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'l'anılle ziyadesi telif maddelerin. 
den terekküp eden bu fasikiılil Ma-
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ı ingiltereye Churchill' in Almanyaya Roosevelt B ı R H Ez 1 M ET 1 N l hücum I za~eri hücum hasta TARIHÇESf 
Alman tayyareleri Amerika mahliille· lngiliz tayyare- Yatakta bile işle-

... __ ___, umami bir bom· rinde büyük raem· leri Hamburg rini telefonla 
barcbman akını nuniyet uyandırdı ve B:r emen' i idare ediyor 

yaptılar bombaladılar 

Bundan tamam bir sene evve~ 

1
1 O Mayısta, F ransanın çökmesile 
nihayet bulan harekat başlamışb • 

Londra, 9 (&.&.) - !kıra D& 
areti tebliği: 

lngiliz hava kuvvetleri tara -
fmda şimdiye kadar Almanya 
üzerine yapılan hücumlann en . 
pddetlisi Hrunburg ve Bremene ı 
olmuştur. Hava güzeldi. Tayya
relerimiz şiddetli mukabeleye 

(Sonu aayfa 5 eütun 1 de) 

Amerika 

Japonya 
da harbe girecek 

Vqhıgton, 9 (a.a..) - Rebd

Ta.rihin kaydettiği ea biQ1lW 
askeri lıeziıneüa bugtia )'lldıi>
nümüdür. 

l<"'ilvaki 1939 yıb llaıdr.w m 
21 iude Fnuısa.nın oökmeeiYte 
neücelooea bü,yiik harp Jılayt-
8111 OOUDCU giiaü befhmştı. 

(Y Nli Sat.la) a. plolöniimti 
lllÜDMebetiyle o ......._, Wbi 
- 811.Wdydti wı emin memba
lardan günü güaiiıae iktlbu • 
am oL'llYUCUlarmııı ibret ve t&
yaldgm .....,._ aıwıclecM-
tlr. 

ı-10-M-ayı~s 1 

Fransız kuvvetleri 
cUmhur Roosevelt midesinden Alman ve Franmz ordulan 7 
rahatsızdır ve hafif ateei var - aydan beri karşı karşıya dur
du-, doktor çarşamba gün Ro- ma.ktalardı. 939 Mayısıwn e>o 
oeevelte iki gün yatakta kalına- nuncu günü Fransız ordulan, 
lllll1 tavsiye etmiştir. RooseYelt Almanlar tarafın.dan taarr~ 
dün kalkmak istemipe de dok- Ub'Tayan Belc;ika.ya girmek ve 
tor maru olmuştur. Ma.amatıh Ahnan hücumunu karşılamak 
Reisicümhur baş ucundaki tele- emrini aldılar. Fransız kıta.lan })ı>ki Fransız Iluş\'<>..kili 

Pa.11 &Jnaud fonla dahili ve harici itlerin gi- (SonM aayfr!. .J sütun 1 de) 
dişini takip etmekte ve möp. - -----------------------

(Sonu NVfa 6 .Otun 2 4-) 

Avrupa vaziye
ti ve dünya 

Son yirmi dört sa
at içinde vahamet 

kesbetmiş ! 

Askerlik davetine 
icabet etmiyenler 
Askeri ceza kanunundaki buna dair 
maddeleri okuyucnlanmıza veriyoruz 

Bu vapurlarda Türkiye malları 
için de beşeryüz tonluk yer var 

İskenderiyedeki ticaret mil- l 
met5Silimizden tatanbul Ticaret 
Ye ana.yi oduma bildirildiğine 
göre 4 Mayıstan itibaren Ame -
lika • SUvey>t arasında Ameri -
kan bandıralı vapurlar işleme
ie başlamıftır, 

Bu vapurlarla Amerika.ya si - ı 

pa.riş edilen Avrupa ve Afrika 
kıtalarına aid bütün mallar nak
ledilebileeektir. J.."'akat Amerikan 
hükumeti bu vapurlar ile bilhas
sa gıda maddeled, cczayi tıbbi
ye ve in~t malzemesi aevlrini 
derpiş etmektedir. Tercihan gön 

(89"u •yf• 1 aütu" 1 <!e) 

--.. b*)it.•yn-
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Birdenbire, a' lımdaıı. Baht.ı.
ı;or'un ölen küçUY. ' ardeşinin de 
Galatasaraylı OMluğu !ikri gelin
ce, ürpermekten kendimi alsma
dım. 

< İhtimal ki bu hatıra. baııa, ö
,' ltimdcn evvel ws:ı.na gelen te

lepatik hislerden biriydi. Y ahııt, 
' bu, bana öyle gelm ;şti. 

Heyecanım daha ziyıı.ı.le art
tı. Kaı;şmıdaki pt>Stalıane bina
m ise, bana o anda dünp.nın en 
acayip ve tehlikeli yerlermden 
bir:i gibi göıilumel.."teydi Bıı paı 
ta.ıuuıelerden ölülerin telefon et,. I 
tiği fikri şimdi beni irkiltiyordu. 

Ölülerin randevusu ;krinin 
insana ne garip ~ verdiğiJi. 
o zaman hayretle gôrdüm. 

Zirıı gelip gen~lere bu gözle 
bakıırea Beyoğl:ından geçen in
sanlar arnsmda hakikaten ölü
ye lıcnziyen ne kadar çok insan 
oldu.;wıa hayret ediyordum. 

1 
F;:Jm t, hakikaten dlrilıniş bir 

ölüye son derece benziyen bu 
kadın veya erkek, beııinı orada 
mevcud yetırni hissetmt.'<len yoJ.. 
larına geçip gitmekh idiler. ' 

Gö.z ucito saati de kontrol et
tigiın için, nihayet garip rande
vu ıı:utine bir dakika kald•ğını 
gördüm. İşte o vakit içimde ga
rip ve şiddetli bir heyecan v te
liı.ş hiszettim. 

B'r dakika sonra ne ol~ktı? 
Birdenbire yıldının çarpmış 

gibi <iklürülecek mıydim ve mı
=ın kaldırıma yuvarlanan ce-1 
sedimi, ca.nkı.rtaran o omobıli
ne, yine dimağ nczf;ndeu fUce
ten bir meçhul yolcu olarak mı 
kaldıracaklardı?. 

Sinemalara ıı.ccll' :ı.ccı~ koşu
!lan bu kabalığın ara;.;ıntlan, ha
vada biı'denbire vınlıyarak dö
nen bir bıçak yıldınm gibi göğ
sii;ne mi sap:: cacakt.ı ~. Yahut. 
öniinden geçen bır volcıı, birden 
bire dönere tabııncaaı.nı kalbime 
mi b~.-ıltıverecekti? 

Bu d'.lşlinceler lis::ılımu titret
mrye b:ışl:ıdı. O V&lrit silkindim. 

Bir si~ara yaktırn. 
Bu düşüncelenıı kimilcn ço

cukça şeyler old ıi{umı t,.,krar 
ve kuvvetle ı:ilınimden geçirdim. 
Soğukkanlı ve sakm olmalıy - • 
dım. 

Fakat her ihtimale ha:ı:ır .. 
Filhıtkika sok ~ başında, 

kendimi frenle. -:te ı;alısarak, ı 
hatta gülümsemeye tl:ı.M başla
dığun halde, t yelkovaıımm 
tam dokuzun üzerine geliYm:di
ğini g ö r ü n c e mülhiş bir 
bir heyecanla birdE'Tıbire Meta 
ne :·esimin kesild ı ri hisset.tim. ! 

Bir adım daha gc .-iye çekilip 
olacak fevka.L.ldeli:::i hemen gS: 1 
retilmck için, etl"'.fıma dikkati 
ve helecanla ha.km, ;a b....;!adım. 

Si;~aray:ı gııy, .htiyari yere 
atm•ş, elimi cclıın.e sokarak 
tbanca-u avut"ııma alınıştım. 
Gerilmiş asabını la., ö y!ece, 1ıe1ı;. I 
ledinı. 1 

S meli oullmde ve kıuı,ı kal-
dırımdan geçen kalabalık daha 
hızlı, d.ı.lıa accle yürüyen iııaan
lıır çoğalmıştı. 

Belki sinemalara geç kalan-
lar ... 

Dokuz.. 
Dokuzu bir ~
İki geçiyor .. 
Hic tır y yoktn. Halk, 

önfimdcn hızlı hızlı geçip gitmek 
te devıı;ın ediyordn. 

O vakit eğer bir adam beni 
gözetlcıniş olsaydı, birden bire 
kıpkı rnıızı olıJ.uğunıu görerek 
hayret edecekti. 

Zll'a o auda hiç ~ -
mlo olduğum bir cihet aklıma 
geınıı., adeta alımo.klığmıdan 
dola)"! kendi kendimden utan
mıştım: 

Yeni 
ABONE BEDELİ 

IEHELIK 
8 AYLIK 
I AYLIK 
1 AYLlK 

Türkiye Ec~ 

1400 K,. 2700 K 'f. 

~ > 14IO > 
400 • IOO • 
180 • 100 • 

10 M11yıs 1941 CUMARTESi 
U Rebi01.tıhır 1310 

V Niaan 1357 

GÜ• 130, Ay 5. Yıl: M1 • Ht1Jr 5 

Gil•lf ooı lk.n~ 

9.43 U6 8.!il. Ezanl 

U8 10.10 il.Dl; V..aeatl 

Ak- YMaı lmaıtk 

ll.00 1.48 7 33 Ennl 

19.15 21.02 2 ~7 Vautf 

l>İ KKAT 
cYltftl 

,,.. evrek nafi"~dlltkt edUmeein iade 

etunrn•z .... trunla-rrn kaylro!ma•ı• ı 
d•n do.layı hlt bir rnNUllYtıt kabut 
..ııım-. 

