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Bugün 
6 

,5aqfa 

~iliz cephesinde 
.,..qanların uğra
~ları zorluklar 
._\'azan: ASIM US 
~ler ı·ıınanistandaki kıl\'
~~ .:::;::ye etmekle kıta ü
~ ıı_ ka.ybetmll) oldular. 
~ ~ "-rbın hami kaybet
..:.._~ :k olmadığı da ~üpheslz· 
Ilı...~ il &rada Amerika do· 
~ atlanttktc lnRtllz donan
~ hrdırrıma geldi; .&ikan 
~ .\rr1t:. nıütenazır olara.k ı:ıi
~ -aa başlıyan Alman -
-.."''cı. t.arru7.u da Tobruk ile 
~ dtırdu: yani atJantlk 
~ ~ "-rnertkan yardımı ile, ,._,"n Pbeı.ıı de bilhassa Tobrui; 
.... ''lıl ~ ile kurtarılmış oldu. 
Cı... ~~Jetin ehemmiyctini lal..· 
~ıiıı tık için lnı:;lliı B ş\·ckili 
~. ~ •rp hareketleri karşı
~ be.rta e, vcı sö~·looliCI nu· 
~ 11 ~hin ~a ilf' iM gün "' -
~ ~~ndakı nil<bln f'411l~ a di'k-
bit karldtr. 

...... 111 ti .................... 11111111111111 

Deyli Meyi 
~az.efesi yazıyor: 

Almanya 
meşhur 
catalca 
hattına 

Taarruz etmekte 
çekin~yor 

--<>--
Muhakkak olan bir 

şey varsa Balkanlarda 
toplanan 

Bir milyon 
Alman 

Uzun müddet 
atıl kalmıyacak 

B. M. Meclisinin dünkü toplantısında 
--- zwwwı ..-.._.~- ,_ ~ - --•·•·•••·········· 

... F·;;;çi·::ih:;;~ın korunmasına, İzmir vilayeti-ı 
İn 300 bin liralık milli bankalardan yapacağı 
istikraza aid kanun layihaları kabul edilmiştir 

, ............... , ~················ 

Dahiliye Vekili hususi idare 
bütceleri hakkında .,. 

IVieclise izahat verdi 
Ankara, 9 (A.A.) - B. M. Meclisi 

bugUn Doktor Mazhar Gcrmen'ln ha§· 
kanıığmda toplanmıştrr. 

Celsenin açılmasını mOteakip nı~ 
namenin birinci maddesini teşkil eden 
"Çütçi mallaTmm korunması., hak· 
kmdaki kanun 10.yihasınm mUzake:re· 
sine ı;cçUmlştir. 

Bu kanunun müzakeresine geçilme· 
den dnce Dahiliye Enctlmeni mazbata 
muharriri Galip P<-kd (Tokntl, rncm
ll?kctte bUyUk bir ekseriyet teşkil e· 
drn köylUlcrlmizi ve çlflçilerlmlzi a.ıl\
kadnr eden bu mesel<' ile en ziyade 
cmniy"t işleıilc alA.kndar bulunan teş· 
kilo.tın meşgul olmllllı llıznn gelecc~ 
ni sllylcmlş ve dcmlşUr ki: 

~~~1~1'&ftan Japon haririyc 

~"1 tıokaıııo Bcrlln :r.iy~r-
t -· 'bi. ıııı "'' ziyafette Alman ha.-

1 
1 ı..orıtlra, 9 (A.A.) - Deyi! Meyi ga· 

1 
zetesin'n ukcrl muharriri orta §ark 
hatt.kA.tma dair yazdığı bir makaıedıı 

- McmlPketın emniyet ve asayişi 
ile meşgul olacak bir t('ŞkilA.t.ımız 
vardır. Bu emniyet v~ aaaylş işinde 
yalnız çiftçi malının korunması değil, 
ııan'atı{a.r ve tüccar mallarmm da ko· 
nınması, menkul ve gayri rn<'nkul bU· 
tun malların, ırzın ve namuS1Jn ko· Diln 111 ccl.istc beymıatta. bu.batan 

Dahiliye Vekili Fatk ÔzfT'dk ~~ ı lo'on Rlhh~ntrop Imııı 
L~etı n hahsedc;kcn: "Diz 
~ ~t ~rbf kazandık; 194J se
\~1' c~ı.a bUtün dünya hunu 

' b "C&ktır.,, d<-mt olması 
~'llfv'-tt.aQ defa Hltler son \enli· 
~lıı, 1"42 senfl61 için harlle 
~l'tıı l'nldan bahsetmesi Al
C.~ dhllikls nlkbinllkden bcd
bı.~~11 e-ğiıse de kati ıafrrin 
Cllı 111 1rtn tahmlnlert k&dar 

·~ g~<hğr kanaatine gelrlJk· 
~ ~trn.l§tlr. 

BAÖDAD'DA 

Irak harbi 
devam ediyor ~~!&~ılıyor \d Almanlar 

~ harbi nasıl kaZ8.11ml':i· -----<>-- d ..S: 1 Afrikada ttalyanlar- Tayyare meydanların a 
ı.:~"d bat'laihklan taarmzun "f)"'- en de o kadar emJn hu- M .. t h .. ş 
~·~rıl'dı. Alman - ftalyan U ' 
~ dlğ nln bir taraftan Tob-

~ ,~ ~ftan Sollumda bir g n ar 
~-~ bir zaman takılıp ka- ya n 1 
~e •li Afrikada bily:?.t hal"J) • 
\~ '1ııi lrnkin ız kılan sıc~k -o---

lııı;ı~ grup çatması Akdeniz- b ı 
, d~l 1. donanma'4ınt ı,:ıkarmak ı·talyan . su ay arı 
,,. edıten harek€'t plimmın 
.\' '"ı. ""hep oımnstur. Irak ordusuna askeri 

Eski Yunan 
başkumandaıtı 

Papagos 
tevkif edildi 
Lonclr8, 9 (A.A.) - Oli: 
Atına radyosu eski ba.§kumandaıı 

Papagorla hariciye mil t~an Mavru. 
disin "~ diğer milste§arların tevkif 
edlld ği"i bildirmektedir. Çolakoğlu 
hUkflmet' Almanların emt'llc bu zevat 
bskkmdll Aımanyaya karşı harbi talı 
rik sucundAD takibat yapacaktır. 

Yunanlstand:ı iaşe vaziyeti hergUn 
daha Z'yade fenaınıımiı.ktadır. Halka 
gUnde 125 grem ekmek ve hs.ftada 

125 gram makama verlımektedlr. ~ '4>ıı~lınanıar hn."rı me,ı;imi müşavir olarak 
)ı~ ara kadar ~.mali Afri· l 

1~ Uı '"l.'dlarını tamamlıyara.k gitmiş er Matsuoka diyor ki: 
~,, Gtııt:tiııe yapıwa.ldarı taarruz· lngiliz hava 

-ıı Kahire. 9 (,\.~.) -
' ? \' !lonra mı ha.şlıyacak- Ort.a Şark umumi karar· A er·ı ka '1_~1bı olisa her nr.~·e mal olur- ku\•vetıcri be sabahı Raşid-hava Us· m 
~ Yaz ıru:wslmlnin yalnr~ 

1 
g{ıJıı, P<-rşC'm ıkartılmış olan bUyUk 

,, \~ içinde çöl harbine mı sil civarında ç n öğleden sonra h be g·ırerse 
~ ..... ~ .. klerdir! Bunu bilnıi- bir yıı.ngınm aynı ~tıı olduğ'UnU bil· ar 

llrat bö\·Je d<.' olsR Jn~. Mllı. ş.JdeUc :.anma Fransa Uze- k 
t &! • d' Almanya ve J d • ece ~~ tftal'Qı 1 

trda bo!J durmadıkları dlrmekte ır. i tımk etmiş ponya a gır 
~~ ~"cakJan m:ılfı,nılur \'C r'.nde bir çok akm:~rabu~un, şimdiye a 
~ 'ekili Çö~llln şimdiden otan pilotlardan bir ' vangmların en N B 
S ~ ltte\·cudJyettnden hahsf't- kadar gönnUş .olduf'.ı~miştlr. Resmi Ncvyork, 9 (A.A.) - D. · : 
S.~ '1tt 1ttllyon ku\"\etin mütema bilyU~U olduğunu 8 ~ k bUyUk ve çok Japon hariciye nazın Ma~ 
~ ~~ıt•lacağı tabiidir. Am<'rl- teb!iltd~ bu yangm ';°. ne ta\'si! edD oka Nevyork Times garetesinın 
~'>'~ kelinin Kızıl dcnizd<.'n ehemmiyetli) keJııne en .. J, tc) ' (Devamı Sa . .& sü. ~ de) 

lfh.. t1ı11a ~a.r doinıdan doğnıya rrD:~ct~ıa~m~ı~S~a~.~4~SU~· ::_~~::;;;--::;~~;--;;;;;ıı;;~ 
~e 1ta.1rnrp ma1ıemcıer1nı ge- __ ,.:. ta taıessı giren Bayanlar 
~~le o atan da orta ı:;~rkta •ıır ~k ve or il ' 

-:::_~::x.~ı:;' ...... •a•a • s 1 r Cemi eti tarafından 
~ld Alınanıar ~imali M- Vardımseven e . y \J 1 k 
... ~ klıwetıerlnl tak\ivc için h ger"ıs·ı hizmetıne çagrı aca ~")'o llcola.ylıklardan mahrum cep e 
~ 'er ar. Ordulannın ~iyocck- • 
~ '-lııı11 hc.-n7.ln lhtlyıu;larını a.'4· 
~ ,. e btahsus olan tayyare
s_~, e\ kf'tnıe.ğe mecbur ka-

lıt, 'k 8u ta'\'yarelerin mü
'"tı ._•~ını da )Ollarda lngi. 
' Y)'arel<.'rlne kurban ,·c-
~~ ~tıraa.ı 
~~ ~~ ları bugünlerde mel'j· 
~~ e11 C3aslı mesele budur. 
~""""~ l\ n Afrika.da mağlüi:;i~·etl 
1 ~b kdeniz ıı;cnl,:ll"inde olan 
~~ ,~nl~ ağırlığını kendi Uzer· 
• ~~a:" zarur~tinde kalma· 
~~~t Jı, ları harlıln başında ha
~:."'tı, ~llr-rindt'n g~mlyen zor
~ t.11 tsııa.,tınnıstır.Bu zorluk 
~~lıııt('Un tarafı lı.c Akdeniz 
s.~ cı: Kenl~il'mcsi ni'lbctindc 
!'I "-':eccı;ı artmıı: olan her 
~ ~ ente \'C ben7Jn 'c pet
~ ~•tını temin edebilmektir. 
~'!< Otıanrnasmı Akdcnlzden 
--~ \tive Avrupa kıta..'!ı ili"' Af· 
...._, t t\in şimal memleketleri-
~ .... ~ek Almanya için stra 
\ ele.., l;d'ı< tn<.'n~a:ıt1cr kazan

.... "'"'~'' ise de bu tcşebbüs-
·~f • 

. ti Propağanda Kolu içtima 
Yardım scvenlCT cemı)'C - 'yazısı 3 üncü sayfada -

holiıule .. 

hakimi· 
kltasındakl Alınan A ,·nıpa . Urür 

l'<'tlni kıymetten düş • n • annaınl· 
. Onun ic:ln clha~ı;:~ eden, fakat 
y~i Balkanlan tsııendertYe ve 
lm&li Af rikad& 

Süveyş istikametinde Tobruk ~e 
Sollwndan sonra Uerlemeğe lmDD 
balamıyan Alman ,.e 1talyanlaml 
bundan sonra ne yapac:ıek1amU 
merakla bekliyor! 

( Dcı;a nı Sa. ı. 1 rl.e) 

Almanynnm mümkün olduğu kadar H t 1 R it h b 
TUrkiyeye ve bil~ bu memleketin arp en sonra uzve ar e 
en kuvveUi müdafaa Jıa.Lt.mı tc§kU 

eden ve şimali garbldc Çanakkaleyi Nasıl bı·r du·· nya 1 gı·rmek muhafaza eden meşhur Çatalca battı-

rıa taarruz etmek~n geldneceği neti· • • k 1 k ? . • 
Ce31ne varmaktadır. Bu muharrire gS· 'sıstemı uru aca • ıstıyor mu ? 
re A ımanya Surlyeye tayyare Ue kı· 

taat nakletmek ınır .. uyıc TUt'klyeyi Lord Halifaks bu mev- Kararını ve fikrini 
bert.arat etmeğe ı;aı~caktır. Fakat zuun esaslarını İzah etti Panamerikan kongre
fngiıwre Kıbnsı tuttuğu sibt UMU ts-
kendcr:iyedr buhıru\n tnyUI.z filosu da sinde sö liyecek 
bu taratıarda1d aul&nla JıareMt.alda Almanlar 40 bin (Ya..""1.'lı 4 iincilde) 
tamamly1e serbeat bulunmaktadır. 

