
ıa Kuttan ttı.b&Nn q,ıenecaır a 
PGnlarm ber 20 ededlDe ..,..idi 
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l bOytlk formam hediye edllıecekttr. 

lya mebusu Vas~ 
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Bugün 
6 

~aqfa 

MAARiF VEKILLIGININ 

ıpetmealer llallllmda 
mllllal lllr llararı 

Tatilde istediklerı yere gidebilecekler 
Ok1Jlıat'da lmtlhaDJara devam edil· 

,flle~· 11kokul tmt1banlan buCUn 
tamamlanacak ve a~ 14 15 nde 

-naaıı blltnwıJarr yıq»dacaktır. Aym 
15 tııdeD ltlb&riıil Untnnlte de dahil 

oı~tu hşJde blttln tedrlat mtı .... 
..ıert tatt,le bqbyacakl&rdır. 

lııuıla aa.kuı o1nuyaa ve lmtllıan 
bittikten llODr& da öğretmenlerin 

bulunduklan vllAyetlerl terketm .. 
meıerlnl büdlrmlftl. Bu vtziyet kaı-
umıda ~tmenler Anadoluya gi

demem kte idiler. Jıılaarlf VekilJlği 

nln vermlf olduğu yeni bir karara 
göre Lmtuuuııa aJAkuı olmıyan öğ
retmenler bugOnden, allkam olanlar 

değişildik 

CUrçile 
Bir Muavin 

tayin ~lundu 
VtlfİllgtOfl, B (A.A.J - Ofi: 

da &711l OD befinden itibaren ..... 
belıt katacaklardır. Bu 88l'be8tıBı: 

okulların ikmll lmtlbanma kadar 
d ?VaJ11 edecektir. 

VUA.y tten aynlacak öğretmenı.. 
adrealerlnl okul idarelerine 1ıll'aka. 

raı• gideceklerdir. Bu karar bGUW
vl lyet öğretmenlerine pmildlr. 

Patrik tevk· 
edildı 

Berlin, ! (LA.) - D, N, 
bildiriyor: 

Alman a.akerleri Ostrcg 
naatırda &rp tacına ait 
herlerin bir kmmmı ele IMl!ll..mı 
ye muvaffak olmuşlardJr. 
manaatıra iltica etmif ola. 
patriği Gavrilo da tevkif 
mit*ir. 

Vqingtoa mahfillerinin dil. 
fllncelerine göre, lord Bea.ver. 
brook, fiilen başvekil muavini ve 
tngilterede harp iatilısali.tJ dik. 
tatöril olmaküdır. Lord Beaver
brook'un harp ekonomisi mese- r;:::::======:::; 

manevrası 

Trabada Türklere 
karp kuffetli ve toplu 
hir hücumda bulunarak 
SiiYeyfİ zapta tetebbüs 

etmek imit 
<Y tl%tBI .6 tınciicle > 

Günlerin peşinden .: 

ı tanbuldan Anadoluya göç 
... • - • • ·ı Su• ........... Glıletıleltll ......... M t* M7ek _ ... - ... ---------...... , ....... " 111e w ımehh•• .,,.. ... _ - _ ,_... ~ 

11 tall Dn't· An ' iç• ...... ,...._ .. .... _... ' 
~ JJa Ml'L .. '1el nl=te= 111aıled aetl ıh' •ınk"r . 
.... - ile ... , ...... - - ..... ....,..... y,. • trrF u,, A 'cl ;a 11111 ırr .....,. klJ9' lılllm _.... _. ,_... 
JMc"ııt..,.•ll ....-.-ı .... leMllll' .-ıı?h.tsr . 

leleriııin umumi idaresini denıh. 
t.e edeceği sanılmaktadır. B. Çör. 
çil, bu suretle kendisini askeri, 
ba,hrl ve diplomatik faaliyetine 
aerbeatçe ve tam olarak haare. 
debilecektir. Bazı mahfiller Lord 
Beaverbrook'a tevdi olunan ye
ni devlet nazırlığının ihdasmın, 
tahmin edilemiyecek her hangi 

(Devamı 8a. ! . sa. 6) 

Papen 
gelivor 

T• ;I ' ...._ , ............. .:.! 4::9-:-::-::r 7 ı• dlln - llllrnla ,.-. müaıüe,e mi ...,_, 
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..... t iP 1 ' ........ MI'-::. g T ......_ ıl Uta ııl, 1M _.. -Yok-. ... _ .&wapa71 h•ıtrae tlltı•I •t 19ia ,...... .. ._. ... ...... il.,.,.. -·.. .... ..,.._ı 
..... .... &Pi ı/MJ I•• 
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1 Hadya llazetesı 1 
Yanan staıdı 

Atman ve lagl iz 
zayiatı 

çıkarmıya teşebbils edince Irak 
hükfuneti buna müsaade etme. 
mi§, İngiliz askerlerinin transit 

ı Ecnebi 111Utehassıs-
ıar hakkında 1 

bir r.arar 

~ -·Ri E 1 ALİM ~~ETRESi 

V.U "ERREMi OLDÜRDO 
olarak geçmeleri~. ancak ondan A>ıkara, 2 (VAKIT) - Ecne. Dün gecl' He>' o und ki n:ı.l'l.ar- ur. Nihayet diln guec, Beyoğlun
aonra yeni kuvvetler ihracına bi mütehassıs ve montörlerin is- dan birisinde bir cina\ d 1 lenmiş, daki 'barlardan birine giden bahri· 
müsaade edeceğini bildirmiştir. tihdamı iç.in lktısat Vekaletine bahriyeli Salim namlle manıf bir yeli Salim. burada eski metresini 

--:----_____-/ 
~ı 

~ 
Bir Mayı~ rrrı· ;:" be 

Frnn ı7 · .... jf erirıe 

B i_.: 
• 1 

İngilizler 1 rak hükfuneün, din. ne suretle mUracaat edileceği sabıkalı metresini tabanca llo öl- yabancı bir erkekle beraber bir S o·· / ~ e 
ıuna.nıstandakı lngiliz asker· lemiycrek Basraya yeniden as- hakkında tktısat Vek&leti teş. dllrdlikten sonra kaçmıştır. Vaka masada otururken görmii.§tür. ,; ~ 

orinııı tclu >esinin bıttiği bildı. ker çıkarmışlardır. Bunun üzeri. vikJ sanayi ve TUt'kiyede TUrk kr8kan~lık yüzUnden çıkmış, şöy!c Bahriyeli Salim Mükerremi hft.- Jlll"I.. 
nliyor. lnginz gar.e~elcrı Alman.. ne Iraklı askerler ele Basraya vatandaqlarma tahsis edilen sa- cereyan etmiştir, IA sevmekte olduğundan tonalaş- Commentry, 2 (R.A.) ~ ...,ııt 
!arın yalnız Yunanistanda 80 bin yakın yerlerde vaziyet almışlar.. na.t ve hizmetler hakkındaki ka. Beyo~Iunda oturan sabı:!:nlr ba.;ı.. mış, metre11inln de kendJ9!nJ !ns- eal Peten, dUn ,.. 

11 ~"fi":. 
ı.ayiat verdiklerını yazıyorlar. drr. İş bu safhadayken bugün l. nuna mUsteniden bir talin ıtna... riyeli Sallnı, uzun zamnndanberl, kandıracak bazı tavır ve hareket- yük bir hnl.k 
Cnöiltz zayiatına gehnce Çörcıl rak halkına hitaben bir beyanna- me hazırlamıştır. Karagumrilkte Kabakulak ~ ... ~a • ter yapmuı üzerine do kımdini aız ameıesı 
{ur .ınıstana 60 bm lngiliz askc. me neşretmie, Reşit Geylani Bu talimatname esaslarına gö- ğmda 47 numarada oturan lslA.m kaybederek cebinden tabancasını tt· · &:iylemiş ve tj ..... 

i r ıkarıldığıru, bunun 45 bin hUkumetinin gayri meşru bir re yabancı mUtehassıs veya. mon ktZT Mükerrem St'vlnç: ndm1a 24 çP.kmlş, kadmm ti.terine altı el a.- tirri:!;Un.nm lı c bil~ 
ı<a nnın gerı çekildiğinı bildir- bUkümet olduğunu, hatta bu hU. tör celp ve istihdamı için sanayi yrı.şm~a bir Jı;admla mC1tres otur- leş etmiştir. • ne tr:..! 
:.m t.ı. Bugün gelen haberler ıse kCımeti civar hilkUmetlerin bile milessesclerle madeJ' işçileri ta- maktadır, Hatta bahriyeli ~allnı J(urşunlardan dört tanoai MU· s!Zlarm uzlıışmasmı~;rtne · 
e\ilen ıskerlt·rin 40 binle 45 bin tanımadığını ilan etmiştir. Be. rafından vaki talepler bir beyan. bu k dmla beraber iki sene kadar kerrcmin vUcuduna iııabet etmi3, lruğ' 8 ghelemmieceğf eti''ie': ... ce t.ebard 
arasında o'duğu şeklindedir. Bu. yammmede Irakm mihver dev.. name ta.nzin.l iki suretle vuku.. cvvfll Dizdarlyede polis Hasan kanlar içinde yere serilmiştir, Bu- ım e Y ...,. ~ 
na göre lngiliz zayiati 15 _ 19 }etleri tarafından teşvik (!dildiği bulacaktır. Basriyi öldüren katil Nazımın be- ııu mUteakfp Salim . tacanba- De mek Uzero. 1 maymI .. 
bin arasındadır. Bunların 500 ü de zı·kred.ılmiştir. rabc>r cinayete iştirak suçundan bember dışarı ~tkmış, kaçmıştır. çirmek istedim. ~ Talimatnamede bu beyannı~- Şimdiye kadar kin ve .,. 
d~nizde zayi olmuetur. Son gelen haberlere göre In~ menin muhteviyatı ve nasıl dol- birinci ağır cezada muh k mo:ı olun J{ndın kaldınldı~'1 Beyoğlu basta- eembolü olan 1 mayıs, b~ ,J 
Yuaoslav Patrioı Tt":V~"if Edil<lf giliz kuv:v tlcrlj~C Ira.1~ kI1tıtl rı duru!ncağı ·;~ güı·cccği muamele muş, Salim ikı sene c_ zn :r •mi . nesinde bir kaç 18 t daha ''asa - le bir 1' ve dO!tluk B rıı~ner-' 

Yugoolnv p::ıtl .. [,'1 Gavriloo .Al.. a,.asır üa .n.ıhns.:ıırnt bar;ıl .. mıe- hakkında hllkUmler vardır. metresi Mükerrem ise bera~t ka· d•l(t<•n sonra ölmilştlir. cııktrr. 1 Ma"'" ,. ve il<r' ~ 
1 t <l •~ kif ed'l Şc be Ba-d d zc.nmı"tı Tahkikata mUddeiumumilik el- ,,..., -man ar nra.ı:m a.n .... \ ı · tır. • .taıua bcra r g a m MUtohassısların celp ve is.. " · ı aktı 

rniştir. Bu patrik Prens Pole 90 kilometre uzağındaki tayyare tihdamı Vekfile*"" tasvip edil.. Bahriyeli Halim Hcı ?tltikcrrom koymuş, adının cesedini muayP.ne ra~~~ı Pc~~ FraJ15!U1ııı,..1 , 
hal f t ·• t t' Al I ak k ti · t ""v son gilnlcı de gcçincmiycrok (!ynl- eden adliye doktoru Hikmet TU- _, .. ro il"_., mu e e gos ermış 1• man.. meydanınn. r · uvve en . op diği takdirde yalnız bu beyanna- den kurulmasında lşçhıw ,,, 

