hey uziyetin cid· rrok\. üziirı'ün derınlıkletiue ha:ı h 1 . C~m ıhtıyari menfaşın n harı ta • Tu··"rçesı· . ÇIK yazı' 
ı:ı ; tarak ıntı şa aheniz-e .g()ıN erı· E 1• 1'§ d •• · 1 

<li\;cıine ragı· nen, hütiin ıli,.,le· rctıııeını~., oı:..yaııw;l:ırın da eu <l ' · ·ı b'I' · · smı çıı.mıştı. vve a m?Slra g. e- lşte s ize Seliimi l'..zet Sedes'iıl • " leceğin en eımn o cı' ı ır lnız .. 
rini ,.ij tererek glilümseuu·kten derin dilıini Ö•iremuck ve tet· cck, sonra Hıcaza geçecekti. Cem· Celalettın Ez.ine'nk'l cİki nesil diün!kü fıkrasından bir kaç satır: 

r.ı c Ji) orchı. ' • 
kendini alama<lı. kik etmek evdasına Ja kapıl· in hı.ittin gurbet ve menfa haya. fark :» adlı ve bugünkü CümhurL ( ... Edc-biyaUan vaz ~çip a~ 

- Vallahi ue olduE;,'llnu ben mış ! Sultan Cem K~nya<la Beyazı· tında son nefesıne kadar kendı. yette '\;'ikan tetkı-k ve tenkit ma. çık yazalım. Tek kişi biJıc: cAc•1 

Je bilmiyorum. Pa~a hazretle· Şimdi, luı garip tetkik -eya· tm bır baskınına uğrıyacağını sınc refakat eden hır arka<la.ş.ı kalesinde ifade, ~ive v'€ tabir ba. ba ne deme!< istiyor!b diye düşiU. 
ri fakat Naıif bey biraderinıiı hati için 'de, tabı.atın ve: ft•ıının çok ryı tah1İlın edıy0rdu. Nıhaye-t 11arafın<la-n yai'.ılan c Vakıatı Sul· k'lmın<lan şu yanlt,ılı:klar göze çar- nıenıelı' «Bu muharririn dili al
bizi tenvir ederler dLct... biitiin kanunlarını nazarı <!ık· b:r gi.ın bu· Ulak ona Beya.Gıt kuv tan Ccmb adlı eser .şchzadenın p~yor: tında bir bakla var aınma .. ıt diY' 

l\luta arrıf bu cfer de Na· kate Lir alet ın,:aııile ıne;gul· vellerının Konyaya akmak im~. ~ony~ya gelışını ve bubdan ayrı a - «Mikerret şiirden 2İyade zihi.n yormamalı, ~ümleler arasıı>-
zif he)e bitap ederek ayni su· müt· re oldukları' haberini getırdi. lış·nı şôyle anlaUr: avam :?arkılarım yahut keten hel- da sıkışıp kalan fikirleri tefsir« 
ali ttkrarladı: llu alet, altı ton ağırhğınc..ln Konya saı:ayı d~~et 've hey~can «Mnhasalı kelam ka-bırden ka- vacı güftelerini undıraıı bu ede.. kalkışmak ııornnda kaknamalıı • 

- Ne oluyoruz \1ey efendi? ve )ek pare- d(i.knıc çehkdcn yır ıçınde haz rlığa koyuldu. Yükte bıre gidıp bir ~ak \'aktınde ve bi:rnt maW.ulünUn .. :ıt dır. 
Avukat ta~)ancasını arka cc· pılnıı~ bir kiire olup, suyun hafıf ba-hnda ağır ne val'$a hurcla bir yatsı vaktinde bir ekm üstü. 1. - Altı çiz.ilmiş sat1rlard'an ( ... Anladım ki, bugün yaz:lat1' 

ra kondu. Cemin annesi, 0•0.•lu k t.l b d ı d b" k ı -.l • h · ~.:ı t hine koyara'k: tnzyıkına kar~ı laı.ııııgclPn :.era ne onup a arı raz • ın en ır.ıp ırıncisi.nde'Ki c.Avalll şar ı arı» mı~a 1p am, ım.a, mecaz, teıv· 

- Lütfen bize ladar ulı- ılı ve muhtelif i.ı;lercJr 'kullana· şehzade Murat, karıSı Konyada enkenden yeınoondirip gıdıldı. a. tffbı rının .cfüılk türküleri•' olaca- ve tez.at yapmnk sırası değildit• 
met buyurmaz mısınız dedi. lacak olan elcıktrik reçlm:atıııı ıdiler. İkmc\ . ~ğ~u. O&ruxhanı Fa • nmrk ki.· Rebiülahir ayuun yınni ğı besbelli~ ttA\'am» t:ıbirinin ha. Bunun için: Aç.ık yazalım! diYo' 

il 1 J • • • tıh çok sevdıgı ıçın yanından a. yedinci perşembe günü Konya· la kulJ.anıh11asına ceva.G var mı?. ıum.) - ay ıny... 111\1 ınıı.:;ı. . .. .. .. 
Ziya pa~a. telgraf nıiidürü Alim, bu icad kardeşi olan yırmnz.d'ı, O; Fatıh oldu~tçn ve. ya vaı1ldı. Anasile bal~u. Mu- ııEl'avfımi ke1 hevam:t tabirini · Do,i:,'l'~u bu ya! Selami fzzptill 

Rauf ı'hey \it! hinha,.ı onu takip «çl'lik hiicre» ife deııizlt•rcle .Beyazıt yeni. Ş?e•3"1 .c'J'o~apı sa· barek ayakları ziyade zahmet e,. hortlatrnıyalım. bu yazısı hoıuma gitti. Hah şiif' 
euilf'r. Bir rlakika otıra 'azif altı bin u1etre}e katlnr ineı·ı·~i·tra~ll> na yerle.ştikfc~,sonra .eski dip h~ttA divan etmeğe yorganın 2 - cF.debıyat ' mah~uıu~ de le! .. Edeb'.ya-tX;ılar yola . ~ısfrı' 
bt"yin, .ım telgraflıan "ılr.,1 m "nl VC 'Orl1<fa i 1ıa)'"iıt 'fi <lai -;>11-=1~'?."11' .at.ı.~' ~ 'f ~~v~~ g r\HQU ~ _ .... j'eil!ı!d~ ~r tilb ğtl. 8\t1fftri -lıer! Fikrl~e, kapalı )'ltmnık.:bf' 
daki kunai!Jnın kapı rnılan içe· pek miihim filmler eMc edece- isine alınmıştı. , hüdavendigarın ge.Cp biesm~yi ·SÔylenmi.ş ve al~ılm.ş şekli 'cEde. meharet değildir. Herkese fikti• 
ri giriyorlardı. ğini füııit ediyormuş. · Ceın Ul~ğın qctürçHği ha'?eri istima olundu. Acele He. iki uç bi mahsüh;. dür. Küçük. bir fariC ni anlatamayan ve duyduğun" 

Rauf hey ~ıirdcnbire irkil· Her istt>diği ı:ckiltfc arz.n u· tarttık1;ın ~nı·a tehHkenin ,yak. gi.inde alıp gitnıcğc kabı~ olan ama, manadaki sarahati ihlal ve duyuramayoo bir san'atkar, 1JeO' 
di: nu tatmin ve i:lcdigi ,.ibi he· la.şt•ğı ha.klrnıçla,ki kanaati kuv • esbabı kayınp validesini ve ev : lLçarta riayetsizliği ilan ediyor. ce, iyi hir san'atkar olamaz. 

- Bu 1Ja kim? yecanını talırrk~ t>tm~k 
0 
hakkı· vctlenmi§tİ. l\'faiyctlne emir ver. lftdıını ıve cariyelerini göçürü~ b - ff ••• Yani ~irimizin te.kimül Evet, açık yazalım. Çünkü, a' 

,yer.efe redingot lu lıir :ıdnm. na ~ah ipt ir. Fakat Allah i<;İD di: ceınaziyülevvelin gurr~i Perşem yerine tedenni yolunda olduiu ka ..;ık yaı.ı, açrk ahn gibi nınkbı.J~ 
~iiı.iikopın u7.annı ı ı;: yatı}orJu. of,..nıı, <lünyanııı ba) at ile illi'· _ Ynrın yola çık•yoruı. Hnı.ır- be gün Konyanın ve saır Kara - naatinin 'doğruluğu inkar ed..ilebi. el Lir! .. 