Bun:ı mukabil .Adalar denizinde va· Polonyalı 
zlyet roıkadır. ÇUnkU bir adadan di· 
ter ad:ıya Pire gibi B1Çrayan pike k 

1 
. 
1 bombardıman tayyareleri bu mmta· at etmış er 

kada millhl§ bir tAbiye kuvvetine ma• 
lik bulunmaktadırlar. Muhakkak olan Şi.kago, 9 (A.A.) - İngiltere 
bir eeY var ki o da Balk.ınlarda top· büyük elçisi Lord Halifaks, Şı
tanmış c.lan bir milyon Almanın uzun kago ticaret kulübünde eu be. 
müddet abl kalacağıdır. yanatta bulunmuşru!'; 

Günlerin Pe§inden: 

icad, tatbik, 
taklid 

Bitlerle ve onun barbarlariy. 
le yapılacak hiç bir bnrış hı:.kiki 
bir barış olamaz. Büyük Brita11-
ya, yeni bir dünya kurmak için 
gençliği, şevk ve hcye~am ve 
.kuvveti ile Birleşik _\\.mcrikaya 
iltihak etmelidir. Bu yeni dün-

( Devamı Sa. 1 sit. 2 d.c) 

Sovyet Rusya 
Norveç, Belçika ve Y u

goıla v diplomatik 
heyetlerini tanımıyor 

Mosl.m-a, 9 ( \.:\.) - Sovyet.ıer 

Blrlfti hukOmctl, Noncç ve Bel~ 
diplomr.tik hcıyctiorini bundan ~ 
tammıyıı.cağun blldırdlkten sonra. 
Yugosl:ı.v diplomnUk heyctlnln de ar
Wt tanmmryacağmdan Yugoslav def• 
tlğlnl haberdar etmiştir. 

l\losko\ıı, 9 (A.A.) - Yugoslav • 
çUJğl memurları, Moskovayı t:ırıRe 

hazırlanmaktadlt'. 

İngiliz ııa,vek.111 ~·örı.il A-.am Ka- r~·+•-.+•.+w...._ ......... ...._.._..... _ _..._....., ___ .._ __ lllııı. 
marası milzalcerelerl BnMA11da modern 

=~ ==:ıJ~:r::!'.= UıkA- l Atlantik muharebeleri 
''G~en harpt-0 tanklar saatte 3-1 En büyük lıarıılc ro sahne o!ac.ağı sö~ lencn Atbntık denizinin Ame-

Jdl(ID)('tre gidecek \C mlt,.Jyöz a~l· 11( rika \C Av:rupa;ya ulan mesaf iı YIJICI mufas 1 bir haritasmı bugün llOll 
nf'l mukavemet edecek tekilde yapılı· ııa~ fumızda bulıu oli&ınır.. .\~ r(C Jnı.k hıırbl sahasını 'e Cebeltlttank 
yorclu. o zamandanberl makine fenni mlistahkem ınc\kll··rinl ı(o~krcn renkli haritamn:ı almnJı unutmaynnz. 
n kııd:.ır ilerledi kl, şimdi ııaatte 25 ~~---...-.ı,.....,..._._....,._,_,...,..,.,. __ ._,_,.... ___ ...,.,... __ .. ,..,. 
mil giden ve top ateılne muka\'Cl'ftf.!t 

eden tanklar yapılmaktadır. Bu t,e.. 

rakkl mııer1n bllhaııM ısttrade ettiği Siyah camii g6zıtlklerde lbtlkAr yapıb1.-ıırı: 
bir 1n1u1Aptır ve bu lnkı!Ap ba.rpt.en 
f!VVelkl yıllar zarfında teknik aekeri 
mahaftlln malCunu idi. Bu lnkılAp, Al
man f1krtnden dPğll, lngllizler ile C.e

neral dö Gol gibi dlfer bazı adamla
rın zUılnlerlnde dof111U1Jtur. Bo inlu
ı•p icat ftkrlııe malik olmryan, fakat 
taklttte ytiklM'k tıalAblyetl buhınan 
Almanlar tarafmdan bldm vahim u· 
rarmnza olarak ntltımar edltmlıtlr.., 

Bb. bu llhlerde blr ifade batası bu· 

lundot'11DU ıörüyoruz. tnglllz Bafve
klllnln "Almanlar Franınzlar ile 1n&i· 
lh.Jerin icat ettikleri bir fikri taklit 
ettiler • ., deme9l dofru o1mUa l"f'ttk. 

Zira ıcat ftkrl yalnız batnı& ~ ol
maz. Onun tamam olmaP için tatbik 

ftkrt de bulunmak 1Jb:.nndır. tcat tik· 
rtnln fWya.t ııa.hurnda tatbiki lı;cı za· 
ten mevcut bir maddeyi aynen yap
mak demek ola.n taklltt- bqka bir 
!fl'lYdlr. Şu bıllde Almanlarm tank al· 
IAbou tekemmUI etUrmek balamın· 
dan yaptıklan ıteY• Frıumzlar ile ln
gtllzlerln dÜf lindtlklHI ve Uk mock'J
lerlnl "-ercllklerl ftldrlerl onla.ntan ev
vel fllJen tahakkuk etttrtp ontularm· 
da ku~ olmalandır. 

Kısaaıdan bJMe: Hayatın ..ııaamda 
elde edllıen terakJdler icat ftkri Ue tat· 
blk ftkrlnln blrlepleeindedlr. Aksi 
takcl1rcle en kıymetli Jea.t tıklrlerl ile - Si~ ah caınh gözlükler de iki ml~tne rrJcmte.. 
bot ba.yalM a.runıd& ameli bir fark - Bari penbe camla gözlükler el8a atlcdillrdl. Hlı; oh!jt\zea o."ta1tfı 
yok clemddlr. BASAN KUllÇAYI penbe göııterirdl. 
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adyo Gazetesı 

aarff matbaası 
ostahdemlarinin 

Dere Heri 
·---•-._, 9 (Vallli) - Anbra 

nllk"'lilee* olan maarif -.t
fuU.yetinl temm için ktll 

llkitaftla leçl teknJsyen ve ..._ 
mtlıltahdemlerba tedadld hak
~ bran vekil

Jaeyetinin tasvibitıe anohm -

mn Amerika donanmaaım Jıaıt>e 
hazır olduğunu haber vermlttl 
Harp gemilerinlıı ticaret gemileri
ne refakati harbe jşt.irak m•nen. 
na almrrsa J aponyanm ne yapa -
cağı sonılmWJtu. Bu suale cevap 
Olarak ta Ma tsuoka §U l!l6sleri 85)"
l emjşti, 

.. _ Japonyanm Uçlü pakta~ 
raklnin birll!d de Birlelfk Ameri -
kanm harbe gırmee1ne mani ol
maktı, Amerka muhaaamata ifti
rak edecek olursa Japonya da ~ 
refI ve Mdakati uğnuıa Almanya 
ve ttalyanm yanmd& harbe girme
ğe mecbur olacaktır.,, Fakat A
merika, fngiltereye ya:rdrmda o 
kadar ileri gitmiştir ki Pmdidea 
harbe girmf aayıleblir. 
HABEŞ İMPARATORUNUN BIB 

TEKLtFt 
Bet aene !!Ollra Ha.bet 1mpara

tonı tahtına oturmuetur. 
lmparator, İDgillzlere yaptığı 

bir teklifte, kendi .kuvvetlerinin 
İngilizler tarafnıdan .istenilen cep
helercle kullıuulabllecetınl blldir
m!ftir, 

TAYYARE İMAIATINDA 
REKABET 

Yapılan heeaplara g6re Almaıı
larm ayda 2000 tayyare yaptıtıa
n anlqrlm&ktadır. 

~llizleriıı Dk zamanlarda tay
yare imall bundan p9 dftn idi. Va
satı olarak 1500-1650 tayyare ya
pılmakta idi. Bu yıl Amerfkanm 
da :yudmılyle İngilislerin tayyare 
mevcudu ayda 2400-2300 ve 1M2 
de de 2900-3143 tl bulacaktır. Bu 
vaziyet te Almanya fimdlden prt 
kalmaktadır. 

Otomobil kazasına 
kurban giden 

talebeler 
Bugün merasimle 

gömülecek 

'Amerika donanması
nın bir rekoru 

lkbsat 
mDdDrlD_, 
Beclen Tı ...... 

miikellefiyeti _..., 
. bir taftllU 

Amerika, Amerikalılarındır .::ıa-::.~ 
diyen reisicumhur, Küba adasını nasll zap- E::~ıı. 
tetmiş ve lspanyollar nasıl harp etmişlerdi ~: 

Dtln"1 ajımllarda bir .'rekor,, 
lıaberi vardı. LoDdra1I bomber
dwnana gelea tayyarelerin 23 ta. 
Desi dtlşilri1JlllOt 

BttyOk llal'Plerd• balla 'bemt'r 
enteresan rekorlar vardır. Tarih 
llOll Amerika - .t.puay& harbinde 
o vakte kade etine rutlanma.
MJI bir rekor kaydeder. Ba rekor, 
cidden meraklıdır. 

Kftba adam t.puı,um lılareal 
attmda idi •• lılyan etmlttil'. ı.. 
panya, buraya A vnıpadan aııker 
eevkettfit halde bir ttlrttl leyanı 
but:ıramıyordu. Bqkmnandan 
Veyler, netrettiil bir beyanname 
ile alıaltyi aelıert mevkilere gel
meye davet ederken adada müt
hiş bir açldt da beflam11tı. Kimse, 
hiç bir emre kulak UlllJ)'Ol'du. 

Amerika, tebaumı muhafaza 
~ bir lılayıl ıemW göDclermlftl 
Ba gemi, eerarenPs bir eetilde 
ve br inlilAk neticesinde batmca 
• deillti. AmertkaJılar, pmbıln 
batınldıPıı Jddla ederek dems aı
tmda tam bir ay tahlrlratlar yap. 
tırarak raporlU hamlattılar. Ve
rilen raporlarda semlnl:ıı batmldı· 
ir blldlıill)'Ol'da. 

lapanya htıkQmetl de aynca b1r 
tahkikat yapt:lnml ve Amerika 
raporaaun tam addi bir rapor ba· 
sırlamıuttı. l'lıbt AmerlE&, ken
di raponmdu ......... , Dml'I dik 

RUZVELT 

bte almıyordu. .. Amerika Amerl
kalJlarmdır" dbturunua mUdafll 
Rebleamhur llü Kialey fapanya
ya bir nota verdi ve Kübaıım 
Breat Hmın.mı isteri&. İapanyada 
aynı zamanda proteeto etmle ve 
harp betJ•mlftl. 

fapanyoll&r, kendilerinden ~k 
tısttıa bir kuvvetle ve bUyük bir 
ıecaatıe harp ediyordu. lngWs 
koMO~ batıratmda töfle diyor
du: 

"Amerltahlar, ooit bnyfik kuv
vetlerle icap eden mevkileri ala
madılar. lapany&Jılarm mtıdalaam 
cidden kalıramanane idi. llUdafa.
aya lftirak eden İepaııyollann ya. 
nm aç ve çıplak «.'lm••na rağı-
meıı." 
Adaıım merkesl olan 8*i İ8pe.n.yol 
ıebrl Sa.ntiyago yılmadan mUdafaa 
ecllyOl'du. İ.lpanyol amirali Çerve

.ro. buradaJd limanı hareket o.tı 
yapmak istiyordu. Fakat Amerika
lılar mnhuara etmltlerdi. Amiral 
de mıaJıaıır kalnuft.ı. ÇUnktl boğsa 
ancak bir gemi geçebilecek kadar 
dardı ve burul Amerikan denls 
Jrunetlerinhı tehdidi altında idi. 

Amerlbhlv, amira1lıı orada ol
dufımu biliyortard:ı ve onun. için 
nefee aldırmı)'Orlardı. Botaz 11&

ba.hlara kadar projekUSrlerie ay
dmlateyorda. Qervera, her ne pa. 
haama obıNa olsun çümektan bat
ka çare olmadıfrıu blliyordu. ''Ya 

hto bir harpte banda olclala ... ferit mahal" talıhi, .. 
bir filo tNn•mDe tabrlp ~ bıebe-m lıııariıdDcle f# 
mltti. İapan.yol mo.m. tetJdl eclm kelleflerlnbı w telaıl 
gemilerin hepei malnıolmutıa. B1I gençlik klO.plerhdD ~ 
harpte lspanyollarm g&ltenllkleri ttrlk eclem1yeteklen 
mtlcadele önıeil tee, Amerllrald&- ta kurula bir ~~ __.. 
n da hayran baalrm- wenin klbı IJWllllllll9-

Batan bir gemhıbı OUt adlı mi- ifade etmektedir. 
ralayı ealr edlldJll vült AmerlE& Ba itibarla, b&Jle * 
kumandanma dünm te9llm edi)'w nala bir fMl'ib ftJa 
du. Muhatap: aba, memur" Jtgl-_,,,.. 

- Dört gemi ile m~ et- ful& ile, kallanua 21 " 
tınız. Tullm olmıdms, Binaen • menin 80 Del madcle'C' 
aleyh kılıcım alamam.. c8ftlal hem bW PDG!lk JtJalıl 
verdi. hem 4e meaar 11111ı111ıd81~ 

Amiral Çervera da ateşler lgln.- dllea t_...tı vUdld8 
de )'Ulan gemlllnden CJbnlJp .A.- atıeamea tatma11 J111.-ııı,> 
merikan gemlebıe almmJltı. Ame
rikan gemisinin Jmmanduı OD& ela 
.IÖİ'le diı'ordu : 

- Denizde yapdmaar mGm1dln 
en. ceeuraııe müdafaayı yaptJlmm
duı dolayı sizi t4!lırik ederim. 