Fah.t, b'rdcııbire. yüzümün a ' ~ 1 Mürahabe Komts- Marika fotoğ:rııt levazı Jl)J kız:ır<.<ğını g;ırcn adam, akı - 'I u yona tarafından hiş fiyatla s&tmc.k zu<;ile v ~ 
binde de, olcittıi.k "arpmıısına adliyeye Yerilmi:;lerdir fic 
ugramış gıbi tepeden tırnağa tesbit olu d.zı asliye cezada yapı'an ilk !l(l% 
~~~re~tr~~i:ı y;~ Kursların ilk devresine münhasıran yüksek Fiyat mürakabe komisy(mn, ~%~~~rr.n:ı:jr~; ~ı- -
lıüsb .. 'tiin hayret edecekti. Zi-ı /ı stanılard iplikli kumaıılarla fan-' suçları sabit görüldilı;tir.d~,..11 'h!~ıı. 
~a~~~~~gi~,ıı~; fa ısil görmüş bayanlar kabul olun acakl i~~ı~=e~b'e~= 1 ımımdetevkifinekamr .. ~"TJP' ~ı-~ k 
re:nıştun. ı kar haddi veımlştl. ı tir. ~ı g 

Kar.,ııdalti posta.haneden bir Ankara Yardım SE-verler Bil" ı auu baha~. ikmal olunacak ve müteakiben Komisyon ayni zamanda, hanı ;~ .. \u 
lrodın çıktığını ı;ôrmiiştüm. 

1

. Lği !atanhuJ §Ubesi idare hey- _Top_Jantı. esnasında bu kurslar derhal klln!larda derslere b* lı kaba pamuklu satan toptancı la- it •rı' ''ardı 
Kadın postahaneJeıı, hi" bir eti dün milliiın iki. toplantı yap-1 ~ guııel bır program hazırlan- 1.aıı.a.caktır. ra yii::rle 5, ince dDz pamuklu 2 kumaQ m hfunf ..h~ anı 

tara.fa bııkmadan ııüratle ~.ıp mıştır. Hu toplantılarda, şehri- mıştır. Diğer taraftan cemiyet her s:ıtanlııra yüzda 6, topu veya ip-· Yf d ~~ .~ 
kaldırımda.ti lm?~balıwn ara _ ı1 ıni,de bulunan beledıye ve hü-, Kurslara ilk alımcak gönill- ev ve her kadın için çok lüzwnlu liği boyahlara yilzdlo 7 lı:lı- had- t • .M!l "'<!, 
sınd.ın Ta.luıiuı tarafın dozru

6
• k~•:·nfot hasta.hıuıeler eerta.biplerij Dl lulstabalccılar münhasıran bir eser olan bir hasta ve yaıalı di vermiştir. llV ( :1!11 U ı.· di1 

yiirii.meye başlaı~tı. evvelce açılan gönUllü hasta - yüksek tahsil görmüş bayan- bakma kitabı hazırlamaktadır • '1 UIC -•. ..J ~o _bir 
Evvel& geriledim. ba.kıCJ kunılannda mua.llim.lik lar arasına& . seçilecektir. Kitap her sınıf kadının anlaya- . :O'"!J~ii "''h?!'lll Beyoğlunda Ceylin ın~ · ~".',"l'_i.~ 
Sonra ilerledim. yaı:-ıuı doktorlar lı&ZU' bulun - Kurslar iltinci devresin<lıı de cağı bir lisanla ve mütehassıs ,..,., "' cat , ıııe.hibi Onııik ile tezgAht-'1;11 tı1 ~~ u 
Sonra kalbimin dnraea.k gibi mu.ştur. orta tıhsil görmüş l:ıayaıılan 1 doktorlara ya.zd.ırılroa.kmtlır. Dünkü iö.racatın yekilnu 1 mitri Foti ceketlik a.JeJ»d.:ı,-r ~ ku 

llk.'uğnmı. hi-ettim ı T~plaı;ıtıda Yardım &"7'"1er alacaktır: Kitap ta.bolunur olwınıaz her<:>- milyon liradır. Ekserisi Alman- parç3 ktlIIUlŞl önce 20 ve Sv.:1-N le~ ~t 
Ka~ lraldınnıda, kalabalı _ <'.en.ıJ.l!tinin -~~ tesıs <:>- G<iu'!-llil hMtaba.kıcı kaydına ve dağ:Wac.ı.ktır. lkin~i tap! n- yaya olmak üzere mııtad mem _ dan 16 liraya s:ı.tınağa t~'" ~ ~1~ İ•Ji, 

ğın arasından tek 1ıaşuın hızll' dec gonüllu hastaba.Jru:ı şelırunmlc de bu sabahtan iti _ tı da saat ı 7 de yapılmıştır. Bu l<>lte•.w.e mutad mallar satı•-- ettiklerinden fiyat ınura1<a1:rrı1 ııl"I ııı; 
hı;;!ı yürüyen bu kadını del!-.ct- k'=lan, bu kurıılann program- baren fılen ?aşlanll<'aktır. Ka- toplantıya Bas:n Birliğir.e dahil ........., misyouu lıxıntrollerh~n~~ııl .ıı:"• l( 
ten büyümüş nazarlanmla ia _ lan, ve okutulacak denıleı: mev· yıt muamelesi kısa bir zamanda ı kadınlar ela i~tirik etmişlerdir. t.ıAltın fy tları dQ_Qyor Ha.tim OTaz. ve ark:ı.ıı:tP' , tt~lii · 
kip ederek, bir müddet oldu •

1 

. bıtulan bir zabıtla adliyeye lııi •• ~ 
ğum yerden klmıldıya.ınadım. A l - • f Altm fiyatl;ı.n d~t. el&- :rilnıişlerdir. •,,. 

Zira bu kadın Calibe idi, a nya ve l Yain eb ~ ~tedir. Rr ara.~ li- Diln ıı.sliye iltinci ~ ~ ~~):~;. 
Bır an yüzünü görmüştUm. l. •:t:J • raya ·;;Aa:r cılma bir altıma clihı 1 

!anan muhakemede ş.-ıb.it O;':'ıJ '""' 
Sapsan.. ölü yiizlI gibi bir I I "" m e rı kil fiy.rtı 2a90 lira. idi. 

1 dinleı.cu İffet vak'a;ın bel"'~ \:u 
yı.:z, 1 t . r.t ~k .h i n ı anlatnu, ve suçluların ı:na'~iil ıı ..... 
faD:a~~u~:r~~t e f/j l f r catımız " Bisiklet müsabakasına :;f'~t.ibrucdemedi!d" ~~k" 
Bankı miha.niki bir yürüyüş! yU Y İ da ve? ı Riyaset: id · maıroınır 1 

" t ~ıy 
rilym-du. Dehşet ve hayret en 21.5 milyon liralık Türk. -1 Tiftikler hazırdır, 12 Mayısta Bursalılar 19 Ma_vısta ~~--- ""'! eden muavinin talebi ıl: ~ ~QI\ ~ 
sanki ·'- akl Alm:ın ticaret muahedesindekil tamamen '-"- edı·ı~m ı - •- >B<lLil .,.. ~ uur.ınıış, ay arımı, sun- '-=ll<U ~,..., 0 a,,....- bul - Elim.'.! - t t=bııl '-'-·"•'-' rina 31ı-1 ~ 1 · rın mu!ı • · 
iti b' , b. · k ·ı lroı:.tcnjan mucibüıce Almanla- tır. Mı d ile [O- """"""" """" · .A t k ıruen ıre ~ı.mento ·esı e - ra 200 bin lira.ıı.k tiftik verme- Lıgilizlcre de 40 bin balye ey ü.11 B l'l f) y~ı ve T rk ,.J b:;;ciliğiııe ha-. meı1rufen yıı. n:ı ve P.".:ııı ı,~aı-lrerı 
re lo.'1llluşlar ve kaldırıma yar mı• Jö~-~- il zırıık olmak tize re tertip ettikle- '-·-~-n t~t.ltfki i~_·n '1':1P.'~. ~~ b' 
P••m•• a gı·m, '·-"" - -w.. tiftik ver· ecektir. Bıı miktarın jı' .\', pa h h•llne ~~ ' ..., -.• r ........ ranuyor -

1 

Alm 
1 

ıı. a ri 100 kill4netr '.:k yanşa ts.. kruni•"onuna. m'"~ '1<cre ''° ıı..:-tı.i • 
du:n anlara., bu ma.llııruı fiyat 34 bin hazırlanıp teslim edil- l b 1 ' r" ô'< lii. 

ea:ibeyi Erenköyi!ndeki köş- ve tcalim şartları etnfınd:ı. ce- miştir. Geriye kalan 6 bin bal· geti i/eceh ı:ı: ekibia.i de davet etmiş - m:fna ~ hlvi'fm~o;tir . ./ lı'i!qlJah· 
kilııde hasta bırakmı:stım ?. reyan eden müzakerelerin anlaş.. ye de h:mrdır. Yakında teslim · · ııu.,.uyv. ""' tev etmı..o::;::..--- Ilı lı. 

!<.alabalık ara.ııı.nda onun ati- ına. ile bittiğini, teslimat Türk edilacc'•.iı-. Dün Müzeler l..1mum Müdürlli- HİSLER ~ ~ ... 
ratlc ikırliyen Zifiri siyah lüle- ticaret bankası tara.tından yapr İngiliz korporasyonu mümes- ğfuıde mühim bir topW:ıtı ya - ~ ~~~ı.ıl·ı 
li başını gözlerimle takip e<l.i- laca.ğını yazmıştık. silleri, tiftik ihracatçılanna her pılnuştır. 'l'opl:ı.ntıya belediye ı ""'1 "' 
yorc.um. Türk ticaret Bankaaı, bu tif- hangi bir banka v ·ıtaaı ile' tes- reis muavini Lütfi Aksoy, Mi.ızıı z H ~ı~ tııı 

Acaba yanılmııı mıydım 'b tiklerin sahiplerine, alı.ıcaklaıı linıatta bulunduklan takdirde ıcr Uttium üdürü Am ve eı,J;i •~td ~14 
Bu miimki!n m'"•dl!?. mal bedel:Uini 13 Maın;<tan iti- tediyeıtin mliınkün olduğunu bil- escrıcrı· korwn:ı cemiyeti azalan 1 tı;,., ". • 
Dehşetle yerınıden fırladım.. haren ödiJ"l!IC"tini bildirıniftir. dirmiştir. ~tlralt etmişlerdir. ___ ~ __ _ ~ ~~u 
Ona yetişmek için adeta ko- Toplantıda Üsküdar rıeyda.ıu- h~l'l v 

•u;ordum, birçok adatnlAnı. çarj BELE!D/YEDE 1 iKTiSAT na verilecek şekil mevzuu bahia ~arı ı 
~'::'~~ öııiimde bildenbinı aol ~ o~nü gezm•İ f;?,t k ı edilmiştir. Verilen karıır:l ll~·. Adem babamızın bilyük oğlu! Eskiden iki dovlet· atY':.. ~/ii. 
taraftaki ııokağa ııaµt.ığıw. ör a.- ., o ma ar ran ÜSk\War meytl. nınm bir. Kabil. lta.rcl i llibili taşla öl- evveli\ miinaseb:ı.lı siya,,ci)'e,,. 1 '.t•çt ~l 
dfim. İstanbul belediyesi e-n;~ 1f . . lasmının Arkeolojilt par haline dünuJş ve ilk beşer kanı top-' kati olur. Ve miitekabllı!ıl tı,;;;; 

Daha hız.lanchm. l ha:arladığı İnönü <>ezgisi pro- arı~tcn ma_: gctlı;p te ba . ifrağ o!utııı'.Ja.r;ı kararl;ıştırılmış-' rağa dök;;• ii.ştü. ' . erkıln ve .efrarlı ı:tı:ınSe lr~ 'it 
.Ayni sokağı döndllıııı,. , gm.ınında• MaSlJ tadil,lt yap_,,. maJ.lıı.n uııı.umı ~rda, br. Bu eyd:ınd:ı.. ücude getiri· Kürre ı,izcriııdc insanla.r üre- Ve bunfaııa aft Jı'!ılttıl,nn 111'~ "ı~t;;i'i 
Bu sokak karanlıkça. bir so-ı tır. Gezgi için enoelce tesbit o- aııtreı;ı<>lıii'da stqk hıtlinde sakla lece.k y.c;;;il ı;alı:ilir ve çiçell J "!ikçe ihtilal ve nizalar da ço- fll!U'ı gıı.yri muhanp c!lğe?'~ S tllar 

kaklı. , Junruı inşaat maııraflım azaltıl- yan t:ı.c"-Jer için yeni bir karar parklarl arası:ıa ve görülecek galrnıştı. • raf bir devletin siyasi !il: 'lr lıa,e 
1'aka.t onun tekrar ikin<ıi bir mıştır.- Bazı büyük inşaat ta mu. veribıiııtir. B:ı lfanı.ra nazaran kısımlara Müzder Müdiirlüğiin· I . Mıı;~e!ıa ve müc~_hede zih-ı sill<Tine tevdi ooilirdl. ~ ~' k~ 

l!!Olwga. saptığını gör iivJ. vakka;ten tehir olıınmı.ıııtur. Ger bu b' llanıı. . . ·aııadaki den tarihi ~t'leı: .,.. beylteller nıyetının e""._eliyııtı bövleee ka- 1 Görülüyor ki, eski ~.tıi ıq ı·" 
& ak tenha ol.dugu" i,.;n k·~• "i sabası dahilinde bü-''k bir gı 1 :c:ıa ıç pı:1 konulacaktır • rulınllfj ve duynıv.la. mııha.sa.nuı.-, harpler arasında bilyiik f.tP"' ;ıu;~ 

•- ...., 1 " 'v sabşl;ırında umumi mağaza, · tın nihaye~ ılı::vamııı.a eaeldcn vardır. ,," ı;:;~ll!.; it ma •a başladım. havaz in,a olıuıacaktır. D' • • ___ ,.. __ t · k ·.p· .'C{l 
., (' ı·hc . • k antrepo Yit ardiye masraflarının ıger ""'""""'' l'81S o,tına.ca i:;ıareL kllı.ıımıştı. E-'·ı· "·~•--, ya'-·· .ı'. ~ ... 
<><.'ti a1 nın aaetz!?f MI'.> a - 1" L b .!!....lH .. büyük lıir yı:ırk Üskii·hr mey· ... l ·· k k le "" _.,..,. ,,..,, r.·• W•' -~ ,;;.z ba.şıns. geldiğim sıra- ILUnase e muuuru da: maliyet fiyatına zammı milin ,,,;ır arca suren "l'Şme eş r- orUl'lru-; mlistabkem l]lt' ~ ~>til 

da ookagı-n içinde avni atoıııo-1 }d' kün olacaktır. Bu takdirde mil&- danından Şemsi p;;. ~a. lt:ı.dar den ı;onra diliünille.n ve ittihaz ve taı·.ı.fcyn domınınalzrı ıı! ~ %ıı, 
bil ~ ni i.GittiJD. • - ge J imtid:tt eıJeceJt Ve bu kısımda kılınan ma •. tedbirf<rile in- da C<'..,..,,'an eder \•n si\'11 ~"ti •, 

.,. telı!ik, mal mühayaıı. ederken ar deniz ke--....:ınııda nlıtıl".lh" vücu- --•--b' d •· ·-• ~ -~ 
Bir fırlayışta ııotab dön - Bir müddetlenberi Anli:arada di.,,.. M~~n• .... ~-'--'- ~ı--•-- - Sw..u.u: lll" ~reccye .. :ıdar nizam mU.lafaa= şclı.irler ve~. ' ı lıe 

•- ,-~- ""'""""""" v ....,_, de getirilecek ve halk iP!n ta· ve intizam ve emni_.. cercev. e- h"~'"ı·ye •---,"·~deıı "•t ı:< "< dilılı. bulunan. belediye mulııısrbe mü- ... _ ~ , .. ~~ """"' ~ h~ c• ~ . ı.:· 
O 

....... burclcr konula.c:ıktır. sine ahııdlI:ını;ı da yine IF.ıı::bi mast•ıdular·. Btı ku··çın,·•""'"~, ':t'.1'-' vakit. lliyah bir otoBı b• · di.!ril Muhtar Acar ı;ıehrirnlre u u.ue> ' "' yolru.ştan aşağl süııatle •l'rıl- avdet etmiştir. Bay Muhtar An- büs!riili:..ı. k 'ld meal:" amilleri bir kunıandan lrabn1 btı'!' k~'ı-~ 
dığıııı görd!i.m. kanıda 9'.U mali yılı belediye U f ort~d:ın yek ~'ti.. ·..:ler. Yine 1 askeri kanıınlar da tec'""iı ı:'.'tııita.: 

Otomobilin ....ıra peoıeeresin- bütçesinin Dahiliye Vekileti ta- / ( .ifüı.y ı:+:ı: harp •.L.utiyeti} her mc::di. I "~"ti 
den. tÇinde Calibenin başını sa- rafından tetkiki esnasında iza- 1 H °' hay:tit k:ıldı. Yeni harplerde İl! iş' · ııl:tı; 
rih sur_tte- g'Öt'm~ )ıat vcnniftir. Bütçe vekalet ta- _a -ıı. 1.eE:"..ııiif ve telehbUf o-ı ye hcraki::ıtir. Evvela nı~ 'lıı e<ıı· 

O ve yine o esrarengls otomo- rafınrl:in tıı.ııdik olunm118 ve hü- D • d k d _J lan nokt:: ııuduı- ki bu tahrip- devletin nüfus k• :ıfcti bil' ' " 
bili.. }.i\metiıı tasvibine aczoıurur.~ ıye iye ÇOCUğU iZ 1rmJ4LOtııa kar zilmiyetin lıııgüne kadar merke7.!eri boınba..,.....um~J! c '<lct 

Sokak dar ve karalık oldu - tur. ~ . görülı;rcıni- bir şidd~c doğru mekte heyecan ve ıpriJl: vtı> ı !ıı bit 

ğu içm otomobilin hwıu!U mi, b t p cakkacak karnına SO'." V rm·~ f, gi~·~:r.ha:.. k h be getiıilmektedir. Bu fıırJ"~ ~~~<la 
taksi mi olduğunu gllrem "'1iş - -8 m AŞ& ;;;. ~ . . ~ ı-!:'•,,.!;rhe .. arkal hayctsiz harp zilınıyct.ıı.u' "'.I ·'!~~'1 
tim. T- b • l'ınnış ve gere.ı< .:"'.'." =. . - hamet ve i'.nsa.f bilmiyeıı ~ ~ ~ •tı 

Otomobile ~',h ... ~ ur esı. ınıs bulunan buyük ve kUçük .L ,; )!,, <lan 
dum. -""- --,v·- htanbnl belediyem bftyük ta.- Dün ıkinci asliye ce?..ada ı;ok açanık gösterın41: devletler ne yapıp, yapıp ·alnı.z 1-uır. "$' ··liJcı, 

Bl
·-n ._,_____ _.._.,m, ~ rilıı" kıymeti' ha'• .,_,__,.._.., 11 -"'- bir ra1 m d 1 1 . ve ıı.nc:ı.k. :ı.skcr.i un~urlara. in- Sırf eımıeJ: 8!'1~!'.* g~ ~ı .. · 
•a """"""""w .,....~ ~ ~ ........,,, .. .,....,.. _...,.esan ya a a ava- - ştc buuı.ıı a .. yenı aldım ve lihının üstünl.üğile 

tomobili durdunıoalı ~ at-ı da sadrazam Mahmutpaş:ı tilr -ı ama bal.:ıiara.k neticeieııdirildi hem de. hisar cttırnıdhlirler. , ,. 'f ı,. 
...., '-~· etrafın - ""-[ hlııl2asını ordular da teknik me;;.._;:-. . . Jı1 ı.:..~~ııı· 

et~!~~tdahoi•~obil. ~~bireın. ~n~ ~ı..\ı~~!1!:ir~b:~ v_e suçlu Jıeı:ı:ıen bcra~t :ı;ahiye- - Yavaş gel . . Sen adam ve ıuanevra kabiı'ycll~ne göre Caadan tememıı cdcliıl' K"'Yu 
-o .......,, ....,.....,.,. ,. .,...... 

1 
tindo olan lıır malıkı,ını.~et ka - vuramaZ&lll. Tavuk bilfl kese . harp rtmclidirbr. :isti.kamet yol değişti..~Jl.J 'bıj ~ıı 

8JOkağın nihayet:iıadm sa.pıvar- ğc karar vermiı;t!r. ran ı.ıe yaka.sını kur~'ak e&- mezsın . De:;il ki b·mi.. Anlar y c ,, a m'.ld:ı.f ya. filen ıne- nihayetsiz harp ziııniyı:tı~ ı:.,,L.~ 
dl. Bu hususta vakıflar idare.sile! vınç ıçııde çıkıp gılti. . dm mı manck ·ı ;;:ühvn.sı. ı· mnr ın ·seli·!\ askerleri bırakıp fikıl sal;);,t ha.l.iue ,..eıı::. I lt"""'lı · 

Şüpha<iz otomobil Tıırlab3f;11 bir anla.,ma yapılmıştır. füı tür . Dava ~alıatını ve aolayım. _ Vurunun ~üle)'lllan .. Kı da si!Slısızkra tıilcı.!m ~ıı.ı dünya çok sal<ınrr.ıalıclır• ııı/. lit' 
1
. 

cadd~inden tekrar Tepebaşına bede bulunan çiniler bilhassa' ile h~~yı kısaca anlatalım: sa kes diyonrrn. !uç bir a~ker nı= ve kuman- ' Haı-p ilam, yal" • çok .,,s I 4 4\ıqıt 
dönecekti. çok kıymetlidir ve eşleri yalımı - Kagıthane cıvarında. olu- İ tc t lı _ _, k h · ....__ tcrbı·., ı' •-·•-uı etmeıneli- milli mal<lllttla.r ".~ınır~ : ·-', ~. ıı.~:" 

O vakit geri dönüp 1'oıpnaya Bunıa.c1aki y~ tilrbede ~v- nın &ıl .. - . .. . . ş ~ın u ııı.,,. ... a ?. venın w.u • ......., ....., b ıı> r ı,·~"<ı, baş yan v~= 0~:t~cl,~~: onünd'-'1 Al~iu ?e g•mç ve ~~- dir. cak son zaruret \e ie .~ ~ ~· lı t 
· B~: __ ,_,, cuttur. : bir gençtı'r ve buna giiv~ncrek 7.elce kı:ı: ka, Jeşı geçmez mı... Nasıl ki bir sııniye evvel dii- : de ve yalnız tecaviUI' i1c V >tı. ~ 

ır Oı.u<UVUU, bir t:a.kııi an - ç;:....ı · "mh ' B f s:ıt b •- S"'" g" il•~n bir muh~'"ip bı'lc silil.ı~· meşru müdafaa kayg>!Sı · 
rd "l-''erın 1 ası 'herkose takın alay eder· ha.. wıu ır .. 1

""1 w.;yma.n ı .,.. -· - A Y'O um. P • hem<>•ı onu ""stc~'rek · brrakmca esir addedilip tecavüz 

1 

bul edilmelidir. . . _ _,, 1.-. T-'·rar cad"-ye '--"-- çıktı "'........_ ..;;..ı · · _,_,_ dö"·- husus yı'ııe aynı· yerde oturan - ~ · N l ki ı J· rv-"" = .__.... · ,....... ~ .,.,...erını uaıu.c -= f k . 
1 

- l\fa.la bak nıaıa : .'.ındaeı • den masun lrn.lıyonıa müdafaa- e yazı <tır ı;ı-rı>-:..ııı 
ğını halele tek bir ar:ı.ba bula- müteahhidin mukavelesi Mayısı ve u a tefek bır gem; o aıı 16, kii.h . "'... . ? N' •. ~ fle,.i,· ._,, .. · ~ rnlı:ı ına- lebe ve zafer ııa. y_esı jUl.S'""I 
m.adı da_,,__ le ektir Çö' 17 ya•larmdaki Aliyı' her za.. yası gvrlL}or nıus.tn . . ı '--· k d ıu. sonwı w.=ye erec . P ., mal dı;gil mi?.. sum Vtı biruıetk~ her tlirlü te- =-<Una a ar g.ıdiyor. ·-·~ V 

0.ıddcye çıh1nr.a geçen otomo. !erin denize dökülnıesi için 1 mau kızdırmaktadır . cavüze µyri !Ayık ve g:ı.yri . Bu se~ten ~lah:ı f~ · 
biilerdcn birini çevirmek ve c,oa haz',::mdau itibaren tatbilt olu-1 Bundan bir ınüdılet evvel ar- D~ demez... Alı bu kadar müstahaktır. 

1 
np k:n'Wti w ıca<h 'IU'"'e ~ 

yetiıırııck azmile hem bil" otoıno- nacak yeni bir mukavele hazır -j ka.ılıışlaı-ı ile Alinı.ıı içeriya ~ke. dayaı:ıamayıp zaten e- Harbe ı rmllellerin trıbliğ 1 (Sonu ruy_fa 6 _:!. __ ;~ 
bil aranıyor, hem de Galala>ıa· ı ı:uımaktadır. Bn itibl\rla ınüte _ girdiğini görünce onı çok kız- lin a."'.k mı: halde Jm-a11 ~- !erinin h-nı! rn:da :-,onuna k:v ~-
raya doğru hızh hızb yttrüyor- ah.b;din mukavelesi mevcut şart dığı l:ıir ., kilde hitap ederek luyı bulun bır ~ıdıletle durtü- d:ır, ,., ... _!erinde son nefer ve ~ •• 
dum L'l.I' dahilinde iki ay uzatılacak _ı herkesi gü1dilr.nüştür.: ver,ncc eakkaQ.J< • ıl yınanın . ...,... b r:O..:..esı hi!tlin otomobiller dolu tı - Hoş geldin mandacı kfilı- karnı bu.dur dıye solmvc ınış. kurş ne k::d. ~ l~arl;c devam ta• Sa a idi':""' r. tir e birleri eksik degıldir. 

Bu müddet zarfında ~ yaaL . · .. . 3 Bir mill t ıriifıısunun yiU<lc • .A 
Kaldırımın kenıınnda sini • mizdc evvelce yapılması mu- Alı bu gülü.~melerle ~ıtal;!a Bunun uz. •.ne ·t~vman ~ on be.. • 5·ı.>ıı t~"::ı, ve k:.ıl- "Yeni Sabah,, ın nv ııtl'I',;(. 

rimden adeta küfür ederek, ~ k b 1 .. fınnl aldınş etıııemııı ve o da ışı la- ds.~iye ka!dırunn ' 2ı; gıın Ianııı , mukl•d.r olac~'" _ ~ eV;, 
bir otomobili derhal dnrdunna . a:rre~ u =~p arının I titeye boğarak semm verip kadar y rası işlcmi!:ttr. giırn l>ı ru ktaı:ı harceıl.inciy; ka okuyuctıl;cn için te?"' İi el 'J 
ya hazır bir halde, hı-zil hızlı :~~ ~ anmasına ça- ı oturmuştm.·. Bundan ııoura Sü- Oli::ol'.:i dmn.;rr . a. ,\Jinİn <l ır lı:u·lıi "'•ze aima.k mı lfuını- mi' h:ı.ka mayıs., b '1?.~ 
yürüyordum. ışı :ıc · leyman yine sık sık: bu suçu sabit görii! .,.,,!< b;~ ıı& ılır 7 nü hi_taııre ~ old 'e!I "ji 

o fırada birdenbire ecvlndim. - Şiiyle olur mandacı kah- ne hıt~"" ı!lllh1 "1.lrı edı : fö. Bu ne bfytik bi'r fn.ciadu! 0 u ıhten iti = vJP 
Btnim taksi arandığımı gt;.. MOTE F ERRI K yası! Biiyle olur mandacı kah- k:ı.t yaırnm kii~"'<lüfü: Siiley- Bu lıa.y:ı.tt me. ıen;n hail-~ vu:ılcıı.larnll tdlıik ve )~J 

