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şrns ·an aki son vaziye • Hitler 

Stalinle 
gorüşe
cekmiş 

göster n m · i ar·t 

azı A. 
diinyıı. 

"1 hihı1 
~.~Yorıar: 
tiliı1ı:u . bf ti ! 
ille·' . e Bılahl:ı.rı e-
tı "lt o 

t'a1a;, nurı için,_dün ir 
lll!ri du ııı da ;ıt en 
~eriJıa ~Yacakl;ıf\IK" Daha A-
"ll]ki J harbe ır; 
~lir ar:>nyıt. ne-
t.ip bir ~:k Şl1'n ıden haf~ ter-' 
l>lır. Su . rp sahnesı teo;ıkıl edı
~- lJ rıye ve Filistin kayna.şı
ltııİıııuşf ta".Lfa kundaklar so
~ "· ur. Rımisi parlamı!!, ki-

.... r~ak ilıe 
Süt· re. 
~ı1111 .. diinyayı sarmak isti
~&.ııı &ostertn bu kan ve 11.tq 
ıın ne ataaı:ıda memleketimı
di.ıı.ıtaırtapaca,,"'ııtı elbette çok 
~- Sir rır. surette düşünüyo
~ ltaı Bvu;re ga.zeteei Alman 
~;,ı.:.anıann şarki Akdeniz a
~ Yerleıımelerini hareket 

\ 

.talt t ı~~,_k .. rşı bir en~ı o
~lıe y~ ""-'<ı ediyor. Bwıda. 
'l\.:ı.1ı.ıın!tur. Bir lngiliz gaı:.e- I 
:·~Ya h ların pek mllstahhm 
:'Yerel( atlanmıza tecavüz et-

GOLÜ 

o~ıp S kabılee etrafımızdr-n 
~ıhıu' llı·lyeye erismeğe çalı
l d~ llıuhtahmin ediyor. Her 
ıı:l'ııa. bu ~kkak olan bir şey 

-
lıirJik~n dostluk teminatı 

~~ ıılııı~f~ıı:=~~~~ Habeşistanda 
tııi lıti ~lıııalandır. Bu va.zive- • ı• • }" t bir~ için 'fürkiye aleyhin- yeni ngı iZ IDU
ı..... bui oıı!nayı ifa.de ııtrr.rdiğij 
;ı;:,te u sa da biit-"ıM!Y;i "J- ff k" tJ • 
~·rırıa~k ve h~hklı bul;;n- va a ıye erı 
~it-~. ın~cbur bin 
~"C<Ur, • 

:tııtıi~: \~te~tıÇa va- Jngiliz Filosu j 

ispanyada 
G. Franco 

geni valiler 
tayin etti 

Alman taar
ruzunun yıl 

dönümü 

-

BE BE ' 

.. i N ~ıı:rz\,. 
SOMALIS\ ~ , 

Almanya Rusya
yı Şarkta serbest 
bırakacakmış 

Rusya Noi·veç, 
Be 'çika ve Yu

goslavya mümes
sillerini tanım~yor 

Loodnı., 10 (a..a.) - Afi: 
'.Hewe Cronide ve Daily He

nld ga:retleri, bugün birinci Ra-
hifelerinde, B. Bitler ve Staliııiıı 
yakında. n.ralarmda bir görUıı· 
mede bulıınmağı düşündüklerini 
lıildirmektedir. ı 

Times gazetesmin diplomatik 
mııba.rriri ue, belki de pek ya.
lcnda mühim Ru• - Alınan uip
loma.tik müza.kereleıi yap!laoa
ğını tahmin etmekte<l.ir. Times 
mubarriri, bilhassa Yuı;oslavla-

(Sonu .. yfa 5 aütun 3 de) 

Zararlı Şayialar 
1 Ankara Radyo Gue l ~si l 

fatanbı:ıld.an Anadoluya giden 
?atandaşla.nn 7 sene müddetle 
letanbula dönenıiyecı;kleri h:ı.k
kında bazı şayiaların ortaya ı;ı
kan.ldığı anlaşılmıştır. Bu şayia 
!ar kat'iyen asıl ve esasdıı.ıı iıri
dir. :l.tıtanbuldan Ana.doluya gi
den ve.tandaşlar, oraya gitmdc
rini icap ettiren sebep zail olur 
olmu derhal tstanbula avdet 
edebilecclderdir. 

• • r .. '· .-: ~.~"' • • ~ • • • 

Havalarda 
Hamburg'a 

hücum 
edildi 

BİR HEZİMETİ 
TARİHÇESİ 

~ı.., te1;,k . ır .va ~ b,arcti 1 T • bl ki• l -
~ lıaııd· kı e!Sğı a.Cıa!arın fr~a- 1 '8 llS il a l ya l 
~i>ı bır\>.atıncta ~inkat.;·~- ko trol ,,,~iı·or Falanı'ıst gazeteler de lıııqp,, ,:u:eket oifi· 1 • 'ber:•ber Rl ll vU ., 
ttııı "' ••ald b sans:.ire tabi tutuldu •Yeeek .c. , • ~t- tevlit Londn., 10 (a.a.) - Yuna -

llollanda Kraliçesi 
ve Belçiha Başve

Alman ileri harekatını durdur
mak için akim kalan tedbirier 

kilinin nut11kları 
1
. lngiliz tayyareleri Berline 

d bombalar attı göndermişlerdi. Piyade kısmı 
Londra., 10 ca.a.J - Bugün,I e 11 ft~3YIS küllisine gelince, yalnız gecc'eri ı/'~ni gıbı kK'bU:ı ııaahılır. • nıstandaki lııgiliz imparatorluk Madrid, 10 (a..a..) - Dün öğ

l~IJ{ !<~ete l?!Jvyetler bırli\(i kuvveth•rinin tahliyesi harekii.- ren. ,, .ne güre İspanyanın da
Almarya, Belçikayı, Hollanda- LonJra, 1.0 (a.a.) - İııgiliz i .YI yürüyüş yapan bu kuvvetlerin 
yı ve LükS<'mburgu isti!§. edeli hava nezareti istihbarat bürosu (Dyle • Meuııe) hattına. 13 ma-

~i nı Sii/~~yeti Rd~- tıııa müessır bi~ surette .i~tırakı hılJ ı.ıa ·esinde ba.zı._değişikliklcr 
h; <le "ah·\\ t_ ~hde etme ;İ- ettıkten sonra ~ımdi, lngıh:ı do- yapılmıştır. Bu degışikiikler u
h·11 ~1arakaınct iliaınrtlerind~n 1 nanma.sının, gayretlerim ,arki · :ıun zamandıuıberi daJıili siyaset -

hir sene olmuştur. dün gece Haınburg ve Bremene Harp başlıyor yıstaıı evvel varmalarına. ioti-
< Conu ,.,,. 5 sütun & •• , karoı yaptlan hava ak.ın.larının zar edilemezdi. 

~'·~~n; kahuı etmeltedir. Bu Akdenızde toplıyara.k Sidlyaclan 1 te vıl1<ubul:ın en miilllm hıi.dise- ~========';;===ft 
~~·l ~ltrı~ e;mnmıyeti inkar ka- Trablusgarbe ve Bıngaliye di<ş.- 1 !erden biri olara.k teliı.kki edil- ı• R E S I\1: İ 
ıı.~i".iııe" ~akat_Sta.Jinin devlet mrın a..~krr ve malzemesi gcı:me- mei:tcdir. 
l~,.,1 hı teşıg 1lmesı bir vahamet sine mftni olmak keyiiy~ti üze-'j 1 -- Madıide ve diğer yedı ~H A R P== 
~r •n te;'.~ .~lme7, Başka amil- ı rine tclrnif etmi~ oldu~ öğı-~nil- mühim mcı·keze yeni Hivil valiler 

1 

alt ~.ı f' 0 • 
1
,
1
'd etmiş v~hamete miştir. Malt.ayı üs ittiha.z c<lınenı tayin edilmiştir. Bu merkezler B LİGLERİ 

~ Dlin so··y1 .. m;o oldugum· uz ....... genışl:ği ha.kkıı:wia şu malilmatı --. 6- İkinci ordunun süvarisi, hu • 
wrmcı<ledir: mayısın onuncu gilnü Fransıa duttan 50 kilometre mesafeye 
Şimdiye kadar olduğundan 1 slivari fırkala.n (Meuse) nehri- kadar ilerlemiş ve (Bastogne) 

l)Ok fazla miktarda bomba.-dı - nin şimaline kuvvetli müfrezeler (Sonu aayfa & sütun 1 ci•J 

ınan tayyareleri akına iştirak et -:::;-::;:-=:======:::::.:========:.::=:=:=::::: 
gitmcdiklenni bilmelidirler. 

~~ 1iıuıc~~~~-ı~;rliğinin bir torpıdo muhriplerıyl<' dı>niza:tı - şunla.r<lır. Kadiz, Segonie, Sala- • _ •- • 
~(j,'.,\llıeı·ika ~ ır. . , larılım mürekkep bir deniz kuv-1 manquc, Cuenca, Kordova, Za
hir"'ll<ınııu nar_bıye Ntl7.\n veti, Alman ve lt.ı.lyanlnnn Af-1 morave Ba.lear ada.lan. Bu yeni 
\ı;ı... "ahnın.~ut1'.'1 ıse hakik~ten riku P:ıhillerine vapur o;eçimıek te.yioler, General Franoo'nun en 
ıı,. "Uf e..ı;ı - . mube.<ısiri olarak teşd•lıüslerini krllamaktadır. Alı mühim yerlerde kendine sadık 
ııı:~ Yii1t~tb1 Iır. Çiinkil bu ka.- man ve İtıı.lyanların Frnnı;ı1 ka-: adamlar bulundura.cağıııı göster 

mişlerdir. Bu hücum esııaaınd& 
on binlerce yangın bombası ve 
yüzlerce ton yüksek kudretli iD- 1 

İn ........ J'Clllllİ ........,., til&k bomba.lan atılmıştır. ' 
,.~ - Ramburg ve Brmenin ilstil 

FIICRA 1 

Parasız nakilden 
cayanlan tenkid 

Hükumet bu iyi işi başı.rmak 
~in \'lll>urlar lıazıl'!ıyor, trçııler 
diziyor, her çeşit nakil vıısıta!a.
nnı eli a.ltında bıılunduruyor. 
Nakil bedava olı.:yor amma, na.
kil işi büyük masraflara daya
nıyor; bu masraflar ise de\'Jctin 
bütç~sine da.ya.ıuyur; devletin 
blitçesi ise milletin clisin<lcn tır· 
naj\1ndan fedakarlık rn•hiycti
le ödediği vergileı;ne dayanı

yor. 

Kahire, 10 (a.a..) - lngiıu (Sonu .. yfa 5 sOtun e d•J orta şark umumi kvw:gjhrnın ___ _;__;_ _ _:_ ____ _;_ 

'•rı,t artı. işgal ve me,~nliyetli bir 1 m sularından geçmek istedi ide- mektedir. 
lal'a lı bir f!<ic:n bu ı;at en ha- ri 1.anne<litnektedir- Bu ise lngi- 2 - J<'a1'1.Ilj partisi gazeteleri
la~ ftaıı'1ı ga.zetecı kail:ır harp li" donanmasının va7.ifosini ~'?- ni dahiliye nezaretinin sansürün 
llıe açığa r.' Amerikada. acık- 1 layla•tıracak ma~ıv<·tte degıl- den istisna eden emı;n iptal edil
l:a.~~l(.n , harp ta.raftarlıih edil-' dir. Maamafıh sı>)alııyetta.ı· mah ı mes.i de bu tayinlerle al8.kadar 
'i(ı E{ÜltırYarle. levazı.nr t.a~lya-1 (Soı1u •avfa 5 sutun 2 de) (b·.Jnt; s..;ayf.ı. 5 aUtun 4 de) 
• ~·'- lrnfı]•J · . · = w .,....,,.. 
Ya, ~ gö . \C f'rJntn hin·):.\ VC - ". ~ --- ---- -

hinde bır isyan çıkarmak ihti
mali kuvvetli addedilemez. Bu
na mevsimin sıcaklığı da ilave 

tebliği: 
Irakta, Rabbaniye ,.. Baara 

(Sonu sayfa 5 •ttt»• 1 ek) 
~~ 

r-HARP-._ 
VAZnYETi ~ 'tııı,laf '!d•..rılmcsi tarzı teklif Çiınkü Amerikan devlet ada.ınla

li1·n~lice ~a <ılunnyor ki bunun rı d.ı bugünkü harpte va.1.a.nla.n
ı, ''· Çii~'k'Carı,e. v;ı.rm~k 1.~ru-' nın \'e bütün beşeriyetın nı~a.d 
ltı~ İl~ 1 A.lruaı:ıyar.ın Ame- dera.tı mevzuu bahsolduguna 
ı._".'.... ıarpt · · · tm' l di 

olunursa Almanların ne kadar ıı-----:-:-::::-:--:-:----,• 
zor bir mevkide kaldıkları pek YAZANı 