••• 
Bu metbur harp 1898 yılı ıt 

temmuwıda vultua gelm.Jfti. San· 
tfyago teslll!l olmut ve K6ba ad&-
81 Amerikalılarm eUae geçmJttl 
1' gt1n. sllren harp een-.ında A
merika 102, fR2, 118 dolar ear
fetmlttl lspajıyol donıumıumm 
2300 mttrettebatmdan 1800 tl em
edllmit, 350 lll lSJndll. 180 el yar&• 
tanıq, llSO 8l yberelt eaJdıe cık
JDll Ye ISO lll kaybo)nqta. N. A. 

sa.ter ya m0m." H b d 1 • Doaıwnapnı hazır Vaziyete ge- a eş ma en arı 
Urdl. Kumandanlar&: 

aegeıa geoe, Ha.ıbiyede obmdılt - Seri bir a.fer tememıl ~ ı--=•=-ı ta fmdan 
rlm. .• Dedl ve ... emri lllve etti: HKU&4Gı er ra kazuı mnunda yaralanarak ölea ...- 1 

OOzel Sanatlar Akadeımll m.e.a- - Alabanda sancak .•. Tam yol İf etilecek 
larmdan .ruat k)maıı De :x...ı v........, • (.&.A.) _ Rel*8m- Ne yazık ld Amerika gemileri-
Boymaıı'm cenaze merulmlerl bu- hur Rusntt • .........., nllat.mamr. n.Jn 80.ratl daha fasla idt 8IWı ve A........._ • (AA.) - Rabef lm· 
gOıı yapdaealrtır. • ve h&ftr atefl ftl'dlr. Doktor garp.m. , ,,ekOın bakımmdan da t.panyolla- pe.ratora Halle Sel&ad19, bet 11e11e 80D. 

Bu huln merulm h•Jdnnda Qtl,. Runelte Ud stlD takta kal 

1

. ra tl8tllndWer. ra lıllkGmet merlrezine """'H'lbd mi. ---------· 
sel Sana.tıar Mald.ellllııt c11a ..- :!.~ .r'S\tar.~ 1- d_._., --•-te- ••Ltl'ıll-1912&11•Ml•IA--•••.-11Mı11Wllll-I._..,..._ 
tebliğde bulunmuştur. kalkmak ı.temıpe de doktor mani kor burada Jal'IJı!J. Amerfkal1lar natta, kunetJertnbı t1lsumu olan bir 

nP---w cı.-~- .,._ .. _._. ... hM; bir harpte g6rtl1meyea 1*ı ffl7' hanci cephede lnaJJanı)m111111 tqlUs 
...,..._.. ._..___. ~ ot.mQftur. Kaam•Ole nllllcllmbur 1-f. ..,.~•tardı H-- "'"" -.ı.. ·-t c18r1Ulbdea tebDğ edlbalftlr: Jlarld ~ ,,_..._. -.-.u _,, .._- a,,- htlkOmetlDe tekUt •tmll oldulmm bh 
Fecl bir baya kurban olan GO.- =~ ~ =~" mtlp. vermeden hamt kaunm111ardı Ye ~· 

sel Sanatlar Akademili ylbek Y1derlJe mJa t.maa JaaJIDdıt lwdunmalr puator, dabDl Jll'GSftllll lwMrm. 

mimarlık IUbesl 80l1 mıuf talet>eıe- tadır. •• • ... u 7 da _de::e ·-----.. ~ abWd 
rfnden Faat Tayman'laKmlll Soy- ---
manm nazeleri saat 11 de Şİ!ili yu·ar ~ ar n•cAU J,te iğneyi de tendtmw ..._ premılplerbd. Ylcdul ldbttJwUld w 
Çocuk hutmıesinden :taıdınlacak ,.,,.,. IU' JQnD: DOıddl Valat'm Hahet ım,. demolaul mo-ıertnt venldeD 

mueret halleri mtıkelletbı ve namazlın J'erlldly caadbıde b. TEVKiF MI EDILD/1 paratoııma ait brlbt11rlne (ba'• te8I.- umetmlf bul1UllQ'Ol'UID. Kaa -
•ltal~m bulunduiu mahal _ lmaralc etvardald mezarlıta defne- badelmevt) belhiı lıroılılmıt. rU, m.at ve .,.,.ı bJkmm• bülan-

s.A..nı. n 111.&.. dilece!rtir. 8efya, • (.&.A.) - ........ .,..., Fança bir teddb olaydı (ba'e) da pla'lllı .......... lwtl••eütır. 
U>qUA m-,,e memura · Akademi miidl1rlttltl bilttbı ,Aka,.- AJmu aDul malııamlanmD bur telimellinbı ...,. M1md& gayet ,u- Bu pJ&ntarm tatbik mevldlDe kanma_ 

!i'dDlıım bl>al ve tudfk olmum demi muallim w talebeelnJn ba tanmm11 Twa fllllllıatıeml Bu1p. mupk bir (a) olduğu l~'n lsafeti • lçba İngWs hQkOıpeHnta bir 18Uk. 
tevsik edlblüt lıutalddar bıwPı mel'Mlme ~rica e- rl8tandaJd temtt .....,..,.._emret. (ı) De delil (1) ne yapılırd:i. m ~ Omlt ediyorum. a. la. 

11111•1"eadlr. der. U1dert 11a1r1rm41a Ameıllwa guete1e. I HaJbakl bu bir anhce terH>- tutru. aıtm da d&hD otmaJr bere 
lluallim ve talebe aat 10 da A.• rtnde ClbD ı.alııdld bil ...tte 1 Ur: (ba'w ba'delmevt) dememe- memleketin maden ~ iL 

eb us Ah met !!b!!d!!em!!!!!!lcleİı!!!!harek!!!!!!!et!!-ed!!!!ecek!!!!!!lerdlr.!!!!!!. !!!!te!!lafte!!!!!!!!!!C!!lll'!!-!!!!!. !il!!!!!!!!!!!!!!!!!' !!H,!!ba!!!!'8tl!!!!bad!!!!e!!!!lme!!vt!!d!!em!!!!eıı.!!!!!!!!!!!!!!tlh8ali!!!!!!!!n!!e !!~!!!!!!!!!!I!!. !!!!!!!!!!!!~ 
ihsanın 

t----
Fnnunın Suriye ,_ . . 

KOllHleft 

9 ( A.A.) - J'ruanm 
W I&nan fevkatlde ko. 
General Dentz dtın l8l>ah 
git.mit ve belediye reisi 
~ 8Dllra tanare ne 

lama d&mıtıştilr. 

VAKIT'A 
ABONE 

OWNUZ 

- Paar &11ntl mUse eılııeın#'"a 
Pfeceils. dedi. Gellr mWnk T 

- Kiminle gidecebints! 
- NurettJule. 
- Ben neden gete)'Clm 1 
Hayretler lclnde, öyle uldt kal

dı. Sonra: 
- Fakat o gocuk halaMdem<llr! 

dedi. 
- Peki? •. 
- Kmkamyor muaunus! 
- A, bayıı ... L&ldn p&zar ıünü 

bir film var. 
- NW"etlinle gelmem. 
- Hayır, tertibatmm yine~ 

saca.kamız! Bclld ona 6 verm·1-
alni7.dir. Ben danlmam, sıramı 

beklerfm. 
- Gelecek mWniısT 
- Hayır! 

-or.--. ..--....._ 
Bir nllbmJa pUıtm. 

-Yüm!Olma•f 
- illM1a Mllll t*a,.a! GeJir. 

siniB deill mit - lıda llbl ..... 
de tMtlderls. Zevalden ..... bir
de! 
ll'üınmeUmJn .,_, pldlii

ml JailıılMerek : 
- Pati, celidm! dedim. 
Adap Plerka.. ve emuıırteel 

glDtl Adada *-n!;l:.::! dfl-
tbdUm. BlltOa. fU 
netice,.e ~: 

- ı.tlll 4e blrtbirlDe •• bdal' 
lf.1*! 

Puar gOal., auaan- ftkltte 
WSprGde bWutt.ak. fatuba1da kar 
~u. Rüıatmz edecek bir 
soluk yoktu. ıımlnönande ba ara
baya bbıc:Ut. AylMJlyaya çıkt*. 

Bu, eski (Sent tren) JrlfeMfnfr 
kubbelerinden. biri altına ~ 
:taranhk bir ., yokta. Ortumdan 
tahta pannak1*la w,. bölOmntlt; 
öntl edfalere, mam hanmılara 
tahaf8 ediladttl Havumda boP
ctt bir bulut vardı. O bdu' :taı .. 
balıktı iri otmaeak yer baJamadmı. 
Etrafmnda bina beuer hiç Jdıme 
yoktu; herkellln nmn Jradmlann 
mevJdlne Ç8'f'l'l1adtti. 

Sinema beflaih. Harp manulan, 
geçit resimlert, ruWm; IOIU'& ee
yahate alt ~. beyu perde
nin U.tbden titreye titreye seç
tOeıo. 8onft .......... ....-: Bir 

V•z•11: HAYDAI .ALPM:ırr 
,..,,,.zm, nlpncdıkta pek mahir 
~ bir tiyatro lalu:lelbade 
mtnttep dört kanatlı yeldejlnne
n.inin tlserlne bu:reU a atbi ge.. 
rilmlt duran sevcı.,,. , iki elindeki 
tabencalarla ateP ordu. 

Bu fed aahııf ayet.iri b k-
liyemedim. eı· mdl kar, da· 
ha iri yaprakl ~ ıde ağırca dö-
kWllyordu. Soı, aJıa ziyade kı-

nlmlltı. Jltlse 1 plBllim aeouı !Jll 

çatı altında ~er, konutan· 
lal' vardı. Sinıl!ıl!Mlllm lg T9 dJŞ ka
pıı.ı ansndald koridor, Pll4l 5.· 
tı1dara emin bir melce olmattu. 
Dıt bpJa daymaank bekJed.im. 
Sonra, pa1dm olarkma dllanya 
çddlm. Kar, bhıı paltGma Nı
yoNa. Be7Ut iri 7&1>rülar eriye 
erfJe ugarat felllme, )'Qdme, elle
rime, JDomıyor; • ...,.m knTmıla
rmda. ktloUk tDollk J'1imlar hud 
olu,orclu. 

Jl:rkelder ft .... Jar &Jn kapı. 
la.nlul tdayortar, budan dllU'lda 
blrleterelt d6DOJOl'lud!. Nlbayet 
çıkular aaldı; eoan, lıitti... 1111-
kflre nerede idi T .. 

Oradaki kalabalık .oratle eridi. 
Şimdi müanJn pıdf bOytlk bpmı
nm ımttnde b!r kaç klfi vardı. h
nmı orada 'UllD boyu, kendine 
mahe• gtytmp ve bajulle llef
ktreain, ima .,.ıto111 bir geq ne 
ka1JllU]d& oldufqnu PJrdüml Yil
llbtl MÇemedtm: fakat idmde bir 
w, bula bu çocutma Naıettbı ol-

Kanımı Ye ... bmla ............ 
biydlm. Tam onda. pak bıpw 
ıeıecettm ada bir el ...._._.. 
tuttu ve Yr eee: 

- Danldm mı ftret T 
Dedi. Heı,.eca"RI d&lıdlım ft 
~ tJUo byıtwsl*la: 

- SJıs mleıtldsT di18 w.ma. ~ 
çln 12'amvaya 1Jinmedlnls? 

- Sldn arkımmdaa lrıottam ... 
N.için bizi orada lıuaktmm ! 

Ve blltlln atuabmu ifade edea 
nmali marlanm bremnda bqmı 
eferek ia:hat ftl'dl. Ona. lıirclm
blre twdüf .......... ,......._ 
dit 4 

f.DııJıN. .,.., w 

VECiZEL 



)Örfi idare o-l11r , 11 , 

hakkın mutanlığınca Hiç af J etmin li 
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'T11r~-Yüksek ve orta tahsil ~~e1:~t:~:ı::a~~:J. '7 
llb111._ __ .ı - 8 1 Ko.dtköyilnde Piyaaa cadd€sin.. 

, 
• 

Dün, seçme adamların bır tesadüfle birleştiğı lbır sruonday
dı:ın. Şuradan, buradan konuşurken, .sö.z, döne dola.sa, şu kanlı 
"Har'biye faciası" na döküldü. ~:..~sı gören ayan ar ~~~6?=~~1,b~:: ~a~ 

~ ~ 09b- hane, tahdit edilen müddet hiHL 

s:'~ ~ ~ ~ Yardımsevenler Cemiyeti tarafından g~1:ı:~~~i~k~~~~~. ~: j 
Günün bu en taze ve heye canlı hadisesi herkosı, her knf 

adamakıllı Yormuştu. İçimizden biri, acı acı sızlandı: • 

"~~Aı-__ ._,..__...,_ ~nıt.' 
-ıta11 .. , IUln.cı h • ı· "" ı k drkh, 1ske1e caddesi on beş .sayı. 

~~":~=-E y~~~~.~~~!cti ~m!~:Pt~~ ~:a.unde ~:;Ek~E"::l:~;:ı:~ 
- B~ ~:ıcia, şöyle !bir dokunup geçilecek şeylerden değildir. 

Burula,, J:>titun mem.lcket halkı için, bitmiyen ir tehlike kokusu 
':ar. B!z,. v_apura hınerkcn, kaptana itimat ederek, onun tecrii>e. 
sı.nc. bılgısıne, sulardan anlayışına be-l baghyarak bineriz. Şinıen.. 
dıfe.re dt> öyle. So~akta silfih tnşı} orsak, can kaylasına dlişmU
yoz'sak, bu, devletın kar.unlarına htirmct"mizden, polise j:ındar ~ li.anıal'al!mdıı tanbul şube:;i idare heyeti, dün vazife nlınak üzere dav t edHme. hır gün müddetli Örfi ıdare ko. 