ren bir otomobil yolrları kJYn;a. yası.. m""ın y;ıp ıiJı t,,.• ti.-. kı-z kar- ne esltf l ..ahev '1"'"111 adaleti} ile lll! ~,,.,.ıı bulıı=ak fır::'t-
ra.k b:ı.na doğnı geliyordu. 

1 

ava kurumuna Dedi!·~e ve herkeste giilüıı- de•i İ"İ.'1. .. 5yl<d 'i sözle- dik· ne m· ( _ m r=ıvetil mu- Milıi~baka)-n iki bin~ 
Kaldırımın kenarında dur - d tükçefenahıtlılesinirle:ıeu li: kate a' 1 han· ""• • l.'i v-.ıffa< olı lı. Ve 1etltt bi- okuyncum:ız iştirik (!ıtl'~ 

du. yar ım - Artık f:ızla olııvo:rsun g[' ir.c'iril. '< Vl' Ali'Iin hic rcr i!d,cr bu cemiyetlerdl!R ny- T,ısnif bir !taç gUnc lca eD"~ 
Fakat birdenbire otoınolı•linı Dün, hubııbat birliğinde bir amma Kısa kes bak:ı.İım. bi ""'hık u.lna~dım bu nlclı' r U?me erecek ve bundaJI rl ~ 

knpısı ~: toplanb yapıbruıştır. Bu toplan-! Diye bağırmış. ,raJ:ımıda cezıı.ınn da ~,.q l"dilmesın ka- y;jlt? h~ Jaı:ıuııu ve ni:ı:::m.- f1"'°'.lı• 1 Atbıicı N~'!İ 
C.amı. ~yle bir ko U$lla olmuştur. nır verilmiştir. larnrı-ı. h. boş hn-:ı.lu dı. Bakı- y:ın Gı:!ip Bia~li.irı h ~ 
- Maııallalr' .. Seıt dl!' dl!>llll'k tıd Tlirk hava kunınıuna yra- - Kısa kesm=-.mı ne o •r?. Suçln Ali b'.ı k ara teşek • , ı'"' -~ !fA n· bır' "!"-·'--la y4pıfac:ık k ,·'"net_' r;,.,:J' 

ki erkeııpldiıı hnL İyi ki gör- dun şekli görö~ilmÜl!ltilr. Diğer' - &ni vururum!. ldir etnıiş ve smrtne s..Yine !:!· 1~"".r~ b •bnıyor.Nlhk;;;ü- o.myuculıımr= vıı. !? 
dük yahu! .. Haydi gir!.. birUklcrdt> de yaNım toıılantıl•I Ali cebinden bir çak!< 'l'IP kıp gitmiştir. ı-at.k' sıtxıeui:ıoıı ~ işgal edili-ı mi:ı: hediyeler takdlnl 

{A..ı. .. , ... ,, n yapılacaktır. 
1 

_ ... _J 1 yor. ı..;c&k;;;;:;;;;tıı-;;:.;,. _____ _. 



Her 
Sabah 

Temiz Tilrk va -
Yaza11: MURAD SERTOGLU lnııdaşı nasıl 

~ - ldüşünDyor? ' 

Tabiatı taklit hüııeri musikide ne 
dereceye kadar nı~ınıkündiir ? 

Bitler-den Rfussoli• 
niye mehtuplar 

lrdar Köprüsünü atmak istiyen D ün tramvayda iki nrka- Gii.zcl san'ntların, tabiatı tnk-
-~şhur Koınitacı Dino, ~·mdi kara· daş arasında g~en bir ıttkn doğmua oldnklarma dair 
to}d --s muhaverenin istem.iyerek samii estetik alimleri arasında '\'Ukua 

YAZAN: 

FİLOZOF a mülazinı Cevdetin kartşıenuda olduk. Arkadaşlardan lıirisi ls- gelen uzun mUn::ı.kaşalara işaret 
.. k tan bulun nıütckaitlcrlndcn ve etm8k için, evvelki makalelerim RIZA TEVF~K 

SU lf nl püikJiim Of U.niYOl!" U "' i ..; ech.irdc mübrem bir i!ji olma.· de, bir iki SÖ'Z söylemeye mec- ~;;m~~C~lli""i'.~~~:z? 

beliğ bir ifadesidir. ·(Bırahmıs= 
Brahms) m - btitün dünyaca. 
tanılmllJ ve çok beğenilmiş o
lan - (Reqiuem = Röklyem)i. 
r ölmlişlerin istirahati ruhu için 1 
okunan] bir dua bestesi olmak 
i:Ubruiyle, hariçteki tabiatla hiç 
bir münasebeti olmadığı mu
hakkaktır. I<'akat - benim, had· 

·lf, yanlıı.rdan tallıliyesinde b::ı.h bur olmuştum; lakin şu mühim 
- "' d bu n se- ..-..-ı...ih ·ı de unutmamıa.tırn kı' .· 

T f · k No f4 erken tea"'birin harbin ya- ~"lw :.: 
'- e n a . kınlığını isbat cttl~ini ileriye snn'atin her şubesi - lrendisinc 

~l\ rnuvaflukıyctlo . ~t~ik ı ve cr.ırinde olnı~ idi. Bn fcM sürdü. Onun kanaatince htud'ı- has olan tebliğ \•e ifade vasıta- ı 
U;P.. • Ahm?t ça\ruş ıknıdi~ bakışlı ve !::;zın myetli ndrun An- nıet harbi yakın götdUğü i~in- lıırına. el\·eri§li mevzulara görcj 
<C,~1ıl kopruye ya.kla§M bır ııa kadar guze.l, Anna kada:- ca- dir ki bu tedbirleri a!dııYını söy- hüner göstermekte ihtısas kes· 

J .. • ~~ booerek r o vadide ilerlemek su-l:ı-iı.i \ goı·ür görmez işarotı n~ ynkuı bir gen~ kız için :ıç bir liiyor, şayet harp tehlikesi kapı- , retiyle] tekiimUl edebilmiştir; 
.a ,\ • Uının kucağında bir tor· i küt1.tt.n daha tehlikeli ıüi. lnrı-mızn gelip çatmn.mış ol:-aydı bu tekamül esna.moda da bazı 
t~ tdı lti bomba.mu içinde ol- Dlıno, kendisine i4nctler <'di- bu kadar vata.ndaşm yerinden 
~il- anlUf.iılıyordu. 'fam köp- ı yordu. Alı, ne olurdu? ke!jke dedirg:in cdilmiyoceğini il fı.\•c san 'atlar diğerlerinden çok ev-
~~. başına geldiği zamnn böyle dıri diri, bumu kanama- ediyordu. vel (tabiatı taklit kaydı)ndun 1 

t "''-'!Q f ı ti ı d ı y • • .. kurtulup (Karilıadan icat) ede-'ll .on ır ayan znp ye. er an e e geçccegıne köpru He birj Teıa,.,.ı ark~dnmnU1 nıütal•n. 1 bil' · 
~ <lı,, ·nı ~'·-,adıl ı., tc b '""'" -r ..... bilmek ı:a ıyetıne istidat güs-"'lıo .:g1 erini y~w ar. JJc • eı·lıava olsa, yaJıut bir Iarını hiç ağzıru açmndmı sonu· teıınişlerdir. Mesela miınarlık 
'l~bı: nra mukavemet gös- Osmanlı ku11junu yilrcğini delip n:ı kadar dinlemiş olau muhntn- gibi ki, iptida bir şeyi taklit et· 
~ .~tcdi. Fakat n.z sonra kendiaini öldüraeydi. Şimdi sc- bı: mek mülah:ı.za.sı, ve san'at zcv
~l(l kllnkılnsızlığım görünce nelercc viicudü zindanda çilrtir- _ Y0.!I1.lıyorsun, dedi, hlılva ki gibi mane'li saikalarla değ!l, 
tbi.. urtulmıık için kendisini kcn, kalbi de kız kardeşini ve hı't'cuınu +--hlik'"'''n" '--rşı o...... - ı · rtı h 

1 
..J~ 1 " il.t' D ' b ~· il lik be . d u: ....,. .., l\oA '"'"'- • \'cul§.1 ve yı Cl ayvan lU'wın, ~ı.ı · . i.l. ımo iyi ir yuz - 1 tini lişüncrek ıslırıql du- birleri peçelemek, ışıklan ka· kendilerini muhafaza etmek ve 

t.J~tdı, Eukat CcYdot de aslıl yacak, ezilecekti · rartm:ık kabilinden alınan tcd· binaenaleyh, ancak koruna.bil· 

~~ıı llŞağı bir yilzücü dcğıkii. Sonra bir ihtimaJ daha vardı. birlerden hiç te f .. rkı olnuıyo.ıı roek için!?. - ilk ( çakmaic ta131 
tı.tUi~~ader~izli olduğu için y Amu. Tıirklerin eline dü- !stanbuldaki nUfus kesafetini devril -adanılan tabii mag·urnla· 
~u ..... 6Wıclenbcri deniz iç~ şecck olursn "! Mllluim C~t!e-
lıiın~Ui. o da derhal kendi- , t in gözlerinin ti içine bakıyor- azaltmaya teşebbüs edilmeei bir1 ra sığınmışlar; binlerce seneler 

a. ~~hre at:tı. Nehirdeki takip clu. Sanki bu gSzleruen içinden ihtiyat tedbirinden bafilta bir süren uzun bir -vahçet devri ge
fı\ ~Ut'dü, Ce\•tlet az vukittc ;?"eçirdiği sualiıı oova.btnı oku- şey değildir. • 1 çirdikten sonra, kendilerine mcs 
~ ti§U. mak istiyordu. Bu genç ve yakı- Hük'6inet bu te<lbit~ri harb~ 1 ken yapabilecek katla?' ilerlemi§-

...,k ,., -ı 1• d b 1 k t ·· 1" d ? y ks "-- ı ğ den dolayı - eskidenbcri bildik-
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taklit edilebilir, ve b\ı. tanın- dim olmıyarak takdirime g3re -
men tabü bir taklittir; m~hur bu kabilden olan OOstc!erin en 
(Şopoo =-- Chopin) f • J (ce.uaze fevkaladosi (Sshumann = Şu -
marşı= marclıc funoore) isim· man)ın (Rôveri~ = telıayyü·I 
li bestesi de ceıı."LZC ihtifalinde Iilt) unvanlı bestesidir. Ben bu 
oktman duaların ve kiliseden besteyi dinlediğim gilne kadar, 1 
fa.cula ile çalına11 çan seslerinin hiç tasavvur edememiştim ki, 
taklididir, fakat . yalnız bund:ı.n 1 musiki lisaniyle böyle bir hal& 
ibaret değildir! <Ştmvuz = St- tin ifadem mümkün ol:ıb.ilsin! .. 
rauss) tın • en dilber valsların-1 Çünkü (tahayyti!at) bir takını 
dan biti ol:uı . (Tunanm dalga· geçmiş vukuatın, inaa.n ve rruuı 
lan = les flot.s du Damube) 1 uıra şekillerinin, veyahut, yal
b:ı_ •esi de, gfJya.. dalga taklidi 

1 

nız hayalin, bir anda icad ettiği 
olacak, fa.kat - olsa olsa • an- şeylerin tekrar düşünülmesi- • 
cnk o OOstenin rnunta7.ama.n bir dir. Bu dii,üncc ancak sözle (ve . 
b:rini takip eden vezni bir takım fikir ~eklinde) baŞalanna na
cngin ve yayvan d:ılgaların, sa- kil ve tebliğ edilebilir şeylerdir 
bile doğru ilerlemesini 'iı.llillrır; sanırilim. H~buki mümkünmüş! 
o da, ancak hassas bir besteka- (Smıı! salt. nü.shamı.zdn) 
nn çıkara.bileceği bir manadır; l Cünye - Lübnıw 
yoksa o beste lıelld Tuna dal - Dr. IUZA TEVFİK 
galarını seyrederken, garip bir www 
h~yecana tutulan bu zarif artlı!-~ 
tin, keneli ruhunda hasıl olan ADLIY E Dl!! 
dalga.lann - musiki lisaniyle-

.bu csnad:ı. nehirde heye- ı;ıklı adam ondRn ~6,.nnayı neye girmek için dcı_HI lınrhi yu.rdda.n 1 kr. karihalarından bir ev şekli 
ır boğu~mu. b~ladt. Doğ- .sormutıtu? Bunu sorarlten ne ur.akla.'Ştırmak icin almaktadır. ı icad ve tasavvur etlcmedikledn-
- ~ ·u:ıg lll.'tn 1'Ur u u I ma r;a guı uyor u. o !1 o- .oa;{;lr o cenge e er ...... ... ... y 

ı~h-. · 1 Uü · d k k d · \c .. .. led ta.bil m~garalan taklit ile -~ .. ıult.. cnun genç ıu •z.ı nun a mı ız ·ar eşıuı gozu Ata.l·, .. s;~.; b•,ıgu"nl,u- ka-1 .. 1• [•] (-c;:ı"?V>1<!) pek dnı..nr .... • 
G h .... ...,...... .. ... uu 1 ilk defo olarak iptidai bir mi- Y"r'"'' J KvÇ vvl )} ~d l'ııtctı.t,'Uli ınnu~oı du. Bel vardı? Oda mı kız kıırdeIJini, hiç bir zame.n doğ-ru olma.mıştır. 1 '/>Ck mahir bir piyıa»i&t ola:ı bu 

Şark şimendifer· 
ler·i davası 

ıa ete isabet ede diye Di· güze! Annnyı dağlard:ı avlamak Biz ne Jmdo.r kuvvetli olur, marhk san'aLuıa vücut vermiş- adam ayni zamafl.da t»k ll<ı38as 
1 

F..s?d şark :,imoodif ocleri ida-
~~ ~ te edemiyorlardı. i!;tiyordtı? ne d.erec~ tedbirli dn.vranırEJ3k lcrdi. Fa~at - en·eıce de 2Öy· ve ronwıntiJ: bfr beste1..Urdı. A '?- resi ııleyhinc mll.6talıdemler ta- 1 

la;k r heyeoo.ıı iç\ııde C'ırpı- .MülAzim konuştu: emin olun ki sulhii 0 niabct.t~ ~i- ' leroiş olduğum gibi - asıl ıni- fon Fransız bir Polonycılıydı. rafında.il :ı.ç.ılan ve yanm milyon1 
~:.~., :n Millazinı Ccvdctin - Cevap vermiyorsun de· goı-t..ılanuş oluru&. marlıkta gaye (emin, metin ve Kırk ya.,ı»lUı vermrulen vefat lirayı bulan tnzmina.t rlavasının 
~ı.~~';nU'Ukla kor.:ıltucıyı ser- mek ! Pek&lii ! Sen bildiklerini s~hha.t. ~rllanna muvafık) bir etti, tm J.."ibar aile k'ıZlan, ona muhakemesine diln ikinci tica-
b.:"·~o'I, "'"nı·n y- 1·-aınd .. n tu- 0 a'-1

-· '·· :.~ -kndn<ıJ ..... nı kO'"'I '· ı Her ihtinıali karşıhyabilmdr k '. "'tnıek-+- ·1-- 1 . T t hk . d de · · ı 1 l'-1.'t ...., i:IA4ı ........ ., ,.._ -'-'~ - , ... • •, mes en oma ... ·~n ıua.rct o . öWnctyr. ııiOdar ha~tcl.>al;t01ls.i/t re. n.ıa emcsın c vam ccu -
~'!dsal.ı.. ı'le do•;ru su· ru" kl,.,;ı'S?ı' Y:ıln••, "ana <ı1U k!:dn .-ın•. ~>:yl~- ına.h;.atli!e baı·be hazırlanmakla d • · · · d.i- • t 

... o "'""., UA'-
0 ~· - .... • bV • ı ugu ıçın, rounar, ger sana • l'ft\ler. Ccna.:::e3'İ, ketuli bettlele- nuı.ltır. 

b;• ~· yeyiru l:ı' h"yotıııın 1..~hr,•c-•na sır- ı harbe atılmıı.k veya süriikleıı- k" , __ ,ıı "nk evvel t b' tl · ld • ( ) .,_ 1ı:"': ., " ._. ~ ._ ı ıu·~uıuı "<"' ~ ·~ a ve 1 Mi.} o tı.gu marş ıoc terf!li <>- Anca.it mahkemt"'.ıin ticaret o-
•ı:;ıa 1 '4at sonra Dimo kara- !arını saklP.dığın arkada.Şl::ı.rııı nıek ar.ısında hüytik bir Curk taklitle alil-ası~ ke3mıştır. Ha- luntit•. (Ştracnz), en giiul (w"ld) dasmdan yaptığı svrguya he..'lilz ' 

9 Ma11ı.s 194(} 
Aziz v-0 r.evgili rolıttefikinı 

Museoli:ai eenapl:aı ! 
Ben ynnn sabah Frnzısaya 

hücum etm--k üze ... e ordul:mm 
"ileri,, cmıini veriyorum. Alla.4 
lıın izni ve bilh::ı.saa soniu raJı
sında temsil etmekte olduğun 
yüksek, kalıra.mnu ve eşsiz fa. 
şist ordusunun müza.hcrC'!tilc bu 
işi r..af erle bitirebileceğ!nıe emin 
bulunuyorum. 

1 

Sizden istirhamım, şimdiye 
kadar yaptığımız konuşmalar· 
da mutabık ltaldıfrıı:mz şekilda 
derhnl harbe iştirak etmenizdir, 
Pr:ı.nza. ve l:ng'lterey<> kn~ı ilii· 
nı haı·p ettiğinize dair Stefani 
ajansır.m hab~Ini büyüle bir he
yecan ve n.l'zu ile bekliyorum. ' 

Müttefikiniz olmakla 
iftihnr ~n: Hitlcr 

• • • 
ikinci mektup 

!8 Tc.şrinie-vvr.l 19.~0 
Azizim ?ıfussolini, 
Yunanistana ilanı harp etn1i1 

olduğunuza dair yoll:ıdığmız tel 
graf beni biraz hayrette bırak· 
tı. Zira hatırımda kaldığm:ı gö
re İtalyan orduları i!k öncta 
Yunnnistanı değil, Mısın iı-;tila 
edeceklerdi. Bu k:ır-cl.rdau nic; in 
vaz geçmiş olduğuna.=u bildir
menizi rica cdcr·im. Ytrnanist:m 
scforinizin bi::im br.r;.ımı~~'t bi t< 
gniJe c:ıkarmnmnsına ela dikkat 
etmenizi temenni ederim. 11.i 
gtin zarfında Yunsnlı:tanı fcot· 
hottikte.n sonra aske:-J(>ıi ni"'e 
daha ileriye gitmcm~leri lıak· 
kında sıkı tenbilıs.tta bu1unm:ı... 
nı7.l lıascn1.en ricP. ederim. 

Müttefil:ini:-:: H\tJ.:ır 
• • il 

Üçüncü mektup 
.... 

J llfort 19ı,n 
t~i~l.unuyordu. Ve k~rako- 1 seni c!c vcm.ıişlerdlt'. 1 vardır. Sen nefsini veya yuva- : yata rah'.lt tenun etme~ için ye.- U:tt· bcst~~, ~ h..~rı~~ı mu- cevap r,clmediğinden bunun ~el· 
~~,lilc telgrafı, kQmit.a.cı - L:ı.j ! "Yalan.. . nı muhkmel bir t~uırnıza karşı , ptla.n bına~. gaye3ı ancak 1 Mbootfoıe 1n.azlwtr olup, yetm~ bi iatenmck Uzerc müddciumu -
~ 0~1 ~iri olarak ele g~ı,:i. - . Son cümle komitc-:.cı üzer.inde 

1 

n:ıöda!a.a maksndile ~lalı satın <,m.enf~~t ınul~ha7.ası) dır .. Bu dört ~l.'tda (1899) baJı.tiyar miliğo tckiden mözekkett ya· Bay Mmısolini, 
>~du duı;uuu rncr!tC'/A' biidı· büyük bir tesir lı2.bıl ct.mirtı. f..u- ~lacak olur~n.. blmcJan cvv~l ' fıkır gwr.el sa.o atla.rın gayesme ölen (Vi~nalı' m.eşhur be..<rlô- zıln\a.<tı için uiğer lıfr t;Ü'l~ bıra· SUratlc imdat ta1ep eden yıl· 
~· • kin tavrı birdenbire df:1~İ.lmİ.:l l..:ilfilıını nıutlaka kulla .. mp katıl tabiaten ve esasen 7.ltl1r. Şiir de kdrdıtr. (Binı.hmis mrctfci ckre- kıklı. dınnı telgr:ıfını ~ıldun. Bittabi 
~. iılu Y~ cvv~lii. mUliu:im Gev- fe\\.~an etmişti. MtılU.U~ Cc~;~ ı olacaguı manaı;ını çıkarır mt· 'j iptida tabiatın muhtelif nıanza· ced.e ÜS'tatlarvlandır. ıHtna.tıd'tr. eenin mağlubiyetin \y>..nim mağ-
"' ~t~ap elti. F-.ılmt bu kaya ı det onu söy!otmr:nin yolunu sın?..... ralannı temaşa et:mek şeklinden Hambo~rg şehrinden 00 on 00• I Sıvas Halkevillde lubiyt-tim demek o!duğıır.rJ:ı.ıı 
~a v~ konu~mıy:ln adamııı ı bulııws oldufru iciıı çok memmm 1 A. Cern•l~dtlin Sı!l?'oçoilrı 1 doğmuş olabilir. Fakat bugün k·uzmıcu a.nr br.stekdrkınndan.- ' Siva.'4, (Husu"i mulıa.birlın~· :yıırdımına gelı.:c('.ğlm. Ordularım 
~t~ lakırdı :ılmak fevkalfı.- du. ~ 

0 

~ ,-v .. ıvvvvvvvvv·vvvvvvvvvvvv•-A hel" şeyden ziyade fikir ve duy- dır (18~3 - 1897). (Requim14)i den) - Hatt:ı. içinde toplanan yarın Bulgarihlauı istilft edecek 
~~ \!· L'vveıa lıer şeyi iııi<iır 1 

- Ynlan değil, hakikai! Senin s· t. b . ,_ ı· gu ve hayal CO!$kttnluğu ile tür- ile ş<Shreti tlmt1,ıQ')ı tılt11tu.ştw. Halkevi id:ı.re heyeti ~ube Ça· 1 ve ora.da hazırlıklanm bit irdik- · 
~~t<.:UL .. J<omit~cılıktan Vardar köpriisü:ıU atnmk için 1 lV&S .a et eu.et l 1ii türlü beyecanlaruxru:ı . Ahenk Met1hur (Mo:xırt = Mota::ırt) tn !ışına pr,wumlan t\zermdc rri;- ten sonrn. Nisan ba~lsrında Yu-
~ nı, hükfı.me:tc sadık oraya gelet.-cğini gününe. sat!ti- yagn" ıuı·lar Ji ve tertipli sözler ve kafiyeli da 4'.ıym iaimde bir beste.!H uar- ri.işmelcr yap:ı.ra.k Sosyal Yar- I na.nistana girerek bu isi de te-
~;;.ı01:ma.kta.n. başka gaye ne kadar nasnl bilebmrdir? kelimelerle beyan edebilmek mış. (ş.fmıan) dd Ah>ıal!.dır, dım Şubcainin çalısına. progrg.- mizliyccektir. 
~i\U;rnı aöyletl~. F-u.k~t. eki.c- - Evet, na,ıl bilebilirlerdi? Si1ras, (Hususi muhabirmıiz· san'atmdan ibuet olduğunda.n, (Ba:te = &ık.'6>ı1Jakdır). Pel: nnw taıdk ederek eylnt ayuı· ı Diğer taı-aft.a.n şim:ı.li Afr'ka-
~ ti~ Çok ku\ ~cth ı<.lı. Bıl: Dimo büyük bir buhran g"Çİ· den) - Şehrimiz çevn.'tline 130n ı harir.? tabiattan ziyade bizim ta- gamki• ~ aeı;davi bir mimç da tcömUr t.mrziine ~büs daki 1W:ı:an hezimeti de işleri· 
4.r ~geçen bonıb~ her şe~, riyordu. Yavas yavaş bir hi - günlerde bereketli ynğnıur16r ı1 biatım17Ja sıkı sıkıya alikad:ır- 41Gh.ibi imiş. K~nc nchro a· meselesi tızcrindc dunılmu:~ ''e l n:ıi~ ~ bozmuştur. Burada ve
~ıı. kCJ ~l ctruez lıır surette y:ınetc kurban gittiği şilbhf:3i yağma.Madır. Bu yağışlardan dır. Yalnı.z, ses ~ gürültil tak- tip -intihar etmiş old11.ğunu bir neticede bu ıı.y içerisinde kfönilr rilco 200 bin esir büvük bir ka-
~ ~<tı>.ı~~ordku. d d.,, 1 içind ... bir hakikat lıaliııc iııtnl.ı\p bil!o.ar>o'S.'\ kCiyfoı imiz çok mem -ı lidıne kabiliyeti olan nıusiki ile, yerde ol.."Wm:vtf'u:tl 2't:mnotU!IO - tevziatı yapıtmaSlrul knrnr vc- ı y1ptll'. llabeşi.stanın ·da pek yn· 

ı!Uc.tl arşu;ın a ':"1a ediyordu. ( Arkf4.Sı unr) nuııdur. meseli billbül ~akın:ıa.sı peki.ta mm. rilm~ir. kında olinden çıU.C..'!.ğı, böylelik· 
~ - rın .beyhude oidugu· --------------------------------·-------------- le yt'lrim milyonluk llalyan or-
~~<1\:,ltl i~n ı.;ustu. }~·~--ltd~A~~~~~~~~~~#ı:~~~~~~~~~~ , dusunun erimeğe n:.unz~d bu1un-
'- !'!~·ı..soruyoı·du-:. le..tıw d • l l A-'- • " t .ı.:.~u U&.'lt an aşı ıyor. ~en mu e-
~~\ln Yorsuı_ı ya, l>iz her !9): Kat'iyetıe ve emuiycUe, llHI il mt<ıti ve işle Sclimiğe vaki.in- hn.ssı~larını bıınlıı.ni.l kı1rtımla-
t-~ lı~ Egcr .. h!lk~ı:ı~~I b i 1 i n i y o l' d u ki. bu or~ D u N y A. H A R ,e· 1 de varabiJen ktı\."Veti\!!" buHl::ır- bilmesine imlıan olmadı~ıDl GÖY· ~ "lı ~ fitlc§tlı ilm~sını 16"1- dular yalnu~ b o rn b a ı· d ı - dan ibaretti. lüyorlar. 
~a.· l!·YhıJdc yere mka.rl:otra man edilen ilk müı.kı!aa hatla- Oluıyuculn.r, Çana.kb.le için Bu vaı:.i.yf't karşısında Mtmra 
t?let ~hakikati oldu'u gi- rııu değil, sapr.sağlam duran ayrılım~ old~'U halde Sahini· dn bir Alm:ın or~ltammm gön-
tı: 11~u b~daşlamwı nercdo bilt~ halları, ile.-i<lr.!ki bUtün ğe gönderilen ~nı lut'aları ltl.'!k dcrllnıesine llizum hnJ>1l olmıış -
~~tl~~ n~~~~a~~~~~ •-------------------------------------• ~~t~~em~~fhlr~ ~~Bu~~s~~~~o ~b 