llinba.ı onu (lerhal tan ıdı. Bu mat arasmcla boralaılı~ı :.!İİn lanını7..... man memleketinin kavim ve ka. linir mi?-. Gizli mektup 
· azif Jtıe) in ;ıraba,•ısı « f ihaJıı Joğınacf:m ıııcşiınei .-.chden ne Konvalılar Sultan Cemi çok bilesi ftra~<I ve zarilerini ve fi. Şüphe5'1Z bu «Edinilinebllinir mi» 

d . 1 1 - - , L' I .. ı·· · b · 1 l "'- 1 t ht l ganlarını göron ve işidcn kıya • de ... 0-ıl, cEd. lebilı"r mi• ola,."'k. E. Ustadıasgara, ı. er ı ogacagı 1o ı ı nı.:ı ıgı u · ı · rıv ıyoı· :>"CII, V'>'"'an ı a ·n< a ,, "" 
-· Yahu 'azif ne olılu l>u- rada, lıa~a i L.:almaın ı -t ~ilıi. rmu ,görmek istiyorlardı. Mııdd~ inet l{optu sanırd'ı'. Hele Bayi ğer bu mutavaat ~ıyhası s k sık Arıla~ılıyor ,k i, f kraların hal'' 

na? . dcni7lerin tlilıine inmekte ne ··c manevi yardımı esirgcınemi.ş: Hüddaln:nin hcziınetiaıden . halas t-eo'kerriir etmiş olmasaydı, bunu kında yauhklaı·ıına fevkalade kıı 
· · ·r .ı ? o1nnlarınln ek5eri cemaatleri ve 1• · h · f 1 k nvşsın. Ncred<: ise etrafına at ı\ vnlat koııa2ın harem ıla j. mana ve İıstJ auc 'ar.. lerc?ı Ceının a}•rı 'ı:na haberi es. · erlıp Seo vmc at ec ip gcçecc -

. . } 1 1 o Tlcıca k .. nJı'••e "lllt'n ı.,·r· ı- ·ı 1 1 t ı; evladı tcdaııikinc acele ile Jr!ı>.t;. - t;k Nn Ç"re k'ı I saçacaksın. Fakat anlamaclığıdı 
re-ıne geçnıış ıu uınt)Or< u. ._ " " u ~ı Karaman o~u µııy alını CO'" -ı • · " 0 

... 

1 lmağın ancctk k k kt • T"ril d anhyaınaıl ğım bir nokta var: raclan cevap '\--erdi: • ğıııak mı arıyor ac:rhu? miitecs~r odıyordu . Koca şebJr gu 0 ır mı ar c - 1< u e cbi~·atının da hala 
- Herifi tutmak İ&tc•li~i a,. ı ı\ aci Gııliıı matem İl'ınde ıdı .. Tchl•kenin ac1amlıa çıkıl<Iı a.ıruna günd~n gü. muayyen ve kat'i ~klini bula- Böyle kıllgın p ir halde ikP.!lı 

la~ıl ıyor. Fakat lıa)dnt (j~ l ı· ir' vc:ıklastığ· n: spzdıklcrı ıc,"ln Cem'· ne yeti_;."":neğıc başlaı<lı, birden iki. madiğı bertaraf...-. nasıl fıkra ya7,mıya kaHoyorsuıJf 
· • • ı gel p ei·ı'li d B · · Can·na ac.ıın·yor mw;un? Malliıı' )nrı lıir adamdı iki. lıir ~.arımı.ı ı?cliniz lw lcr! Uıırnva ııe]i1 ıiz .. n h•r ~tin tekrar tnuı.affor Clô • <en ı ~ .ıt Bu a « ir tarafa dµrsunıt ola: 

1 

~ J r: ı C · k • D -·1 ? ya! Bazı c:simler blr<lıenbire sY 
da .\1ihaH hu hale getirdi. , 1} ıoahııe burada ... .. L'eb ılccc~ı ünudılc onu.n cııı}tl,ıl . k • S_;ı tan_ cmın__ nfıle5i Bulgar cak. egı mi. 

• k u "T\ caktan soğuğa g~çerse hemen çı/I Ve lıirdcıdıirc a\'azı çıJ..:tığı İl'!eriıfon cırtlak lıir r..ıwuk l<onv'1YI tc. rkı.:tn.~e. s·nı nıiinasıp dagını aşa~· en , ve_z_ ·-Beyin ba- Gfü·u t YQr ki Kcmbriç, Oksford 
~ d u ı t ı .ıı. '""'' 1· •ı..~ •::ı T • 1 !ar .. Aman dikıkat! Yckiı'e, ba kadar haykmh~ı ~itildi: 6c,.i: .. örüyorlardı . Ho~kın gu~vasları. ~.ı a ant arın il ecavuz crıne Uı,;· ve nayc e.ı;ıerg ue i.ırı<çıe öğreni. 

J l B =- 1 h d r· ı laflaTınla bir kutup havası yaret - Oooo bu da ne? Buraya (Daha ,·ar) ıras nda Cem. 6 ;:ıılesı. kır\{ kışi· rauı ar. uı~ar şe 7.a enın önü. lehl yor. 

P iyc-r ,·üzdanını çık;ırdı, hir 
çınaruı gölgesinde n•rgile ... iııi 
i!a=en kılın; uz dizdanı itti. Hid· 
tfotiııi )Cneuıiyı'Tl genç adam 
onu alıasından yakalach 'e şid 
detle: 

- Benimle poli e 
~in! Orada bildiğini 
öyletirler l dedi. 

gele<· ek~ 
pekala 

Kıln uz kehribar ağızlıktım 
nargile) i tekıılt'ği k~:,ti ve cid· 
Ji, lıukimane: 

- Jandarmalar kadını sana 
gı>ri getiremezler, inan hana. 
Un) ıli, kiuM•uin elinden lıir 
;:c) grlıncz. Ben onları gi>rdiim. 
Onların gözlerinin akıı1:ı bak· 
tıın ve hütiin lm11ların Allalıın 
) alı ut ta einlcrin i~i ol·clıı~uıııı 
anlallıın, dedi. 

Rıı nnlıif genç ka
0

ılııı kla, u
:w o lkııılnr ıııiiteeb ir eınıi,.ti ki 
Jıilihizanı ondan uzak clurdu· 

E n S on Havadis'in ron1an ~l~f rikasl: 10 .. J rıe )aptığmı hilmiyordıı. Bu
nun, için onu g_cri · ~tirnıckte 
hiç gi.içlük ~ekıni)ecekti. Zira 
hMıÜz gt•ç · kalın4mş değildi! 
Hc•rh:ılde karı~ı ;kendiı-ini Yu· 
ııanlı) a bu kadar çalıuk teı..liın 
Ptnıiı: olaına.ııdı ! Onun iff..ı 'e 
i~nH!lİni biliyordu ... 

tığ·mn farj( ııda değil misin? 
Şunu ·da jJave edeyim ki, cÇ 

ıncı.» demek, eski lfıhirle ·ctsl 
be> demektir. Çömeztok ayıp dl' 
ğildir. Ayıp olan, küçük olmasın' 
rağmen kendiın.i üstad zannediP 
başkalarını .küçük görmektir. 

Ben, yedi sekiz sene kadar ıı<;J 
\'el, Anadolunun iki gazetesiod'i 
yaz.ıya ~lad•m ve nıürettipli)ı 

Korfuda hiç kimse kf'n4lit.i· müsahhihliık, &ekı-et,.rlikten tıJ 
den gozuııe çarpıııtıılı ... o 7.:1• 1 s A l" G r 1 Zira ,Jiişlindiikçc; ~ok ha ... ne malumat Hrı•medi, hiç kim tun da, haşmuharrirli~ne kacl 
man cfalıa ileri ı;itmı~ği kahtıl 1 ac"un a ıp !-.Uı< \ e öyle :rnla) . .. ıı, öyle na· ,;('. 1ı: .. ,.c·yin farkıntla ohnanııı:· hepsini denedim. G en,i on\ır ,. 
etnıcıni~ti. Yunanlı · kızını tı, nııı:.ln, . öyle canda-n arkada§ o- tı. Argo iki giin t·n·ı·l. "'akiıı •lıir nadolu gazcte:-;idir. Fakat 
zira aularımh(ı..i paznrlık oıı· ği~ıirııwk, :;oııra hir aralıa) a, lan g nç karı ının ı·c·i) e..;ını. elen izle, sanıld ığına göre Ati- senin çalı,tığın gazeteden 
ları abilıleki ar:tbalıırma ka· •laha oıır:ı hir otomolıilı• hiıı- 1 ıııazis.ini. soy Ye !>opunu tart- naya gitın i ~ti. Bununla tı<·ra- a§ağı değildi ... 
clnr g(itiirıuckti. Buıı ıın ii r.eri· nıı>k ııırı·lıurİ) rtinclt: ka lclı , . • tıkça, an !aşılmaz maceraya j. Jwr }ı, 1 zı geveze' 'c }ok..,ul g~nıİ· Halbuki, i.şittiğime göre, • s1 
ııt• parasını vt•rmeıni;;lcr<li, Iıı- gece 111111 )Olundun itluko~a- , nanaıııı,>or.lıı. Bu iı::in ahımla c•iler. on dakikııcln . .Argoya ka- iistad:a~ar, ancak akrabanıt. 
kat ne clıeııııııi~cti '\ar<lı? \ İc· nı.ıdı. Nilıa)Ct ~arp uçurıımla· ııc \'anlı'! ~a ıl hir "lr'! Yahut ılın }ıir )Olc·u lıiıııliğini zanne- gazetesi sayesinde bu mesleğe f 
ılanı ınii tı•rihıi )ıt . .. rııı tqwı.iıııl•·n ~ok uzakta, ı:ok ta huzı kaılınların kalhiııdı• ıııı- ct:yorlar, fakat hu alaca •ka- rebilmişsiniz. Yoksa? .. 