~I öyledi. Her ikJ öğleden sonra saat 15 de pmti len :kararlaştırrlıruştır. Yüksek muta.nhğmca kapatılmıştır. maya karsı beslediğimiz inamştandır. ' -
.... ~ Crin da,"ala.nnr ci- merkezinde toplannuştrr. ta.bsıl mezunu bayanlardan sonra • 
Si ~tnınk lmUnmı Toplantıda fhastaha.ne serta- oıta tedrisat mezunu bayanlar M A •k 
'-..~ o bu nutıfAla- lbipleri ile Jı~CI kursların- gönilllü cephe gerisi hizmetine ISlr - merı a 
~' bQ bir ~dir. Ben da ders veren muallim doktorlar davet olunacakla.n:iır. 
s.~ nnttıkla.nn 1a.hUU- ela. hazır 'bulunmuşlardır. Bu top Bu toplantıyı mütea'kıı:ı Basın 1 yolu açıldı ~ eti~ lantıda. bundan eonnıki gönüllü Birliğine ~:r1~P bayanların ay-

' (çın oJa.n cihet hasb~ba1acı kursları için bir milf nr yerdekı ıçtıma.r yaprlmrştır. T·· ] b il ~letın hnzırlan:uı na rcdat rogramı hazırlamnıştır. Bu içtimada da bayanları davet uccar arımız u yo a 
"21 gö~ ~~'::r sııaw .. Bund~ baŞka. )ilksek tah5!1 etrafında _yap~la~. neşri}]lt mal getirebilecekler 
~ <>ltıınünii, furlht.cn mezunu bayanlann bugünden J- mevzuubalus edılmıştir. 1 lstanbul ticaret ve sanayi oda.. 

... ~ ":;;::,y.~:'":"i~~ Kumaş ihtikarı yaptıklarından dolayı ~pa:r:~r!ti~u n~~; '~ ~ Politikasmı rP.ıalbi 

~7ai~~ı:cs~~rdamUs. "Ceyla"n mag ... azası sahibile :~il~~~.:.·.t~ \..~ tul'tlt~~ mü ~rek bir 9 9 İlk va-nurun ma.yısm 4 unde ~~J'et . r. .,, 

~:::::.~~~:~ tezgahtan tevkif edildi ~!E:~~sE;;::f 
btot~1r takını c beplerin §C, tercıöan inşaat malzemesi, 

olarak tnhassiil et- Be)oğlun<.la "Cefw:ı" ku~ muzdan bır zabıt yaparok kendi.. mevnddı grdaiye '"e tıbbi ecza 
ı...... mağaz:ı.sı sahibi Onnık ile tezg-ah- sini mahkemeye se\1cettik.,, getireceklerdir. 
'111~· ... · u bi !"""unlar .,,.,.ln_.... tevil etmek 
f\f...._ •ı 1ki k t t f .,. •-- Dimitri Foti fa.hiş 1iyn n r ........ ~ .. .,, ......... ----o----••ııeıc .. ıı uıı c rn mu..'\ ..,.. ' i"in mağnzalıırmm "lüks" ( ! ) ~ 

l"ltl\j nıumkündijr kndm kunuışı satmak .sUQun<l~ diın d~ü.mu, ve kunı"stn dn deg~eriııin Uç yerde verem 
""· )enJn ---1· t . .. asliye ı"kincl ce:r..-ı. mahkernesı ta- .,- -.. 
"lll'lı; • ..._ 

1 
goro u. ven·n.o... old•..n..nu ilen· silrmr. ... ı,,.-- d. • 1 k 

lnl'h rnlllctt in 1..::,1• 1 rafından muhakeme edllnuşfor ve uv ""CI~ ........ - ıspansen açı aca ~ """li b' n zıuuL"C' er dir • .Mahkeme lü'ks kelimesi üze -
t ltııtı 

1

rflk knlcsinde ~ek- tevkif olwınıuşlardır. ..inde durdukt.an ve İffet Melihte:n İstanbul veremle mücadele ce. 0 
halind<' biıil..-ıul... Dün §tlhlt olarak dinlenilen fi) at • nıiyeti, Beykmda, Üsküdarda ve 

murakabe bürosu kontrol memur- bu mevzu etrn.fmda imbat aldık- Ercnköyde birer dispanser aç-
.....:" CltıınhUri larmdan Ba~'llll İffet Halim Pruz tan sonrn maznunların te\1<ilıne ka i..+" .,'"11.\tfetbı.i ~oti harp son· " ve mulıaJrernenin başka bir giln mıya rar verm...., .. ır. 
'-• hır Jlltıhakkn,k ki .Av- ..,, :izahatta lbulunmu lur: --o-
~ Co)( .,.. talikine karar vemrl.,tir. 

'"ınhı hl<'lrnJekctlerindcn "- Beyoğlunu teftişimiz. 6~ Bundan !başka Beyazıt.ta futoğ- Dünkü ihracatımız 
~ ltn~ aruhatlc rniita- anıda Ccylii.n mağazasm~~ ~~trının- rafçdtk yapan Tanaş ile tezb.Agtn.. Dünkü ilır.leabn yekflnu 'bir 

~ 'ld ~ ını bulmustur. de bir kndm !kumaşı gordük. Gi- n Mnrika da fotoğraf malzcmesf milyon liradır. Mutad memleket. 
l'ıııı. Anupa m elci~ rip beğendiğimizi ''a kııça 'erdik- üzerinden iht:ildir yapmak suçun- Icre mutad mallar satılmıştır. 

bir dc,ıl't adamlarmnı Jerini sorduk. TezgAhta.r "metre- dan aynı maltlteme tarafından tev- ----o--
~llla:ı. katlıldarla do- si 30 limdrr,, dedi. üzerinde etiket Jdf olımmuşbırd:rr. F 

-.~-~ do bir 'kısmı biıtiin yoktu. Pahalı bulduğumuzu ooyle- Marika millt lronıımna kanunu Altın İyatı 
~Yel ~ı.uncu ru mı sf. yincc sahibi Onnik yaklaştı: kabul edfldlğinden'beri ihtikfır su- Dün bir altmm fiyatı 'Z1 lira 
~~ti arkasından mü. "- Adıımmı yanlış söyledi, e çundan te-.1ı:if edilen ilk bdmdrr. idı. 
~Sin lttesela Fran- fendim, lrumaş 1 metre 25 :wıtim- -:......------------------------
~ ferdiyetçi un- dir ve hepsini 20 liraya venyoruz,, B k k .. o 1 u da . k . ~t~!ch.:rt hürriyetini ce- dedi. Bb: bu fiyatı fn.hiş buldu{;'ll- a 1 r o y n 1 1 
tt de\ 

1 
e t~l&kld c1nıf -

~llt\f~ eti ferini bu za\i- eden :nn!lurlarda cl&8&ri blrllal .ı.. otomo' bı·ı çarpıştı \ı. "-trcıc ~ ler. 1789 hu- mrştır. Ba it1rilk mllli bir bünye 
'• ~ ~~ oıılar için devlet ar.ıctmeı..-tooir. Bunun ı~Indlr ki 
~r ohnustur. Bu an. dünya h&dlseleri brşıSuula h~ bir 

bl.....~ı t•fcrtlin haklaı"ıoın t.aııJ farazi)O ve nazariyenin 
".\.~~<ıt l' ın hukukunu ıns- \~ < ~··511lcdcn davayı mDli bir
i...~ ~erin fcnllretl ika· ngma < u,. l&n.k .. talt'a 

Bir muaJlim ile yanında ki kadın ağır yaralandı 
Evvelld ~e Bakırid>y akıl has- rek çarp1Ş1111Şlardır. Milsademo 

tanesin.in ortasındaki t;05ode fe- a>nund.ıı otomobiller parçnlanarak ~;"· l> ett_ndo ._on dini ~(, • Uk ve btlküıl dil\ ası 0 mu omlıı 
\..~ .. lıaru müen.clelclerini diyor. 1çinıiı.Jo ı.ararmı vemı ~ 

~ ., ILrbi !kararında terddüdu olan tek 

~l t gibi idtı.rc edt•n "o"remhorsak bunun sebebi harP 

el bJr otomabil lm.za.sI ohnuş, iki hurdnha.s olmuş vo Mahmut SUby
kişi ağır surette yaralmı.mışlıırdD'. manm idaresindeki otomobilde bu
HAdise şöyle cc.roya.n e1m!ştir: lunan muallim Sami ile yruundaki adamlan l.n-•ten .. " ' w k ct-~iin AUW v r· ~"mda dogan U'\"V 

~et Y'ayı anlamakta. ~~~~~~ierini mlflc~o \"UZUhla 
fstanbuldan ld1çUk Çekmeceye kadın ağır ve tehlikeli BUrette 

giden şoför :Mahmut Silleymanın yaralanmışltır. ~~ ~ göstemıişlcnllr. Jdrfık ctrnJ., olmamızdır. 
~ 'l~ Y i milli kur- ıflan 
L.~ lcr.:_"tind ohluğn gibi mil- Bu ldri.ld hiz tarihi '~ 

1 
~ 

~ ~::-'lltraa lı la ~ ... ·n a...'>lrlann tocrübe c tısu unda da bü- mız • U6'~ ]' ki yakta 

idaresindeki tala>i ile !st:a.n'bula Yaralılar cıvardan geçen lbtr o
doğruo gclfm Keşan 21 numaralı tomobll tarafmdan almanıJc has
otomobll şof5rü Nihat Binicinin taneye göUlrli.lmilş, Ş()förler yn.ka.. 
ida.resindcld otomobil gecenin ka- lanarak taJıkikta başlamnıştir. 
ranJığında biri>irlerinl gijromiye-

~..... et ve enerji siih· ile blledil<, bunun l~hıc ır a 
ı.:"tl\ ~ dunıyont7.. TEM 

)', let adamlan miitc· SADRİ ER 
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1 diiııldtabi na.zariyclerle 

'-.~ )Yalar halkotmcğc 
~ ~ ıiı abut c nnot tclik· 
~~tt ıc.!;ı~,cn cwelki dün- Bi ·k+:.,....., .. olduguw ~on kı;t-
lı... ~ '-<Uuqorino bir haro- n w~~ küçük bır 
ı.. ,:'Ylnışlardır. SiY88et- ruşla memleketinde 1ştc lbu Ka lı ..._""Q> ~ lla.zaıiyo lmd k arazi parçası~~· . . e. 
""-~~~- ar o.r- cha:mianmış yuva şımdi k~ 
hı_"' ~ ~. \o b!lhMsa na- rini ıbeklirordu. Jandarma b~ 
~~ ~ :nıesıck erbabm- §ısının bu k~ıya karşı~ 
~ ~'-,;ı~t ~lan fanzl- bir hareket yapm.ıyacagma &-
"'~ea.ı.. o0,,.,.. .,__,,._,__ • d. ~ınlrii da.ha şimdiden şu. 
~-~ -wnıcri, fe.lsc- mın ı, ~ ... - ·--'kmıya 
.""ilet dC\1et idaresi için nunla, bununla dii,.c:iip Jl.d.l, ge 

lıh.r~ .. ~~lardır. De'\let h.,ola.mıştı. :M.adam Jerara. -
.~ •• ,.,fr kild U<.UJ emnun olacaktı, 

eclitıt c o mtıtalea lince, o da m iba§ISI zavallı 
tol'e faJcat tel ete naza- çünkü jandarma oDJ dövüyordu. 

\ı._ . - de\ 1 t klare ohm- kadnu sabah a.k§am sakin 

\~ot -· Halbuki kenbrrldisiıydne k:'f81"adam J~ 
\.." ~3 .;_0rkiyesı rea:litc~ i ne kadar sa 1:a:;; mesut o. 
~"tt ha laı.'lılmtı. 'e !ol· ~ar onunla m~k1'kisi de bili

"· ·ı Ya.tm icaplarma l u- lacaktı. Bunu uıer 
ıı. it p~ bir ikwlotin yorlardı. . . . .. 
~n ın, başkn. de' - Kristin ile J ak ıçerı) e girdik-

\!~ il~ llıtıhasebcsi demek . an Dn.tin odasında ye-
~~ keıı?'1 Cunıhuri) et Tilr- lerı za{~ordu. Genç kızla ni~L 

,~ı in( nfaatll'rinI no- mck ) .. ).. ..,.örmez derhal yerl11-
ılt,1 t "Iıu blıibirinc dliı;· smı f 0~ ~er gayetle saf ma.. 

~ la<ııradarnının görüşk>ri ~~n .. a er ~mas<ıydı )asa, kal~ 
Ilı llctteııııe • !Iacmin('! 'üsa· '~. gözl sert başı ve sa.çl8:1'1· .~: 'b( gore c:fullği siya. vucudu.. gül mi yen adelelı yuzu 
a~'itıı 'tt<ı bulunduğu uc\- ~ayet hıç . rkun bir maw.ara 
~t llii da te7.adı silo bilen ıle onun ~o Fak;t gö7Jerinde 

S 'l'le~~'a.nın ıııu\affak J>e>· vı-z....odeook~~ b kL51 vardı. Kırk \.""tlltıi~et d~n biridir. ne kadar • . C:duğu halde dört 
~~ ~lit l'iirl..ivo-.i bu \a.lılı yaşını g~~ uğun masum 
\.. ..,,~ tlıln f~loden tıl.-an, yaşmda:kı bır ~. 
~ ~ d tlıuıs mı muhakkak ua.zarlarnm ınalıktı. 
~1

1<'t adamJarmdan çok ·at bu safiyetine nı..şm?I1• 
~ lll°"iiııı dtak ctmi., olıın ~lil- 1 Fak ah ptu ne de bccerıksı~ .. 
IJı IJt Z<'kli~ı il knn.a- nre .mt. ~J~ ni~aniısına derhal bı. 
.""t lı. Krıs ın ı ~ rd" •e 5 .. n....nru 

il) l.İ'- dalya \"C 1 \ ...,>t> - . 
t tıııı hı. " :&lillt•t ff'-Cli..,i "o z:.r .~ .. ediklerini ve Marki
., ~Y'>l<In onunla yüzde gorup gor.Il! d ~ i in &mgor 
~ıı~ t lıaıınc:ıooır nin e.mret.ınış ol ugu ş ımadJğmı 

~'~~kat rnlUi blrIİği ifade tarafından yapılıp yapı 
~~.'~liılhs bir hakikattir. Harı• sordu.~ .. rdük fa;ka.t 
'-'"l\Jr~ ı :realitelerinin i<l- -: Evet, onu fık diye Kris
' 'il ola, ~lnu münferit zc. henuz knrşd~a d ··hal merak

k kalmamı tır. Du tin cevap verdı ve er 
nıi.llet1mhl idare la sordu: ~ 

Yazan: Gaıton Löru 

- Mösyö Lö Markinin havale 
etmiş olduğu i.~ nedir, mösyö? 