Inın Atinadaki ortodoks 'kilise.. atc§i nçmışlnrdır. Fazla tafsılat me ı·ıe ı·ktifa olunacak, diğer rnIRlardır Mükcrıc m muhtelif klm rneKramtlol "baabrlk~'ledlit'rtSnSaıştllmır ~;"d.d'- a- zun uzadıya izah ettfltlet' .->lfl 
l 1 d · · u betl ..Jı b selerle dU!iÜP kalkm.:ğa boşlamış.. J .,.a - uıı~ ı 
~· c e ıyı m nase Cn.1e u.. ıılınama.mıştır. Iorrnalitelerden vazgeçilecektir • Bıu:ı barlarda çalışmağn baelamış. ranmaktadır. 85zlerine eöyle devam e~ ~ 

lunmadıklan gelen haberlerden Irak ordusu 2 piyade tümeni, Vekalet, mlitehassıs istlhdnmma Her mUessesede pa 
1 

ft,,. 
anlaşılıyor. Patrik Yunanistan- 2 .. 3 jandarma alayı, bi~ mot~~- olan ihtiyaca ve mütehnsst~m • k ·k f 

1 
M ~çiler, işlerliıin menfaatill ~ I 

da yeni hlikumetı kuran Çolak. m ıa~ur ki ccman so bın kış1. fütisnsma kani bulunduğu tak- ı inci a i e u- 8 ,. M. Meclisi yal eserleri mlişt:c~~:Skı ~ 
oğlunun femin .. me merasimin- dir. dirdc, derhal çalI§ma izni vere. mek için toplanın ı ısı~ 
de bulunmıvacnğını bfldirmi§t,İr. Can Ka\' Sek. Mo kovO'\'O bilecektir. danyaya gı" dı"yor Salih Bozok'un hi.bra- ca aralnrmda rtıtlın!\I d8 r: 

Sırbi.çtan. Komısarlcrle Drıt•et Edildi Devlet, vilayetler ve belediye. sını taziz etti ve kardc31ik tC!!anüdU vllcU~ 
idare Edilecek lcre bağlı veya sermayesinin mekte f""'"ikmlyeceklr ve 0 ·~41 

Almanlar "i"'ıdilik Sırbiatanı Beyı ut radyosunun verdiği ı t ( Ba~ tarafı l inctde) mnn blr'llk artık "Ok dnfe "'.. So ti B' ı·;:..· tamamı veya bir kısmı deve c Aııkat 2 (A.A.) - Büyük Mil • "' ıısı~ komiserlcrdt'n mürekkep bir he. habere göre • vye er n· 1b' 11 · ., • mahiyette blr formill ~ ' 
Ça K ~k·· 'l k d veya iktısadt devlet teşekkU crı.. Evvelki gün İstanbuldıın hareket lot Meclisi bugün Refot Canıtczin l''r 

Yetle ıdare odeceklerdir. Bulgar n ay ~ ı •' os ovaya a.. il fakat fyilikJer do~ran e tlf 
i k b 1 be d . ne ait bulunan bilOmum m 'esse- oJcn Uf: kafileden sonra dUn ikinci ~aşkanhğmda toplanmış vo celse- •-'d ,.-. 

ve "."'A car! .... a terkedflen top. vet ctnı ştır. Anca . u ıtl r ı.. • hali • alar.aktrr. Endilflu-• t• ., 
~vuı ..... . a t i 1 se ve kurumlarda istihdam edı· kafilo ıs.arndeniz vapuru lle tnebolu nln açılmasını milteaklp Bilecik la .. 

ra~lıırda yeni idare kurulmak- ğer kyanaklar an ey t o tınma- h 1 . . b ~~ '•Ur mcbu•u Salih Bozok'un vefat etti· çUk ennatlnrda patron r •. ·~-·' lecck mUte assıs ar ıçın u uı. ve ha valisine hareket etm-s> . • " .... t vatv' 
tadtY', Hırvatlar Ye Almanlar Kn... mıştır. llmatna. e h Ulonü tatbik oluna- Dlğ'cr taraftan t.re.nıe yapılacak sev ğini bildiren Baevekfilct tezkeresi yenler ve işçiler. tı~-.ıırı :_ı1 
radağdan a:;Ttlmıyacaklar, fa.. Tıwiltercuc l 'erilt. el;:, cakttr kiyatm da günleri teablt edllıiılıtir. okunmuş ve ayakta bce dakika sü- ilkte a%llmnak iç kO edec•Y; 
kat Yahudi ve diğer urusurlar bir Pctro! Gemileri · kut cdilmt-k suretiyle merhumun müttehit bir ekJp tcş ı rd' 
b A"'t rf d tl -- 1• 1 rd kllyata ıı ta ~0-Wı:ı- dir. FraMa da, di •er ıı.JıS •·..,,, a.ı a v.a ın a ayr a.\XUUa ır. Amerika bahriye komisyonu l I"' "h l Bu :ır. mayıs .._ hfı.trrasr ta.zlz olunmuetur. duğu gib} I• A-Lasında. ıcat~ lf' 

B l Kralın ~ euahatı ·ı 25 tr l . i Meclise ge en ayı a ar cnk ve 7 hazirana kadar devam edile Meclis bundan sonra ruznnme - .., Dilli ._ .. ..u .,... 
u qaı Bom ı'-' . gal edi lngı tereye pe o gemıs ve.. Ord smı snrntıeatirecek nuo--/. 

Bulgar Kralı r s ış - ·ı · i k t t t B A tıkara, 2 (V AKIT) - u cektir. sinde bulunan maddelerden Bue - w 

len mıntakada zıyare erde U- haber ehemmiyetli bir hadise subayların eps nın c ııne aı nosayretı posta kongresi kararları-. tl b rı me.sın arnr aş ırmış ır. u h l • t rf'' 't vaztlnU bulacaktır. , 

lunmu.ştur. Bulgar gazeteleri ar- k'l ed kanunun 3 Uncil maddesinin E Hazırlanan plA.na gllre, 11 mayıs- nı hnvl meselelerin ve milletler _ 4 1 
ari 11 rl k teş ı er. d ;r:.· ti .1 . h 1 tan 11 mo.yısa kadar lzmlte ve Ada. IDglllZ k&blD8• ttk Bulg stanın eme e ~ a. Askeri /larekfıta Gclmcc fıkrasının e.,ıı: rı mcsı a;r :m. pnzanna, 17 mayıstan 22 mayısa ka.. arası tcleltominilmsyon mukavele· 

w_et11ğunu bildirmektedlı. Bu- Tobnıktan henilz mu•~mim daki kanun lavihası ılc paStıport slne bağlı telgraf ve telefon r·-.. "1 de Şlkll• 
t . Ohri ıı. 1.Ç.&u l0 dd · · dnr Vtzlrbanıı, Eskl§Chlrc, KUtahyaya l rl nih r tok ll il d gü.'lkU Zora gar.e eeı, gu.. malfımat alınamamıştır. Birinci kanununun uncu ma csının name e a pro o an e ra .. ~ 

lilnden Karadenlzc ve Tımndan mUdafaa hattmı yardıktan son. tadili hakkındaki kanun Hi) ihası ~3~~~C! ·~~=~~ m:.ı;.ı:.;:,a:: yo komınıkiuwon nlzamnnmelcrlnin (Baş taraf• 1 f ~.M 
Ege denizine kadar hUyUk Bul. ra. iklnci hatta. taamı.z edip et. ile askeri ceza kanununda rrıev- tasdlklerino ait kanun llyihalarmı b\r sebeple B. Çörçili~ iP.~. 
garistanm tesis MildittJnl. bu· medikleri henüz bilinmemekle cut bazı atıllnrı mana ve şu- Meyd!l.mck~r. Malatya, EI!zıt, m. birin<'i müzakerelerini yaprnk kn· Jeti bır.ıkması ihtim3.Jınde .,,, 
nurı b!ı· asırdanberl BulgRrlsta. beraı......r, ı'kinci hattın da.ha kuv- mtililnün tavini hakkındaki baş. yıırbalcır, Kayseri, Srvaa, Erzlncaııa bul · Ur. • muhtemel halef mevkii~rıe ~ 

.ı '. .. bUyllk Bıtl U\: 1.'"l t ·A~k-eres' meclı"ı::e ael sovklya~ yapılacaktır. Meclis gelecek toplant:Jstnı - - . 1 ~. . ta1 .. nm eııı,..J ' 1.1. • vetli olduğuna göre bir tevakkuf ve!\.a e ~ 1 ~ "' • - mış odu'~" mü cssı.· J ~..-
garistanı jm it h~f'll mnl' devresi geçirmeden ikinci hatta miştlr. tatıuıbuıdo.n gidecekler Haydarpap zartesl gUnU yapac!lktır. Londra, 13 ( A A..) .,.... -!j 
vahdete .,,-et -.::!erek dahfJd~ tecavüzleri zayıf bir mUtaleadır. 1etasyonundan hareket edecekl~rdlr. )cabinesinde aaşğıdaki bifcW 
ihtillflann artık kaldırılmnsınt Tcbnık iainin bir iki gi,in i in. T I; i i!I• ~ ....,g Devlet" tryollan bunun içlo tcap "ahu d · ıe JDlikel'~ted1ya.rp.· ılmı.ı; olduğu -~ vazmaktadır. de halli gilçtur. Sellom ve cenup . • OP.I\~ m0:t zaı ıl 1 •dıın !\Utun tet.n:ıırıe.t aımı~tır. Tra:Jt,; .~I . 1 f 1\ ~ 

Adriyatık denızi sahillerin,. MlgesJno AlmanJnrm mUtemadl. '&'anıtı @g r yetıerfiıdl!n ~uç il(Jonı~r Havacılık istihsalltl ~ 
gelin~. Italyanlar. burasını ell yen kuvvet taheit ettiklr>rine Buradaki mezar taşları ıısc tzmıttcn trene bl.neceklerdlr. Bosnalı ve Sırplarla Lord Beaverbrook, devi~~ :e g:J~;,t;: lç~~~~:!;~~~Ü daır kuvvetler· geldtği bildı ııL muhafaza edilecek ottmtyenler beraber Macariıtandan ~~ak~~~i~!~i~~1'd 
K~1fu adas!}·le Atirıyatik sahil.. yotr. d · k Topkapı mezarlığı iizerlnde ya.. ,....,, nname verip de nıa~rr:ttne ktadır Havacılık istj)lll""1'!' 

ld ğu ngilizler c kuvvet getırrne .. pılan tetkikat sonunda buranın ~,, Çıkarılıyor ma • 11..f re ' criııin kendilerine ait o u nu tedir. ingili7.ler b~r hafta eYveli.. binaen m\lrcttep eeıere ı1tırak e.. nazırlığına Yarbay 1nOOyrı,-_.ıa~ 
t ıd ~- b 1 • t k tarihi mezar tı:ıı:;.ı mUzesi halino ti . . . se lfP:.. ı ırmeıuK. ura anm ıs ant .. ne nazaran Mısırda şimdi rok d1m1tyerıl~rin mazeretıcrtaı CYttl,_ bar.on ge rilmiştir. ~ 
tecf -w ıCrnğ edilme2!ine karar verilmiş ve 1 1 ~na ır :r • kuvvetli bulunmaktadır. nğaçlıı.nına işi ön pt!na alınmıştır. ce vtIJ.ytıte btıdlrmemtıı oJo.nl&r vt.. Budapefte, ! ( A. A.) - Ste- ve müna.ka lt nam le• ., 4 Uu~lcr. mali A frikada Yunanistan ve Habeşistan işi ).füzeler idare!ile flori do hu"lu- tuyctçe gldtıceklert ~rterc ~kral' fani: athers getirilmiş ve .~yt ~ 