Süveyşe doğru 

."'1 ·••ea; i . e1 ıçti!ıap etmek ıman e ~ er r. 
l'tıı~atoısti~n de hiç bır sebep J3u meselelerde bızi daha ya
~Mn tnu1ıta: Amerika 1ngilte- kından alaka.dar edecek nokta. 
1.\ ~~~e vcia~lduğu tank, top, yakın şarkta bdlieııen inki:;:U-1 
~rrq0erıne l:a .•eyı _lnı:ılız.lcrın Janhr. Almanlar şım~ı bır J,u
<\ıll\a it Çares·d:ır salımcn yetiş- luGk:ılık devresı ıc;ındedırıw-. 
~'lb~anya ici~n~ t~v~H!Jiil e<l .-se Çıkacak patırdı, bütün cmare
~~~i Cıı bii- 1 ,1 ı~11t~ızce, ı ı•ta Jcre nazaran, yanıbaşımıuın. ~ 
i'"lih.. .01nıa& 

1
;< hbıls ıle bıına. re yan etmek rau •. akkak goru

~t~ı·. Ala alkmak zaruret ıııİ ·ıır. Bu, şimdiye !tatlar Al
ı./rııe':•knrıı:ı~~~ya ~mcrika ile ın:.ıyanın gir;~Miş oldu~ iş
n ·ııri "- Yakat 11 bır şey !rny. ıerin en zoru ve en kanı;ı;.: ~ 
~it\ lıır f·ıy• harp cıkan-sal Jacaktır. Bır kere Alnwnya ıçın 
J. \raeQ':r. ~;;·a~ olnbile~rfini muhtemel harp sahnesi ile mu
lı..~~ Pıı~ıaıın uku ha?~ Amı,ri- vns:ı.!a tesisi imkiı.m 7.ll.y!ftır ve 
ı,,,ı"lıe~Yayı 1Ahat.Jı:r ve belki tehlikeli bir harekettir. Tayyare 
ij'lıııı lliltukı menkaya karşı nakliyatının, para.şütçlller. veııa.
\...~rı öyı;rı;. Amerika devlet irenio biiyük nısbettP istiHilar
~1 lc OnJ·ı ır _Yol tııtmııı,:turj ıfa iş görmeleri pek siiplıclidir. 

~lıda~ n hıç bir telıdit lf'olkta olduğu gibi Filistin vej 
vaa geçireme&, )ı(ııırrda dahilden İngilizler aley-

kolo.y tahmin edilebilir. İngiliz.. Eme/eli G•n•nıl 
!erin otuz altı saatte raptına Kemal Koçer 
muvaffak olduklıı.n Tobruk bil-' .1---'-'-'----~"---:. 

Ege ve Yunan denizi kıyı
larına inen Alman ordusu
nuıı bue;ünkü hedefini Sil -
veyş te:;kil etmektedir. Sil -
veyş, Britanya için bir "ha
yat ukdesi,. dir. 

Sirenaik'de, Habeşistan et
rafında. cereyan eden kanlı 
sava.şiar, hatta Mezopota.nıi
deki ayaklanmalar, Giridin 
iJlt ve yakın hedef olarak se
çilmesi ve Akdenizdelti çar
pışmaların hedefi Süveyştir. 
O .ıebeple, Büyük Britruıya 
Orta Şark ordula.n ba.şbuğ-

csonu sayfa 4 aDtun 4 ;le) 

tün kuvvetile ayakta duruyor 
ve Almanların böğrüne batıyor. 
onları Mı~ıra doğru ilerilemek
ten menediyor. 1ngiltere gerek 
Tobruıfu, gerek Mısırı, gerek or
ta. ~arkın sair mühim noktaları
nı bütün imparatorluk kuvvetle
rile müdafaa.ya kat'i surette az.. 
metıniş olduğunu ilan etmiş

tir. Alnıanlar ilk defa olarak a
zimli ve Iıazırlıklı bir İngiliz 
müdafaasının çetinliği ile çarpı
şacaklardır. Öyle tahmin ediyo
ruz ki bu Çı\rpısma Alman or
dulannm milkadder~tında bir 
doolim noktrrı (P"kil ı'<l·'t·eı-tir. 

Hilııeyin Qahld YALÇIN \..ııı.------·--""' 

IRAKTA 
Vaziyet lngilizlerin 

lehine inkişaf 
etmeKfedir -----

Raşit Alinin Bağdadı 
terkettiği doğru değil 
Berne, 10 (a..a.) - Ofi aJa.rull 1 

1 bildiriyor: 
ı Alman bükiımet mf'_rkı:zındeki 

!bitaraf miışahidlere ırnzaıa.ıı Ber
lin Irak hiı.dieelerin•: karşı ihti-

1 (Sonu uıyf .. 5 •Utun 4 de) 

1 

j 
1 

Maarif Vekili 
İstanbul da 

Maarif Vekili Huıan Ali Yll
cel dün sabahki ekbpresle şeh
rimize gelmiştir. Vekil garda 
Vali ve belediye r<·isi Doktor 
Llıtfi Kırdar, lstanbul Üniver
&itesi rektörü Cemil Bilsel, Ma-

Yazan : Aka Gündüz 
Hükümet çok yerinde ve bıı.

bıu:a tedbır olmak üzere bır ka· 
ra.r aldı: 1sta.nbuldan ken<li a.r
zularile ayrılmalı: istiyenlerden 
bir kısmını şu ve bu sartlarla 
par8.8ız na.kiedecek. Yerlerinin 
tayinini de kendi isteklerine bı
ra.kh. Sevk cetveline yazıldık
tan sonra ea.yılmama.sıııı da ri
ca etti. 

Son günlerde görillüyor ki bar 
zı. vatandaşlar yazıldıkları halde 
vapurun hareketi saatinde ca
yıyorlar ve cayarken de nefis
lerini hiç bir mütalea. ve müra
kabeye t:ilıi tutmuyorlar. 

Tek tük ve çok ciddi sebeplere 
daya.nan ca.yış tabia.tile kabule 
şayandır. Fakat bu, bir yekun 
teşkil edecek dereceye varırsa 
iş değişir. Hükümetin yüksek ve 
babaca duygularla aldığı her 
hangi tedbir yazar bozar tahta
sı değildir ve cayanlar Ak.saray
dan Çırpıcı çayırına, Reyoğhm
dan Takaiın bahçesine pikniğe 

Bu masrafların bir tutamının 
olsun şu ve bu ~ekilde bi,. cayın
tı ile israfına ııebep olma..,iTa hiç 
birimizin hakkı yuktıır. Cetvele, 
güne, saate, to:ıaja, va~ona ve 
heptıinin üstünde hepsi için pa
raya daya.nan bu işde son dPre
ce ciddi olmamız gerektir. Hem, 
bu garip cayışlıı.rın bir kötülüğü 
da.ha var: Caymıyaca.kların 
bil' \>eya iki önceki cetvele gi -
rerek vakti zarnaııi ile Y•'rlcri~e 
yerleşmeğe engel oluyor. 

Bu gibi hafif hareketler ya
n!! daha ba•ka kararlar alın -
ma.sına. sebep olabilir. Meselll. 
mhhi ve resmi sebeplere istinad 
etmiyen cnyn.klardan gidecekle
ri yere kadar olan ınnsrafı (tah
sili emval) mucibince hemen ve 
nakten a.lnıa.k ve8"ire gibi. 

Samimi konuııtum. Güceno
cekier, güccnmclcı irıde scrbets
tirler. 

====================== 
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GAZETECi 

-

:t t EY., 
maaşian;nn yo~'.. 
malanna başları~ 

Balık fiyatları ıy asa 09 rk ailesinin/ Şelıre otobüs .!!~~~:i'U: ı 
b ••k k t • J•Jdi tan itibaren ba§lıu1wışt.ıı"311 ' u sene yu se • f emın e(tl lamalar 9 dan 12 ye, :ı;ı. l' 

17 ye kadar olmıı.k \jBel't 
Diye bağırdı. Demeye uıecbılr oldu.~ geç nme masra ı ym 20 ine lwiar de.-.ıııı 
Sonra durala<iı: -- Rıca ederim, Melah3t ha- Bu •- balık ııııtıan, g~ Otobüs mübava.ısı icln tram- cektir. Bule<'iye ve id:u o:' 
- B~! •. Ne dnnıycır - ıum!.. Gideceğ!ıııis ycırd.e daha 11enelere nazııra.n da.ha yüksek- vay idaı-csinin açtığı ıİıtmakaaa siyeden maaş alan · 

sun?.. A!.. J.Wl.!bat! .. Şuu. bir ru; ımlhim degil!. tir. Buna aebep, bu seneki ba.hk G • f/ h f 1ıitam bulmuştur. Milnakaaa ı:ı&- tam ve eramilin yok~ 
llE!Y söyle!.. Gidiyorm yUıı, Ucdi.m. saydınm. geçen ııenelero naza- e.çen Seneye RlSpe e aya tice$İnde hir .fırnu 140 bin lira ayın 12 inci nazari.esi ı:w· 
hadil Fakat itirıı:f edr:rim ki, zih - nırı dalı& u oluşudur. Bu !!eneld muka.bll.1'de ve alb yedi hafta \ııP8caktır. __.,/ 

Arlmundazı Caminin karısı nimde, gittikçe büyüyen bir ah ı ı k gün" ·· yüzde 20 h /ıJ " k J ••k [J • zarfında 2:5 ~ lcıçilik 20 otobiis -o--
lı!cllhat otomobilin k:apısnıdan de~ctle Ca.lı1ıenin bu esraren - ~en·~ 8IJ W:,

0 
k= teha.l\lt pa a ıgı ne a ar gıı se l teorin etmeyi ta:ıhhüt etmi~. lkı· kahve k 

doğru .eğilerek: gız halini diişiınmektaı kendimiı etmektectir J Otobüsler Ba.sr.ı. yoluyla getir-
- Gelmiyecelı: miftpisY Biı>- alamıyordum. ı Kalkan bu aytarm. ınaMciil ~earet Vt>klleti, memleketi-! nesinde bunları, 1,633, 1939 mar iileccktir. Sipariş, enciiıneni da- J..l 

ası.ize!.. Acaba, Calibe hakikaten uy- olduğu ~ bugünlerde az tn· mizdek.i gıda fi:ıtlıırı haıtkında tında 2,()4.5, l!HO m:ırtında im! ve dahiliye veküıtinin tas- lı ;;,.ıJ 
Dedi. Jı:ı.ıuıı. ytirüyen, g-, mühim ve tulnıaktadır. Bunun için bu .,.._ 'e.aslı bir t.etk:ik yapmıştı: 1941 2178 kurwıla tedarik e<lebilil'W. dil<lerindeıı .ı;onm verilecektir. Verilea emir lıilii.fml' f'. 
- :Meıl&hat hanım.. oh.. -. kcırkıınç iııler gören tıir kadın ne kalkan .fiatı 50-80 knnı4 ara- sene131nın ilk uç a;rında f.ıatlar- 1933 senesinden beri beş nü- Diğer .tam.ftan hububat ihracı 23 ten smıra açık bulu;! P 

le •• ~dı.. pek millıim.. mı kli?, 
1 
smdAdır. ı.sercan, ıüınüi ve t&-

1 
.ıa yittdo 8 ~betinde bir yi.ikr fuslu bir aileye m~.hsus gı<h mıılabilinde Alınanyadau da o- velere = -verflı'1CeiJie ~ 

Diye b'r şeyler kekel.edim. 'Zira, Ollllll pc-stalıaııe<len çı-I kır balığı fiatları da 81}.100 ku- selnıe ka,y~ıştır. Bun.unlar masrafının memlekctln muhte- tobüs sipariş edileceği haber olunmaktadır. Bu n:ı~Yıt"r. 
Cami ı;abirsr .. bir halde: karken gördl!ğüm hali son a ... 

1 
ruş arasındadır, İllta.Yrit iM ~ beraber yükselme daha zıyade lif ~ehirleriııdeki arl.ı3 nisbeti alınml§tır. Bir Alman firmaaı dıköyüııde Piyasa ..... 

- Yahu! Ne ııöylenip duru- rece g;,,np, i.deia korkunçtu. -!-O ıı.rasııdadn-, lkincikAnun ve .şubaltadır. Mart ııudur: . ı bele<liye ı~yasctine 30 komple! Abbas Şükrü tarafııu>"'" 
yorsun? .. Evvela atla. arabaya!. Caddenin ışıklan a!bnda ·ıo ta biraz gerileme görülmüııtür. otobüs ile 100 adet dörder ton- edilen oo nuın..raiı 
Zira polis burada l:ıuakmıuı kalal;:iliğuı arasında solgun yü- ~ Şimdi vaziyet normal, hayat u- Ankanıda masraf 1·896 ku- hık kamyon şasesi temin edebi- bire kadar at;lk kaldı~ 
bizi! .. Şimdi neredeya görti - zil ve donuk gözlerile o bir i::ı. - y d euzdur. nıştan 2:166 kurıışa., !stanbtıl- leccğini bildirmi->tir. Bu sipaı;şl giln ve K.andillijsi:ele C'> 

nür'. aandm ziyade, bir hayalete ben azma Ve Q- Harblıı başlangıcındaki fiat-' 1!..1~ ~.~;.'.,~.~~Sıı:; t.e da.lıiliye vekaletinin tasdikin- 10 sayılı k:ı.hvcluı:: c de 
Cıımi akabinde: ziyordu. •-- · beti _,_ --•d 1 · fi.. u ...,_ı den soraa verilecektir. 23.15 d• açık b· '--' k J bı•r ""'" 1llB e g)u-.. ııw. e en kuruşa., Adanada 1,391 kuruş- !s v wuu 

Dı)~~~d~tladı w ilmi m. k::. :.
1:.!:1!:Z:: UffiaCl arın !~: ;:!,.~.e : = Wı 2,763 ~ o~~b~~ l~~ 200 fa':.U. m,~, ~::z.a·o:ı.tl~W..-. 

!un: an tutup otomobiliıı içine dan, köşkten çıkınuı, lııtanbula d"} k} • memleketin mubtelü tarafların- Ticaret Vekaletinde tetkikler ~ -- !ardır. 
llôktu. Şoföre: ımniş, bana t.elefon etmis, sonra ı e en da yüzde 30 il! 50 araııınd& yapa!Lltr 5 nüfuRlU bir ııilenin G k o.. !'il 

- Çek! .. Jıte bu kadar!. Galatasaray postahanesindeo oynamıı\rtadır. bir .11~ ihtiyacı ar:ı.sında 66 yeni ir ı·e ·m e-n~r r:: .. :yre. ıı 
Oıye baf;'lrdı. çıkıp beni .ntmeıni arzu ettiği · 1eta.mıuI Hallı: Sandı"" tan. - kilo ekmek, 8.5 ltilo et, 5 kilo ft • Halk vleri ve nıe ..,. ,.. Vekillet, oa -'' nevi '"da """' G>J"l • 
- Affcder'"do.1fz, Mcl!hat ha- lıi.r yere mi ııürllklemek iste - fından, Yazına ve Dokumacılar 1 maddesini esas "'!;tarak ;Yaa §eker, ~ gram hve. 50 r=nı "~"" "' Jerde sergil-"r açı 

nıın. .. Diye k ·kcledi.m. Cami! mışti ?. kooperatifine verilm. pamuk ip- 4.7 lira geliri olan beş nüfuslu çay, 2,5 kilo zeytiny:ı.ğ.ı, 2.5 ki- Dün ea.at 16 <la Mabuat Bir- 19 !lryııı gezıçrk ıı::ı~ 
Kusuruı:wı balona.'.. önce sen- Ne ya:ptığmı biliyor ımıydıı, likleri miktaruıın asaltıldığı v&- bir aile için bir geçinme tetkiki lo sadeyağ, 3 kilo pirin~ Ye bul- llği,,dc ir resim sergisi açılmıf Hail . d kit 
den iJ r ricam var!.. yoksa, r"•-"" dolqanlar ;glbl-b wyetlerdeıı ..... ~!makta.dır. t""' gur, ı kilo ma.karna, 2 kilo ha- tır. "~,i. bütün re: imlerin mev ~.crın e a.p, > ~,- -· yapıruı;tır. "'1'<i ailesi tipi diye ··• reslm mekteplerde e ,. 

C",;ı.mı, tuhaf tuhaf yüzüme ne yıı-ptığını bilmeden ni '"El-J Bu maksatla Anka.raya giden kabul edilen bu aileye ait mas- mur, t·- 1tilo nohut, tll!lll"yc, 5 ZllU lim•ndan ilmi§ !maltla klu ohnak ü.ı:cre t: 
b:ıl:•~a.1i: . ket etmekteydi?. kooperatif müdürü 1ktisat Vo- kilo so{,:ın tcı'lhit etın.i;;lcr<ll". bare ~r lıcr ~;;a.'nın yni mev· gıler açıbcaktır. 't.'Til 

Allah a;luna, ne var 7 •• Araba Ereııköyiinden, hasta' kiileti ae>ıdtndo tıeşebbüsleıı:lo ~ ... ~PlarıDa göre aile 1941 B h lal'liıuı da nlaşıldı ı zuu keı•di z -viy irtclcn ııllSll · 
ScnJE> bir tuhaflık var?.. oldm~" halde, ıı-1 -'-"Umis-. bulunarak tevziatm eskfui cibi .wuwuua gelirind;)IJ. 2,'732 kuru- u eeap 

11 
- gördiP.ünü göıitcrıı:resi itibarile zerine a!Aliı.~ brlar , 

-.,- ......... " ml gıda --'~"'('n• ı'çm" cerf•• gına" g0re Tiirkiye ;ülc .,ı:ıeçiıni Q --'ıL1ora >v.elo.....,1•1'CiJf• 
D di. ti! yo.pılmaınnı dllem'.,.""· Koo....,.,ı .,... ............ - '"" t;ok entetChl\Jl•.lır ••n"""' .._,.._, • .-.. .- mcsl Mizımdır Hıi.lbuki 1933 se- hem kolay, hem de ucuz..\ılr. ı ,t,.yn· .,.;;., inlnl.:-ı 
- Şoföre SÖ).le AıOJaıiia saır f. ı bey, onun köşkten çıktı- ratif mUdUı'll. şehrimim dönmüş, · ı Sergiye !lrtirak ed~ıı ı es ın- • ı \' - .. ·. ıc 

Bin'. ğmın farkında mıydı!. onu takiben •n<lık mMtirü .A:ıı- !ar şuruaniÜ-· de gen lik 11ugısıı.tn 
- Rokıı.ğa wı sapsın 7 • Acaba Erenköyüııe gitmeli karaya gltr.:ıi;tir. k • ı ı Avni A~ liaşnet Aka!,\ pılacsktır. 
- F.vct. C'V • . bir daki.kıı m- ııuydim •. İplik tevııiatmdalıi 41ksiklilı: z a r p e y n 1 r r n e Ne-jat 'Melih, Yusuf Karaçay, AJ." rm t 

zi işgal E.dcce<nm ! .. Bir otomo- Cali '.ıe tekmr Ereai<öyiine ıni yüule 80 ıııisbetind& o!dnğıı ııöy- U 'i U 
1 

Turgut •A.ta.lay, illıa.ıı Ara.kon, ı B .. _.... l" da 
bile yetişmek istiyonıcn! .. Ev- danüycırdu?. lenmeldedir. Fan.ık Uon, Kemal Sönmezler, •--~L,-1 . .,•_ " 1 
ı·cll ona yeti;:nlim!. Eul.ağımın dibinde Cim.inin k -u·ı·a~" ' .. ~·tfr h k a 1d1f1 d 1 Yümta:: Yener, Agop Arad, A- ~· ....,.u w....., F_.,,ıJı!>'L, 

Cami, caıı sıluııtısıle kana- siııırl('nmiıı eesiıı.i jşittim: 1 · bidın Dino Nuri İyer Selim Tu- telif lrnzatıı.rıı'ı~ -fiııil' 
na lliil"<lü· - Allah Allah! Uyuyor mu - teşkilab m.e· ran ' ' lan alarm t~r bek 

- Aha!_ Mübareğiıı bir dal- snn, yahu?. Sana !Al aüylüyo - m· ur alıyor . ell.Ml yapılacaktır. 
gası var' rledi ' • Yardım sever ror 

- ~~! ~di 00. ifıfı bı- rılZ_:· Affedersin, b.rdeşim!.. İaşe +.ipilltı ticaret ofisi lıt- yeni pennir rekoltesi ihtiya- G ı~ı. otomobil tinin toplar' ! 
rak!. 'u ookağa fl?.palım!.. Bir~ Y mi söylüyordun?. tanbulda faaliyetle ge<;mİf buhın ;:, S ~ . ......,. •;ı var Yardımaoveıılcr ce:ııı»S!'. 

- - Ayol, o ııokağ.a ııapılmaz, 'r saattir, söylüyoruz ya- ktadır v: k"' t, fiııe · t k J d h /d ""'"" ı m1 . e ... e o !J'l'!m - Ca ge 't0Ce ereCe e 0 "l!•T . ,..., .. l' ,.,, Part.irle topl:wıı::sş ~·~ ~ .. b mem.."lu... hu! Be.,"iıniz d•igııdalar gali - den memur alınııuımna karar ~ , &<'.. Limanl.«r umum muuur ti;;u iŞl.eri gö~ştilr. I>"'· 

-- O rolde yukan eı>lrağa 1 • bn!. ':ı:na bugün telefonla se - vermiştir. Bu memurlar, mü.sa.-! k _ "'"'"·"'-·· t·· Bu '&>~yeye miirıwatla &'<>e va- . td< to 
- P<ıki !. Şof;;r, oylum, ııu n~ d · gelf'<!eğini bidm Yiioel - baka imtihanı ile alınacaktır. A- Geçen eene tıe:YU, !8 ~8! ruşo., çı tıgı . ,,.... ~'.uş ur. . . purları ile gelen yoleuların oto- cenuyei rar • :,::....-' 

yuk:ırı.ki sok:ığa sapıver! .. Fa- tı:n~ lıal r Yenlim!. Pek mem - hnacak memutlıır art& mektep. peynıı:ı fıatlannda gorillen ıhti- peynırler, yem m:ıl:sµI ııeyru.rı mobil s•kıntısı c~ktiklfor,ni ve __. 
kat. Allah ~ına. ne yapa<'ak- nan oldu! .. Sen İtalyan mekte- U... ve yübM İaı'.ııul mezunu o- kar .hareketi 'üzcitiııe fiat nıllra- olduğ~d:uı. :fiat~ n_ıirhtanı geceı in limanlaİ-ch otomobil 
ır;ın kmııM ?. Av mı takip ediyo- b "okuduğun için, buı.r, İtal- lac&kla.rdır. llüsabnkayı kaza- kabe. koın.ı.syonu gcrek l:J?~az da aşag1 olması teamill ıCaba -1 bulıın<l:ıruhııasmı ister.ıiştir. 
ruz, b.ı! ? .. Ne vpr?.. yanca Ja biliyorsun'· İtalyan nanlara, barmı.:ieki dereceleri- peynır gerekse kaşır peyrurm~ tındandır. · • {İ.z" t 

H" !. Merak ettim. Demin kadmile anl<lfl1lllnız!.. Vakıa su ne gore- maao verilecektir. j narh koym!1ş ve. ~u _narh, yeaı . M=1afih, ~e 3. 5 ku_:ıııı-ı·~ . . m .. l . . 
hu tarafa s.- ııan bir owmobilo sır:ı.?:ırda bir ttaı,.an bizHn için mahsul ıdrfık edilincıye kadar lnk fark mukabilinde fevkalade İngıliz kor vrasyon ı,ırketi, 
yeti~irsen cok iyi olacak!.. pfk patik, bir miııafir de- iKTiSAT devam etmiştir. Yeni peyııir re- denecek şekilde ~nır bolluğu İzmir ve mıntaka.şını!aıı 4 bin anaô 

Filhakika sok.ığa captık. ğil amma. _ 'Bıı bdm cidden koltc:ıinin f8'1kalilde bol ve her görülmektedir. ton kuru üztim alııııı;tır. I<'iat- r 
Şofönı el"' idim: merak edile<-.ck bir kadın!. türlü ihtiyaca yetecek derece- !ar iyidir. Zineirleme EL>rei • 

- "Gahtasaraya 1iln. lll'(hım! - o~:un mubalı:kalt1.. Kauçuk idhali de oltlliğu piyJ1,.<ıaya. en in:ıh- , "'-tı'k tevzı"a'a ... ı Ticaraf B l b • arttırarak flhrn · · tlı> 
Biraz hızlı gidcmu. mi,ln?. - Bak:eana. .. Kadın buraya aulden an!a.şılı:naktadır. Bundan ~ ' • .ey er iE'!rl satmaktan sıı~J:'..ı ti: .....,,.A 

Borl'stiioo cfrodlmL pc.lı yabancı dcğilmiıJ! .. Bir Tar için do.l:'yı ııeynir fiatlarını ve dola- Vekil ti yapacak v • ve l-;ak Ven.tura adıi. 
Ü1l<' • lmi , en tar:tfa -merak kiin evine misafir gelmı.!. Qa--'-- '--- ı.... uk .-;..<.c"', yısile satışı ll(:rbcsl b~ra1< e (j~I' 'Jl m.i~leroi. Thincı Mİ 

va ı • nla ba'' aktayım. - Bir Türkün mü!. .__, -.... A .. ı:ıc; ""''""P"' münasip t; • 'ıia.rh al Ticaret Vekaleti İstanbul be-ı Beyleı.'hcyi iskelıısirufclti men· neticelenen m.:ıhk 
:Jc or Tarla.başı caddeııiııe - Evet!.. Amerikada tanıdı- lecektir. Bunan için ieap eden dınlm!Ştır. Nıı.1'h yalnız elde bu leıcliyesine tclgı"<Jfa, !siıuıhulcıa direk inşaatı tamarolruımu;tır. çu ıı:ıhit görül •• 

saptı. 0~· wızdc giden oiorııo- ğı bir Tlirldin!. Filildelfiyada aln:editif 1191ımştır. lnnan eski mahsule [flUilil ola-, ne kadar otobüs oWttğı.ı ve hun- Dün B·:lledıye Reis Mua.vini Lüt- nın 5~ lira eğı~ 
billcrin yaıılı:ı.rını'an gı'çiryor- tanı~ınışlarmış!. Et f• ti caktır. kırın ne kadar lastiğe iht.İyıtçlan fi Aksoy ve tele<tiye fen müdii.rü ı mahkiımiyetine, '.i ~ 
duk. Caminin itimzlaru:a rağ - Filadclfiyada mı?. ıya an Narh mırihince be}'RZ peyni- olduğunu sonnııştur. Bıı husus- tarafında.n tet!-il; edilen in.~aı!t sır.m wldine \O < .,..-. 
m ·n şoföre otomobili t:i nltıncı _Evet!. 8enin milheı:ıdis Yil- Fiat mürakabe komisyonu, rin k!IU811 perakende azami 55 ta kazalardan malumat alı~ -ı nmvdlk göriilmüii< ve mcnclire- yanın suçıı eabit 
daır ye kadar ı:li:rdiinUim, l e iten Böy!edi !. 'Bu Türk 15 _ 16 yarınki tııplantısında et fiatla- "" kaşarın d:ı. 90 kuru~ satıl- eak ve iki güne kadıl1' vekalete ğin 'ç l=nmdaki nlrtuııın inşa- der hcrai!t.i:lıı kara '. 

Ca.JibP.11.İn otoınobilinden o- 8'!1lcrlir · merikada im.iş!. Avru- nnı tetkik edecektir. Narhın makta idi. Narh kıı!d·rıklıktan bildirilecektir. Bıınd1n sonr.ıı sı için emir veı·i!miştir. Çoc ,;; nu .d ·1u 
eer ><>ictıı. . paya iıcra.ber gelmİlfler! lta.ıyan yeniden .iaiirihnesi muhtemel _ kMa bir zamım ~nr.a peynirin lastik t.-vz· tını Ticaret Vekfı- o• &.~} c...r"'l..,.l tev· "' ;1l 
. o ... aklt ~n <le:ece yeısle, be-1 kadı:u Finlandiyaya gitmiş, dir. 60, kaşar peynirinin <le uo ku-1 Jeti yap&Ci/.ktır. a..... ll.l .. ş, baba mahke ; 

1ll fena ~-1~ silzmekte ol~ Tlirk tııta.'lbula gtılııniş. .• Bu ı;e. 'kif eaiJ.c1i Hıimile bulun.an ;;. 
Cam.y~ doııdum: fer Fiıı.bınıliyadan ıre!ince !:adın '\"~a a~ faaliyeti ' nın çoougwıu düsiirt., ,. g• Biga vesaır Clt(·tkroen iJait.a- b. ·ı ko ak 1"' 

- Bcylı.ud~'. Ka~ırdık! .. Dö- da ona "ııafir -•~•s!. "'a": ~·-- yan•m f••'"''eti, "" . tak -• ,....,_t Ilı' ır mı et.ar • ny ,.rt· 
1 k f 

·' k 6~. ·ı~ ,.........., .,....,,. ~7 ">t, nıvu, ya ç:ı.l'IJ,.,ı, """" , e 1- • • • __ , ••• .,.,. 
ne im artı ' ayu<lB1 yo !. de- - Ya 7 .. Kimmiş bu adam? yapagı" ;,,,.,n..aı mmhlralAnnda 1 ' verıp ·~~'"""'' \"e •~ 'il dim _.___ -·-------- se gibi şeyler !:&l•ıı. 1'.ı.tau otel lar iPinCle hast:ı.l q 

H
. k"I te de tomob·ı· - V.allahi iyi bilmiyorum! .. I bo;lamnıtır. Fabrikalar, istfu.. hırsızl;nırııle.n Mus1afa -~ı..a • ' 
a ı •a n o ı ı ·- ~ ..,. J- la ııu·· kocası Af; , 

k
t j, ı; fa da la.mı-· · Fakat, galiba. bu Ti.irk Filfıdcl· sal mı.ıı18kalaıma ınliınessil lanınıc dün adliyeye verilerek ı k<;mesi.!ıe vcdiıı.ci aı;. · 

nın a L~ ır Y o YlM»- fiyada urun mild et hapis ceza- göadermiel«d.ir. YoıJmıd• mü- Çalan hırSIZ ~ıakal~ndı da sahı'bı' birinci ~ufü ceza malıl«'mesindel malıkcm~;_,_ tlC\ 
f,ına kaoı olm~ım. • y~ıış· b•.,'-"--...._ -·'"mı•' ha edilen . --L-·• ut• kil . ı· J ~.,..= N ' . b cak det emu. '" . .....-...... ......, YA v• yp.a. yenı .,_,yapa- soı-guya çe ınış il". tur. \1 '·k 'l!CYC - ~.~ 

olancıcf.:.i;::ı. u av -Hapishanedenıniçıkmış? ~1fın-~~E'8'°yaplıeceğizan- bı'r tu"rlu•• bulunamıyor ~1'md'1... fMiusiabfulaııu~unu ikıahrkve iti-, kaç şıı.lıiıdın daha C' 
y hu' d" rdu N" ıı.ı - Evet! Yani pek öyle düz.. m .... .........-. '8 ra a nmuuş m~ ·amece dıııı.ıının bw;;ka bir f,P 

- a · •yo . ~ gün bir adam o!ınese gerek ı ____ ..,_____ lıakkınrla tevkif kararı veril- k lmu; ,1 

olan bir adama da bu
1 

d.-rece Bilıneın, ııeWıı milbandia öy.İ.e r iı:ıtir -1 1 tır. _..s· f" kıı.dın nıa-aJcı v-"'- Nere- Adliyede t8'1·' 1 
. · -·..,uaz... . diyor!. Şehrimize gelen Evvelki akşam yapılnn bir ka.la.nııcağını anlayınca. elin-
~ .~tlıı da kadın takip & _ Adı neymif bu adamın? hırsızlık v&k'a.sı meş;ıuden ad- den :ı.ttığı gibi var kuvvetini -r .c· 1 tayin fer 1 

:w,,ı~;t benim vüzümön deh - Vallahi bilm.iyorımı! .. Fa- ı::ıipdır liyeye l·eriJmiş ve .ı:!1111ı~ması tabana vermiitir. Halb'1ki biri Adliye VekaletiullE
0
1 

. . ~·. · '--t her .,,_,,e bu anamıla eı1te- SuJton-ıiımet wincı sulh ceza. tenekenin başı.uda kahuı bel;d- •u;;ö·~ -v mu"d,leiunıw-"i"inc ~-• f"..t.inı gu•u!lıffi için hlı; giilnıck ""' 1 Zi'~pek .: din; l ed' Şehrı:ıııize 800 ... _.,,_ bir, 30 4-1-\~,.a '°" = " w slziıı' reean.. nı. ıyı em ım ~ mahk iade .ba.şlamı.ştır. !erin ı:ıııl koşar, kaçar olanı L!L ne göre bı: kere ~P1,p 
_ Cii.ıni sallapatidir!.. Valla- amma .. galfüıı. bu adam _FiHi.<lel- ::dıkdık ~ş•~~ oglmelına~~%ere. 830 'I'ntuian zabıt ve Gıdtmun YU8,!.Jilıı! ardına clüşr,1iis ve ~ok Sa1UJJ1iui yaralam:ı:(i yin ve terfilerde ı.z:. i.fJ' 

hi, sizi mür.iın bir ·sinizden a- fıyada. -1 ıdam& mahkıim edil· -· da iiir:'.ıWı.a pre vak'a "!iÖyle gitmcd•:n ens.:!dne yaııı~l\ er • Er<'rıkÖj"'.lnde 'l!.'teroefendi oo- memuri:ınndan lli ' 

)~vdıık =ııe&,rim!.. ~ ~~ne~leh&~~~ lik A&;:~k~:_1< h~~~; ~ı 1~ 0~1~~;;1;:er sabıkalılardan Yu- mi:,:. hoş a ma . D;iitr ta- ~~ :'~~.!ieclı ~Js~:: =~~ ;~av:;~~~f~1~ 
"\ .-yler!. 30 ton_.aruında haı:ı ııa.ftııılin suf; kc ;ne iyi bir ltısmet ara raftA!ı ·~ı:r.in allndı..;ı ııra· kağı 7 mmıııraılı: oturan İru!:ma man Oğ-.ız A.nicara n',,,.. 

y • s b h - 1diıma mı mahkfım edil - vermegı kabul etmiştir. nıak üzere oilllıııilıı, urada ge- ba. silıii ·· ü de tlCr ;;ev len bi- n« ıı.fir gil.nıtlı ve eski bir ala- mi rouavinUğine; ~..ı n 1 a mif-.. Oh!.. 1- . ------ zerken Tahta.kaicdc önünden haber çekip gitmiş, ooıı hiı· ıfa '-"'t ;iciil!ı.<..leıı .a~ala.'"lı·dıı. kıı.v~,a memuru Hay<lar dl> ,1 

-Ne var? Olmaz reı yani?. da böyle ııeyler ~ i- gitmekte olan ·r Y.iYfiü ara - ha bulmn.!' •.'rnUh vlımunuı· ~·ka ak tlı ...,.ı !ıırt::ıdım bıçalt- ra me.ıu·ırlı.ığuna t ~ · 
- Ha.yır! .. Oawı i<;in deır.i - nanıyor mlllJUJluz? Da.ana gözü il~ ven-kata- tır. lj h ·'lr • tte y:ı.ralaı:u;tır. Ya- !erdir. -~ 

yorum'.. Bu adam da .:ıeaba bu - .U:ı.yır, bayan lılelıiha.t, i- rıffuıd:ı bir tenôke bulW1duğu- Mlıyeye ,·erilen ııı ;ıc ı. Nnır.une hasto ıı:ı C· 
ak§= oraya gelecek mi•. naııııuyorum! n:ı g:i:ı:ıili.5tür. A.cele aııaşıp helva tene'·eı·': bir:ııci wlh h' - ı,fo..,ı.ı"" ve suçlu Meh-

- Belki kadın getirir!. Melfilınt, benim iı.deta müthiş hırsı .. madan gözü:ıün kuyru- k' ·nın b=ına ~ıkarılınış ve ;;ı.kal:ınıruştır. 'ltfu•• sab'Jlkı!• 
Bu aırada C8nıia:n karıı:ıı a- bir isvıuıla ver<li<!im bu <.'C'Vaba ğu i:o :.J.kınr~ bunun silme tn- sudu 1ııratzlı"-ııı ftil'af 'ettiKin J ı t~ı.. t' lfl '"• 

tıldı: pek ıiayret etmi~'ti. Birdenbire han l.ıe1Y"sı ik dolu olması yü- de.ı'ı tevl:if eılJİıni§tir. 6 
'' · .armayı ..,,.a ıayan __ •---

.&DONE liEDELİ 

SENILLIK 

Ti.i1"kfy• Eetıebl 

1400 K .... 2700 Krf. 

760 • 1-4i0 > 

400 • 100 • 
160 > ıoo • 

1 AYLIK 
3 AYl.IK 

1 A'iLIK 
-- Oh!. Ben ispirtizma,yı .ok •aı;ır.ıuıuc reğini oynatmıştır. Fak t '·el v .. . dm mc:.hküm o!du "Yo"' S-'-h., ııı -.• 

11 lh 1+11 PAZAfl -~ · 1 " A b ·· ··-n h d a ya " vay1 ne yapma- 1 ~ .....,. ,.,.. 
Y'" mern.i c .... erım ·· - Ya! dedi. Halbuki ... Halbu . rıı. a yun:':'" '.. 11 

?. ııe - lı şimdi• .• Onu da cma P.t Jai- fl-'l <lort :ı.y<lanbeti mevkuf okuvuc;.ı. rı içir tel 
14 

Aeblülll•" 
1360 1 Dedi. Medyum hiç gö!"DUJdun ·, ki birtok inııanlar bu ruhlar hıi.- ı \illl•1~'\. Tam: mr .ınun~_.~'· ten- resine koya.ına.zla.r yn ?. Bu ba- buLıı u:; koc.J.>ı Hus yin A \·r · vi mü• ..ıı ·-a m• ,.11 28 Niun 1867 Saııra baruı döndü· d;,. • 0rı·ıe """"'W Büt' u··n dun·· • haca yer ız:onrnce 1:en=eyı u- gö .... , ']" ı'zcr t vJiflı ·t • 

Oll• ı.111, Ay 5, Yıl: 941 • Kmr ı ~ ~ ___,,,.,, ·· ı t' r.· it aJ<l k + il varla cıYıyıverinıe!. ı~c • ' ; ~ ·n ılll\!ye f!} • nü hi.ts.nı<ı. ennk ".y"~ 
_ Kuzum iliye sordu: Sız, ö- yada... hatti, jlml cemiyetler 61~-~. c çe .ıp uc Yam. er B d . b , .... ··ı .. tiği • a. ·a l;apıılwı gi •' ire 0 tarı·n· ten ı·u·ı ... -ı ...,;, ,..... ı ~ .. tın~ hızlı hızlı • urlimc"e unnn a ıca ı c.ul}\lnu nıu~, ...... ~ 

Güne, .... ı. kindi !üloı~~ y•a_.h;;ına, iııııanlara gö var. !km biıılerce! .. Tecrübeler ,__ ,· . n. ma~· 1 ·a... )Jı~tc·i .iaudarıı1ıı ~··-'- , .. ,,' '~· __ ....,. b ı <+ F • nt , k ı derhal satılrrıam::ı:ı Vtı tutıırı o- vaı~"ll1l ietJ'-"' -~t 
9.32 us MO Eza•! riiııdUkl<!dne, bu medyum iddi:ı.- le uğraşıyorlar.. aşm::u~.ıKr ... ı.,cyt. '°''b1 oa- ı Er;«ul..,o: t'k t;,yıp yib.üno ile · b !Ul).IJI"'" 
4.47 12.10 16.06 v ... u laruıa iu.ııır :ııı.ıııu.;;.. - Mallıın! Sevgili hayan Me- cak r.te.. or '17C :an u ya . 18J1 paran"' cr·ıanet daiı·esine tili r.:...citl(· .uclıı ll.'Jisli Fazikt :e;;:: ıı .k t~~c 
A~ ... m Y••ı lmuk F1!i;ı.t, zihnimin gayet dalgın r Wı t bütün bunlan ben de bili- ~tı~uf, q.raba.da.n helva tf'!m.\k·o~ yatıl'ılaMlk helvanın :ıah '.hi cık Al·• , . .,· , . 'i l" ·lqJ m.abk,,nıe· . Uf. a.ı:aya ı .~)< e ·,J 

l2.00 1.48 7.so Ezanı olm:ı.sma. rni!ın..,., 'Melıi.h:ı."- ı yor 'f• !.. ~ı .. :ııı,rk.cn mııh:ılle .!:ır.kçılerı bğı 1:nke r-:le h"'l<.l.ishe teslimi- sin_, . . ı. -.c· tlçl'mcü asliye okı ur'" ı t:! , ~' 
. .._, ""' ne kar"' v h'r:';.,;,.. T···· 'l ı · 1 '"" ...,, 

o.ıs 21.00 '.!.4S v ... ,, buna bıı su&li gayet müstelır.. ''de ııiz bu hidiseleri goıujl .e. ...,w eez.. '· rJ 1' '°>enı edilıni.:tir. t ~~· '' •. '•r. 
Dt K&AT 

c'Yonl Sabah> a g5n.d~ı"İhtn y&ZJfar 
ve evrek rıeıredi ıl:ı ed11meci;ı iade 
oltnı1'haz ve bunhtnn kaybo .ıaıın· 

ün do'•vı hiç bir meMıliyat ıııbul 

bir ,şelt1de sor ıuğunu fa."ket . nası tı ~rsunuz? Tut, dur .. tıırak ı·a~ - Araba 1.av;;llı kiiylü ... Özene }':,;"'' 1 '1th< t y rJııde lx''<li . G am, ~ce~.1 ve 
miŞtı:ı:ı. 1 '··n mi? Gayet basit; ya ma.. . . . . . be=e aldığı hclvannı l•i.vic ye;ı IJ ı mavı tok.ıı.th<'1 '~ 1• ~ 13· tın_l • 

_ Ru:ıu b~r• mı sorupmm- bir 1~ınm aııl:ışılcıaz Jıastı!lıkla . Dıye ik.ısı biri! ı~C' tP.- "lleri.n sa.ttıiını bir bilse iiıill- ve ._, . • , 'cc' J.iclm ~u . yıı " > ;.ırn;.• ':JI' 
nuz • !Ahiı ı Jnım • ra m!iı;teli ~rm işidir bun i k lm:ı.z mı!·· .. . me-ı: rol• .. ., ... = '1zUlso de ııc-- but" · ~ •,ıdi: . : K~ 1 ya.pıt· -ıı: ·CŞide ,<41'.., 

D ım. lar ... Y.alıut <Ia. cinayetleri ört- tlL"uf bır mud<lct _ trne'~ 'Vl ye 'Yıu:ıtr iti". l, :ıi gell'> te ha· r bir, y ''1 ;ıi.c ç. .tle rnp~c o~u.y~p ·; rımı~ 
CC'nÇ kadın, uh bir eda 'le: . mek içın! bırak uadan ko,,mnı.;. rn :at ;. a· zırcnrı1': ı>ar ... -ına. konsa. . 

1
/ ve 30 ı .-.ı .ıal';. c~za~nıa ın:ı.h _ 1 ~ ed.yeler 

Evet! Siz•'. dedi. ı.,. )'l· (Ark.Hı Yar) !, ______________________ ,..._,. kfu::· 'l< •· ı-r "·rilıai..mr. ıL._._r;.. . ...., ___ _.. 



Ma,.. IMl 

komitacı Aşkı Sabah ( Edebi ~Sohbetler ) Şimdili~lltkadarl 
Doğra olmaması Dahi şairimiz HAmidle,·hünerll sa- Bir felilletten 

" !'azan: MURAD SEİlTOl'iLU llizımh::!~n bir natkinmız Fikretl • caizse. mukayese B'=!c:.!::;'!ı:... 
llll•zim Cevdetin ıöhreti pek çabuk K!l.hramanlık, merdlik, ceea- &fobiyatla uğraşmayı çok V azan: romorkör gibi, çekip aUriikliyen .. bata havadisi içınde b1ıo 
....,._ yayılmuı, bu cesur ve acar Türk h"''-'leathleramrdiranhk. 1 merdllk CC3&ret sevdiğim ıçin, bazı eo dost bana R u h i N a c i Fikretin - p.heaeri sayılan - bu ~~e~~= ~ ••Lı -. QQ sonıyor: Jt. manzume kaı'§ISında, buglinihı bunlan , .ıDSQ 
-.au ti bütü.11 komitacıları yıldırmıttıı Plcırne. müdafi! Gazi Osman mi -daHhaimbuild mi? ~~-Fikret SA~DI a-rnç~; adeta e:ın bir ~lin ef: den atby~~ defa hatti görmo-

Paşa teslim oldugu uman Çar- yük şaır. ! saııevı duasını dinler gibi, belkı Birkaç gün iki 
- bk Rusya orduları bqku.man- N~ diyeyim! Hi.mid pir. Fik- zumenin buhari S?"aleyanile ser-ı hürmetkir kalacak fakat asla de şu mealde ~e po.:-zeı!.et r efrika No. 1 S ~anı, merhumun kılıcım k~ndi- ~ ıse nı~tefek!W'· o duyu mesti feveran köpürüp U§"rken anlıyarak (8min ! > demeye aa- vardı. 

Bu .. .._ 
1 

sıne iade etmişti. sö
8 

yler .. Be~ dil§UnUr, yazar. bu yakada da Ahmet Naim Bey hiha:ı iştirlk etmiyecektir. ı.C...:...:JL+ .. ~- Kıh .... 1: mah ll 
1'I llÖ e-°""$ zabit her halde doğ- 1 genç miilizimin ne §ekilde orta- Port Artur d~Ulğü vakit ga- "'öyleyiştaki vey.a y&Zlftak:i hU- meal · . ~. wwg~ ~ -a-• 
~?"d~. Başka !Ur~ü Y'!-· dan kaldırılacağını müzakl!rc lip japon ordusu Jmmandanı Ge· ner farkının ehemmiyeti yok gibi en oturaklı fadıllar kızıp ' E h şu· · kan &inde, Çitlenbik aokagnıda uçurt 

nı izah •~ mkan t ek · s I da b aı N · ı · .__.... Mesele· · ın .. 'i..-ı.. · ol · kükremiş. Mehmet Ali Ayni Y er şeyı yapan, yı ma uçurmakta olan liııc yedinci. 
~ e~ ... ı e m ur.ere <J ya iı kilise- ner OJi ka enm JUl,Uraman .. A , • Ş&ırua. 1111.USl unca o Bey gibi cidden 1!ıatalı ilimler Tann ! Senin en iri ve diri olan sınıf ta1ebeslııd H nda 
~ n!n arkaaındaki kiicUk odada bir müd.lfü General Stc>ellSl'in kılı- ~r dihiai ile, bu nazmı aan'at- daralı +ı .. - nıı'abn (~ olmamak) değil . en . yaşı 

...___. t acaba kimdi? Bu hi- içtima akdcd.ı1m~ti. cını şerefle taşıya.bileceğini aöy- kannı vanvana ~tirip boytarmı p ça..__...ur. . ? H l bak' aı-1r d.. btr çocuk bırdenbıre ortadu 
~~gi -1çak yannuAu? lemekten .,.•vk duydugvunu be-- öl ö- Hattl hatti.. olaıı ~..en iş- mı. e e . şu ..,_ unya- kaybolmUŞ Yapılan arqtımı;p... 

r-.. ~ Bu içtimaa Yaııef riyaset edi- ...., ÇJnebe lrnlkışımak abes olur. lerin daiına alay tarafını gözet- da senin gibi nice Taıınlık ya- la.r ticeslııd kend. · · b 
~~ Cevdet, önfuıdeki yor ve birçok tanınmış ~iyet· yan etmişti. Ukin kısacık olan ba kanaati li . . panlar var. ne e ••~ u ar-
~~ bir ~ çıkardı: ı ıer arasında siyah matem elbi- Son hı\rpte Yunan ordulan geniş bir surette nasıl izah et· I ye~ ~un llLll' HUHyın Su-1 Hepsi; ucu bu v ··rilnmi- ~. ~~unan açık bir eanııça 
a.... • .oqıe al. dığımız mektup ·· sesile D'ii-..~l Anna da yer a'-'" yüz defa üstün kuvvetlcnn ev.i- mdi? İşte mupül bir derd! ı at bile. yen bir kudretle ~~1• k-'-. dilttüğü anl8fılmış ve uzun a-
:-ıııı ~ """' hangi t e.~ ~ ka B'li o da~, o JM-kteptentli oo--.r;ua ""' raştırmaJardaıı sonra bu sarnıç te ~ ~ & .. n v~ . s~: l bulunuyordu. 

1 
ci sı~leti altınd~ yeis ve~. n- .ı Y~nız ki.' ~im.idi koca biri diyerek koca darülfünunu (ya- rediyorlar. Eşsiziikte upkı aa- tan uğun ceaecii kan • 

ili biie f.1 ~tma.k ıçın gelecegı· Yaııef y:ı.vaş yavaş anlatıyor- s~ıgın acı ghzya~ları .ı~ınde devirSo şu~ dihisı olarak tanlDUf. 1 ni Türk celadet irfanını) 141kret na benziyorlar. çocl . h k'kçı t• lmıg.,, 
Y 

ildirerı kiğıt!. du· mi:dafaa iınkansızlıgını ıtira.fa ~a-~de,sonaanıı'l'Urk, h Hepsi; yap! veyahut yapma! şm a ı a ı 
'"";._ akındaa görebilir miyim? 1 • mecbur olduktan anda Alman neslini bır_ eyy. anı arkasına ta. - 1 esabına, ay&klandırmak için diye kumanda edivnr, saltanat 

...... ~ ÇOk tehlikeli idi Dimo - Bu adanu ortadan kaldır· ı...nı. d Gc ra1 Liazt kıp un..:ıt-na U-ll tlz bi ' gıcıklayıp gıdıklamaya heves· ., -· DUn tes!M,iüfen bu hadile-~ el • maktan başka çare yok. Fakat UGO.lAuman anı ne • ,, ...... ..auıır. pw-um r lenerek ga;·rcte geçmişti. sürüyor. Hepsinin ilhamlar yağ- J .... 

le ~,~nı tanır, böylelik- nı&SJL yapA,.9ı1tz? H_epinmi ta."ll- Yunan ordulannı üsera kamp. saıı a~ir. Şimdi, Fikreti mühim lanı • dıran kökleri [semalın] var. yakından §ahit olan bir arlra -
~ k ~uıe yardım eden meç- --- lanna değil aile yııvalanna gön· . Bu iki~ daha i]i ~ tan Hepsinin gtlneşi, ayı ve tapıla- daşla görüşürken söz bu facia-
~ 01nltacıyı ele vermiş 0 • yor. Usullerimizi gayet iyi bili- dermiştl. ı~in, eeerlen~e ba~ Her ikı-, o (Tarihi ıc.ıdim) manzu- cclt gizli mabudlan var. Hepsi ya intikal etti. O aman öğren-
~· Haııiuki ondlJll ileride 1 yor. Harekatımızı ya bırimizdcn Bütün bunla: talihsiz k.ııra- sı ~e her hali ile ve blitlln eser· IMBİDdec. bir pa.rçac:ık alalım: Cennetler vadedip duruyor. dim ki, bu za.vallı çocuğun içer-
!erdl = çok istifade edebil~r • haber alıyor, yahut kendi ken- manbğa., ilmitsi?. ı•<'S8J"et ve şe- !erile herkesin malQm:udur Ken · · • • • • • mı parlak 1 H · arlık li:klnele · sine dü.~ek boğulduğu sanııç, 
ıw=:_ :;-aenaleyh Dımoyu 13üp- disine k~f edecek kadar fevkc.- e.ule karşı göster:!Jcn hayranı.. dilerini ve eserlerini hl1i bin- ı Bml'ıcrhn ( Lcife>wıd )~ bak!! ;uk ;~ ıahip. ~: rastgde bir kuyu değil, itfaiye-
~eden mektUbu ona lide bir ~a~ ~ktir. · ğın bir t~ahUrlidUr. lerce tanıyan var. Hataya dilş- 1 

11
1J" ~ıkla 1cuç ~"'" tMıT i ı si de hqmetli elçiler lrullanı· ye mahsu8 bir su deposu İmif. 

._, b:::ek lbmıdı. Bu esnada . Sonra ~n:~ı dort tarafta Demek ki düşman bile düş- meden, elblrliğile bir tetkik ve, ~ ~u'YY"'!'ı ~ril m1&1WJ.r. yor. lılahalJe halkı Ustil açık duran 
~ teaadllf yardım etti. İçeriye dıkkatle gczdırcll: manın kahramanlığını, cesareti- m~ayese yapabilhiz samnm. . H.~ (~!') lll/alı Heprinin huriler dolu Cen- bu ıu deposunun o civanla oy-
bli- Ahmet çavue kendisine -: Ben, jçimiıden ~irini elde ni takdir ediyor. Fikret; HA.midden oldukça · He~ ~ ~"11'• aalı.catıj netleri, inanlar yutan c.ehem- n:yan çocutıar içiıı tehlikeli ol-
llU&.,~ ~attL Telgrafta 1 et:znış olduguna kanıım, dedi. Bu böyle olduğu halde dün yan körpe oldup halde ondan bir H~~ ~ ~~" ilhama nemleri var. Hepsi herkesten iti 1 duğuııu birkaç. defıa belediye 
'lik •. akıyeUnden dolayı teb- Dimo'nun hangi gün köprüyü' lış olmasını uydurma olmasını ç~~ asır önce dünyadan çe- 8~"~" ~thnı maAt, ecnımı kat iğUmiş röveramılar iMtlyor. 1 mak~ müracaatla habet" 
~,.. B11 yç~· ,ve gözt~ atacağını keff?.t~eei ~o bilhas- bütün kalbbwzıe temenni ettiği- kildi. Ufak tefek mamumele- Hepsının lnr 'loG/dyt meacuclu. Ben Tann hakkında. şüpbclj.. vermuı, deponun üzerine bir 

mıu· t1akttbe_sevlu aa ~çular koyüııdekı n~qha- miz bir ajans haberi göZUmiw, rinden b:aPıa (Rebabı Şilce.te(, Be~n~ lJ!r "!'.h~t! ~·ledu . yim. Beru kaııcbııp ind&ıııraıı d& kapak ko~uuu istemif, fakat 
ve .o aqam.:yola çı~ l nenın bodıınu~clıı.Q ~a~bilınc- illştt I.-ondradan gelen bu haber- (Şermin), ·(Halfilruri Defteri) z~ bır ~ bir adnH yok. Kimbilir? Bunlann bep8i; bu temenni '?ıi zamana llıadar 

~~ . bUdirlUybtdllr - ~ ba.ika-tUrtU.izalı edıleınez. Be) de kahraman Elen ordwnul~ adında, be1Jiba4h, Uç tane liirı ~ bir nebii ~ huwılann aldaıiıp avunmlliı lh· ·il« nedeue bir tibit1 yerine P-
~ ~t b.ıWandA Dime-, ki bu talH8 yıne ~ bu _ §ereni başkumandaııı General kitabı bırakmıfb Eiel'leriiıde t ile,_.,. CtmMttfl Uri1er tiyacile uydurduğu fikJrt.dfr tirnıiıemJş. Daha evvel 1ara19 
._ ietie;lt ~ 1iwlll .k&1mıyor- Junmak~dır, ~Ik! bu Iµyaneti (Papagoe) un aleyhinde .AI- z~.a'?rnın ft1 ~ dilini v~ ! H~n tw'mei. ~i, ~r, .1 belki. su ne dolu bula~adlğı aman 

OQıitacıya: yapan kımse 11mdi de kal'arlan manyaya karşı harbi tahrik BU· eıtilinı kulbunntf, il~ na- '}~~tef! ~ty0r; wtelk'*rl Kim8ilir? Belki bir Tann var· da y~ne burada bir kaza olmq 
~~i ~hal yola çıkarmak I r~ızı öP:necek ve derhal kendi- çundan takibat yapılmak üzere mnlar vüeude gettrmiftir. ki ~üm lrir ~ aclbvr tbr. Ben ise kendi a.ldanchğımuı 1 v~ b~ ~-rn:uk bu bot aanuça 
,......,."UUl'lJetindeyim, dedi. sıne malumat vererek ona göre tevkif edildiği bildirilmekte idi, Bu zatın en olgun. ve dolgun Ben - ki Aepainden lftibdA . farkıooa olmıyara.lc, gafletle, duşm~ ?11lf· • • , 

- Mektubu gösterecektiniz. hareket etmesini temin edecek- Herhangi bir komfWDUSUD da- z~a.nıncta yudığı bir .de (Ta- Ktme .ar . .~ - vn.-ı yok sanıyorum. Yoku da Bır ıhmal hldiseSI 
,,,-~n göstereyim? Hiç bir tir. Onun icin ihtiyatlı hareket bili işhıe k&rlflllak bise gerek- rihı Kadfm) ~ vardır. 1 aam, diyor ki. Y~ var farzıediyorum. 1 
ld• '6y&eı:nege razı olmuyorsun etmek mecburiyetfucle bulwın· mez. Bu esere (Fikret.in kudret ve I Kim . . . ~!I Benim sw;um eüphedir, tüP· \ kartıatndarız ~ 
~ . ycrum. Ancak Genen! (PapUOBt gibi kıymetine en son ve en yillaıek ~ belki ~ vehmıı.-t h,,! .. Iı'akat ne beis var? .-. 

Şti)rleyeceğim!. Yıuıefiu aöıleriııe hie kiıll8e bUtUn dünyanın degil, hatddilf bUrlıan!) nuari1e bManlar ol- 1 :e~=,.~~~c:ı!;ı ftte Fikretin vezinli ve kafi- Bu )ıuikat, bize son• feli-
~ ~Yle öyle ise .• Mektubu it~raz etmek cesa.n:tbrl göstere- mıuılannın bile haklı ve yerinde muştu. Kıyametler de bund@ı .,,.,,... :1•• ı..._;ı' yeli aöslerinin ınMası bu! .. Bu- 1 ketle~ bir ihmal hl· 
ri'Noi.~nnem aalihiyetim ha- m!yordu. Herkes p ucile yek· olarak sav'?181Dl kuamllll muh- kopta ya! ' Bihaber b:nd' . . .-n 1 rada gqkmlık var, fakat hay· dbıe8i karptmlda bulund~u-
lfilk--.Slr. Ve sen mektubu gör- 1 diğerini süzüyor, bu hainin kioı terem bir kumud•nın tevkifi, Flkretçüor; o yanda bu msn- Van 1~k ~"S:~,ı ranhk ula. Burada çukura dü-I .su ga.ltennektedir. Bu işin nıea-
~ aoura onların nerede ol-, olabileceğini dilıftntıyordu. bu sayede .A1manlarm teveccü- rn• -- ?'..!!!!! llT~ ' 'il een bir tereddüt qiür, ilkin ulU mahalle halkının evvelce 
._, tını gene ~i~k - Yanef dova.'ll ettl: htınU bana.bilmek gibi yeni hapis tecziyeai onu küçUltmez, l§tU>M iıtf.9 t~mettm Mt'M. l&hikalar Ustilnde bayılan bir is- yapmış olduğu müracaati iasaf 

..:_ .. - 1'omita. bu ili bir an evvel Yunan htlkfunetine hiç de sev~ küçill'Lemez. Zira. o kendinin ·· '"T 
/ J t.i:ğrAktan eser yok. etmiyen .aJikadar memurdur. 

C 
Söyleyeceğim!. 1 halletmem.iz ve bu adamı orta- ve sayırı kazandırmıun .... ır bir Yunan ordu.unun ve Elen mil- zora.r. Şimdi .. bir de lümidin benüz Bittabi bu f~ciadan sonra ın-

-., 4\Pdet Dimonun gözlerine u- daıı kaldımıamız için ciddi ted.· politik:· oyunu sa~~ ma- letinin. bll,ak kahramanlığını lniıial has~a tutulmuş' çocukluk devrinde [yani toy-, d; sarnıcın abı kapanacak';; 
\lzun baktı: birler almıştır. tcmm.den birini zur görülemez. Çttnldl Yunan altı ay mllddıetle ve kıhcmın u- bir mizacın hırçm sitemlerini luk zamanında] söylediği, ayni bu yerde bir daha yeni bir faci· 

~ Aaına, da onlarla berai»er MJU ortadan kaldırın.ağa memur bqkumandaınnm hamaset Ve cile tarihin mermer Jevb&larına ifade eden ŞJ.l &&brlftnn, Önce 

1 

mevma :dair, bir eeeNCD bet OD anuı U-kerritr etlıleaiııe meydan 
t:ıı... ~!? j etmiştir. Bu şahmı kim oldub· besalethıl onun dti;pnanian bile hikketti. 1 iahını yapalım. Buna lüzum Hb.r okuya.hm: ''erilmiyeCektir. 
~~~le komitacıya yeniden nu seçmek bQna blralnlmıfbr. takdir etmitJerdi. Bugibı nasıl Zam.~lar, devirler ve iDsaJı. I var. ÇüıılçU qon dil ba'r'eket.lerın· &llcN" ""' 8611 ~ti Fakat 
9'1i-QC teeiri yaptı. Bı~ını . ~ arkadaş kebeli ~atmı talı- olur da onu tevkif etmekle neti- 1ar gelirler geçerler. Fakat mu- 1 den, önüm.üaiekı elli yıllık ole- etfMffin! ••• 