~llerİll. ı:,unc~~ b~~u sal· Erkü.ıı!barbiyc <• laı.dıır yan- ı ( y E N İ S A B A H ) iN B O y Ü K 5 j y A S J T E F R 1 ,( A S 1 ı sir lıu\oı.ıle getirdlğİ!li öğreflirsc lusgarbe geçcceb.1.ir. P...ınları nak 
~~ <ilki a gozlennı gcr.ç lış bir fikre un.hu s:ıplamı:VifJ hlG hayret ctmemel!dir. letlMP.k gemile!' mürettehatının 

~~i~arn 1 Y'Or ve: 1 ,. . • ' ki bu fikre iatintıdcn 7Afer! SÜ· •--· • l~rııl 1'06Utntin gençliğiilden da l! lmru.ı olmaları zsruri oldu· 

§,, do· · · Ne.marn· bılmi- raUe temin için gayet büyük ç kk 1 h • ti • b."lri tamnmilo r.skeri bir terbı- ğuudaıı amiral Raedcre bunları' 
~l lt1P.dumy~r~u. siivari kıt'ahm da ileri sin'iil· Bal an ve ana a e ezıme erı ye alnu.stı. ııem.ıeketinin ırev- temin etmesi hususunda emir 

1
bi:r ~~1 • ıs~cvup e- müştü. i lmlccyşi vaziyetini inceden in- vcrilıniştil'. 

~. tlUJ A -· ua ~uI'Şl.Sı.n: 111< işarette bu kahraman or ceve tetkik ctroiş ve kerrıfü~uıi Hitler 
\ı~"ll•t ~u·~uıaı .. un aı:abcyı.ı:.ı dular bir a.le.Q y!lö-tnunı aitın- müe.:ıdcleye dair Frans3. ve İn- Va zan . dilğlinü bildirdi. Yunan Baç- " 
~ L '" ı:n ~ · h ~1 ""'ı:>... il · ~ hf'lle · -l kil' la v · ı · t' bu hu~usta eal!hi""'t salıibi ::11l· ~ L"atıtın..J .,un_uyoı', ~:u. 8;§11l da Hm i atıldılar. ll'rc.nsız piya- g tere a.skerı ma ı rı tara- ( • ve ı o n enıze os, son ın ı· .ı -
~."~taı1 "ahır s!~ gıbl ınup- <iefilnin y&nmda ayni hararet- fından neşredilen nikbinane tal hapta milhim bir parl.A.mcnto detmcy" b~lnmıştı. Onu ikna 
~11' llJcıe o ın::e yırn arasında le yürüyen İngilir. arka.d~ışları silita istinat ediyorlar ve Al- v. ço•• rçı• ı ekseriyeti de kazanmı~tı. Müt- c<lebilmek ic:in ruilJcemmel ter-
tı:.14:u,.,~ arıyordu. . 1 v·rdı· . F"'kat :ıkıbct b~r t•:-ıu manla.rın bir taraftan garpt.e tefiklcrin acele SeLa.niğe asker tip c-dilmi.-, tar askeri pl~ııı keıt 
"l -~ h 1 • -• ... "" .. - .u· 1 ı .. k disine arı.etmclt lfcamdı. İl'tc 'ı.. utırına uır suıu şüpheden arı değildi. A:lruan.1.a,.. bn derece şiddetli hücumlara çucarma arını ileri surete an· 

~<\I tifbita. ı' . . .. 1 rın böyle bir t.un.rt"lll;U kıır'1- manm kalır, Rusyaya. kar:;;ı o 107 cak .bu suretle Yannnistımın mlitteffökt' bu cihe1j hi~ k~lc 
~ ~tıto..u'11tık"1.a.n yaıgcç~igı- lamu.k için ıu .. tlarında yaptık· dcreoee geniş ha.rekata girişmiş lamyor ve harp sahasında bii- harbe girccrğine dah- veı diği ahnaıuıt lardır. Yunan kralı, 

~ .. 'ı"' · Haydı buna ın. a. - • 1., .. 1 h"'"""lık. bu '--•ı--1 nıild"· bulunurken, dig•er taraftan Sır sözii tuUi""°"nı ye şerefini kur- ltemlisicc yapdac:ık yanlımuı 
" ıuıd ~ . ....... 114u=· "" yük kahramanlıldar göst~ri - """Z'I" ç ·kal don g · ...... ı,·1 k 'k' .~'t ~ e kız kurdc•;ıuın fa:ı ~in topladıkları kuvvetler blstanı zaptetmek üzere yeni tarabileccğini bildinn~tir. anu e •rı çe..1 ece ı ı 

\~ i .tket.nuş olması ve lanmm<lı bir ordu teşkilini icap ettiren yordu. Ogünkü şerait altında. Sc · fırka ~skert!cn ib.:ı:·et olduğu-
)~ ~e avdet ctnuş bu- ' • · . kuvvetleri toplayamıyacnğını Hadiselerin akisleri Hiniğe asker çıkarmak suretile nu nnlııy nen. or daki seferin 
~d. llldıı· Kendisi nere- Almnnlann Ruslara karşı ı- ı.annediyortıırdı. Bu adamların ba.~lıyaeak ha.rekatı Sırlıistana de terkooilmek fuc~ o!duğu-

ı~~ •? . 1 leı i haroketll".J'i, ~Lkanl.tıra. nikbinliği son dakikaya kadar Bu vak'aların akislerini !iiİm- bir yardım ınaksa.dilc tertip c- nn tahmin etti. 
~i rt, o taruana kad:ıı' 1 kurşt pl~l:ın. hepeı <lt~rma- devam etti ve eyliılUn üçüncü di t~tkik etmek f~dedcn hali dilmiş tasn:vv..ır etmek mana- Yunanistan eğer hnrilc au-
)t;. ~tllta.t sakin duran ko· dan ~t.bık olunmuştu. T~nı· ve clördüncU haftalarında Al- değildir. Sırbistanın, henilz geç ulı lırsa karşmınn y !.nız B:ılg~i"-

tincto büyük bir t.~ir zun ilk ~~aftasında lngıhz • nıan ve AvusturynWarın Tu- kalmadan imdadına koşabile- 81 r. lıı.r değil ,şimdi Gdibohıda mu· 
h. ı Fra~ hu'uıulnrı bazı nolttıı. y · ÇilııkU dli.5msn orduları çok 

bL "tt\l c · _, - n:uun şın· ilnlinde rrayet mühim cek yegane kuvvet unanı.s • k attal knlmakta. ohm Türk or-
~ 11. ll" ın•d~ t·"'n..nk ka.zruıınıu:ırını te- ö ta d .. te k tan Sırbi!ilaııın şimal \'e şar "~ "'"'" Yapucaksıııız? O- ~ U4 .._.,:": ~ _ •• • • kuvyı-tler bıhşı·t ettiklerine n ı. Müttefikler mWi re dusunun büyült bir kısmı cıtı. 
"' .. 11 •. ~ .. 1;: d mı ein''"Ü !•o.kat bu ıleı levt. ı~ y hu<luUanndıı t.a.hsit edilmişti. .'.rih.~ıı .,..A a <tr oluyorsunuz? . nh. 1? · k : k t' ,,k.· uü~hr; kalmadı. ve azimkar tcşebUslerıç una- ~ ç1kmış ol:ıcaktı. 

ft4
'' ·~r·"' l'!ın ı."uır a.s erı ıyme ı yo ~ · t be · t' · 1. HiçWr ynrtlımın y ti~mcsinE:' · ı:ı. ""'e olduğunu ııc ,.. . J • • U..->Şrinin •1 üncil günü istih ıus anı Umumi Har ış ıl'a-. vakit bırakma.dan Sırbistanı ln~;Hiz ve fransa-Jar turafm-

ıı... l'tıU~ er ho.!<le hi; ltöyde 1 tu. Yırmrye yakın lop, birkaç bımıt scrvİ..tiimi:r., Alınan gene· ettirebilirlerdi. Hatta iki defa ;'un nlın."n bu t"'iblr-1"." 'ruıı"· 
\.'% ıtlnı ı bi:ı c.sfr •ıJırunı«tı Ama lıu mu y · f'kle · işg~l edeceklerine şüı~.ıe yoktu. u ·• "'"' .. .L .. ~ l\ı: ~ olacak ' "' · • rali Makew:;mı"in Tamşvar'da unarustan, müttc 1 'rın em- nistann karşı bir itiraf mnhi· 
\ı r.ı~~ ~te.ıuta.nrn~t~. Keıı • . v:ıffa~yetlcr lııg~lt;eı·e ile Fran oldu~unu haber verdi. Tabii rinf} hanr olduğunu bildirmiş- Bu yarrlımı yalm~: Ywıanistau yetinde idi. Şarktaki :utl:eri 
•ırı. ~ ı}\leşınin hatırlatıl· re:ra li00.000 kışıye m:ıl ol- art.ık geç kalıoı~tık; Bulgarları ti. Her iki~inde de Yunanist...ı- acele yapabilirdi. vaziyete bütün se:ıe lıuki.m O· 
-"' w."ll"f>ok 1 · le · d • mnQtu • til 'af · ı p verdilc Fakat Lıgiltcro il" müttefik· 

.• ~~ >ı ll8 tın og- _, · harelı:et cttil'!ııemek için son n:ı ıs 11 ı e ceva · lan Gelibolu sefer inin y.aJnnd:ı 
~;ı'~~P olnıUŞtu, V 0 an- BaH~anfarda felaket oorecc kuvvetli gayretler sar· Şimdi sıra müttefiklerin Ynl· Jerinin Sclaniğe asker çıkar · mnvaffakiyetsizliğe uğn'.\'!i.Ca· 
~tq~ 1ı bu işe sevkcdcn fE'tt:3c. Vadlerin ve tehditlerin vurmwmıa. ıre.~ı:ıti. masmı, Yunanistanı tuttuğu &11nın bizim t :-afımız.dan iti-
• .. {~ ba.~tıı-ın.-ı g~lc~. İşte _Kı.71 her türlüsünü kullıı.ndık ve Yunanistan, Bulgaristan ta- yolda cesaretlendimıck oınksa· raft. 
~ """ Ma gel ti v _, T hdi • 1 f d ı .. - s dınn matuf siyasi bir hareket \ ~.~ı:ti F mış . a- Şimdi şarka {,-i<lecclc <m .. ıuya tükettik. e tıer ve vad er rn ın an ıucuma ugnyan • ır- Bu cııdi~ele-:i kr8ın zihniuden 
?i~ ~ d aka~ yakalan - • ~rtık General Jofr'ün izin ver- onlanla tereddüt uyandırıyor· bitJtan~ yardım etmeye bir mu addetmek doğrudur. silmek kabil değildi. Krnlın 
~ ~lı\ u zında.na, ?,~- mesi zuoaın gelmişti Fakat du. l'':ıkllt Bulgar ordusunun sc alıe& ile mcd:>urdu. Yunan itiraf mahiyetinde bir Almanlara knr.:ı teveccühüne 

j '1l)Q~ Yanına hapaedile·' tabii he2iJnet itiraf edilmiyor- ferberliği 1.!urmadan ilerledi. 1-~rah Kruıtantiu, Ywtan mille- bir di' bu bissiyalı ilave o<ler-
6.~ll.ı? .11.t'\:. rlltu~.etli t.~ du. BütUn ümitlerin 1':a;·bolu· Bull>;u Krı.u Fecdinnnd ~lı- tinin de ta3vihi He, bu muahc· hareket sel< knt'i tesit !erini tahmin e--
~ 1)11 h~~ı~ Nıçef ~ıbı 1 şu, ~ılli;'l ınilcade!C!lin uzatıl- li~eU bir siyasi faaliyette mihn.- denin Yunaııistaıu, eğer Sır- debiliriz. btc sefirimiz: 
"'bı 'l<ll.1 ~t.ı 1 • t• ı tlt <l ı.... k Yclnız bir mes.ele v~ırdı : Bu ·.r ti . ~e ikn · maeile silinnıei~. 'llllr ,arn mfl rıiki bir kat'iyetle yilrli.yordu. Lidtan Bulg·ıuistan an u.'lş ·a "v-.. 1 h"'':'"'"tlcrı·, Çaıı~ıc1·..,Jc-
~ ... ~Ut -.n Mnba kar · B !'- ı .. ,l b.. .. b t raf -.] :ıskt-rleri 111:reden bula"aktık ? n..ı... v.-ı" - 1"~ •· ""\ı'> ~ü : - istewycr ve a r.n.n anı. ~on.c· Silah altına alınan köylü de· uyuk ir devlet :ı uıuan ş· deıı Selfuıığe asko.t· naklcdile-

~i ~al.' lç lrtltk1 
.. Anım ne l'ileC4"ık orılulann iu-.mt Jnı.fta· mirden bir disiplin içinde idi da hliclmıa uğrarsa yaı-clıma uphe yok ki, Çaııa.lckalc.y~ ay- ceğ'icti işit.ince hayrt-t içinde 

~ \1t1J.,t~ iyi tan.ı~ı~11 0
veyabaruh- hırca geci!~tiriliyordu. ve mcb'ua.le.rla. karşı alıntın me.:bur etmediğini beyan et- ıılan kuvvetlerden ve yulııız kaldı. Bu halin, Çanakkale se-

-~ rı..... . -~ • ili · 1 } ~~~- '...;ıb· t b · t' bu k11•:veUe-1en avmlbiliıdik. ' ~ ·-(lSında bl. •. Bu esnada n ayet IO.il ~~- mer ıMne...:>d.ee \.U.I ır er un- nuıı t, 'u ferinin terkine b'r :i@ret oldu-
t 111.,.1 ~l barın~:-1° lnkz.- 1 di, çııtlı ve Balkan f'el!ket.i .k..en Ja;n tiükuta nıt'•Jbur ediyordu. Sırbi3tao, bu muahede ahkf1.- İşte lıiiyl~c eyl~lün svn gil11 ğu ve oradan scı~t kalacak 

l!Jl1:re"•ekteblni bırakıp uu ~~-u>. _ on 1.ama.ı1 aı·n a ar yoliıl U1a ısı..uıa ere unarıı~ 1\ rk ordusunun u S?arları lıı.k 

• • • 
Dördüncü mektup 

Uussolini. 
Nn~i Wt.yrı1.mını tebrik ed~n 

tumturaklı telgrafını aldım. Ge 
rC'k benim hakkımda. ;._,"P!"('ks:! 
Almruı ordusu ha.Mmıd~l::i so & · 

kfır cümlelerine ıtl:J.a ı·~..Jhi. ... li:
nıişlir. 

Ywıaıı seferinin Alman M fc.ri 
le sonu ereceği tnbil idi. :ı2 ada· 
larc!l\ki 1t11ly.ııı lcuvvcUcı i h3k· 
Jandaki rica.na. geliJJce, gencnl
lerinı bu hususta k.a.n <'dc·ı ted
birleri düşüumilşlc.rcÜr. 'Bı:- b~ 
ı~ne kadar Alnıaıı kuvvet!cı i 

, Yunl\n adalarını birer biret· işgn. 
le hn.l}lıyacn.klar. böylelikle 12 
adalara \'asl! olarak bın·adn
ki ltulySll Ol'dusunu kurtarncak
l.uıiır. 

Şimdilil: sana emrim, Trnblus 
garbe mümkün mert.ebe fa;~a 
asl•er g~rnıcıı ve Mısır cepfe· 
sini takviye etmen\iir. Ynlnız 
Afrikadaki gonerallerimdun al· 
dığım telgraflar, 1taıyn11 aıYter· 
}erinin büyUk sürat ve ~ıcvkle 
hücum ettiklerini, fakat bir dn· 
hn geri dönmiycrek düşınana 

. tesılim olduklarım bildirİJ'Ol'. Bu 
hale mfıni olmak kin b::ı: dl? Mı-
sıra karHı tnarruzunmzu telıiı· 
etmek mCA.:burij'.(!t.indc kaldık. 
Zira askeı lcıiu ekseri-..t'tini İtal 

• y;ınl:ıı- teşkil ctt.ikleı i kin or
dunun topyekun esiı' olına.s~:ıcbn 
ciddi olarak kork·ımı..ldP.yız. 

~ 
11 tı "' cM.'

1 ece • d' · ..... ~• ·~-.;ı: s 1 k d 1- nı · •:.. t ed k Y · t loi!riııde, Sir lianıiltonun o ka · Tü' n l 
ıı.ı,l knr1.şm88ına izin !Bulg::ı.r.ıst.an 2o cyh!ld.e umu- gelmiyen Sırl·H.ruı, mUtteflk- run yardımını istedi Ye miittc- dnr yorgun oLın ordusundan \'İye edece~ kcuıaaticdedir,, di· 

'ıt bUı tıiciu bu tehlikeli mt seferkrliğe b.."..~smı..,etı. lerine 3iddetli tnürn.caatlı\rda fiklcrin kendi&ine 150.000 as- lıiri Fmnsız. diğeri İngiliı ol- vordu. 

1 
th..tuJ.uYOdu? Birook adamla.r, Fransada.~' b•ılunarak f •l'i i'kı -tine lıa.!ır ker göudernıclcıini :ııaruri g-ör- mak Ur.ere ;tri fırka teri c~kU- CArkMr v~rl ~-
~ı '\; ' I -

.ı..~cfln YATımJa1•••~~a.llal~~~N~e ~~"f."". 
l ' • 'lıır 

Bwıa knt'i olıınık b!r !'O;ı YC· 
rilmesi için ic:ıp eden tc.db'rlcr i 
ittihaz etmeni bilh:ıssa ish•ıim. 

Şcf'i:-ı: HitJcr 
MURAD SERTOGLfl 
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Ararlaıı :ıyla1· gccÜ Büyük e---------------
Mollı:ıun, Koca Yu.ı:ufla yap- lııız"Td:ı bıılıınurl{Ml puJi:nbın l m~r!rez rtcvlcti Avrupa kamla· F J 

-- Tl.. 

tıı;~ idman gllreşi"" bu gi)rc•· keyifli olıronsın<lal' Lllret ~ia•·,. rr'.ııruıı-.·ıe ~~~~!!:;ınıı·nr~ı·ıı.i~~e,t):-. ak at, haf, bu.rada "Ekmek narlıa göreo' 
te. Mr::wn göst~ill!;'i fevk:ı.ll·. Sult<.n Azizi, Hıı:mlcci pehli· - P:ı.ı: ,ılımı, ge<;~n h~ft:ı u ....,. ~.---,, ~ , "' 

de ~t hulkın ~r.ı.nd:ı ya·' vRn Mustafa katletmişti. Yıldız- Hacı Hii..--evin ba.;;ıml:ı ~'0..1< gii- E.;itanyadaki hücum ~ıkış yor- [ J f b • ı · f • J 
145 

yı!nuı. :ı ,la.au;;t:ı. dJt yapılan muha.l<emede pehli- zcl b.ir gün g:ı<;:irda<.. Sııyci !;'>'.· lerı cdıenııcmi ateşlerle. scrsıl- !J G.Zl z... s e1:sen ır po ıs ge ı~ e 
Lı:.ıniıul, !.1.ollkyr görmek için ,.a.11 Mustafamn suıı.:ın Azizin lı.'l.I!C.1<,ı.faıfo rer:ı.J lar,<l•k-. eh w· her ~-baıiıı bir hw..ı.rlılr le 
~:. ~Ü. ~~y~ ~~il:mııı. ~ teııbi.t edilınL;- 1 du ~ yı.ııc , 'ıı!t.-.n Hoıı..:u ın:· l ~: ılım iPtihılaf ettif,i ıı&tıll· ı b e n d e n. d a ıf Q C l 0 l d U ğ U ff U S Ö g 
""md a;;n1.l.tığı ve Mollanın füılt.a.n H:ımid; bir pehliYıı.nııı - Ne y.:piıı:ız:?. B.ttUn l.ıi 1<11 ç&lı~maiı .. 11, ılk' Hııyn'tlır iıışıtllab ... Diin geee Yazan: - I<::ıbeı.te tıayun. .ei;ıı; 
idman gürc')i yapıp, Koca. Yu- bh· ma.hlıt.ım padiıp.h dairesin~ - Efcndiınia.. Çohk lfoll9. !:. .. har b.a,·u;ıların~ im. '" ven· ı ril:yamcia. Nusrruıdin Hoea ile ıf ı _ Pclu, kaç ktJl'Ui 
sufun cklJi güreş yıtp~ me- · rr'"İJ.J J;ollannı Jceımıesini lı=ııe- isminclc bir !Jclılivıı.ııla Koc:ı. Yu- ym·du. ' :U:o!la:;ı lı=d'ı görctüm. ı.;.uroo· la Muharr.em Zeki a.. . ~r 
rakWarı bülıirJne d~ü.""1Y1iL1tü. ı dmııınıii;ti, suf gür::~tiler. onl:ırı ıı.eyı til,. ıtalya, öz. menf • t s:,l:a!.<u-m- ı koJ\l ı.ll§•t.d:oki ıııırhmlan birisi- il "Si"QD ·" 11 ı - Efendinı. mr ts""'" . 

llchllxan nwı:aklıları :ı.tnllayı 1· tc, bu sebepledir -ki, Sultm Deyi ne~. fıaltau Hnmid, ~u- da, pltuımı bl'tbik"' k~ynlrım~ ·' nia dibin< le oUıruvrai.:ı.rdı. Ho.. !'-. .U.. aGUN~1LJW. ye on. ıı.t de p>ı.i\v, rJJtl 
ı;ö=e: i<;'n T•':l.tilıc. SuJ'olcu H mi<l, pelıltv:mlarrlan iirkm.ii.<t- ratı ~tı. Güler yuzü <l".'rlı:ı! ta- tu: Hııiı"T'\;istan r,::ıl'ıuz!>ntı. Am· ı camn eı;cıg:1 dQ az. ilcrıdo ~ on. da bamya yinni bel· 
''"'"'"""M; !l"hhv:ınm evlııe gdi- iü. lwllıı:> etti. l"'laı:. kıy1lamı'l1 ma.vi N<l boyla- y.,.,UıL Hava tırraz suın. va.kit - Kfıü. ki.fi ... Bir tabak bam-ı dııııle« yimı.ı dohu&·· ! 
y rlıırclı. Sııitı.n Aziz:, polılivanl.~nı. fü. Arap, or:J.uda def.ildi. Anh- ıma doğru harek.İı.h!ut inki';'V.f c}f; at.Juı.. erlwıı oldrııı-a i;;ıı her yıı ver, anıma. suyu boka olf;ıuı. - licı.ıı.bm d<ığl'll ttP' 

MPJ:avı ...;;rnuler ilk n&7,lh-dıı "'1.nlıw ottiğl lıAldc .:ınlıın:l:ın bi- tıycrdu: \'l'recek, Sirm:ııli ordiılsrı Do- lr.ı-ııf tenba.. idi. - Haşüs tüDe d'milim - i;,'ir; de ~apıs,-
inlffi rı' li..'1.:ySJ.} uğrıyn·hll'dı. ri efeııilictıi kcııınl"'.,>a alet olt.ıu~ - Pa.d.J ahım; Çol~lı: ~olla:. r,olu.; l.speuin a<;tığı Af'.di:ıli."' kapııı:ı· ı Çcr:int' ı;ekino y~1rı:ı. su- Bıanvaı biiirrr ! .. -. - Benim~ ; 

Hu : h >J!ln b.ı.fh ı;;JlP~i tu. ~'ama.'1 !.ılı a•fam:. yeh.ıı;ı olıJ;a- nı ka!'ır..cak. Po ordullı.rı da 1 hıluum, ~ ıe. M.li.ıA verdim. Bamya gtı:ldi. Da.ha ant.rn. ko-· eum. y-irmi ı.elıiz ı..ı,ııtıi 
s:::-ay :;g.:ılı!l.'I, saray pıı.~ıdurım Binaenaleyh, pd!livaııl:.r bir ıın:.. f:ı! ot: l oc:ı. Yusufla hir ~o- Avr".ıpanıa •"""1P do,,"ı.tlıı.rıı:ı el<ır Jfürm,>tle ..Ueciı» öpi.ii.-Jt. O.alaı f mır k.oıım.ı::. bir çatal a.lıp ağ-/.ı- tutuyor. 
h:ınl.c: , ı;~tırmifjti. gt•ıı r keı.uliıitıi do lcesobilir- <:uk ı:ilıi oyruıd'. ~~·frerek milı ·t>ı• istilaeını La- <löl \ıwi ~n"';u' öı.Ulcr; kıı;:şı. 1 ıa:ı göt.iinl.iim ve lıiddetlo b~ır· - Aııl1y11.111ıtd:wı. 

Kızr.ır:>·;ıı.o,ı ô1J~yalt olanı k di. Bıınun için, bwılru:tn vücocü- Dem~Ç.- kalmam. altruı H .·' nı:>.mlıyı:c!<ktı. F<ıkal, ni•i>z \.a· 1 larma ot.urctıı!ar. Hoca :;ordu; dıın. - Biraz: düşünürf;61 ~ 
Molla. ile Koca YWl!.ll' a= !lldlu nd klt!d.ırm:ı.k g.orckU. mıd: !llı, fa:;fot onlıılıır:ı rıruvaffa!ri· ! - ı:eıı lıeniru Nu.;.ı,,Jdin Ifo· -- Yıı.Jııı'. Burum &k~ yr.ı~.!.. - Vall..tıi anlıy~ 
b;r c!dllI güı:~ liazırlama.., tc· ,., t .n Hamid, ifa mülfilı<::7a- - Sİı<u r-dıfü'lG st!yrMr.ı~k )et yü::ü r.&t rr.ıc · ;f.i. Yl!rım ca o!cluğuımı ııec wltliı: c.vla.d.? Çabuk limon ver! - O h&lde boa 
~ lıJ..ı.q clıci:;!i": br b..!l3f:n pe!ıllv;ın}an saray- I geıoelt mi? .. B1~ka ı«',niz ltalı .. · mi!} onluk bir ımtu, tteoınnetir. ı A::. il<ııidc utby<111 eşeı;J. ıl_~· Aynı g:a'SOll, ellerini uğutfl;ıır::. E!rnı rn kilOaı11 oa ~ 

H , tii, füzl~rnğ•<:ı. Mr..i'.ı• i!P. o.nı ı :Lt.,<1.n-ı:ıu.~ı. <lı mı?. rnzmt.'>ıııı <r~" ö;):-ctmektc \ılı· yanı!W.a ottır.lll :M.ıllası İn::ı<ı ı u~ıııra yanım& sokuldu; &ı:ül· rıoırn, ·mı iki lmıruı; o~ Ol 
l~ı~ )"'.';ı.; ıf '-~~ımda ı·p h!ız· r- ffilbuki, Sultan A~n 00.Ş Ilio'<' teı_J&yiııee, nrap gal yiill ın:ıı-ıfı·llcr g~tcmtlştl. ı gö.~te.·crek ctı-ap verdim: <li~. I Dörtte bir ııa1'.ıuıı ıÇ~ 
cLı ı.- ;.iir ~ y.ıµılm· 'ı..< t~ ,._ !'<'.;:~en ziy:ı·ıe kendisine y3p1J<("ımn fo11'1na v~ıaralı tit- Harp plfıntr.•n muhlyeti. o·tdu· - Sizi ve bu iki :yirı vef;.da-ı - Af~ bQ.yım, limo· ,,11 pıu-a. alıraanız bir 
t.;.rd. y i.m ol:uıl:ıt·ıyd:. 1"("1::>~;,, ba.şlaılı. lmn ı>0n te.şebbüs!erile mr·:•<l -[ nnm truumıyau v:ıı· ı:ud:r Ho.-

1 

uz yok. Xl liı<tındaıı y.ıııc oıı 1 
F-.., .ı! S 1 t:ı.ıı H"-"lıi.t, r,fr.: Ş :-Julbın Hıımidin ~am<lancı ba- P:ı.öı~. lıainll!$mi:;ti. I~nc da ~'lktı: Alm.aıı ül'lh:uıu, K~-e kı· cam! !.faklı ol.ıralı. ltalıardım: 

1 
ı'*'oa s.•mu" olursu»lJj-

ıı:o·mıl'!'.l::;l ıı:.:U ııv:ı.:.. bil.' te '.•J· , • ~ E-elılivanl:mndan Ifar ağası. cıı yaL-ır ve sfl<lık lnltlic:i yılarma v adaianna lı:Uı.imdir. ç•ok m< non oldu. I!cyuli ko- - Dt da. süz mii? Al""1»Z&!.. ,..; farkın ~ ... t'<len g 
tli; U ._,.,ı; :ı.l.la ar.ret."?lek rr-;L -ül h'o iw. bir blmdesj idi. Eğr>r b:ıfl<a b1ri:<ıi Al<deniz Cffnıı> kıyıları ho_ı;tmcn 1 y'.fli güh.ıet;c ve "Y..rabti! Bu. - ı'-"=YIZ ba.yım L.imeaun, ilin mı ijimoii• 
&lliı --u k· 1:ıı- lrorkun.,tıı. Hıı.nılacıları hep pehliveııl:ır- olmuş o!uydı Oc.u derhrıl sür- f;ttrcy~ istil clliıde Uıvcih <'W·j bi<-..ıre lı.uhıııu "fiı:Unler güruhu tıı.nasi un kuruıı. Lokıuıb -~. dik dil' 