Şıı;ıl di. g?7JeAr,I Şimali Afltalrikaya hallolundu~una göre, y n .... ıis. le gelecek her hanjti bir ihtil ~ı günd!'lfüıceklcrdlr. nn gibiler, lca.. ~ 'll za.ınanlarda. işgal edilen nazırı B. Cross. AW!:~n ' 
c;cvrı mıştır. man ve yıın. tandan 45 bin kişinin Z.. ısıra gtl. şimdiden !Snlemek maksadllc ba- bında poııta vapnrı:mndan da i8tı· mıntakalardaki &kert makamlar, eek komiserliğine ta~·w ~ 
lar al:ık~ı.: takviye ~::rvve~er~y- türUlmesi. Fi!istinden mühim bir leaiye rPis muavini Lfltfi Aksoy fad ecıebUoot'klercıır. 31 ilktcşrin 1918 den evvel bu miştlr. ~ 
1e To nıfı'"' dış mU aa at L kısmının Libya.ya gönderilmesi, mUze müdürii Azizle birlikte me- Fakat rn:lzenıtlcı1 olmadığı hal· topraklarda buluıunıyan bütün ----------. ~fit 
nna gırmislerdir. İngiliz.Jete gö. Habefistandaki ku\'·vetlerden bir -arlığa giderek taşlar nıerinde de cHndcld ma numaralı bDctl Sırpların, Bosnablann ve Yahu· Simitçinin caınel'P" 
re, dış müdafaa. hnttanndan zi.. kısmının şimale alınması İngiliz tetkikat yapınqılardır. Bu tetld· gün ve saatinde kullo.nanuyunlilır, dilerin derhal bu mmtakalan ile oynarkell ,A 
yade iç hatlar ltuvvetiıdir. kuvvetlerinin buırtinkU dunrmu- kat sonunda bunlann tantlm ieJ bir daha bu haktan ıtrtıhlde ede.. terketmelori lazım.geldiğini bil- ~ ~ 

Tanklara ktıreı nıUdataa te. .,..,_ " il k .,., bl üt h iste e ektir ml•cceklerdtr. a: folcrd·.. Eminönünde Hoca G~~ 
m~~k~m~~~~~n -~u~6~vw~n~n~e~~o~~~r~·~~~~~~~~n~~r~m~~e~M~~~s~~n~c~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~·rm~~q~~ı·~··~~~~~~~~ı~~~~~Ş~ 
dır. Mnamafih Tobnık Ur.erine ı .;: dın1a bir kadının !ki ,_,,.,. 
hareketin vcharocti gizlenme. 29 - iyil~Um. art.ık çıkabillrdlm. Pa- oğlu Salih bir sımitçin~1• ~ 
nv:ırtcdir. Bunun SUveyşe doğnı zara Takdirle 1stanbula inecektik; kanı ile oynarken dUstnıH~1" 
hfm.·kete·bruJlnn~ olacağı bildiri. ' tik ır.ulAkatmı olan puar gU. yazıhaneyi dola§acaktık; Takdir: telif yerlerinden a.ğtr P"" 
Jho nüne kadar gö1lminin rengini bllc - Sonra da, diyordu, istediğin yarafanarak hastahaneye 

yerde bir ov tutam, döterlz... ı ..ı 
1'mla·· '.ııaııa Oıkarılara Askerle1' bilmiyordum; kalbimde onlara ait Pazar g\lnU vapur oldukça ten.. n ml9 .. ır. 1 ~1 ri 

Finlandiyaya çıkarılan Alınan bir hJs yoktu; yalnız o pazar gUnU, hıı idi. üst gUvertode otnrma.k is- idman şenliıue 
MkPrlerinin N'orveçe gitmek ü.. garip hUviyetfne ka-- bir merak hazırlıgı"' ~ .~ 

1 1 · •o;ı• tedim; r kin ııraadaemı: ~ 
~re ıa.kl'hraç eddiicıikt eryt ~la~~ blr tecessüs duymıoetum. Fakat, aR· - - - Oimas, dedl, dahıı &tsürü· 19 Mayıs idman ,;:-_,..;o"'/) 
aayn arın an <"Yl mı9 ... ır. lA wıutaınıyacağım o fırtmah gUn, füıı vnr, salonda oturalım. prorrrnwımı gorUc:mek tıır."f ;' .• iti 
!Alman kaynaklan bu hususta Y,z•n: HAY/UID 

0

/ll""~·· o·- ~ 1 ev· 
al11d~t ediyor. Sovyet1er ise yeni ho.tıratımğ arMmda, içinde tekglb~ Ve poncerenln önilndc bir yor beden öğretmenlerin,!~·""' 
bir haber illvc etttıemielerdir. yıldıa do an bulutlu bir soma fefkfıronin fırtına, gününde söy- da ban:ı kim bakacaktı? Şimdi a- bulduk. Hep iglcl'imizden, ailem- kiyle bir toplantı yapıı- ~tP'ı 

atı.bit kalacaktı. H<'!r fılCY o gün ı d ı d - .ıı:.. h ta ı bile ı d Toplantıda .,,,,.,~ı..ı"".ııı. Irak Vazittett Ojip de ben en cevtıp a ama ıgı ,;ır as o masam nsan e· don, çocuğumdan bahsettik. Köp- ~U<U• v; t 11 Irak vaziyeti bad b;r ıathaya olmuştu i ve 0 gUııUn ıecesindc, bir kehmeyş. cevap v rdim: Adi.. fil ntiydim? Zaten bu otelde seCII rüye yana§mak lc;ln vapur H&Y- stadında yapılacak gc<(t d> .ıl 
• bJ bu safhada firen, benlnı kalbim MefkCıreninklne bin· yö! Ve buna b~n de bir kelime bir yalnızlrk yaşamam için hiç lıir darpaşa iskclc>s!nin yanmian dola- ni müteııkıp öğleden &v~~e -ıı; 

lagtltere bugtln Irak hal· lerce mukaddes ipeklo1'1e l>ağlan· l!l\v" ettim: MUebbeden... tıPbep ·yoktu. Ve allcm de onıda. "ırken: kul talebelerinin iştiralO) Sll ) , 
lana mhit.ı.bcn bir bcyanna. mıetı. Ve bunların mahiyeti mln· Yattım. Her tarafım :ıyrı o.yn kim bili.,. ne kadar srkmtı ve ta- _ Oradalar! hareketleri yapılacaktı~ 
!ngiltereye ic:ı.bmda tcrkedecek. net, eUkran, hayret, lpUIA. ve aelc kınlmı§ bir ceset gibi ~uursuz, ta· hassUr çekiyordu! O zaman dUn Diye· haykır:nıtım. YUzU bit an- susta hazırlıkfara ~ J 
tir. Ancak Ingiltcre fazla uker leli, Sonra blribirfni doğuran teli- katsiz ve \ıykusuz öyle yattmı... gece verdiğim karan ve yazdıITTırt da kararan Ta.ltdir dişlerinin aıa.· tır. lif'" 

ki aa.allerlnln kuvvetlendirdiği hl&- Ertesi gUn vücudümde dc;ırln bir mektubu onıı eö}l&dlm: faknt böy. smaan: Ağaçlandırma faatl~ 

Ayakkabı çivisi 
ihtikarı yapan 
tki kiti yakalandı 

ıcr taitnafa., 11armağa. baflamıetr. rahavet hlasettlm, ZiyarAtll gdon le ruhan pori§an bir vaktimde _ Aksillk! Şehrin muhtelif seJJl-~nt t 
Sevllmemln mllrnkUıı olduğunu bfr Serveti yatak odama aldım. Sev- ailemi getirtmek blr kUstahlık o- Diye mırıldandı; ve: .. "'açlandırılrrı 

1 
işine de~' 

saniye bile dllşUnmeınlitim. Buna gilJ dot ı- henl okf'.ar gibi nıuayc- lurdu. Blr kaç gün sonra mUnaslp - Fakat, dodi, Mof'kQreyi aö- dfımclrtedır. Ueküdar ıneP""ı(!" 
lmkln talla vur etmlyordum.Bunw1 ne ederek: L!r ' b lur, dlSşcr, f!Onra da tel· remiyorum ! nın etrafının ağaclanıııasıt,,~"' 
için idi kJ, Me!kCircnln Burgazdul - Dlraa hasta&n, dedi. Bir kn grafnnmoyi veririz, diyordum. Ne - Belki o yoktw. Sen bu,un b lecl' h ıu d tt" t • 
vuiyetinl tamamen anlıyordum. gün ç·kına~ı.lısm, kadnr göreceğim gclm ti! için :ra.ndevu aldın mı fdi? e ıye m:ı aı n e , ıııtı8 Jd' 

yapmıştır. Şehrin arm<:." ıci _,_ 
Mektubun buraema geldiğim ııı- Hnsta dı,gı!dim; fakat çok yo.. Takdir, MefkiırC>yt:' ynzdığım -- Bu~azda ikon bugUn bulu&- şini daha munta7..nın b:r t MO" 

:ınan durdum ;ltararundan dönrneğc nılmuştunı. Tavsiyesini d;nliyCI- mc>ktubun mUsvedae ini okuduk- tn&)'I kakrnrlaştırmıştık, Hep be- yapmak Uzcro BUyilk Mıll ıJJ"' 
,,yat murakabe bUroeu me.. benl cebreden taıylld kalbimden cek; çı mıyacaktım. İstirahate tan sonrn snmimlyl\Ue dMt ki: rabor olacaktık. Sonra eenin bu lisi 00,bçeler mfü r ' 1 

marlan, ayakkabı çlvlet •tan L defe calıetnn; ve tcııd~Ulündon nn pek bUyük ihtiyııcım vnrdı. Ta.keli- _ BGndcn cıüphc et Un değil karann çtku. r:elmiyebilir miy. bula davet edilecektir. 
1 

ıı 
itııl atıcıyı ibtikAr aucu ile ya. ncı tlkAyotler tqan Umltalz bir ri bulup yollnyarnğım vndedcı·ek mi Fı'lcret? 1''nkııt öyle bir kadının dim? Şimdi gicfor, o:ıu eavnru... Şimdıyc kadar ~14 )f 

ıyaraır adliyeye vermltlerdlr. •iye.le lle dovam ettim: On:ı fle'rl.( • gıtti. I.li.kin bulamamış olmalı ki o şkı bizim on beş yıllık hukuku· _ llıı.yır, iti~ bulu un. Ben seni 11065 çam dikilmi~ :.r:.11 
ar, Mercanda bak oğlu Yu- nit hakkı bende yoktu. Kadrköytl- gUn vcı o gece Takdir gcılm di, muzu ldmbllil' mi idi! o, ı.cni kıa- fidanı satışmdm d O<J 

De Kanbet T~uzyandır. Bun ne indikten eonra Uıtedli:'1nt yap- Tenha ot lin unututmu~ bir klişe>· kançlığa scvketmek t in bPni bir kşam üsUl yazıhanemde bekle- kAr temin edılın' tir. } tı 
:ar, ayakkabı çtvıainitı kllowıtu makta eerbeetU. Şimdi, Mefklırc- sinde hayaJıitnnla yalnız kaldım. tnhza Cılet yaptı, bu kadar. rim. Ham deri fiyat 3 - ~·- •tm-ı-....a-. nin aall sovmemlş vo Burgu te- Gecenin esrarh karanlığı melül U •• 1 lskcloye çıkar çıkınaz Ghizanı 