... ~.,,-..! uır.Je Jmnrak bla J1i. ......... ~ çe ltillarile uker olu ve uker-j hakkak ki bUndan beş asar eon- &afe bir anda ka)'JDlltır. öyle &ftli ..Wlar .,, vm. ~ Cevdet deva.-n etti: lacak, her ne i*h•mna otuna ol- ll1' lll"8f ve ~ iaifdrik ~ di ~ w vahoıwer ki ararı. halka Jaalka eldiyecıet e•HM! FU.t Jazık ki fimdi kilen a-
h - "'la, onlarb 1-aber oldu- sun Mülhim CeVdeti orbulu bWunmaları ~en pliple-ı· ~neanlı'ti (~) 8dlm &a)'CJ olan zincir de bul yerlerinden Katma~ olw' cilai '16h/ hııacak olan bU tedbir, iqimmde 
,_,IÇiu hakikati söylemiyecek· kaldıracakbr. riıı teveecWıtt kazanJJabillr. ile aııaeUtll'. kırılıp kopmutt.ur. Bir Ulti/ etldr&la"- bir girdi kut/. 0 

taze mezarın uyandırdığı teea· 
~lfı,.,, .~ _...,. kooııitıu:ı General (Papacoa) wı tevkif~ A. C.ıaat..blin Suw'1'fl• Vaktile Türk g~, lıir (-: ...,,. ıı sııt- 1) :• Y~~~:ıı:=; 
--~ "~~uerr."~ft G'fduğ\ı t askerliğin ti. eşiğinde bulwıan 

ild zaptiye .-eri arasın- bu körpe v ü c u d ü can • 
.. ~,,...,.,....-ıtw:.oldb çaki~. Mil· 1 Bence anahtar • da bi edik landırmak art.ık maalesel' müm-

Clıun t>el'i ~~koınita-'. Du·· N YA HA' . R B 1 ::~yordu.r g .. ~s~~~ı~=~=k= ırtk~ ~n bir vaziyette u. Çanakkle idi · Şayet bu etivari alanlan mu- büz çocultlann mundclerat'-.ı 
~et .llt:metdni uzun uzun . vaffak olursa ileri yQrüyen sü- bağb olduğuna göre bu gencin 
sı.tai lel~~ O ıamaa hatınna bir Askeri kıt'alar Seliniğe doğ- - variler ne yapacaklardı? Bu • 1 olUmü bu itibar1'. da büyük bir 

-A,,. .. ı... D nı yola ~ıktığı ve İngiliz bahri· nu izah eden yoktu. Fakat j kayıptır. 
~.~o~fvı:!~ =~ıa8?1J::!~~~u~: 1• SABAH) iN B0Y0K SIY•Sf TEFR).ı:..-Ya..5 1 [ ~~:s=~ıaa:,.m.::: YaAvbualhm~eiı.i!Kimbilir 
..... ~ll'llle.k -'dı'r". Bu ı..;vanet ~ (YE N 1 ,. - ,. 1..:ı.-.1.A...1..: '-A"'' t onJaı· da feaaket kar§Wloda 
"I• ••L •• u..:.1~ ı1.., lan kurmaya batıı.41in sırada ve «•~uıye tar•~ V&· ne kadar t----';- du ............ ""'ar ve 
Ut ~ .rw;wıden mi işlenmiş- Kral, Mösyö VeııUJelc:.i 'ba§ve- ziyeti de tetkik etmie. SelAniğe duymaJrtaıbrlar~-Sa~~;'°tak.tla-

