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- ON:_.. 

e.. yenle 5 Karaı 

~ Yunan 
filosunun 
vaziyati 

Berlin ve 
Londraya 
. hOcum 

· · 1nönü Zaferi dün anıhlı 

Averof krüva
zörü kurtarıldı 

Buıya, 11 (a.a.) - y-- .. 
p Ajaml bildiriyor: 'Is 
pıla~~a!: t:: panyol ~ 
;: =:!:'":ı.ıt:r ı:: teleri İngiltere-
ıı::ımlardan api1daki ..ıtamt 

~~ deMroyeri 11 Dl- ye çatıyor 
-...da bir lltuka tayyue ftloau
nwı Pddetli bombudJmam ne
ticesinde betmıftiı'. 8cm ana a.. 

~ dar destroyer at.ete ~ • 

~"'-~ti . Avnıı:ı ~ ~ar~ t.,,...w 
~ ~ v cllıet- 2 - Jlnl Jfll'j dwtroyM 
~ Iİı'a llOIU'a harbin ne ıa.-

1
· ldi-tk ldlrf.mde giderlrea 12 

L_.~ ~ b ..... pcea b6r .ıu1sa tQJ-. 
~~ ~ ~inlerin _pek (hnu uyta ı ..._ 1 .&'ti 
ık'"..IQir. ~ lı.'ÖCermeleri .ıa.-
~\reliKA..l~-~~imn: ~ ~ 
~ btlyftk mticad&-
~ AJı::= c 

~Wıüıı:aktır. 
Jı;ı~ .. Sov)'etlerle = 

lbfttta~ al~yhinde but 
~,... takıp W,IJDMJlll ü:dlara 
L.~~t\yor. 
~ dGn hltu,. llllıclı!lllllı•clerer, 

...e:.~.DUıli &w-

~ ..... ~~ 
Sueı• ~ pemesine 
~ ~ ~ln·llebetıer aharo 
~-....bir- ehanmiyet at1 
Ş ~~ve bunun bir 
h~-lkım~ 

l1lt • Şimdilik gör.e 
1re ':ce Noneçin, Bel-

~~~ 

lapanyan•n ü7a. • 
metl-
•m.1. 11 (a.&a) - 08 

...... ajaml: 
Bumtew•,. 111e• 

'-" '•• e '• b - .. __ ._ ................. , 

Hava alanlan -
,çok şiddetlendi 
ı/nf1'llere ve Alman 
.,,ada colı biJglllı 
lıallllrbw ika edildi 
~11,a.a.)--.. 

...mu. tıı9bliji: 
.... ı..-ı-___ . . ~~ 

- =--ap 1*ylk bir laaft 
...... ~ llabrt1e 
.......... Ve .sül&1i meheP.. 

leriDıl 1*qııD etmllttr. ~ bl,. .....,.. J!IP..... ıaar.-.,.. ., :• .......... ... 
Amerika Hind 
denizine bir 

filo gönderdi 
.,.,. "'........ ... . . ... 
..,.Dl/ıs.__,..,.._• Kafileleri himaye " ._" :~ .. = faaliyeti •rtivor ie B .t Wd ı..wp,.,. lıl'f._m ..,. ., 
.. '( ' •• Bin, 11 (&.&.) --oa: 
-..!!!!'-.2!:~ •• - 1aviçae p-td,rt .... 

~..... -.u,.• I' il • -- Ti ... Pli•• 1 •• v. 
B ' ............ w1ı:t• ~ m•• Nft tz1 hr ..... ~ ..... 1... '8!~·._.. ........... 

...... bir htHdımet 
~Y8Cağunn Me»-

~ t'9blil • __ Y-11 ·mart• M&ft-lrl lıılldıla 

'-~ arR HEZIM~TIN RESM Amerika 
:~1:!= 1 1 ==:H A R P=: !<foı.Z~j TA R ':' Ç E S TEBL~LEat . Fransaya ha.nui 

~~ =:0:= Alman zırhh kollannın hareketi ~ 11~ ~ şartlarla bugday 

Dün lnönii meydanında 
muazzam tezahürat yapılcL 
hlran, 11 (a.a.) - a..,,. 

.. FAakiphtrde mfmm bılgnl-
lın. ııazaraa, bugün tnnntı .. 
hıttert ihti18tı Ankara, 1ataa • 
bul, Bursa, Bilecik, KltahJa 
ve EaJdeebirden abna tıelgnııl- - • 
rin ft Jral ... hk bir .. ıı:-. 
lesinin ~ w fevkalWıl 
tımhttrwtla ,... ........ :bıut» 

de BÖS llÖyieJm hitipler -
fena prtlara nimM - büJR 
aftır JIWf 1 1 

1 

• yanitaa Btl-
,. Şet bı&ıO,. 'Ve mill mt. 
J'a karşı (!uyulan derin ttimad ; 
Ye bağlılığı tebariz ettirmişler- %. 
dlr. Şehitliğe, Büytık lıfillet .~ _ 
Veclki, Ordu ft Vlll,etıer ... 
mma çelenkler J1onm111 ve • ' 
ti.Plerin nutuklanm milteüip ~ 
p.lmaıı matem b&.......,.,.n .. 
ra Mr Jnta asker tarafmdu 
haftP encWııt edlhnesi euretiy-
le meraaime llihqet wrillr.il -
tir. 

Dünkü Milli l .Mag'1n 
~kfat Galatasarayı, F. Bahfe 

lstanbulsporu mağlup ettiler 

~ - &etikt:a§ maçmc1aa. bir labba 
[Tafail4t llpOr aütutıuırım::dcc'ı 1 

Bükreı Oniversi- lSovyet Rusya-Fiq· 
lesinde hadiseleı· laiıdiya arasında ~n,ı ~ ·nıahfinen1e bir . İDgiliz kuvvetleri umunu ıı:a - göndarmag· B az ~ ~ ki ~a tehli~eyı· ciddileştiriyordu ~ıı:: ~ :'~~ r 1 kaWI değil- b61ftleı'inde devri~i& faa- . Londra, 11 (a.a.) - Eveniııg Btlkret, 11 (a.a.) - "Ofi 

.._ 1 12 M 1 ~ -G-nhlaax) ımn. li,etlerine devam ~erdir standanl gazetesinin Vqington ll'ransız ajamu,,: 

Jıfoüova, 11 (:ı..a.) - Sov • 
yetler Birliği ile FinliDdiy:\ a,. 

s:;'~ ı.m ~ ayıs ri üzerinde Alman. ~~lı kıta- Dlpnana zayiat YerdirUm~ rmuhabiri ~riyor: Dün milli bayram merasimi 

1
.
1
bi; ~:ta anmnda ge. . atı, ~nsız sllvansının. bütün bij- mik~ esir'·~=•ftll'. . Am~a ~~~fım~ti ~ • ::~~le f=~ünie·v~-

.rumda kat'i hudut hattını tea. 
bit için bir protokol cjUn ııo.. 

tonda iki taraf YJtiimessilbrl 
tarafından i~Janınışur. !'lt~ ~ muk"<Jdeme. DOşman tazyiki artıyor ga.ytetine rağnwı tedricen ı.. Habe!ıstanda. Ş.-;alden iler- dan. Vıchy h~ .umeti emnne g&ı .,.... 

t.:_ ~~ etınclc ilıtiyor•. . . : . .. .. lerlemeğe muvaffak oluyorlar- ~ ~ kuVV!J~ Amhaala- ~necek bugda~, ~y,_ve fe)ter m hadiseler vuku bulmWjtur. 
~1 ea.~,!-ı anlaşJnamn muh- lhywn on ikin~ı ~u dtw: dı. Halbuki biriiMj ordunun ga böl~esınde ~ilham iki mev~ ıçın IU f&lilar ileti 81irlllmüt - Bu hadiseler üzerine hükli- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 
~ ~ hakkında tahmin- manıı;ı üç ~olıtada ılf".n hareketi (Dyle) üzerine yerle,,ebilmesi • daha ışt;al etmifler -Ye ıno esır tör: · met, talebeyi 1euhtlrat ya - tün ttnhıendtelerle, bUtUn taıe. 
~"~ ~ Almanya tebarüz edıyordu. Jı..welA Bel- . . k' bul&bilin . li.zım almı'1ardır. Bu arada cenup - 1 - Hiçt>ir Fransıs harp ge- panlan iki gön rfmda ha- be yurd vt lokantalan kapab · 
fil:'\,.; har Biı-ıiğine Asyada bü- Pmda (Meuse - Lambre) in Iİ·' ~=~t h Y ti ha esı k ~· dan üerliyen kolumus yeniden mi. mihver dwletlerine tealim ber vermeğe davet zaetmiftlr. lacak, sene aonu imtihanları i._: 
~~ -akcı serbeatisi vere- malinde, (Gembloux)iatikameti-ı . : e e. . va uvv~: mtlhlı:!ı bir ilerleyif kaydederek edilmiyecektır. Miicnm· 1er -~...... • .. tr .... a _ edilecek ve bütün ... _,_._, _ _:r_ 
b~ \'e liindistanı 1 ne· smi1'Jll Frauu: CA.rderu.) leriiıe Ahnan ılen bareltetiru İtalyan mildafilere ağır zayiat . ,,_,,,.__.. ~ ~ .,.,._ 
~Sı":karın~.P~~: n.~ şimalinde, (Givct) ve (~ durdurmak iç~ ~yretleri~ <Sonu uyfa 5 .otaı1 a 111, ~~ ş~~~er =d~~ ~ dliı takdirde memleketteki bil- rine gönd«ilecektir. '-.:~ lraı<ıiBi q., Ulu~ _

1 
zıereR) arasında ve (lılımay) ıs- diişman. ~otları ~de teklif H RP karda hi bir deniz üaft veril_!::::==========:.:=:======= 

~Ylıı~ - BM<ı ~ tikameUn,., ~ibaret cenuba kar· etmelerı.ıı emretti. ~u suretle ft· ·miyecekJr. ı F J K R A ı dünyayı ~ sQrilldi1"' 
-~ lra llyıki~ isefade fJl (Se<i~) uzerıne. (Sonu Sa. 2, SU. 6 da) , ft · 3 _ ı\1?4 askerleri . Ce- _ _ celderini samrkm o blltilıı Jb-
h.:qllıya~Yt.ır.. . . ~--- 1 -;>= .... .,. _ _,_n - • VAz·vET· ·ı,eıuttanR:a ~Ucum etm~: için J&, Osmanlı impamtorl~uma 
rıı· ~ . "'ı~ ... , aıy~ ıııtırü. elmeğe ..... , ~ ımı-:ı-. Jnm .., ltiıı- 1 1 11ıı-1 aıbnda bıtlunmıywn Ftaıı· ı· kı· hata, uçuruma drlWedi. A.rtMlndu 

· er mtaa· olacagı makul bır surette benüal cUstanı ıstila ~ Almanyanın (Sonu sayfa 5 ıllt 2 ı.1 ) vura, VUra... 
~an, Avru1>4 iDh olunamamıft;lr. yaıu sıra hartie girmek husu- C . un • t Bata, DmlM'& 2: ıyetinin Mib- Kalfun olduğu ilRre, SoyYet- .unda bir anlaşma yapması ilıti-; ephelere bir ,........ t'n • kı·ncı· hata. İngilizlerin yardımı fle ... 
atnJaraıc u- 1er Birliğinin siyasi akidelerin- maiden çok ~.gibi.ğlSribıili. fllllllllr '1UrtWlll buçuk milyonluk bit- lıfu:iımd JS.r"" Olchıt:u ponaı· yaya terk- den en mUhimmi emperyaJimı Bu kadar derin bir sıyaset ıe. nazar •• ,..,., Yızaı ·. A'-..... Gu··udu··z kuran ve sallı ic;nde Y!lŞ-"rn:Jl. 

~ 0 ~ UJn<fa•·· Bu düşmanlığıdır. Bil "k Avru beddülüııil muhik g&lterebiJecek ' k o IUI. tan başka bir gayesi olıııı);ua, 
S &~'?~~ilen . m~tninde d6vletlericin ~altında J:_ , hiç . bir hidise~ . ve nişaneJere YAZA .Y: 1 m 1 1 olmN!UJJI .llzımt;clen ~ 
~lan ~ illlldi ı:ıf'V- 1unan müctemlekelerde ve plıit olmut değiliz. Almaiiyanın , Ernelcli G•n•r-91 Hata, numara ı: zimamdarları da şimdi ayni İn• 

le dalı n ile Hindııt- meınleketlerde Sovyetler Jtir- Ukrayna buğdaylarma ve Kaf- Kemal Koçer bwnt la11fyorfamı~ Geçen Umumi Harpte os- gili7Jere karşı Cii.s.d :ıan ettiler. 
~ balı~ ~ Y.f!r· liii her 18):ien evvel yeril h&1la kaa ~ilerine son derece muh- lllLll mi ıı manlı imparatorluğunun r.sa Kuk beş milyonluk CM:nıuılı im-

.._~ 8u tcdtği gc.:.M ecnebi bAkimiyetJnden kurtul-! t,u; oldugu muhakkaktır. Bun- Muhasımlar arasında ka- u..,. .... ,. 11 (LL) _ ıın.-.. ft dar gören bir takım adam- paratorluğunun düetiit{d ha:&1' 
·~ ~a 'ler&lec 11!,ikat onlann .ağa tepik Ye bu hususta on- , dan dolayı Sovyetıer Blrllğini ı rada muharebe teması, Mısır ._,..,,. ,-va;a. ... _ Jıan: (Mukaddes hare "~, hatırlamadılar. O ha.ttra ki bu 
~~Uftu eği 8Ul'etinde 1ara yardim etmeyi ilk YUife , kendi mü~vizane emellerine ıwurlarında ve daha bir Nevyork Timea P ı'ea'M 8'ıı edelim, uuıtlaka Ingilizler- hatawn yüzünden akan kanlar. st l!Jçen · mımip BfttUn dünyada .,._ I lrazannıak ıçm her tUrltl telkin- müddet Habeş topraklarında- göre, Yunanmt&nda w Ep Je milttetilderiDi yeneriz!) de- henüz kUrumaırılfbJ'· 
~~~ Sc,vyetJerl yalizm ·binasını teşkil ic;iıı ilk! ~,!!~ah~.:.,!~ Sovyetler dır. Avrupa cenub doğusun- denimıdelti adalarda bulunan cllJer. lki hatayı kJ8aCa anlatbm, ~~Ya "r ıftnat ye,. a.dmu emperyalist devletıerm ! Bir"'"6™"" ma&&&e&et zapetmeğe 1 daki b.arekit, hitama ermiş.. A iman aı.akerleri &llmUlıdeti Bu hararetli tekliflere karşı lk.lnci hatayı da söyliyeyim: 
ıı...' ı.r l''\ h!r ~ Mi.sa-! nütuzlanm kırmak ve muhtelif hiç ihtiyacı~· O ~ütün ih- tir. Ve Mihver orduları Ege gUnlerde Suriy~ çıtmağa b&- ,.ım.z bir kişi, w.ağı ve J.lalri- Her .uma,n için iyi ve doat 
' l\u2 rlıer \lisakı dil- memleketleri istikWJerine ar tiyaçlarım kendi teının eden .layJlramdan adalara doğru zırıamyorlar. A.mımn ve nı. btleri gören büyiık bir a.ıam, bir koJDIU saydığımız Irak; in-