1
• ot ""'·-wva .., ~·· - nu1.u ım. k d ~rdilk TA'·d' • nu neden ..:'k"'e ıct ,,· . ....ıo-1 ncı.ztı.hUnU mtlnaeebotl keımıek ruhuma aşina ~rktı; balkonda arşanız a gv . ~ ınn • , .... v J uav': 0 'ı lçin hazırlamış oldufunu lsbata santlcrcc oturdum; sabahll'yin - li'aknt ytılnız kl'ndi h~sabı- ratırmt işit.mh·erek doğnı bana Stbnerb:ınlt lstanbıtl IXl L."''° 

Süaaerbank Umum başlıyordum. Fnkat, evelce söyle· garBOn beni orada bir sandalyada. na. 'Senim Girlznnda daha alacak- çattı: fil, fiyat murakabe kO~ır;d 
. .. l . d1ğl bir &özU tel<rar ederek ayrıl· ntc>şle:r içlnde dalgın b·ılmuş.... !arım var. Ve bundan böyle öte· - Bravo Fikl'()t Bey, Doğnısu na mürncru.ı.t MCl'C., ~ gittı.,11 mildurii P dı mak dıı.ha lyi olmıyncak mıydı?DI kinin yUzUnll g5rmlycecğlmi eana cok alicenaplık ottlnlz. Zaten ben ki hnm der! fi\atıarınııı ıft O"' 

yeblllrdl Jtl: Her birim!. kendl yo.. O gUn. hlitiln aı kndıış'anmm a- namu umla t~mln ~dArtm. Unut ona eöylordim, bUtUn kalbile eev- "e ""lks ldl;;ini, · fiyatle.dr r ( ~ 
Sümerbe.nk umum mUdUrU 1 B k b ld" rasmda, yatakta idim. Hcp15i git- ~k t 1 .A e t mA'- ne """'Wt"• btr :n.tı•ra~-1ıktrr' " '' «; k .-. • . lumuza gidelim... uııu a u .-n "ı re , sen unuuınt s n unu : en ~ ~ ~ ın " ~ • kuru~an 90 kuru. a 

1 1 
.,· 

han Zıhıti Sanus şehrlmıze lirdi' tikten 110nra Takdir bana, ntuııl1511 f l d '1" ,. 
. başka pllmden ne ge .... yl yo bu ur! _ .. "kin n" olmuş "f"ndlm'. tıb!'!ını bildirerek tı ~ir. Buıiıan Zihru, SUmer- dUşUnemedil;rim bir tl"'klirto bu- ~ " .., "' t 

km şehrimizdeki tesislerinde Nihnyel, onun fikrini biraz geç, tundu: Ve Takdir hakiki bir karde~ !c- Yoksa benim mektuptan mı bah- ra!;ttrılmasını fstemiA ldt:l 
nuhtelif jfder üzerinde çalışmak 1 Jilkin her halde yinA Rnl"r1tğmn - Aileni getirt.sen, I<lkrct ! .. dakı1rlıi;1yle> gece gündili 'bir haf- sctmck istJ.Yorsunuz? Büro, piynead tetkt 

. ~azdım. Bitirdim: ..,.. sonuntl11. Dedi. Sonra izahat ve>l'di, bum· ta b('ni terk<1tmedi. Cuma günü (Devamı wr) mıya. başlamı~tır 



Şehir Haberleri 
,--- ı-v.un ı 

Ankara vapuru dün ıneboluya 
üçüncü kafileyi götürdü 

• Azaın ~~=:kG~~ 

Jıo. 

. 

sular gib 
• Harp tufanınm aedleri, ced. 

1 ftlleri, arklan, plinlar ve erktm 
harplerdlr. Bu ugm canavan onlar, k~ _, __ ._., __ 

o.mm sular vardır. Seıt 
karlar, ortahja zarar verecek 

.. !arlar. • u.uuu- .T--• 
bir Fakat tıpkı beııdleri aşan _. 

fiddetle yllbe)irler. lnaan 
~ kaıpmda kimbilir 
'"bend"m;:: Çl.l'plftıktan 80 

RkA- lar ~bi: ~ harp de btUn plta 
ne sahıllennı, kurmay aedlerini .. 

ma ean bir azgmlık peydahJaı tda. 
&q'IJ1 re ~elinin _bacaklan ai.m. ne vanh. Bu 

ldllıeyllna Rem wrdu. 

Bugün dördüncü 
kafile gidecek 

dtl- tnlanm ilk esir ettlfi tabi 
dakı mesafeyı, kendi §8DID& 8 

at görllr. Yayıldıkça yayılır. Kar. Şelır.f:mlmen .Karadeais havali
. aiDe alt olarak gitmek iltlyeDle-

t 
.riJı •irili.erine devam edilmekte
dir. 

Evvelki giln bu glbOerden at 
katlle Alma ve Tırhan wparlan ile 
~ glt:miftl .DUn de, tı
çlbacll kafile Karadenille git.mit-

i tir. Dl1n1d1 katıleyi, saat 1 • t.e 
harei:et eden Ankara vapanı 16-
tllnnilftlr. Geminin dOnkil mtıret-

tebatJ büı kiti «*luğq halde lıGet 
alanlarm ancak ytbde )'lnnl beti 
lftirü et:mlttJr. Aılbra ftJlllll'll., 
280 tlflclen .ibaret ,.,ıeaJanm aJa. 
nk fnebohıya mtltewcclben Ume
nnnndan ayrdnuPJr. 
Buglbı de Kaıademse 4 &nea 

bflle gidecektir. D&dUnall bft
leye tahslll edilen Aba vapanma 
buglln .. t 18 de hareket etm8111 
mUıkarl'erdlr. 

iaşe modorluğu 
Kunılut hazırhldanna 

Tahtakalede bir krem imalat- -=:-~ -eelbd ,.. .. .,,...,. !ete .... lqe mt1 

hanesinde yangm çıktı ~~ ;_;; 
• 
e 

bnftl, 8Udur. Ona, yerine 
klh Mmeaibi BOrilkletti kih 
lirmenini döndtırttU. • 

~ =~. yOkseldfkçe U9Uf iht(.. 

Fakat bu.an suyun ku 
tabiatbı ugmlıjı tutanlarla 

"Mane" eteklerinde, lıfajino 
vveti, ~ıamda başhyan kavga, fla· 

ete- gün on bir hilkQmeti çiğniyereJt 
in- ti. .. Mora" uçlarına, Ege kıyıla. le vererek, inllan kudretini 

an zekAaınm yığdıiJ ~ 
demir aedJeri yıkarak ilstllnd 
aearak botamr. Ovalara, tarla! 

ve ~takvardı. 1A~ğalarda dolqaa 
en r ım cu.ıara bakıhrsa, Su. 

ra. tehirlere felAketler getirir. 
a. riye, Muaul petrolleri, Baka ın.., 

yulan, Hind deııbi, lran, Turan, 
Çin Maçin, Mısır, C'd>elilttarJk. 

de Alaska, Kutuplar falan filin bL Kanalda, çölde, ark ve band 
eu, bir nimet iken, uğul 
Ja çaltanarat köpllrilnce. artı 
bir belA olur. İdareeine 1mkl 

tutar. tUn dünya bu ihtirum hudut
k lan içinde imiş. 

blmaz. Asırlarca almteriııe m n Mgm sular, gerçi köpüre k6. 
al p0re akarlar. Fakat bunların a. 

ıa:: kıbeti çamurlu çukurlarda dam. 
olm111 mamureler, ibideJer, 
lalar, fabrikalar ~amurlara bul 
narak tarihten Bilinir. 
Şu muharebenin ba.şJaynp il 14 yaşında bir işçi çocuğu yandı =~·-::: 

tl· 
DO:ıı abalı aaat 9 maJannda Atelin jlt tabmJn edildiif gilıi ~ yerlllde bir lhtfyaeı 

la damla kunımaktır. Harbin de 
alm yazıst değiomiyecek, o da 

e, uzak merde ıınrça parça Ç(SrilyUp 
bagtln lrilrUklendiği netice k ar- yok olacak. 
pmıda düşOnUrken, hep o suyu Hakkı Billıa GBZGIN. 

'< 
Tütehlede bir yangm olmul, bir bavagumdan ~ undm•lrta ~ lmlt edilmektedir. 
JiGl '10Gllk yanarak kömill' haline fae de bu hwnm henls btt olanılr faf8 .....,.tmm tehrim'-le fa
salmtt bir genç kıs da ağır suret· üeblt edDememllfjr. Kellf npo - aDyete l8ÇJlllf 1-dwe•• ticaret o. 
ıe ,.,alanmJltu'. ru. buglln veıtıecettü, &I de ımf ithallt ili De Bllllld o- 1 GONDE N GONE 1 

- ''Sivrısin s ON zamanlarda ismini 
pekçok işittiğimiz Amerika 

YUllDl. Tahtakalede, Sabuncu lleütır. Ba o&, Dk blemcle, de-han• 31 numaralı krem ve va· Kllddelumaml muavini, d8n ._. rl, Jt8tik, lr.ahTe. ve teker 8'8tW 
ll8lla tmaJlthaneainden zuhur eı· bah imaJAtbane IÜllbl De han mtıl tecelrtlr. 
mil&.; Sabahleyin 9 mralarmda tahdembünden budarmı 80ISU)a ft.!!-.I~! 9L __ cabmız 
mmlula açıt olarak unutulan ha- çekmlştlr. Hmtıs hldleede bllt e- UUDKU UU'll __ _ 
ft gumm alevinden makine yağ- seri olup olmactıfı da enlqde.,.... DUnldl ilıracatm JS6nu 1532 

---ek,, _ em er 
adına "Sivrisinek" denllivn• m111. ,,._. 

lan ve ...unıer tutqmuş, ateı mJŞ olduğundan r.aıı altına alman bin liradır. Dlln, Romanyaya 
blltlln imallthaneyi bir anda sar- Jdmse yoktur. zıeyttn, AJmanyaya nolıut. kuş.. 
lllJltD'. Tahkikata eh....ı,etle deftlll J'llDİ, Amerikaya 'POl'IRlk derisi 

bahriye nazın Albay Knoks 
bu defa da gayet hoş ıbir ~ 
yanatta bulundu. 

Fakat boyuna bosuna bakıp 
.. Karamilrse1 sepeti" te1a.kki et
m~k ~er halde doğru olmaz. 
Bil~ dU~!lm en mUthlt 
denız sanayıını vUcuda getir
mekte olan Amerikanın AL 
manlann ''Cep knıvazörl~ri'' n. 
den de d'!11a kuvvetli. korkunç 
B?kucu bır takım deniz ejderle. 
n meydana getireceğine inan 

• 
lngUtereye muhakkak suret-Ba sırada tmaWJaanede. Yasef olunmaktadır. ham deri satılınıfbr. 

lmır Lora ile H yqmda i§çl Ha- ----------------~----
eua qoc11k bulunmaktaydı. Bunlar 
etrafım birdenbire saran alevler
den kaçamamış ve her ildsi de ye
re yıblmışlanbr. Lora lrilrilne 80-
rlM kapıdan çıkalıllmif ı.e de 
malatellf yerlerinden yanarak .pr 

Hamidiye köyünde iki çöp 
fırını inşa edilecek 

te yardmı:ı karar vermiş olan 
Amerikanın yakında, bu mem. 
lekete verilmek tiRre bir takım 
··stvriainek'' harp gemileri in. 
tasma başlıyacağmı bildirdi. 