Druin başmI salladı: 
- Biliyorsunuz, dedi, Mösyö 

Lö Maııki pek acele ~tti, onun 
için sizleri de göremedi. ~~ 
ra demiş ki, Mat:marel Krlstin 
ile nişanlısı, istedikleri ka.d~ 
şatoda knlab~i:ıe:, _her emirlerı. 
ni yerine g~tin~. lşte mat
nıarel şimdiden ıtibaren !ben ve 
~r emirlerini7.e amadeyiz. 

- Halbuki bizim kararımız 
derhal bugün hareket etm~: 

Diye Jak söze karıştı. Kristin 
de nişanlısının sözünü keserek 
ilave etti : 

_ Mademki öyle, dedi, hiç de. 
ğilsc Markizin bu 1Qtfu!1~ bir 
ka(i gün istifade et:ıne1ıyız. 

Jak da kendi fikrini kabul et. 
tirmek istiyordu. Israr etti: 

- Eğer muhakkak .K~treyde 
birkaç gün .kalmak istiyorsak, 
otele inebiliriz. Böyle bomboş 
bir şatoda kalmak hiç de hoş lbir 
şey olmasa gerek .. Bak ne kadar 
gamlı man7.araSJ _var bu .Ya.1?11-
lığın .. Halbuki bıraz sevimli ve 
gürel bir manzara 18.zım... . . 

Kristin nişanlısının lbu teklifı
ne de itiraz etti: 

- Fakat ben bura.ya gillmiye, 
eğlcmniye gelmiş değilim ki ... 

Diye bağırdı. Sonra bu sözle. 
ri fazla sert söylemiş olduğunu 

Be e 
Çeviren: M. ACAR 

takdir ederek kendisini af!ettir. 
mek istiyormuş gibi nişa.nhsmın 
elini tuttu ve adeta. yalvarır gibi 
bir sesle: 

- Oh Jak, dedi, niçin beni an. 
lamak istemiyorsun? Biliyorsun 
ki ben buraya ibir dostumun za. 
vallı ölümUne ağlamıya geldim. 

O ara, Dnıin de söze karıştı 
ve içini Qekcrek: 

- Madam La Markiz, sizi pek 
çok, hem de hakikaten pek içten 
severdi .. dedi. 

Kristin ölüler muhafızına bak. 
tı, sonra itimat edilir bir insanla 
konuşuluyormuş gibi: 

- Anlatın Druin, dedi, bize 
ondan bahsedin.. Bize her şeyi 
söylemek lazun... Çünhil biz her 
hakikati duymak için hazırlan.. 
mış bulunuyoruz. Bana bütün 
mektuplarında. uzun urun ~ır-.don 
bahsetmiştir. Size herkesten çok 
itimat beslemiş olduğunu biliyo. 
ruz. Onun için bfae her şeyi söy
liyebilirsiniz .. Bu iş fev'knlaoe bir 
şey oldu. değil mi? Fakat evvela 
bizim de inanmamızda acaba 
hatamız var mı? Bu sefil bütiln 
dünyayı aldattı ... 

- Ben hiç !bir ~ bilmiyo. 
rom... 
Dnıin yalruzca bunları söyle. 

di.. Ve bu cevap Kristini buz gi. 
bi dondurdu. Hayret ebnişti.. A
caba Dnıin'e ne olmuştu. Fakat 

. Bu emniyet de, tabıi kolay kolay nıhlnrmıızda yerl~ memiş 
tır. Birçok tC<"riibeler.den sonra anlamışızdır iri h .. ~ umet bizi. 
hızım ke~d;. cebimizdeki silahtan daha büyüik 

1

bir kuvvet ve{ dahd 
şasmaz bır ı.qabetle koruyacak 'bir haldedir. 
.. ~ ~apura bine:ken, bilirız, ki dümenin başında ehliyeti, devlet 
o!çu_sunden geçmış, usta bir kaptan vardır. Lokomotifin maki. 
nıstı de tabii !böyledir. 

Otomobı.1 ve şoförün, bunlara benzemesi, benzetilmcsı de <' _ 
bette gcrcldı. sayılı~. Ellerine direksiyon ve aralba verilen şoför
lere. vnlmz bııkaç bın lirnlık demir ve lastik d0-,ı. aynı 7..amanda 
vatanda'?<lnn canı da teslim ve emanet ooilmi tir . 

. Hatta bunlar. daima halk arasında dola.~tıklnrr, ııısan yığın.. 
lanyle dolu yollardan geçtikleri için daha mü:himdirler. 
. . İki gün evyelki korkunç vaka, §oförlcrin ne kadar bilyük bir 
ıhtivat ve tedbırle ölçülmesi Jiiz:ı:mgeldiğini bütün ncılığiylc orta.. 
ya koydu. 

Tahkikat genişledikçe, suç, cür'et, küstahlık ve felfıket se.. 
hepleri de zeytinyağı lekesi gibi alabildiğine yayılıyor. 

• Anlaşılıyor, ki şoför sarhoşmuş. Araba ka1>aknmı. Şoföriın 
~ıhı muay~noolrden geçirilmesi, alkol kullananların bu m leğe 
ıprmemeler~ en. bm~ta gelen ibir şart olmafıdrr. Böyle, kusuru jş. 
1ıyen1cre: hıç ~ır kazaya. meydan vermemiş bulunsalar da bir da.. 
ha asla ış '·erılınemclidir. Başka tilrlil, içimizin rahat etımooin 
im.kan kalmaz. 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

ı_G_o_N_D_E_._N __ G_o_N_E_, 

Otomobil kaz an
nın sebep r· 

O tomobll kaza.larmm sobe'bi 
ni kimde arıunalıdır? Şoför-

lero sorar.sanız, "yaya,, lnrda.,. 
Yaya halka sorarsnnız, şoförler
de •.. Fa.kat bu iki hüküm ve mU
taleanm haricinde bir diğer so
bep var: Seyrüsefer kalabalığı! •• 

Umumiyetle büyük şehirler® 
seyıilsefer kalab:ılığı, knzalarm 
o.rtmasnuı. sebep olmuştur. Bi
zfmkl gibi bilyilk oehlrlcrde ise, 
aynı s bep üstilııe, yollarm dar
lığı da ilAve edilince, neilee aynı 
olur. 

Fakat bugün, lstanbulda wkua 
gelen knzalan, böyle bir sebebe 
atfetmeğe hakkonız var mı baka
lım!? •• İstanbul, gerçi, sokakla.. 
n, caddeleri do.r olan bir uehir
dir. Fa.kat SOo zamanlarda.ki ben· 
un tahdidi, otomobillerin kısım 
kmım işlemesini icap ederek yol· 
larm nfsbe~ ferahlamasını in· 
taç et.nıiştir... Aynca, seyrüse
fer nlzamlannm, bazı mahaller
de ''tek yol" göstermesi; kazala
rı önlC\neğe yarryacak birer ted
bir olmu~tur. 

Buna rağmen knza oluyor. Bır 
kaç glln evvel iki gencin ölUmn 
ile neticelenen kaza ıneldanda 
DJğer tarnftan. dün de nçık ırl·; 
asfaltta, yola tamamen hli.kinı o
lan iki taksinin birlbirine çarptı
ğı bildirildi •.. Billıa.ssa bunda, sey
rilsef er kalabalığı aslii mevzuu 
bahsolnmaz. 

Netice itibarile otomobil kaza
larmın pek azı, "yaya" hallı:mm 
tereddilt, .ihmal vo kay:ıtsızıığma 
yonılıı.bilirse de, büyük bir ktsm.ı
nm gllna.hmm, gene şoförler üze.. 
rinde toplanciıb'Illa şüphe yoktur. 

Şoförlerin, -teknik ehliyetle 
ri derecesinde-, manevi techi· 
zat b:ıknnmdan da, millılın, hem 
çok mUhim bir imtihana tnbi tu
tulmak lAzııngeldiği anlaşılıyor. 

IIOOtm:' nıUNtn 

10 M yıs 9%1 
lstanbulun Haritası 
İstnnbul Oc.hri ile Doğıu:lçl, Acfular 

ve havall.sinJ mubetvi bir haritanın 
tanzimi Jçln hAzırlıktnra ba§lanmıştır 
Haritanın tanzimJ Jçtn bir §irket E' 
manete milracaat etmiştir. Mnracao.t 
tetkik edllınektcdlr. 

10.5.1941 
8.0S Aj:ıns 19.00 OlinUn 

lınbeı-Ierl IDC8Clclert 
8.18 Hafif 19.15 z sm-lerl 

parça! r 
8.45 Ev lmdıru 

19.SO AJııns 

haberleri 
JS.SS TUrlıı:c 19.45 Ziraat 

pi klnr tnk\1ml 
JS.tlO Aj:ın 10.50 T• k ve 

luıberleri lxmber 
14.05 TUrJ,ı;:c :ırlcıJar 

plAMnr 20.15 l:!ıd~ () 
ıuo Rlyasettcun ~azltl'sl 

hur lıandosıı 20.4a l sıl he~ett 
JG.oo Hnnr !l.80 Rnd)o !on 

melodilrr orkcr;trn ı 
18.0S Radyo c r 22.SO ı\jnıı 

orlcest.rnsı h berlerl 
18.40 Halk 12.50 Dnıı 

tnrl.lill'rl mU7.1 •I 

Sumarte. Pazar 
> l 1 ayıs 

cı: ite. hır: 18 ReJUıır 14 
'"- Btzrr: " llı7tr: (j 

~aJUlleı \nmıtı tw.aııı \ !Wll 

<•Uncşln 
dn· ", 15.48 9.St 5.4'7 

ıs.ıo 4.56 ıs.ıo 

17.05 8.51 1'7.06 
20.15 12.00 20.16 
22.02 1.48 22.os 
!.4'7 '7.88 &te 

'"Lllll 

9.82 
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B. M. Meclisinin 
d ·· n 7 

•• o p an ısı 

İngiliz tayyarelerinin 
Almanya üzerine 

En şiddetli 
akınları 

(Ba§ tarafı 1 incide) I ri taoıı gördUğUmUz klli!eUer berta· Londra, 9 (AA) - Hava ııez&· 
xnMt i§l de \'&rd r. Bu korwıma, raf olwıduktan sonra mllsa.lt zamnn. retlnin tebliği: 

umumt korunınadıın bir p:ırçndır. ds d::ı.Ua genış varidat tekJl.flerlyle in· İngiliz hava kuvvetleri taraı'm· 
AdUye, Ziraat ve D:ıhUlye encü- ı;allah gclecct'iz.. dan şimdiye kadar Almanya Uze -

menleri tarafmdıın tanzim edilmiş 1 Dah'llye Vekilini taklben kürs1.lye rine yapılan hllcumlarm en §iddet-
bulun'lll Oc; H\ylha metni bulunduğunu G"Clen Rasih Knplıın (Antalya) - Hu• llsJ 1 b ki h"' da H 
l§arct Ue, hor ııcyden önce hangi me· I sual l:larelcr hakkında pnrU grubu, 0 an u gece u~ . ~ 
Un üzerinde mUnnltcışndh bulunulma- hUkfınıct tnrafından alman kanuni 

1 

burg ve Bremen en §ldde~ akm.-
81 ıtızıın gelecctinln halledilmesini is· / tedblr!erle knrnrüınn tıı.tblkl noUcesi lara hedef te.5lul etmi§lerdir. Ha
temlş ~e Uç met.inde gerelt köyleroe olnra!t bu .. t~areler bütçelerinde son va güzeldi. lnglliz t.nyya.rcleri eid· 
ve geTek §Chlrlerdc yeni bir koruma yıllarda gorU!cn sald.lıa işaret eylemiş detti bir mukabeleye rağmon hü
teşkl11.u vllcuda gcttrllmeııl teklif edil- , ve İzmir viltıyeU id~reyl hususiyesln· 1 o.ff kıy U arak 
mektc olduı'!'unu ve bunun bir takım de görll'en bu açığın neden Jleri gel- cu~ arm~ muv a e e yap 
lhUlMlara ve yersiz masrMınra yol dlği ve bunun sebepler! hakkında ta· kati neticeler elde etmişlerdir. 
ac;aca(tını Ueri sürerek Dahiliye En· ı klbatta bulunulup bulunulrnadığmı Yüksek infilak bomhnlan atılmış 
cUmen• mıızbatasmm mtluıkere edil- eormu;,tur.. 1 ve deniz tezgahlan ile Hrunbur
mesi rr.lltale:ısmd!l bul•ınmu§tur. KAzım NamJ Duru (Manisa) - Hu- gun ve Bremenin sanayi malınll&-