IQ~ ~Yle hıe, Annaya &el· ~teaik~a~iiaranartaalıhŞimlllerindiı ~~ı.Sıın·r·.· Balkan ve Çanakkale hezimetleri ri~~!.!~.~~ ~.:!: ~ ~:!te~~~y:n ~!rm~~ 
· • . elinden gE-lmiyordu. ~ww• • v- cek, fakat bu tedbir zavallı l>ir 

ı.. • • • • • • • kir eden bir Yunanisan vardı. y ia. ·ı .. "'-"' - bi · · ı -~--- m vermiştir. ananın, baht:su: bir babanın göz-
"tl(ln..ı._, Ank Sela .. u;.e aaker çıkarma- diye kadar ~rcyan eden ha- az an • l bıu ua.unye nncı 0.(1.IUllun a-u-:ı.. sef · taraftar tw...~01 Cevdetin -:.:."'retı• pek 0NU6' ..... :.u •• ~ı affaki •-:-i':k ~ id0 

.. esinde topl 0
"'

0 n .:ı.,. .. ;., V" ·~ erme o- lerindeki yGRı dinairen)iyecelc, --~ 9"1' nın hi,. bir ınanası kalma- u.uK er ve muv yewww. - r . ..... - "~'-- ,., lanl bütün bu l l . --~ etrafa. yayıbwetı. Bu ce- .... t-..:ı )erdir. Birçok husual&Na. onun kara miltehaamsla.'"lna''ne yapıl . ar, . ~e e enn bu ihmalin mea'ulU ebediyen 
;o,Je acar Türk zabiti bütün mıştı. Fakat gerek ~;.tett ve ~reti ve azmi tüPhe ~tür- v ço• • • ı . mak ·liızım ?,, suali soru.!du. Bu ~UstakiJ ~e ~ahdut bir ul:e- ! liııetten kurtulamı)·acaktır. 
~~a:-ı y'1dınnıftı. O za. ~: ::-:-oı: :tfzer:.:: ms. FCv 18 marttan .sonra ce • rçı zabitler btU:fln iki günll ra.por- n !e bahri muteh~lar he.ye- 1 Temenni edelim ki bu hAdise. 
~- ~ r dağlarda serbest reyan eden h&kllseleri, genlş larmı te-.kemmül ettirmeğo haa- tııwı ~~a ~esim 18 aWradar memurlann nazoırı dık 
~"k!.!~laşan ve iatedifini ya· yetler ilıracın devamı"<la kat- askeri hareketleri daha evvel· 108 rettiler. 9 birincit~de nazırlar rarla mtiycnlerdi. Bunlu, ,-eyi- katlerini celbetsin ve göstereck-
~.lıa •taııu-, şimdi artık ihti- • i~e:n;~~;;;ı yürüyen fa· den tahmin etseydi böyle bir hane bodrumunda tile çekmiş; .bu dikkate defer rapora mut- ııe müracaat ettikleri hC'yetilı I leri küçük ihmallerin ne kadar 
~ B reket etmeğe başlamış- ik kuvvetler önllnde Sırbista -. taatTUau yeniden yapmasına nihayet bir sabah yirmi sene- tali oldular. Fr:ınsada döğilşen kararını kabul etmek istemi • bUyiik fclaketJere sebebiyet ve-
-.:.:_·bU belalı adam da nf'Jl'eden nm fP.Wcetıeri. bu küçük milt· ihtiDıal verilcmt!Zdi. Fakat o denberi açık duran h•-Nahane ordunun karargihı umumisiJe yorlardı. 1 rel!rileccğini dtlşüııeiek ona ga. 
eh~' '! Koma·•--•-- kur • · zaman b'· d~ '-- bın' kış· 1· ...,_ k ask rl ra .. : ı · · · M kk db" 1 re hareket trunPJerini temin et-~ .._.U&llU tef"ık devletin yerlere sürünme- ... v. u~~· ~ . k&pwnı iterek dışan çıkmak ve eza c uu!" eruı ~xun- uva at te !r 
~~mükemmel t•w.aklar- sinden berkesin duyduğu acı kaybedecegunızı ve çabuk bır akhna gelebilmi§ti yeti ile bemah~ olarak erki- ---- l sin! 
~ uyor, hiç bir pusuya v~ hicap, Çaııatk• seferinin muzafferiyet elde edeceğimizi ~ ··· nıharbivemiz Loo3 muharebe- ve kararlar MURAD SERTO{;LU 
~llarirdtı. Diğer taraftan ko herkesi yormaRlndan doğan ih· sanmıştık. o tarih~ Geli· Müzakerelerle, y;ne mo- lerine bütiln kuvvetlerlıı teksifi .. • .. • '~~ 
-ww-'--.takipte büyük meha- üWlarla k rdtt Bö lece bolu yanmadasmda aşarg-ı ~- • fikrinde olduğunu ~'idiriyordu. el v rll S b h ~;;\Cl'lyor, ricat hatlarını muk:weme=t:r fflm. ~- ~n 150.000 ~z v~ lngilız zakerelerle vak t geçiyor Bu muharebelerin kat't netice- Bu m111 eler nihayet 9 ilktet ı U a a a 
~ , en ufak musac:Lwede yanı doğmnatu. a..ı..at benken olmilş olsa gerektir. Bmaena • - _.. . - --:-- leri bekleneceğini ilave ediyor- rin ıkpmı harp meclisinin tet-
~en az birka" komitacıyı bak - r - 1 h aı-.1ı b :-• .. _:,_ b. Eğer ~mıral de Robek ile kikine arzolundu. Harp meclisi .. .,_•"u ~ 1 di b--ı...,..,. .. Çanakkaleyı· mu ey !f'"IU& u amınu nq,ua ı.r bar· ın· c· 1 du. Bu noktada yalnı• 1915 se- ıı.--··uıı aavuıı ,.n;w.ıtııdı B 

'bUt • ~--- - durumda bı.!lunuyor. Bır denız ~ye . ı ordu Çanakka- . . . değil" 1916 ,"' 1917 • ._ n 'J - ~.,- • u 
~ lbı bu adelenin anahtarı Addetmekte • bll Uk ehlik lenın denizden zorlanmaaına nesı ~ın \: e se meclis iızaemm birbirine mu· 
-ıa dola muvaffakiyetlerin· devam ediyordum. Benim filt- t.aarrusu a~ Y t . ele~le razı olsaydılar Mös ö Balfour neleri için bile aldandıklarını hali! nokta.i na.zarlar glldeıı 

,!tıelc ?le ~di ona kontrol et- rimce Çanakkale Boğazım de- ~~lud~!· ~r m.uvaf~kıyetsız- bu ıeı,ebbüsün büyti~ mes'uli - vekayi göstermiştir. azadan terekkUp etmesi isteni 
~~ ~ ~r=~: nizden bir bUcumla. açmakla :~ u~~a::~şet0~ ~ yetini üzerine alacaktı. Fakat Britaııya ordusu, kendisine yordu. Nihayet anlaşıldı ki ~ 
·.~. t ancak Bulpriataiw:l lıa.ttı ha- ğor muvaffak olursa 0 ~ onlann fikrine muhalif hare - lıbam .o~aıı bilt~n. tak\1ye kuv- liniğe uker çıkarmaya ve Ça· 
~)'er~ h reket.i üzerinde 1'.15l'i h,ir tesir bu a.mirah ahnıakhkla itham e· ketvetmeğe v~ya o~ı d~tir vetlıınnı ve mü_lıımmat husu - nakkale M:ferine taraftar 0 • 

~9' J Pirlef6 --~~t: !~r:Uın:.a:! ~~i:: decck~. lşte bu şerait altında ınege muktedı~ d~r. Bınaen s~ııda ~e~ türlü yara:ımları te- lanlar arasında bir anlqma 
..._ ldire.'4u. ~~ bilirdik. amiral de Robek'iıı taarruz fik aleyh~ feliketi beklemek - mın.ettiğı hal<le yal~ düşman mUmkiln değildır. Buna muka 
11\o. ~e •lifm tıl• .....:..nıı .1 cı,.,._ ı 1r·ı.... '--..J--Jıile...Mr. ~muhalif olmamasından ta· ten batta 11 talnuy.ordu. s.ülanru yaı_-amamal;~ kalma· bil hepsi, tark harelit sahne--.- .. l\areka. ---· ~' '• '-Ya ~ bı·· -1A1.:1· ' .. ,.A ... ı- bu derece :'_,;ı-ı- b' mi§, mukabil taarruz:ar karşı- aine mümkün olabilen sUra&le 
~ •tın &eyri hakkında 1 İngili.ı filosunun (Orünmesi 1 ne ..-mır· ~ ~ uwz; ır smda, büyük .nisbctt..- zayiata 
~ aı!,:ıınek yahut yeni ta- \-aziyet.i değiştirmeye kA.ti ge- . ''Onun fena idare edilen mo- vuıyete daha uzun. bır 7.8Dl&n maruz .kallll.lfbr. takviye lcıt'al&n gönderilme-
~ !\._--:- . için •ık sık Üakü- lecekti. Muhaaımlıı.tdau bir >m nıtöıdenkn şıkayeti nazarı dik- tahammW edemezdi ve Fran- sine tara!taıdL 
"-it~ lllillettif pqa tarafın. mı aleyhiae afIAlı*.-ıcııı c>im umı aeliler:ti. ~ bu Fk!yet SIZ hükumeti de ayni ıstırap 1916 da Somme'de ve 1917 Fakat bu takviye kıt'alannm 
"~ Cidl"o~ek Ur.ere Sel&-' Bulgarlar ötekilerin alcylılae yfırinde iae zırhh kullanabiliriz. içindeydi. Sırb~ imdadına de Pasc~~el'de 0

. ~ mu- gö.nderilme.i birçok baltalara 
~ J a""u harekete aevkohınabilirdl. 1 tik Bu mtılalan mut.t.elif vasıta • acele askeri kıtalar gönderil· ~ m~t istihll~ edil bakıyordu. Bu mlddet zarfm· 
~~Ya ~erke. kom.itası- kçcıunda son bir teitebbücte bu tarla dıeaiD!blarma karii hi • mt.si anul!&rı iZhar olunmaya eliği halde hiçbır katı netice a da. cereyan edecek hidiseler, 
~ leaa l'aftan aldığı raporlar ı Jundum ve ~elcile 11.1 met.tu· maye .._ .• muhafu~ edebiliriz. bafJ~ı. İt ilten geçmede~ bun- ~~ıştı. 1915 de iso i"raıcb bi.rbiriDe muhalif olan fikirle-
·~ bir ınUIA,iınJn dağla$ ha~ bu gönıdel'dim: Marmara d~nde ancak bir larm ihraç olunamıyacagı hu- ın emnnde daha aayıf tın:vet· rin qaiı yukan anlaeına&1D1 
~ belA kcaUcUğiıü .. teri 6 ~ ıtli k~ denialtımız bub.:nması bi1e sunda l>eyhude ye~ ısrar olu- ı~. vard\ Bununla ue ümit • temin edecekti. Nihayet garp 
Jw u. Ui111o'dan belk p. . . ı Çanakkaleye kaı"ll bir deniz Tiırk °'*1Bmru ~ ıs:- nuyord~. 6 llktetrmde J>:8k ha- diliyordu . t cepMsindeıı altı fırkanın geri 
~~ ... ııilıl ....:.:=:: 1

1 
hücu.nıu yapılmaaı filrrinc t.eı:- man>ile ayın.cali ve bizi bUyilk raretll ve mUnaJrı1&lı bır top- En salihiyett.a.ı- uk.-1 mil- çeki1meaine ve lılımra gfüade-

:_ıııq, ~ "" adam tarafmdaıı rar gelmem icap fıd.iyor. Şu hl- bir müıiktllden ktU"•.&raeakbr. luıtıdaıı ~ kabiae bu kan- tehualsla.r o devirde hidlaJele- rilmcaine kadar verildi. Bir 
~ ı.. .. ~ veya eıir edilm.itti. · diseyi göıden kat:t."'111lUlWUZ ''"Bfın birkaç a ~ri. l&- pk meaeletiliı d8Diz ve kara er- rin hakikatlerile teması o k&· ke~ Muur& gönderilen bu kuV 
~ bu ite katı bir jlOll lbungeliı:: Amiral de Robek pa.gyol ma.'ıpuau:uuı vaziyetin· ~e anedilmeeine dar ka.ybetmitlenH ki, umumi vetlerin nerede ~uJJanalac.iı 

~~l&!i!lıatlİJi' qniu. f by., huauıKa ~ d~e de olaiuğumı~ kıııiim. Bu karar ftrdi. erkiıuharbiye blll bir süvari IODI"& uyin olunacaktı. 
M.11.-m._ ~-~- ~ ~ Mile bir hapiS· ~ erkinıbarp re- k•lehbğı ile Alman hatla.rı &· ~ArlkW Y.,) 

-~ ~ v-v• .. 

Çiftçiler için zirai 
film getirtiliyor 
İzmir (Yeni Asır) refikimiz. 

den - Müatahsillere feuilt zira. 
at usullerini ai)stennek ve iyi 
randma.n a1malarUU temin için 

' Ziraat Vekileti tarafından mub. 
telif mehsuJlerin sirai usuııenm 
-"-teren filmler getirilmektedir. 
;;;" fimller çiftçileıimbe 
pterüecek ve tüieJen= 
temin edilecektir. 

iki bacağı kesile
rek öldü 

lznıir (Yeni Aaır) rer;kim•ı
den - Kan.kuyu • İzinir eksp
resinde enelki sOA leci bir ka.
za ohnUI tekerleldeıin altma 
dtll8D bilet memuru Hayri lki 
bacağı 'be.ldırlarmdan kesilmek 
auretUe vefat etm.iftir. 

Honnıiılu isf:esvoıwndan trea 
kalktığı sırada sahanlıkta du • 
nw bir yolcuvu yukanya çek
mek iatiyesı Nurinin mıwazene. 
Slaai kaybetmellinden bu feliket 
başına relm~ 



Y"'Nl 8ayra : • _ ...... ___ .. ~_,, 

Hcı l<es Mr ll;ıy.ı, 
rüyord•ı Molla c.ı11. Jı.ı 

zırlık ı~ö
lı-'. ,, .Ş· 

ı-

uz • '< •u M ' -net pet 
diyor 

"R .t ol ,.,i:ını ha· 
1.K"r tılın _ de. idmanlar.-.;;... 
l:.ı a k Ben, .MoUaya idınaı:: 
verıyorcll! c.llaya, k.o .ı Yı:
suL kar~ı n rul gi·rcş Luta...ağı
nı t im .. Çlln ü, ben, hoca 
Y\Jsur n İ.İI:\.'Şlerıni senelerce 
tak 'tİ'{mden onun giil't' 
ta t. •c lekı: 'li yalr ~:Jn 
b 'vrdum. Molla ile soyuı. ı · 
:yor~ • mti"~ on" idman ver
meldc ber her lııtanbıılk(ın pclı
lıvaıı o} mi nnı gfü;teriyortlum 
Tanı ı ir .. y dumıa'1an idman 
Y"' ıK . tı•rn:uııarımızı !?izli Y<l· 
PY' ~o k. ııa, bir ay içi'1d6 

yıfl v lı•~ı tir hal 2 I -
n, od l'dc bü, · cır• ,1~n 

1;o·, !· !ılivand'.m .• folla 
a nur.da henı he olt· 

ka f ı.ı azdı. L kin, ;ı' r-
M 11 n:n ..ı'-'reş t rı .a -c 

ııy ramıyol'd M ı, o t e-
l zlı v o cıe ece < c.in bir 

iti, oru. vürc· l 

• 1'• k ınık ye k u, 
• oyımu go .. tc:'tfu, 

o, , · oyunlar. t;;\.blkat •. 
el :1 .• ıı miik nmnl v ~ ı.. ( ~ .... -

k ) mı lı. Hatta, bu o~ ııı• 
lr r iırerino bazı elti= le do 
yapm k f 1tri icad nd:ı bulun 
ınu' ıı. Bili h.ızırlı:rurkcn, diğer 
1= nmı:ı d nnlk •n len 
b:ızırl rıy orlal"'iı,,, 

• • • 
Ol ııy :ıl r:_:ı, ~ok g 'zel 

hır h'.1tırıı. tc kıl ede ~ ~ :ır-
ve ncvzu .. :_: • barıcınd·~ L · 
nan mı. , ik " ·evi vazı.\ or 1m: 

S yoıcıı Jı,• tımet peııli,·e 

l:ı, Çolak olla ıl::erinde l.omı-
ıµırlten onun idmanl:lrııu ıus 
ya,ıtıgını . rmuştunı: 

Suyolcu ustamız ı;öyx ,_ ı: 

- Bunl::rın ve ııtzlcrın y;ıptı
f,'l'!ll!;i!l Jdmaulurı, bııgüd:ü tpc r
cu!zr yapımycr. 

- N rlcn' !:lüler yalnız yag 
idmanı yapıyordunuz. Ifaibt.kı, ' 
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bugünkü b1ffiroular heı· türlü id· ı 
maw yapıyorlar. 

I)('clikten sonra: 
- Bak size bir şeyden bahse· 

deym, dedi ve sôzlerine hafla-
1 

dı· 

- Kel Aliçonıın bir hayvanı 1 

vardı. Bu hayvan iyi kaQardı . 
Ayni zamanda yarış hayvanı idi. , 
Ken<lisi de iyi binici idi. Kırk • ı 
pınarda \>aepehlivanlık müııa • 1 

bakalaruıa gittik. Aliço, her va· 
kit olquğu gibi Kırkpmarda ba
şı aldı. O gün d" at kQ§Wlu ve 
yııya kQIJl.llıın vardı. 

Doyince, ben hemen lafını 
keseı·ek: 

- Usta. Kırkpınarda. gü-
reşlerden başka sporlar da, mil
sab:ı!m halinde yapılıyordu de · 
mek. 

- Elbette, yalnı1. güreş de- 1 
ğıl, at ko~ulnrı, yaya koşulan 
da miı abakıı hııliııde yapılırdı. 

Bunlara da hediye verirler 
ınıytli? 

- E>et, her mili;abakanın 
bir mükafatı vardı . 

- Sonra ·usta .. 
Sonrası, AliQO, soyunup 

güreşli. Hıı.şı kurtardı. Silmeli, 
glyimıı. Hayvanına binip yan· 
şa girdi. ı' 

- Yaı-ışta, ~ok hayvan bulu-
nur muşdu? 'ı 

- Yi.izlcree .. 
- Aliço, yüz!cn:e hayvan için- ı 

de atıyla birinci geldi. Böyle • 
liltlc hem gilreŞc haş olmuştu. 
Hem de binicilikte, hem de atıb. 
b~ gtlınişti. 1 

- Amma yaptın, usUı... Bu 
keıca govde n: ıl oluyor da atiyle 
birhıcı geliyordu. 1 

• Ha, o vakit herkes keııdı 
aun~ bınet' öyle yarna giderdi. 
l$ımdıln gibi fantaaıye k~ucu
luk yoktu. . 1 

- Çcı'k glirol .. 
- At koşusundan sonra yaya 

koşu yapıldı. Aliço. yııya koşu
ya da girdi ve yüzlerce kisiyi ' 

geçerek onıb d'l. \•;rinc.t geldi. 
, -- {_)!Ul' !ley c:Lği 

- lı<tc b ı.ıı. biiyl r,porcı.ı 
ıdiler .. H 0 m f' r tc, ıı~m at yn.
l~şındn, han de ko wln birinci
li~i alıyorlardı. ŞjıncJı bNın 
b- ıyl0 bt?·· ı>ehhvaıı ve spore11 
ı.östcrs..>nil'lc' Bal' ben, ('lhanı
dillill:ıl •am dokı;aıı yaşl'l<loyır 
1~te ort:ıclayıon. &-rı bir gen 
yrnebilir mi"., Benim kadar 
sıhhatli mı ·1. 

DecH 
Hakikaten Sıı\'Olmı doksan 

beş yı.ı:µııda oldui;u hnlcJo değme 
gi'nçlcre taş c;ıkarır lıir halde -
dir. Sıhhnth ve giif'ntiz. •!anlı -
dıl'. Sonra da Pn k•ıvvet!i bir 
adamın bir tatafını sık. a ba · 
ğırtır ku'V\ dtedir. 

Ben, Molla içın ~ormı;ötıtm ... 
O bana, AliQOytı \ e d ha b:ııı 
ıncşhur pclılivanların merakh 
hikayelerini anlattıktan ~onı::ı 
:O. oıla için do: 

- .tolla, ynlnız giirc~ idmanı 
yapmazdı. h:wardı, .ıtl rdı ,ı, ğ 
lanı. tırmıınır<lı. Btu!~'ll İ(in çok 
nefc:c i idi. 

Usta bütün reki pebli . 
vı-nlnr oo~ le mi idi? 

- Hep~ı.. Onlar b b !arın . 
dan deaekmıdcn, ust '.I· ı1ndm~ 
nl' -;örü"lt·rso eıou Y"!'arlardı 
Sonra oğlum, ont r n;istim~l 
n"tlir bılme2l!erdL Kıth'I"<' ve r.a v 
I; le il:ffiez!cdi. Hele, lçkı ncdfr 
rengini bile hiL~ezlerdi. Asıl 
r·ro~u lıunLrdı. 

- l'o:c'l"'J ·üy lilyc · ıııı ıı ta:. 
-- ::ııı.u,ı gc -ı g.iıı mıl;ıtınıs · 

tmı. Gazetı:y v • ııı ııı.. oku
cluıu 'ı ıı.lnız Mail ' n brıbası 
d~'il, ı:oca Y,;, ufuıı :ı.ıı~sı. Her 
:" le• in'ı hamım i •k elinde 
sopa, :, o.tak ..ıda ının kapı•ınd'l 
\'cya sofıı.srnd. nöbet bekle. er
di. A\T:rtlarının yanına gitme
meleri ir:n et'enndc sopa peolc
rindc dolıı.şu:l:ırdı. Ho~. bunlar 
sopaya rııubuıç adamlar değildi. 
Hepı;i ıılıl • klı adamlardı. Fakat, 
böyle olmakb. bf'raber babaları, 
anaı,u·ı p~'e11ni buakmıu;Jıtnlı. 

(Arkası var) 

Z1VETi 
Süııey ·e doğru 

(Sa~ t~rarı 1 ine-- !:.a,yC.a JJ) 
luğu emrinde, bugürı Qin, ~·arım 1 

ınılyonluk blr oı'tlıı bııl .• 1d.ır· 
ma!r mcclJuriyet1ndc J:;ı1'ıuş
tır. 

.\Jpıan onluları A 1-Tupaya ni· 
~aın .·eı iı·k<'n, ıt,ı!yan <mi usu· 
nurı rı.. ıı ıne,,.ılıesıııdç bt.· nJ11 
1U ıazznın knvvetler de ~ııvcy!') 
ctra • ·ıda ve Sliv..ıyş ugur uml~ 
ınticacloleyc at.ılmıelar<lır. l·'a · 
l:nt bu çok hii ·lik ewek \'C 

m~=rı:ı vılcudo g"Lirilcn oıtlu, 
ufak kuvvetler lrnrşısınlla eri· 
mı . o yUztlen bealeı:<'u ııacla)t 
emeller ılo ~uya dli •. rnii.~tt.'">· 

Arı 'ka vakah•rııııı ııtlav aı: 
,.e .I!.:ge'nir; svn ü.esiint.iıı rl" el· 
c.lo edilmek istı:ıım ııı<leıı td<ip 
edilen g·ıy . Giri~ i.ı};~r!nden, h>I· 
ki dalıa mıi~ait bir yoUn .• '.iril•a 
kıyıla~ına gc•:ın~k nı Nil oı<lıı· 
sıınu tcııelr.me]ctk 

Vaktile Mısınn mılll. t:wsına 
tah•is edilen ordunun. ltalyan 
oı" lıı~uoun vazı,,·cti de gözde 
bulıındurularJI;, ~ayı ü tünlü~\i 
ne bile eheınmıyet \ erilnırııı 4i· 
ti. Buııunlaheraber, Habeşı· tan 
etrafında cılduğu gıbi Libyada 
da \\~a\·~ı <1ı dillan cla.inia 1-;l,,1 or~ 
duya kar~ı muzaffer olııın.ını 
iıilnıi~tiı\ 

Bu vaı>i.yct, biiyU:: nıeı k z 
devletinin ıııildahalcsiııi dant 
etmiş ve nıihvcı· t .. arruzu. Mı· 
sır sınıdarına ve Mo ta ban\:. 
kadar t!Prlcmiştir. 

Rcmmel ordusu, 8ici)ya · 
Trablus yolunu alınıştı. Büyiik 
bir ordunun hnva ve deni:l:lltı 
yoUarilc du Tnıblıısa geçirikmi· 
yeceğini sanruı Nil ordusu, lrnı·· 
,·etinin ın iihi.m bir l:ısmın de
niz.:t§'.I'l bolgcle<de vaziı:olcr vc.>r 
miştı Bu, mu va rrak odunun 
c:ckilmeun; ve lıııgilnltii ~ rra
şık duruma di~"llle~mi intr.ç d· 
mi§ti. 