"ı..:.~Yayı da aralan11& wştıırmak teşkil ~yecektir. koskocaman bir kıt'adır; ihtiya- ufpk birlikler kaydırmakta- tindeki İJ\u-rilb r.aaJmnlan da Taılt Pqa itira.or dti. GWerek gilizlcrle harbe tutuşmasil'! bi-
~· fakat Krem- Sovyetler Birliğinin fimdiy. a harbe değil eulhadır. Bina. dırlar. Atlintik meydan m• AJnwnJar Suriye.le u ~ dı!llii ki: (Kartı tarafı ürkilte- rinci ve fetvalı Cihadı Mukad-

Pa 1 .. ~ olmıyarak kadar harici siyaset sahasında ....,... ortada dönen ~yialan harebeleri bütün hui7Je de- an tal8ılirde ~ pleeek Ü bir bu aiWıuıua kaldı, a- deı. ilin etmellile ikiBci balaya 
l~ emelinden taamız ve i8tili fikrinden "Dllf· ihtiyat ile teJNrlri etmek ve ve- vam ediyor. Akdeniz.de ta!c- ant bir 1ızanua brla ım,..p .an bu liWlı Jı:ulJanır..ıyabm! dtışmilştür. Bunun Ur.erinde f~ 
~re~~!?-... ~ ret ederek . her tarafta ...nıu byiln in~ipfmı takip ederek =: :.mıali önlemek için .bulrlamyodar. Çlbıti1 80Dll kclttl ve pot çıkar. la miltalea beyanından çekini. 

g :.f. -,,._ lV mnhatnı iı!;m pynt llUfetdli lııuDJara gore bir hWdim venpe. dona.nmuı faaliyetiDıl lııgiıt.eire, Suriyede A~ w.,da yerine arar eörilrila.) yorum. S:ıdece bu d03t kom.Ilı 
l ...... ~ ::.\. == cı:;::: =-~ ihtiyala muvafık o- -.pır. ::=..-::r=~~·;~· Ut- : ~:....~:= r:.~ ~· ilobetleıı 

lfl!/tl4. ....,..... l*J9. -.., .. Ollllıl YALCDI ~ 1J1 Peri ~ir. 
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SABAH 

\Yerli mallar 
pazarları

nın satışlan 
--·---.~:reı:y:w::ed7:: ~==~- ~a:kat:~ltM"·cadele teşkilatı mü-1 Dün KadıköY.ünd~ 

t U'll cinayetlerden pek korka - ınu.u"""'""" .......... d 1 t k alaA rm tecrub Si Son senelerde 
(~~düm: ::~k::i~~bizi bir ca e e mın a asın a er. çok arttı 
( değıl, ı:vg~i ~yan~!: m!ahı!~'::~~ır~:~ı; ev• ezenfekte edecek yapıldı Silıner Bank Yerli lfallar P"-
{ nayetlerdeıı korkmıyaıı. kedmo- b!lyük bir neş'e ile bizi kabul Şehrimizin muhclif kaı-.a.la - zarlaruı.ın )'Hlık sa.lışlan bir • 

lar dıı. vardır!.. ettiler. İstanbul mınta.kası sıtma mtı- ınurları üı.rafından kontrol e- rında yapılmakta olan pasif ko- kaç sene evvel 1,5 milyon lirayı 
O aralık Ciı.ıni &tı1dı: Ger~k Yücelten, gerek kan· cadele teşlrllt.tı ilk mücadele ha.· dileceklerdlr. runnıa ve havaya karşı müda- geçmezken halen 4 m.i11'QD lira-
- Yahu! •. Kadıncağızı kor - • Nimet bil.lıuıoa ben.im gelişi.. zırlıkla.nnı yapm.ı' ve mücade- Sıtma mllcadcle tcııkil&tı, bir faa tecrübPJerinin on birinci.<ıl \ yı bulmllij!tur. 

kutmıı:san a şimdi!.. Tam med- me fevka!Ade sevindüoır. le mıntaluısınd:ı.ki bü~ evlerin çok ~vlere kontrol kl'lğıdı dağıt dün Kadıköy kazası d.ı.lıilinde Buna sebep, eskiden bu pıa.-
yum kaduıA 1ı:arşı1aşecağımıs • Niruet: ayrı ayrı dfmmfekte edilmelfld. mıştn-. Halk, sivrisinekten, kont yapılmıştır. Alarm mütı>.addit zarlara devlet mamulat ve mu-
rada.- - Daha e•lenıneden k.ı.Iıbık nı kıırarlqıtı.nıııştır. . zomı ~YeUerin.l ve dilcklerlırl düdükler vwııta.siyle saat onu nuabmn pek azının sa.bşına mu 