Ciın\L°:. ;; '.t:ut H::mirl, r::!ıll dan m\irel:kepti. Sultan Hamid. güne yolla.rdı. I lecı mukabil ta&rruz; M1ııır sı:ı.ı:·· uııoyamndan <;ıh•np kan dııılU· I - lateı-se yi..-ın.i lcnrıış alıktııı. 1 "bııktı ı 
y, :u.r.ıan f.,.,;kalıi.de r;ck';ı' ·c•i"· blitUn pelılivruı.ları birer bker J"'·'· - .. •- •ce"nA j l~.rmua dıuı:lunaüm&tur. Atlcn· m..-ıdıın h~Jı\ıı e•.-la!. '''""reli bo- El,..,ısiz: bam.va. yenir m\" - Pı>za.rıımm.u =•=gıı.<Jı, so.voey, ı,;ı ,,., , , 1 _, , o-· _..., 
cııı. raem!Ck..Uerine aşıı"dlğı gibi en sc;yleyeceğiııe pişman olmuqtu. \ tık meydan muh:>relıeJeri blitiiı> nim i in a e!n!JyJ" başlıırlı. Bul - İ~tcrse.niı: içill<i' liraı1 ıı.ir.k, 

1 
•~n•I m,..;,,. lıi:' ı-' 

Su'' !I. Aziz devrinde pt'ıii- !onu.etli lıamlacıla.n da ilıs:ı.nfo.r' f hali! · hu.ile devı.m ctm~ktooir. öii-llen tr..m kırk defa t..ı rnrhı.- ı.liikdim. Uiirt kmıışı , 
,.~~. IhLır.ı.:r ki.i-<kümL':i J:ı,. v, rerel< memleketi.erine sürer ıın:i~~f:.r.~~ti.en~:ır:ıJa~~: 1 Brit:ınya h"•-;ıt lıay1•aklanıını dllt1.:ı.n roma sırtmıı 8!~ O• -·İstemez. Sen bnııu. ı;ölU.. lfonrllsme dı~ 
irelllI'd.:ı. yr.Uı'iıır.. ycılcr içct· - gibi wlladı. nı iht.:ı~ıı:lıın btr: •:~nıyoı'dtt. 1 i!oten ~·oıı:ı.r; Ai.üntı.lı;ten rn zaman keıı<;imoo bir fo ılık ria lwm fasnJ:ı-.ı. ge .1' foyı gij•turcüm. ,)' 
kr .. :ı.vhk :ırlııı-clı. Hıİ sclJerle, Sulı.:ın Hamir!e ., 

1 1 
T<oca "\'illlUf arasın t Akel. ı.İ7.tiı:ıt:r rf'ClCr. Bı.:. cıııı ti>ı.•ı hitsc~tim. "Acabıı tluatıı müııt~ Lok:ıııta.cın!n ya •>ıltıı. yahut - J;",ıkutbak, lı~, 

Sul..::n Ifamıd, taııu ç:k.Tl . re: ·, ılılı !Mı etı.1 { ve pclıll- ı.uo " 1
" . · .• · ı mmarnuıı: lrnpnrı1- da. ad~ t ca oidw mu1 diw elimi cebi- 1 alır.ili:ısı old.u~u ru:-i.aı;ııu ~&r· ruu-h~ görodlr., y.......--;., 

1.an. r.ı ıın tıe!ılivanl:".t~ iıirc vaıı~Jıı.ıı bwetınek kclleyi da mut! k 1•'r C' gure~ yapıl- ı ıı:ci<:afaaıııra fmo uilr..tabUiıc mc ~ ,tım. bakbm ıti fü; kW"UQU?fl son, itiraz etti: bir ıı<>iis ~ ·r de beD"' 
1ıa! c ilo r;ıcınl..!! Ucrin • .,(\· !rol u;; ··ııa ıılı:ıı.ırJ<la birdi. mıısı•n istiyo •J•ı. di. yi:ıe üç lıurlll!··· Üç •m p:ı.r..ı bile! - F':.:kat bayım. bıoı bunu,fol.:- l olduğwm ...-.yı..... JıJ l. 

f• ıı!:at I;;.ırJarağaaı dıırur mu• l"iha ·ct h:..rııi köd\ıı~ b!J.. Ila an.lı-;. n.1. wl:ı.~ :;; a.-. olmamı-11. : r .... · tent:ettrı dökemeyiıı.. Lokuntaoı tıalıtı 
Kc tın' '. C · ·· f ı "" 'A }'(!k bıı: tlii;;,,.·;n ol<!~. Burn.<h b:ı• ~ "' L--~ ·nı · d " ! d ı 1 ' ·'~k · · ,..:·. " (l "· -Eu pe'•~V Lar ar.ası.ıda. I~. :: .. hlJ anıp, gure~e el' :.(u;ıuOL; ,, .... _ v ... s ua, .tOo.rlll\, o crın e: ve .ı. .11.. Ho.":"n, ınali.M ırn.ı a.n nmt~ o :ı· -- ... er.oyu u.u ers&cı~ d~.un; aca:!"ar ~. !h.t::&. pa .... - dl 
\O.le - Kora İbrahim. K~r:ı. l•l{Jraldt o!duğunrlın Meıllanın pdılıv:ı.olıu· ;:;urc..r.eccMe:-di. •r :ı.wri .. nntiıs. ııava~mad~ c.-.,n- cal: JU, )·iizüıne ba!<U, sm•i ı<iıı· ta\ııi pa.r;u;ını \'eroo..ğlz. ı·a.k hta:ıbı aldı. BP~'.....ıı 

. '·' l " ·ı.ı ' . , '·'' ooiuı· l·~enmiı.·Ü. Korr.: 'ltsııf taraftarları, K:-.t r'irtubaw tJ·'l . t1!U!llltn. bn İ\;-.1- ı ,,.; ~.'." U=oıı, i~: oo-<'\ama b;.<•. lıı.y•n· 1 "e:]ir1l'.t""1(ckt,.>n dOY.. ~ u
1
1, ne .-.-u •. 'O gı MCrJ cı• \'ll.I'- ._.tr. "'-b •

1 
l ~ n v ~ :.;u. ... .., o.-r.;ı. ı<o _ , - Jl« 

· ~·ı buKurclı giirt'.,ni;-m'k rnncu:ır vP Hın~o og ıı aı·, """ yan ı;iiliinda.ı kovulD- ı;·ı:.ye;:;:-j .:... A<-e!e ..tme edat! Böyle ca bs.myayı götürdü. kurn f:ı. rm-!ıı };eınall al"fl.fııD"::ııl 
dı.8 ll1,..,, 1 H::midi, pehiivnDhk- ı. ,,ınıık Kızl3rago...ı. pclı!ivıuılık ııaire hazn·i::.ım·rJl'!ardı. ı i giltmU.1.:tÜr. Jı:ıı~~ dualar hird<: bire kabul sulye getirdi Bunı.:c. adı "elli ~ıi<tım. Herı.fa:ı :u·~ 
tank~ kute no12ta lrAit ili. :ı.>;;ılc !w.ı.cilui unutt.u. Bir gün, 1 (ll'i'l<Mı "1':!.l') Otta ~att orrlula11. müetah· c:Oı!mez. V"1ltini, Sl\11.1.İııi beklıo fasulye. idi. Lakin ıqjıı:dc et stı. •leniliğhti n;;ttlııı' 
=:.:..====-.=.:--------- !ULt'~n.auıı.·~~. ~urir"d:i11 . vucd .. A~t;,..,Yb0u·ı yecakırin: Son ncleııiaı veriıı.N: var ııuy'1ı, yok.. muytlu. :tu:rbnilii, .~ Amnuı d ~ 

.. "r:"' .. -~~·~: 11'. ft R=I" ıf .çF..::.R! i ı Kaza L-urlıaa!a.cıı- - ... J " - -~ hem zü,,~ en, lı<?ıtt de Jılon 1 d.eği!im. Galiba yo~tu; yrıhut '-""· 
"Li.-...•-6·~ ·- ~ ıı ti. lıl e 'lliilf~ ıı:- • vo m~ııet.oll:L'd<'ll geri:rilen dırılrumıdru: lmrtu.hırsmt: vardı. <b iki fa!ltllye n.ltmda ka· k."aa!~ .. r. ı~ı bir . - n.._ c ..,n_a,.,._ ..... -ı~n b b' l ı... • .• .. ...~ 

ı ... ".d'.r u-"~·"" ..,..,,_,,_)''. lnt.:ın ş;. 1 """ "'~ kuvveUe.! .. t.aaı= aJ;Ara .,. JX-di. ıp ....:nun guzwııe çarpmııuu.~. Fmn\arda dörtte "" ( ::: ... tar ı inci s4'.yf,~;ııı ~ '-'' ... ~ı _1;.- 1 l b" • ·ı .1..._ ,_ .1:... II ' J · F ·"•"~ 
k t r:,:; .... ı .. cıı'ı:.Uat· Akad~isi <'.<:~ < ı ·. JAf'\'Ctw,e, yu.rını mı ' Bc,,rum=u vıırau .. ı?Şa uuıı· ·el' ne ua u;e... nsıı...y ... c-rı nrl"l< ii<', Jmnrtı on ~ lıcn ıLlı~ı-cke<.e geçerek Eti i · mtıl Fransız crduları haff <' " ,._ - , • 

W erek ileriye s.tı!dtlar. Bu Mümui\i~L!ııJım tci..ii.;; edil.ı:nıır }'1:ta karla.ı· !Lı.hartıl..'11.ı;;lır. M:ıl-

1
, dİİll!l. lla.klı ohuıW. itir~ el.tim: fl.'1111-U az da pilav ist.e<linı. AIJ.ılı dığ' halde baJ;,.al:-::A 

k.ya ;;!rJilcr. , ... .- . " -•• edi bi · ~ tı"r ·. ta ve Giı-,l, ıı.c 1.:ı.lıa.7;.o olW"..ıa, - Aman Horıı.fcnul! &n böy- ı ka.bul etııiD, ka.rnmı rloyar gibi •-·" kuru....,_,,, l<:ık!Uttl'..-t 1 Bu c>nir \'l'ri.....,"• ..... n. ) ıu l,JV"<"<-L•'r y ncı, nrcı, ,,o. - j 1 ,...,.. ~. 
,.. '" '·u~""u ve 1·1ı:ı·n"" ordulardaıı F«ıi lıir kttw •a kurbı:ın olcı: ınWafaa "c.rnk; Trıorcl:, ırtrar le liayır dna. alınaf,a Ji.yık clegi·. olmuııi:u. Şiıııdi sıra. t...,;np ver- 1'um:,a !!Qhinı:ıl:b~"' · l.0 m:ı}'l.;t_ .Frıu:tsız: lmvvül~i " -·· ~ - k . 1 . . "'·"·· ~L . · ._ · k 1 1,...,,."_k·u·ı- ediyordtı. B·-·-~·•""· Gilzal. 1-':m'a "'-" AL.-a<lcmiıı.i y:.tk 1 tejili roJfüıü oy:ıı:ıı:ıak ür..re, I lim. Benim i~'İn bet.!du'.l et :ı.ı meg,~ ge m~tı. ....... ... µ t ... r,...., huyüj!,ii, ~~ol~ 

d - la-"a b , P~h '---~ yapo~ı. ~J·. mim:ırlık •· begi son ııırııf 1 beııl,~.,.k, bc>ılcouc"""' . mfu;tıı.hak ok.l·ı:ıum ct:<ayı gonıp asıınıo gıt mı; uunoumuz oo · Jl'IJ1."''" Jnı ıınrt::ı " "'.,!:r~.· df'n;.:..'"T ıın ısvı~rcı: !•· ı ... r. • u.u=. -..... _,_ - · ·· b · :t.i "'-- et 1 
dlO..r ü~ urd~!ar grupıın .ı•ı ....,;;- • Ul v-· J..WU~ı -...... .. -.. .,, A b. ı· ~ .-1~ ı...:. ,........... • •. _ ;16,. 

· y-iirG} "ım bıuj.L:unı:;l:uxll. Yedır.ci1 tulebelerin n Fn:..t Taymanl.:ı Ha,~l ynui, belki k:ıl'ı ır ıslahı nef<;e<J.eyim. ı ·~ """' giui ustanın b11l'lllına s:-ıU? işinin köJdiJı06';el 
l'l""~kil;ı :~.-ı~: {Longwy) ya ordu salıiii takiben (Anvera) in Kemal Soym:mm c·en~cri ıoı taaıTl~. µ,!.'ııu tdhil• e!Laek için,t Naımı.dı.lin H0<a. bc.."lJ:C:ll elle- b:ı.ktım.: Biraz düşüntlti.k.ten soı> mem liızım'lır. ~ 

, • • • . 1 1 ", •. -, .... n, dog'nı u·ı~ıeyecokti ve tJ/J!lU cı.:martosi ~ür.ii nrıııt 11 f>Sfll!ft&ıl !leioo kuYvf.tJerin flOn rin1 hav::ıya kalılı.-.:iı: ra s&rdu: ı w:ı.ntn<::lar b:ı ııe~~' 
luıdıu- ccp..l!.'yi ımmcı gru.> m' - ,-rn ~ ~ ., . h····-" k '·"·'·-•· bb'' di h,~ dı De jhtıl<"' hat.ı.za edlvcrtl!ı. 1 '"" "--' Hollanda lmllııdının. v:ı.• ı:-ı ŞL!i Çc..:·ı:k h~stıı.hnues.indı:n kaı:.iliı:ın: •!!: ._...,. """"1"""'-"· - Yara ı. ye ......,..r · • -Ne yedlııiz, ba.yım~· w;rıırla müt!r.ş bil' 

2 _ Lcmgwy) ilen {Rh"!nı me:=k ve It ran= Jmrokeli Eol- j lm.!dı...-ılnc· .k ''e namnzhm Fe - Di:;er tarnJtıın, yüriiniir bir yol 1 minhi duamı geri aklını. Bu akıl- - Bir kuru fıuıulyo, ar. pil.5.\', !ar. On!= dıı· sıkl rP~ 
tıde!- SU! t t) landa ac:ızisine kadar tt!)mıl e• riköy t-a.ıniir.de kılınarak civar- edi,~n ırıhvcr _lmvvcileri. <k-.ı SJZ kuluna bir radyo ilıııan. btı. hi ptU'Ça ekmek yed.im. ~c:ı tibl tutınal< ic:ıP 

:·~~~~l!d:ı.d ·Seri' ,;.:~a. dıie!-elt oiunıa yediru:i cı .. u da.ki meuı.rlıım defne<lileccl:tir. t:Jınıiu ccrtevemııı r,~an dına· yıır ki, ııutuk dinliyı' dinliyi' u .... ~- 1 bir t;;.JıJ.k d:ı bamby:ı var. Onu ıkftil, cifidi o~llk 
· ı t ( ·e•, ut) --'-'-'ıı -·'-'il. .,.;,..ıP.. • •~-'·~• ..sı·ldli!'r\i\ifü lili1.Urı .A- nıizrııine "UYeı:..eruk, Trabius ve biitilıı T.ı.vanadan çı.k:;ın! da ''emi~ omyılmı:ıı t.aJ:ıü._ 1 celbc<l~riru.. ilrind un!ufın gruptınıın wn • " '-""'""' .....,,_ .. , ,...,c,,... .. ~..., - U!J · b. ' 

• ' b · "' --' ı l 1 j l•.s.dc•.nı· mı•·'lu'ıı \'e t.·+'-sin;n Bin°·aziy<' akmairt;,dırlar. \:-.- O ?..aman ıt:nnc m uş ıı· sı-, n;I ve muhafa.zıı.sı aitın .. .ı. ı..il• r..r • .J. .nı ışg-.. cuece <, ac ~ :ı.ra •"-' - ''" " ! k ·ı. .,..;..._..,. _____ ______________ ~ 
c. ' '~ı .... ~·-klı ı-,.,1 hn,.,in mernsiı1'<' ;,_1 ir:ılıini ri- b:><h1, iki mıılı~ım orclunnn, J:ıtnı ~:il<li!.. I a :un az:ın gtıı j .. llL"' v()l'Jtl. lr.Un'!..''L~'." rev~'J "J~"'- • - ... ._ • - · '-·- · ba 

3 '- ( s;,~t:at) tan itlb.-ın ge trıgifü vı'llusu i>ımıın general Mtrn llinı ve t:ı.lchc ııaa.t 10 ua tı.bia.tin butıin s~m.;lcrıoo rıı.:;. oldu. G\;zicnro ••a . .ın'Illııga, • ı----
nc::ıl ille< Jll ı un kun· dası l u.ımeı:u) e tiı.bi oı=ı::ı:ı. tıe·• c~ eder: men, anı~r~"'" <;<illerde bt~ ·;g.i ~ a;:.roneğc bwııladı. Yiizümıi s 
alt'1d:ıl:i h<:t\m:ü ord·ıla;· :;rı:· r, !ıcr bu 1.""lrvvetc emirlcı- ver'- Alıııdtımi<k'!l harek ·t ctbccl~ler-! ve çok k:ı.nh mııtııt1"1Jcle1·t giı i~-, luzal'toırıı.l: tı;lırer itlı·a.• ettim: ı w • -

ı-u b.ı.ı;l.;, ı>du. ı rna ve baıı ku.ımırı&ı.nıık au. dir. 1 meAıct"ı~n1mı.:~ır~~~rr~~;ıh:.n ~ ıı()(~· n~...:;;:",d~;;z=e::ı~·. rı "'OO"'···n fer'·~1·ye" ·ı •, ... i].•fi' fl J., 
t • _.f 1 cal bozı tc~!i! ,,. .. e telk.inlO!'~ l>\l" ~:ıwww _-ZW' --- - a:xaou. -··-- -· ,., N '-·l•~ - ~.P !'I rı ~ t" ':E u 

,1;, ıncı cı ;,.ı• ııar g:.ın:pu !mı bilirdi. : da d:thıi Lulumnllk şaıtiyle {9lJ lc.ıi, g~M biı· ayıla, 400 hin toD ııı.:ı.k is!:cıııt.ili. t\~\n<;_ü ıltia dua ~!..,~ · ~ f_ U fiCi ılL!...~ 
GenA,-,ı! CEJl.ıtte) un in:=·· General (Cort) un pl::.W fırka bulunuycıdu. l;atırm&lt pbiı nııueıııelıbiııe ümit Ptmek urere cl'erını kaldırdı.! 1 

d.lııı :ılt.:nda bulumuı. bu gnıp;ı lG~ııd) t:ıki kbprü ]Jaşını iul· ilıtiynt km ntkr f.C.:!tral Gt· wrici bir md htJe rk'!o.·anı c-dıp l'k ya;ıılı. iri tHon bu <hı.ayı di.ııü- b Jld 1 • ı f t1 
i!Cneru G'1ıwd ordusu (,-;cdl;1- ıruıl' 0 , :ı.dan tEoca~ıl..) ve orgm <'"1rin<!c idi. Yalııız üçl !!ilmöklcdıı·. Bu lı;,, .• ılcler, ön- yemedillı.. Sıırcıtrroa men li~f,f 4' "'J' m ~Jll "'[:f1!\ '' ~f}. ıf f 1 
ui or.Ju), L:ort oııiuı;u ( Ir.,::-ilız 1 Lyo) yoliyie bül\in Belçik:ı.y:ı. 1 fııkı l:al\ kıımaııdcının enı:-iıı~ i.'..nme.iitli~l~r. Buıuı:ı i~in rlüF,,Ü· biı· şamarla uyaııdını. Gö7.lcrüul' · [! . il~ · C ~ 1 li.. ~.h ! tJ · 
lrun·et!eril, general Blancbi.r<. ı;:u~ ·ı"!:lı. tiı.fü Uulu."l~-nrdu ve (l.:Kınc. n\ıkıı ledl:li.rkr ııunlaıillr: .ı ınca Ual!\ carıı.c!Jı t>tlır.ın kü · 
orti u (lJi:-irı<:i ordu l. g~ral 1 '!ı;i..wılar o,..,1;-,·a.in) in Dijrınl <l.:ı y· rlc-"t:.irilrr.ioJ.ı'rcli. , J.) A•ncırWıın d"'lanm~.ıuun 1 çUlf kwm1n m:ıaum yüzü ile Ecd<>n Tl'rbiyooi Geı1<tl Di- J 

t'ornı1 •1•<lı.:ı;.ı (doku;:u.nca or- ke •.ililennc lııralıUiıı2hııı:u iste- Vazifeleri de lı\l<;ı'C • lt:uya v·rdııııı, kar~.üaştmı. Beni l·.cnı ~·~ı~rlı-1 n:·lrti>rlüı;iindcn aldı~mız bir 
tittJ ve nilı.a.ı-·et ı;cncr:ıl lbnt • ru !erdi. Demt"k oluyol'ıltı ki mınl'1k"''lnı.:un ı;r·lcctlt bir tııaı-. · lı) Aıa..rıkr;.da ilk yıl 1 mil-' yor, hem ı:le: tezkereci& ı.:oocn Teı hycsi kıı.-
:zıycr orı.itı~ıı tikinci or<ht\ <I~- İu<?:!iz ordu>a (Lınıv••i'1) mü.~· ru7.a lrn.ı-şı l:oyınaUı. yon ton tıl!al' • gemisı iMası. - P~ya._ :kıt, çu.ku ... Pa- nuuıvle bumı ıui.'l.edair mcvzu-1 
hil bulumıyul.'du . tı=~a ol ak şıutJy1'ı Wıı.vre·..ıa (Vl) Il'r?.ıısız ftrl<:unna (10) 1 c) Yaı'lrrı ~ l!"oaa yakın to· ya! .. diye_ ~öy,k:ııerek ~ikt>lat:ı :ı.tııı 'yanlıı; anJaşıldığıml:uı balı- 'ı 
i;-:ncı ordı..lar g"r~')ll ı:ı:ı,ıi:c tuta.::aktı. 1 !n:;;iliz ve lıir L<-h fırkı<ı">ıu ilf:.- n:ı.. l ki liitarc L gcmiii't<ltn i~U- r= iı;t..ı_ı;orou. ~ .. tC<l. flt'dll• c-kt·'<.lir. Aycl•nl.:.tılm.ası 
Geııeı-.ıl (Pretelilil rıJ<\ im· Biriı.cı Frarum: uı\lmıu ( Wa.v- w etmek l:lı.!m ;::eı;ı· l.i bu su, fa,'.~. ği p~yı vcrtlim. Ç:ıboea.k 11 • :<a.!w"ll lınsı kılan 3539 numa-ı ı.. 

ınanc!ııs: alt.m..!aki bu grup ge- re • Naı;nır ccpl:ıesinı ınulıa ·I ret!.:- gcncı-..ı Geor~~::·ım ku- J.) Amcı k:..r~ ;:' cı.iLi"inin Bri- kıp ı;iyin<lim. Unuttııanııı.lr ı~iıı ı..,,lı b<O'd'"n tl:"biycsi knuumın 
-'·· ((l .. ·· f""• --"-· .. • do',<tı•uncu oı-'ıı ı·- m'uıd'. ·1 n.ltındıı 102 f'lrlinlık tıı.uya emrin~ tat.siııi "'iırdüğüm rüyıyı lı<'n~ n:lt bazı r..ırude!crin.i ııe~'i"." nıı.: nt4·al Cuooiı. o;;·uuııu çt•n'nı or- "'- ='-'"'"' ~ -u ·~ .. f . .. t, "uti "' ·ı•~ ,,-

d.ı). gc=·a.i ~qnin orrl:ısu M :ı. se. ii.""roıinc }-lırü·;~" it (N •

1 

bir J:m-vet ~r!;;.ruı1ıı; uluycrdu. e) Seyru._ ero "'""' ı · e.ttiru: 3530 ~ yılı Beden TL·rbıycsi 
1 dürdil:.;~il oı:du). g-eııerel B(luı. rr ı· . GivN) b'.\tt.uu İn.üd~ c· Ifalbi!'l bu i\rlaılann nrnsııı,kı Z6lll ve emniyet. Hıı}·h uyıımu~ro. Va.lıit, «- kanmıivl~ buna ınütııdm ınev-
ret. orda.:ı.ı lbc;;in::i orJu) drııı <]('(J;;kti. miistahkı:·m mcvltl fıı !,abn da f) Dü,ıını.n in•ant le:ı:gtilıl:m- 1 clam...!'1lli ilC;rlcmiı;. Y eııırı;in ha· zur..t!.<-:ı · t.'ltbikatta b'.ı:;ı yuıl;ş 
t.enkküp ediyordu. Bu iki ordnnım öcı!wJ,• slı~-ari bulwıuyordu \'e hıı suretle ateş nın tııhrıbi, j w·lar.11>.<l!":.ı.m lk..'tkır.:±ı i.;e ı;e<; tef ·i:!•Te ta'ıi tutuld·.ığu un-

ku..-vcti. 0 .aralık 1ı ılııttn dii.ıı-1 hllttııu;; ırilriilclrllcce:c ftrl_ı:ıla· ı:;) İstih!fıkV· l211lll 'tti ve a<la kal<1.1;:ktmı. l'u ı:mi :;c,l:.ığa Iıı.)!ldı~ ılan .:.tid"ki h·ısusa.tın 
Üçüncü ordular ~urupu ınaıua ileri Jıareketlo. !{eci.kt·r . ıın sayısı (67) fırlıadaıı. ıb:ı · ıstitısaF,tı · a erttırn~İ 
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"k 1 d.ııı :ı.tUrıı. F:il.::.t bir ı:t-z vıı.rdır: 1 tavzilııııe l\izıım görülıniı.-;tür: 1 

Ge.'ld-al ID~n) ıın ı..-un: r· nıokle mcı,gul llı!l,ilm ı.LIV\'trt. retti \'C bunlardan ~a ane : 3~ ı Büyül. B~i•.ı:.nyn," ' U"' ı. ı "J\~ uyı cyı:amaz,, du-ler. 13en 1 _ n.deıı Terbiy~i ııi;:am-
'·ı.ın altmdaki bu grııp ~ fffü" lcriuin yardııııına koşac:ılru. / muvll.%:<ctf k,ıt:ı.laı':"'~". tec-Klrün ı;e~rahın d" bayatı clıcn:m'.\iy<" -1 <.l;ı Loş ııılde ile ı::ı.lı-suına.zrl!.ıu.j ıı:t.ı:.'ıff"'.~ı 26 ınc.ı m.r..cl<leshıdoki 
rııl c~.rd: .. -ry ordını':.I (Sc}:±Iin~i naha. sa;:; t."\."<lfta i!ı:i orıfa ua l'diyo~·du. h!ut<-baktSı ı~t·~·ııt ef- tini ..ımııaı gilz\iııde!l ıızalt tut.- Çcınherlit:ı.ıtaki Jokaııtn!m-daıı "müıı~erit mahal,, tal.Jb, bir, 
urd:.ıl dıın vp miliıta.hk<'m mfi· I "ü,•ari kıt.ai:uını il~~ıyo ;ııh-.,cek j radi)ıe teşkil cdılmıııl.ıdi. ~ .. mıırııaktıu!Jr. , 1 b>ıisinc girdim. En dJptclri m:ı.- ~clıir vc~·:ı. kasa.banın lıımciııd~ 
".ı''--'e!il •·uvv 'n tı.ır " • ' A l ın"'" ın" kııtl•~ı 31 ınu"1U:Zaf ı.ı.rka<lan ı sı 1 Akdeniz <·trıuında tWncıı ı;;ıya vturdum. bı:.yaz. öu!ük\Jı ,,. 
r. "'" " \<l r on m ..,.,.,, .. - . . . 1. l .. '" . 1 intilı.ıbı d,,. t t t"' , olup ta, mJıu:lleflcrillln bu ~e-• 
idi, ivor v•· nizıııru h;ıriı.'n en ı;ö:ıdcrece!i.ti. İlü flnlumın mWı- mo,rorızc ıu ve :u yCcU mo ..... ı·.ız:e rııa.c<'ra :ı.ı, • ~· ~ ·• ve beyaz t:ll;kdi garson; G'l ...... , hır ve:,-ı k:ı.-;·Jıa gençlik klüple-
u ct<n;.ınuı teşkil cdl c.niu. tcrc.k yürüyüş heucfleri, orman- fır«ı:ı.daıı altı"ı Bcl~ılm·hı bıılu-ı ınd;te<:Ur. L'.:>ı:::-ıım~ tı:.bıye e- kct';llt ve cluı.ıck getirip ünrimel ı·inin t:lUmlC>riııc iı(tırfıl eckıne-

lıu h""~=Uıırüc.., h:c.ka .Al- lıu· i~ine gömiılü mini.mini bu •:uyordu. İı;ın asıl fe<a tarafı dili!ıcl•te, tulC. u~lcrındc, f.I.:'l•!-1 koydu .. Sonru, kayn:ıtt.'illl.Ul hu· Yl'<~klcri k:ıdar uzakta kurn
sas ve I"'u- ı. ordalr..r:ınn: ge •i • 1 k$ ba. olan (S..,int l-Iubcıt) te t:.ır_lıalaıın lıcpsı mahemc ve v~- ·ıiz_ kıyıl~ı.ı::n ...... y::- tın ~atlil!l ~, 2~ı1ında ulpenc:-~ divan t.ln:t·an es- l:.ı l'ir fabr~P....a veya mıl.csseae . 
l':in<ic iki. up ihti~. t lruvıati ili·· et bulunuvordU =t bıilimıınd:uı nol.--s:ıuzız bırl ' vi!rııez h.ıı.•><ı,at..: "'"lınc u!!\n. ki zaınaıı gc!iıılfii gibi lrn.r~ımıı. !ıiıı bin lı:ıhmriuğu mn.lıalli iı.:ı· I 
vardı. &'ıc.; üçer fll'l,:ıdr.u:mü- n ~Y • . · b.'1.lclc değildiler. reı. çoğunun t"']g~erinde mı>h:.nı Lo.ı,··.-ı:-Un·• wl:ilio boyım kır.ılı. J':ır.riıni bek· d~ C;tmtoktcdir. 

r -'-'• ıı im iln ilıti'-'ll_ l k_ :-. •cLc· V~m~k oluyor_ kı Fr_a.nsız . ~ 1 tedliz.ıtı natamam<.iı. Billrnssa 1. buluııd_urul.•:ıı_l1•t__a ve_ bu, k_ U\.'\'dl liy.:.niıı . 
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en g t.:c.ı: "" . . . "''. g rmıyorlıı.rdı. Rwılar (An- 1 l ı·r· · · 1 ı. ·o' b ı alı , ~ " " R~ e;cin, memur ve i1'~i sayı<• 
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tJ. bu· ct.phe __ ıwrd.cak.l~Nı.. B~ :u~- lıl'"nn!!ız Ol'fll!!!unun bütün o!r. Yn.kırı f;"!;:Jrrh1, cı;.;;: Öürr..-}i 1 '~~P..;ı.u_ııt... j Lk k'ltı.bü kın7ID.ası ve hem de 

Hu s:ı.yılaa kuvvtttlc.Jen. lıaq- d:ı.faıı. lıa.LU Bdçili:ı arazl.ınuı 1 ,~rp,•·et <''m~"lnda aılcak '270 1,fi lir--dcr ı.~ydcd,;,cifinue '.jiiplı~ 1 - Kf>;,'lt 1>.ıhı.!ı2.nıl ~a 011<hn. t"C'.'ofrfr m'ıddclcrde a.ikrcdi!l!'ll 