- llu kadın ı•L(•kcriııd • fe· a"'.ag;ıclıı hl'lli lwlirl'İZ. }c:.il a· .. ,ı hil, \.iir 'ı• nıt>rlıaıııı·t .. iz lıir l w •··f •w• f k • T t!fı uzatı111" ... lım. J'şte en h~~ ran ıga trsaı!n cttı~ır1< ı•n at i .uct J" ,,. 

ftkct ta;ıl)Od llıra .... k:ıderiııc 1 cla)ı gifrılii. Ko)tılll!a ı;ay1 ' 7 hayvan )llj;~tıııakt<ıdır. Lii,..ilin bir ~"Y ı:İi)liyt•nıİ)orlarch. cevabım bu ... Fnkat aleyhimde 
cloğrıı ko ıın. ·· gcmilı·r ıkıı;mı:tı "' l:!ncrler tı·r• ·,, y,... i) i in aıı arılan ıııii· ynzıl;ırın devam ederse!.. 

- Sahile ıloğrıı 11111 İı!dilcr't ale\llı•ıı ılilleriui dı•ııiı.in hare- l'f'kkcp :ıilı••ini pt~k İ)i tanı)'or· Yorgıııılııktaıı, ~a~kınhktan. Şahabeddin UZUNKAl'ı4 

Jllll])J ciniindc lıclirİ\enııİ)i. ğunu \C Yan):t)a gelir gclıul'Z 
_ ~vet.r Yurumlmın. ~emi i ke~iz dcr~rıliklı•r;m· .. dnl~ırı-ı dt~: Oıı~ın, .lıo~. "'olılwt , •• ~.ih.~r çı•k'iği zalııııellt'ıt lıitmiş, ürni

kemlismi Korfmla }11,klı) urdu.
1 
yorlıml~. !"aatlcrt·c, go1.l ı rı • .ı- 1 mıh · :· ~ hır lıat1·111· cıh~'.ı .~ıu~. u~~ ı)i kırıhııı~, .. rr.H·mlenıi:; lıir 

Bıınu Leniııı )anıııııla kadına tıııa tif'rıh•Jı Jın ınıılııı·~cıı, ııı.m· <llıtıf' .... . 11111 :ııını:"ınııı ohıııııınıı h:ılıle P i}"t ılalıa uzağa giıle· En Son Havadis ıJar, silah t•:ıleriııtlen iirk- ulıdct almak için ciııünc ilk Çl· 

"ıiiklı ri ıçın §ahlaınyorlnrclı. kan camiin ~e;;.ıne ine ko tuğu
'Miifrezenin ha~ında ) üzlıa~ı mı aıılatu. Soııra, namazı nıii· 
Nedilll \ardı. t"akip hirnz rahatlayarak çif. 

.Muhittin bey: le a,.ıklara mülaki olcluğu za· 
- Çabuk olun! di) e bağır- man firari .kad ından ) ükseleu 

uı. Fehim seıı P4ltitika me)da· Lir nevi §eh' ani !;tlgıohk ) eni· 

ii) lc."(Ji. Şu ı;aaıte, u~akta ol:ı- z.ıra) a lıalkorak lıu~nı;m.ı '-ulıı.1" g•irıııu:::tu. ıı!f'ıli ". ) ukarı ~ı·lırin hir ote· 

ca'klar. 1 o°'ini tıılıaniil f•lti,., fiı:<tri ka· I Hiç ~iiplıe-iz Lii ... il, t·ıı fena liııdeki oıl:ıcla, i"tirahaıin ha-
Piyı•r, ıliııleıımeılen ~a kı n chnııı alacağı \ıt:7İ~ı·ti ı·•ıııl.ııı- lfü ilıtırııalle, geç:l'i hir clı•la- zan lıir i~kPnt'(' olılıığnnu ilk 

bir hal«le, tekrar bineğine at· dınnak hPve~ine knııılrlı, Sf>"İ· letc• clii~mii~tü.- O, hu Yunanlı. ' ele fo ot.ırak anladı. 
l·~fh ve ?·en iden.' ~fıt ı~ kaJı- nio güriihiitlünii ıı.ı. nıf'ğc !:·•· ı ~ ı , .,. hu k· dar an i ~ekil ele ,.e-
nuı ~!Jndcn gıttı. Jlınek tle, lışu... 'ı>nıezdi . Bn bir !: • lı;ınlıktı n ( Daha nr) 

Sizin gazetenizdir: 
Onu ahnız va on&I 
oku makta devaı1' 

edinizl 



~~ 

ı lUJIS - -CUMA .194) 

Sabuncu hanl 
faci~ı 

.. . Asker gözii ile ... 

..... 1 

nııııa .. 1§.ar ve gazctem•z na ., k"f . aponrejimin · Gıiıayzenav· eı·r b b ın a as e şım e · u-lll\lracaıat eden muharrir liare a ınuı·ı· 1 d om a .. k d . 1 ' · .. d f as!Aıııdatınuzw va:.ifesini teshil L iZ ere e a_Iman sis- ve Şanıho. rst 75 b. _ÇU a a arın mu a aası 
=~;l:d::zaketi1ıi de e~irgeıne· pahalıya mal temıne dogv ru kruvazo··rıen· k b.11!1a büyük bir rol oynıyacakbr .fatiıh itfaiyesinin sele ~ ol yı a 1 ıyor . duğu Sabuncu hanmın bütün Me'L-umem2 a(AmAış bir gidi~ var Brest'ti • • Londra 2 (A:A.) - Çarşamba· Atlas muharebesi Amerikanın fili mü· 
Jav_:-qlmndan sular . sıaıyor. ı-.ı "$ . •. mçın perşembe gecesi İngıliz hava kuv. d h 1 ·ı d . 
tela le eteklerindm atlar .. a •• · ·"fi ıkilet Vekı')ı B . .) - Ba.şve- Tokıo 2 (A.A.) - Stefani: Res- t ked a a esı e aha büyük mikyasta. Al-.ı. ı ~ " Fecide l D h b ld er • vetlıerinin Kiel, Berliıİı, Hamburg ·';.-ıam kesilerek "anuın . ve fa- Naz ı B F 11; n e a ılıye men ı ~ rildiğine göre haııp es • emı • ma ) h• . 'd- .,. ~ ••a • . , ·~ T • o un m~· ı ..... ı.cı J . Bremen ve Emdenl bonıba«h - n. yanı_n a ey ın~ on11:1uşt_ür . 

yermuı oıtasıod"- do}.ıu:.ıyo- &ı ile n ,ı,,_ mza"\ a apon sıyasetıni tayın ve ) ? .... ~ eşreUlllYD blr tebl ·d ı.. tatbik h _..ı • yo man etıikler.i malCımdur. Emd'cn. · ~Qz, nilıyor ki: l'8 e Ul: • ' ~u~uuua nulletın erka- • r ar . le yeni model bombalar ·kulla - ! y a·za·n: SabıkBiikre""ş 
Gözlerimiz yarım saat için· Alın nıharbıyesım temsil eden kabı. 1 4e külü bile kalmayan bir,.,.. y an raporlar Al•nanlann nenin planlar bürosunda cezri Londra 2 (AA.) - Bir deniz mlm'i ve şerur ilze<me tahrip __ Ateşemiliterİmİz 

81ayeO>ia, dwnan olan bir ser ..:~.~a •nı:anca ~· maı.... b<r deıl•ş>khk vuku bulacaktır. Bu •--:Y• ,unlaro söylemift•r: kud<eti çok yiil<sek bombalar •· - - - - - -- ----·--
••tin üzerinde bir lihza d n k yu zay•ata uğrachklaro- değ•ş•khk ıle talup edilen gaye "' çok komşele<, Bresi lima. tilm•,ştır. . HABEŞISTANDA! hafillenriş ola<aktır. 
lbadan •uracıü .. b' k" .. ku.~1• ıAlaçı ça gÖstermektedır. yalnız Japon sıyasetine daha 51~ nında bulunan Gınayzenav ~ Almanlar, bermutad husule ge- İtalyanların ş:mal<le ve Desiye GARBI AKDENizDE VE AT" 

:. ,,.. ır omur u ınan ı._be Şarnh rst Alm h · t' ·ı h · d h l k · d-
1
-· k t k · d • 1 ~ . gibi ) ığıl an kapkara lıir ğına .. ·~ rlerden anlaşıl do. kı bir vaı.ı.t tem mi değil, aynı o • an . ~.,, ıem•lerını ırı •n asaratı er a apa tmağa ~ı mu aveme mer = ag> • IASDA: ınsau yan,..unuo korkunç ka· na ' gore, general Blamoy Yu- zamaında Başvekilın ororııesinı ve ş•mchye kadar tes1'k· su<eue ne- koyulm"uşlard1'. moş, 5500 İtalyan ve 2400 müs- Cebelüttarddta büyük bir değl-

4av .. _n.St.:mdaık,i harekatın ı-ı.:rruın muhtelıf ne""'""'tl k den bombardıman edilmed~ğını Şehrin hır noktasında 75 ev teınleke askeri eslr edilııniştir. :;;iklik '4tur. İngilı'-'er t~--unl. 
ras• uzerimle titriyor. edd.ı;·· ka ~· -·< ere arş• vazı • ,. ~ ..,...., • . Fatihte fakir l>ir 'bcleyioi- dığınıgı .. 