_ Hakkın ._., ctımit.. .M- olmıcyıunuz! .. Sizi biç b<'!Yle ,..ıı.n Her evdelı:! ve armdalti sar - bu lriğıtlarla .slanl:.ııl sıtma 1 beş geçe verilmiş ve al nnı ışi-1 kabil F,imdi bütün istiluıa.latm 
fed 'n!.. netmıw.dllt!.. Ni,aıılınızın em- nıç, kuyu, c;ukur, mecra, lı:ilp, mticadele teşkiU'ıtı reiııllğine bil ten halk sığınaklara ve evlerine se.tılmakta bulunrnası ve hal • 

~ld!Jr.!.. rine bu kadar mı tAbislniz '· fıçı gibi • l:ılriJdntl.lerine :ıı:ıah- direbilecekt:!r. çekilmiştir. Alarmdan az bir 
Cami böyle bnğrrarak .om. Hiç göribımediniz! .. diye ser>- sus vasıtalann adedi tesbtt e- ı müddet sonra. görülen tayyare- kın ucuzluğa ve maktu fia.tlar 

re. zenişlerde bulundu. dilmektedir. Buııla.r her ayın ~k olaral~ Kadıköyünde K~· !er kazanın muhtelif mahalle • ra karşı gittikçe artan rağ~ 
- Sağdaki ııokap ııaptVer, Beni müdafaaya blbpıı Ci- sonluında doktorlar tarafından bağalıdererun durgun kısmı ıle rine mefnız gaz, yangın ve dlr. 

yavnım!. mi patavats=a. : Jroo
0

trol edilereği gibi aynca bü~ ~~.~ birikintilerine tahrip bombııları atmağa baş- D\;1er tara.fl::uı devlet konbi-
Emrini verdi. - Mtıhnıtem baymt! .. Daha muayy.ın glbılerde ıahha.t me- petro ~ ...... u"i'tür. laınışlardır. Derhal faaliyete nelerinde imalat ve istibsaUt 
Otomobil apartmanın önünde llllifımfinaleyküın Caliheyi kö • geçen aJa,kadar ekipler VllSltar da her sene muntazaman art 

V gon art 
ta mel "e 
tahliyesi 
-- . -

Daha silratle ı: 
mal olunae8 
Deviet Dmıiryollsrl 

l'llgonlarm daha fazla ~' 
tahmil - tahliyesi içrD .,.. 

rarlar ittiha.ıı etmiştir. ,., 
Ba kararlara na.za.rAll ,

k1' ınewimleri farla ,,._ 
kata alınmaksızın tıeneni11 
&Şiarında ve her ~ 
sarnı.çh ngoıılarm ta 6 
t&hliye mil.ddetleri ~ 
at olacaktır. Diğer bet ~ 
.ki vagonları doldı.ırın& 

ti ıaıımt 5, ~!tına ııı~f 
. dıı i te lııdiriinrlştif• 

n ııaa -·ıı 
Bu saatlerin arasına og l 

tili girerse ekipler ~ ~ 
dtt. öğle t:a.tili bu taınııil 
Y'" milb Jetine dahildir. 
A.lııaııca.k, Kemer, B 
~onlarında. tahmil 
iti yapılnuyacaktır. . -1, 

Bütün lıu kıı.rıı.rlar, bil' 'J 
raııdo.ıl itib&rcoı. tatbik dı'J' 

dıırd·ığu ve Cami fOfü!oe para- tfilemesinbe, siz deL 1 e o • siyle yangınlar söU<lürülmü;ı, mııklıt.dır. Meselfı. Kayseri fab-
sını vermek için yere atladığı Dedi. Fıı.kat ıı.ğır 1-ılı Yli· ı gaz ve tahnp bombalan dil- rilaısmda pamuk ipliği istilısa,. 
vckıt .:;e Mel.lhat kulağıma e- cellen acı bir yüzle ,.., vekarla ı,ıen m.alıallerde derhal icap e- JAtı yüı.de 33 nisbe':inde art · 
ğillp te '.işla. gülaek: den tedbirler a.lıtınW}tır. mı.ııtır. tır. / 

- Oh! . Sin. mıı.hswı çağırt- - Canım Nimet! Su n.!118.Dda • ı• Bilhaıısa Hayrl:ırpaşa garına ---------.,.----------------
tım !. Gayet garip aeyler vnr!. gazeteciler !c:in çok. ialer var ev 1 e dü:;en bir tahrip ve bir V3.'.'ıı;ın z 1 
Mül .. nd;sin !:ansı yakında çok dfinyada .• Bunu anlıyıırıyor mut '-'o.bası neticesinde husule ge.. 
%Cll ·n olaca .ın iddissthda!.. sım • .. Bostma tarlıc etine! Hı:nı 1 ı.cıı cı:ıkaz büyük bir süratlo t~ 
K a ':ına. iz İtalyan bi· bıı t~Şriflerinin yüd. sekseni 1 mizlenntlş ve yangın derhal 
liy~ uz!. N;; vıa, ne dönli- !JÜphesi~ bayM Kagiiyui şere- ş bek •J 2 5 •ı söndürillmliştür . .Alarm büyük 
yor•. Siz bir göz kula.it otnn! .• fln~·r, değıl mi?.. e ege yenl en 1 mı • bir mnvalfükıyetle saat 11 de 
acıı ~V:"lVaJl'llyı>tıun ! .. Oh!. Si Dedi. ııilı.ayetlnemiştir. 
ze bu BÖyicdikkri:mi kat'lyycn .._!!,~: :t. p.rip bir Qektlde gU- gon ıı·ra sarf olanacak C ~iye de söylemeyin!.. Çok == 
ri<D·a "' ın!.. - On! Sakın bayan Kaglıya· ,,,. ı...~t V..._"' "--~-t Ke-l )l'.funı.kaltt V'ekftlctine ..nnc1er11 

:uô. rinın btanbula geldığini g:ı.ze- "'"?n =ıu V<JYuc miş, tıısdikan İstanbul"tclefon 
! ' r atin b a birdet>biro teye ~aı:ınaya kallmıa}'>'ııımz!... rıı.rim"ı;:ı:~ı'-!1' ~~j~~~ . "''n 

bO iık fı tta, garip bir o.ı(f· ...... ._. .,....._ .,~'"""'' mtlıdürlüs;..,e iııde edilmiştir. 

....... 
/ stanbuldan 

gide /er 

1 
(6- tarafı 1 lnol aayfad.a) 

dtiııman tedıUıi! bir vaziyet al· 
nıava mecbur edilmı.ş olacaktı. 

i2 Mayı.s günü vaziyetin ar
zettiğı Ulİlum i nı.anY,ara. ne idi? 

ııı ç 
QrdWac ooşkıımandıu# 
rubte etmiş ol~·orclu. 

h~-eca la 'çi i dö üsiine h&yret _ 
1

{eraıı: bııyunııayaız, sev- ~tve~ı ~:!.': ~~~ !1'wıi iş~}= ~1:1,~~~ 
ettim. disin k-ın• ın ya- , L 1 ~-Y n...... 5 .........,.. 1-'-·" · ,_ __ .. 
kında çok zengin olaca.klan id· gı.ı _ ııy;n .. ucuı~. Dtlr .. ya ga- g~ lıeiların.mahımıliYf)ti- fon ına ı.._ycti ııxa!tı.._,,.tır. 
dlası İl!e beni ürpertmişti. ~tcı.ı .olarak d<>.ğ:il, evvelfı ınu- ni azalu-k için tAli derecede Beyoğlu aboııelerhıin mühim 

ı.tAııbuln kendi ekim ile Umunıi vaziyete bir 

Tehlike ciddfü,şiY0' 
12 May>jl ~nı teJıll!t 

dilcşiyor ve kat'tı iyoı 0geı 
törlü Alıııan kot:arı ı;ıı: 
(Ardeı>ıı .. ~) ind'> çok cht & 

ı.ı~ıiüıatin vili<Une hayretle • ~!tak ld mler! pek çok özlı:· ~ biJ·er iatuıJ•...,,. .Alaıftrayda ve bir kısmı Şlı;ii otoumtik telefon 
terkedea:ık!Eirin Ariadoluyıı. ımv- bakış 

kine 00.-am "'1iimeklcdir. ]')ün! Soİda vaziyet müphemi}'Ctini 
lııt.k::?ak. - ıruş Itır d<lllt., - da daha :&ı· Boğaz ...tıar.ındıL .kurnl!!lıM9!1! ıwıtralına b&ğlanacaktır. 

urii.k ctm~yiniz!.. ~~ ;,,.-ı bh-~ıta ha.fi~ Jr~l , .:!7:ı: 1;i!~k:.;Z:,,~~ mıii-. • 