Bu harp. gemileri, bir hayli 
llll'ette yaralanmJltır. 

Buan ateeJer Jçinde tamamen 
yamDJI, Jd5milr haline gelerek öl· 

J:clirnebplda ini& eclflen M» 
tırmmda tecrllbeJere betJınnıt. 
prek Yat ve prebe Jnıra olmak 
Osere iGiDe atdaıı çe,leri tama
men ya)multl. Ba TUb'et brp • 
suıda ,ehrin muhtelif semtlerine 

DlfJıJtlr. 
Atili JmaJAtJıaneyi tamamen ,U 

bttan eoma bftfşiktetd Nihat 00· 
ıw. ait~ ~ .,,,... 
ef:ımf ~~· ,.._ 
~ 80lll'& itfaiye tanıtmdan 8&l 
dOrlllmlltib'. 

Hawnm kUtWc kesilen ceeedl, 
enkas arumdan çıtanlmJI. Lora 
da ifade veremez bir halde Haaeld 
hastanMhıe kaldınJnı~. 

TAHKiKAT 
Yangın tabJdkatma nöbetçi mtld 

dehmıamt muavinlerinden _?rlıan 
Tıgrak elkoymuş ve dUn öğleden 
sonra yanmda belediye milhendi9-
lerinden Beşir TMel ile adliye dok
tı>nı Enver Karan ol.dulu halde 
yangın yerine giderek Jı:e§lfte bu-
lunmuştur. 

-70-
- Fakat aen daha çok ayıt. 

sm, nalll glderis Kristin-
- Güzel ya! işte. g(lya, sayfi. 

.tmek için bundan daha 
yeye ~ olabilir mi? Dokgtlsel bir sebep • ..__. 
torlar bana Puren'e ~~ı 
tavsiye etmiş oJurJar •• Hiç kim
se benim böyle birdenbire orta· 
dan kaybolmam8 şapnaz ve ~ 
kita.tla meşgul oJanJar da hiç bir 
şekilde buna mtıımanaat edeni& 
Hem sonra Benedik hakkmdaki 
tahkikat da runayet bulmak u.. 