1

dar pahalıya mal obna yetıni takviye etmektir. soruyorlar. Bu zatlara şu cevabı tahrıp edilmiştir. Bır bombanın Esirler arasında yüksek rütibeli !ara ait olan Elceziras. Se,>te ve 
ıun ~ J H L• soy erken aklanmamıstır G verırım: di.ı~tüğü mahald'en 500 metre me bir çok subay da vardır. Başku· Tanca mevikilerini işgale, Jeni 
_ı 

1

_. çocugu 
0 

an 
86

Ml iı!nıin- c ılhak&a u ~ ' ardenb N b 'k' k .. .ı safedclti ev~rın TW!nce' re CV>rçeve· mandan Kont d'Aost' e blr ta""·are h d 
v .. ı bu on dört yaımda yanu l ewe edilen askeri neti. ar •çın . u 1 • ruvaıor şım"ıye P" ,. ,, ava ve onlz ilsleri ..,.;sine h.,. ~· oeağırun patladığmı giôrü; "'er bunu llÖ6teriyor. • • kadar Bre9b terketmdı.ler ve ne ler> kmlmıştır. Büyük yangınlar ye binettk şimale kaçm4t•· in. nüz teşebbüs elmenılşlenlir: 
gorruc ... korku undan me-rdi\'e• Hırv t• t cına yeti ı.amandanberi hala orada bulu. çılcarılnuş ve alevler 300 metreye gilız kıtaları, şimdi şimalden ve Atlas muharebesi, Amerikanttı 
M koıarak kendini Ü>I kata at a JS an nuyorlar? .» kadar ,.u,kselmışl\r. cenuptan Ambalagiye i]erJeme!k· fili muıJ.lıaleoile daha bilyük 
.... 

1

,. d B ı• - Baştarafı 1 inci sayfada - Subay, bu '1··1 • A'--- den·ı ı. Bır bomba i}ıe • .1rııan •75 hına • tedı· r Gerı' kalan İtalyan ku··rvet- m•'kyasta Almanyanın ale·.&.ı'ne 
... ~ a a ortalığı hirdcrrhire er ·ık ı· tan uzald ~ mınu ;y·n. • • ' ;yu kap\oyan müthi§ >e kesil du- JDe } Se }• aşmaSını söylemiştir. cliz\llam•nın hasara uğrachklar•- dan 25 1 tuğla yığıru hahne gel. ''"' şimdiden sonra ancak çete diinmUştU.r. Bay H itl.,.in. Alman 
ana 

1 

. • Fakat, her defasında, sözünün· na kanı olduğun"u yoksa ~tan mıştır. muharebeler.i yapabileceklerdir. milletine vadettiği v~ı.;ıe, haıı • 
U arın IÇindc l)oğuloıuş ve rını• go•• nderdı• hıç tesır elmedı~nı g" iid.. 1 

1 ~· arka · ıudan alevJer içinde ka· , orm.....,,.ur. Brest Lmanını terkedcrek Atlan. lngı"lı·z kabı·nesı·nde Adis -Ababa cenubunda Crim. bin 1941 sonunda bitmesi lhtima-
lip ta .

1 

lk n_ Selım, dün ak.şam Mükerremın tık denııınde korsanlnğa çıkmış m. a.mıntakasında İngiliz kıtaları- 'ı: büsbiltUn uzaklaştır. Tekmil A. 

. . n,aa.uu e ömür haline oe\ .ut:rl.in 2 (A.A.) - Stefanı: çalıştığı Gardenlbar gel · d · ~tlı_r. ~ Sw-ı u n1 d .. . a mış, ona olacaklarını söylem~ştır. eğişiklik nın muhasara hareketi devam et· meııikan fabrikaları harp anayil 

_ , · ma ar a Htrvatistanın go:runmeden bır . kenara ""k'.ılmıo Bu ı.. .. UV"".n.rıe-n göveı .. eler·;n. -
1

• f * Be 1 " ~ "'· - •• , .. , • m=tedir. Habeş i-nparatoru Adis halinde se e>i>er edilince, AtJu 
F . r ın sefırltğıne tayın edilen Dr. ve tıar~uta başlıam~ır. Nıha • deki 2ırhl~r çok kalındır. zırtı Lo~dra 2 (A.A,) - Resmen Ababaya merasimle giTmeğe ha. ınLthıfrebcsi çok gıen~yeoelctir. 

lan ;;:~anın ikinci kürbanı o- Branko liknz.oa, refakatinde Hır- yet, Mukerremm hareketlerı, o- delen bombaların ise çok. 'yük • bildirildiğµıe göre, Um:l Bıver- z rlanıyor. Artık Hab~~nda A:tlaSda Alıiı:anyarun elinde bir 
tah . 0~ llasd,i Kadan has vat Sefa.ret heyetı ol4uiu halde nu pek f.a~la sınırlend\rmiş, bu j sekten Jitılrilası li.ıım<lır, Bom _ brok, harp .kabınesi 'azası sıfatı. mağlüp b ir İtalyan ordusu da fok"ada )'oktur. Sev~ulceyş vaa-

ah::;:::~ i;:::ı~•ğı~, :;;her Ber~ne gelıruşılr. hale dayanam•yarak tab>ncasını bay• yüluıekten hed~le ısabet et. le kendısmı daha solu ha.,, gay- mevcut değildir. Geri kalan dö • >;ti "" deniz kudreti zagdt.r. 

b:r tec,cssiisle ha"'taloı un.ç Sargılan ve pamuık yıii1ola· çıkarıp altı el ateş etmiştir. Çı • tirmek de kolay d~ğilıdi r. Eğer retıne verebilmesi içın lınalı5t köntüler belki çete muharebesile 
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a.. __ "' ane"e rı c· kan kurşUın}9-ı...n bır kaçı M'" bo b l N t _,;ı_ • l . Gı.de lerı·n peşı·nden 
.. ıtuk. Adama en . ' •• gijwülmüt kwnral •e ı;ol· k . •-. u • m •ar zorlu del•p içeriye g>r· eza« "~n a ınaeaktır. lngiliz ve Habeş k>talannı meş- n 
le teselli veren Basheki uııNyet gun bi.r tazenin kacyolaı.ıntn a -erreme ıSıabet eıtmış ve be«baht miş olsa bile. dahalde infılik ede. Denız Tıcarel Naz•rı Ronald ~ul etmeğe bir müddet daha de· - Baştarafl 1 jnci sayfada -
... . A . " nı aı· y k kadını kanlar içınde uere senn . ·ncı · K s A t 1 ı · ... u ztz Selcan arkada 

1 

, _a ucundayız. Dalgın ve bit- ' ış. c<gı en, tahn"batuu yukarıdan ro vus ura ya yüxsek komi • vi'm edecoklerWr. niş ve daha faideli nnkyasta yine 
l.a ' ş arını -.ın .. ı · · tır. ·· · k ·· · serlı'" ne ta d l • .~'B" • §lna toplamış yanak kı k . goz ermı açıp karşmnJa gorme m~nıkün değil<t..r. " yın e 

1 mıştır. . ı..a ı ADA: yapabilirler: Mahalle kahvesi 
tarn ., · . 

21 
ur nuıanhsı .. ·· J b Imalat ve DPrİız Tıcar~ Noı.a- L b d h k ı h il... H ıa. k d b-L 

. ıaK ı-çın çırpı ili) or. G : . n_a gorunce yuvasmdan ramvay ugu··n bı·r ... . ya a are e-t er ep aı""iam a~evine, avuçiçi a ar ev iUr lel'ı olduğumuzu öğrenin . alz~- ı ~~ar g•bı büyüyen gözleri, bii . 9 ı• ) J retleri Münakalat Nezareti Un • serinliğinde ba§lıyor. Bu hal, çesi buğday, mısır veya arpa tar-
flr t' .J• d • ce >ır tun 'kogu· ı;;un .. ·-.1 k ..A . ta yan ar vanı altında bırleli'T?lic:..tır. cöl<l h k~t • . "th' 1 1 . ıtlak' 

1 
Vut f! er gibi İçi hur'kufa• ' uzerıuue Or~U~Ç çocuu-u az kalsın " • . • C are a a manı mu iŞ Si • uSlna çevri iverır; ŞU §1 .. 