Qıbl aı:ıcak luni bir cevap oı:ı, ~ &e'.ıyornm... Bu bu ·• ®.>~ıııııı.ıı. proje .r-· ·~ 
n .. ır· ,,._,ot bi MiiheıW8İn .ıı..n. tıe pö~ ---~......;-----:-:--------~--".J! ı mı;ı ıll! ı """"' omo - haf" sözlhıU dı.ı.-· .._...._,az,-·- ' 

de Haydarpaşadan 1~30 da ha kayi>ediyaı· ve her;akla.şıyor 
rel~et eden ,!\nsusi bir tre:ıı.e 45 da. Zira Hollaudada (La _Ha· J 

ki.qiUJr bir kafile ı;itmi'ltır. Bu ye) ve (Rlltt crdam l "? şı~al 
· · "'" ,.,_ r Gebze- r ta:rafı düşmandan temızlenmı~· 

li hareketlere tevessül 1 v.. (Bıt:rtogne . Ne-felı 
&!dan} mihveri boyııııcıı 
bugarbi istlk:unetlrile il~.;:İ 
tllıyordu. Artık o $:rW aJ1"': 
baren deni1Je 1.foseU2 JıD<' 
u=an bütün cephe :~ 
d"lşmanın ta.ıyikı şiJdet1fıııı 
sedil tn ~e baı;ıa.ımırş ı;ıı 
yotdn. soıaa, yodi:ııci l 
ot'dıi>.-u ( Zoo..-n . Tw-ııbO ';&ı 
tıncla :ı; ~rleşm.iıtti. Bu 0 ıi' 
gıı>ri ı; '~ tng:Iiz orrııısu D~ 
ka.eımı kad€me belinde }\I. 
,..,.inde tıı.h•it etmi~tı. _, 
ordwı.ıın i.l(\risi.ode nıe~"' 
ııi.>var i kolu şiddetli ~ 

lın kn.nırurıı açarak· . ıy_ . "- uu:1•u Y • b • ı A b 
·-- ;..,, -"ul y-•- aınırlı bır kahkah& attı: · ı enı ır· ra ·a kafilede . ...-en Yvvoo • 1 ti. Yedinci -0rtltı ihraç bereket ı-

dea 1zmita kadat- olım ~- iıi bitil'Illl3 ve (Bı~) yı elde 
la:rda inecek olanlafdir. etmişti. (Liege) ,3tihkrunları 

. - .wsen":"' :1~ ·:· uatsa - Ah: ah!. NIOJ'euia Oi.ainız 
tım~n mı ıruı:nyat.ıze olıiıı · de, su.bet!. · Bu. polhı illafi-

nw: 'ye bağırma._va inşladı, y ·.;ıkri de IUIPada aklı ;:a. hastahane l 'l';apurla.rı ı..taııbııhı ter.k:edeıılttden Ka ınU.:ca;·emct ediyor du. Bel;;ikalı

Q omobil8en ınif"k , g.eldı ·" . . 
FLl:at Mcliihatin garip s3z. ~}1end111 •• do.st . gt'nç l lfllıı.abltt Vekaleti, De-VW Deniz Yollan İd/lr!Si ~ikinci 

JP.rt ~imi bilsbiltiln kurcala- ve lıııı_~ .. b~ı ~naıuı_ıı 4~ : t Deımı Y oiıan !le Limanlar y- araba va.punmu di ikmal e,tmek 
Jll3,Ylı başlamıştı _m~n L!dlJ!_~,.terış bptislenııı n>U?D ıW&ürl- lerlnfo bir 111~ bre.11r . .lki.iıcl araba vapuru 

Es ben ı · ıf h '58.b 1 teşhır ettiği tontıınalı sal'" la· tere!< bastan.. kortnalannı del'- yalmı<L. L,letm<'ğe 'konulaca~tır. 
eren • <eD 

1 
" ıına. nna ,&lrlY.o~ · c:tmelı:tııdir Hafep VG ~t vapurlarından 

hı:: t'.Srnı'engi;: " tchiilreJi.ltal·•ı Kaptöa · bayan 'Nimete ı;Ioğru pış · ııoı1ra B sra vapuru da araba 
y:ı.rı l.c• 'tının mlihMfils Yücel • 'llğilc it, litiftı ödei nıi,..,-sine: . alfı:ın olduğiı üzere bu U· Y!ıpUl'il haline .getirilecektir. Bu 
ten <"e ı·aMRıııa tın ftllbıa:sebetle _ N mi "el . mun :ıı:rlidtırlil.er balen lıtazı.. yaz Yal&vaya da a.mba vupııru 
ve nasıl bir reb le ya.na;;;;ıu§ di 7 F fil ı da 1 bul ~t.ıı.dır. Deniz Yol l!eferleri ihdası dilşttnlllmeld.e-
ol\! ~a henüz akıl erdh-Cmi· pek. miilıiın feyler. cereyan flili. lan nmnm müdürlüğü. g~er dir. 
ybrdu . Bu karonm bunla~j )IOf" tln.' de bir revir yapmıştır. Liman-ı------~-----:--ı 
yi. a=aııı her }o. 'de sebepsiz o-ı Dedi;. , lar idaresi. de Tophanede 1 M&: POLiSTE 
lı m"dı. . . . . 1 - Vallahi. tuhafmnu:!. yısta. kUşat resnıı yapılım ymı 

A~:ı.ba :n-ütıendrsın kazı81 Nı- Muh'teşt;m salon& • gir . dahili hatlar~lcu ~lı;ınu bına 
n1E.'fle C'.alıbenin ara!ıırınm mez tınjı'etfe ~u=- kana Sı.icla 'bir ııervısı yaptır· 
ınırst a bil meselelerle alikalı ""'"İn '--~-no _,, .... _..._1 atl- m:ı.ktadır. llilı:ıterck hasta.ne.•· 
iill·ı1ı.·" ,....... "'~·~ """"'"""" · ı--" -•- ·ıecektır 1 

· ••.. .. • . lıwrnus olan beyaz bir kapü - çın a:ynm. .-..y.- geçı · 
~s.na .. otu.lcr al<'mınd.._ ~~ \l(lnla kıı.p. ııekliode beyaz bir •_~ __ ,,._;.._.;_:.._., __ ~_..!!!_..!!...!!!io..,...,~-.~~!"!!I 

sor un olmüş ınşanlı in JSDU- lrad aroel!iisihı ını,ti-· . . medeo. tecriibe yapamıyor? 
~i kullş~~rak ~.fon _eden ka.. deriı~l PSU81llUŞruı::_ gı ıçın _ Evet! .. Fakat bllDU nasıl 
ının ı.,._ı po " anesınden te- Nimet Yücelten bııııriuı adeta bildiniz?. 

lefon etmış olmaso da gayet ı:-· irldlm. b. ha.ide lrarsıdak" k bilclirıU! .Ah! Ben de amm& bu
rip ve şiiyıheliydi. 1

• ır · ı 1 a- d: ,, .__, Bun bilmıyecek 
Bıı teJnfon oyıınıınu bizzat napeye baktığım U:r~edcrek aw.yım ......... U , . . 

' tekr h ve ıılnirli h ne ;ıı.r ki.. MM!am Kagliyarının 
mühendisin karıru yapmış olabl ar 0 oppa a.ro- bu a••nam buraya gel~egını·· · b_i-r . ? lr.etlerıle hemen yanıma geldi: ""' 
ır F mkı · ·t· • . • - Ne, ba,y detektif! Bir şey liyorırunWL. Her halde onun Fin 

a nıçın ... - ·· d" .. , lôımdiyııda.n •eldinfoi de ımıe. 
Belki de bu esrar_,,.;z İta!- mıDedgo~ umu:··· • .. f ti-

~· söyle~!.. Bu Fin kıya e 

Beşiktaşta bir yangın 
başlangıcı 

Beşiktaşt:a V a.ldeçşeme Si!Ah
hane sokağında 2 numarada otu
ran Hilsey:iıı oğlu Ablmn yelllelr 
odasıııöa yaltt:ığı ıDmıga.ldan 
ıaçraynn a1:eıf kaplama tahta.la.
nnı tutı~urmıış ve itfaiye y._ 
tiııerelc 8lmdiimıilştür. 

Çocuk eline şije 
verilirmi? 

radenize gidecek olanlıınn bir ı 
kısmı daha dün Akıııı V&P\lnma 
Sinop, Gcn:e ve Samsuna git
:mırık üzere bimniştir. , 

--"---<>--- ~ -

R .un Setin imz il • 

f otografilnri 
Atilrara. 11 ( LL) - Bu~ 

Denizli, Sinop, Zo:-ıguldak, ~fıı· 
rıış. Mi1lltya, c ·, Gelen-. 
dost, Akşehir, KorkUt.eli, vıJ!i-I 
yet ve kazalaı;n·1~n «!~~!z j 
telgraflar .Miltı Şef lnomı -:un 
hediye etnliş olduk lan fot~ • ı 
rafilerin parti ve halkevkırin -
de şeref mev1ı:ilerine konııldu-ı 
duğu bildirilmektedir. 

Bu münasebetle yaptmhş o
lan toplanblarda halkumz 
Mili Şcl"e karşı olan sonsuz 

1 
aavgi ve saygı duygulamıı bir 

1 1'ere daha teyit etmişleordir. 
Yan kadını ta. r.uından manya- FıI. 1 , ._ , ıuı· 

1 
'--- att .tnı:<ili!e mutlaka o-tize edilerek' .._, ___ ay..-, mıı.. ...,...... .,.....,. ....., ma 

w.uu.. - ait olacağı a.şikir değil mi!. · B çakla yaralamış lier l!pY mtimkihıdll. .;:_t, .. -ı..-? .,,._,_··-' 1 Elbette keşfim bal! 'ffllıda oturan Hurşidin iki 1 
;Apart.nnndan i........,e gı'rfp - "'y' _""',.... __ ,~ :~ ,__,, - '>"'il>'"-"··· ..... n •• ı. ndak" ki Gtılal lin '.Alısarayda oturan Rıza, G&-

o ııtildıırda Solak 

~- · ._..,_. · '~'"m - "'''""" nı'IF:"°' _,urur- bu kadar r..;ttir, muh~ ba """""'Y&ı)'l ·ı zı ' e e 
-~nsore gı,.... "1mız ve nanın . ..•• . _ ." ..._ .____ 1 1 y k k" hinlik" olamU ftri1ea bir ai- ile düşerek, !Jile hıtada oturan Omer Yılmaz t:&-
b~ind kııtma ı;ııctıtımız sırada ..mz sızı ı~ ı ~ ....... ,._r-yım. .. , yan... o sa a. ...,,... 
perı zihni.Il'!de bunları ıfü4ıünli- - İsticvaba mı... Oh, çok yıı. !.. lıınlı:nış ve perçalıı.rı ı;özünü :ııa· rafından bıçakla kolundan ya -
~ordum flb!nız! .. Buyıınıwa, bay De- Mühendilı Yücelten ve C8uıi raladığındım Haydarpaja ha. nılımmış ve yakalnamıştı. Yııra-j 
Faka~ d ben . t.ıktif. sorunuz!.. ile karısı, bizi bayan Nimetle tıılı•nesine· ltal.dınlmıştır. Jmm müdavatı yapılmıştır. 