Adllve encümeni mnzb ta muhar- su$ idarelerin kuruluşuna alt kısa bir . . .. v 

r1rl şı;eB\ Oe\Tlm (Zonguldak), Dahi- tartbç•yl mllteaklp bu idarelerin tah· ı:_r1:':1de büyük yııngmlar çıkbgı 
Uye <'nciJmenl mnzb.'\llı. muharririne sıs edilen bir kımn vergilere rai?'roen gorulmUştUr. 
cevap vererek meselenin bir asayiş kendilerine dU0 en hlzmetıcrt ifaya Diğer tayyareler Berlin ile Em-
1.§1, san'atkfu' ve tUcce.r mallarının ko· im~".n bulmamakta olmalannm sebep den a.rnsmdaki hedeflere Alınan
nınmaBJ ırzın konınmaın 1Bi olmadı· lerlnl ıınlatmış ve buna bir çare bu- yanın ~ı-nıı garilislndeki dlg·eır 
ğmı 7-lnı memlekette Cumhurlyet•n lıınmaın 10.ztmı:reıdi~!ll ııllylemlşUr. gµ.IMW4 • • 

asaytoıi en esn"h bir eurctte tahttkkuk Dnh111ye Vekfll Ftılk öztrnlc, istik· hedeflere ve Almnn sahillen ara· 
ettir" ~nl ı .. a ... ct etmiştir. rnzm n'c:'ln vnpı.ldı~ı uzun uzadıya smda nakll~t yapan vapurlara hU-

Adllve encllmcnl mıu:bata muhar- ve etranı delU!arlylo iznh ettikten cum etmişlerdir. 
rirl bundan ııonra Dahiliye encümeni sonnı konun ldyf?uıınnm maddeleri o- DUn Norveç sahllJeri açrklann. 
mazb<ıtnrmda tc\{l!f edilmiş olnn "g~- kunmu, ve knb•ıl edllml!Jtlr. da rrörülen vn.purlarn da hUcum 
nüı!U !•orucu,, t~lılll teklıct Uzerlnde aı~ı.,ti Blr Alın hlm g 
durıı.rıtl< emnlvet kııdro:ıu dtıımdn b3· e ~ r, an aye e-
eı bozııl< olanlıı.rn ııllllh verip emıılyctl misi yana yatmış olarok ve alev· 
temin ttmcnln ı::HzctUen maltsadn uy- ler içerisinde bırakılınıi}t.ır. 
gun olup otmadığmı somıu tur. G\lndliz harckfitma iştirak eden 

Reis, ıo.ylhıınm Dahiliye, Adliye, Umum"ı komı"syonu bombardmınn tayynrelerlmlulen 
Zl~at \'e lktıaat encnme:nlerlnln be· 
ter Auı.ıımdıın mfirekkep bir eneUme- J d t l d 10 u, gece haroktı.tma iştirak e-
ne tevdllne alt bir tnltrlr bulunduğunu aponya a op an l denlerden de 1 i dönmemiştir, 
e6yllvarelc takriri reye koymuştur. Tokio, 9 (A.A.) _ Japon bari- Bu gece sahil servisine mensup 

Takı-tr kabul olunmuştur. ciye nezareti. .. .. agı· daki tebliği tayyareler Saint Nazaaire deın.iz-
Meclls bunu mnteaklp tzmir vfll· ..,, altı UssUne hUC,llII1 e~lel'dir 

yeti husus1 ldare::lnce ml1l1 ~knlar- ne.şetmiştir: .. . . : 
dan ynpıll\cak soo btn liralık istikra· Üçlü paktın umumt lrom.isyonu, Dün lngilız avcı tayyarelen 12 
sa M.lliye VektueUlnln kefalette bu- bugün saat 16,80 da Japon hıı.rlcl- dll§ınan tayyaresi tahrip edilmiş
lunm:ı.sın:ı. mezuniyet veren knnun 16.· ye nn.zınnm ikamctgMunda top.. tir. !ki lngUiz avcı tayyaresi ka-
yDıo.s\nı mUznkerc eylem~; lanm,...tır. Toplan•"- Matsuoka ile yıptır. Bunlardan birlslnin pilotu 

Muhtar Berker (lçell =uur idare! -... w;rco kurtulmuştur 
bwrustyeslnln bu IJCkflde 800 bin Ura Alınan ve İtalyan bUyUk elçileri • 
borçlanma~ mecbur eden sebeplerin 'l§tirak etmiştir, Ekonomik mese- Dün gece d~Urülen tayyarele.. 
kanunlarla tahmU edilmiş olan Ye leler de da.hl lol.mak üzere Uç akit rin cemaıı 12 ya beliğ old\lğu tes
normal bUtçclerlnde yer almaSt lbım devlet arasında.ki lfhirliği mesele- bit edilmiştir. 
gelen blr takım külfetlerin ve mu- <JU ---------------
rnnnnn karşı.l nma.sı olduğunu ve lerl geniş surette tetkik olwunU§o 
norm11l bfitçc1erln aı;ıklarmı kapat· tur. T"'..,misyonun. askert ve eko
mak ıı;ın istikraz yoluna fl'ldllmeslnln nom! • ·omisyonlarm da iştira.kile 
sakat bir çartı tcşkU eyl:ıdlğlnl aöyle- mllmkUn olduğu kadar sık toplıı.n
mlş ve t:ı:mlr buınuıt idaresinin bu is-
tikrazı yapmak unıretlnl kabul et- masnıa ve roma ve Berlindeki ko-
mekle beraber bu meeelentn ynlruz İz· misyonlarla sıkı temas halinde ta
mir me~1 eııl olmadığını kaydctmlgtlr. allyctte bulunmasına karar veril-

Muhtar Berker. muhtelif kanunlıu-- ~tir. 

la hususf idarelere yQkletnen blrt.a· ---------------
lrnn yeni hlr:metıere mukabn bunla-
rm lsb1zam etUf!1 masratıan karıµIa.· H t 

Mütekait, dul ve yetim
lerin maaı yoklamalan

na bugiin başlanıyor 
btn.nbul De.tterda.rhğmclan tebliğ 

ecnımt,ttr. 

1 - BilQmum ııat ırtaa§lan 811.hip. 

lerlnhı !:drincl &ltı aylık yoltlıunaıan 
10.6.9U tarihinde ba§lıyacak ve 25.6. 
9il tarihinde bftcoektir. yaeak. vnrldabn r,lbterllmemekte ol- arp en sonra 

dutu hususu Uzerlndo durmuı ve bu 
fdıırcl"rln lnklııMmr temin edecek ted· % - Yoklamalar hcrgtln saat (9) 
blrle"'ln" Dnhlllye Vekft.lettrice MecU- (BU§ tarafı l incide) dan (12) ye ve (13.80) d:ın (1'1) ye 
ııe sevlt<'dllmcsl temenntıılnde bulun· kadar devam edecekUr. 
mu11tur. yanrn miilctler cemiyeti IJU.tl)an 3 Zlsa Gevher Etili (Çanakkale) - tesis etmelidir: - Zat ınaa§lan sah1plerl :totoğ. 
ı 1 id b ı 1 k raflı nutwı ctlzdanlarlle resmi senet. zm r c.rel ususlycs ne yapı aca 1 - Beynelmilel istikran te.. 
bu ikraza es:ı11 tUb:ırlyle aleyhtar bu· min edecek bir emniyet sistemi. ler1nl v• bfrer tane yeni çekllml§ fo.. 
lunmndrğmı kaydettikten sonra bu toğrııf!annı ve malQl olanlar malQU. 
tıerakUm etmıa bo-ıarm tabınını .... • 2 - Hür milletler ara.sın da 'bir 

" .,, J- yet raporlarını yoklama Umtlhaberle. 
paralı bu blrllnnlş borçlarm bilhassa iktisadi İ§ birliğı tiste.ntl, 
muamm mn ~ıanna alt oldı1ğunu tşn- 3 - Devletler arasındaki mil.. rUe birlikte bl.zzat getirip ibraz etme. 
ret ederek ldarel husuııJyelerin dtğer b . . ıJ , . ıl'e mecburdurlar. 
memurlıı.rmm mna"l'.\rlllı alml!J bulun· na.sa at Jçın, n •'ctıerın eö~Un'! 4 - 2lUi.941 tarlh1ne kadar yokla.. 
maı'.\ruıa rn~mcn muauımıertn neden I tam itimadı tekrar tesis edecek maya gclınl.ycıılcrin munınelclm an.. 
aıamann, olduklarmı eonnu~tur. nizamlı bir ~istem. 

Çan cak umum! ınaaf tcftllnd~ oonraya 
Avni Do,.ıuı ( km) - Elde mev- Lord HaJifa.~s Şikagodan bir bırnkılacaktır. Altıkadaranm buna -

eut kruıunlarn gare hwr.uı1 idarelerin hafta sürecek bir turneye rık. e-v 
tahmin edilen vazifeleri ellerindcld ı> ro mensup oldukları malmlldUrltlklert-
vartdat i e karşlltı.yıımadıklarmr, varl· maktadır. • ne m:ıracaıı.tıarı. 
datm a,'lblt kalmamı" multııbfl biz- l\linncapolis, D (A.A.) - İn· 
moUe'1'\ artmakta bulunduğunu ve bu giltere bilytllç elçisi ~ Hall
m~lenln halli için ya!'ılmış olan te- faka ,bı,ıgün Mlnneapolis'de Rota
ışebbllsicrc ra.~en buna bfr çare bu· ri-Klüıbde bir nutuk söyln-18 ve 
luna.madr~nı ı aret ile bu mevzu tıze- ezcümle dem'Qtir ki·. "-""öl 
rinde Vekll.letce ne dOtıUntlldneunn ı:_, 
DnhDlve Veltlllndcn aormuWır. Petl'Ol, bakır, Kauçuk, Bunlar, 
Dahlll~ VekU! verdiği cevapta de- h.fiITiyet mUd!lf"ılerinin ellerinde 

ınlgtlr kl: bulu.nan kodardır. 
- Hu!!USI idarelerin ehemmiyeti .,.. Lord Hallfam ,bundan sonra, 

memlekete yaptıl<ltm ve yapabilecek· Polon.ya vatandanınnna k,.,....
1 

...,... 
lert hlzmeU.cr h:ıkkmd kl arkada la· - -... -,... 
nmm ıioktnt nnzn.rlımna ben de ta· lan son tethi§ harek~tide görUlen 
ınamen ftıtırAlt cd"rlm. Blz:lm de ay- ~etlerden blr k:ıçmı sa_ym~ ve 
nen bu flklrdJ o1duıtıımuzun bir deli· r.on bir kaç ay içinde 40 bin P<>-
ll de bugün mcvıruu <>lan lft.ylbadır. ı ı A,__ k l 
lmbaltllm htıatıEJ fd reler yalroı mııı- onya mm ıuıu ma nrn arı ta.ra.-
mde hayli chemmfv41UI aanımbl11r ge- fıda katlcdl!:f.Jğini blldfnnlştir, 
çirmiş, ı:re.rel: llecll:ı, r;crek Parti gru-
pu bu tel" bayii me 1!\Jl olm~r. 

Ruıveıt harbe 
girme lstdyorma 1 

atsuoka diyor ki : 
(Ba.ş tarafı 1 incide) 

muhabiri Duranty'ye verdiği bir 
mıı.Jumatta Birleşik Amerika ile 
Almanya arasında bir ihtilflf 
çıktığı takdirde Japonyanm ala
cağı vaziyeti a.çrkça anlatmıg ve 
demiştir ki: 

Japonyanın Uclü pakt& iltiha. 
kının sebeplerinden biri de Bir
leşik Amerikanın hn:-ıbe girmesi. 
oo mft.ni olmaktı. Fakat her şeye 
rağmen Birleşik Amerika mu
hasamata iştira.!• edecek olursa 
Japonya da fjlal'efi ve sndakatı 
uğrunda Almenyanm ve ltaıya. 

NC1J1Jork, 9 ( A.A.) _ Röyter· nm yanında harbe gi.rmeğe mec· 
B Ruzvelt'" leoek . bur ole.caktrr. 

ba. Panarncrikın f' 1. -· ds~~ Gazeteci, Amenltan gemi ke.. 
• •. ,.. an. ır ıgm e soylı- fileleri veya refakat gemileri 
~ec~ nu~tı.;, ®!>Jrsrzhkla bek. Alman denizaltılarile tayym'ele· 
lenm~ctedır. Zıra bu nutiı.m -1 ttkl ~- ı·d'-'1- J 
BirlCijik Am "k h . rı e Çarp!fj e.rı W\.l\ ,,~ a. 