'ak iııilclı•ıJi. korkunç .dolaşll sonra vaıagı- T b ' ·:ıkiarın ve kum fırbnalarının Halt:l.evi de, üz.erine şu bu ekilceltı 
- Ellı•ri ayalkları dökül" u~n içinde yangındaR kaçar gi- d Ü d 0 1Uk U 4 d ı htikiiın sürdüğünü göst.ermeikte. tarla da, yeni mensuıb veya 6ahiPJ. ~r ıavalluuo 1 ttrab .. ~- bı istimdatfa ba§ladı. o ruyor u . yaş' ın a bir dir. ~'k.şam serinlıiğinde büyük lerinin elinde, oranın yerlih?rine, 

'it' b" .. . 1 nıutbış s ' ' d' b - zapt k ast h" k •• Ut un kuwetimhl k - U • ou •. .• ıye agmyor Bugi>n Beyuu. Kurtuluş aras•n. a mı Y a are ata girişilemez; gfüogilce, kabillyetçe veya teknU.. atıı~a çahşıroruz. e urtar du. BclH ki. taze etlNi gibi içi· da ışleyen Mustafanın ıdaresınde- ) yavruyu ö)dÜ- gece ve karanltk harekatın deva·- çe daha rlerl bir şehrin sakinle~ 
Taııı hu sırada de caytr cı:yır yanıyw. kı 163 No. tu tramvay. Çar,·ı·ı·apı ça IŞiyOrJa·r anına büyük bir manidir. . . ne YaTaŞırbir yen1lk, bik' cGörii.l'!! 

taşk111 b' ) anamızda Ali h k - Al t l .. gülge ıı.r d" 8 - • ., ...... araklm· ile 'l'ilrbe arasından .. çeıken - Boşla fı . ren cana vur man - ta yan ileri hattk ... memlş §ey» gösterebilsin .. biı 
••rcık •çlı ii ii " '· u kı ntıı Öf><y;.,, bic•• su! diy< ıırai· nl olarak iinüne dokuz yaşları~:. - .. ra. l ln<i oayfoda - t• Sollum mıntakaS.nda .e Mıs>r iııtlhale doğursun. ad~t. ~ z.g n tavırlı genç ı varıyot: · İsmaıl uıminde bir çocuk ç,ık ~ sonradan lngil~ mu'kablt taarJ'\l· (Baı tarah Blriaci ~ifede) topraklarından 7.8 kilometre içe. Bu vatandaşların ç<>Hundan, i . 
.ı.,........, •. ••• baıın. 1aldır Nitonh" l ... alı. i\>nde · ••· tor. Sotukk-1•hP • ı..,,ı.oı';;! '" •l• piitb."Hll!müş"limtl. ,d~. bin, 2 sene evvel. Muhacir ride .dunqw;t~r. 30 Nisan akşamı deal kriy muhtarı, ideal nahiY< 

..,...._ Kil""'in ""' i . )-v~_yJ~lar ~asa bütijp üuı'llC!i yen vamuaıı. derh.a:L ~ulert sık.: k Soılumda dUşman ;.. taral'ından Rüstenun 4 Y8fıodaki ktzmı ~lman ,-_ t~lyan. muhasara kuv- mi.i<İiirü, ideal vilayet mec1isi ~ 
ı.. ~aşkın göl,.~ .ı .. ·töyı or~11~ yıkıl..,. bed'bebt v~ miitellekkil b ulaıiıl.ari m~ti6dlar, ~ıa~-1 Gııa be.r.bad ~~ ve bil ı.~ .. ıc:!ı .oo. vetler:ı Tobrıık kalıesine tekrar zası, 1ıatU Jt,;.. hocası o1*raJr isti.. •t' pıın· . o • e g .. hy L' uh • __ 

1 
mı., ve ara ayı durdumı..t.t•,t_ur. ,,_ ~~ :. .,

3 

•- . ııı1 aHrtan °r ve utr re-u AtUam gilbi • .şevgiliıti· Yalnız, vatman, dav•anın""ya ka· 2lallının Sidı Barranıye yaJ>tıtı ğatlllk ceeed.ini hlli. çukµruua at~ bJr hücum yaptılar, 9~1 yerıe.idle fade mliınkündUr; teihJll"tı ta~ &dı" • ·ŞU cevab .k · b ... .__ ·ı ' t··n k ) · ~ .1 or: ı e mn aşım kolları arasana .~ıp dar 90(:\ik bır parça aüa-üklendı • ı erı '4lyan ban!keti · esnasında m~tır. Yapılaa t~rkat sonunda a enın dış müdaf~~ ha
0

tlarına olınayan yerleri!l kır.tası i~Jer~ --Karı ıl ıın dend' yatağına yatJrdı· Ve -;ırçıpla~ ğm<len hafif bazı bereler alm•• _ kullanıbnıŞ olan m·•ıOcliann ayn,_ manav i.brahirnın u..,, oğlu 17 ginneğe muvaffak 0\dular .. M°u- müteı...,,., S>fatile, pekili' bir 
Dokt 1 un. .. d" .. .. t • d b' k "" d B ..ı So'" },, nd M-ı..- bu ha be de ed . or ••yret ;çi n 

1 1
. rncu unu goo erıo en , le ,. hr. Bu kadarlar, bioyilk b1' 'kaza. ır · u u a, ,.um mınta.asında ,yaıı> . a wuuut faciayı gör. re vaın iyor. lngilizler müddet bunlara gön!ürülebilir, 

rar orar: (et ır, lek kanır .gibi sıkı salu üruü'kteu ~an kurtuhııuştur. Vatmanı teb- ha•ekaCla bulunan ' kuwetleri11 müş, ~brahirn üvey oğlunu tehdıt daha çok kuvvetle yap•lan bu Bu surede de, elenmiş, ıstıfa ·gör., 
- Canım !lf'U k d sonra başını sa~~arına dayadı, "ik ederiz. ekserısının Italyan olduğunu gös- etmeğe başlamış, bunu kimseye taarruzu da pfüJciirtürler ve ka. mllş bir 'kültür merke7.inln :kcn. 

tıu, a ın mı· . . . • -ı - . _ı __ :.ı ı l nd • •çın ıçın ag aınaga ba§laJı. Is· tcrmn\tcuır. t>ôylerse kendısioi keseceğ'nı bı''" ~yı e !eri e bulundururlarsa, dinden d şarlya atmak!a ~ bir 

- llayır elendim h hak kıza göst•.rnıeden kıvıreıl< lere u .. o•n ve y•ni ay•lınağa dı.mişfü •• KızcağızL e""elô boğa. hu eP<'yce bU.-ilk "b"r muvaffaki- §ey kaybetoieyeceği bir takım 
na~ kıuhnın karısı'tiıtıı '"n ya. saçlH'tnl yoluyGr, znalh Dora başlıyan solgun kadmların j· y . ;rak ahırda gübrelerm alıt na s~k - yet olac:ıktır. insanlar, ana vatanın ~na çolk müh 

1•le ı " · ·· ı · · k arın -::'J ı ı T ı. l .• • c P. aula~ılım u. R h goz ernu apaıh vmılata .. doya· niltileri koğu~la ürp~nnder do · . ayan manav brahim, sonra onu o"ruk kalesi dani~n taıkvi- taç kısımlarında yepyeni filizler 

.. .,tı Dora · • aı1 e- tnadı· ·ı· · · · ı· · · /kl' b b · b b l k k d d b'l bthaht _ınkn nı§anh 
1 

olan· bu . b" Jl1 <evgı ıomm g•• • •nmr la~>rıyor. Arhk yap~cak ._ ya ayan· ;r ay "çuva a oyara ereye .atmak ye e e ı eceğinden ve hasınm verecek bir aşı vazifesi gönnUı 
• aş1 ı da hi · Rl ır ~erenat glbi dinJ .. yerek :zacak ne laldı ki. ayaklarıma- . ıstem~ buna muvaffak olamayın ~eri muvasalası üzerinde bulun • olurlar. 