1 

. '11 a a "" zııya- - Bu kiınApe Ölleriae .konul- kon~ıaya bırakarak, salona 
dehli.kim ola.ıı b11 ismini ilk d&- ıı..· .. ; ............ _ . .,. alt- "-'- sal ı------'---------------------
f~\ rn g~~p _ hadi~ler. için~e i- :.ur .,az --.-......... - ı ::~~:lı( ü1:~ n d ~n: ~~ M EV S I M S ı· z B ~ .y O ! 

1 
şı ~'.ş o _ugurn ammo . ag- Nimet Y1icelten ırinlıti bir gi1 la.ra, hararetle, yeni ya.pbra. • T---
llyarı den~ ltııJyan lradınım Jtt.qle mll..telmce gWdli: cıı.kları apartınıının yeni .ha.zır· 
~~an go~ekti. · Hıı.yır, bay! .. dedi. Bile- la.ılığı pU.nlannı isah edıyoc -

f mediniz!.. ı dıı. du 
- Bilmelı: isterdim, mubte- Hayli sinfrii bir halde ol . -. Yeni rem bayan'.. , ğtım için Ca.libeye esra~ 
- Fakat marifet onıı kC§fet- bir surette düşman kesilmış_ ~ 

ABONE 

8El'IELIK 

I AYLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

Türktye Ecnebi 
1400 Krf. t700 K,... 
750 > 1460 • 
400 • 
1~0 • -. -. 

12 May,. 1941 PAZATEal 
11 Rebiüllhır 11GO 

!9 Nısan 1357 

GUn 112, Ay 51 Yıl: 941 • Hı.zır 7 t 
GUn., öile lklftdl 

1 

11.30 4.54 8.50 Ezonl 
4.48 u.ıo 16.06 v ... ıı 

meniadccir!. Badi k.,.ıctscni- l:ıU ibtinııılı, servet diiŞkliııu 
•!.. ve ma&nır kadına ilk §Af&lıı.~ 

- Müsaade ıcleıwc.iıı keş~ darbeleri vurmaktan kendimi 
deymı!.. alamıy.,tdum. 

- Sahi mi!.. K 1' iiohı ba- Birdenbire: 
!rayım!.. - Oh! dedim, multtePem ba-

- Efendim. .. Bu kapljşon ve ya.n Nimet.. Salonunuz çok gü· 
pardı.'SÜ, Finlindiyadan gelmiş re!. ço:: muhteşem!. Fakat sız 
elan ve ştlpbesiz bu eıra:da bü-ı· g ıha muailr.lyi lilks lıirf'IY ad· 
tün dünyaya yayılmııı bir mo- ~tı:ı::lyorswıuz? .. 
danın n .. <ul yerinden bunsuz ge- 1 ·- Hopp&la! o da niçin? .. 
lemiyeook olan b&yan Kagiiyari-, - Sa\ ndl radyo göımil-
ye aittir!.. 1 yımım! .. 

- Hayret! Nimet Yüı:eltt·n'in birdenbire 
Aı.,.., Yatsı lmMk - Nlçin h&yret, :luımmefen- titrediğini farlı:ettiın. 
12.00 1.49 7.28 Ezant di?.. _ Radyo mu?.. Ah! Amma 

.... ıo ..... ı1,..._2,;,ı..,os __ .. 2 .• 44.__v,.a<'l;.;.;.;ll.ıı _ ÇünJrü fta.kika.ten f811Jla-- yapbnı:ı: ha! .. Hem de en mü-
- ca.lr bir iaabeUe bildiniz! .. Çok kemmeli var! .. 

D 1 ıı: il AT garip'. Hakikaten bu kap~.oıı -~ Fakat gizli radyo mu? .. 
cY••I Sabah • cıilnderllen ~U•lar bayan ~~ri'nin! Tecırübel• Orta.ela gl5rCmiyornm !. 

ve evrek n .. rıdil•:n ıedflme.t.n l•d• nnı . •'-'ala va.ntıiı ir;i!l bir ş.~ - Gizli mi 7 •. Ne rt'ilinase -
•hınma:r V• bunlacın kaybolmu... damla evvelden bize gilnderıniş ... bM:?. Yatalı: odam17-'1 kalrlır • 
... dolayı hiç bir -ullyoı uuuı 1 Bugii gutirdiler!. ı dık! .. 
ldllm• L - Demek bu elbiseleri < y- (Ar"- var) 

Dört arkadaş Fenerbahçe sahi
linde gezerlerken 

sandalı devirivermişler !. 
• 

Evvellu akşam Kal:uru~ ko· 
yu iler!erinde bir sandal dev
rihnesi olmuı; ve dört genç de
nize dfikülmfuılerdir. Bereket 
ki çabuk gbrllp yeti.fJenler ol
muı; <"e bu eğlence alemi hazin 
bir netice ile bitmenııştir. 

Vak'ayı kısaca mılalalım: 
Kızıltoprakta Baj;.ıat cad • 

desinde oturan Refi!: ile kar
deşi Orhan ve ru ı· •la.şlımn . 
dan diğer bir Orhıtn ile Ali dör 
dU bir olarak drniz ııafası yap
mak iııtemlııler ve: Kal~ış 
koyuna qıkmayı karaı'laştır -
ıIHşlar'lır. Kalamııı iskelesi
ne gelip orada K" mil oğlu Hü-

seymm san<l.ılını ltiralamı~lar 
ve küreği de kendileri çekmek 
ııuretile yalnız dördü ı!~nize 
aı;Jlmışlarcl•r. '.l'aın Ii'erıuüaiıçe 
önüne gclitıcliğı ıaman: "I\lire
ği sen çckeeek.,iıı, bPfl çckece
ğım !., derken ve uıutt:ısıl kul
kıp otnrurl:ırken &'lnd. L J~ 
virıtıış, kerıdı!eri de c' ... ı e 
döküımiişlerdir. Etrafta'! Y- · , 
tisenler bu nr,cmi 1 1 ve e 
kllrekı;ileri saliın<'ıı < ık .t ıı ~ - ı 
lıı.r ve onlar th vaki !1. b" 
banyo yapma. " k ' , r • 

Her ııe ise lıı.ı dcı.1 k 11m 1: 
dilcrinc hem de a'leı rı•ıe gı.ç.. 
nıiş olsun.. 

- ..... = 

lar (.Malines • Louva;nı hattın· 
da. bir cephe tesisine nı •va ffak 
ohnuşlartlı. lngili•ler dnl•a ~im 
diden harp nııntaka.'<lna Uç fır
ka göntlcrm:.,ıerdi. Riddctli lıü
cumlaı':ı. maruz kalan süvari kuv 
vetleri (Huy • 'l'irlemont) cep
hesini muhafaza ediyor ve bu 
oephanin g rl4inde iı;e birind 
ortlu mevzilerine yerleşm('k ü
zere bıil\.muyoniu. 

Daha cenupta dokuzuncu or
du (NamurJ le (B.::ziere:ı} ara· 
sın da ( Meusc l \izcrin\16 yerlrş. 
mirti .. ~ci motl>ıizıe fırnn 
n<'hir ÜZC'ıiıııle mevki almı •ı 

Sonra (Dinant) da üç tabur, 
(Givet) ile (HastiArel arasında 
b<:ll ta.but ve iki t çu grupu bu 1 
lunuyomu. 

Telılike baş gosteriyor 1 

H,te bu ?.e.yıf oepl:ıenin önün-ı 
dedir ki, tehlike bebrdi. 

(Dinautl dan yırım kılomet
re kadar mesafede bulunan (Ci· 
ney) de ve (Givct) den yine a· 
şağı yııl<an bu k a d a r 
bir mesafede idin 
( Ci<>rgııon) da bulunan hafif 
Frant~~ süvari kolları düşman
la. temasa .gelmişlerdi. IGivet · 
Dhıant) mıntakrunnın kaı~:n
da da dÜ.'Jlllanın kuvvetli motö-1 
rize kollarının mevcudiyeti ha·j 
ber verıliyordu. Bu kuv.-etkr 
(Rachefott) dan lmk kilometre ı 
kadat' bir mı;'.'::tfcde görillmii~ : \ 
!erdi. Bu dnşman kuvvetlcrı , 

gar be doğru ilerlemekte idiler. t 
Daha cenuptıı. ikinci orduya 

mensup süvari kuvvetleri (La ' 
Seınoy) u tlıd:ctınek . mecburi·· 
yı.'tinde kalmı~lar v~ oo suret
le ordunun eeph<:!l!ini tamameo 
~rık bır:!V.mı<:lardı. GerıenLl 
Hmrtziger) buna bir çare ol
mak üzere bir fırk nı, 71 İ!ll'İ 

ve htı.va bom~_.u 
rıı.t.ında.ıı acınm çok ı;idı:w-.-.. aıı·~ J& 
h ·· tınıU.rına nıaru~ ( 
D!işman zırhlı arabalaP 
nııt) ve (Tirlem t) j.;o~ 
tinde ilerlen:ıeğ~ başlsJll 
~ ri kolu mü:~kül" tla ( P!' 
İt7.ol'ine ı;eki! !:>Umi.,;tı, ": ~ 
soida mr1ıinad fugi!iztcri":ı1' 
c;ika ı::üutırıleriniı:ı de r..o ~ 
:M:ı.lir.e h:ıttıua do~ ti fi' 
mcleri neticesini dofurll 