Bir lsvcç gazetesine 
gö;·e: Birer derece terfi edecek me 
~ aırp Yabancı dil imtihanl 

h nesi Aııkan, 9 (A.A.) - Jılaartf 1'cldl- Yalnm blr yabft!ld '=", 
y 
s 

Balkan seferinden daha 
büyük man~!ar ifade 

edecek 
--0--

J.Jğtnden tebliğ olunmu§tur: için: 16 mayıs yazıll, , 
Dnl0t memurlartyle bıuıJmlar Ye imtnıa.ıı gQnleri ~ t 

dovtet mlleaseselerl memurlarmm nıu:tm'. • -~ ıtJ 
aa56 ve 8669 sayılı kanunlara göre le İmtihanlara ~ 

ra olunan yab6ncı dil lmtaha.nlan ba§lan:ıcııktır. dil ft""" 
1941 yıu mayıs ayı devresinde Anka- İmtihanlar~~ ı' 
ra ve İstanbul da p t.artble.rde yapı. coğl'afya :tc.ktlltestnde, Türk sahilleri lacakur. nlversttede yapllııcaktı:· ,jt 

~ı;:~ın::~:ad!d:~~~I~ !~aya nya ~agı1>i B~j~!gı.1~8~ 
Bem, 9 (A.A.) - Oftı 

Bas1er Nac.hrlchten gnzcroatntn :ser faydalar--o--temin edecek?. bir AlmBanatırdJ 
lln muhabiri Alman hUldlmet merlte-
ztndckl bitaraf mQ§ahltlertn mQWe-

aamı nnklediyor ve ııon 24 saat !çlııdo A 1 m an ) _, 
dUnya vaziyetinin earahaten vahtm. Londra, 9 ( ~~· 

~:~t ::ı;:e =~· Bunu tey!t denizaltdarı m~~~ ~~V7j,.tf 
ı - Türk ııahntertne yakm 80l1 Tu.. kruvazörü Hint~ 

nan adalarmm ~ bilhassa İtalyanlar Fransız endüatrisi ile gemilerine hilcıırn-~-
tara.fmd:ın Siktad adalarının fmalL ıslah edilecek Alman muavin ~· ~ 
Bu, Ttlrkiyenln hareket eerbeBtJltlne Loodra, 9 (A.A.) _ MUstakll Fnuı kalryarak lbatn"Illıcuf ~_.aıj 
engel olabilir. sız ajnnsmm emin bir membadlln 41- gemisinde mev le 

2 - Sovyetler birliği halk komiser.. dığt haberlere göre, Vf.§1 bUktlmeUnln j lngiliz tayf~_._ __ , ... 
ıer heyeU relsllğlnl Btalhıln bizzat elo Almanlıtra yaptığı tavizle?" bilhassa Alman mUret . 
alması. Bu da Sovyetler blrliğfııln sına! mahiyettedir. Bu tavizler §U su-

1 

harp esiri te)~ 
harbhı gitgide gcnl.şlemeslnl dcrp~ retle hUIABa edilmektedir: Cornval ,knıvazuı ;,- 1 
etmekte olduğunu gösterir. 1 _ FranSIZ endllstrlsl Alman tank siz hasara uğraIIl ~1"' 

3 - Amerika harbiye nazın Stim- lumm ı:ırhlarmı katmlqtırmağa yar rebe kudretini taın 
sonun eöyledlğl nutukta !taıynn mat- dmı edecektir. Balkanlarda cereyan e_ faza etmektedir. ~, 
buatı bu nutku Amerllronm harbe a. den muhn.rcbcJer Alman tankl.armm ~it •ı 
çıkça müdalıalesinin almdlden 11&.n au.. m:rtılan bakımından mUtte.tiklerln ye. Po r 81' 
retlndc t Jckt etmek~dir. Dl ta!lk dafi toplarına kartı koyacak 

Yakmda vukuu umumiyetle bekle,. mukavemette olmadıklarmı göster. b•t d 
Mil a.ak~rı lıMtselerin nerede va ne ml§Ur. Üslerini hiç. ~I 
E8!ll8D aği husııeıwıdt: katı 

ı - Frana Alman dcnizaıtııarmm verınıY ~" 
bir ICY le beraber, harbi• tıun!r i§ltle yardım edecektir. f'F",, 
mttlte.kbeı lnlttşaflnm, harp RhneBl J4Qstakfi Fransız ajansına gl5re, Llzboıı, 9 (AA·> - ...... ı. 
her nerede oluııaı. oHıun 801'I Balka.n ---.de•· 

İngiliz bava. kuvvetleri Alman, He. metl bir tebliğ ~IJ''''.-~ . .ıl 
seferinden çok d11ha bUyUk ıstya..ııl ma- adsısr_:-., ~. 
nam olaca ... , A.vnıpa kıtası ıı&bAamı landa ve işgal aıtmda bulunan Frnn.. de veya AtlanUk 

1
.,,,.--... ; 

to• an: ılmanlarmdaki tamir tezg!hları.. ı llnınn ve Uslerlnl kul ~ 
çok uz:ıkl!ıra kadar a§acağı tahınJD e- 1 .-it 

Dl öyle hasara uğt'atmı§Ur ki ıtmJnı.1 blı" mult.arlp veya , ,,.,-J 
dilmektedir. Raedet" bu atölyeleri kabil olduğu ka tından hiçbir talep -vef& !"" J 

Almanya 
Amerikayı 

protesto etti 
Vllfln&1oa, 9 (A.A.) - Almanya 

Amorik~ya bir nota tevdi ederek ya.. 
hancı vapurlarm mUsaderesl hakkın.. 
da kongreye ııevkedllen krunm proje. 
sinin hukuku dUvele ve Almanya De 
Amerika arnsmd& mevcut ticaret mu. 
ahed~sine bir tecavüz teşkil ettiğini 

Deri eUrcrek §lkAyet etml§tlr. 
Notada, ittihaz edilecek kammf 

tedbirin Alman hUkQmeUntn muvata 
kati olmaksızm Atman vapurlarmm 
mllsadereşlne 8411\Jılyet vermes:l lt1ba.. 
rlle Almanyanm hukukunu lhllU ettiği 
iddia edilmektedir. 

Litvinof 
Hariciye komiserliği

ne mi getiriliyor 
Londra, 9 ( A.A.) - Da.ey 

Skotch gazetesi Sovyct hUk\ıme. 
tinde yaprlan tebeddülü tetkik 
ederdk yazdığı ibir yazıda Stali
nin halk komiserleri reisliğini 
deruhte etmesi üzerine Litvino.. 
fun hariciye komiserliğinde yeni 
bi ristihbarat komisyonunun ba. 
şma getirileceğini kaydetmekte 
ve Litvinofun menkfıbiyete uğ. 
rnmadan önce de buna benzer bir 
vazüede bulundununu hatırlat
maktadır. B. Litvinofun vazifesi 
B. Stnlin iQin raı><>rlan tanzim 
ve tahlil etmclc olacaktır. 

Irak harbi 

dar dahile naklini derpi§ etmektedir. nulmadığını blldlrııt~~ 
Bu projeııln tatbikindo Fransız en- 1 ve ııme.nlara yapılalı~ 
d~ mtlhlm. :rol oynaması mub. bir te~ebbUse karşı ıco ,,., 
temeldir. hiçbir taraftan hUcuııı-

Ruzve itin og"" lu m~~te!i,ğ. Atnerlk.,. ~ 
K h

. d de birkaç gt)n evvel jlf a ıre e tuk aıöyllyerek .All\en:ı,.t 
nın Groenıadt ve şair ~ ,.JJJ 