7.:ı gıtti ) 7.llU \"anımı k' h' ve L~ ıep lterahcr r : ._ •a ın ır il) kın·a tlaldı. ZID ucuna basnuk kot;u..tao "~ .. ·~a bılahara ~vallı yavruyu hala duğundan Alman • İtalyan ordu- Ayni şey, bir \...,..:ka tandn. d'-'11 .anının k w a<'ıa ~ur. y . -o 'i' U d b • ""oj - ''l!llınna Ç•khk' . anımızdan »ra .. ,. ame- b ... alunıedeo uzaklaıuk. Ç e e 1 eser . çukuruna atm•l üzerine de b" su iç.n tehlikeli bir noktad-,r. Al- !ar için de varidd1'. Bunlar, d~ 

K 
lıyat arabeları g~çiyoı:, te kere Tarık Miimt.az kaç büyük taş otumnuştur. •nn.nların, bu kaI:eyi düşürmedik. kiş dikmekten tütunu~ da yemek. ara il 1 ' ,.ııo ' •= Aradan yıllar geçmiş, nihayet ce ~rka Mersa Maruha doğru ge. pişjmıeğe ve çamaşır yıkanıağa 

... üdiir(JBi.ı'a~u.' birıJlci &ayfaday) o lari e A~. a.doi Iu.ya_ ,gı· de.cekler için tarife . lbrahimin üvey oğlu hadiseyi hırı nış m•kyasta harekete geçmeleri. varıncaya kadar, Anadolunul'\ _ ' rol\nascbetle muhtara aolatmı< • nıuhtemel değildir. bazı yerlcr.nde rastlanan ge"):k 

_,ş, ü~ü!cü ı::!:~it tedbiri al- ç~: :=n•llır. Hefkeş k~ndisi İ· yedi~cl giinü .•kş~~ı .son veri~- J ye~lerle~ ellerrncl'eki bilet nu• tır. Muhtn zabıtayı haberdar et- VUNAN1STANDA: ve ipt:dailik. ınenz_arası üz.er.ne. 
•iirekk k ' ._lud.ııı y 

1 
1 1 yer. hulabile<e)ıtlr. ttklır. Ba nıh~det •ç•nde ıehr.- , marolarona göre hanıı pa· ,.e nuş ve müddeiumumi •le alôka • Termopilden i~baron Mora" •· sab gibi benobe>•Z bir örtü ..,,. 

la ep ~o muntazant kat . 0 t1aların qyalannı nakleJmek mizden aynlacak 3S.0Go kişi A- h . tt H d d darlar mahllınde yaphkları tahkı <loas.ında Mataban burnuna kadar rebil'rler ... 'Fakat kendiiıe~inin de,. 
r haaırlanmı ... •ar u-•k n- üzere kat rl . . . . angı saa e ay arnac.ııı ın ı· ·ı· k f i · · ' • ... h • ,. • - •• rahat . • ora ayn 1'ac•l •a- nodolu >dayetlerıne nakledıl- ·r ~ kat ve tahkikat ..,nunda hali çli. ngı " '"' armm rical!, tahliye- orala•·aa gönlükleri saf ve işlen • 

..:; ·~ ..ı.hılmesl için , ...... "°;lan •live edlle<oktlr. mı, olKaklonlor. '"'•• ~ô-•lılerl hakkuıclo ha· kurundan k•wağızın .,.ı.el1'1i ve '.'• irkôh• ve nakli muvaffakiyet. menılş güzellilderi, meçhul kal • 
a laum ıelea biitün tedbı'r. •1da..,.._an nak·ı·1• .... 8ıa ıı 35 000 k' 'l'k b ı. f' · t ı · ı d' e cere.van etınist·,·ı-. Ardcı k ta - m!c ımka"nları bı' r sehir?! zekasi.

1

• rn-.aata \ .• . . ışı ı u •• ıleyı eş. zır anaa proeramı aşağıda tal- .<en isirun boğulıduğu kayışı nl<'Y· " • .... 
Tarôh Saat Bilet No. "tluacak ı. .. öroam kU e.ı .. kimoeler;n gid<cekle•i silitile yazıy-.: dana çıbnn.,lardw. Suclu bu 'ar, vazifel<!rini iyi Yaparak" Aİ. derhal keıfed•reiı lstallbun .. , 
il Ma1,. 12,30 Sll3-

6291 

Gidöı..,ek Y ..... r '"aZ>yet karş.,. nda tÇo<uğun is • .;an ileri birliklerin;° oyal?m•şlar, ze~k!nln eleğinden · geçimıeleri 
12 • • Haydatp-

1 
Gidilecek yerler Torôh Saat Bilet No. keletini düımanlar•m mezardan biôyUk kıs·ınların iN<!ibi ve ·nakli ve bu milH cevher k•ymetle< nl 

13 • 6297- 6473 izmittea A an zmite kadar ZI .• 11.40 10947-11097 • k ··n müsait z.am~n kazandırmış • yepyeni terkiplere dbğru götür • 
• '474-

6643 
daaazarına 

27 
z çı arıp buraya koymu~lar) de _ H • • • • l .30 llll!ltı-1133% • mı'!'• de mezarhk dahi ıe>k"k e . •rd.r. 60 bin· kbilik blr ordunun mek lüzumunu duymalar• li • 

6644- 6820 • • • 21 • 16,40 · · l1333-UHZ • Elizığ araııı ~ilmıiş ve yeni açılmış bir mezar 5 bin in~anını haf.f vasıtalar':aliımdır. . 
1821- 6992 • • • Z8 • 12,:ıt 11$43-'lllH Oôyarhalara kadar ara istu- görülmemiştir. }ki sene ewel es- ">lr!ikte kUrljrmak· bir muvoffa- Hulasa, iıık~Bbm ·kültür :stılna 
•99:ı- 7153 • • yonlar rarengiz bir şeki~ ka,·bolan bv ':iyet sayı}Slıbilir. f ıi~liz ordusu. He. alikalı k.ıs~ml.arım ~şarm 
'll8Z- '1323 A • • 28 • 16,40 11691-11841 D' b lu " d 1 i n bund n b f ..a .. _. ........ V lrh ıyar • • cocuğa ait el<> ayet bu su retle ta "un a ta•naıni e esir olmaso çok Ç' a ıy • " ı rsat olan>au • 

7
304- 7;;19 Vezirloandaa Eşkl:bl •na• 29 • 12.30 11847-12001 • vazzuh etmiştir. Suçlu yakalana- "uhtemeldi. lckôi> için Moradaki Zaten. mıılut ve hayat şart lor n o 
~528- 7732 Eski .. hire re • 29 • 1',40 12902-12152 Kınklıale rak adliyeye verilmiştir. · üJ;ın limanlardan ve aç•k plAj • blrdenbi>e değişivermiş ob>ası 

7
30- 7932 KUtahyoya 38 • 12,38 12153-12331 Yarköy mlan iotifade edilmiştir. Hava onların ilzer>ııde bir münel ·.q, t• 

793
3- 8104 Afyona 16.40 12337-12520 Beydeğirmenl kuV\'t'tlcrinin hoanbard'Jmanları • lsiri yapacnk, kendilıerini bir ham• 

8217
- 9444 Eğridir 12,30 12;;21-12120 tıcaz Mudanyaya ca karşı hedefi dağıtmak ,.c za - lede dinçlestircL-eik ve yaratıcı 

SIOS- 82•7 16 40 1"7"l ...... 7 b 
0 

Burdura • &. r. -1 •:n• !!' man ka7..anınak için i'.! de ayni muhayyiılelerini gere-gi gi.bi i~lete-
11445- 8611 Ak'"bU.. 12.30 l:!!I0•-13120 Do• - Kayseri yolcuları ;<yl düşünmüş, ewelki ı•az·Jan. 1coktir. HükUmetin. kanuniyetle. 

861
9- 8818 Dgı.., K d' h 16,40 13121-13313 Ka~·seri Müdanya hattına gidecek olan. nızda h•kabın bö!t le yap lncağını rini kendi büııyesinde taşıyan b\,\ 

8817- 9028 ~ • a ır a11, Konya 12.30 1.,314 13·06 ' hük" • t t hs' -...l'} t ,_ · • ""onya .,. - · <> • ara ume qe a ıs t..-uı oo va- yaı.~ış •. ,,.;. • ~ ıçtirııaı tcbadillü biraz te~:rnt a!-
9029- 9207 • 16.40 13507-13748 Sivas sı,ta lar1a bunlarrn kaı.kış saatler; Şımuı } unnn cephesinde yeni t•na alması, htta sadece kolay -
9208- 9391 • l2,l0 13749-13949 • ve hareket ist•kametleri ~unlar - \'<:' mühim vaziyet şudur: G'rit a- ,·)aştırması kafidir. Ondan öte:.ini. 
9392- 9594 Mersin 16•48 1:19"0-MJ 17 • dır: da~:ıc şinı:ıllndt:ki küçük Yunan en ıclar manasıındalu içtimai top • 
959:>- 9803 Adana 

1
1!.·

4
30
0 

14148-l4322 Sh·a~ - D ivrill arası l 5 Mayıs pazartesi günü , saat adahırnın müdafaası büyük bir ı lıuluğun c.şuun u ya?'lr. 