reeli Diğer altı kurbaDJDI bu. 
~~~. çünkil 0 zavallıla~a da 
yamnş kül olmuştur .• ~ Y
dut! Kanlı haydut! .. Şımdi dOşil-
nilyonım da bu ~ . haydudmı 
bana şiirler söyledigını, y&nağmı 
1. da---ır ağladJğmı, hem 

e ıme y&3-_-.b. si ... bile in. 
de içli bir Aşık. ır .~ ibl 
citmekten korkan bır itik N~ 
aif adlğml hatniJYOnJ,111. 
Jak, gi~!J'O! ~r:;~ senin her 

- Bılırsın ıu-mw:-~ 
istediğini yerine~· ~ 
haklısm da.. O.tada bu}unm8Jll 
belki faydalı olabilir. 

Allah yardımcımız oısun-
- bilek için gidi-

Biz ona yaramı e bunda· 
yoruz. Fakat o llOD meJctu ıı.: 
"Allaha JB11larladık. artık 

b"tti" diye yazıyor. · 
şey 1 

• Kristin. madem ki 

bi;-:-• yaza~Uiyor: demek 
ki daha her şey bıtmemış:. 

Gl1fJel, öyle ise haydı sen 
- haber ver. Ga,briel de, 

babama olm•P8" JBtn"8P sen yanında -
'VASIF ÇINAY çekmez mi? Artık ay-

~::::::::::::::::~;;=ı - Hayır.. Hayır.. t. 
nlmamda hiç bir m~çin ~ 
tur. Hattl uzun aman y~ 
ortadan kaybotabftfrkn. ol8UD· 
ki baban onunla ~eogue!..t bile 

- Oh, baham bir 

eeJdfıle •. 1 h ,,, 1 .... 

.ıı~e-...dllfll.r 
Dilen Dd çap fırmmlD lapat Sile
ri Osertnde tetkfklere • ......,.. .. -
tır. fstanbalmı ~ mlttan gtln -
ilk vuatı olarak 400 toadar. lfe
cldfyetöytlndeld bip edilecek Dd 
fmn banlan yabbilecek vut,et-
tedfr. 

J'ula çöp olduğu takdirde eeld
sl gibi bu çöpler denhe d&tlle
cektir. Çöplerin artlJD8 tanttm
Jan fn'88t mol<Mllan bact- deni
ze d&tllece"k, gnpterln arama 
karlltınJmıyaca]rtlr. :Allbdarlara 
ba h11811sta tebllılat yapıbmıftır. 

Kanlı 
Yasan: Guton Löru 

yanından a.ynbmJcr. Dikkat et. 
medin mi beni görmek için bile 
pek az bir mtlddet yanından ay. 
nldı. Pek ender olarak gelip be: 
ni bir dakika görilyor ve IODl'3 
derhal dönilyor. Dünyada kim
se Gabriel gibi tedavi ve ihtL 
mam g&mez. v.vaDı ~ 
Gabriele ne kadar bağlı.. Hem 
Gabriel biraB da sizin, babamm 
ve senin hayatm demek defil 
mi? 

- Hayır Kri8tiıı, benim haya.. 
tmı eenain. •• 

- Bu daha gOsel öyleyae .• 
Haydi yola §imdİ- Kaçalım ar. 
tık bu mahalleden. fil menhus 
adadan.. lçimde garip bir his 
var, o Belledik haydudunım bi
li. etrafımda dolqbğmı zanne
diYorum. Hele O lfirlerl, O DUL 
raian bitan bile aklımdan çJkL 
ramıyorum onlan.. ıuıa hafi. 
zamda: Oh Allah 8')mıa, ya• 
rumdan geçerken öyle kq1armı 
kaldırma.. Gözlerinin bakıp be
yaz gUllerinde dol18Wl kalam! .. 

Oh, ben mejene ne aptal bir 
Jmmıpn, Jak.. Bunlar bana t.e.. 
sir mi ederdi? .. Ben hUlllt da. 
ha dofrmnı hı-llJet hıete!Jlı 
g&rtemı bir Jm mıym? 

- FCienme. ellenme ırriBtin, 
aen ha!'Mlm • Hem cJe but& de.. 
necek kadar hı- m. !nsan an
cak hideri ve iyillif De bllytlr •• 
8!11 hem hı••· hem •. çok i1.i 

Arkadqmın elbiaeaini kOçt1k hacımde olacaklan için, 

çahmt? •• 
Kagbda oturan Suphi adında 

bir tacir, birkaç ~evvel dön. 
dtlğü zaman, evinın bir a.nabta.r 

Macariatana 300 bin 
liralık deri vereceğiz 

- -~ut e!! vumda =;;: ... ......... ..._... ... 
!e bir p.Jtoea _... ..,._ ::t;~u:.~ • ef1B]annm da ~ oldu. 

ğunu görmtlft:lr. ..,. bJaa h .. plara meb .. ta 

Yapılan tahldkat aonunda, e-.e 
giren adamm, Saphinln arka· 
dqlarmdan Kemal olduğu anla. 
eılm11 ve din yakalanarak adlL 
ye,e t.mllm edHmlttir. Birinci 
8UDı ceıa mahkemesinde eorgu.. 
ya ~len Kemal demlftir ld: 

.. _ Suphtnfn eaki brm elbi-
eelerinhı yırbldıimı Riirerek a. 
nahtan verdi ve "Git, Sunlıfnln 
eMf elbiaekrlni al kee .. dedi. Ben 
de ~ aldım.,. 

Bebek 
Çeoiren: M. ACAR 

lılacarJatana 300 bin Urabk deri 
Yerilecektlr. 
Deriler~. 

. Erile toplarken diiftü 
Caldldarda Solaksinan mahal. 

leeinde Tophanelioiiu. 80~ 
37 numarada oturan Halit, diln 
bahgede erik t.oplarlcen dtlşmtış. 
başından ağır surette yarJana-
rak Haydarpaşa hastahanesine 

g&Jtenll. BUttln yorgunlufu zail 
ohnuttu: 

- .. o benim hatamdan öl
mlpe, eğer l!IÖylediklerine inan 
macbjmı, hatt:A duymamazlığa 
gıeldifim için ~tipe. muhak. 
Irak onım intikammı alacağım .. 
diyordu. Evet, bunu ona, zavallı 
M.ar1me borçluyum. Onun nıhu 
ancak beni bu şekilde affedebi· 
lir .. Zavallmm muhakkak intL 
kamı alınmalıdır. 

Kristfn fevkallde amirli ve 
hareketliydi. Ancak sabahm ilk 
aatlerinde kendini Jakla bera
ber otomobilde bulduğu wnan 
g&lltl ferahladı. Bu otomobil on. 
lan a.at onda Kultreye vardır. 
DDI olacaktı. Kristin kendi ken
dine aöyleniyor: 

- Muhakkak biraz sWdllıet 
bulmam Jla:n.. Çl1n1dl ODU g3. 
fil avlamak lcabediyor. Hiç bir 
fe)'deaı fllphelemnemeai lbmı. 

Jak png imi teaelli etmek i
çin ne eBylediyae hiç biri tesir 
etmedi. Kri8tin artlk Rkbma 
hayran oldub nlşanlıamı da 
clinlemiyardu, bOtttn fikri Kul. 
trel ptoeuna, Markiye dönmUş 
idi. Ba Bebeple ot.omobU Kultre. 
18 R"iinceye kadar on kelimeden 
fula * söylemedi. 

Bqka lfftit attmda bu seya
ı..t 8pkJar için bQyUk bir sevinç 
ohmhı. Jat kendi kendine b&yle 
~. fakat Kriltln kendili. 
ni nipnbmna ~ en U· 
fak hanbtten bile kaçıyordu . 
Tabiat ne kadar gtlRldi. Hava 
Dlkadar IAtiftf. Bu enfes mınza. 
ra Jraııw•ada Jalr hayatı dflfll. 
nllrbıı. ıırbll Kriatinin blltnn 
clUtllncal autte eeben kilomet
ftt dn.tJe JqtKJan m0ye d&I.. 
..... (IJtmaw .,.,. ) 

mak l~znndır. 
Yani bu "Sivrisinek'' gemile 

anlamak kabiliyeti olanlar iç 
ibret verici bir hltdlse olma 
gereğir. 

Anlıyancı "Sivrialne~ a 
gt;lir. 

Y
. . 1 
ırmı yı. evvelki Yakıt , _______ , 

S MaJ'lll 19Zl 

Sitli • Büyükdere 
tramvayı 

Tramvay kumpanyası tarafmdan 
Şftll - BüyUkdere hattının feJ'li
yatma mübaşeret edllmletir Ba 
bat BüyUkdere caddesini tüİben 
Zincfrllkuyu, Maslaktan geçerek 
Tarabyaya gidecektir. 

- ~· ' _ /w ·.Nı 
~' ~_(IJ_ _ _; 
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ikramiyeli tahvillerin 
üçü .. cü amorti keşidesi 

ispanya İngiliz 
müdahalesine 

maruz bulunuyor 

lngiltere J::ırp eairle,.ine 
fena muamele 

edildiğinden dolayı 

Almanyayı 
protesto etti 

......_ 1 (AA.) - llall,e Vek&-
19U " Tllrkl,e CUmburiyetl M.erluıs 
Ban ....... daD blldll'tlmlfUr: 

TOZd9 bet falzli ve ikramiyeli 1928 
talwWerlalD bastın Merkez B&Dkıw 
1ıl8uD\da llall,e Vek&letl, Ke:-kea 
BukıN ft cll&er banka! r mUmel8ll· 
1er11te noter busunmda yapılan alt.DP 

• lkram119 ft UQOncU amorti keflde· --.: 
117.141, 280.740 numaralara 10.000 

ırakla İngiltere 
arasında harp 

Lonf.irca_ S ~,) - Rbyter: 
Bu ak1UD drada öğrenildi. 

iiJıe ıore Irak Jutalaruım :tlab. 
banlyede t.llleit edilmif olmaaı 
bu kuvvetlerle lngilisler arasın. 
da teelBUfe pyan çarpıpnalara 
mebebiyet vermiftir. Bu krtalann 
Qekilmesi hakkında yapılan tek
iifkn rağmen Irak kuvvetleri 
maJdU mmUakadan çekUmedik. 
1m bafka dUn yeniden takviye 
Jata1arı almışlar ve bu ubah er. 
baden lngiliz ukerleri llzerine 
&tef açmıolardır. Kıtalanmız i. 
eabeden zaruri mukabele tedbir· 
lerlni derhal almıflır. 

Muharebe bllttln gUıı devam 
ett1ti gibi tahmin edildiğine gö
n elan da devam etmektedir. 

Bundan bir ay kadar evvel 
Jtatit Ali but yWmek r11tbell 
mı.ylarm mü.zaheretiyle iktidar 
ınnldini ele aldıfl saman lngL 
lis • Irak muahedesine sadık ka.. 
leceğlnı Alenen beyan etmiftl. 
Buna binaen lngiliz bilkGmeti 
Jn.k hUkQmetine mttracaat _. 
nk 1ngiliz krtalarmm geçmesini 
t.emiıı mabadiyle Irakta bir mu
..,...ıı yolu açmak arzwnınu is. 
ar etmle ve bn arzuaunu bir ee.. 
ıae evvel Irak hllkfuneti tarafm. 
elan verilen taalıbtıtlere istinat 
ettirmiştir. Raşit Ali bu teklifi 
Jrüul ettifi cihetle tngilfs ıata
Jan Dural"&. hi~tr hldllıe zuhur 
etmeden ihraç edilmift1ı'. Fakat 
'birkaç ,un sonra )'elli Jatalarm 
geteeeği bildlrilmeet 1bıerlne Irak 

.·pakaınlan, mvcu~ ~ngills ~ 
#etleri Irak arazıainden geçıp 
pımecten yeni ıruvvetlerin lraka 
ptirilmesine milsaade edemiye.. 
cejUıi bildiımiftir. Ülllll,.... ,....ı.. ...... 

Lcmllnı, ı <AA> - on: 
İnlillS radyosu Irak topçu8'mUlll 

Jlabhenlye tayyare meydanml bom 
bardlmaDmdan baheederken Rqıt 
Ali KeyJlnlnin iktidar mevklinl 
eıtae aldJğı aman lngiltereye kal'-
11 koymak tbere Almanyadan yar 
dllll Jatedillnl .ZSytemlftlr. İngiliz 
Jsadm ve çocukları Irak allvari po
llllnln muhafuaaı altmda Habbfr. 
at,eye retlrllmlt bulunuyordu. Ay
al radyoya nuaran .Uvarl poUa 
Jnınetleri lngWa lutalarmm lrak:1t 
ihraç edllmealne :mani olacaklan
aa tel\dit muammda blld1nnltler... 
~ tebllll 

ner l1r&. 12.718, 89.SW munaralara 
5 bmer Ura, 17.833, 110.17', 111.llıS, 
22Cl.4'J2, 262.081, 826.820, SM.üe aa.. 
maralara 1.000 ... Ura. 69.MO. 1158, 
158.841, 182.126, lH.lff. lSNl.886, 
224.HS, 26G.588, 216.791. JR0.180, 
30U63, 810.178, 872.28.2, 8M.H8 DU· 

maraıara aoa çer lira ft aynca 696 
adet numaraya 40 ar Ura lkn.ml,_ ft 

10.320 rııdet numaraya da amorti IA
bet •tmJftlr. 

Avustralya Baş
vekili Amerika ya 

gidiyor 
Menzi diyor ki: 

Alacağımız 
yardım 

Harbin çok uzun aürme
meaine yarayacakbr 

LOlldN, 1 (AA.) - Yümd& Birle. 
tik Aıurikad& 7&p&oatı styaretteD 
tıah.Nden A.YU.ltra&7& bafnkW ~ 
zie• demlftlr ki: 

- Amerlkç yaıdmunm bQyQk 
ıulkyuta yapılmaaı ebem ve en mtı
him muelea.ln d~mam devirmek ve 
dÜD)'a11 kurtarmaktan ibaret oldulU
nu Birletllc Amertkaya açıkça ve golE 
do9taDe bir .urette ~il& 
Dtıpn&mn malik oldu~ lllWıl&n 

muhartrlerlmllre vueblldltlmlll andan 