Yığınag;nı lüllt.ınlarda ; a · 
pan Llst ord ... ,, son atıitYl la 
ı al Nler k y kın lıcd fo, Gi
ı ide sa eı..rmak üzere lııızırlığ1-
nı yo;pnıakla me;;gııldUr. Akde
n.cin en mühim iı ııü ı·e ~iivry
şin en kıınetli lılr kilidi mev· 
kiinde buluııan Giridiıı, ytteı;i 
kuvvc-tle \'O sou erine kadar 
miid'lfaa.sı b'r ıuud dir. Çör.::i'. 
HOn mıtkmıdıı buna eb mıniych 
le i~t etnılştk. Ad,.Jann ;şgıı· 
!ini soğukkıınlılıkl , fakat ka-

E- ~
ı' I yıtsızca kar ılay:m Akdcnİ2J clo

nanması amirallığınm, Girit iıy 
,________________ tikameliııdeki akınları şidd 

öııliy~eı;lnde şüphe yoktur. 

k 
Hareket ori dalıa şim· 

a dıden hava tl\arruzmrırın m:u 12 C Zr; dur. Büyük Almıın hava Po: l· 
rı Siıvııy.·i bomlıalı:mıslıırdır n 

ı 
Harbiyede fooi lıir otomolıll bu h 'cumlurın Uıvali etme": 

aç arı 1 
kazası netı.,eaindo vefat eden kuvvetle muh~m ldiı'. 
Giizel San'atlar Ak" :Icmisi m:- Sıcilyadan 1'rablusa yollama-e 

--------- 1 ına.ri şubezı ı"on '1mıf talebesin- nın kaç.ak ,.ure il.- do yapıldıı,ı 
Q den Fuat T-aymaıı ı·c I<em:ıl tabiidir. ·r~arruz k<th"liyetı gos· 

Bes!. kt;::;-.::1 a G al:::; '·asa ray, Fener de ' Saymanın ··eııazc t'irenlcri dün teren büyük \'C motürlü ku\'· 
_ "'?/ ""' yapılilllştır. vctlerin vapurlarıfan işlifadt. et-

i 1 k 
Bu kıymetli ve c;.alışkan gene r.ı;~ ohnaşı inki-r edilcr.'iyen lılr 

stanb snorla arşıla~acak lenilliz hayatlarının en güzel h:iliikattir. Do:ınmnanın enı';e 
[" '1f devrinde ve birkae '\'Ün sonra olamaması ise, oct~ya 1.ıır krıtik 

M"'l küre m~larına bu.,ül" • 
Ankarıı. ve İs' bulda mahalf, 
olarak (.j( \" m edileccktir. An- 1 

karada c..; n~lcrbirliğı ile • .ıas-1 
knspl'r. Harbiy ile De:nir.ıpoı 
Lıt- ıılıuld G !atasuay ile Bc
şi.ktıış, Fen rba.bç~ ~ de lstan
bUlspor t:ıluınlru-ı karşı':ııı cak· 
, t.J. Bııt;lın t mas! rl::ı yedinci 
i'Jü asm gi!'I: n milli 1 time maç-
. rmdn An tar.ı ve 1zruir:'J rin 
hı bıt'L'li t.o.J>ıp edC'n m I' ·yel
leri hı. s ' piyonJuğun da 
Lwnl:ıul •almnl:m nnuıınd:ı PY 
lastl::ıca,,"Dlı g miştır. 

::r.ıy • n 

Bugün! · • atııs:ıray • Be-
ır ı~ : ' her :::ım ıı· 
l< en c"aba fıı.z.la a .lka uy r.dı 
rıcı ma.hı} t r. Llk m~ tar,. 
<l~ki rn.n nsız; oyunlı:.rile w. 
raitarlaı~ !> hayli ii7 ıı 0 n 
k1rı:-Jzı t ık • n htfta11u·,.:ı 
ınalıallı Vt> " plasman r.ı.acı ID• 
clt:lfi nl ı ı ı dere ~rlc !ren lı· 
nı Tostcır ){to gecikmemi tir. 
ş· oıdiye k cdar yaplı;;;ı kari)llaş
m !ar netıccııirutc · bıUa ··~, 
1 iind • yaLp. birinde berabe v 
bmn·I ,ı,. m lüp olsıul, vıı· 
lan Gruat.ısar.ıy bughnku vazı
yett Rlşil:t.'Şll en kuv•etiı ra• 
kıbidir. !110 11 lik m ~Lıruıda 
Jdınsenın ve:mı • mııı.ıaff o
l ıgı ·alı beyu takım hı; 

eki mılli .L:llnıc t · slaı:ınd~ 
<la henu:ı: ı lilbıyctin tadını 

t.ıtmamı vaziyettedir :ı.ıa aJU 
dcyl~ım m :ırmm di.ı Cn<te ı 
ıı;al!p ve · • dç ~ruber" k~lan 
Beşiktaş ıcıllı ktime şanı iyon
lııguf'un c <''l kı:ıvvetli n:ımze
<lidir \'e Galat.ı":ır:ıyl::ı yaııa< ı 
maçın nc:.ıc ini lehine ~-ev r
m~rc nım'< ffak c!d• -hı t.ııl ir
de bu yolda da gayesine ulil.ş
ınrut ı n l>'T) ve-~ımli u.c .mını .~t 
ııı.~ ,ı ı.tır. Son vt•ı ılc.ıı k.
!"'ld } :i ut~y ve crlcrın sı-

:r ;ı:p L- ~por }apm lar:u 
ı lmesı t"xımhıı . -

n J :.int. .,..l- U....rm.üc- vazı.> et-
. E . ıi =ı;bru,la !L 

ı;c:; ın v ltraıı: aralarına ~ • . 

ilin cliplomruaı1nı run.ca..ltl:ırına göre vesileo!i atmıştır. Girit üzcnn · 
~ c~ fırsatını kazanan sıyalı en mes'ut "iinkrintlc bu ı;ekilde <len harekata gc;incr, donan..~.ı 

yazıılar lik maçlarındaki ye- hayata göz yum~ rı ailesi ve iissiinün yakın \'e bu i.otikame
nı ~iyen kadrolarına l:ekrnr kı; arkıd<t<;l:ırı kacbr mü:ıe;'\·cr tın öneınÜ olmnsı dolayısilc, " r 
vwı.ır. .ış olacaklardır. Buna mıı- Türk zU.ınrc::·ııı do mütccm· (t· an mümanaatla kar. l?nm. ı 
ka:;ı Galatruı.'.ı.raylıl:ınn da Giin ıniştır. ' beklenebilir. Böyle vapılnı u ;ı 
d-1 n istif ad.- etınclt ihtimal- • •-n""~ m• "~un· ı"ntlc mcrhıml -•· ı d l - tu K 1 ""' ~ ~ t..,;:dirı c, onanııuuun .e\'CU ı-
en ınQv<mt r. uvvetleri he- gen<,'lerın tel- ":ı it lıertlar c- vet wbetıi kalmamış olur. 1 

me>J hemen milsavi olan bu iki "'~' ' 
1 dil. n aik!cri, Gi.izcl Sruı''l.Uar Alman kuwcJcrin;n do u 1 ek !ıınıiıin bugünkü ka.rı;ılaşma- Akademisi ~'"""''rlerı' ve ])ı"ı- Akd · l b"k' · t t · lan ı;ok zevkli ve wtin olac-ak ... ~ ~J~ enızc e ıı ınııye emııııne 

hnnki t-ıkmı dalıa evvel diit;.,'1i.n tt~n. talebeler huır bulmımıış-, ~alışmıı.lııı ~ Ak<l"1lizin doilu kı
h! • ff ~ yılan için de tehlike le" duxııııa-

r oyun ~ıkarınaga muva ak 0 • ı 8aat 11 ocJo r li Ç ult ha~ta- bfür. D>nıı.ıırn, bc.;icııeiJılmek 
lurna partiz::ııtl:ırııun yiızünii 1 güidürcbileccktır. n ·!ld 0 n lrnl lır.:.ı. ı"ı conaoo ar- ırin de, bu kıyıl nn enı ıiyctiııi 

k:ı&ı,laı~nın \'C r,cnç!i:,'in elleri chcmmiyc le cJ, rpış elmc:;c rrn:, 
l<'cn~hı;ıe - lst.'W.holspor iiJo: inde Feı kov asri m""'lrlığı- burdur. 

Geçen enenin mili kiline Şam na gtı · "lmü ve ";; yaşları i- Ufak filoları;ı Egede faalıyc-
piyoııu F,nerbahçc bu s:ınt>ki çın l clıOOi re~ tahaitlihlaıııın te geçmuniş bulunmııları, tı:,a. 
malıalı ve denl:ısnun maçların- tcv olunınJl!l • ye '.inin ağe L J ''er talı .ıı i ct
dakı rıınctınLllSı:ı: oyunlarılc gö7.c lki gç:ıcin mcu-rları b ında ı mcsiııden ilen gclm.iş ol··bılir. 
ç.&.rpnrıktııdır. H r hafta dcği- n1t'kttp 'e Yül:3d\' mımn;. Ja• n~- Adaların z '.'ltı ise &ınrnm \:: 
ik bir takımla sa!ıaya çıkan ı:--na ,öz alan hatiplerin sözleri- tl!ıyanmadıkları.'U ı.;iire, giiı, - l

san :· civcrtlilerin bugünkii tı;. ııi müto~p )fani-;. dm teJarnf- yılınıyan bir i ti. 
tanbulspor karşısında alaccltları 1J. feci luı~rı -0tıp Ltwbula kn- Bu çrık <;t"tiıı t.eş::blrıist ha 
netice meraka değer. İstanbulun m bab.!sı F•ızt Tayınım, bütün kunetlcıiniıı yardımın gih' 
en genç \'e yeni milli kUme ta- hltZll'Unuıı göı:l ini yıısartın lcccği anlaşılmaktadır. İtııly:rı 
kımı ol n sarı siyııhlıların ye- bikııq cilmlo sôylcıniş \';:, gençli- ndal~rındaiti Utler, mııks::ıd, ka
gfıno meziyetleri anlaşınış ve !{e candan t .kiiıiorini bildir- fi değildir. Yııııımistaııdnki Ytl'!' 
derli toplu bir takım oyun çı-J mi 'r. üslerin d ihtiyıv'a göre tadı! e-
kıı.."'lllnlaı-ıdır. Bıı itibarla hcr 1 cl'lmc~i ilk cıü,linülen bir m~~c-
z ıua.n i~ln en kuvvetli rakipl.,.. ,,.---,-e-n_i_n-.. -~-m--·y_:a_t-~,, ledkıiaıar. en ivi lenizaltı ii Itri 
ı ı. tcbLkeli olın kta gec-,.1kme· 1 temin c•derier'. Almıınlnr.ın K:ı.r~-
mciitedirler. Bugün Fcnerbalı T 'h b < d tı f · 
ıı • geıı~ ve ene 'jik J.sttuıbuls . , arı ai<ımın an deni:ı:de bile bir domiz:ıl sı aaı.ı-
por takımını yeoobilm i bır İLYAO DE ODISE yete ~irdil.kıi haber '-e-r.!lmi~ 
havli .,.., lir. •"-•z n NEY tir. E.~e ve J.1\'lm ilsleli. hakim. 

"" ~ ... ~ Om r • l•'l~eıt donan!lla iı~rel'llıt~ı t ciz edc-
Biıoffiri cilt: İl. od cek decizaltılartn işin ~ yal'!· 

Aıli\ radaki MilH 
l ü,. B lan 

' Ank r 10 (Hımusl) ~ Bu-
giin 1!1. layı sta<ll'omunc.la m'lll 
k ilme ıll&lJlıırına mal:ııl.l! olarak 
Hıı:rb' ·e . Demirsı•or ve G:-nı;· 

ierbirl ; - Ma.•kesrıor tıık•mlı:ıı 
.ıramncıa devanı edildi. Ifarbiyc 
i c Dcmirı-:por uznn bir çek! _me
den sonr• 0-0 be·~bC'rc luı" la• 
G<-n I< rbirlı~i de ~··csporu i-

1 

k.nci <leı crun 2 ınci d.ı. a · 
sın•' kaz:ındıgı tek sayı ile 1-0 
ma ,lup eunegc m•ıv:ıf ..k c.;du. 

J 

n!riıwi lıi!:.p: ltıra.n - s;,iwnez 
Kim. 

Metin - U.tolojik, lari'ıi ve 
ArkcolöJ•'t notlııs • ::\!etin üzerin 
de taıi11i etil !er Ye ınuknyilSe-
1 " . 

yaeaktı!'. 
Yakında duğu Akde.ııiı:de mii 

hım lıacliscle=iııtiı::ır edil~bil:r. 
Afrika ~imalind,ki v~yet d·' 
bu lı.iuliseY>..ri ta~il ,ctı:pclııtodir. 1 
Mısın orduı;una ı..iir.ıl \'u b•ı;iret- 1 le ha.ı:e i!'t düşüyor! Tıllibi . .'..r. ol<>jik ncıırıyatile 

tanınmış o· ıı: A\~ıi Caoda.r ta~ j 
!'ti '•nıl2n L"K ı;r~kce en teıce- G~ eu:ı evlerinin 
meJ;ııc tı•. 1 n•n lly~ .• rın biri!ıcı "°"''!:. 
Sar:• b r "' ap ol. r it neşroctil- iıırş ! •"°•yor 
mi .tir tk;nc; Şaııı da lı11S1lm k· l;:nurd " bil:il'ı n:J r _ lir'• 
t o' n im manıf ti. ruılan o- kas b=nd y"ngın sah ,.; 
kuı~:ır•mırı. tP. v:ııyc ederiz. 1 

ul!:f> ('dihnelı ' olan 100 r c ~ 1 
revzı P' t. , ri: A ... 1 rc.·a (\ırun ınş ,.ı. t 1 ı a 1n ;or. 

Hv;ct ,._ t "ı •'!la \ıılrn.ra t.Emiş oı \'e g· er•' 
c desinde I!wıızi kit lım'İd:.ı'". ..; cdilcccb.t 