5 
" 14323-14496 Ç 

1 J" 5 d T k B 1 9804- 999. • 
12

_
30 

aypı ı "• e ra vapW"u u»aya gi. rol oynıyacaktır. Bu adalorla Mi. CJrillUyor ki, hu.,, gôbi muaz.. 
!1996-10202 Ftvzipa'8 M 

16
,
40 

l'4"7-l461l3 • i decek olanlardan, 4361 • 4460 nu- dilli ve Sakı7. odobc nı Almanla< '.am igtimai değişiklik!., ve sa.-. 

1020:ı-t0409 Eloğlu. M:ıaı~~d::.::~ı... u.
30 

:::::=::~ f;anoı Kemah aruı maraya kadar olan bilet sahiple- iıgale te•.bbiis ,-deeel<'c·dir. Bu· smt>la'.''eya onunla al!.kah faa • 
J04JJl.'-)0636 lllalatyo 16.40 1sos:ı...ısm ::::~ya kadOT •·:nden 400 kişiyi ve ertesi sah gil 1 na muvaffak olorlarsa Rodosun l•yetler, sosyal bii~yede m1'hi"'1 
ı1J631-ll906 • U.311 152l ~1S3.'9 F.rzineaw- nü de 4461 • 4568 numaralı bilet 1 sevkulceyşi ehemm iyeli bir kat tahavvüller doğma bl' ·yor. Bun • 

18,40 l53Gt-l5SlT sah!o1er'nden ke:Uiı. 460 kic:iyi Mu- daha antacak ve Gir.it a.daş·nın larııı baz·s: 1.al'a_r1L olduğu gibi,. 
En:incen • Dı~ arası _,_ · k 1 - • k 1 1 · ı \.Nllya ıS> e.ıcc;ıne çı aracaktıT. şimale karşı müdafaaşı epeyce bazıSl da hayırlırl•r. 

• • 
• • 
• • 
• • 
• 18,18 

• 12,38 

il 16,40 

• 12,30 

• 16.40 

.. 12,30 

• ]6,40 

il 12,30 

• 16,40 

• 12,30 

• 16,40 

• 12,:ıo 

• 16.40 

• 12,30 
• 16,40 
• 12,30 
• 16,40 
• 12,38 
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•1• 4 EN SON HA VADiS 

~~oun .~i~. fi.kir 1 iNe~~~:,~ı~et] ~ D:~==:~ı~:~~~~=~~ 
ır goruş... Mu·· nakala" t •/ ' lerinin tamiri.ne devam edilmek. ıe Aıı1.taradan ~ gelmiş-

Di.in bİI' haber claha okudum. tOO.i..r. tir. 
Bu haber, nıuharehcnin seyri k•ı• d b• 2 * 19 Mayıs gençlik bayramın- *Altın fiatları dün biraz yi.lk· 

De alakadar olcluju için. tabii, VC ) JD CD il 3 da beden terbiyesi mükelrefleri selmiştir. Reşad5.ye ak.mı 2780 .e 
ve ilk bakışta ebeınmiyetten • 4 resmceçide iştıı-ak edeceklerdir. altının gramı 360 kunıştruı mua-

iri görünüyor. Fakat hakikatte nca 5 . * ~tro1 ofisi kadrosu hazır • mele görmüştür. I 
yüksek bİI' ıteci •enin parlak bir p T T 4 ,,_ •"""" 6 lanınak Ozeredir. u....:ı-.J- açık * Me2arlıJdara ağaç dik.ilme. 

. • • w..aresi ~aut kanu- n.-u.ıuuc.ı pk 
nişanesi suretile tezahür etti- 7 -L :-...:L ta lm ;;..... b~ı..~ ...... ır Yalnız To apı. nunun çok ıalihsız bır maddesı • }"'enıı:~ lllıC.llan memur a a • b""" ~uııv • 
ğinden, zikre şayan görüyorum: run başına gelen büyük derdin a caktır. ya binden fazla ağaç dikiJımıştir. 

Dö Gol kuvvetleri, Fransn _ . * Elektrik. tramvay, ve tünel 
anca'k z.atıfı.lilerırun nafız nazar. 9 * Bu pa.7.ar gunü TUrkıye baş U Mıüd" l'"ğ"nilri tc 

Somali inin cenubunda, Cibuti larıle hır deva bulacağını wna.. pchlivaıu Tokirdağlı Hüseyın ile ki;um .':ulu ._: dş .• 
ile Adis • Ababa dcmiryolu iize- rak bu mektubu yaznlak mccbu- S /'J_ ~ ve var.ıM: ta ıma ....... mesı un o aan ~agai Mersmü 1\ıhınet Şeref stadında d .ti.bar te tir. 
rinde bir m_ı~taka~a ~oplanmış- rıyetinde kaldım. Bu dert, teşkı· karş klardır en ı en menye ~ · 
lar, bu teşkılata aıt hır tayyare lat kanununun bır ınaddesıne tev 1 - Gizli - Bir kadın is- ılaşaca • Buna nazaran idare memurları 
de. Fransız toprakları üzerinde fikan Ldareye namzet olarak mtı. mı. * Beledıyenın Florya plajları esas beledıyc rnemurlan hüküm· 
·~arak, orada bulunan ve el'an P eden memurlardan Jısc mc- 2 - Sarlıoş - Teetıbüf. ve gazınasu dünden ıtibarcn açıL lcnne tabı olacaklardır. 
Vi.,.i'yc mensup olan ·'Ugion• zunlarırun 3 scned~ muhabere 3 - lh.ak ııı.iııiswa - Bir mtştil'. * Büyü:kdercdeki meyva fi • 
alaylanna beyannameler atmış: bılgısıru öğrenmeleri, aksı tak • nota. * Tuııing krup Anadolu vilS- danlığım genışletmck mak:sadıle 
tar.. Bu be~:annaıncl~r Şarkı d!l'de ıdaroden uzaklnştırılacakla. 4 - Beyıu - Şarkta bir ka yetlenne toplıu gezmeler te.rüp belediye bu arazıyı iStmıınk etme 
Fransız Afnkası eskı Başku- rı kaydırır. Bu zavallı maddeaıın 44811\l.Z - Vuife. edecek. ~c karar verdi. 
mandanı Ceneral l..e GENTİJ.- tak.sıratı nedir, bilmem ki P. T. 5 - lki uyu lhirle-ztinnek 
HOMME imza mı ta ımakta T. Umum Müdür!üğünün mek _ içiıı açılım }Ol· .. 
ve LCgion alaylannı, FraOSJZ lıeplere kımul keyfiyeti muhtelli 6 - Rabıt edatı. - Kilıı;e-
Somaföıinde bulunan kıt'aJarla tarihli emırlerire tavzı11 ve tckid !erde ıbuluuur - Bır oota. 
hera\er toplu bir halde ve mü. ec1·ldi Yok. b üddct b 7 - Sl(l:tk - Kırmızı. 
bimmatlarile birlikte Zeila'daki ı:~ı:_·~ au· m ırtındsene 8 - ij:ayret - General. 

o ............ U9... ır sene son a 9 Ş f Ş . 
tlö Gol kuvvetlerine iltihak et- u ffak lam la . . b - e - lil1". m va o ıyan r ıçın u 
1neğe davet etmekte imi~ müddet 4 ay temdit ol'unacakmış.. 

Büyüklük de burada başlıyor. Müddet nazarı ıtibara ahnmak -
Hal'pten evvel, prki Fransız sızın, muhabere bilgisinin öğre • 

Afrikuı başkumandanlığı gibi nihn"'SJ 1 ed ı·· mJ . . . . . ı "' ıç.ın cap en uzu u 
mühım bır mevki ''e paye\'1 terk ı-..M.. l- 1 1 1..-uı11ırııcrm a ıı:unası ve memur a. 
ile vazifesinden istifa ederek ... ~.~ ed lm ,'L 

rın m"'D'·"'u ı cmesı nuıayet 

l'uAm-ıdan A~yai 

1 - Yanlı! - Köyfü kadın 
ların el ve saçlarına koyduk· 
ları şey. 

Nakliyatı Tevhit Komisy9nu 
Reisliğinden : 

Anadoluya a~ıet hesabına 
meccanen nakledilmek için 
müracaat eden haF.kımızıu \'Cr

dak.leri beyannameler ,.e kabuJ 
ettikleri biletler üzerine hakiki 
mil"<larlar tesbit edihuiş \ e 
bunlara göre :nakliyat planları 
tertip edilmişti. 

keti halk bf!ı6a2mıa büyük fcıln 
kirh\lar ihtiyar eden de, let 
môes8eselcrinin zararına mucip 

Türkiye Cumhuriyeti 
• 

Ziraat Bankası 
Kuruluş TarUıı: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tfuk 

Şube ve Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her neYi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye veriyor 

lir MI. 

Zıraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasaınıf hesapla· 
rında en az 50 lirası bulunanlara dencde 4 defa çekilecek kur' 
a ıle aşağıdakı pl.na göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 adet 1000 Lıralık 4.000 Lr. 
4 » 500 > 2.000 ~ 
4 )) 250 > 1.000 > 

40 ~ 100 » 4.000 > 

100 adet 50 Liralık 5.000 Lira 
120 » 40 ,. 4,800 1> 

160 > 20 » 3,200 > 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lira. 
dan aşağı düşm.ıyenlere ikramıye çıktığı takdirde re 20 faz. 
}asile vcrıleccktir. 

Kuralar scmede 4 defa 11 ~J(ıl, 11 Birincik.anun, 11 
Mart ve 11 Hazira·n tarihlerinde çekilecektir. 

kendinden küçiik bir rütbede o- bu enurden ikı güD sonra bılfüs. 
la ndö Gol'ün enırine giren. bin 

tısna kanun! müddet diye tekyıd 

2 - Yücudde !bir uzuv -
Ad. 

3 - Bir nota - D. İ harf· 
leri. 

Bu p1ina nazara.o l l\fa} ı:ıta 
hareket edooek Abu vapuru i
le 1225 lciz:i ve Tırlıao vapunı 
ile de 945 ki§i nakJt.dilecekti. 
Halbuki Abu vapuruna 343 
\"e Tırhan vapuruna da 263 
den fazla gelen olmadı. Mii
racaat edenlerin hu tarzı lıare 

olacağı işikiırdır. Her hangi 

bir aile vaki olan talebine rai!· 
men seyahatten urfınazar erle 
bilir, fakat bumm mutlaka 4R 
evvel Tophanede Devlet ne· 
nizyollarında Na\diyau Tevhit ;..••••••••••••••11!1••••••• 

türlil sıkıntıla:ra göğüs gererc)ç olunan bir sene mUddet hitamın
\•atım için he rtürlli fedakarlığı 

ad memurlların L.cı1erıne nihayet 
göze alan, sonra da herhangi bir verilmesi bu kanunun hıkmeti 
'-ahit gibi, taY)areye atlayıp vücudUnden ortada eser bırak • 
Fraosı'Z. topraklan fızerinde biz. maz. 
Ut uçarak M.yanname atan bu Yapılan muhabere imtihanları 
Cenera1, ni~i'Z. rörüşüme «öre. 

neticesınde muvaffak olamayan 
he" t9rlil ııitayi in fevlcinde. bü· 

memurların idareden uzaklaştırılı. 
yUk bir asker, vefakh Ye haJd. 

malan V(!rilen emır icabatındıuı 
ld bir vatanpernrdir. ki"""' hald ikin . '-•- , __ 

• • 1 -~ ,_. U o ""6... e c:ı uu-· emre -. Ban ısım er varuır ~t m • 
1 • ll in ._ · ü beh t. dar bu memurla.nn mnaştannın 

aemm mı. e sı oır m şa e tediye edilmemesi §Ckl1ııde bir 
hti:vük bır mutabakat arzeda· ı....:..t:. . ~~~~-

le-;___ 
1 

, ,..._ t"lh :_ P. T. T. Umum Müdürlüğünün 
'--Cllera ıe '-A:D ı omme. Q• kanun add 

tni t!ibi. tnm manasi1e şahsen de esas m esinden ayrıJa. 

4 - Çal~arak yapılan şey

Spor mfuabaka ı - Ha~ a 
5 - Kahramanlık tiııı ali 

bir millet. 
6 -. ~te - Şö1ıret - Sima· 

li İtalya araıai i. 
7 - Asmaktan e11ıiT - Çok 

değil. 
8 - Bir erkek ismi - Ate§ 

• tutulan ~ey. 
9 - Duvar ilin• - Herikesıe 

duyurmak. 

Dünkü Bilmecenin 
halli 

•ir GF..NTİI.JIOMME imiş... ra1c böyle knrma karışık yollar-
Ensari Bülent dan hem ldareyı ve hem de me. , ,.........~--.-~~~ 

muru mağdur eden yollara S<ql. l 

1 EKONOMİ l 
1941 fındık 
rekoltemiz 

~~+-..-+--

masındak:i isahetsfzliğin ve bu ' 
1-::-+--+--+--

hardceıtlerctcki doğruluk derece. 
sinın takdiı1ni yu~k ıaT.dll- ve 
himmetlerine a..ıv.ederek saygıla. 

rınu sunarım. 

Bir memur.• 

Faşist lspanyol 
heyeti Berli nde 
Münib 1 (A.A.)- Bitlerin 

Küçük Haberler 
* A.nado)uya. gidecekleriil kı

ra muloaveleleri taraflar aras.nda 

Komi.~yonu Rehılibrine müra~~ır 

at ederek keyfiyeti bildirmele
ri lazımdır. • 

Bu bu usta nakil talehinde 
hulunanların bilha a itina @H~ 
ternıeleri rica olunur. 

Beyoğlu H A L K Sineması 
Bugün 

Matine 11 de gece 8 da 
1. Lorel Hardi Hindistanda (Türkçe) 
2. Kara Altın 
3. Renkli Miki 

Şehir Tiyatrosu Komedi kısmında 
:.3 Mayıs cumartesi lkşamı: 

Türkiye Ses Kraliçesi 

HAMiYET YOCESES KONSERi 
"lsmail Oümbüllü,, ve arkadaşları 
tarafından YALOVA KAPLICALARI 

"Komedi,, ayrıca MONOLOG 
Biletler gişede satılmaktadır. 

TOPÇULAR 
'' K azıklıbağ ,, 

İçkili ve Danslı Gazino 

AÇILDI 
Geçen sene müşterilerinden gördüğü 
rağbet üzerine, bu sene daha güzel bir 
~kilde tertip ve t~yin ~d·lmi~tir.Fiyatw 

lar geÇen senekine nisbeten daha 
ehvendir. 

Tabiatın güzelliği, gözünüzün görebil
diği kadar yeşillik ve ağaçhklar ara
sında çok .hoş bir vakit geçirebilecek 

bir eğlenti yeridir. 

Fındık bOigcsindcn afdığı.nuz 

huberlere göre, 941 re3toltesmin 
fe"-kalô.de olduğu anlaş•:bnak'ta • 
dır. Yalnız. 18 nısan<la yağan kar 
dulayisıle sa:hıle 15 kılornetre me 
safodc olan amalı köylerdeki 
bahçeler dondan ınütccssır ol -
oı~lur. 

muavini Rudolf Hess doktor 
Ley de hazır elduğu halde is. 
paaya falanj sendikaları reisi 
Salndor Merinoyu kabul etmiş
tir. 

Bu ya.,dJŞ'ln rek"t>lte üzerindekl Sahip ' 'e !Başmuharriri: 
~1:=~eki tariiü ynıııa. ·•--llİlll---Bugün: Müvezzilerdenarayınız!--------

tc .... irıni şund.idcn tesbı.t etmek NfZAMOITtN NAZtF 
rni.mıkı.in değıldır. Eğer kış nor • ŞOKRO SARACOOLU 
mal geçmem~ olsaydı 18 nısaoda Nqriyaı Dittl:törü: 
yagan kar h.a:kı:katen tehlikem o. BasılJığı yer: 
lurdu. Bıze kalırsa 941 fındllt re. ___ E_b_u-_-z_iy_a_M_a1_b_n_n_m_~ __ 
lroltesiıtin g~cn yıla nazaran serıya kış mevsımıru.n nonnal geç 
l:Wa bereketli olacağnu iimdi • mesınden ileri gelir. Geçen yıl 

deo soyüycbılıriz. Yeter ki yaz reılrolte dörtte bir olduğuna, kıs. 

mevsimi g.ayrl miısaıt geçmesin. meo senenın ıyı ,geçmış olması do 
Uzun yılların tecrübelıerilc sahil lıayisile 941 rekoltesınin feyızli 

tir ki fındık rnahmıhi pek nadir ve hareketli olduğuna Mnı bu • 
olarak Ust üsW ll olur. Bu da ek- lunuyon.ız. 

::r~~'.:::.::·::~:.:: Resimli Çö.rş a m b a 
ğı günd~n güne ucuzlamakta. 
dır. 

* Şehir ve inkılap müzesin
de pek ya.kında remaşa sergısı 

açılacaktır. 

* Hükumet derı ihracatını 
kontrole karar verdı. Neşredı-

lecek kararname 
mer'iyete gırecek. 

1 ağu tosta 

Hattahk mecmua 

Yahya Kemal ile bir saat - Yazan: Nizameddin Nazif 
Ziya Şakir'in bir mühim yazısı: Abdülhamid devrinden bir esrar. 

Mahmut Yesari'nin yeni bir romanı: SEVGİNiN SUÇU 
........ ~ ....................... 11!11!1..,.:...,2mlillmll .............. m.~ı.. ............ m11 ..... ..... 
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