itibaren, nlha! saferle netleeJenecek 
o1aıı muvatfald19tıer elde etmete bq 
lryacatm. KuhbM.= otdutumus Amen· 
kan Jal'dllDI zayU blr memlelret ICbl 
olan bir yardJm deltldlr. Hartıbl ooır 
usun eurmemeıd lçhı kunetll blr mıı.. 
letln mubtao buluJldutu munsam bir 
)'&l'dımdlr. 

Laedıs, 1 (A.A.} - A'fUtrl,Jya 
~"mtldlİ KemlM Amerlk&)'1 s1yareı 
edeeeltni bugOD bildirmlf tlr. 

iş Bankası 
Mayıs keıideai yapıldı 
AMm... • (A..A.) - Tllrkb'e tı 

Bankıl'Dm k'1ÇQk tuarruf lael&plan 

anamda tertip eyled!lt 19il ~ 
79 p11nmtn lllŞUI lcefldHI bq1la bu• 
k& amam meru.llade Y• noter auaım. 
nmd& Japdllulbr. Kefldede JaıHn19 
talllılf~ Saimler!nl, beırap llUlllU'&

lanm ve bulUDdUklan merkaSleli bil.. 
dlri)'Orua: 

Londnı, 1 (A.A.) - Harici. 
ye müstepn B. Butler, dün a
vam kamaraamda sorulan bir 
suale qağıdaki tabrlrl cevabı 
vermi§tir: 

lngilterenin lçanyada ve Par 
tekizd.e mild&hale niyetinde ol
du#u hakkındaki pyialar, uıl. 
amlır. Bu p.yiaJar, lapanyol ve 
Portekis milletlerinde h:giltere. 
ye lraarp hlaetyab tahrik etmek 
ve tberlk yarım aduma duhul 
h&.kkmdald Alman plAnlanm ko. 
laylaştmnak maksadiyle Alman 
propaganda te9killtlan tarafm· 
dan çı'ranlmıştır. 

lngiliz hillrllmeti. bu Alman 
planlarına mani olunacağını ve 
tspanyollarm ve Portekizlilf'.rin 
harp sefaletlerinden uzak kala
cağmı eamfml IUl'ette aarzu et. 
mektedir. 

Alma• ordaıa 
Bal aaıarda 

Loa4ra, 1 (AA.) - RGyter A.ıan. 
Dm a.ııkeıt mub&rrlrl Genel Bir Bubui 
Hougb yaaıyOI': 

Yunanlltan b&rlılDl en umumi batı
lan U.rindell mııtaıea edanU, Yuna,. 
nlataDa mQmkOD wan her tGrlQ J&r 
dmu yapmakta tamam• haklı oldu. 
ıumus g&1lltır. Kunt albat mOba
ıeıa edllmedllll "kati,. k•l.....U. ta.,. 
ıdf edlleblllrle de Alman orduauu ID
dlrllen &fır darbeler n YWdirtlea 
maddi zayiat her balde pyretlmlıd 
tazlutyle Memlıür. AJm&D ıwman· 
daDlJtmm kunetbıl 111 kullanmq oı. 
dulUJıU t.llm etmek Jamm(br, AlnWI 

18flerl lıarblll ... 1s Ye ldareal llhDl
yetlel'IDde dar ,Or11110 dell1J9rdlr. 

Yunıuılatan lıarblnde A•mnl&r N .. 
po!YOD tablyt'alDl kuDanar&k mOtte.. 
fllcler hattmm m rkeziDJ Kanaatır S8' 
d1Jl4bl cenubwıd& delmlf •• 11111 açık. 
tan tatıfade ed rek 'kuvvetlen mtıt 
CiklerlD AnıavuUuktald ileri mnzn., 
r1nln gerialııe JOrlltmU,ı.dlr ki bu 
bal YUD&D llOl een•hmm lNUm olma. 
amı SDtao .,ıemJfür. Butad& Jfapot• 

JODU tn parlak muhanbelertDdea bl. 
rl Ol&D Auırterlit&'de lmDaDdslı uaulOn 
lmlland!Dlf olmaal cDk&te J&ıddD'. 

... 8 lt1"Ja )1"8P .... ~ 
ralar:nı beklemek lAı:ımdır. Bu ıı.•· 
neft'&lv muhtemel olarak pnlar elL 
ıraJrtır: 

Loac1ra, 2 (A.A.) - Röyter bil. 
diriyor: 

Almanyadakl İngiliz harp esirle
rine karşı, harp esirleri muka•e -
lenamesiyle memnu obn:ıama rat· 
men, teveuill edilen "kartılık,. 
tedbirlerini btlytl.k Britanya hUk6· 
metı Alman htlkfu:netf nezdinde 
!Jlddetle protelto etmiftlr, 

Dtın neıredllen resml bir teb -
llğde deniliyor ki: 

Kant.dada &ubaylara alt harp e
airleri kampında ıartıarm harp e
s:rıerı muk velesine muıayir oldu
ihı bahanesiyle Almanyada 500 tn
gilia harp eairlnln istirahat ıart
lan uygun olmıyan kamplara nL't
ledildiğini tngiltere harbiye nesa -
reti haber amıştır. 

Habuki enternuyonal kmlhaçm 
b!r murahhası Kaııadadakl meV'.'tlu 
bahis kamplar hakkında mllsalt bir 
rapor vennfetfr. Buna mukabil tn. 
giliz harp esirlerinin naklP-dilUik -
leri kamptan.. blrlnln Çt>k dolu oldu
ğunu ve iki kampta sıbhlye p· 1"tla· 
rmm memnuniyet verici olmadıf! • 
na dsir entenıasvonal ' ·tzılhaç mu
rah1'am ve lngflia hlnıayeslnt de
rulıte eden devletin mUmellSili bir 
rapor lmza'amışlardtr. Kanada•1a'rt 
lramplal' haklı:mda Almanlar hvf~ 
reden mnsait bil' rapor aldıktan 
sonra UM> İngiliz subayı başka blr 
kampa nakledilmek sur 'H" • P..nıp 
tarda Iarm dolulufunu haftf'l"•,,,ı~ 
ler ve mart nihayetine doğru da 
kamplarda ıslahat yapılmasını em
retmfşJ erdir. 

!ngllls protelt0911 Almaııyadald 
tngfllz menraatlerlnJ hfmaye <' • ı 
devlet vasıta.siyle yapılmıştır. 

Beri in 
Yeniden bombardıman 

edildi 

iki Alman 
zırhlısı 

Brest'de haıara uğradı 
......... 1 (AA.) - Çarf&mba)'1 

........... ,. .,.,_ ... Jael, 

SIPAHiOCAGINDA YAPI 
K onkar hipikle 
Melahat Aksel birinci 
Dtln akpm Slpahl Ocalmda kibar 

bir seyirci k&labalıfı &ıtınde bazırldE 
mllaab.ıcalan yapılmıfbr. Prcıpamda 

hem manı au ına, hom de at terbiye
m (D:uaj) muaabakalan mnouttu. 

Kani atlama mllabakalarma 1 klfl 
girdi. Parkurda tuDlt hata lnrlDe 
ldl. .t!&taauı bltlrelller arumda JIWdoo 
ler gtttiltçe yWaıelWenık en 8ClllUDda 
kllll hatum atlana o haaaeütl. 
llk parkuda Bayan Keıl!ıat AUel 
(Sahap> Ue. maruf futbolcu B y Nl. 
bat (EfekJSI) Ue, Bay Kemal (DotaJı) 
Ue, ve yine Bayan KeWıat Aluıel 

(Kreatunı.l ile hatun ıttlndıklarmdan 
mania:ar ybıaeltlldi, bu dört hayvan 
bu parkuru da hatuız bltırdller. Bu 
1e!er maııfler (1,40) K. ,. çıkarıldı. 
Dnr aanada bu ytll sek maniler çok 
beybe~t duruyordu. Bu ıteler parkunı 
Jalnm Bayu Kellhat Akael (Balıap) 
Ue hatıı.ııız b1tırdi ve blrlncW31 aldı. 

PreD8 Hallm1D (Sahap) r maniler 
)'tlkleldlk~ kudretini ye klU!fbd 
gösteriyordu. Bay Kemal <Dolan) De 
lklncl w Bay Nlb&t (Efelmr) De tl
çtlncQ oldular. Bundan 80Dl'& yaprlan 
(Dreııaj) mllaabalwımda Rougler bl· 
rlncl, Bay Kohen •• Bay Kemal aynı 
puT&nla Udnct oldular. SeJfrcUe: ara. 
mıda bulunan Beyol'lu ka)'ID&kaım 

Bay Gat'Ur k•anınıara 1rup11an nrdl 
MU..b&kalardan ıroın·a Ocak aJon

larmıh dıı.mılı bir a1qam 79mel1 ~ 

rilmlftlr. 
o 

G.S. - F .8. dün ıabab 
Ankaraya hareket 

etti 
Brısb ... JVlll .An'lrarada Japda. 

e&k rllJ1ll 1dhne mÇan • __.. 
den Gal&taur&)' .... ~ ftD 
aabahkl ekspresle .Ank&ra,a llarebt 
etmtflerdlr. 

SpottU katnealyte beraber ,ola G
kan humll muhablrblds, Aakarad& 
$dacak maQlan tafldl&Uyle b!ldln
cektlr. lllftrden, Hambutg w BerUnln boliıb&r 

cllblaDI emumda llnıdeD Userlne çok 

n""~ taJırtpk&r bombalar •tdnuf. Talmnlar AnkaraCla 
tır. Şeb1'ln bir mı!ııDNdnde TO 8'Y Jl.. 
IDlmııtır. 500 metre kutrunda bir -. Aabl'lı. 1 (llumırl _...,.. ...... 
ha daldllııde btıtOn mertn eam1an -Te19'--0cıla-)_-_.Ank&ra ___ ya_ba_&Jqıam __ .... ________ ~~ 

lardDuftu'. iki bD;yQk )'alllDl gıkmıf-
LOOO ürahk 1knm1Je B\119da 6303 

ııumatalı heap eahlbl .A.bmet K. Nal· 
me labet etmlftlr. 

1 - KQmk1bı ol4utu ~ Ll1to 
radak1 ordUunu taııvt19 etmek " 
•JDI amanda Tr&lry9da TUrkJere :ur. 
p kuvvetli w toplu bir btıcumda bom 
ıımmaıı aurett,ıe stl'le)'ll •pta t.feb. 

tır. 
tıOa eJtemek. ......... , (A.A..) - Bir ballrl)"e -

bltl CS.llllftlr ki: Birçok ldmplet' 

8rUt Umanmda demlrll bulUDU Bar. 
Dbom't ft GnebeDA'Y Alman mtııda. 
nnm nlçbı mOeutr bir Manlte bom. 
bardlm&D edUmedllclerlDI aonı,orlar. 

Ben do bu 1ld sırblmm D!çbı Breatlelt 
&)nlm&dıklanm ODiara llOl'UJOl'WXI. 
Zabit lld llll'b1mm .....,. utradlkla-
1'1111, J'Oila cotctu Ol'&d&D aJftlDUI O' 

laeaklarmı aGyluıf•tır. 

Yunan harbinde 
Alman zayiatl IOO er Jtra kHınuJar. lsmirde .... 

mra (11861), 'Oaktıdard& Tura (18&0) 
tki yQa elHfer Ura Jruananlar: .An

karada Sezal (W32), Ankanda .... 
dettln (1U81). 

Yber Hra kuau.nlar: FallUJ.41111:· 
ta BeblOe (107), Dlıarbülrda l'ebml 
~ (1221), KadıköyOnde lba.D 
<1035), Kadrköythıde Sabi.ha (8118), 
Be~und& KUltaf& (26327), Aüa. 
rada OGsba (aMll). 

Bundu bıafk& muhtelif tubelerdül 
1'rm1 ıa .. p ıralalbl elllpr Ura, 1'9tmff 
bee&p ahlbl de )'lrmlfel' J.1ra k&lul· 
mlfl&r(ltr. 

Kızıl deniz 
Nevyork, t (&,A.) - Vatlngt.on 

dan Jurnal pseteabıe büdlriliyor: 
tnınısıerin Yunaniatanda harp 

ınalaemem kaybetmeleri berlDe 
Birletlk Amerika devletleri Hint 
okyan&llU yollannı tak1beıa donan
ma karakol remllerl himayeelııde 
KmlcleDla yoluyla llmra llllratle 
maıaeme ganderecektir, 

2 - Bu tetebbGll• bM!kte 1*tı Alt. 
dentzlnC!eld tngtus denl9 a.Dn1l eıe 
aeçtrmelı: mabadlyle tapaya Gserbl· 
den btr pJ'l't'lte bulunmak. 8'l tete'
bUa yaJnuı CebetOt&nk'm m~ 
ıımı değU a)'Dl amanda TaDea De 

tnpanyol Fumm lfPUDi de taam· 
ınun edeeektlr. 

a - Butd&>' d9pOlanDI e1e pOlrlıM1l 
fe Kafkasya petrollarma dotrU bir 
rot açmak. tnrran,aya bllcwn etmelı. 
bu ~ bir tara.zıyeden ziyade bir tm. 
tln 'Yll Datlmaldlr. 

BUtlhl bunlar pnlf pllnJU'dlr, fa· 
kat HiUerlll elinde 111 tHIDı edDmlf 
uker aQrGlerl m .,..·tur. 

Tobruk 
(Baa fGt'a" 1 "9cidt) 

Ktaldre, 1 (A..A.) - !ngUls ... 
keri 9ISscUstl, mihver kuvvetlerlnbı 
ılmdiye kadar Tobrala brtI yap -
tıkiarı htıeıanlarm en anudaneeinl 
yapmakta olduklarmı beyan ~ 
Ur. BOytlk miktaıd& tank kulla.n
mMta olan dtıııman Tr" "'UPn pr 
bmda ve cenuba prbfıdnde bulu • 
aan cbl mUdafaa menilerfne hll • 
cum euncktedir. fnıWsler muka -
bil bir htlcumla muhaclmleri tar -
detmJtlente de muharebe 'bqUn 
de devam etmiftlr. 

Nevyork. S (A:A.) - B!rte. 
ilk ADıeribnm UçUncll deniz 
bölpai kumandam amiral And
reva, Nevyort ticaret odumda 
aöyleclill bir nutukta escOm1e 
tıSyle demitf:ir: 

J'llamu harekete ~ye 1.- ı----------
madedlr ft tyl haldecllr. tııınte. 
reye itam olan ite mad.teleriy e 
harp mıJ ....... ln tetlimlnl te. 
mm etmeldlttm•• 1&ımıc1ır. :eu
mm için kdlleleri hmaye etmek 
icabedrJ'M bunu da yapmalıyıs. 
Aksi hal lngiltemıin ~ 0.bf .. 