11 

1 e 
~~~~~~~~~~-~~~-~~~-~~~~-

onu şu ı·lcr.m. sık sık kullandığını:ı bir ço~ 
tu i1· 
neler 

• ren; ke:~i-melerin umumi manalari/t 
ifade efıtiğini hiç düşündünüz mü ! 

Bır ar!ıacla.,b dqc,ıı,,, lc['C· 
dun konu~ııJoı·clıık. L:<i lafı a
~ar.k'-1'n. ~c·z bir ara, 1·kara (lahil., 
it.' re tlökiildu, 

- Bıralt şu ht:r ;eyi bilir ge- ı 
ç.iıı<'n karıı. l 3 hiil<'.ı. oo ıııııı ! ! 

De \inı. Zıı. ıf ııiıh•t'd \'e şaka· ' 
cı "~l:aclaşım gOldü 

- c.,,hilin t•cyS.111 otur rıııı ki1 
"itam ualıı.J,, Jiyorııurı ?. 

Dedi. 
Ar.kaclıı ııııuı. bu ;;·ıka.sı haıııı., 

Tl.-kccnin daha bm:oı: guz.-ı ta· 
bu·lc:.1ni hat.ıı ıattı. ~-ıQr,;ı., kencıi 
k•mdimt! d · üııd · nı, lı p bun . 
laı:ı .. 

Frnl'lSJı.ennın ugJ.llieiw1e,, i gi· 
h1, keliı.""!lE'İt"rın hakiki mitna ve 
nwdlülicrile b.ı ıibiıkrin hakiki 
nıaualaPını J::ıvraınuk, deveye 
lıcııdek .~tıaımalctaıı d,. zor! 

lıtsan H·rdi ana dıliııi koııu
şıırken, hiç farkında olmadan 
nı bil i~r kulaıııyor. 13..>lki hun, 
lar lisruun t'$a.~ını, bütün gıh.l'l
llgıııi ~kil "kr. l ı.kat, btz, ı,e. 
ıımclcnıı .asıl medHillcrile hiı;bir 
ruaoo f.ıdc •'tm*'cn tıu tlilıır! ri 
k..ı.llıuıır:i.ı:n, aslmı faslını, ek~e
rıya, a işnıneyı~ bilt ... 

Mc ela: 
- Bahk sıı ıçiıı<le yaı;aı· 
l>e<lıg.-:JZ zaınıın ·•su i~farle,, 

k!:liıntıl~ıııı ası: ına alaı ile kul
lnıırnı~ ohıyurnz. Fakat. 

Eli p;ıJtu ·u ~aL;.ıııız sıı ı· 
• .ndc 3\l liı a l~lc1· ! j 

1 iyııı.:.- "ı degişiyor .. B'ıı tak
dime, tabıı, palluııü:ı şu içinde 
bıı!umnıu<ı !alaıı nwvzuu bahi~ 
c.lejfıldir l 

Bu do tııııu:ı; r;izc nına ya.kıla 
dert _ ııar:; 

- Ah •• :'iorıruı lU'.ıZİın, sor • 
ma.. Fal.anca baua C e bir o
~ un uynadı ki. .. 

-- Dem ! 
- \" ... •ıa.ıı:, sorma halimL. 

lkrif bc;ıı kafese koyd·ı ! .. 
Dostunu~ siw, "h:ıua bır oyıııı 

oyııadı.,; "beni kafese koydu., 
demekk-, n• kcnUisine J,nr~ı biı İ· 
niıı bi~ ta\'L, bil:ird0, poker, ~.ıt 
ra11<,' ıL'ilı.. oyunu .l.:lfcı inden, ne 
d<. kendisinin, ~-üvc.lesiııin Eıgabi· 
i+:."CL-ğı bir "k,üe,;c., konulmuş ol
ma~•ru!aıı.. balısc<liycırc.lur ... Bu -
ı '" Fta11>J1zcada da karşılığı 
\'ar· _ !etrv <l~'<I· u .. 

--Ya?.. n:---

.YA!JA Y 

- <: h i güzel yaprverdiıJJ.. 
"Gcli 'gilT.cl .. yani güttl gÜZ' 

ın, gPliyor mu~? .• 
Yok canım!.. , 

D mok, "cıı.rum yok,. deııır 
- Tanının onu .. yw.:ı:iz.hiı· a-ı · ı· ., d ~ l)'J:Jt. il' ... 
a~~ r... Çok lı:U:dı ıWaındır .. ı-Ii· 

. . ;•:mn yüı<ü, suratı ynk mu j niıı a.llnxlıı ~ok şey var onUJI" 
ımış .. ı\cnb::ı eliniıı alb da''arcı~ 

-· Zav.ıllı adan1ııı lı•r ayagı ı"ibi, üte beti ilo mi dolu 'imiş' 
çuk ;1'1a. · - Hu kıular kalın k.afalı bt! 

Lqtanbnh.ın bozu!< kılclırını adnm görmnlim. .• 
~ ~ ltaklarmdnn bir!nde ay:ığt _ Ks.f ının neresi kalrrun"" 
bır ı;nk"ra dclınış da tıır tlı:lü !{ ka.f:ı.lı Hasan Beıy gibi it 
çıkaı'l!nnyc., ınu imiş?.. ka:f.lil mı ılenmck isteniyor! .. 

- O bdaı söyledim, dinleme• _ Su.çıııı t c-;:irmende ağart· 
di, nihayet h · ııa iş açtı... mı~! 

"İş,,i, L!p!:ı şemsiye a ıar gibi 0mrüııli bir detirmende Jll 
mı bruıına :ıçmış ao:ıru ?.. g r"!'nıi'I. dersınez!.. 

- S'"n haberi ondan , J.. Ku· 'fozıı dumana katıp ı:itto 
!ağı delik lJİt' adru:ndır o.. T<)~la tlmnnııı hiriıirine J,."8.tıf 

Herl:c::!..u kul ğı lılıruı nıı ır". · .. .. ·1 · • 
( 

Cl.l O.}'..rt~ gı .mış: .. '°" 
- mı.ı lyi tl\nırnn,,, y ııman - . Öyk rbında.n dllş~r gı0" 

b'» adamdır ... lfot" teJ.l m eaJar.. " " ı ' rnz soy cnoıcz... • 
Acaba, hcı· sazı çalnı.as.nı Aeıba sür. .. ylr.rlı:en nyaff 

b:; n t:~ musikişinas mı ımti '?.. bır yere t:ı.lnbıı tıılterlenivern • 
- Dün ak;am öyle vorgıın - mı? 

<l 0lm ki, başımı Y<tsUfrıı koy r 1 - Ht>rıflen parnını kurla' 
k(ly'"i: 1z uyudum .. Sabaha ~ıl.ır dını, kıırl'.ı.rolım, ama, ııno.m<la; 
d liksız bir uyku ç~ktim • cnıdigın r. ·. burnwndıın gcl<li· 

ı ,clıkli uykunun delikJ('l'ı nası: T:ı J "~iliıkcn ana.tııJJdan eP' 
oluyor, acatıa ".. ,ı.,·· sı't koıookooo 10Ml1 olduk 

- Aı;kol:. un .. bra\'O,. :;-özüme. tan !om-. lıurnıında.ıı mı gri 
g .J'<faı.... il"' ) , .. 

ı· ".~ insan ufacık ı;ö?e ı ,ı · Yinr bir eam devirdin·" 
e-ıda... Araba, lıirl aİ; iııM!'sız 1>alt' 

• Ç'.ok boş~a1. ad:ınınıı:,.. <l:ırbcı.iic )~ike.hm bir Çillll ağıl'' 
lmıanın bvğazı clol.ı olursa na ııı ırı yrT'l' Et'?'miı;? .. 

sıl yaşur>.. Yil1.P yüze kuyruğuna. ı:e 
- İnsnu soğul<l{aulıhı~ırıı clai· di!c .. 

nıa muhafaza etml'li ... :'o:,;uK · l\:t )'Jl' mu yiiz.ınüşler, l,E'-
kaıılı olmalı... mi". 

Ua.lbult' insanın kanı .. Ali. 11 n lı.k:ıt Pl, ipin ucunu J<& 
esirgesin · öbür ılüııya~·ı boy!;ı- cırnı:ı! .. 
dlğı zaman .suğcr!.. 1 (Sonu sayfa & alitun 7 ıte' 

'I uhtt"Şl"tlı 

SÜMER 
.llliist-OWıa w 

e 
• 

ZAHAH LEANDERf 
Y6 

M R İ 1( A R ö K I<, on 

- r.u tuı·ta gelce ;; ııi söylc-
<1· anıma, v.=m agızlıı 1 .. Bu Saıı ı.on nr.ı.tıtıe.!ııu l=.lru- güıoıtmJ-OoH<',Jr. 

Bunu suyE~l"'\nin, nt· b~1, ağzı- ~ J,.riiıık't"ia !en i. ·tii;:.ı!" f'diniz. 

m-ı. yaı ıs, var y;u'll' ı yuk mu i- il;l~::::ıır.:;;::iBiııi:;ı,,i;"i,iÜliiııı:ı;aıı.t~iiııııl~Jı:ı;:;lr.ı::. tıt'"1Zli~6.::::iıt:Oi:n::ı:ın!ı:ıı:LhlWelll•al5•~ 
ın ~! Dur. n ela ~'r.ııı.sızcııdn bi- ıı 
zlmi;,ııe y.Jmı hır k::.ı ıiığı var: 
lL lleıni · vo1x. 

- ~ır.Ul şuııu canım .. ıki yüz
lıı bı a4:mıdır o ... 

~~::::;r:n::::;;r.::~:c::ıı::ıı:z~:ı::::::iEl!=::~:a:ı:--~~ 
BU GÜtıJ 

A lamın ı ki taııe yuzü mü vr-r 
mı., ° Fr ıkçesi do bizirnlıiain 
ayr: . "A ooul:ıle faec,, ... 

Dolu diz~in gidiyordu ... 
Dı,.gıııin lıoşu ohır m:ı ~ .. 
- Akl wı ız ha.;Şımır.1 gek!i, 

geldi ama ı. · iştC'll gc·çtihleıı. 
80llra ... 

Hir ''iş., diger biı· ••fs11 in üze·: 
nı;u~, yıı.hut kuıden rr.: ı;e<; ·ı· 
mı.., • 

- (;Qzö•10 bi_ızükm·; .. herif sa
n d " lıilivor ... 

-- Dı:;:~rini nerede bıleyor -ı 
mu. ~b.ı. bileı.;i t.:ı:ıınc.lıı mı, 
çarlrla nn . 

Ttliz:S!ffi 1 Nf'M 
'Alnerık ula t n at:l:ı 

ınt.~!U, 

MARCiARET Lll<DSAY 

k .. nıın NAT -fANIE_ HA\.VTORNES'in 

n n. t..bas \'e 
01Ct< F"ORllrt _. GEDRC ES 

)'7\I'~ tıhm. 
~ 

Bt!Tik. esı»r he~ \.an " deh < f ıtl. 
KAN ÇEN ADAM • HAt<TR E) r:vmı l SSRARI- eovı.;ı< 

BiR AŞK iLE Nil!AVE_,,. s~LAN ın" C UAYET ... 

Nrr ""· 
f{ l Z l l, R A l( J{ A S E 

TORKÇE s3 .... lı..ı ve ı:ırktl•. •1r~ h.tlyLık f im. birden. Gidiniz. görü"';:.: 
Hug-ı n sa i .ı <le ~ ıılit · i •M"le. 
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L 

El.ODi 
Sinemasındn 

2 - AV I BÖLÜGÜ 
" TÜR ç:;:: ,. 6" 

lJudutınnn t!l l!' '(""J.h,an lHP gün ôı1Gmle boY ~ 
ı;uscn :.t;i...!l:Ba:m h~,.-cc:ıı"l. ,.:c-ı dolu bıııfa&,w.d3 

,\ f'I fıltn 

\!'.,.. ..., en tha:ıın hudu Lilıı)ı. eıl 

yuK ~,ıt1rn mtın;bn·ı yaıat ı :!:..!Z fıln 

Seanş : 12.30'- J.'2.l 6.JO. ., !l SeaAala-sı z~ı - 5;1'.'.i -- 8.lS 
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HEYECANLI MF.:.Ri4KLI 
BÜYÜK BiR SEl<OuZEŞT FiLMi 

d 
Pol"s hafiyesi. CHARI..lE C AN 
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... - ~ ! r: arif V e!cili 

-~ 1 İstanbulda 
~ IB••b~lı11~i~yhftl~~~~~~~~~~5~~~~~=~~~=~~~E~~~~~~~~~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ ---~--;ı (~-,~~~ 

trııı~v.ı:~;~~~i:~:a;. 1-labeş;standa Hitler Stal"n'le1 İtalyan Kralı Alman tt.i)J"- - avalard ı' =:~~ev:Bı;uı~ 
E:~~~%e::Wı~{e~~ ı • 1· ~ ·ı· .. .. k . A""navutlukta } 1 :a ıs., tuaıı , ın.ı ay:d.ı =~~~~: 
Fı olınııştu. Bu ş-.uilar içinde yem ngı lZ ffill• goruşece ffilŞ & ruzun un yı 1 birer duuıı:.n t&bakMI ile örtül- müddet istirahat etmİi W mü-

aıısız ordwru (Meuse) üzeıi- miıştür. Çıkan yangıııla.r o ka.- tea.kıbezı Maarif Mıh- p-
il\! yerı~-d el d.. ' ff k" l . ( B .. ta.alı 1 ,...,; sayfada) Tirana, 10 1 a.&.) - Kral U- do·· nu·· mu·· _,__ . . bir ,__, - • !erek 
da ~ en CVV U§manın 1 va a ıyet erı ,. ra k•~ go··sten"len kcrtl""lik ' ....... ;,etuŞ Ve &ıddeUi J.J&l ., miletıaeseo'n çılıpnYI ha 0 abuk -'- ak b , _,,, .....,. ı çüncü Victor - Emant•-", bugün "-ki. il ., _ _, __ b' · · •• "·'-'·ında ''"ad "" .•-- '-·"-• taka • uavranar u m.:ı-1 . aempatlsi te:.ı.;ıbıırlerinden soıı- 1111§...., p o ........... u-ınm....,. ™ " u ... r ...... -

. lirdi_yı tutma-dan korkulabi- . ,.,,, tarafı _1 ı."3! Hyla~~l ı ra, Belçı"l:a, Narveç ve Yugo~lav ög'cdcn ;:oııra tayyare ile Tim·, birini kullanmak JAzınıgelirı;e &lml§tır. 

. filJ-->e 1.,,, et d ld ı.:ıya geln:iş ve tayy;...re mcyda-ı I••• tarafı 1 t-ı ooytada) yru'm-ı•- bır' b'-inden •yırdet • H~··- x" Yücel bu •• ı...1. -
: r;;;.. • • . • "'""' .,..r e ı ı~ne gore, yanuı bukümranWtlanrıın tanın ı::.uıı t C ı ..,~. u - ~ .tuı -

/

ili -~bınanm ileri h~etme ma !ngi.liı< hava kuvvetlerinin yar- maması hakkındalti k rarın opor · :ı. ıfo:ıt Ci::..ııo, gweıal a- Bu münasebetle B. Clıurchill, mek mümkün ol.maroı§1ır, cliy&- yahati ve Istaııbuld& J:DeKUI o-

~ ph•• k '"'·-· G -• •u~ = ~ . .., Arnavutluk b••\·ckili taraf;, dan · ı L-•--- ..._ h · · 
•e 0 a _ılınek ıçm !P1'1!lilJ'l.I'ki dımına ve torpido ruuhr;pleriyle tu''-;..,t '"""'-esı· k•llan '-asa <la va'lcro, unıııı::i vali .Jncomonj ''8 1 Belçika ve r"ll!a:ıda l>aşvckille-ı biliriz. Denfanltı tezgahlan ile 

1 

luıtğı meseleler hakkında d• 

'
"··-~ı u~n':'"" eae'."'. deı;izaltıl":'"ın . ku!Jı::nıım= •• na "fr:vl:alade re.-ıl'...t,, dcıı;lccek bir - ny e :ı"-=m.,urg arıcıye nazı- diğer Alınan deniz t.ezgiıhl&rı a- m.iştir kL 
'-"'~•geıı kuvveti ra I b ı k l + harşıl=v;tır." rı a bugün birer ttlet\!lJ. göndo- ın.ıulSlzca. do"'villm' ı.. ve al- hali- -Ist·-'-·'da n.. du'rt .,.;;,. L--'--. 'fH , suvan crıru ı;-ınezı .ı la.. ı c m':uııı .anın siy:::.,.ıt-:ı ne güz~l bir misal kş- • d -. ~· ........ w -• •- ........,.. 

n.,·1 
eus.e) de_ L.utup kwayı. u.i.Ll- ~amıyle oııııne ge<ıılcmıyecek kil eylcdig-iıu tcb~ ettirmek- y~ ~ rerck mti.ııtevlinin boyund:ıruğu ııe gotirilmiştir. Ay ıŞJğı ve gil- kalacagım. Bu müddet zarfıo-
'"'•nıes '--•-•----" 1 t \.Al altında bulunan milletlere knrın ıı:el ha,,a, hu··c .. -un muv-••-'- ol da vek~'-te ı...."Jı _ .. .._.,.,._. v. . : ..,, ını '-"""=,;e • arar ır. tc ve ya.zısına şöyle devam eyle - - ............ """' .._ ......,~ 

' nı ış olaıı ~lolmzımcu _orJu ku lngı'llı!reni.rı Akdenizı.' 1'i lllOY mc.itte-'ir: co~, '"'"'' ı ınci .. yrada' lngiltCTeıı.in duyduğu eeropati ve masma yardım etmiştir. / hakkında tetkiklerde buluna-
anct.ınıra bıJ kıs n-'--'- uorlu 1 b kar gcrilnmektcd"ır. Bu ıs· t;•naı·yet tesmütl lıiskrini bildir~tir. • Her nekadar düu sabah Al . cagım· ...... u. olarak >....n~ "a· n1 k· • . . . ~= ..- : ki.i tSı.:~ymin müdafaasına Muhtemel olar.:Jt u ann -~ il.il ... -- ... 

, "u -.adar ıl:ı"IPrnesını . cnı.rettı. 1
1 

b. ~.·,ı.-•--. Düşmanın s.iınali Af...._, vcrılrr."'" ..• inde ser '-•n .. ı;aınanı iki kararı C'eneral Frar,co'ııun sa- clç;ka Ba.'!'-·ekilinin nutku ' mantar, tayyare hücum filola- &rif Matba.asıııd& IJlC§gUl oldum. 

1 
~: ;ua- n.u·:.bmce ~if kıvvet ka sahll boyunca hayli ilerle~; eebep ızah etmdtcaır: . dlk bir dostu oı...~ ll. Galarzanın Lôr·ura, 10 (a.a.) - Belçilıa nmızı dağıttıklanııı iddia etmiş Biliı:ıdiğ.i gibi Maarif Mattıa-aa 

. (Oıırt"balı~eym nr.bn geçerek bulunması, Yunanisbııın, E,,~ Stalinin ba.;vcl:ilet" ge!ınesı, clclıL..;ye 11"7'.U'etine getirildiği lıariciıc nazın B. Sp:ı.ak, radyo !erse de İngiliz tayyareleri ne koordinasyon heyeti kararile 

. nıa he)3e v~rdılar ve lt}-11 adalannm ve 12 a.druıııı düşman. fe-ıkalidc bir vaziyeti göster. ı;u...re tak d:.tim et.ıır.şti. Şiuı· u~ Lo!:.lı:ı.d:ı.n bir nutuk söyle- düşman avcı tayyarelerinin ne Ankanıya nakledilecektir. 1 Ni· 
, 80~~ geceaı ~e yans~ elinde olm.:ı.m !Ekend"l'iye istih- mekte ve belki pek y kında Al- dı, cuma günü veril0n eınirtlen miş ve czdiı::ıle demiştir ki: de t:ı.yya.re da.fi ba.taryalannm sıı.n 941 tarihinde matbaada c.ı
kıt•-~ ııaat _ıkıde Je motorıze kimlarını 0 nisbclte ciddi hava m.:uıya ile mühim gı;riışın*re ı:ı:mra bütiın ispanyol g:ızeteleri - Hitlerin veni nWurıında. fili muhalefetiyle karşrlaşma - lışan işçi, teknisyen ve cii6"<T 

"ar nc·hr> geçtiler Daha sol 1 ki ~ t h' ım Y ..!dC'n b:ı.hriye nezareti tarafın Bclı'.:ika, cn"ak -bir esir devlet o- mışlar ve bu iki şehir ~ 
1 
müstıılıdemlec 'Ju karıı.rnı hü-da,., ·• · · • ·· hı·ı·cumlanna maruz bı-,aka··'- -J yo açın. a VC"ı<•ll ıç 0 • :ı:.'-. d 1n .. M~ı.. '"'' 

( "'~ suvarı kolu t1a duşmanın t - =-- sa AJT,un • Ruıi' miliıarebctlcrını :ın kontrul edilecektir. Son gün lacaktır. Fakat giliz zaferin - ' dalıni kafile halinde ..,,...._ uü- kümlerine tabi tutulacal.ırd.ır. 
ıa' ırJcmont) . daki zırhlı ımsttr- ır. Bununla beraber düşman, ayWnlı:.tmaga tescı;1'Js etreeklc !erde, Alını!n basın servUn'n a- dc.n sonra, hürriyete ve milli şe- · tiin bombalarını bedcllar il.ı:.eıi- lJ.k mektep muallimlerinin kı -

rı.oa i:a,.-ı ıleriye sürüldü. 

1 

avcı tayy-.ı.relerini bombarclJI"~ Stalin ID"K'•yı 0'.~.--•·n k·'"·" ÇWJ re::ıni mılLıı.scbetile Lpan- refe dava.nan yeni bir nizam ku-
1 

ne ""'"'"!ardır. dem ::anılan ve mesken bedelle
CiiniJn akşru~uı'da ,.azıy· et ~ tnyyarelerine terfik edecek ka.- ' ~ ,.b........,.. ıı ~.- yrıl ;:ra.zete•ertne dinktiflcr veril- nılı.calt1ır. ~ müthiş infllıi.klar vu- ri ha.l<Jun<l:ı verilen k'U'tlılar, 

idi· · dar yakb~marcıstır. Ynk\0 oma- ınıştır. Nilıa)' t. u · u3 J~..., · _., • ~ Baltık d ı ti · ··· -•--ı tı ' ce okluihınu liÖylendig-i ha- Esareti hiç bir ..am:uı .kabul 1 knb"'"'·'~·-u haber vcnııişler - mecliste mevmubııbis edilmı"-
. sına da mini olmak llh:ımdır. ts- ev" ~rırun "'1""·"' · - - -~ ,, .. Sol cenahta ~i ordıımm nıma.nw; oi.:4ı ı.ngiliz l•iikum ti- tı:ırc; dır. etmiycce'riz. Biz B•lçikalılın·. bü dir. Bu infili.klardan biri o ka· ı tir. 'l':ı.fsilit gazetelerde okun· 
•ı.ıvari kuV\ !.kri •iiratle ilerli- kenderiye gibi SÜV<'VŞ kwoı. <ia ne kan;i resmi bır ihU!r gibi ·- Dlın {;' ~. geç vn.!;it B. Me· tiin dahli ka"galanmıı:ı bit- ta- dar mlithiş olmuştur iti Uç bin muş olacaktır. Bn iş ile artık 
Yorıa mü;•ernmel bir surette müdafua L nez c..a ~ ·ovaı ın bari· iye ne - rafa b rnk c:ı.'hz. Bütün vatan mr .re ir' ifadan lrissedılm.iştir. vil.<yet meşmıl olmaktadır. Bıı .., r ve •.Aııvers) i geçerek edilmektedir. Dü rn&n hava hil- ~Jtn;Mtedir. Bu tanır. ı.ma ~- , .,. •• JIJa.n lılıırıa t= terıin et- fıyetmde, Ruslar, ;ı,1oskon ' e z:ırcti lı:ı ·us, k~lun müdurlü - daı;l rırn<lıın, kanlnm lıtıbnınL" Esasen şiddetli surette y.uım:ık eene hlı..ihanlara e kcn başbn-
llı.i.ıı 01 cumlarına ve pıını:ıiitcü lntalnrı- Lcı:dra asmcL. miin tün. • ~-;.., cclilcı::ji <iğrenil.ıniıitir. vatarımı-n tims:ı.li JI n ve ha· ta olan bazı hedeflerin ortasuıa masıwı. ragmen n u ler mem- 1 d uyorlardı. Do\ıızuı u or- nın indirilmesi ihtim•füıe ra;; - ar . l u m • ı· harıcı· ·y,, n~•reti'ı::;.n 1 . '-· kr:ılı ...__f en"' bu··yük' boınbal'-" . t . . _,_, ti-~'- B u~ ,., · ·ı · olan ~~~ " ~ en ("'Ir ,,,;,·-'l..'l . n .ou" n- '" ,,... - ~ numye w.rıcı ııı:uuye .,,_..._ v. 

1 
C 
~ n s.ivari lat' ' '~;? (Mar- men lngı·ı,·zıerı"n J•n·naJı •n.yr•,-.. rın ıyı ~n ınruıı ~- • h B ·~ ~· ~- lı l .• kt e:n rı:ıı:: ı nııi'<amıdır. dn t arn::-ınla:::-ını di :n-im. tılını ır. 1 vaziyetin ı;ac.e 1s · ~ix!ldn <JeıÇil 

• asto<>ne h ltına yakl:ı.•- f 0 'n" ---'· btı.•un acakla~. na en~e uemc ır. . . uk 'da · ı llalif • __,__,_ ,.,,...._ '"' ~ ~ ' """" " N Cro el t et.., · <dJ ,.. ...ı Ciı"tızro:ı sıvi Ho' K~ nntku J,on! sın "'~re bütün «ırdda böy olduğuıı.u 
~ ..... M:ıatt~ Jr ·;:n1ci )rdU- itım~cl etmek lilzımdır. ews ~ e gıız~ esııım vali olar."'' ·'bay' ,.. '--'Jcro da da bı> b ; nun süvarEcri l'!ag· c.:ııahta ge-. ionı tık muhabi·ine göre, .. h t- '"' "' • u:u ~ Londra. '0 (a.ı .) - Hol!an nuıa ııO)liyobıL'~inı. Bütiliıleme re 
l'lye Pilsküri •ti:; bulunuyor- öıt1ncey._ kadar r::.m..<ıfıı.a edi- ler uzıın vad»lı genı. t,k.ıflcrcl~ c-. .ıyet ur, ım müılurı:.,gune ta· kraliçesi \ llıelmina, ru nk""m Uinn~a · 1(i (a.a.) -~ tn- · ikmlll imtilıanlannnı her sıııe 
llu 1 lecek olan Girid v~ [{ıbrıs lnr"l-' b.'ıl ~:r::ıa~ üze.re, önfu •. , .. 1-.. • • yın rdi ~r. Bu .o.retle bütfüı ııı1ynda ~iıylc<li3i iki nutukta· gil!eren•::: Amerikadak• büyük olduğu gibi bu seııı: de eyliıl a- · 

tere ·7in ölrülerocz bir kıymet b • •~- , n !in ~ı l~p- ıy 1 ı> ıs teşkilatı all-:ıy dh:ü rafe~f ;tiınııtlını bildirmiı; e çisi Lord L:ı.lifaks 'libk~ ga- yuıd, yapılip yapıilruya,$ ~ 
• [);_;., >'ar'Kt "'---ız - Lfik· - ' ı aı ........ u,ı "t:ı .. e 'ur.. . G t 1 '" be · 1 • ·ı t ı t da b •elJıi:ı ~ • r •...,,.. lıaız•lir. , düşünmd<t. tiır. 13u telw.''cr, bel - ero'r..:.ıı nıiırıı.-2 sı a tı· ve n'<,İİiz dı 'i kullanan mill 0 t - ..e.~ c>r op n ı.mn , !lll e - kında hcüilz degişıniş bin)e3 ol-
a! urg hı.Jucıwıa karşı. e Bu dalann diiron.'1.n elı:ıe ki, Ru.sy a H~'l !Utan ve.•· 11 "- !'" ış bulunmııktı:.dır. Ayni lert' yıırdımı>ıa gel<liklerindcn yım.ı.tta hulnnmuştur· madıgı gibı yeni bir ltaraı· <la 
ı; 'rı Uçüncü ordu siivarlı:•T'ı ne- dü.,. :-~ m'ni oın:ı'.lk, or'arı ya da dahil olmak ilzcre u; \ ıımuı ı lurl"' tc mühim bir dolnyı t<'3"kkür P!mişttr. 1 L:;lltere. Mnc-rika!lln yardı - yokhc:-
k!!Ye ~urmuk U.;:wış fakat dli:;- ~.'ı.o maksatları •çin L.-u:IJ-ın _

1 
tan.; hareket 6 rlıesü;ti ve lran 'ııoıfec, bu unan B. Manu"1 Za- F.vvelıi vatandaşlarına hita ·J mı ile Hitlerl%mi dil: ya yüzün - Ma nf vdrili, öğleden ı10nra 

~ ı:n lıro.rp ılanınd·n ~wi Luı;:- ı k d h vo"' ı'· u .• ·ı~ ._ ·rf~~ıe bir ı ' · c~a €. ınıyet umum mUdür· ben 1craı:~c. c»zcümle de!•üstir ct: den tan:le::cktir. lstıınbui nıaa.""İf mii Jürii ile bir-
ı"''lllbı.. ~-•· ld ""'t>ıta.n ço a a ehemm;<ctı;- ~ .., """ ~ Q ~ ı·· . . .. l... ta . v L' d'-- b ı • da f.k . d· l'gda yerı •. ,....., o Uf;1ln- di , ~ ~ \"." n!' iı»i ıh !\a ceccr t'l". u,u ııı::ı.ı.. 'ı kii.tip ı,;ıne ym c- -- Ge<;en bir imtı:ıan 1!€"Cfiın- ın ...,,-g a i'".ln _, ,, soru- !L:ue vilayette val.vı ziyaret et-
:ın'.~ır_uık h.ı;oveUcrle kurŞJlnş -, r. B- n.." mıık bil ı-:usya, A\TllJ'· la tir. den sonra, krallık, daha mütt&-

1 

lıın T..ord HaMııks, şu coıvabı mlştir. 
O llal>e!"l-rtıı.n lıa.rclı1i.tı bug lı wdutlarıru ~a'"ll ' ,y- lıid. daha ıızimkılr, d:ıha kuv - vermiştir: , .,,,. .,.,.. VVVVV>--'V"VV'-~ 

'n. g\İn sabahleyin .Alınım'ar Nairobi, tt) (ıı..a) - Şiınali liyccektir. Ekonomı s. h' ;m 1 ., Yrtli ~ynlrta duruyor. Herken, Ben ne kad·..r içtr•ıdımda. sa- K ı · 1 .. . d 