Bu harpler cereya.-ı ed; 
geride birinci ordu . Gc jj. 
islikr'>ıefoıdeki mc\zııcr ııJI ı 
ru ilerliyordu. Bu ordUıl ~ ı 
törize fırkaları arlık ta\. 
cutiarmı temin etmiıı;}l"r~I 
kalar da süvari It;ıv ·c~~-c>' 
üçte ikisini! ffi>I.!ik Lınl ııı · 

dıD. h .,_ b' . . :ıırli~ !' 
& a gem..., ınncı • tl 

(Charleroi) ile (Jea.ır.>ı'I 
sında ihraç hareketini 
etınek üzere idi. _ pıl, 

Birinci ordnnurı saf.:lcrı' 
vek:e (Namur) le <.~!~~de 
rasıntla ( Meuo;e) ilz<;w 
lunan dokuzuncu orrltl ~
kuvvetlerini nelıı iıı ·rt '..!' 
çekmişti." Beşinci motôrııı""·· 
ka (Godinne)de ı.ıutıJll ~ 
18 mci fırkanın 1:>eŞ {ı~ 
(Diımautl da, 22 iııcı ~ı 
sekiz t:ı'ounı da ( Ilıı.S ~·· 
IGivet) aı-asında y rl · I 

di. ~··· (Af 

fırk<ıyı, ileri hatta dii ve sol ı 
rE-r ahının g-erilerini korum2lı M •• b k J11l 
iç.in diğer bir fırka talep etti. usa a a 

O l!:iin Rrlı:ika knı.lt, General ,,1-
v~n 0\'crslra.ı.teu, hay Dala- .. ~~ 

,. "Yeru Sabah., ın "'" ~ dier. Gcn~ral Georgetı, Gencral . ...:.ı; 
Billotte. G'"''"aı Chııınpoıı, lr- okuyucuları için tcrtıP,ııı:ı fj 

ık müsabaka mayısın biri~,~ g ili?. kııvvc"lJeri gene urmay . h · !d '" 
G . , p il ı· nil itılllıe ermış o "..., 1 ba~kanı cnerill ownnP c m I· o tar'hten itibu<ln ~el<i'' 

z:tk"rı:le-rıı? buıur::n'.lk llz(·re vıı:raJ<alannı tetkik ve _..J 
(Monsl cıvarındakı (C'.ast.e:ınl ile me'lı:ul bulıınrtı kW.;,,,' 
~;ıt<ı"tınıln to Jnı.mrnlardı. Bel- M"-~b k .k. biııC J;-,if 
"· ı ı ·ı ı ,,.,1. ı· b" ........ a aya ı ı ,.,.w.:, rı~tı . ·rıı ı ı P n"' :;. P,<•nera ı ı- k . t· • k e...-

r· • rı• •. ' k rl!t! o ·uyurumıız w J'S -~3t .ti 
ıncı o~ı ını~ 't~ııpı.. ıı~Bea~ .,m Tasnif bir kaç güne kııv ,orr-6 

( ,,, < 'l . ın .-J..:.ı p bı.n1c ıı c >k ve bund811 · ~
V•' "ı"· n~1~,ı·l mütf~fi~in o~ t ~bul "'Aitmcı Noteı1 ;,/. 
dı.l~nnın ııaıH:atını tıınzım ı· yı Galip Blngöli.lıı ıııı'1'1.JI' 
çi 1, ;;jr'.1.ıl_' irl(t cPplıes\ kn ya~ılar°'ak koŞiı,le netiC 
ınnn•1ll. ' (;ı .!' , 1 ( ( ?rgcs)l:len oku ıcularımı-m ç-.!ideı:::;t 
ııalal~iyet alrr·:ı.trnırı nıu_,,nrık o·! ıniz Y'hc'<liyeler takd!ın .,, ' 
laca;~1na mııvarakat ettiler. Ya· ı cakt&-
Di General mmottel mültefik'ı..;;.;...;..;..;·-------
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Buk darf' ' 

Komitacı Aşkı 
!!I 

- Yazan: MURAD SERTOGLU 

Arslanın dişisi de J___:: __ ----·-·---·- Bir resim serr;#-

(; S ;:::~•r=: Fuzuli. ve Ali ş·r Nevai o:t:;zr.:;:~:: ~ 

*Maal~sef senden başka bu işe talip 
çıkmadı Anna. Ah nerede o eski ko· 
ıııitacılar? Nerede Niçef'ler, Dimo'lar 

B M h 'be 1n.. .. Un "Yar \' xı~ a~mıf old"',lan resim ııergiııi· 
ayan ev ı ~nun . • • . atan gazetesinin 11-12-1940 1 Yazan : tib 'annı hatt.A rakamle. u"""" ni ziyaret ettim. İtim! etmek ie-

dım Sevenler Cemıyetı., nın ha- tarihli nüshasındaki bir maka- bu ilimdir. 
ınj reisi. sıfatiyle Türk k~clın- lede edebiyat ılleminde ortaya HAŞİM 11,,AffID Ali Şir Nevai ile Fuzull'nin terim l i kapıdan iı,-eriye girer• 
lıgına lııtaben neşrettiklen be- aWan bir iddiadan bahsediliyor- ı·. ken her nedense pek bedbin· 

b .. .. 1 ket k d 1 eserleıi hakkında, işte böyle il· elim. Ara!aunda taııını:nw bir 
- Dimitriyef'ler?., 

V' .. 

.. 
\ 
( 

~~narre h utun mem ckettıi a- • u: AU Şir Nevai'nin yanında ER B • L mi bir ölçJ. ile hUküm veıilme· ~siyet olarak sadeco A i:ı;din 
annı arekete sev · 'Fuzuli., ikinci plıl.na giriyor- ' ı di5h içindir ki, soylenen sözk:r, · bul bu • k. 

Kahraman Türkün eşi de mns. • ~ Dıno unan genç sarı at .ar 
..., biribirini tutmuyor. .. ·-' .....+; · ld 

kalıramanclır; ~rslanm dişisinin Lakin bu nevi mukayeseler; C) Ortadaki tenakuzun bir ~npumın vurııuc .. ~~rmııı o U• 
de arslan old!lgu gıbı. mesela, armutla elmadan han- ğu sergide guı.el eserler görebi· 

li ' in "-'- · sebebi de "methodc., usul yok- J~a•ımı· ümit etmiyordunı _ .ı... _ . ıs. tiklıil mücaıie.ı.emizde erke- ~·sinın· daha ı·y1· bır' yemı·ş oldu- tün bunlar, Fıızu n ı .. uor.ı ı ~~,, · /' 
. Tefrika No. 16 

Bu büyük hizmeti ıfa ı 
•trnek istıyen:er y a r ı n ba
.ı.; hususi bir 11 C1!'tup yazacak- ' 
'.ar ve arzularını bildirecekler
i.lir. Ben, lıu aı·kad ,m gizli kal· 
:ıı.a,.<;ı. matlup oluu;;u için ona y i- 1 
ne hususi bir n ı -ktup yazaca · 
gım . _Ve vazifeyi kendiGine ve-

1
1 

- sıılluğudur. Tabii ilimler saha· 
- Hem biliyorsun. Türkler gının yanında Tprk kaclını d~ gunu i:idiaya çok benzer. Biyo- b~a';:;sg;~~!:::·~~~tı;;"ıı:'. smda. yapılan tecrübe:er netice- Yeni yetişen kuvvetli 

kadınlara çok uüşkünclürler. Se en çetin ve en şerefli .va~ıfe!erı loji bakımından değilse bile şek- tan büyük bir şair oldug"unu is· ı s inde ort.t>ya ç.ıJunuı ve usul de- k I 
nin karlar gtizcl, senin kadar deruhte etmemı~ mı ıdı · le \'e renge ait mlişahedeler Ve niıen bir;-ey var ki, bu, he-men 

1 

Sanat ar artffilZ 
cana y .. kın bir ganimet elde e- K&ğnısıru önlıne katmış, kü- bilhassa kimya tahlilleri bu ilci bat ediyor. Bunuıılaberaber Ede bL.tiin ilimlerin mevıuıınıı. _ bir 'r" ..... 
derlerse... çük yavrusunu bağrına bastır· maddenin ayrı ajn hassaları ol-1 ivat mütehassısları tarafından az· şekil değişiklii;i ile _ tatbik 

1 

Fakat saloııları do1 d..ıran ka-
Yavaş~a Anna..ıın elini tuttu. mıı; mübarek Türk ninesi, duğunu gösterir. Halbuki iki söylenen sözlerin biıibirini tut- edilir. Bu nokta üzerinde dur- !abalık halk arasında göı:ümo 

\' e s<i~lcriue devam etti : kağnının taşıdığı cephaneyi 1S- insan, ve hususiyle ayn ayn 
1 
mamasının ilmi sebeplerini izah 

1 

m!l.ya bile lüzum görmeden, de- çarpan ilk tablo, bu bedbinliği 
t'f'<:egını. 