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Amarika-Süveyş 
AaklivaH başladı 
~ (Baı tarafı 1 inci tayf•~•) 
fer ~bu nıallardan başka di

l tar. a eler do Bevkolunacak -

te ~eto.e g~len biı- ha.bt>-re gö
~kt 1a1Yı..-rbrın her birinde 
'ton'-· .•eye ait mnllar ic:in 000 
L.._~ • .,~· n 1 
~e bu" .rı acalct.ı. Sun haber -
Ur. ~bet tası · edilmenıi -

itu~~~ke ile Siiveyş arasmda 
l'tı.~d .. t.: ,, "~P'lrl 1.."ın seyahat 
~;~ "2: gUn olarak tayin edil-

luc ~a""- 'll 
Çıltbğın~- ~a,1sm -!- tinde yola 

\ '1u"ıl..saıa Core halen Süvey~e 1 
~. t dmlş bulunaıl.Sl lil -

~~M-
'&ir •t.tereye ilıanet 
"'- 'latan haini mahke
~rartte idam edHdi 

'h'- a, ~ / a.a.) - Cinayet 
r.ı.. 11..eınesı 38 • 1 
~rrc : • Ya: ınd::ı. makinist 
'hı Juh~on A.ı u'lStrc "'·va 
M... net l 1 • ·ı..t· 1 --..e t(: 'f • Ur. ıml C 

~lir : · " · nı ahkür:ı el-! 

{11at tarafı 1 inci aayfada) 

de mnnedildiğine göre, B. Roo
oovelt kararlannın çok büyük e. 
hcmmiyet.i haciz olacağını müd
ri ktir w tall'!al!lile hazır ~a -
dan bu kararı almıyacaktır. Ma· 
amafih bu kararların bir kaç 
haftadan fazla geciktirilmiyece
ği de zannedilmektedir. Bir müd 
dettir, Vaşingtoııda infiratçılar 
tarafından ileri sürülen ilk mü
tt ·ealar "Times Herald,, da in-1 
tiçar etmiştir. İnfiratı;ılar bu 
ya7.lla.nnda harbiye nazın B. 
Stim:ıon'u bir deniz harbi siya
seti yapmakla itham ediyorlar. 
Fakat bu infiratçı gazete bile A 
merikanın yakında harbe gtrece
ğini derpiş ediyor w B. Stirnson 
tara.ii.ndan söylenen nutkun A
merikanın harp ilan ederek ve.
ya illn etmeksi:r.in harbe tam 
bir mfidahr.le yapmn.ğa doğn.ı 
gitmekte olduğu manasını çıka
nyar ve hiik1imetın efk3.n •mıu
miyeyi böyle bir hube h.'tZlrl~
ma'kta bulunduğunu zanneyli -
yor. 

Çangırı ve Ayin· 
fapta şeref mev
kilerine konuldu 

Fraıısız yardınu ile Deniz ticaret filo
Alnıan genzi ve si· !>aı y:d~k su~a"'y ve 

liihla rı tamir erıerı teşkıla~ı . 

~ 

Amerika 
harbe girerse 

(Bq tar~fı 1 inci ayf~•) 

nin muhab ri B. Duranty'ye ver 
di&1 bir miilaka.ttn birleşik A -
merika ile Almanyn. arasında 
b"r ibtilfd' ~.ıl-<tığı takdirde Ja
ponyamn a•sr.ağı vaziyeti açık
~a nnlı.ı.tmış ve demiştir ki: 
Japonvanın üçlü pakta iltiha

kuun sebeplerınd.m biri de bir
i k Amerikanın harbe girme
sme mL-ıi olma.el ık. Fakat her şe.. 
~e rngmen birleşik Amerika mu 
lınsaın:ıts iştirc.k edecek ohırsa 
JaOODya da şcıefi ve sadakati 
urrunda Almanvaıun ve ltaıya
nİn yanında harbe girmeğe ınec 
bur olacaktır. 

Gazeteci, Amerikan gemi ~ 
fileleri veya ref ıkat gemileri 
Alman d"niznlblarile veya tay
yı:.ı el rile çarpıştıkları takdirde 
Japonyanın bu~u bir ~arp !: : 
~ ·bi telakki <'d: p etnuyecegını 
~oı ,u:ıtur. B. Ma:tsuoka şu ee • 
vabı vermiştir: 

Evet benım de firkrim zaten 
budur. 

1

AmC'ril a hiıkfuneti tara
fından d'1.Ht edildiği takdirde 
bi lcşik Amerikaya. gidip git -
ıuiycce "İ su:.ıline karşı da. B. 
Matsuoka, böyle bir Revin mev 
ıuu bahsolmadığını, cilnkü he -
rıilz zamanı gelmediğini söyle -
mh;;dr. 
Yakında sulh aktedilmek ihti

ma.ll('rine dair gazetecinin bir 
•:ı.line de B. Matsuo!-a "belki 

o'bi1r gün,, cevabını vermiş ve 
bıı s~tl? dilnya su!hünlin ya -
1tL da akt.00.ilmesi ümit oluna -
mıyacağını söyle1m~k istemiş
tir. 

B. Matsuoka.. slizlttini bitini
ken, Jnponyanın üclü pak~a ve 
bu pakttan doJan taahhütlere 
sadık kala.ca!hnı ve eğer birle -
~k Ar.H?tika harbe girerse Ja -
pouvanın d .. her !n km Alınan
ya.nİn yanında harbe ginneğe ha 
?Jr bulundulfunu beyan et.mi~. 
japon~-a ve RoH..'\Dda H1ndistam 

Batuvia, 9 (a.a.) - Japon d<' 
legesi B. Yoşisava ve Japonya-ı 
nm Bat.avia baş konsolosu B. 
t~isama Honan~ ~nd~s~. ~ 
konomik işler daıı-eeı direktorü 
B. Van Mook ve ticaret dairesi 
sefi B. \Tan Hoogstraten ile bir 
o-örii.şmooc bulunmuşlardır. Bu 
ğorlişml". Japonya ilf' Ho!lan~a 
Hindistnm arasındaki ekonomık 
ınÜZ2kcrel('rin halen faal bir 
safna,a. ginnii olduğ\mu göe · 
termektedtr. 

• 
Ankara, 9 ( a.a.) - Çanlnrı, 

Gaziantep, Boyabat ve Ulubor
ludan aldığımız telgraflar, Milli 
Şef lsmet lnönün ün imzalari
le parti ve Halkevlerine hediye 
etmiş oldukları fotoğrafların 
bu vilayet ve kazalarda da me
rasimle şeref mevkilerine ko
nulduğu ve bu vesile ile yapılan 
toplantılarda Milli Şefe karşı 
en içten bağWık tezahürlerinde 

1 bulunulduğu bildirilmektedir. ı 

Londrn, 9 (a.a.) - Dem:: Ti-
edileceJı caı-et N~_Leath_crs.ve İşNn

zuı. Bevm~ bır denız ticaretı y .... 
del\: subay •re efradı kütlesinin 
te klı edilmiş olduğunu b1ldiı· -
mL<tlcrdir. 

Vekalet büt~eleri 
Ayın 20 sinde riıecliste 

müzakere olunacak 
Ankara, 9 (Hususi)- Büyük 

Millet Meclisinin bugünkü top
latısında çiftçi mallannın ko
runması baklandaki kanun ıa
yiha.sının müzakeresine başlan-ı 
ınŞ:ır. Müzakereye geçilmeden 
evvel bir kaç hatip söz alarak J 
usul hakkında bazı mütalea -
larda bulunmuşlar ve dört j 
kısma ayırdıkları bu husu.sun/ 
üzerinde Jjayanı dikkat müna
kaşaln.r olduktan sonra müzake-
reye geçilm~tir. 1 

Diğer taraftan öğrendiğime 
göre: Vergilerde yapılacak zam 
layihası maliye encümenine y~
rilerek encümence kabul edılıp 
bütçe encümenine sevkolnn -
muştur. Bütçe encümeni veka
letlerle ~rer mülhak btitçelerin 
tetkikini bu haftaya kadar bi
tirerek ibasılnııya vermiş bu
lunacaktır. 

Meclis bu ayın yirmisindeki 
toplantıda bütçe müzakereleri-J· 
ne başlayacaktır. 

Devlet memurlannın 
dil imfihanlan 

Ankara, 9 (n.a.) - Maarif 
Vekilliğinden tebliğ olunmu.ş -ı 
tur: 

Devlet memurlariyie bank~ 
lar ve devlet müesseseleri me -
nıurlannın 3656 ve 3656 sayılı 
kanunlıı.ro göre icra olunan 
yabancı dil imtihanları 1941

1 
yılı Mayıs ayı devresinde An
kara ve lstaiıbulda şu tarihler
de yapılacaktır: 

Yalnız bir yabancı dilden im
tihana girecekler için: 16 Mayıs 
yazılı, 20 Mayıs sözlü, iki ya
bancı dilden imtihana girel"•ek
ler için 16 ve 17 Mayıs yazılı, 
20 ve 21 Mayıs sözlU imtilıan 
günleri olarak tesbit olunmuş -
tur. 

---·- 1 
Londra., 9 (a..a.) - Müı:;tnkil 1 

Frnıısız ajansının emin bir m~m
badan aldığı haberlere gore, 
Vkhy hükiımctinin .Ahruınln.ra 
yaptığı tavizler bilhassa sınai 
malı.iyettedir. Bu tavizler şu su-

1 

retle hülasa edilmektedir: 
1 - Fransız endüstrisi Al

man tanklarının zırhlnnnı ka
lınlaştırınağa yardım edecektir. 
Balkanlarda cereyan eden mu
harebeler Alınan tanklarının 
zırhları bakımından müttefik -
1erin Yeni tank dafi toplarına 
ıkarşı koyacak mukcıvcmette ol 
madıklannı gôstcrmiştir. 1 

2 - Fransa Alınan denizal
tılarının tamir işine yardım ede
cektir. 

M""ustakil Fransız ajansına 1 
göre, İngiliz bava kuvvetleri J 
Almn.n, Hollruıd.a ve i.1Jgal altın-\ 
da bulunan Fransız limanla -
nndaki tamir tczg8.hlarını öyle 1 

hasara uğratmıştır ki amir11 
Ra.eder bu ~ telyelerin kabil ol
duğu kadar dahi'e n:ıklini der
Pi'l etmek edir. Bu projenin 
tatbikinde Fransız endüstrisinin 
mühim bir rol oynnınnsı muh
temeldir. 

Yahn1i t".le~ht&rhğı 
Paris, 9 (a.n.) - D.N.B. A

jansı bildiriyor: 
Fransa baş kumandanlı -

ğı tarafından neşredilen bir 
emirname i. ga.l altındaki mın
takada yuhudi meselesini sa
rih bir surette tarif et
mek ve yahudilcr irin memnu 
olan meslekleri anymak sure
tiyle kat'i surette halletmekte
dir. Yahudiler 20 mayıstan iti
baren bilhassa toptan ve pera -
kende ticarette, lokantalarda 
ve her türlü satış mağazaların
da, sigortalarda, scyrisef ain, 
nakliye müesse;clerindc ve her 
türlü kamyon işlerinde, banka.. 
Jardn ve kambiyo bürolannda. 
irad .~etiren evlerin satlŞ ve ica
nnd. , ipotek mi;esseselerinde, 
sermaye yatırma aj:mlannda, J 

para siını::ıa. lık ve ticaret mü
mesılliği i'j.lerindı> hf~bir faali
yet gö. teı miyecC'klerdir. Ya
hudiler, hiç bir m~lckte, 20 Ma 
yıstan itibaren direktörlii ve 
müşterilerle münasl'bcti olan ı 
memurluk yap:nıynca.klardır. 

Bu em ·rn:ımeye muhalif haı- l 
rekette bulunanlar hapis ve pa
ra C'ezalariyle cezaJandırıla -
cakln.rdır. 

İmtihanlara sabahları saat 
9 da başlanacaktır. 

lmtihanlar Ankarada Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fa.kültesinde, 
lstanbıiıda Üniversitede yapıla
caktır. 

Lord Halif akx' -
beyanatı 

Maarif Matbaası 
mensuplan 

Ankara 9 (l:Jusust) - Bir 
müddettcnberi Ankaraya nakli 1 
mukarrer bulunan Maarif Mat
baasının sür'atle faaliyetini te
min için 1 Nisan 941 tnrihinde 
!stanbuldaki Maarif Matbaasın
da bulunan bütün işçi ve tekni
si:renlcrle sair miistahdiıtılerin 
ücı·et!i işçi mükellefiyetine tabi 
tutl !malal'l hakkındaki kararna
me Vekiller Heyeti tarafından 
badik edlimiştir. 

lngiliz Büyiik El
çisiniıı Amerikan 

gazetecilerine 
dedi ki: 

Şikago, 9 (a.a.) - lngıitere -
Nrı Amerikadaki büyük elçisi 
Lord Halifax dün gazetecilere 
beyanatta bulunmuş ve demiş 
tir ki: 1 

Bu kütleye, İngiltercdc akt -
edilmiş mukaveleler mucibince 
46 Mayıs tnrilıiııde vapurlıu'da. 
hizmette bulunan bütün su -
baylar ve deniz erleri dahil ola- • 
cakt.ır. Mukm:elclerini a.yni sey
~Jain şirketleri ile yeniden 
temdit edeceltlcr. Bifüılıi bun -
dan hariç kal:ıcakhrdır. 28 Ni
san tarihinden itibaren vapur -
laımdan çıkmış bulunaıı. bütün 
sub3.ylar ve deniz erleri, otoma.
tik surette bu yedek teşkilatın
dan sayılacakla..-dır. Balıkçılar 
hariç, 1936 Ki.nunusani!linden -
beri denizde vnzife görmili o
lup bil8.lıara başka bir .işe g~- t 
miş bulunan 18 den 60 yaşına 
kadar brtün crkP.klcr de bu ye
dek teşkil· • ın malı olacaklar-
d~. 1 
--~ 

--.-ıııc---

Roos velt hasta 1 AlmaöYaJ8 hücum 

Geçen harbin batası ınütte
fiklcrın Berlin üzerine yürü -
memeleri olmuştur. Uzun vfLd-e 
li lngiliz plaru bu dcf a Alman j 
lam karşı bir hüctun derpis ct
mckteJir. Alınanlar bizclen ev- , 
vel haı pten ~ılcacakl~r. !n
giltere Amcrıkadan gonderıle
cck malzemeye muhtactır. Bu 
m~ -l:menin bize kadar nasıl 
göndcrifoceği hakkında. knraı· 
vermek Ameriknlıl< ra aittir. 

(S.ı tarafı 1 inci ıııayfadal 

virieriyle sıkı temas halinde bu
lunmaktadır. 

~,·eıtm oğlu Kahirede 
Kahire, 9 (a.a.) - Amerika 

Re"fficUmhuru Roo.;;eveltin bü
yük oğlu James Roosevelt, A
merikan hükumetinin İngiliz ha ı 
va kın-vetleri nezdinde askeri 
mü~di ola• k bulunmak üze.. 
re .l'ahircyc gelmiştir. 

Amftikada kıta te.nüdti 
Buenoe - Aires, 9 (a.a.) -

Hariciye Nezareti, Arjantin, 
Brezilya. ve Bir~ik Amerika 
devletlerinin Peru ile Equateur 
arasındaki hudut ihtilli.fı icin 
tavassut teklifinde bulundukla
nnı bildinu~lctcdir. 1ki mem -
lekct hrıricıye r.ez:ı.retine, kıta ' 
te;:;MUJfinün h<!r tiirlü ihtil8fın 
iz 1 s;m isti!zaro eylediğini bil
dn rı blı-er ~(\t.a "~· 

(Bat tarafı 1 inci r~yfada) 

rağmen kat'i neticeler elde et
mişlerdir. Deniz tczgiı.lılarile 
sanayi maha llerınde biiyük ;} un 
gınlar c1ktığı görülmüştür. Di
ğer filolarımız muhtelif mıntn -
kulan ve bilhassa düsman sa -
hılkri arasında nakliyat yapan 
vapm ları bombalamrnlardır. 1 

Norvt..-ç sahillerindeki sefaine 
hiicum edilmiş ve bir düşman 

Gece ve giindi\z harekatın<lruı 
11 tayya.romiz kayıptır. Bu gece 
Sen Lazer denizaltı Us.cıüne de 
hücum edilmiştir. Dün gece av
cılarımız 12 diişmruı tayyaresi-. 
ni düffiirmüşlerdir. Dafi bataı · 
yalarımıma ayrıca iki tayyare 

1 
düşürmüşlerdir. 

Avcı kumandaıum ~brlk 
Londra. 9 (a.a.) - Brit nya' 

ha.va nazın SinclaiT Bnta.nyaı 
avcı k ıvv.etıeri baş kuına.ndanı 

s·r Douglasa aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 1 

Harp kabinesi beni, size ' e 
çarşrunbayı perşembeye b:ı ylı -
yan gece y~mlan harek~t j,, i
rak ed"n fılolarınız", bn ilc1n· 
rın kayd.ı layık muv ffalr·y .... ı(' 
rindcn dolayı tebriklerini b~•oh·
me~c l lİ memur eyl nı". L;r. 
Dilşürükn fa)) are l 8 oklu 
Londra, 9 (a a.) - - Pcr -

şcmbeyi Cun l;)-"a bağlayan gf'
ce 13 d ·sınan tayyare inin ı ··-

şUrül.mti olduf,ıı t bit edil 
miştir. Bunlardnn doku"':.ı ge
ce a.' cı tayyareleri ve fü" ·i hava 

1 
dnfi bataryaları ta.rafından dü
!f{irülm'Uştür. . 

---<>>-----

Habeş imparatorunun 
gazetecilere beyanah 

• • ma ıçın 
---oo--

Memleket mademerine 
karşıhk bir · ;)tikraz 

yapacak 
Adisnbcba, 9 (a.a.) - Habet 

inıp3rntoru Huile Sela.siye, hCIJ 
sene sonra hükiımet merkczıno 
dömn :ini müt a kip gazetecile
re verdiği ilk be.} an.atta, kuv
\•etlerinin lüzrnru olan lxrhnnd 
cephede h-ull l lS1IU lngilia 
hukfmıetıne tekı etmiş oldu
ğunu bildinniştir. 

İmparator, dahili program 
ha.kkınd~ demiştır ki: 

IIuk · ınette hu istiyanlık ah 
la.ki pı cnsiplerin ·, ;i an hüı ı·i
yetlııi ve demokr · miıe.:.""SCScle
nni y · Jcn tesıse azmctın11 
bı.ıhuıu.,.orum. lırI .ı, ziraat \8 

sosyal k !..11..~nma hakkında planlı 
çal~maı.ıra baslanacaktır. 

Bu p l a n l a r ı n tatbik 
mm·l..iinc konması için hıb ı 
hüln1 _tinin bir i: kr."U vere c
gini ümit ediyorum. Bu istikra?
altın da dahil 0 1 na.k üzere mem
leketin maden kaynaklannın ıs
tihsali ile ödencce1 tir. 

--•u11--

lrak'ta salalı 

> 
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~ Bellibaşlı bir şeye sıkılma- !erini ııöyliyerek Türkaru atlat-) H.05 Müzik 

•• w 21.15 Konuşma 
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H .\ Y A..'r Yıl Jl.IŞJStN 

. DİREKSİYO:lUDUR,...-::: 
l-

r ııu düşünüyordwn. duğunu duydum. Kendisine ka- * 22.30 Habcrlu 

dafe.ası riJç bir dav& &ldım. O- gün k&dar evvel yavrumu Jı:ov-, .ı5 Müzik 

- Memnun oldum Nıi.Mn. çan bir kua güveni olmadığını 
18 00 Program 22.45 A~üıik 

Çalışmaya başlamalısın. Ne imiş söylüyormuş, Kızını eve döne- ıa:o3 Müzik 23.25 Kapanıs 
bu dava, anlatır mısın? miyordu. Nihayet o da insan - .-------------

Yeni neşriyat Nizan büyük bir aTIJkat o- dır. Bir kusuru veya fena ha.re
lan Hikmet l{adri Beyin kızıdır· ı keti olabilir dedim ve eve da-
İki sene kadar babasının Yll:Ilın: vet ettim. Ayaklarıma kapandJ. İslam Ansiklopedisi 

9 __ 1ı ____ u 
Soldan sağa: 

1 - Bir sayfiye yeri. 
2 - Bir ağaç, sert. 
3 - Ü~ülmeketen emir. 
4 - Bir harfin okunuşu, gı-

T. İŞ BANKASI"\ 
Küçük tasarruf 1 
hesapları 1941 Satılık Köknar tomruğu 

Devlet orman i9letmesi Tanu• 
bölge tefliğinden: 

da Staj. yaptıktan sonra oundi Analık zatı, onu affettim. 
~ 'Oçüncü Fasikülü : 

;yıtlnız çalışmaktadır. İsmi yeni Beş gfuı evvel lazım olduğu 1[ Maarif Vekilliğince neşredil _ 
tanınmaya ba.~lamııı gen<; bir a- takdirde kendimi müdafaa et- mekte olan !sl:im Ansiklopedısi _ 
vukat olan Nazan ağtr ağır ko- mek gayesile bir rovelvcr ala· nin üçüncü fasikülü çıkmıştır •

1 

uuşmıya başlıyor: rak o alçağın evine gittim. Bu Muhteviyatının büyük bir kıs-
- üç seneden fazla bir za- beyaz saçlarım ile ağlıyarak kı-' mı, zamanımız: ilminin muta!Arı

mand•r, yalnız çalışıyorum. Şiın zunı almasını yalvardım. Bana na göre tashilı edilen bu fasikül
diye katlar böyle bir dava ile verdiği cevap şu oldu: ''Türkan de, yeniden kaleme alırnnış nıad
karşılamnmıştım. Maamafıh hoş kızdır. Fakat kafi derecede deler de büyük bir yekun tut_ 
böyle bir vak'a her zaman vu· zengin değil. Onu başka birisine maktadır. Türk kültür alemini 
kubulabilir. Nitekim her gun yamamıya çalışırsınız.,. Birden 1 pek yakından aJ:ikadar eden 
görüyor ve duyuyoruz ... Fakat tepem attı ve ne maksatla yanı-ı mevzular üzerinde değtrli fılim
bPn, şimiiye k'ldar böyle hır ma aldığım tabancayı o namus- lcrirııizin büyük bir mPSai mah-ı 
müdafaa yapmamıştım. Onun suzun üzerine boşalttım. Kat'iy- sulü olan bu arıştımalarını ter
için biraz sinirliyim. Dınliyebilir yen pişman değilim. Ahlftksız, tip sırasiyle kaydediyoruz: 
sen anlatayım. mikrop bir insan ortadttn kalk- Ahmet I. Ahmet 11. ,I{ara Ah-

- Memnun olurum kızun. mış oldu. Kızıma da bir tezkere met paşa, Bonneval Ahmet pa-
Nazanın gözleri dalmıştzr. yazarak bu işi niçin yaptığımı şa, Ahmet B. , Hasan Paşa 

Fakat ufak bir kirpik oynnyı~ı bildirdiğimi eğer anlatırsa hak- (M. Cavit Baysun), Ahmet III.' 
ile dalgınlığını giueriy-0r ve an- lcunı helal etmiycceğimi yazdım. 1 (Enver Ziya Kara!), Ahmet 1 

!atmaya başlıyor. lşte bu kadar. Hikmet. Ahmet Vefik Pa~a (Ah-
- Dün yazıhaneye gittiğim Kadın hıçkırmaya ha.<>la<'ı met Hamdi Tanp:no.r), Ahmet 

zaman avukat Nazmi Bey lıeni baba. Ben onu tamamilc haklı llfithat, Ahmet Rasim (Sabri 
bekhyordu. Biraz mukaddeme- buluyorum. Elimden geldöf:i ka- F..sut s;yavuşgil) • Şair Ahmet 
den sonra konuı;tu: "Uzak tanı- dur onu müdafaaya çalı~::ca - Paşa, Ahmet Yescvi, Abmedll 
dıklarımtlon bir kadın genç bir ğım. (M. Fuat Köprülü)' Gedik Ah-

Sebeb l · nl't pa~a (MükriMi!l Halil Yı-adamı öluü dü. i 1~pı- - .Muvaf(akiyetler dilerim k:ı-
k • k nanç), Ahsa, Akdeni, Akhisar 

ta istemiyor. Kadınhr birl:ı:rle- (Besim Dark,,t). Ahıınd (Zeki 
mizce meçhul. Avu ·nt hı • • zım. Allah rahatlık versin. ,. 

riyl.o daha çabuk anlaşırlar. o- - Sana da babacığım. VPlidi Taı;onl ve Akre, Akıncı 
nun için sizden. ocraber onu gör Yaşlı a\·cık'lt odadan çıkıyor. (1.m:ıil H•!<kı Uzunç,jrı;ılı), 
meye gilmemızi rica edeceğim. Nazan yine düşünmeye T .aşla-, Fikir alemimizin bu kıymetli 

f ı mıstır eserini b:itiin karilerinıize hara -Eğer konuşmıya muvaf ak o u~- .. · H';mnvrg, Ö.,.."""P ti · ed · 
sanız avnca müdafaasını da u- ~,... ,,,,,"' r<> c_t_a_v_s_•Y!_. ~:ız_. ____ _ 
zerinize' almanızı rica ederim.11 ==-=========- c-==---' 

Bilirsin ki, Nazmi Bey kıy- ASKERİ BAHİSLER 
metli bir arkada.~tır, kıramaz -