'cu I·'3elle) üzerine biı· süv~ri hü- Habcşistandaki imp;'.!ratorluk Almanya, Rı.ıs iptichi m.ı.d' lı•_ - n'ı!cn '~leye irytirak ooivor. Bir mimi isem Li:ıdbcrı;in de içtiha- 1 İ er uz~nn e 
io ınu Yapamk (StrosmbergJ i kuvvetleri, Amba _ Alagı· m~'- r.inden. bilh ısa Uk·3nya bul(- IE•• tarafı 1 inci aaytaJal tarafta er.ternasyonal h11lmk Ye ılı• da o kada. ilini ol ;uJıı 
-,gaı tn w '<';'tit bir hattı hıır~ket takip et- I ·· ı · <l. '°' k-• T '-dbera ı ı d . e ıişlcr, lak daha ~iya- zLne cemıptan yal>:laş;ıınktadır. dayı ile J"aikasya p<.'rolü ''.1.1 ,.. en iptidai lıe<ler haklan ile ihti- şuıı emz ır. ,,a .... ""' ,.,. ' ovnar n 
~- llCT!er.ıckten cck'rm :~leı li. Anıba - Al.J.{;ı, ş;m~lrl~n de, A.&- gcnı:ı istifade c>tıncf;i telci) c ·li- nıei•tedir. l:if h'linde dü:;mnrı, di~r ta - c; anşfiml'l '" hür ııL!leJerin · ;; il f 
•}lllıa! ta-' da A'--tl L' b k '-"! Alrn N. lional Zeit ~n Bertin mu- raftn "'ıı_,_.,... rnalıkıim -''"- fa- i ·)ı';:.ijni ,. '- "'.ar eden ooıJ e . . . •w.lll w=ı ar ( ı- maradan ı;elen kıtalar tarafın- v k ve una mı a.,ı, .• ıı- habı"nne D"-l'"n A.lnıan hariciye ~ ........ "u"'"" , 1 d hah tt••· ı ıea, ,.....,, 4 unolö uyfad>) 
gc)ın ılen· ı ••--- d .. k - c:ı.. 11 k. . ~ ~ kat ce--t ve gutı'.~ .. ıa kırılmaz ıneııc.ı> er en se ıgı zaman U 

la ıau.u·l.Wl varın•' - an mucuma U'""'""'" tadır. Ha ya .,.,vye. ere ma ıne ve nuır ~n ıı, ti Alman _ Irak sı"vası· ~~~ çurtma mı uçunıyo-'-- -"-
..,, c-· ,_. " .., , hı·r ---ı·r, mult ·•-bt n-n«ter- yur·· ütt:H-'ü bazı rn ·t.-ılea.lar '• ,.,... -~ ,/1 .da:ıı .• _ı Rimalde ., h"""'·u"· rekat, muvaffakiyeUe a'evam et cl~tri maı:ıdatı verec ktir. E- · · · "''"''" •' ., ..., ba• ~ cu. :.n.. uı. m .ı.. u.erinin te · r te· ,sı tehl"k ı· b" h ta old .... ··· "''l "r suratle cıdc ettiklerı köp- mekt;!Chr. g·_ Hitier, .ı·ııoonya llc mi.O..~ ı.•c- m~:tte alo.en ınillct var. Şarkta 1 c 1 ırer a ugunu - Mersinli Ahmet, T-'·'-'·"-

•u _, m elesmcie henüz v>12iv. et al · d ••-nnrıı·yorum 1 ~.....,, 
nes\ıuen istifa.do ederek tMc- Cenupta li.a.lyanla.r azimkii.ra betlerinde Rnııyaya tam ser ·es- , mıştır. M• mafih !rakın bu ve rarrt~ n biiyük Hollan a, -Lo" dm, 10 "c ) 0 .. ak lıya meydan okumuş ... 
gr~ 1

• \ !ıc:ıtriclıt) nn' tasındaıı ne bir F.ı.ırctte muıı.a 'er.ıet et _ ti v rmefi kabul erlerse, bu B. yolda •-eb .- tc bulıınd·.ı:hı Aı- bana yardımda bulunmı:.yı ve n .. a.a. - un - Mc) nda bir yı;.... varmıt d& 
la ·llllşleıxtı. Alınan! r ıag · nah mı· .. l--•ı·r. Kıt'-· •-~mız, y ...,;;...·ur- o •'nın Eerlini ziya!"'tin- ......, - bu he-l"f irin her ııeyi f~ et - ~ aııa;;ıdaki re ·mi beyanatta onu rrnı okumuş?. 

rın • wu __...., ~~ r !! hanciye nc:r.-ıret•nc:e inkiır bt..lunmm ıır· 
ın mu"'n' l d t ·· d• · ;·apo y•nn u"•I· •co,.kta ,.,..,,.;,· bı··ıtün kalbı' i'" istemekte- .... · - ~ n ......,,.,,..._ .............., ıltıt· · •C asın a p;ı.ra:· çu !arın fevkalade ız'acıua nı~'1"'~' · n n n ~ -·' ,,_ eti memektctlir. Faft~. sonun - -·~.. "' Al d' • '-· bal ""' .,...,~w~ ı;v~-alar kul! . h. t ,,.-- .. . bi ~..+•n ho.rek . dı'r P.. "'----~·1t ve Anı "kan man c ır;er ,,._ ~ı men . ar t 

.tlc lla anmı ,ı:ır ve u un birı... .. gün bÜren ,.-;_ ,..,,,.,,,.,,.""- mueseır r 3-~ .... ~.a d 1 b b pta t• l \ .....,.,,,.,.. d _, __ b .. ' çarpı ... ' ""'ayı Bel .,__ hu_,_··ı · --. ...,_ ~ .. ~-- yapa'-n--•- kaLılı=tı· hakk·ın ı an CVV<' u , ıc <arar ve- mill..,ı· "'", ••fer aı----'-- d-- = ı,apu;uı eyanat ın,;,usc >e- · Vah ah B. · ah t ,_. 
\>·ı '"' <:'-"" uw. ' cı- malan!an sonra, dü0 mam mev- '""""""' ,_ • ri.mesi ~w'1elrtc lir. ,. • ..,.. -· ..,,,,....~, w• -1 · '~"-'---• t· ·· v ·· ıı-ıs~ Y u .ıll' • lııı•la kt be 1 • • B r· n"~k· •--··ııtin -'m ı mıya••k!arclır. ti e ngi.ız .,,...,,.,..,...., no·.are ı _,, mı· au""zt""rne ,.,,.,,,,,,,,,.?_,, Çok ·ltr. . şar .ı.n ı;ar ı ogru zilerrndcn atınag· a nıuvaff.tıJı: ol- ,c " ~' 1 ~ ..... ~ ~ ' Rn,.'iit Ali &Ptladı terketmrıniş • - .,.., • ,.... ,.-...., 
bi _·l!Uşler ve •- '-n·p edll~m•• m""'""' •dır. :se bile olacaktır. Nihayet. A- nisan 1911 ayı içinde dii~,nn zed l . . ~ __ ,_ 9 

- uı.u -·-·...,,. u;,.- &-) '. .. o (a.a.) - Bır ya- R " h fa:ı'iveti neticesinde İngiliz'uın e enıış mı ...,...,a ··· . (b ·Ollr\iden ıstifade ed rek mer..ka B'•le~i.k dev!- t.!criııin b:ın~ı , J: ısı, Irak başvekili B. eSffij arp vcı·cU;,,i tic;u-et vapurları z.ayiatı- - Akmtı:ya kürek çekiyor -
v Ordrecbt) ve (RotnUa.m) a krbr ginne~i ilıtilıınlinc.leıı en- •i< A'" C.eyliıı!nin, hüki'ıme- 1 bikl" . sun. 
d '.:111şlardı. (Rotc-rcl .. l da şid kuvvetlerini (Meu J) un ceııu- r:iJ e eden Hitlm-, tııntawtlı l ·r tin~ 1 d , "izde ynpılmış )lan b}" ı • nı 1 'Y: .a~~:~-.ıan 293 bin S~daldıı deniz gezintiai ya-

A
.' lnııharelıeicr olma:.t.a iıli. bunda ((.)urf.heJ e kadır ,:eıi je. "İngiltere ve Amenln Bir te'.:3.hiirle• 1 so:ı.raB,,,;dadı t<' te ıg" erı oc(\ nil. l 1 60 1 pan i'ti arlrnd•ştan biri diğc-
) .. l • aürmii.• ~lan 9 ınıcu ordı>nuıı .,·, - devletlerini, Rııs ipti"d:ıi . '"' to a.o u' va 7 · ..;." !kal mı edıvor• . .. r <··n · ıı d"• \.'(.f ., ~ ,. k tıni hu\.-.,(!• ,.ı ha'. ıncl'1 Ea- u···t f"kl . ı ' ·~u • 

' - d. "' ~, vö7i koli= Bel~"""'1h1arııı l:ö ,[ı nı .4Mleri ıle elinde olarak kemli (Baş taraf• 1 ine! oayfad•l w.o.ı. e 1 -e~m z:ıy ı.ı <'1"m an - O dan kerulini koru .. Eli 
" .,... ·"'alar VBY'"'~ tır. Şa~k r..ı 'vo .. u, 1cn 1-3 • ·nP'"·)luk •~ v•nı•· ..... 

11
·•
1

Y1' ın 11 inde dfü:mım ha- lm ve yolları a•~•d olmaları hıı.lctmb·et.i altında hir Avr · a '· mmt.ıltalarmda vazi.vet sakin =· • · .u ·"'" """ ..., "'· uzundur'. 
-<o • _,..., ' bu s:ıyiıların alcybind<• bulun - B"tara !ar- zayi tı <>0ın.ıuı 
kı •ıllt'11 ve. • 'i intıba şu idi yuzti!ıden orada kalmaya nıee- k. rşıSTIMla bırakmıLlı: istemclrtc- rn.lkta w Irnk h:ı'"'·k'1i. icı <ilin kalına!· a b"rclevamd!r. Habbanı '"; ! . 11

1
1 

3 . ı<aç metre in'i.~ :ıeaba? .. 
nl ' r""'.ra. anı r h··lıca .',a"""'t"--'- bıor oım- daha zi,~ ileriiy~ dir. y· d ·~ı :ıratoı·Juk kuvv-·ıeri 5.,,., · tonıl1lio uk v Pır kı cc- - T·,.rurım,· AV?.• ka.laJ:>-;Jık 

ı.. """" , ·• ""' -. • ~- & ;cı · 1 c:ıı.üiııe gitm:ş -,.,,orada ye rn. ~ ' · "' ' ıı:an 188.124 tonilıl.toluk 10$ vo- .,-
1 , ıege) ile (Mac .• nchtl ara- roemışti. 9 uncu ora•.ınun k•.snıı · Lc·ı•C:m. 10 (o.a. l - 1'flliıtP.k!I kc~ •. ;'1<' heyecanlı tezahürlr r- Ramadi ve Tallaja'ya ~eki'.ui . 

1 

bir clımttır _ 
il Yaııi il<'•~· a ık H lliın- 1 kıill. ", gende, (Met ) i gec;ıniş lı'ra.ıısı7. cıpnsı bildirivor: d. hı<' ;:"J.l.L bir ha''.· kü•'e.i tara- olan Jmkh :u;i ursurl,nfa tema- pur. Ağız nasıl kalabalık olur• .. 

ıı~k~'~aılb '~\,nt~ dbıı!ınıuyordu. Bn ltmmı ku!li .ınğ '-1~.-,~~:,~~~;ı;~ı~:'ı'.:!: ~~;~ iı J:ın kar •!armış olnu""nu sı Lmlbuyıı_:_,rı=,o,·ıkacvt~,'~ktedd,,;..:~ muh;"" B o-&r lı:alJ.!ami ~~;ı'···Wı mil, yoksa trnmvay mı 
<l • • .u - a (,<ll!eü l'!ipahi liva.<tile ve ikin- K1 bildir: kt. .. r. " ~· • - ~ ~ "" 

d; . m nın dığCT bir .l!i.nı eı or .. ,m ::ı sih'lll'l kuvvctlerile k, tlerin !.!csk.ıv:ı<laJ.l siya~i ii- -..,...,.""""' __ """'""" bir ~~· yok ur. Solh::roda, İnl!',i- 1 J. • , 10 tn.a.J _ lli'uk.: - Çenesi d · "Ut bit ad·.m ... 
n, a _cakip etoı kte olduğunu yıı.ıri ~l'i siıvari fırkasi!e il- m erini t:uunıamak l:" · il '.·:ıı h kan taııım.-ıktan liz motörlii !-ollanmn farJ ite- Orh g:ırk.9. tıu: narı sai.lc. y(:L-ı Vah yazık! ölm'L'l mu·ı .. 
d ,_<lana ~ıkaracalı:tı. Lü'ı'.Jı !;inl Usal< ve irtibatını temin etmiş da ~O'l'Vetıer btrtiği taraf.uıaan imtina m ler karş.ı bopıut şif h rcklltı di' ·am ctmckto<lır. tar Yugoalav mabfüleriı:ıe ,, bn - Ona ~ır söylı;;nıcı.;c gelme~ 
( 'eh •er,~ tli Alman k· n bul :i -- 'ı't'I'"' er.'ımnır J,on,.ir::ı: 'Lt'f~ ıruz!ajw:ııu göstttm_ iqin Sov - Habc,wtanda, ·maı -e ceuup ı !'h<>rkrc "Ö're e .1. t' l;ırlıi" A,;..,ı ".t'vı;cktir ... 

&es•- " • • Yol\ u ve 0 gı.ın ogle<lcn \ R ı•ı · '· b. l" · · de • •- aı· -· Al · U · 1 ""' ~ ....,- k 
.) . ..,. ~noktas ı "'" nla k: r.,ı anmıştır. • a "'ııu cıı ın- yetleı- rr ıgı .<U!ilan iııg ı ıı- tan Amba - gı =~ i ıi d, 0 nn•n Bııl<>•r m·'·aml:ırı , .. ~ A:-_•ın n ncrc~i ge'.-l<C' aca· 

1 :ır.ı. Alma r işte bu iltisek hç de M--'· --"-•·· !l k •~- ~·~ ,.,.... "" '~- - 1 (t.J gL'Çijlor, bi: .! daluı. T' ı:te ve ırtrhat noktı:ınıa bütün knv- gıli:< ma .ı!erin .__av""""'ı - ine Tacın · ...,.iuc!cn cıkan yen imparatorluk. ku\'\' ti •rt ye nı re;ım~ rsı ınu . !.d ,c..tcr ba ? ... \"iJası olmaz ki sıl.-ı,,"İm · 
1ı;,. e<;ı-tı kanalım g .rcl< ;a _ vet.lerile yu·'klet1diler. k;;iıiz büyük 1eıçioi B; __ ~~ps - hükürıetleri huk"' c'l ti! ıl.a - ni terakki!Pr k:ıyd trri• !er. e ·r- dile' ·rini Jlr, e ed k lıciediye sın!. .. 
"" Ylıı crkendeıı l ,.rec:Je ıt,.., tah"h ge inel!ye ........._. . ..:er ınar.la muka le ektedir. !er almışhtr ''e rlii$!1a a k.a_vıp· re-ıslerlnl, pııp:L!ll:ın. nıualliml&-1 _ Gözüıill ~t.ı.ıı. budaktan 

bul _ , Jr ·!ı. Sipahi livn.'lilt> be&.:1ci sü«ari ti.ı"hi tr1sirlleu i~t'nap edilmek- HoJJ.ımcla, Sovy.:U_i hiç bir !ar kaydctmi terdir. Ş rki Goc- 11 v~.ı;air F.crlıa.t mesk!k erLab:-, esirgcınc;;.! 
([ "'· ") . . fırkıuıı teuııba doğru sc..riildü- tedır. vakit taaım:ı.ruış uluuğundan' camda, Ddmı -Markoed:ı.n rient nı kaH'.\1'1 ~•t·~ıerc.ıır. Bun. R:ıstgcldiği yere çarpar mı, 

tı ı.,, n; .. e IM~t'SS..:nct t) em- !er. Dokuzuncu onk ı.w.ı:;.r.ılanı Bclçtka .~oncçve Yugoslavya· Mosko"n.da müme,~;ii vnktu ve eden eli' an rrarnizon •,.., chn ba !ta Yugosl:.vyanın Orta Ne ı;;ı'~lam güz m<ı.:ıtllah! .. 
'-'. lıaıo ~\!' bir_ kale vardır ve general Corap ikİllci orduya run sö""üleıi, bugün ;ç;inde bu- binaeruıleyh mevzuu bniısolaınaz 200 asJ,er ölmliş. ""0 kişi yar:ı- vr Yiik ~ ili ktc.ıLt · de oku- Bır::.k şunu.. Cebi deliğin 
' cı • e;, l kale.ıınin =· h- men;up süvari kuvvetlerinin bu lıınduklan nazik vıWy~ bu dı. 1 Janmı-+'r. Ceııupta bir kac gıi!l ,_ "' '" -'· • k t ' be b"r'dı' 0 .. ( "·-- .... l) 1 al . 1 ~~ yan '" ,,.n, ntt~;ı: ve ız :ı·c ! l ı r ... 

1 
11 Mnvı . .,,-tn ·.;.mae ' esı. gerileyi.~leriı:ıin kendi sağ ceııa- b:ıpt:ı. RÖz söylemele:rinP mani' Sovyetlerin bu 'kı1.'l?,lnlılt hare- eiiren ağır nll'hare!J.,'erc'•n son·' tr:-\. • ._r'l"l'~it Ma<:!lristan yolu· Bcı da bir ktı:;Pr mu? .. Cebini 

""' .... -. ~ ı. Alınanlar bu ita- hı k bı - ı oldu•,;._,." u bevan eımı·,-ı~rdir. k t· b·ttabı" bugun·· kü rtb · d- k ıvve'l -tte h dk J bi • 
laj.~· ır be 1 nı açı ta rakmış oldt:gunu -~· , ·" c ı 1 s:ı r ı- ra, cı.şıman, ·ı '' · ı.~ a- ile Aln ll)&V>ı.BC\",;, dllnili.>lc·rdir. i i\" rir o ur ·er .•. 

' · ·Tl'uJ arla bom!. i •1- d Om Şmı' diye kad•- .Sovyetler bn.-, · de olduk0 a ,·ah" bi '" J ·ı l tı'-"" - · ı " ·· ,,b. ı d ··1 ·• •e so gör il ve ( tııe) e kad:ı.r ilı>- - • " çm , ı r maıı- zır anmış mevzı erı e>ı a · u....,,- _ ~.,,..... " guwl ._.. ır er , egı mı .•. 
ı..~;_ · nr:ı paraştitı'fi • ı,ıdi- · ·· ·· ld - · liilinın bu ani k:ırarın "A~iş yet almaktR_dır. N•.ıu· m oldu~ıı I tır. Yalnız '--!· elen' aııtl. hakiki ;-!!!. kıı.l"ı ı· 1ı . ,., ' • 1 rıye ~urmuş o ugu pişta.rlannı 1 . ~P " ~ t . 11 l bir hU um ...,_ 
~'al · 111 '·~ ıs.ı.ıKanı ıı.rını ,, · etti-··-" ortııda hiç tirse_· y yok- Ü?4 l"e cvvdıı Almanya l\losl:o - İ'-'ye.n resnıi telıll~.·· ap.ır <~ı' asıı a c --•--• ·ı 1 k art'! lh •• · etti.kr Kılo I.ıu suretle düş ( • .ieuse) İÜ<lrme çekmeğe ka - •-==, k ıaı 1 · ~ - "i ~ . ış e bir 1<2.ç tıonıb:ı at -, ..,...,.,.,arı 0 & =:ıa ş 1 e ... 
--uı.ıı elin~ ı;crıni~ olııvordu. rar verdi. tu. Hatta ço su· ı yepı birt va üzcrinJo şiddetli bir tnzyik 1 Ronı:ı, 10 (:ı.a.) - · talyan m r. H ~'& ıı.fı bataryaları, Yazdıkça dilimin ııcwı."t dah' ue 

(Li' · - . O .k. I . Sovyte şalısiyl'ti daha dun bize yapmaktadır ve sonr~ dA Sta!in ortluları umumi kRrargdlıııun :mm i:v:tnnda bir "'"'man Jer g :Uyor ... F~i: .. t ma!Cıın ya ... 
~ ege) nı.ıntakasında diışma • n 1 1 sayı 1 ernımame diyordu kı. S"'"Y'-tlcr birliğiuiıı şimdive ka1ar n:ızari ol rtık 339 ıu.:marah td•!ıği: -~ ''Kabak tadı vermemek için kı· 
b;" .~.0. törize_·· · .... ltıt'alarının kesif HalLtı .. ' (12) sayılı -'"n•- mıhven· ka""ı kat'i ıstiklalinin ır.csuliyetini diğerlerıne b l.!ı· Alman tavyarcleri M:ı.ltanın ta~. • ı il r .. İ.ir. E1< .ay- "" k~ma'- l•~ıı · " • """e ..., ~= • ·y ' _var .. in pı c.tu r.sır :ı.h .. =ş. mü· - ~· "" ., ...... 
b üı l!l>nuu lınlıe" veriliyordu. we bütün kuvvetlerin (Anvers- barız <lalilı MoskO\·anın Bel- ğ> iktidarı hilfıil eline almış cenubunda. dfü;man gemıler'ne l'el el. ttt:ı 

1 
di,,&cr biıisi tayyare Y~.7Jma "kanı cahil,. le baş-

~tin~dc·ctıupta., ,HeuseJ uıı sağ Louvaın . Nanıur) hattı bzcrin- ı;ika, Norveç, ve Yugr;..~lavya el- b'-=!unmakt-ırlır. t.aıırruz etmişlerdir. Bfr der. ;al- i~ • .. ~ yaıs.ı:,tır. l•dım, "cebi delik,. ıe bitirlyo-
laıi c dwımanın motörize kol de teksif edilmcsrııi ''e harbin 1 çilerini daha normal siyasi mü- Bu b.'.!pb fikirler teh21üf et - tı batırılmış bir muhrip lı ıli.tra En- ,,.t _ ~ r.:m b<"!ıııba!' . rum. Allah kimseyi "k:ıra ca-
)ord enuhttg_ a.rlııy~ l ğru il rli- or.ı.da vcrilt'Cej.."İnı tasrih etmiş mc'flSil rılarak tanımak!:! bulun- melctedir. Sovyet'er t:~iJi bu uğratılmı$tır h 1 ' .. ··delik eylenıiye' 
~tu. Bel<~ıkalıl:ır garbe doğrıı lnıl"nnuyordu. B'=enaleyh bir m:ı.'llclır. hat"<'keti ile Eer1rni tutn.ü:ı et- Şimali Afrlkada ltal)aıı nıüf- dı.~n tayya 1 d 'n B:ı{: .1 ii-

1
" Ye ceoı ~lli s AY 

l 
l'icat 1et1'.°;v,be h:ı.~ladıl:ı.r ve bu la.raftan bu nuktayıı. biran ev- BaZl tııgiliz mahfillerinde l:ov miş ve demokra,ilere lrarsı da creccp>ehı,:3rın! dzınrhmlıuvv;fsfaaitklı.ey·etlsı.·ouhaum_ u.!"..1n°'.n"ue . ., b~:$k,aç( a::=tıı~X -~-----··-:::...---==-- _,..-_. __ _ 
l""tı·. 1. nıayıa O"Pr~ı "·-um.·- yetl~riu htt kararının lıi Javctte hoşnı<tsuzlu:':"-ı'ı -ki bıı h~ut- , ~ " " ..., .,-·-- ~ ,·el varabılmPk ırin icap eden ' ~,... "I ~. t r } ı b'- 0 ı1 cı D Ş"k-ü ~·etrr:·+ 

ı bilhl\..•S<' ı>mun ı "ir müliıb:ız '-"a < •luk All'1:ın'"aya ~-""'• bı'le- r-···~t . .,r·'- hulunı-l""'0 rdır. Top rr.ı•cıp " ...... ' . . . .._ - r . .. •• -
O .. .. tedbirlenn alınn1".,;.;t lü.zım ~elir .. 1 · - '· ,, ... J._, ı ~ " .tH'·'J ı;;f...._ .... ut:'.' ~ ... ~ ...ı.- "·;ıJ ' .... ö _.- ' '" ·' 

..,_ gıtnun: .. atfetmek teınayiilü vardı. Çün- cek n ;ı.ltine 'I"• c:ıir cı:ıjzeme-.ın nık etrafında topçu fa.1liyeti nl- v- "" ı.; n .... ar "-•"rnı~.ır. -
~ l:'iiı: ttınıııni vaziyetine. k<'n dif,er t:ı.rafta:n r!a kL'mı kiiJ. kü Sovyetler birlifi gpçcnlerJe Sovyctler bi:-li-~·e t""Vkmi Ame· muştur. lJiinn:ı.n Derrc Uurine lü -, : .J• ' 3 • • • & . ,;.,r; Gu ·ctr.ı h st<ıb ·' • rikl '"' zuh-
lti lioıı atıl~k olursa ~öril1ür li.c~in tahııo "it ~fob' .i i~in B rika ve Noı-veç il-e irtilıralat ı'ii.amnyru;:ıı. ·t~1esi lizl'.ri~e'. ı· bir hava akını yapmıs~ır. t ı .-:~·· J,•t • - "''P!lll revı ırat ·ıan sabık hekt u, 
di~. şu:1j"tda vaziyet müphem- nıünıkün o!duğıı kadar vakit ka mDb:ıdolc.,;i iGin anl..,~rnalar ak_ kat da!,a nrt'lu~tT!' k" d derece- Eg-e d . ı:ı.de !>ikl:tc. .• ı.'µlll- ; . b·ı.rtl•:., -n.,. ,, 1.~ olırn Hcl- ııar .. rıcs~ c-.>rp:mb• ve cuma f.Lin 
~l;ı lia~~e tle(R.şotde;"1tl' ,ı) uhdn ve zanınak gerekiyordu. 

1 
tetn'.iştir. Sovyeı'er l;ıiı·liğ! Bel- 1 tle göstcrmiıı ·ıı · .ıi;u rr ita! ~'im- dan An,lres, Einrr.; ve Tcnni., a· 1 ~ 'n · '" r.cJ • Lir ~.,.'L b< · ~- len 2 deu ;; ~ l<udar, lleyoglu ls-

:"'er olıııaJt 1 uc 1 m are- V .. kit nasıl kazanılabilirdi? çik~y;ı zahire ,.,·md rt'relt bu da bulunar. 1· b ·m.ılıı. n,-tjf:ı mı dalı!rt t:ırdmıızman işgal E'<lıl- baniıııuın t.ı.yyarcsiııi dii.şiinnüŞ tııı.ıaı cadd"51. No. 99• Tel. 44916 

ı' ltıt'a!ıu-tadı~: C uph Hol- Tnbı-: sih-nıı ve hava faaliyctile. nı•'mlekctin ıı.çhğını !ıafifletm k edece!l.-t'r' Yı;ksa So-.-yetıer bir- mi.~tir tür. =!~~~~~~~~;';;';~~~ 
lııulıafaz 1 dü~manl.a t <;J Bımhır dıişın:.n koll:ınna ve ge- istivonlu. Mııkabilind<> tle en - !iği lıariz vasfı mıh. "!"!~ ~ı ·• 8 Nayıs g_cetii Amha - Alagl 

l~g) lı:a etler l;ir halde (T'l- ,, .. t · ~ »nm"sı· al 0 "aktı B bı"ı• !'1Uknren t ve İn:! Jı"z _ •-, ~- • ı H" d kıt J:ar •~·Q attl?la d"'-· ' kllm·'- 1 çi" köprUlenne hucumlar \'ltj)a· u•;s rı ~ ~ • •' . ıı ., ,._.,,, mın ><a~•ılC a ın a ının 
~- lloıı~--' k-':lar'°'1 çe ,,,.. caklar, hem rle süvari fırka.la- nıeml•'kcU rin işg:ıl l+ınd3 bu- rikan io, hiriiği arttıkca o ni3 • lrnvv.:otli l.ıi.· taarruzu geri püs· 
•tncıa ...,,,a ıt ııun arkn- af.f hlı b la. -1 - Jtpı,ı kb-ından \"C bu 'l!übadeıe· bctt~ m:ıc:ı.J>: ola!l biri~ bili- küıtülroUştü". '"Gloc;ter., tipin
l'aUe ?EXliııci Frnnınz rm.ı.,-u ii- tının h 1 bZl"{• ~ı~ a ~ e apr ancık Alman makaıru?tmm mü- ği siy~reti, i mi takip etıne.;.• de bir lay\·are Al~~ri'dc tayyare 
laciır 1~rıı ıı:.ıevltiinc yaklaıırr ak- rn·hh ııı-a d a.~·ı i er eme tc ~b~n saac!ed i!P yapılab'lcrefinden başlıy&1ktJr• d:.fi toplarımıı: l2ra.fıııdan dü.,'!ti-
~~ atta sağ c~ahta F~an- ati' nanı ur ıırınaya teşe us S<•ryetlerin fili vrudyeti tanı- lnri eruıin ynhn ": !:t ani rill.ınfc tür. 
('tııb !Uakincli birinci fırk.ı.sı. edeceklerdi. m" >:istemiş olmıtl.:ı.nna itıtiıı:ml mii •ki"··c ka · lıt•l· - lrıık resmi tl"bliğj 
4"'1 Urg)a V<rmıştır bile . .Mcr -1 Yük;"k kı.ı.maııda heyeti ihti- vertli'l'!lrdn. Fakat &tryetterin d i'tı lir and staµ i i.lu yeni Beyrı.ıt, 10 (ıı..o J - Inık teb-
~ i: .ınotöri.z(, ı ir fırka ol= yat kuvvetlerini ileri ~ürme;{i de. Y•" •aYYaVll karsı da böyle bir siyasc.•,·in '" 1mz Inıı:Ut··re ı.a- li!!i: 
"eraıf' fırkanın pintaılurı (An- d·r~Lı ctm;şti. O aralı!< yüksek ıiQrar it.ti! n.,, etme~i üzerine bu rarınıı. ol.arc'· c'~;it f"lvı• av:'i Birnci lıaftıı z:>.-fı.Hh, ·1!l düş 
S~ ~arkına yetbın'ot;"· >;ol kı .. ıanda heyeti t<>hıiknıin ihtim:ıl r~ varid g<>rüımıeıııelı: • zamand' Biıı·I dnnuı--·~ '~ İı.ı,- nı ı l"yy.ırc2i uiis-,iilm"'<;ttir. 
(~ fl l r:.ıı fırka fi' ,,,_J.:"'l un çiınalindr d.4~1 ~P... tP..i.ir. deııir A1ü ... :ı.::ı:ın ,..,, ~I(~Ue-- 8 . ı.·~1. ~;j\,U. ç· ... ".ı ~ ban \'e 

Q,,ı .11 
• ı e gi! ıı· unJa (Namuı-lla ı.::~ı cıl • m~~ın ıııaHıUerde şimdi şu riııin heyeti umnr.iyeei :mrnrrıa ua·Jh• ıiye ve d' 'C'I ınahfill<"r 1 S ~ıtr "k fo t l!ı'" !ırka- n ,ı 'l''la olduğunu hiç şüphesiz' r'Ütc.lr ilf'.-i ·; ··.ı~ı.r.l:.tedir: İn- olarak Ja Allll3,ll tclıditl r. 1 iL:~rinı.IL! k..:· ıf _ıGı.ıı luı yapıl -

<ti;~ 1 