JtA;iııi taavvma hamianmaldı
mu demek olur. Bu.gllnktl keQ
mebt bertaraf olmadan ence 

DutUAeese menfaatine IJeblr 
Tiyatron Komedi k8mmda. 8 Ma
ya Perwmnbe gUn.U lıkpmı aat 21 
ele: 

ı - Feyha Talay tantm.daı. 
vtyoıemel nlltaU. pjyaDoda Ma
dam Here. 

2 - i•hlr Toyat.nm l&Dat.Jıir.. 
1armdan Bedia, Ha.m, Vufl ta.
rafadan SAZ .. CAZ opereti. 

bir bmf mevzuuhhle o1amaz. I::=!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Şimdi kezıdtmhd her ttırltl lhti.. ta bulunmqtur: 
male karii huırlamaklıfmm İngiliz milleti barış lehinde hiç 
ic:Ueder. hiele mUt.ehamis değildir. İn--

lNGtt.TEREDE SULH giı.terenl.n balmda böyle bir u... 
'l'D(AY(JLtJ' YOK manda Çörçil çapında bir adama 

Nevvork, 1 (A.A.) - DDn malik buhmmMı ~bir tali. 
OUpper tayyarem ile fnclltere- dlr. 
elen Nevyorb d&ım Birtetik A. General AmoJ4 JDgfltereyt 
merika haft kuvvetleri kmD8ll- harp mUılahl4l 81fatiyle ziyaret 
daıp General Arnol 1U ~ etmiftlr. 

21&'-lt IUDlan da lll ve ehılftlr: 
- Gemi zrrhlanDJ delmek 1çtn bom 

balan J'llbekten atmak Jtwmdır. 
eanıald )'\llmekta tam tabet ıee o 
derece mQfldlldOr. K matUl bu 
gemllerlıl atır J'IU'&)andlklan mubak 
k&ktu'. 

Bir ayda muhtelif 
cephelerde 

İngiltere 17 O, 
Almanya 385 

tayyare kaybetti 
ı.aura. ı (AA.) - bglltere teblll

lerlndekl nkımıva latlnaden bfıdlrO. 
dlllDe göre. Dlaan ayı zarflndan dOi. 
maıam ft tgllblertD tanare kayıplm. 
n f1ldur: 
tquıere QaerlDde dtlpDaD kayıpla. 

n, 112 tayyare, tnco1a ııayıp1an a 
tanlft, AlmaDy& tıaer!Dd• dllfmaD 
k&yıplan 18 tayyare, tnctııs k&)'IPı... 
rı lOI tanan. ôrtqarkt& dl\fman 
kayıp:an 2GCI tanan. lnıUlll lı:QJP
ıan 61 ta:nared!r. 

Adliyeye 
Nisanda 66 ihtikar 

Kamyon çarpb 
Nisan ayı içinde tatanbu1 ad.. 

llyestne 88 tht!klr davam tevdi 
olunmllf, '&wııardan 46 tanesi ka. 1 

rara baflamnılbr. Kararlarm 
34 taneli mahkQmiyet, 12 tane-
si de beraattır. 1 

Geriye kalanlar hen11z rll~ 
olunmattdur. 

fBa taraft 1 iftride) 
Almanlarm Yunanlatanda buıanca, 
ve malzemece bUytlk zayiata uf,. 
radıklarmı eçık., g&rtenrıekte
dir, General Blaney, Yunan!ltan
dakl harekltm tahmin edildiil ka. 
dar nahalıya mal olmadı~ .ay. 
lerken aldıııım&nlJIUr. ll'llluılrlka 
elde edilen mert netlceler btmu 
gösteriyor. 

KaJoJre, 1 (A. A.) - Yuııan.lr 
•andan d~-ıen ttımat edilir mllp.. 
bitler, Yunaniatan harpterlndeld 
Alman kayrplarmm '15 - 80 blıı 
kif1 olduğunu tahmhl etmektedlı
ıer. 

Loallra, t (AA.) - Yortifer 
oost pzetainin ukerl mOnekJddl 
Yunan1standald İngiliz rfcatl hak• 
kında tuıılarr yazıyor• 

Ytmı•tllla:.a Bır...ç ed11en !ngl • 
Uz kuvveUerinln batıruı ebediyen 
yqyacaktır. CUnlr11 ancak ld1çUık 
bir ordu tetkll edebilen bu kuv • 
vetler anprıa11m 200.000 kftlye ba 
Uf olan on Jı:olordU! na .,. 1000 
tayyare De 3000 tankma 'kartı koy 
maya muvafat olmmtlarcln'. 

M'PllNrD, t (A.A.,) - Orta p.l'tr 
tııgwz tuvvetıert bqkumaDdaD 
muavin lgeneral Bl&mey Avutnı
ya harbJye namına çekttll bir teı.. 
grafta Yunanfmnda tngWs ve im
paratorluk Jı:unetlerlnln tahUyelll 

TAKSiM 
»u ll:dtaı l.\VKDI OOOKR w l'll&DDlll MB-~ ............................ ,......... 

KARA Al TIN MOCAOE 
Fl1ml ~rı.terUmeldedlr.111'611 Mr ur iP Atlf .

Atqler aruaalakl Aclul... t"am r.....- •••'ıL &w 
ouJ.ı .-r mMtau... 

mnera~ KDSbdı.t vuıaı• ı • »..,. 
Barin .. ı ı de temaatıı matlM 



KIZILAY MiYET. 
UllUNii '1 .1 : . .., iNDIN: 

l -Aami {250\ liraya kadar aylık ücret 
ve aynca meakeu tazminatı verilmek üzere, 

1
• _o .,,ru, ded·m, ha.l~kmız .. ar. Kızılay Cuniyeti UmumLMerkesi 

=..:-ıporefA!ii::"~:-1 Muhasebe Kontrol Senisine Bir ~ef 
Tekrar odama çı~,,-- ııa.-u 'I 

)anıyordum. Seıat arkamdan W .ııwıaktlr. Tallpfelta •rl* J8lldl...,. ......... M tr. 
lendi: 

- Sizin odadan tayyarel.r P. 
rUnUvor mu? Ben bu korkulu 
Jruşıan da.ha hiç tehir u.tUDC1e 
uçarlarken görınedi!L 

O dakikada sokala bir bomJ: 
4Ue1eydi beni ancak ba bc1aİ' 
korkut&bilirdi. Sanki Semr ar. 
Jıanıdan geliyormuo gibi hemen 
geri döndüm. TelAtl• bit aeeıe: 

- yok. yok... dedim. hJc; bir 
şey görünmüyor. Ben de gok 
baktım ama.. EvvelA pencereQl 
kUc:;ük ve alçak. Sonra cam ac;ıi 
mıyor, çerçeveler yaimurdan 
şlfmi3... -"--~ 1ca 

- Tuhaf §eY··· HaKNa• • 
rrm ooanııı temizlerken pence • 
reyi açtıfmı aöytemlfti. 

" - 't/Dlall'IE .... - ...... : 

a - A.mllide 1111111 •••• -lr -...--
0 - .,.,..... ...... ..,. 1 ............... - .... 

ıı1ıı1-= e'ı w w , .. •sklt fi .... ...,. RP • 
.......... llnllal on..11.,.... . 

o-....... --
ı - ftilp olı.dı ...... lıılr. 11qt.. ..... FMlltlf .... • 

bftıldan JWIPıdlm tlhbldUI ••• rrtılerl w .-1111 n hısnı w • 

lat'a fotOINlllerl w llllr •--- tılf' 1ııaP1 '61 wntsh "'9 Mdllte. 11 

Jıla)'l9 UNl lıarlhbtt kadar, AıMnd& KmleJ OTıılQ'lll lllrlrrl ....... 
tDrlDttae mtineU& etıanhd '" manıc..t • U' ı il ...., wt r 1 
....... ~ ... ,.., ........... _ .... 2 M ... 

- Yaııllflık olacak. Her halde 1.'a!ld Jrıwlerı ...,. dlldlılte ....,.. ....a ••911 rıt .... • 
ben uğraştım da açamadun. Ah ~ .._..., ... aallpleda wı•r ............ ,.,, 1ı1r n ' ta. 

affedersiniz, öyle~-~ .....,...... 
ki.., ttny e gece ~ 

1
_. _1:'" 

1llldtnlma.k baM hit #• a-· 
mea. 

- YatniiS. 118BJ6 '8fW, ıatı
nıs ... isterseniz bft dfJtrln n-
reyim. 

- Hayır tefekkUt ederim, 
llrütsatn geçer. ) 

(Devam• .,..,. 

Orkestra Konseri 
KoM~ mtldlirlllibden: 
Koro ve orkestra tonııeri bu ak

eam Tabim belediye guln<l8unda 
tekrar edilecektir. Koro ve orkes
tı aya dahil btltUn azanm prova için 
bu sabah dokuz buçukta bebema· 
hal Taksim belediye gu:iD09U _.. 
lonunda hazn' buhmmeıan ebeıD
miyeUe rica oluJlur. 

~ ,. 
Konser 

l!ldılnönll haJkewlndeD: 
4--5-1941 pazar gilnU saat 17 

de ViyoJonlet ~~ ı::; 
rakile evtmız qrk~ l1llk 
konserini verecektir. 

Bu toıuıere gelmek tltiyenler 
davetlyerinl eftDlsden alm•

1
'" 

rica olunur. 

( KAYIPLAl ____ / 

'l'Ual 8 li••aarlJetl 
ZiRAAT BANKASI 

KurulUI tanbi; 1888. - Slnmyem: ıoo.uuu.ldl 1'M Urma 
~ube ve AJant adedi: a 

Ziı'al " ııccnt '"' """ banta .,...ılılm. , ............................ , ......... 

VAKiT · 
Kitap lcı mını 

dip tanzım 
Kitap, maemuaı a•Ml• lrrtaMr. 
Tabiler """''"" rff,lf ••l•rf • 

a-YA&lr 1 11.&YIS JMt 

buf a 
'anı 

.., ... 1outaap_aet11 - a:ı.ıe.• A1lleriba 118111 ..... ,,_ -
elllılltmoye 1"Du.1111ufltll'. Mırr••u tlıbmln bedeli UN Ura w •••ta 
lOfı Un 16 lcut'uflu... fu'tum~ Zalllt w v ... .,..,t llOcllrllll ftsl a u 
CflrClleOillr. lı.u. Jt.ft.Ht Puatta &Dal - H de De1mt aı 11 • iT ,._ 
pallcalltır. Ta:ıplma tak tem--. m•klıÜs "I& mektuplan n MI ,_ alt 
u.ıet odUI ftltkalariJ• a.Je ald --n- ...ıte Daimi aı ı n ıı •· .._.,.n. (illi) 

Sıhhat memuru ar ıy 
'l'brll bav• kmuau baftGlll!ll ..._. .... .,,. ilk',.._, Jillıt ~ 

UMN Ti ür.a UcnU. lır. ....ıı.t m • N ...,. •• ımr. ~ Hi• 1 b ?% 
..... ,, a.ra TQrk -· ....... baftlll111ı .. ~ ri .... 
ballerdl INluD"IAnr el& A•h..,. baWllllbk .....,. ,.. aıı: ?dl .. 
..... tlan tllrı .... . 

ı - ........,. .. 11 .... =··· 1 o!mü. 
ı - "• lutls&u ,..... 'U"···-" w ,... 11 f:ıll ~ ~· 

- dür ......... '--il 
1 - ...._. ...... 2 • Clldulu ,.iti .......... " .. llllıtllı-,.. ........ . 
• - JC8Wl 9"1iDM ola .... LG 1811111 'ili• f at Wt!tdma ... 

ae.lltlr. tllll) 

Dev1 t Denlzyolları : ı,ıetme 
um m müdQrlOiQ ilAnları 

A4alar • Anadolu • YalOT& hatb ilk
bahar tarifeai 

1 lbrs- ~1 ~ sblnden tın.um Adalar Anadolu YalOn 
tıattmda lıkbanv tartttlil tatlılk OlllDllC9ktlr. 

Yal !.L"ih ıütle.leı t eedwuftn'. (MU) 

Hapa Gedikli Namatlerine: 

Demiryon.n ve Liman 
1 
........... Umum idaresi lllnlan • 
~ iüadl ve tültJe mldılıtlerl liıM" ...... tatili ednat tartle

- trit lti *'° ~. ili .WU aaıısbliiee 111U1D1D 1111ta11 ..,....... " w .....,_. .._.. 
~ ~ ':'9 taiiU.. mtlddıtllftt (1) '"dla-~ tllualt ...._ 
Mlliff ili ff blHfl mtt\lt:ıers <•> 8Ut olU'aa t.Mblt edllmlttlr. 

ili ii~ iÜP lti'9 e,. ta~ Iİillll. ft ulıutıarm bpelı llal· 
dttt atdllftd j*«! liıtatıtrl ft Nfml iltb .ı8Dlert butgtSr. 

-. ~ •ru t.atMı ....... ..-ı,.t• slftoekUr. Ba tarUl• • 
ımd 8.iiJiitl ~fW!a.-C muteı.t tartı. ..,u ~. 
~ ... ·~ iiitiaıtarma Ytınad ... tam hl•ulllt ....... 

*tlt tilt ııtı ec1u.a tüttat llahntnde. ta.rece tabllyeıertne 1.e.1111 ta-
rtfllM ttsd.tı dnıu edliect~llt. 

iat --tte ı r.caoc. iiffaet Y 8'mıebane' tam nıoa maaSD11111ı11 
t&M IMtittift 1 lr tat.itil: 98 talı~ C:.... o1U D.D/I08 Mo.b taıtfı1 
1 i.ı .. i dtil t•!ıatM tıhııllt ~tıdtfa lla•dlnlualdlr. 

tı'liı!ı ait iM t in ....,....,. ~t edllelılllr. (1111) • <Mıl) 

...-::-=-==m=-=.-.w......-:.-=x==~-==------------------.;__ 

........ Galata. tie dflu .-abe
ıeitilıll1i Be,utt. Haddt&y, 09'1l 
di:t ljitilatmıts ltfelerlnin il •• 
tM Pı*fıİSM lllitllndeıi ltlbii'ü 
td iilWiltiıl mlttatebetllf! bU lilıılt· 
ı.Ne illdi e1aeafiiıı muhteteda 
•tlft1temnlle bdlilrtrU 

jil: ·---· ....... i. 
limiliiiiialiiiil 

Blitieel Hanıidlye cMcla.inde 
9Q aüdaaraJf lan1"V t*el'Ol d&· 
~ Jge,.._e bir doıidurma ma
klileeı de YI bir de IU mMbl•I 
bklıtfu PJ•t heeaplı ve uele oıa
~.P*tdıktlr. Talip o1ua1arm ic;ln
de ... •rbıe Mlracut etm•Jert. 

"' 
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