~~~~r~~~~~':5~n~J~şa~t~eta N 1· h~ye· 't·St'z h~ rn l-f.hn lu ıf i 
bundan bahsetmedim. Bugiin (l C l .,. • • İ 6 ~ r ~ j 
gittik. Oııu, taş duvarlı bir ha-, 
pishane od:ı.sında bulduk. Ba.şı (B•ı tarafı 2 inci .. yfadıl 1 
elleri arasır.dJyılı ve geldijtimi- Eskiden kulliınılan top ve hrr 
zı bile duymamrntı. Nazmi Bey nevi harp iletıeri bugünkii harp 
bi7.i yalnız bıraktı. İlkönce ben !ere kafi gelmedığindcn dah:ı 
konuİımaya başladım. çok ve çabuk öldürücü i"tirala-

- Ümran harıun, bu işi niçin ra ve imalata ?,'Cnni veriimiştir. 
yaptığınızı az çok tahmin edi- Bir çok devletler mecburi as -
yorum. Bana ıı~ılamaz mısınız? kcrli;';i zaruri kabul ve tatbik et- , 
Sizi muh:ıkkak ki bir ölümden 1 meğe baş!amıı,;lardır. ı 
kurtarmıya çalışacağımı viı.de- P.u«ün maldneli harpler dev-
diyorum. rindcyiz. 'l'almbat o kadar mi,t.-