ü:vdeti öldürınek_ üzere haya- J 

tınt tehlikeye atnıaga y,,Lnız bır ı 
<ışı cesaret edebildi. Bu da An· ' 
ııa idi. Yancf ertesi günü yalnız 
&.endisinden bir mektup alılı . 
!.fektup basit hır ifade ile ya

- Düşün bir kere .. Bun~ ben !atmamak için yavııısunu sar- zaman ve mekanda yaşamış iki J etmek mecburiyetindeyim: nilebilir ki, güzel sıı.nat cserı, ı duymakta haksız olduğumu is-
nasıl raı<ı olabilirim?. Onların dığı yorı;anı o nahif vücuttan şaır, · herhangi noktadan olur- Al Bir kere sathi mukayese; i~timal blr hli<lisedir ve her ~ey- bat etti. Serf:iyi tamam ile do • 
eline geçmene nasıl müsaade e- sıyırıp kağnının üstüne serecek sa olsun • iki meyveden daha ne bir izahtır, ve ne de bir tarif- den evvel, onun meydana gel- !aştıktan ve heı resmi uzun U· 

debilirinı. kadar yiik.selmPnıiş mi idi? çok (compleıce) muğlik birer tir. Sonra tecrübi pisikolojiye diği muhitin içtimai v" zaman -.adıya tetkik ettikten sonra 
_ Peki, ben<lcn başka bu işe Kasabalı, köylü; zengin, fa- varlıktır. Sathi mukayeseler 

1 
göre mukayese "pensee,, düşü- ı şartlarına bağlıdır. Edebi eseri ci~ ·ien kıymet.:i sa.rı'atkıirların 

talip olan ~ok var mı? kir bütün Türk kadınlan aynı· yapmak suretile insanları anlat· nüşün en iptidai ameliyelerinden 1 meyc!Ana getiren içtimai ve ta- eserleri karŞl;wıda bulunduğu· 
' k . biz-idir·, çünku," iruıanda ilk bil-- Sa;.ıa inanamıyacağın ha- asil ırkıu kızl:ırdırlar. Kanı ka- ma. . 1;ıtemek, . anlatm~k ça- rilıi şartlarla beraber şairin de mu anlaclım. 

.<ılmıstı: 
"Dİtüayada bağlı olduğum yo 

;:ılne varlık kard<:"~im<lı. Cev· 
1 

ıet onu esir etti ve lxJh.., de bır 
Jağa sağ çı:.tamıyacağı bir ziııda 
"' attırdı. Onun i~in bu Türk 
<abıtine kal"lı duydugum kin 
,e nefret hudutsuzdur. Onu 
ildiirm<'k vazifesini ban:ı vere
·ı•k olıır.ıanız, bu vazifeyi bü

fiik lıir istek ve haheııle yapa 
•agını. Komitanın hu işi bana 

.ıeıaıteine ·bir sebep <laha var. 
) dr. kadın olmamdır. Bir kadın 
"''1 erkeğe ni:ıbetle c••k dııh~. 
<olay yaitiıı.şabilir Yf." bir lrurı;un 
fa hayatını yokeclebtli". ~u .~rz.u 
'llun yerine getirilecegını umıt 

zin birşey ııOyliyeyim mi? Ma- . rışmamış sütü bozulmamış ol- 17.'ızlıgındcn ilerı gelir. Bunu gi, eşyadan aldığı intibaların ~ahsiyetine ve şahsi karakterle Sergide teo,bir edil<'n bütiln 
alesef senden başka hiç kimse- mak şartiyle fedakarlık, ı;;ef- g~r.mek !çin, ilkön~.söyl.enen "difference,, ihtilafını duymak rine geniş bir yer vermek sure- tabloların mevruu "İsl.9.nbul !i
den mektup almaclım. Korkak- kat, gözü peklik ve seciye bü- sozlerı hulasa etınehyım: ve sezınekle ha.şiar, ve biribirle- tile çi.zileook bir çerçeve içersin manı., etr.Uında toplanmıştı. 
!ar: Bana inen ki eski komita- t.ünlüğii bakımından dünyada Profesör Ali Nihat Tarlan: ~~et~~zi~~~e~:~~:1goi~.~~ de, edebi eserin estetik uruıarla- San';ı.tkirlarıu.ı.ız bu me,vzuu iş
cılar kalın:Wı. Nerede Viçcf'ler? Tiirk .!linesinden, Türk eşinde~ ": .. Şair FuznU, ,!'evai tarzında j nnı bulup meydana çıkarmak lumi:;lcr ve bu :.engin hayatia.ıı 
Nerede Dımo'lar? Nerede Di· ve Turk kızından yüksek dişi yazmış, ve hatta ondan bazı yanyana getirirken, mukayese gerektir; bu ise, cıok güç bir ııı- alclıkları empres•iyo!t'la.n kendi 
mitriyefler? Bu yeniler hem insan yoktur. parçalan kendine mal etmiştir:,, yapar; halbuki insanı en çok 1 tir. Lakin bu güçlüğe katlanma- san'atkar sürgeçlerinden geçi
apta\, hem de korkak! Canları İşte sınırlan bekleyen Meh· dıyor!.: _Bu iddianın ortada h:ç yanıltan da budur: dan, verilecek "subjectif,, indl rttek tuvallerine aksettirmiı;ı • 
~ok tatlı! Eğer bu tehlikeli işe metçikten sonra müstesna ya· bır dehi~ . o~ıı:makla . beraber, İnsanın göri.inii.şe göre Tiı mu-' hükümler, işte böylece birii.ı:lri-ı lcrdi. Şurada bir gemici portrc
S4'ndcn başka herh:ıngi bir kim rndılışt&ki Türk kadını da va- bundan iki şaır~ ~ıyet~ hak- kayese ile birbirine benzettiği ne aykırı olur ki bu, yirminci a- si, burada limawclan bir köşe. 
sı> talip olsaydı, derhal onu me.I tan müdafaasında vazifesinın kında e.n ufak bır fıkır edinmek şeylerin mahiyet itibarile çok sırda Muallim Naci an'aoomni öb~r k~e b!r deni:ı.:ıi mey -
mar edeeektim. Fakat ınaale _ I başuıa geçırıiş bulunmaktaclır. de ımkarıauıdır. avkın oldukları soıırıı.dan anla- clevam ettirmekten ba.:>ka hiçbir hanesi tsblo.~u ııeyreolenlerde 
aef aer.den başka talip çıkmaclı. 1 :İ.fecbur edilir de hariıe kan- İıımin! söylemiyen ikinci bir şılabilir. Mese1ıi; uzaktan beyaz şeye yaramaz. sevimli bir al&ka uyandırıyor· 
Şim~i variyet.i ~erkc:_ı:e bildirip 1 şacak olur~ak Türk kadınının ~ebiy~~ı da, ııı:ııu söylüyor: lığını görüp mukayese ile "ke.r., Şimdi bu \ıç esaslı nokta ba.kı- du. -' 
ycııı talunat ıstiyecegım. Bu a-' ne eşsiz bir varlık olduğu gö- ~üzı.ılinin dehasından ve li- olduğuna hükmettiği şeyin bir mından Ali Şir Nevai'nin Türk- Gerç ressamlarla 
rada senin yegane talip olduğu rülecektir. Zira Yukarıda da nzzr:ınden çok aykırı bir deha az daha yaklaşınca "pamuk., çe gazetler tarafından tebarüz 

1 
nıı da söylemek mecburiyetin - söylenıiş oldu~uz gibi, arsla· ve lır!zıne sahip olan "Nedım,. v.s. gibi beyaz ren.Iı.te başka bir [ ettirilen bir tek hareketini mi- bir konuşma 
deyim. O zaman bana niçin bu nın dişisi de arslandır. bıle, sade onu tahmis e~ekle şey olduğunu görmesi mümkün- sal olarak alalım: Bu, büyük 

··leriın.,, 
Yanef burıa kal'iyyen tara~

.ar değildi. O, başka fikirde ı· 
lı. Güzel Anııayı bir bahane i-1 
" bir yere g:::ıderm(!ı., sonra ; 
<cııdiııi de oraya giderek bu a
""11ı rak• t eti tatlı kusu yemek 
ıiyetinde idi. . 1 

l$e seni memur etmediğimi so- - · kalmaz; hatta mısramı ilctıbas dür. Bu kadar basit olan bir 
1 

adam, bundan 500 sen~ e-.-veı, I 
racaklar. Bu adamlar hakikati bıle eder.,, pis_ikoloji hadisesi de gösteıi- 1 T" k · Fars k .. ;tü 

A . Cew:aleddin S11raçoOl /11 yor kı' ı'n••nlar ve h l . 1 ur çenın çaya ço Ut; n, 
anlıya.mıyaca.k kadar ınalıdut • Bu ikinci mütalea; birinciyi ı ' ~ e e şaır er olduğunu ve daha birçok Türk- 1 

göril.şlü kimselerdir. Seni bu ka- nakzetmek şöyle dursun, Fu- arasında mukayese yapmak SU· çe kelimelerin 1',arı:çada karşılı- ) 
rarınd:ı.n kimbilır nasıl bir mak Gu"reş mu"sabakaları 1 zuli'niıı "Nedim., tarafından retile onlann kıymetlerini ölç- ğı olmadığını ortay& koymus ... 
sa<lı mahsusla caydırdığıına taklit edilecek derecede yüksek m~e kalkışmak, doğru değil, Eğer bunu Nevat'nin eserleıiy- 1

1 
hükm..ctecekler. Onun için sPnin şak olduğunu gösteriyor. ı hatta tehlikeli bir zihin oyunu- le meydana koymak mümkün i-
de ha evvel kendiliğind~ı bu iş- Güre' ajanlığı tarafından teı· ı Üçüncü bir edebiyatçı, yine dur. se, yalnız bu hareket ontın ~ 

Ha\bııki ~imdl Anna. CevıiM.ı 
>!dtirmeğe İ.alıp olmıışt'.~· .ve. i: 
•uı aksi te.ı-.Jt bu muııım ışı 
>a.ılıa hiç kİ.T!>SCnin ÜZ<'rine al

ten., vazge<,'fllen Ji:ıım, anladın tip edilen ve Fatih gür~ş kulü- ismini söylemeden; .. ... Bu iki B) Edebiyatçılarımızın söyledi yüksek derecedeki milliyetçilik 
mı . bi1nde yapılan müsabakalar bu J şair arasında mukayese edecek ği sözlerin biri birini tutmaması- kaideler çıkaran, ve en büyük 

Yanef ~enç kıza adam akıllı glin neticelenmiştir. olursak, görülür ki, Fuzuli de nın başka bir sebebi de, edebi f'ılo:r.ofların felsefe sistemlerini, 
sokulmuştu. Bir eliyle de omu-ı Müsabakalar Çoban Mehmet şiirin erişilmez, ince ruh titreyiş kıymetler hakkında hüküm ver- kadinı eserler gibi, müzeye gön 
zunu okşamağa ba.şlanuştı. An- Samsunlu Ahmet ve Adnan ta - l.erine çıktığı halde, Neval'nin meğe yardım eden ilmi bir mik- deren modern ve ilmi zihniyet , j 
n"< bu dar çemberden sıkılıyor- kımları ismile ayrılan ÜÇ ekip kudreti 16 ıncı, 17 inci asra ha- yasın, bir ölçünün ortada mev- • dedim, dedi • gibi boş sözlere 

nıık istememesi idi. 
Binııcnalcyh çarnar,ar Apııa-

• ı yazıhane gibi kııllı;ı'ldı.gı a- , 
1.ırtn1a!lına qa~ırdı. l 

Anua davet mektubunu alın· ~ 
' ~ok se' iıı.di. Diğel' ~eclai!cr 1 
ırasında kendi><iııi ııeçmı~ oluu· [ 
:U iciu ll,al~ Yanef'e cok min 

rlu. Yavaş bir han ketle onu ya- arasında idi.· Müsabak&ları klın olmuş ... ,, dedikten sonra, eut bulunmaı:nası.clır: Maliım- kıymet veremez. 
nmdan itti: Adnan ekibi kaza.nmıştır. j iki ııairin birkaç mısramı karşı dur ki, güzel sanat eserlerinin Haşim Nahld E r • bil . 