. r ı F "'t (lS) e for!>~tmİ!! olacaktı.. ı giJto '.,.. mrri:.:ıı. Baltık mem- kola,ylruıtıraa<:,ndan end':w e- rnı•tır. J 

1 \'~ VaruW}krd.ı. Piştar. ( fırkaeı var) j lek~tlcrinin 8ovyetler birlii;lne dilmektedir. !".,hah saat 3.30 da, düşnı&n 
• 

Ankara Valiliğinden : 
ı _ Anlrora-Ay:ıı; yolu ile Ankara _Çankırı ;ıoetıımm Uliırakml le$i1 eden 

o + !'<.>O - l + ı;ı;o üucü Kim. ıerı ltl'aıundaki _.m .....ıt svetıe ~i~ 
r1 ı e ur.ı!rat b81'aklısı in~ı işi 26/5/11141 laTlhine nsUıyan Pa:artul ı:ünü 
• ... t •' G• d. TUAye\ daimi er.dlmenlnde !balesi yııpılmal< -· lmp:ılı 

u:ırf l.L"lllu ıJe cksl1trneye konulmUŞtUT. 
2 _ Koşıf bed \J cZ02ll> lir• c21> k= ve muvakkat teminab <1516• 

lir:; c37ı kttrUşt.n-. 
3 . . t toklilerln movııl<kat tcmi,.t mektup veya makbmllnu. Ticaret 

octı.. ı ,.e1.: .. a.l'ln1 "" ih:.1.le gününden cı. nız Uç gün evvel \ilAyete müracaatla 
bu , ,çın al•cakl.,r'I fen"fll .ıdiyet ,-....ııc:ıı.mnı hlmllen MllO "'Yılı kanım~ 
h k!imlcrlM te;'fıl<an hazrrlayacaklan teklif melr:tupb.nm da!Jnl eııciimen 

re1sliğine vermcl"rı. 
4 - Bu lşr> alt ~l ,,.,,.,.ıam 

lülilnd• ~ileeel<lai. 

.._ lfin Ankanıda vıiilyet a:ııı. m.ilı:lur-
,.....7) (3616) 



Edeb~ ~ohbe~le~ .. . A ı R- A i) y O jl 
OatıJ şaırı~lz 11.ainiill.B, hunsrfı sanatkarıc. I ' !'l'l.UNıi.L ı fü;GRM!Tj 

mız Fıkretı - caızse - mukayese :~~ ~·~:.::1:,. ı ::~~ ~~:;~ , 
(Baş t.ırafı 3 üncü sayfaa•) 1 yak.ışır ki: geldib'°İD. ta.raf da, 9.18 r,tu;·.ık 19.:lO H·~b ·lvr 

ııı.. Gi !fo"di >ıavcı, yahut giı.tığin cihet de - ~phcsiz · 9.45 E kadını 19.4:; K·ını_.ma 
tıcrab Te.nrıdır Tarın!... * ıo.:>u M hık 

111 h Wr lıale, derler: lı,te H8.midin sağnakl.ı, dalga,. 12.Jn Progr,·m 20.lo Konuşma 
i11kıl<ib! h şiıri.nin meaH de bu! .. Anlıyo- 12.~3 Müzik 20.30 Müzik 

JGsıie bQıad inkıl<ibwt mel;dei, ruz ki bura.da her şeyi tarassut 12.5P Haberler 21 on M'izik 
Olhnle mevcudata şamil uu;ıı~ei. eden müteces.~is bir ruh var. ıJ .O. ~l•i·ik 2~ " 1 1ı. ·ler 
~nı, tetkik ile, def'i kiimatl G<;rüyoruz ki burada saf ve sa- 13.ıs Mü.:.ık 22 .50 Müzik 
~- ki ııeıwi.ı ancak, ey mımi bir hayranlık ile müstağ- 18.00 Progrnm 23.ı:i Kapanış 

ıımr4411J rak fakat mutmain bir kalb ı 

-...ıl6 ~uz, ııentn mevcut. 'I 1 
hiikmünJq/\z Aradaki rarln aeçebiliriz ar-ı As ket lik işleri 

NbOU ı.e.. IMikrnVne alem.de biz. tık : 
Bıoma it.- dsr; tecelli Fikretin vicdanı~ düşünce . . .. .. . 

benıiedıir hırçınlaşıyor, bağırıp çağırıyor. 1 ı;erlı Emıoonn Askerlık Şu-
Bal1>uki zan tecelli ııeııdcclir. 1 

yVoer akıbet yeis ile eriyip sönü- ' ~'.l~~. Atam. Adil Fettah 1ı JJıir yanıa 1n.azi l..i yoktur ~, 
Bir y,:ııım ali id yolmı.r Y<'!Jefii! Hiiınidin irfanı da ibret şahi- oğlu ~chınct Yusuf Çolpan 317 
...,.,, a»OOk /~ kudimü k.'sından, olanca hercümcrçle- :tıit. (->9ı44ı._ - J 

1'eftı oMf4 rile bütün Ui.na.tı süzerek le- Yd. P. Utğm. Mustafa oglu 
k>ısirı ancak hem ltıeribü hem m:.ı.;a zevkile neş'eleniyor. De- Saun Taşkı:an (331-23~). 

baid ği~miyen ve değişmiyecek olan . Yrl.. P. Alf,'m. Cemal oglu Fevı 
A'ut/aku 1Mt>Ctd, ,..,,,,, gözden hıı.kikatleri hRykırıyor. Ve ni-. ~ı Guven (~8128); _ . . 

~ hayct payidar bir itminan hazzı Yd. P. Tgm. Kazım oglu Hicnı 
ile mest olup ebediyetin hudut- Baykal (47310) .. . .. 

Bıra.':.ib·ıi ~l.•ebihıi bim i8ol 
B bı,ı~,ıct, ı;,1".hayct bi .rtYJU •• 
HW:ımetüp d.er8C711 smıa, 

{l<l!f(lııd•r; j 
M~einle ""'rciiıa rohmnndırl-

Bu S•Ltırları, Hamidin 65 yıl 
ince ya3dığı ( Ga.ram) adınm
ld 160 sahifelik bir macera şi- I 
irindc!I aldını. Bu kitap basıl 1 r
lı.en Süleyman Nazif merhum, 
bir m<rkadd~me yazmıştı. On
dan da bir iki ciirrıleyi alıı.ca -
~: 

..... Hru:jz gen\.i tken vahdeti 1 
vüc ude kail obn eaT.Jm derece
;ine yii.Ysr11.llği gi;;-ülüyor. Ab
dülhak J. : uuin ılf'lı:.sını bu ka
Jar cil.lJ.µ ve payhl.lr kıl,•n mezi-j 
ye;ti, fev:.: ' lP sıımimiyetidir. 

.... aram la bu sam ıniyet, h~n1~n 
her esccint.h.:·n zi~ _dtı g5riilmek
tedir.,, 
"Caramı okumamı~ olan bir a

d:ım, Ab<iülhak rlı<ı.udi tanıya-

maz .. " 

suz ~inesine serilip ı=ıyor. Kayıtlan tetkik eıfil.mek UZ&-

Bir ucu yeis, diğer ucu iman re derhal. şubeye muracaatlan 
olan mizaç [karakter] ibresinin aksı tak~e ~076 sayılı_ J<_anu
Fikret cenup tarafında., Hamid nun cezai h.ükü.mlerıne tabı tu
is<' şima.I kutbunda... y anyana tulacaklan ilAn olunur. 
ge ·nezler ki getirmiye çalı'l!L
lım. Rahmetli muallim Cucli, 
ne güzel söyı.ım.iı!: 

Sahibi: A. Ce.ıalettln Saroıçoö~u 

Ncsrıyat Müdbrd ~ Maeit Çetin 

Endama göre, hil'at altr fstidiıt! BMtfdıOı yor: (H. Bekir GUrsoylar ve 

Ruhi N.a SA.GDIÇ Jo., Cemolettln a.raçoğl• matbaası) 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
ldare ihiyacı için 675 adet iskarpin, 58 adet fotin olmak üzer(! ceman 

733 adet ayakkabı alınıp kapalı zart usulile eksiltmeye konulnllı.'}lur. Ek.<>ilt
t '::'ll' 26/5/ 1941 pazurtf'si günı.l saat 11 de B. Postahane bİnası kar~ısınd;:ı \.';ılde 
ban ikinci k•'.ta 2Z No. da. idaremiz umumi depo nıuhasipb,ği odasında top-
lan;uı <ılım, satır.ı konlisyonunda yapılacaktlr. 

\-Iuhamrut!n beJel U>karpinler için blaheri f'8> 1iTBdan ~ ıotinler 
<9 • !ıradan olmak üure cem.an c:SS:l22> lira ve mt.ı•akkaıt teminat c:-441> 
c15> kuru;ı;tur . 

için 
l!ra 

Tul ı.lerin nümu'lesi "e fenni tarlilamesini ft'Örm.ek w muvak:kl)t temi
natlarını yat.ırmak \Ker(! çahşrna ıünlerinde B. P06tahane binası birinci 
k;:ıtta idari kalem levazım kısmına ve eks.lltrne saatinden bir saat ev..-·L·line 
kaJ.-ı· et~ 2ıt90 No. lu arttırma v~ rkailtme ve ih:Ue kanununun trui.fatma 
göre hııı..ırl~ ol't\alan l~zım gelen mektuplanr.u MI mali senesi içf.D. 
muteber Ticaret Odası vesikası, muvakkat temi:neıt mıü:buzu ve teklif mek
tubunu muhtevi olarak tıtanbuı B. Po.;tahanc binası birinci kttıtta dairei mua 
vinlk odasında bulunan l\Id. Hlk o.ılım, satmı ltomisyotN beşkanhbna numa.. 
ralı makbUL mukabilinde tevdl eylemeleri. c3507> 

"Garamın k;anı PSkidir, fa
kat mevzuu \'e it,tiv:ı ettiği fi
kirlerle feloefe ycn'clir; lı11 de-

1 
vir<lcn ziyadP, gelecek asırlara =======-=====================! 
mi\naseLet Lcs•er. Abdülhak 
H:inıid istı>sevd'. L·;r iki kalem 
Jarl;c:ıile o eski!·ı{i yok e<l:ıbilir
W. i<'a.kat eserin,,, şekil ve esa
ı;ını dcğiştin!!ek ietemedi. nwıa 
sebep de s~mhıııı;~e her şeyden , 
ziyade meclCı l::ulunmasıdır ... 

Ankara Valiliğinden : 
ı - Ankara - Beypaı.arı şosesirL.ndM.> fuı.ci Klm. sim:len ayrtlan Güd\11 

yolunun 8 + 500 - 25 + &00 rlı Xlm. leri arasmda yenAdeD. ln.şa olunacak 
makadam eose işi 28/5/941 tarihine rastlıyan pazvtesi günü s.aat c16> da· 
v:l;iy,'t daimi ...aimcninde ihaleoi :rapılııı.alı: llzere k:apah ZllTf usulile eksilıt 

meye konulmUjtur. 

YENi SABAH 

19 MaYtS 1941 Bayraım
na mahsus fevkalarJe 

piyango planı 

1 50.000 
2 10.000 
4 5.000 

30 2.000 
60 1.000 
-m 500 

300 100 
3.000 l<> 
3.000 2 

33.457 Yekun 

• 

tıu aariJııa 
Tutan 

Ura 

50.000 

20.000 

20.000 
60.000 

60.000 

30.000 

30.000 

30.000 

60.000 

360.000 

Tam bilet 2 l.ira 
Yanm bilet· . 

-a 

11 ıdayıa ---

Şimdi lıtJ şiiri t.ie yeni, körpe I 
neslin dılinc çev:relım '. 2 - Keşif bedell <22098'7> lira d6> kuruş .,. muvaklall teminatı c:IS299> "=========================================================== lira •37> kuruştur. ı · 

Sen, ~ı~eklcri m.e kok11n ve 
kuşlan cıvı!dır n nice bıılıçeleri 
Kuru ye ıssız çöU~re çevireu d<: ı 
ğil m13ın ! $en, ıeınde çıftler o
ııü.~üp hkbşaı. ruce si.b<Jü gelin 
odahnnı yı';ıp ı1ran eden değil 

•• 1 
mısın. 

3 lsteltlllerin muvakkat teminat veya maklnıılarını, Ticaret odası ...,.. , l 1 \ 1 
sittalarını ve ihale gilntinden en 8% c3> gün evvel vilAyge istida ile milraeaat Deniz LIYaZlm satınalıaa kDR1isyınundın staııbııl lanzım ~mirliti satınalma knmiSJ~nundın ~ 
edcr<'k bu iş için alacak.lan fenni ehliyet ve&ikalarml b6milen %490 sayılı :...-----------'!""-----·----------- ;,. ----------------------------=--
kanunun hükümlerine tevftkan haı.ırltyacakları teld1f mektupla.n.nı ihale gü-

nü suat 15 e kadar daimi encümen reisli~..ne venn.elai.. 
4 - Bu ı.. alt keşil ve ııartnamey! her gQn AMara 'riliyet Xafia Mü.--. 

T .becMıa' teminata 
Ura Ku. Ura K•. 

dü, lügünde ıörebOecekleri. (25Ş4l) ('8lll) 

ııı.ı.. .- ... •ati 

!"'h' • ı 

100 ınetn m:ildıbı -..ıijhk kereste ahnoeakttr. Pazarlıkla eksil!D'.,.ı 
lJ,/tıfl!Kl Mil .ı- - ı..IO da Tophanede ı..r. lmlrl.iği satın alma kouıiJ' 
yanuuda yapAcaktır, Beher nwılre mlkAbını.n tahmin bedeli 62 liradıt· 
Eb'adlm:ı w -- _.,. kGnılayonda cOr\OOr. Taliplerin 930 lira kat'! 
.......,_...,.. belli YttiUo kom.is;yona ielme.lerl. (1136 _ !e28) 

• • • • 

Bak<,.ın, l'•tif hir beden !.üz 
~bi bit' hir, damlası olup uçar. 
Yine bahroırı, o koyu bır ça
mur keo '1 •· çiıker. Hava ile top
rak :u-asında tıır halden ba.ı;ka 
bir hale soı.ulur: buna inkılip

Antalya Orman Çevirge 
Müdürlüğünden .....-ka 

ilaha~ 

.. dinamo için 

Bel>erine -.üıı eclllen tıntı 30 1'8AÖDl 64 milim olan 4,272,000 ad•1' 

aerler. 
Böyle hc.,;aı><on kitapsız inkı

lipları ziııcidcyıp kainatı ku~a
tan nc<l;r acaba? .. AnJat.lın1, an· 
la<lım, hiç şüpht-ın ka.lmc.tlı. O, 
senmişsın sen, ey uunan ! 

Biz, f'~cr varsak, ey z:unan ! 
Ser.ın. ınaıınız, şenin hükmün al
tındayız, sar.a itaat etmey.e 
m'-~buruz.. 

1 - Anlalr• YllA,...tlnin Alıın;ya lı:a<Ml ~·- btıdatları şertnelMde 
Yl'7tlı Çukur devlet ormnrundan tahminen clVUI> ~ dlJ<i]j çam ağaca 
bir sene içerlrinde çıkarılın.ak. ürere 2/5/lıM:l tarlhiııdea. tt!be.ren yimJıl 
gün nlüddeUe kapalı zarf aulBe m:tbrmaya kooulmu,tur. 

2 - Artbrma 2.1/5/94 ı larlblne milsedlt cuauı sllnll aut - beş1ıe 1--
tolya Orman Müdürlüğü binasmda yapllacaktır. 

3 - Beher p,yn mamul metttk0pÜ1' muhammen bedeli <490> kuruştur. 
4 - Muvakkat t@mina\ <831> lira "'7> kııru;Pır. 

5 -- Şartname ve mukavelcoarrue projeleri Ar..km"ada Orman Umınn M(L. 

dürhiğıi ve Antalya er-., ~ Müdil.rlüğünde r;örfilebllir. 
6 - Tekil! mektuplannm 23NIK! günü saat 14 ele kadar ıuı.ru.ıo

rei.sliğine verJrres;, 16.nmdır. 

1 55.- 1 ll! > > 

1 - Tabmtn edilen bedelleri. tıemlnatları ,,.. ihale ll!nlori ,.._.ıa ,... 
ah dinamo. motör ve rezidansın hJzal.arında '°9t:erilıen saatte Kwımpepda 
bodı.man denls ıe.ıanm satın alına k~ .,,... a;yr.ı ~ ele -
lıe edilmek üzere pazarlıtı yapdacaktır. 

2 - Şaz- her ııın it - dalıiliııde - -da; ............ 
-1>Ulr. 

J - ı.t.ıcıııcrin ı4'IO sayılı kanunun lotıodlll ,....,ın. bıtrllJdıo .., -
-.uctoua mllnteaatıan !IAıı olunur. (MM) 

Bazı ,lefa, iıı.«au sıımr ki, te- 7 - 1slclclilel'in Ticaret - veolkutle lııirltkle belli edilen gün ve sa-
eelli kendlsiııdcdir. l!Aşi'. .. Asıl alt ih•le komisyonuna mOn>OAatlan. ~ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
hıkiki tıx:elli semıin Bt>n, ey za-ı=-========================= 
ffi3.i1 ! 

B:r yanılan ba.'}l olmıyaıı eze- Ankara v aliliğind.en : 
1.y. te b•.;':'ısm. u:;"r cihetten 
sonu gclmiycn cb~dıyetiı: vur. 
Dc .. 1L.ıt '. i hc-m e-... ki heın y-.:ni, 
hem l-'J.l:ın hı:-m uz.a.k ae:ngln U...'"1· 
c1k. I<ayıtEız, ~artsız bir var
Lks n: göze goı .mmr.z, ele avıı- 1 ca girme7.5İn. Her yrr ·nin ku
cağında., amma senin i\cn<l \n i- ! 
çin bir yul'< yok. ı 

!!::;in yol<. ~nZPrin yok, den
gin yok, b~ın yok, Honun yok, 1\ 

bitip tükenme iht ımlin yok. Şu 
hakle, ey zaman! Samı. desem 

VarJımcı e ışireler 
l(ursu 

Gümiiı;suyu Aı;keri Hası:aı-i. 
Başhol<lmliğiııoon: 
Yardımcı hemşireler kursu

nun dördlincü devre tedrisatına 
12/ 5 9·i1 Pawrteııi günii saat 
ikide başl•n•cağındruı hastane
mi7.de kayıtlı bulunan bayanla
mı mezkUr günde bulımmaları 
rica olunur. 

ZAYi 
Kağızman askerlik vubesin -

den aldığını. terhie tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan eslı.i8inin hükmü yoktur. 

Eyüp iskelesinde sanda.lcı 
Blı"nin Pazar kazası Gere kö

yündeu Bakıcı Recep oğlu 
Tevfik 

ı - Ankara - Kırşehir yohloun 59 + 000 -- N + llOO cı Klm. !eri ara
•md• y ··rı 1'ıcak esu1ı ı;oee lamlnt> iŞ 28/ll/ ı 9'I ! 1aı1hlne rastlıyan pazarı... 
sl ':Unu taat 16 da villyet daimt cucümcn!n.de ihalesi yaptlmak üzere ka
palı ;.r..arf ue:ullle ekıilfmeye konulmuştur. 

2 Keşi! bedeli •55700> lira <63> \"""4 ... mınUl<at '-mlnatı -
Ura c03• 'kuruştur. 

~ - t~1ekWerln mu\•akkat temtnaı -.ır-lı.."lup 1HJ11 makbuzlarını, Ticar.t 
Od:uı vesikalarını ve ihale gtuıündenen az c:.h ıftft Pn".el b.tida ile vilAyet 1 
mak::ımına m\.J"acaat ederC'k tu iş i~·l.n al:ıC"aklıtn fe.nnl ehliyet vesikalannı 

h.lınil<>ıı 2400 sayılı Juınunun hükü:nlerlne teT1ftan hazırlıyacnkları tekU:l 
meokt;.ıplarını ihale &ünü saat cl5> e kadar daim! eoci1rnen reisliğine tev-

voleybol lopa 

Basketbol
Satlık lopu 

Plniı>onl< ~ 
lı:omple 

~raketi 
Plnğpong topu 

• atı 
> mengenesi 

23 Adet 
ıa 

• 
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'18 DlızQnıa > 
l3 
26 
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Adet 
> 

> 
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> 

• 
di .. ~m('leri. Allama ipi. 120 > > 

.-ı Bu ise ait ke,:r ve ıartnameyi IY-.r J?(.l.n Anlrara Nafia MUdürliiıılün- Jimnastik iskarpini 1280 Çift > 

Top pompası 

de rorebile<'Ol<leri. (25!>8) (8Gl7) 1 _idaremizin 5PO'" teşkil.Atında kullanılmak 11zen yakada ons ve 1 

1 
=========== miktarları yazılı 11 kalem spor levaLtm.ı açık ekatltme USlftle &abn fllm.acakttT. • 

nhisarlar lstanbul Başmüdür- ıı - lı kalemin muhammen bc'<l•ıı •9'7a.aı; - -valı:Jı:at lıemin·tı 
l?a.50 liradır. t 

lüğünden: IIl - Eksiltme 2'!/5/19'41 .alı güıU1 -t 11 de ıtabctqta Le9umı ve 
mtlbayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

tçkl ve tütün satı<:•lonıun ellerladeld sa'"• t.ezlı:erelerinin ruüddeti il .... iV - iskarpinler hariç diğer nüm.__ idan!mlz!n cıtıaıı tOtaa fllbri-
mayıs 941 akşamı sona ere..-ektlr. k:asında ıörfilebilir. 

Satıcıların yeni tezkerelerini kolayhkla alal>ilmel0<1 içllı mınta.ka ili- v _ lsteJı:lilerln eksiltme için ta:rn olunan r<ıır Te - 1' 7.6ııôt'n!nme

1
. 

barile aşalıda: gösterilen (ÜD]erde dllkk.Ana ait konturatları ve eski tezke- peralarile birlikte mezic.O.r komiı;;yona m6.racutıarı. cJ673> 

releri ve iki adet fotogra.fiarile Kabataştaki Başmüdürlüğümüze müracaat ============================= 

=~~ ~.;:.,a;;:~ 
114

~.::::;: :::..:; !:::;;a,.:=aku~;::JF:. [ __ l_s_t_an __ h_u_I_B __ e_I.e._d_i!_e_s_ı_._İ_l_i_n_l_a_r_ı __ f ı11 15-11-1'1-:ıo ma)'lı IMl >{ilnJeri, Beyoğlu, Gaı.&a. PaıJgaltı, Ş~Ii ve ita- _ 
ampaşa ırunt.okastndak! bayiler. 

21-22-23 mayıa 1141 &ünleri Sirkecl ve Beyımt rruntakasrndalti bayiler. Cerrabpap. hastahanesi için alınacak 30 adet portatil kııryula ve H ruı..ı ! 
U-26-27 m&J'll 941 ıtmıeri Aksa.ra:y, Fatih, Balat, Bak:ı.rk6y mıntat.a. c:eWt. .omynlı karyola 2490 numnralı kanunun 48 ıncı ru;.rid,..sinııJ J.. 'ı'-:rot-ı 

smdakt bayiler. sına tevfikan pezarlıkln satın alınacaktır, M~ıuuruın tahtnın of'<leli. 
28-29 mayu 941 &O:Dleri &ıtıikhı& Rumeli Boöziçi ve Anadolu Boıa,. 1380 lira ve teminatı 207 liradır. Şartname Zabıt ve !•!uatr.,•lA; ı\1uolırH.~;-u 

:z.içi bayileri. kaleminde görülür. lhale 16/5.'941 cuma günü saat l'ıı df! Oainıt F.nclimen-
30-31 mayıs 941 ve 2-J bulnuı IK.1 gilnlsi U&lr.Odar, Kadıköy, Er.,,.. ele yapılacaktır. Taliplerin teminot makbuz veya mektııplnr. vr 941 yıun;ı "'· 

köy mmtaıcasınd.aki bayilı!r. Tic:ıret odası vesikalarO.e ihale ~ünG muayyen saatte D.:.irnl Encümende 1 

._5 bazlr1lsa IK.1 günleri Adafardal<i bayilet. bulunmaları. (36531 

- mılı.ı _....r. Puari1k1a eksiltmeoı 13/6/l!MJ sah gtinU saat !5 16 
~ Lor. ""1lrllii - a!Jna komisyomı.nda yapılacaktır. Şartn~ 
"" nümuı:ıeol ~ i&-ülü.r. Taliplerin 1961 lira 41 kuruş kat'i ıeıı>i' 
~ - ..ıdtie Jı:omı.,vna ıelmeleri. (1137 - 3629) 

• • • 
Aşalıda atlr:t:arı yazlh 1ebzeler pazarbkla ıabn alınacaktır. thaleıl 

Ul5/l941 p&aAJ*<wi. güııO saat 15 de Tophanede Lv. AmirllA:i satın alma k:O"' 
misyon.unda yepolacaktır. &ııei bir talibe !bale edilebilcccği gibi Aııudol~ 
ciheti "7ft ..,. Rumeli elhoti .,.rı ayn tallplare de ihale odilebilir. Anrıdo~ 
dlıctlnin ille teminatı UI lira H kuruş Rumeli cihetinin ilk teminatı ıJ1 
llnt 82 kımıltıtt. Jlvoaf ..,. pırtzwneci ,komisyonda görulür. Taliplerin b• 

- Jı:o....,._. r'm•leri. (1131 - 3526) 
AMcloloo--8000 Kilo 

'/000 Adet 
7000 it& 
llllOI > 
225' DemK 
5-000 Adet 
5000 Deır.et 

6000 Adet 
6-000 Demet 

Taze lıaJı:la. 

Enginar. 
Semiz olu. 
Beul)'e. 
De:re otu. 
Marul. 
Maydanoz, 

YeşU salata. 
Taze .aiaı:ı. 

• • • 

M umeU ciheti 

l ıcu" 
---~ 

22.tOO Kil0 

11.100 Adet 
ı6.40<J J{i!O 

7.000 J{il• 

5.750 De0''
1 

12.ı.<>o Adcı 
11.000 De"''

1 

14500 Adet 
J)crı>el 8.600 

ıJıi4 
150.000 metre mabrutt eoıdırlar için şerit kolan ahnacaktır. Müte:ı,. 6' 

nam ve heıı:abmıa pazarlıkla ek.siltmeci 1-4/5/94..1 çarşamba günü saat ıa ill 
Tophanede 1st. Lv. imlrllğf satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ta~, 
bedeli 15.000 Ura 1126 llntlır. Evsa1 ve nwnunesi komisyonda göıiililr• 
1'ı>!erin belli vakitte koimoyODll gelmeleri. (1140 - 3663) 

• • • 
4 milyon adet ınndeni çinko diibne :ılınacnktı.r Beherinin •ahmlfl !~~ 

2.~...5 san~ ~at'i teı.ınnah '230 lir:.ıdı r. Evsaf ve nti~1Unf'.:;i komisyon.da gU#~ 
liır. Tabplenn lf/5/941 çur ın.b:ı u nı.i saat 14.30 det Topbnnede Lv. j. 

liti sa1m alma komisyonuna relmelc:ri. (1141 - J654) 

••• 
. -"it'' .. Aşağ-Kla ınilrtarlan yazılı prınga ve etrr alınacaktır. Pazarlıkla eK-BV it' 

si 13/5/1941 sah günü saat 15 da Tophanede Lv. am:rligi sabn aıma ıcor11 
yOJıuuda ynpılnCTıktır. _ . tJlf' 

H..ısw;l şartları komlsyonda gorülür. Hepsinin tahmin bedeli 3550 ur•ııtl' 
İsteklilerin belli vakıtte 3'..imunc ve k;::ıt't temin:ıtı ohın 432 lirrı 50 J<UI' 
1ro.oıisyona ıelmcleri. 

150 adet şırnıga rekor 
150 > • • 
100 > > ,. 
150 • > > 

200 kilo Eter Anesk1.i~ şcriog. 

2. c. c. 3 
5. C, C. 3 

10. c. c. 3 
20. c. c. 3 

lük., 

> 
> 

• 
(1139 - Hô2) 

• • • cJ"'. 
Plyasad•ı ınC'vcut en iyi r·k:ırl:'ln müceddet 4 adet motosiklet AJırtfl .,, 

tı.r. Iiepsinin Whmin bedeli 26~1) liradıT. Pazarlıkla eksiltmesi 13/!l/19-41 1 1~" 
tünü saat 14.45 de Toµh:ıı:r-d.:> ' .. • fıı1:irliği satın alına J:omisyonUr"ıll~ ~l' }i.I"' 
caktır. İsteklilerin iki niı:;ha katalol ve kat'f tcminaUrırile belli Vil}c.lte 
m.iııyona gelmeleri. ( 1142 - 3665) 