---<>- rek A vnJpa çıkL' yon "1"A 
Genç hava müşaviri ınzumundan tıahBed~ 

Peppc~ 

~~~~n~~~~.~;: Suriye deki İ~~~ 
Kahire,. ~:~d~ Çine yal" tahliye edılı ~ 

tığı ziyaretten sonra Birleşik Ame- , P. 
rlkanm orta şark 1ngili.z hnva B<n.)rUt, 9 ( .A.AJ -~ 
kuvvetleri nezdinde bava müşavir- bildiriyor: 'jl!~ 
llği vn.zi.feslnl gömıek Uzcre Ka- Suriye matbuatı• ..Aj1F .-,,,. .... 

hireye gelen James Rumolt şu 1 Şamda!ki lngiliz }ıO d-
beyanatta bulunmll§tur: nm İngilizleri Jll~.J 

''Çinliler Blrmaııya yolu ilo araziri tel'ke da""" ,,,J 
muntazam. seVkiyat almaktadırlar b'lclirmektedir ~ 
ve oldu'k,.a iyi vuiyottedirler. ""1n-

1 
• y,eteıfl 

,.. y.ı El Na.har ~ ıı 
lilcr hariıin yakm bir zamanda. bi· gilizlerin şimdıdefl •· ~ 
teeeğin ibcJtlemlyorlar, fakat so- tiklerini yazıy<>f· ~~., .. ~ 
n.una kadar mUcadeye azme~ K tıl olııJl 
1--~·- n.pa mış ._11 
U.'Un", • •t · Flistır11 ' 

R . ·--·-"' • 1 -t"...:ı:_, • ruversı esı, 
eısıı;;u.uı.uurun og u, .uı.oı.ıu.ıcrın l tale'baye 

Irak'ta vaziyete Mk!m oldu'ldan- j s~r 1 
el 'ni ıavışiye ~ j 

nı, fakat her ıeyln yoluna girmesi gırm erı ~,) 
için belki de zaman geçeceğini aöy 1 B d h• ı.:""~ 
leırnl§tır. ı o rum a~·- · 1 

.Tames Ru.zvelt babasından Mısır tstnnbul cumhurl~ ~I, 
kralı Fa)ıığa hitaben uahst bir llğlrıdcn; dl1"' (/} 
mektubu hnmildir. Cuma gUnU va- 1 lstanbulda bl.llU"~ >",, 
illesine ba§lıyaca.k olan J. Ruz- Bodrum hAklm nıut- U...
volt, Ke.hlrede bir kao hafta kain- dikin acele memur!~ 
~ rümit etmektedir. etmesi. 

Amerika da 
550,000 

askerle 
eoRB~ 

ı - Ankara g..i• 
,., 

ŞU:t'ıyeUer son senelerde bertaraf 
edilrnı,, yani on! rm ytlrUmcııf ve t· 
Jerlcm"ııt bertaraf edilmiş ve ya\'aŞ 
:yava, takviyeleri için icap eden ted .. 
birler almMakta b•ılunmuştur. İzmir 
vll!yetinln bu ıstıkrna hnynlt bUtçe 
knb>Jl eclllrncmlı, oımnmnm ma.hsulll· 
dOr 'F.ğer saıı-1am olmıvan \'e lıaklka· 
tıı !stınat ctmlyc.-n ralt mla.n tcçviı 
etme&e devnm ctaevdlk buı:rtın lıuzu• 
runu:ııa bu 1!\v:!hn ~<>lme7''..U. Btı.,luı. SU• 

rette kn~ılıı.m"'tto. Jmk!l.n bu'm 1ıt;ı· 
m.ız bor~lnrm bir kıımnru 'bununla knr 
şıllyoruz. Yıılnır:: !}UDU a..z,.deyim ki, 
bugDn buraya gelirken aldığnn rnalt\
mat, benim rimdlve kadar oranın va• 
zlyetınln sct:ı.tuı do:'?T'.ı gitmesi hn.k• 
kmda o1d•l!'tm mııtnmntı dru1e. zlvndo 
tey!t ettt. Yeni senenin blltı;:esl -,..!dL 
Yeni e ne b!ltı-es\nin tetkiki irin om· 
nm ldı.rel hUS'J~ye mOdUrt'nd"n bazı 
malOmat nlmRI< fs:ı.'bottl, JCendlsinl 
buraya celbettlk. Ald•r,ım ma10mat 
ve g6 terdi"tf ve-;alk blze lmılr vllO.
yeUnln huııulJI idaresinin tahmınlmiz 
den d'ltııı Jtr~'l blr ~:ı.m-ın zarfında sc• 
l&Jı bulacnr.ı Umldlnl V<'rdL 

. crı. ~mm n.rpte!u ponyamn bunu bir hnrp sebebi 
rolü hakkında fikırleri nyUınJnL teJAkk' edi ~-. ıır· . (Bas tarafı 1 iııoide) Büyu''k bir manevra 
mnsı müm:l u b 1 c ı p ıın.nllyece mı sor-

:: ~ u unmakt~ır.. mll§tur. Mabıuoka fJlJ cevabı mektedir. Bağdada bir kaç kilometre yapılacak -- Ç E 1' L 6J ,1_ 

Hu!ltı'JI ldarol:ırin kendi asli vnzlfe
lerl ar!lSinda muvııfılc gllrUlmlyen ba
&J l§lerıe de mllkell f tutulml.1§ olma· 
!arı Avni Do'l'nn arltad~rnuz tarrfcr.· 
dan ourad:ı lf:ı.clo cdllm~t r. Yaltmdıı 
yilksc!t hoyetı:ı•-e t.alcdlm edilmiş bu· 
lunacak b r kıınunlr t·ı l<Ulfetıerln bir 
kısmındaki bu ldarelrr' kurtarr.uıl: ka 
bll olaenktır. 

DUny nm maruz lmldığt ahval bl· 
ztm rn.>m.leltc! Uzc!.inde te rntmı be -
tanıt ctmc~o elbette fmk!!.n yoktu. 
lktıs:ı·ııyatmuz nz~r "ide ynnmı o'dıı· 
ğl1 teJ••attnı d vlct blltı;esl l"ln, ~n
U;s mlztn mu'ıtaç ol "ıılhı yeni vnrı a 
tın m Jlote talı ·u e1 r 41 kUl eti n°. 
zan d kk:ı~,. at:ı.rıık c1"\Jl!l fl'C'11q f"'k· 
yasta Va1''ı"~t t"'"'l!lor '• f"e1nf1'Mfl)•, 

se bu tıtı f~tn t: nl n d"\ U'l (il ı.,ı. 
ze bir vesne veya sebep deR'!ldlr. Gay-

. l\~rktaıkı kanaat vazıyetın vremist;ir· mesafede bulunan Ra;ıld tayyare mcr 
şımdı meseleyi. Yalnız Reisicum. , Evet benim fikrim zaten bu· danı, lngUiz hava kuv\·cu rt tnrarm- V~tagton, 9 

(A.A.) - Şimdiye k8.. 
hurmı haileddbıleoeği ve millete d ' dan ~.sla ~ilml§U. Eski lemi Hana· dar A?Qerikııda yapılan manevraıa. 
?kip edooo.k yolu .g~terejfü~~- ~erika hükUmeti t rafından idldl ' nn en btlytttu bu yaz cereyan edecek 
ği bır saf.haya. gırmı§ oldugu d t .....l'h1"ğ' t-ı·d· '°- B' 1,,..,ik K~lre 9 (A.A.) - Orta f:nrk ı . ve 550.000 den fazla aaker bu manev. 
ıncrke::indacl" ave çuıtuı ı W\ ıruı; ır""'J . ' ..,.. ıı ralara f&Urak edecektir. Reıımen bil-

B n ır.L __ ~ .. Amerlkıı.xm gidip gitmiyeceg·i gıllz kuvvetleri umumi klU'argAhmm dirildi~- ör bu d "••k 000 
"uzve!t \.al<Urndan d -.J.,.. tebJl&ı • 1 eı~e g c n an -so a . 00 

hale' m" . mu a. sualine ka.mı da Matsuoka, bö·r 0 .. d:m fa~a ıuıker de seferberlik tccrllbo 
u~e!~_ınde oynanan rol le bir şeyin mevzuıılba.hs olmadı· Irakta: kıtaıanmu: Habba.nlyeye ıcrt ., kl dl 

h~klandakı ftkırler sarih değil. ğınr clinkU henUz zamanı gel hlklm yaylayı ı gt_l otmlolerdlr, Böl· ~ cı.paca ar r. 
dır. P.a~lan bu mUcadelenin A. ed'·-· · ·· 1 · t' • g~e malzemş fğtlnıımı harokltı de- ----o-----
mer"'· "'"" rlk ·ıı . . m_ •gını soy emış ır. A •k 

."' : .. ~,e an mı etinın harp Matsuoka söz}r , i bitirirken vam etmektedir. ;. '.ıı;. ğı dUnkü teb- merı an 
vazıy~~·nı d~a iyi takdir ede/bil- Jap0nyanm' fi<'lU un\...1:a ve b~ llğde kaydedilen tY'" . dan b~kn. çok 

m~ı ırın Reı.seumhur taraf'mdnn naıcttan dot!an tıı..nhhiltlere sadık mikdarC:a her novl pVllZeme iğtinam donanmasına 
telkın ediltlHH 1 ti ded" J ·- '-... n .mnaa ~ . ır er. kalacağını ve e~er Birle.4Jik A. edllm!ştlr. Bu Mada, Habbanlyeye tn• 
D r.~; ı·:ızılaı: /~ . Reisicum.~u. meri'm harbe ~reree Jn'DOJ'lya· aıTUz ctmi:J olan Irak ordusunun ba· 
me ·sın m~l etının h. a r p mn da her an foin AJmanvanrn kiye unsurları Amadl ve Fallujaah'a 
çi~ alacaı? a~ k~rarlar önUııde vanıncla harb .. mrme~e ha2'.Ir bu. çekllmt,şıerdlr. 

58 muavin gemi daha 

ml teroddıt <' du~ı.mu znnnet. lundu.<!unu beyan etmiştir Oevriyelerlmiz bu iki mahal fııUka-
m"''tte ve B. Ruzveltin kafileler ~ · • metinde faaliyet gfüıterınlıılcrdlr. 
le.lı!nde olmakla b0"n~er henüz Basra hl !-;-esinde daha ziyade sil· 

ilave edilecek 1 

l·arar vermemi~ oldU~"lU söv- V AKIT' A kt\net cari olmuştur. 
lMn"'1·te irler. Bunl:ır mllc"ll::ı. ABONE Nm-york, 9 (A.A.) - Unlted Pres'• 
le m!IC'ad~le"!irıin h2kilmtte ,.;. tn bildirdiğine gllro ytıkselı: rOtbelJ lkl 
Sİ<'1"'11ll'ıru it" knrar V!''M'ıhre OLUNUZ İtalyan subayı, Irak hClkOmetlne aıı· 

l Sterlin ~ 
100 Uolar 
100 Fre. 
100 Liret 
l 00 lavt"l'f' ffW 

100 Florin 

100 Ra~i·pıaltJ 
ıoo 6elga 
100 OraJuul 
100 Leva 
ı oo çıeaı Kroaa• 
IOG ~ta 
109 Zkıtl 

160 Pengl 

100 Le7 
lot ,,.._ 

100 Yi!ll 

ıoe •~ -
Ht lt.eıte 

ec••k mal·ııea.dive ypm1makta ol.. k~r1 tr.U§avırılk etmek Uzere Bağdada 
du<fuTJu zannedivorlar. ı=:=::=:=:==:=::=:=:=:==:=:=-1 muva.ııaıat etmi§tir. 

Vaşington, 9 ( .A..A.) - Me. 
busan meclisi :balıriye encUmcni, 
tahmini mümkün olmıyan hMh. 
sclerln slir'atle nikişafı ihtima.. 
Iini nazarı dikkate alarak Ame. 
rlkan donanmasına 58 muavin 
1reminin ilavesini teklif etnı.ifıtjr. 
Bu gemiler talm'ben 350 milyon 1 ı.,.. ___ .....,~~......-
dolara baliğ olacaJ...-tır. 



lalim-Türk 
Anaiklopediai 

ıa QııcQ .,.. çdmlıftlr. ttu ayıda 
HureU Ane 11ükmda 0mer Rma 
DolnJlmı mtıh1m bir yum ftl'dlr. 
S&bablye'den evlldı A.nelere, Var 
10ft UnlverıdtMIDdeld Kll'lm tutld· 
ne a ıt velllkalara mllatenlden Kll'lm 
hanlıfmdakl A.119 8ultaıııara dalf' 
laJ'metlt ınaıamat wrflmlftlr. Ahmet 
Atefln n.,rty&bna "Btr tee».\'bGB iç 
)'Qd" baflıl1Yl• onap bu nbhadadır. 

• • • 

Beyolla Halk Sinemaaı 
au.- matine: (l) de, pee: (1) ... 

l - Çöl kl1JI Oemlle .......-~ 
t - Kara ne. .. ..... ....... 
• - illan DaVllM ~). 

Sahibi: ASIM VB 
Baaıldığı yer: V A'l!l'I ••tbeGM 

Umum nefriyatl idare edon: 
'lefı1c A1'f1Ut St1t161U/i1 

1-TAllft • -~ 1911 

M.ll.N. KL GL LL Kr. 

ıae& 000 130H7 00 1800 .. 

Talluda e...ıa yuw .,,. !0/6/Hl. aa: ıa,JO da 11H9 •yrtı bmm 
IDUClbt&&oe •• 9'90 Mydl kaııunwnm htlktlmlerl dalre8hıde kapalı art 1-1· 
dyle atılacaktır. 

!8teklllerln pey a.kçc.ıertm ibate ctno G)'le)ıe kadar vane,e yat.umaları 
Te t.kllf mekluplartyle bll'llkte pey akçelert makbwılanm.,. "90 .a7dl ka 
nund& yuıdr wafkalarmı •bt m\idörlottme '\IVllMlerl IUnndır. Tele. ıuıt 

o(l612) 

Harp Okuluna havacı subay yetiftirilmek üzen 
aivil liaeclen mezun olanlann kayıt ve 

kabul fartlan. 

ı - Liae olganhık lmtlb&!lllll 't'Wmlf balmunak. 
2 - ~ IMSUlliy9t dlpl~ kanaat notu fyf "N3'8 _.-"' 

'1ıuluDnMUL. 

1 ...J ôıcut'Julr d!ploma tantaladea ~ MrAdeD fMla müddılt PG'M'Rlıl 
lııahmmak. 

6 - e.ttl& ..!Ul'U!lm pilotluk Munetme ...... t almak. 
3 - Y.,ıan m J'Ulran D olmak. 

KO'rı 

BU&bara ban muayene lae79U cararmcıan yapdacak mua,enede -allık 
cluruml&n piloUuk .mıfma mo.att ~er Jaterlene Jıarp ...... ._ 
dttn' ~.na verilmek slbt bit bir meoburlyete tAbl tubılması.r, .._ 
91rbeetttfter. Kendilerinin arzularına gl5re muameleye tAbl tutulurlar. 

Okul tedriıııatı 115 11&7111 9fıl de baflı~ taUp olalllarm. bldaa
duldan ukerUk ıutıelertne mtlracaat edeoeklerdtr. AakerUk fUbelmi. ~ 
tırae&klan slhht r: .uayuıede müabct netice alaDı.r rnalllan Ue Harp Ob· 

--~. <2821) 

Devlet Demiryoltarı ve Limanlan 
i•letme Umum idaresi illnlan ı 
11.a.Nt~ı.....ı 

l'nkllllde muvalrlrat temılll.Uı tarihıel"fl alt ,.nltt tatblk17abı tekrar 
11evldy•t b&kkmd&kl • w. il IDcl maddeleri del'tfUrllmlftlr. Ba tarlht.en ttl· 
b&nn her balıRl iki ı.taayon &l'Umdaki D&~J&ta kabili tatbik olan temdJH 
tarifelere tevftkan murldlne ~ ı.muıeıer t.eııtım edlldlkteft 80Dl'a 111-
teflll'llf )'enlden kaydettirilmek eurettyte ayar ......-Jar dahilinde maw bir 
~tekrar 11eVkettirilelılllr. 

TokTar HvkedUn lıamulele!', tekrar 1111vkedUdlklert maJıno ~· 
nu mab.luı tarlfelerd«'ll tatifade MemeL KnrttJe mub.net bir temdl&ttuı 
tatltadc etını, olı.n hamuıetertn tekrar RYklerlnde enelki nakle alt t1eret, 
nakU nıeaafeılnde kabtU tıatbllt tu'.fcı Garetme fbr1&1' 1aretile refedlllr. 

Fazla tl'fılllt için l8taayonlara nıtıracaat edllmeKdlr. (2508-S589~ 

Otel yapılmaya elverişli 
kirahk bina 

Aakara ceddeslaha en &ute._ yerbu!e fen.ilde u.uetll ııı.. 
\'adar ve aıdmhll bir IUA ldnlddlr. 

Vakit ıuetNl lclare._eelae maı...&.,. 

., ... ya l!lulll 114kh•lltlndm: 

KIHall)WHll Alular K. dm Battal 
otla lltl ilacı Veli TWl9lert lua fed· 
le n lranaı HaUce ve lozı llallllle " 
M kısı ıı:mtııeala ktıolk nlAcb Ane 
.,. lla kızı A:rte M'llt:lan ~ All 

ye Kemal ft ölü Hacıer k_... n ~ 
111mmec vell81 ~ Ank w BMI 
Veli otlu HllM'yla .. ytan matuarnf 
olduklara 'lllt'Zlror köytln Çmar mntd· 
1nc1e ue nra muhamınf'ln ktymf't.11 ma 
lualfıllmdut 8 dönüm VP Çamurlu de
re M. ı:o llru kr)meUI G ,;e Karaarcbg 
M. eo llra kı) meuı ı ve O&keaan iL 
30 Ura kıymetli 1 ve- Çmaröztl M. 190 
nra mmew 8 ve Kayaalh M. ıoe Un 
Juymelll 11 ve Köyaltı M. 49 Un kır 
1116&11 t ve ICynk M. 60 Ura kıymet.il 1 

Yann, bu alltunda 

Alatl 

'ftl 1!lelala iL IO llra la7mıııW 1 .,,. 
1'ytUr ID8YkJlnde ıao 11ra ID:rmeUI , 
Te Akf!)'Nk iL 10 Ura lo)wUI 1 tıı9 
ııırtkal1il M. 13 Ura kQmet.11 s 'ftl ç.. 
~ iL IO Ura 1a7mMi1 1 Te flllld 
....... M. IO Ura lo;JmeUI 1 '"t:n. 
J'OI M. .. llra ILQawtll I ...... ld ... 
mu 011 illet JllU'I& tarlama lmlılll .._ 
91m olouıdlfmdm atdanlı ..,_ 
.... ...... dair nl'llea ...... ..... 
1.1.Ml l!lab g9118 ..U H .. ...... 
me kalmdade 80* .,...._ ne _... 
lacaktır. Anırma .............. lt.Wl 
den ltlhantl 8flktır, Alıımll ....,..... 
lf'll'yhdeoa~...._.,.._ 

mete meollurdur. ilan- ..... e-

ııulea 1lldadlın IOlll'll - - ........ 
USl!rlnt'lll lınakılır. lllfterl ~ ....... 
urfma ,...yı nrmew lble ..._. 
larak tıs ctm mMıtetle ,...._ ..._ 
-.ya cılra.nlır. Ba l1dacl U10ID .. 
- slyade artıran.. ................. 
aar. tkJ lbale ..,....dılld fark " illa 
önce aJanduı tüıdl olmam. ltlla ...
rl meallallerln Uuıleıllne kadar lıbtlr

mlt ftll'fl borçlarfJle delWl19ll ala 
na aittir. MOttm IU1namede 1*11 
bllttla .,eraltl kalıaJ ""' lttraa '-ldnnı 
llkat et.mit aayrlıl'. Fatla ......_, 
r.dlnınM lıııUyt'ılller mük9IDll blaDlno 
de mevcıu& Ml-IS ..,.,.._. ......_ 
IDl!'yl okayalılllrler. (ll'Jll) 

l•tanııuı' u.aca lora ~ı 
940/2088 
Paraya gevrllmMIM karar verDen 

prderop, a)'ll&lı tunıet lromedlD, .,. 
nalı portmanto 1 taol açık uttırmuı 
J2.15.941 tarlhlDe teadlll edeD ...... 
teaı ıonu aaat ıo da Beyothmda "l'e
pebafu'da Kepııtlyet caddulııde 12'1 
No.tı Apartmanm Ud ayıb dalnelade 
yapılacak bu kıJmeUerln )'o.de Ti 
iDi bulmadıtı surette lkblcıl atık ar
tırmumm 1U.Nl prp.mb& stlDll 
~ mahal " -.attıl ~••il Da. 
olullur. (UTM> 

KtllALIK •V - Kartalda ~ 
Ye lskele,e 8 dalrtka IDllat'tde CU..
da Sı.-. evlerden 11 aumaraım ım.. 
lıktır. B9f odadır. 1000 metre ~ 
il ftl'dır. Yamnd&ld T _,,... la
,_ KaJ~ mGra.cu& 
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