- 13eni ölümden kurtarmak hiştıı· ki insanları mağara dev
mı ! Boş zahmet yavrum. Artık rirıe diinmeğe icbar ediyor. Eü- 1 
aşamam mar \S'.Z oltır. Mademki yük şehirlerde ve kasabalarda 1 

bugüu cemiyetten kovulmuş ka-1 koruııroa çareleri yeraltı sığı -
ti! bir kaclınır.;. naklarına ve tünellerine ifl>kar 

Büyük şehirlerdeki ahalinin 
harp hazırlıkl:ırına, malzeme i
malitına ve ia~c tedarik~tına 
lııliraki iddiası da yerinde de
ğildir. Çünkü mukabil tarafta 
ayni suretle kendi halkından ·;e/ 
t · r,kH:itından i;;tif:ııle etmekte
dir. Onlar da şehirlerinde teca
vüzlerden ma.sıın kalacakl:ırdır. 

Bu insani cereyan. lı<-y:r.e!mi
lel bir rağbet ve rııııhabbet cez
b·~ılerse umum milletlerin hu
zur ve rahat ve emniyetleri na
mına eu hüvült hi7.n1 .. t ve ecri 
azim olacaktır. 

DAVET - Böyle söykmeyiniz. Siz etmekle kabil oluyor. Köylerde 
yük..<1ek bir uile•krısin!z hanun<l- 1 ve ado'arıla eski mağaralara il-

1 fendL Bu acı şeyi her lıakl<! bu- tira 0 ;11nuyor. C. Müddciıınııımili<'(ind-n: 
yük b:r nıecb• riyet kar,!SI:ıı l:ı Harbi ordular kazandığ'ı ic,in ı fstanbulda bulumluğu anlaşı-
yaptınız. !'•nıra kızı:ıız. Onı <U- onhrı a.skerce m:ığlup etnı.e:t lan Bo<lrum hikim muavıni Ali 
ııünm~ıı. iniY.. Anne»i için. ken'.li- y~ni orduları ir '•ı değil harp Fuat GOOikin acele memunyeti-
o.i n3Sıl !ı:ırap ettığiııi b•I • •nız. tı:irki bırakacak bale getirrrıek ı 

- Buı de k..,ndimi ona feda kif•ılir. H;ıtlii harp eoıtrlerin·; mi;;e müracaatı. 
ettim Nii.~3n hamın. Onun da y;ıpılacak muameleye aiL nizam- \ ı 
imnini dii~ıir lüıu. Beni ıu;la af- namclerdc insani diicüncelc1·!e l As/:erl:h işleri . 
fetmemcsi liırn:a. Sonra l·u işi nıulı.•rebe meydanlarındaKi ya-

1

: . j 
yapmam .ınun için dPğil mi? ı k ı1 ' · ( ı- ı . rılan u .arına< ıçı·' ızı - y ·!' E' · · · A k lik 

_ Nngıl ·? Kızınız i<;ın mi yap- ay) ve (Kwlh~ç) tcşkilatma 1 b . :;;, • . ,11u.1101w s er •şu-
tınız. J\laktul ill' kızı~ arasın-! nıııvakkat mütarekeler tavoiye eım 1" 

da bir nı.:.::;cıebet old~gunu talı- t ktedir Lv. Astgm. lst. 314 Hasan 
er:ıe . 1 

min etm;;,tinl. Yoksa tonyekün imha h'l.rbi Rı7.a oğlu Abdülhamit Mazhar 

dalar. 
5 - Yazlık köşk, bir çalgı. 
6 - Hazin, bir sorgu edatı. 
7 - Liiyık, lstanbula yakın 

1 

bir yer. 
8-Aldatma. 
9 - Bir gıda, ördek yavru -

BU. 

Yukarıdan a<;ağıya : 
1 - Zahmet s:ırfetme. 
2 - Bir nota, yuva. 
3 - Benzer, ~ki bir askeri 

1 

tabir. 
'f'&.4 - Bir sorgu edatı, bir mey- I 

İ/RAMİYE PLANI 
KEŞ iDELER: 4 Şubat, 2 M.,. .. 

1 A~usto., 3 lkinclte,,.ı• 

tarihlerinde yapılır. 

1941 İKııAMİ'fELERI 
ı adet ıooo Liralık = 2000.- Lira 
3 • ıooo • = 3000.- > 
2 > 750 > = lf,00.- > 
4 > 500 > = 2000.- , 
8 • 250 • = 2000.- • 
35 > 100 > = 3500.- • 

80 > 50 • = 4-000.- • 
300 > 20 • = 8(IO().- • 

5 - Baş tarafına (A) gelse ' •-----------·ı 
aralık olur, bir notu. 1 

6 - Bir hayvan, Rusyada bir 
dağ. 

7 - Kayeden, deniz ortasında 
kara. 

8 - Evlerde bulunlll' ispirto-
BILZ bir içki. i 

9 - Tüy, keder • ı 
(lvvelk1 buhn•c•rıı" hclll) 

1 234 56789 

lJFALAKAIDOtl 2lt .Llt T":-"' S IA ıY I 
3 üOiL BAM ıY A!F. 
'4 4.'_,•B 1E iTAlllJl lL'A 

5ftl!E • RIE ~ r22 'AII,I 
6iaKfı TAIS·MA 

~ı~~-t ·~ ~.~:~:~ ı~ ~ 
9 1 İ K E Nlil Ş Ul!l~ı 

BORSA 
9 Mayıs 941 

Londra 
Nevyork: 

Cenevre 
Atına 

M•drid 
Belgrad 
Yok:obama 
Stokholm 

~U1 v• k.1pantt 

Sledm 
Dolar 

1sviçre l'rc 
Drahmi 
Peuta 
Dınar 

Yon 
~viçre lcr<X 

6.22 
129.:ıo 

80.-
1.995 
12.89 

IU'175 
30.6175 

ESHAM ve TAHVii.AT 

İkramiyeli 1' • 
ı938 it.-

Sahibi: A. Cemalettin Sarac;oğlu 

Neşriyat Müdürü: Macit Çetin 

Basıldıöı yer: (H. Bekir GUr90ylar ve 
A. Cemalettin Saraç.otlu matbaaıı) 

Harp Okuluna Havacı Subay yetişti
rilmek üzere sivil liseden mezun 
olanlar;.n kayıt ve kabul şartlan 
1 - Lise olr,unluk imtihanını vermjş bulunmak. 
2 - Aldıkları mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu b1 ft7a 

iyi bulunn1ak, 
3 - Olgunlı:k diploma tarihinden bir seneden !azla müddet g~ 

miş bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizınetine m&a.it olmak. 
5 - Yaşl:ırı en yukan 21 olmak. 
Not: 
Bi15h1!'e h~n·a muayenf' heyeti tBr:ıtından yapılacak muayenede ıağ. 

lık durur.;\~rı pil ... tlrk sınıfın.ı müsait görülmiycnler isterlerse harp oku
lunun diğ:r sı::ııflnrına ver-ınıek P.bi hiçbiı mecburiyete t!ı.bi tutulmazlar. 
tam serlıest ' h l r. Kendilerinin nrzular111a göre muameleye Uhl tutulurlar. 

Okul t"'ddsah 15 Mayts 1941 de başlıy:1cağından talip olanlar , bu
lWldUkları askt'r1 ~ şııbct,.r:r.e m;·ır· ı:-aat edeceklerdtr. A~kerlik şubeleri, 

yantır.acaklan sı~hl muayenede milsbet netice alanlar evrakl.vı ile Harp 
okuluna sevkedilecrklerd!r. (2822) 

Beykoz tümen satınalına 
kon)isyonundan 

1 - Ciheti a~:kerlye ilıl!yacı :çin 20 ton saman ve 30 ton kuru ol 
Sarıyer !skclesinc tc•;lim ~vxıf dahilinde ve pazarlıkla s..'1tın alınacaktJr. 

2 - PJzarlığı 13/5/ 1941 saJı günü sai::lt 11 de, 
3 - l:;t.eklilerin belli saatte Beykozdaki tümen satın a.lma komisyonuna 

aelmeleri. 
4 - Pazarlık ııctic~i takarrür edecek fiyat ü:ııerind.~ 3 15 teminat - Doğru tahmin etmi:ısiniz hiçbir vasfın ve insaniyetin b- 1 (168~1 ). 

yavrum. bııl ve hazmcıdemiyeceği askeri r,,._ A' ğr-1. İsl. 116 Esat oğlu .ıınacakttr. c3G42• 
Şu h3hle Ümran hanım ba-, biı- lekedir. Oı;ınan Nazır (1642·1(, ı======='---=---======'-'======--==== 

n:ı anlatınız. KızıJ.1z daha fazla Harplerde e«irleıi öldürmek Lv. Tğm. Hasan oğlu A '1met 1 1 
i7.f'rnp çeknıcsın. ki çok sevdi- ı adeli de pek vahşıya.ne bir mu- İhsan Çakar 31::!. Lt. ııcıı:;ı. 1 Devlıe~ Demı"ryo'ılar1 tıa~ nlar1 ği i'l!larıı t rc."n kaybetnırei fa- ameledir. !. 1 
crı.d•r. Sir.ı kurtarmahyız hanı-1 ed ,. ki bu "d b Yd. f'. Tğm. Nuri o~·u Maz..ı ; ___________ _ 
mcfcn<l' u~ alınız. Şükür e,ım a et u- bar Çe!,,bi (l7!ll0) ııi!l k•-1 

gu,, cavı kabııl ao-rmenıektArlJ'r 1 > 15/5/1941 tarihinden itlba!"en: n n " • yıtları tetkik edilmek üzere nü-, Om: kıııtlıımak çok güç ol- Dıı!er t•raft.nn l:ar,:ı saıınyi-ı Fevkallıde muvakknt t.>nzilallı tarifelere ait ı;<>.raili tatbikiycnin tekrar 
d h•b" r'.>K U"r' ·tun • ha fus hiiviyrt cüıılanlarile birlikte u ... :... Y · ., ~ • .ı.".. - inin vüs'atlne pavan olmadı.~n- sevk.yat hakkındaki 4 ve 5 inc·i m<.ı.ldei.eri değiştirilmiştir. Bu tarihten iti-
y t "llal"ı j " en kısa bir z:ımanda. !)llbeıni7..e 

c a • <l..ın ve istihsaırı.tı.n "OkJu(u Ren- ı baren her hai1gi iki ist..1syon arasındaki n:ıkl.yata kabı.ti tatbik ol.an tenzil-
i • el 1 n ro 1 ko ' , miiraca'.l.tlan aksi takdırıle 1076 

- J .r: 1 1 0 ne evve - f dikalar:ı bi.ivük tıcaret ve klir - li tarifelere tc\·fik~n ıncvridine .celcn hamuleler te.sellüm edildikten sonra 
cam ö\.lli. O ın Türlc!\nım · • b 1 sayılı kanunun C~7.ai hiil<ürnleri-lar '"min eltigine "'Üre har irı istenilirse yenido.!ıı kaydettir:lmek suretile ayni vagonlar dahilıode dij:cr on y·ıoı. c :t hıı ~ucuklu. Sade o- .. "· . " . : . ne tiı.bi tut.ıılacaldarı ilan olunur. "' nıu;Cvvık ve muhnrrıklcrı daı- _ bir ista•.yona tekrar s~vkettirilebllir. 
nu büyutı .ek ır:in '"!VleJl~nf'riim ma mevcut k:ı..lmakta.dır. I ~:;-::_-____ _ Tekrar sevkcdil~n hnMulcl('r, tekrar sevkf'dildiklen mahreç istaryonla-
vc za.tnaıuını;-~da elle gösterile- · · k 'k" l r ' nna mahsus tarife 'erden istil:ıde edemez. 1-fcvr Uc mukayyet bir teıızil5.t-
cck kadar kv:nı ıııii1'emmeı ye-1 H:ırp zihniyctını o •ın• en ı • •y • S-ı J ~' 
tiştl. bertaraf cdilcmiveceğinr na?..n· 1 en 1 a.D u. l l J n '' tan Lcı:tH'ade et:T"llş olan hamultl~rin tekrar ~evklcrinde evvelki na.kh• ait 

1 

h" 1 aza k ırl beri ücret, nakil ıne•:ıf<"'iine kabili tatbik br.ite ücretine bl~ğ suretile- rcfrrlilir. 
Biz Boğaziçinde otııruyorıluk. ran ıç 0 m .. , .a yu ar an ., A f' t'a Fazla tafsilat için ist:ısyonlara müracaat edilmelidır. (2508. 3589) 

Arada sırada onu Şı~liyc dayı- tl"bariiı, cttirdl;;irııiz .wçlı. .ıe or- lıan ;va i rı 
sına yolluyQrJ,u:.n l·~n ~ok bir, Ju!aı-a ınhisar ettırılmesı hem • i J ____ _ 
haf 'd - ı d B 1 çok ins:ı.r.i ve çok merdce ve Kr. 

ta kıu ıgı 0 uyor u. ıı gez- a.•keree bır harel<et olacaktır. 
melerdcn biriıı<I~ bir ;:enç ile ta- B:."lıl< maktu olar:tk 750 
nıştı•;ını duvtlum Bu. adam zen-! Harbin !l<'bep ve iınıilleıi ve 1 B' : . yf-..,_ t' . 500 

"' J • d' ı f aı· ırıne& • ıum san :u:nı gi:ı aile kulıııınuı paralarından ıp _oma.sı . " ıyetı .mevzıııını':"' lklnci 350 
istifade edıyor ve ııonra anlan 1 h:ırıcındedir. Bızım :zah ve mu: .. .. " " 
atlatıyorruuş. iki sene evvel d:ıfaa etmek_ ıst.edı!{lmız. heyati tJ~11ncu ., ,, 300 
'Türkiının bu ipsiz ""!"'" achmı 1 nokta.. harbın yalnız. ikı taraf Dôrduncö " " 100 
SC\'tniye b:ı.ı;Lıdığını anladım. ordularca ıcrası: şelıır, kasaba Besinci n ,, 75 
Bulu,ınalar artıyordu. j ve koylerdeki halkın ma.swuye- I Alt. r.n 

~ "d mcı ,, ,, uu 
Türkiln ile kouu~tunı ve ona t.l ır. -.:: ~ ... .. 

şiddetle bu adaını . gi;.-ııırııicsini 

1 
1 

söyledim. Dinler giiründii.TüF,a - o~~iı L8Yazım satınalma komıs f~nunj ~n 
kat gene bıılu4uy<ıı!arJı. r - -------·----
kan ona giizü kapalı inanmıştı. 1 

Deniz Fabrikaları Umum 
Müdürlüğünden: 

• 

Erkin ana gemisinde çalışmak üzere kifayetli bir motörcü 
t.Psviyccı olmak üzere iki ışçi alınacaktır. TaUplerin icap eden 

.,.e diğeri 

Gölcük deniz fab:-ikalarına müracaatları. (355!.l) 

İstanbul e!ektrik tramvay ve tünel 
işletmeleri un1un1 müdürlüğünden 

ı - Mecmu muhammen bedeli 14.910 lira tutan 100.000 adet parke 
taşı ve 14.000 adet butis taşı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Lksiltme 23/5/194ı cuma 11\lnü saat ı5 do Metro harurun 5 inci 

1 

ı - Güreş Karanlılı:dore om>anlarmda mUtada - 2otl'I' adet rot' 
dili c655> metre ldlp c440> .ı..ımetre kap 1ı:oım. ~ .,..ıı: ~ 
ile satılacalı:br. 

2 - Tomruklann ~ lıa--- - " _, b-pil"' 
m~tır. 

8 - Tonmılclora ait .W. ,.. _ Anbnda Ormen Umum ,_. 

dürıutünde Menin n btanbul cır-~ ~ Tarsus il' 
man bölııe fefli!inde ~. 

4 - Tomrulclarm belNr -.. kllpllıAı ••,.ılı'--"' bedeli oeldz Ji,.. 
dır. 

5 - :lstel<lDerln 1' f .1 ~ al<Qe9!1e U/l/9ü p+ ,. 

~eTarswıormanbölge~fllllnemllrac9atlan. 
•ıe giinü saat -
(23Bil) (34-05) 

İstanbul le.azım amirlitl sahnalmı kamisyon~~d ın 
~ağıda yazılı üç kalem muytablye oh1YCaktır. MOteahhlt nam ve 11'" 

sabma pazarlıkla ekl!ltmesi ı2/5/941 --.ı Jilnil •••t 14.30 da Toptıl' 
ı:ıede Lv. lmlrllği satın alma koınia7onunda yapWıcaktır. İsteklilerin 147; 
ra kat"i teJninatıml.e belli valdtW komisyona &elJueleri. Nümune ve ş 

namesi komio;Jonunda gör1llllr. 
Mlkta" 
Adet Cinel 
-~~----~ 7g9 Kaptı. 

449 Tımar ltrçal 

1000 Gebn> 
(1127 - 3495) 

- . . 
5000 kD.a zeytin tanem abnacakttr. Tahınin bedeli 1250 lir:ı kı;:•'l ~ 

mm.atı 187 lira 50 k:Dnıştur. Evaal ve şartnamesi kotnisyonda gorOl,ı. 
thaleoi U/5/19iı Rlı C(lntl aaat 14 de Tophanede Lv. amirliği satın .,ı. 
ma Y:omisyanı.ında .)"8.p1iacekhr, Taliplerin belli vakitte kornisyona geıınel 

(1131 - 3590) 

• • • 
Ka?öse-rlerlle beraber fııbrilta tonu 3 tonluk Fargo FK 4 markn iki rfJ 

mö.ceddet kamyon alınacllk:br. BE"herinin tahmin fiyab 6500 liradır. r:_-~ 
hkJa eksiltmMI 13/5/941 Mili günü saat 14.30 da Tophanede Lv. ô~ı~~ıit· 
satın alma komisyonunda 7apılacaktır. Husual prllan komisyonda g~ı-ı aıt' 
Taliplerin katalot ve ı95<1 lira kat't lomioat Jarile belli vakitte koroiS.Y 
eelmelerl. ( ı 135 _ ısııı) 

• • • 
' 20 ton ırlJadır alınacaktır. -ıılı:la eksiltmesi 12/5/I94ı Poz:ırl< 1 C:: 

Mi saat 15.30 da Tophanede t~. Lv. Amirllği satın ~lma konüsyoaunda ', 
pılacaktır. lsteklflerin verecekleri niş3d.ırdan bir parça nümune tutulrıtcl 
üzere ve kat1 tımıinatlarilc sözü geçen cüıı ve ~tte komi<>yona gcıu1cl 

cl 133 • 3560> ... ~ 

100 ill 300 munı kuvvetinde 3 aıict lüb l!mbası alınacaktır. pa.ıs..r~ 
la eksiltmesi 12/5/1941 Pazartes' günü saat 16 da Toph3nede Lv. An~. 
satın alma ltomJsyonunda isteklilerin getirecekleri nümunelerdcn be . ,.,. 
mck suretile yapıJaeakbr. Taliplerin ııümune ve kat'i teminatl<.ırilc belli 
kitte komisyona gelmeleri. (1134 - 3561) . . . ~ 

100 metre mtktıbı ambalO.Hık kerf'.ttf" alınacaktır. Pazarlıkla cksiltJt\ it" 
13/5/1941 salı günü saat 15.30 da Tophanede Lv. A.mirlii.ri sn tın alına ~o~ tf'· 
yonunda yaptlacaktır. Beher mf'tre mikflbının t.alunin bcdC'l. f.2 ı1r<l ,J~ 
Eb'adları ve hu~:ust şartları kon1isyond:ı görülür. Tal:plerin gJo lira ıt: 
teminatlarile belli vakitte komisyona geln1eleri. (1 l:!~ _ 3628) .. . . ~ 

Bcherine tahmin cdUcn fiyatı 30 ~.:ıntim 6-4 n1ilim olan 4,272,000 ~ 'I 
öküz mıhı alınacaktır. Pazarlıkla f"k~iltmesi 13/5/1941 sah 6ünü soat 1 ttt" 
Tophanede Lv. Amirliği aatın alına komiıryonunda yaptl41cnktır. ş·~".'.~ 11~ 
Ye nüa~U!'1t!$İ komi~yonda j!Örülur. Taliplerin 1961 lira 41 kuruş katı 

uUarile belli vakitte kon::ı.is:yona grlmeh~ri. ( 1137 - 36::?9) 
• • • .,,..-

~herine 275 ku~ riyal tahmin edilen 30.000 adet kron1lu tü.vHl J 
yun derisi abnacaktır. MUteahh.it nam ve he~abına pa7..arlıkla eJ<silt~ 
14/5/11)41 carşamb.ı günil saat 14 rle TophfUl<'de 1st. I .. v. fı.rnirliği. satı11• 1.., 
komisyonunda yapınlcakt.ır. 1lk ten1inatı p 375 liradır. Nünıune ve şrırtJtll 
ai komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte koı.nisyona gt"lmeleri· 

(ıı~ 

İstanbul İnönü Kız Lisesi 
Müdürlüğünden ıır 

18 l\fayıs 1941 cuma günü saat 8.30 da bütün talebenin kilotıarı uc 

~kte.lil•oYk•u•ldaım•b•u•lu•n•mmalaılllr•ı.111111:11lJ1(3•5•5=8•)ı:ıa ...... mıımımııcııllllıım .. ~~ 
TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
tarihi; ı888. - Sermayesi: ıoo.000.000 Türk liruı. şubf ~· 

Ajans adedi: 265 

Z!raf ve Ticari her nevi banka muameleler!. 

Pear• blrlktlrealere 28800 lira Ucrasnlye veriyor. 

d• '° Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf hesablarıt' G."jiJ 
a?: 50 lirası bulu:lanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ,,ptJ 
p15.na göre jkramlye dağlı.. 'ıııcakb.r: 

: a~ed 1-~: Lfr:lık :.:: Ll:a fi 

4 • 250 • 

100 aded 60 Llrıılık 

120 » 40 • 
160 • 20 » 

ıJ"' &.OOo , 
4.aoo , 
a.ıoa 

40 • 1.000 •• il 
100 • 4.000 "" Bu sene 0 adaın ile evleneceğini 1 ı - Tahmın cdllell bedPli 7000 lira olan 5000 metre erat yazlık elbi

söykdi. Mani oldurr~ L[ü;in Tür selik kumaşın 14 ııayıs l9il Çarpml.ıa gunti saat ı4 le pa1.arlıkla ek.<ilf... 
karun lıı!ni dinliyccek hali kal- mesi yapıbcaktır. 
ın:unıııtı. üç ay evvel evden kaç-, 2 - ilk tPrninab c315• lira olup ııartnameol her gün komisyondan pa-

DiKKAT: l:Icsaplarındakt paralar bir sene içinde 50 lirada" ıc:df• 
katında yapılacalctır. düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fnzlasi.ylc vcrileCe 

S - MuvakY..et teminat clll9> liradır. 

tı. O adama gittiğini biliyor _ nuıv. olarak alınabilir 
dum. Kaçtığı yere gittim, yal- I 3 - t.ıeklıl..,.io lx>lli gün ve saatta 
vardım. •ve döwr.ıesini sövle _ tııtanbuldakl komisyona muracaatlarL 

4 - İsteklilerin paı-asız obruk verılmckte olan prtn:ımeleri levnımdan Kur'alar senede dört defa ll Mari, 11 Haziran, U ef' 
kanunun ioledib vosailtle birlikte almaları ve kanun! vesikalan muvakkal teminauan ile i!An edılen gtin ve lıil ve U Birincik.ii.nun tarihleriude çeldlecek1ir. c3582> ı saatte koausyoqda hazır bulunmahın, c3577> ll .. ___________ ...;, ____ ..,;;... _____ ~ 

• 
i 