·- üzülmeğe hiç bir sebep Müsabakaların birinciler i şun laııtın~,or; hal~:11'l o iki. ııür ~- kıymetlerini ölçmek imkan ve duygusunu göstermekle kal • 
yok Yanef! dedi. İlk kıırııunu !ardır. sında Can.,; dil,, ~eliınelenn- vasıtalannı, ancak "esthetique,, maz, ayni zamanda onun çok 
Co>vdetin kalbine sıktıktan scin- 56 kiloda 'Emin, 61 kiloda den başka beru:erlik yok; ve estetik ilmi bize verebilir. Renk, yüksek olan düşünüş t&rzını da 
ra ikinci kurşutıu~ kendi kal- Halil, 66 kiloda Panayot, 72 ki- Fuzuli'nin ihtlsas v~ heyecan şekil, ses ve kelime gibi unaur- gösteıir; çünkü bi" lisanda bu-

ıettar bulunuvordtı. 
Ya.ne{ onu kapıda.:ı kar~ıladı: 
- Moktubunu aidım An na! 1 

bime aıkacn.ğıı:n. j ıoda Zeki, 79 kiloda Hüseyin, tarzı, onun ıdealızını çok canlı !arın hususi sentezler halinde lunan fiillerin, isim ve sıfatların 
(Arkaaı var) 87 kilod1 Kenan, ağırda Adnan olarak göze çarpmaktadır. Bil- insana verdiği zevk ve elem İn· (Sonu .. YI• 4 sütun s da) 

1.l<;ııte!'I?liş olduğun c;ıeaal'etl.en • .,.-------------- ---. ' . ~ ~"' .... . ~ . , , ~------._MM.LA.LK.U..iWLt.. .!olayı seni tebrik ed~rim .. Bu • 
~ı ınuvaffalriyetle '50na erdır. · f Başvııkil de bu kararı kabu- •• • Sırp topraklarından kovulmuş-
lilı.ter.. sonra biiyill< bir takdır le kendisini mecbur addetti. D u N y H A R B 1 tu. 
'" şöhret kazanac~ın ! Fakat ı Ben şuna kanaat getirdim ki · · Bulgarların amansız ve son-
'ıer J}eyden e~l ~seni ~ leh ~vekil başından sonuna ka- • suz takipleıi Sırp kıtalarını ri-
ıkeli iııten vazge<;ırmek nıye · 1 dar Çanakkaledeki teşebbüse cata, Sırp halkını harbin ve 
.ıııdeyim. şiddetle taraftarclı ve bu husus kışın facialarına maruz bırak-

- Niçin? Yap:ıcall;lma itimat · ta icap eden kararları süratle • • ınıııtı. Yirmı bin si!Alısız insan 
'tnılyor musunuz? vermekten çekinmemiştir. Fa- ı ( y E N j 5 A B A H ) iN B O y O K 5 j y A 5 j T E F R j .( A 5 1 l öldli. Bütün memleket harap 

__ Hayır, h&yır Aıı."a ! Fikri- kat daha şiddetli hareket et • oldu ve İlj8i.z kaldı. 
'il iyi anlamaclın. Hele manto- mek belki de kabinede teşevvü- • O sıralarda. Selaniğe çıkarı-

ıu Çti.ar. şöyle koltuğa rahat- ! şc sebep olacaktı. o zamanda, Balkan ve Çanakkale hezı·metlerı· ıan büyük Fransız ve lngiliz 
<\ yerles de konwı.ı.lım' şimdi de kabinede bir inhilli- kuvvetlen bütün bu hadiseler 

Anna 
0

çok taiıii bir tavırla lin daha iyi olacağına kı!.ııiim. karşısında mefluç bir seyirci 
·ıantoswıu Çlkardı. Ve yazıha· "Milli birlik,, ~~ veıil~ntedve na istinad eden kabine Fransız Va zan. Bu teklifi aynen Yunanistana vaziyetinde kalmışlardı. Geli-
,...,,_ ka~ısındaki koltuğa O· t zamanın icap ettigı pratı - la l' · redd ti K b' • --J da yapıyoruz. Eğeı· Ruman- bolu Yanmadasını ;•gal eden _,.., ,.._ birlerin alınmasına mini olan rın tek ılenni et . a ı- ( .,, 
•ırdıı. Yıınefe gelince o, masa· . 1 ne Mısıra gönderilen askerle • ya derhal harekete hazır bulu· müttefikler ordusu da kendi 
·tıun baııına oturarak yerde bu muhtelif kanaatte ınsan a. rin zaten levazımı da sıcak v ç •• • ı nursa Yunanistandan Sırbis- akilıetine terkedilınişti; olduğu 
•ır iskemle •»•kerek Annanın nn bir arada bulunması yeri- J k r1 d - · • 0rç1 1 tana ka.-• olan taahhüdünü yerde inhitata sürükleniyor-

r- j ne iki taraftan biri iktidarı e- mem e et için hazl an ıgı ıçin • .,. 
'atuba•ına ~öktü · Mısı a ~ık ı · d b'l tatbik etmesini istiyeceg" iz.,, du. Çanakkale önündeki Bri-" ' . !ine alır ve noktai nazarını r ' arı acagını a ı • 09 

- Şimdi dinle beni kızım' derhal tatbik sahasına çıkarır- dirdi. Bu cevap üzer ine Fran- 1 Balkanlar üzerinde tah- ~ya filosu hareketsiz kalmış-
hye söze baııladı. Bu öyle bir dı. Fakat o sırada gene Fran- sa, general Jofr'u lngiltereye teşrinde Rumanya ve Yuna- -------------
"•:ebbü~tiir ki, sağ dönmenin sızlarla aramızdaki müşldilleri gönderdi. Champagnede yap - nistana şu iş'arda bulunmuş • ripkar kasırga (Gelibolu hezimetinin ba-
··ınen hemen imkan ve ilıti .

1 

halletmek mecbtıriyetinde idik. tığı taarruzun hezimetle neti - tuk. şmdan sonuna kadar bütün fa. 
Hali yoktur. celenmesi üzerine bu general "Sırbistana yapılacak mua- Böyle .. bir azim. eğer üç a.y ciaları ve t3ıihçesi ıtyrıea yazı-

- Olsun ne çıkar! ik i müttefik arasında hiikiımetinin temayüllerine'lnu veııetin tek pratik çaresi. Al- evvel gösterılmı.~ olsayclı, hezı- lacaktır.) 
- Ne mi çıkar? Çok şeyler! 'ıht 'ı la'f kavemet edecek halde değildi. man ve Avusturyalılarla Bul- metlere mani olurdu. Böyie bir Sıra Rurnanyaya 
-Biz hayatımızı Makedonya , ~er taraftan general Sarrail garlara harp ilan etmektir. Bu ordu Ağustosta veya Ey!Ulde • ' 

ıı.ıı. i:rtıklıilini temin yolunda . • . ,. !Il de Parıste bulunmasını pek yapılclığı takdirde Bıitanya ister Geliboluda, ister Asya gelmişt i 
:~ etmedik mi? Bu Cevdet ~nsız hu~ınne~ kat ıyen ıstemiyordu. . . . hüktlmeti derhal Rumanya ile sahilinde harekete geçmiş bu- ',.. 
leuıten zebit, bizi gayemize yak 1 Selanik seferuuıı lehınde bulu- O sıı:a.da. ~aşvekılimı.z has- askeri bir mukavele imzalaya- lunsaydı zaten gayretleıinin so- 1916 yılının bıuıında Ruman-
<l.~tnaktan menediyor. Bu vazi· nuyordu. General So~rail oı:_du ta ~ldugu ~~ın _gener.al ~?fr, caktır. Büyük Britanya, Geli- nunda bulunan Türkleri ~ek ya arlık tamamiylc tllcrit edil-
ıet karşısında yapılacak iş, o- 1 s~u ~akkale yerıne Selı>: · ~bı~erun diğer ~~anyl go · boludaki askerler dahil olma- ve hezimeti bütün şarkı içine miş bir halde idi. Bu yüzden 
1Uo, vücudiinü dünvarlan kal ı nıge g?ndermekle kar_arını ız- ruştu. Ben bu mulaka~lard.an dığı halde Balkanlarda 200.000 alan bir zafere çevirecekti. Fa- Rumanyanın, Alınan safında 
lırıııaktır. Öyle değil mi• h.ar ediyor ve b!zde~, ade~ bı- malınım bırak.ılclını. Hiç şup- kişilik bir orduyu harp hattı- kat bu dakikada bu tatlı ve yer almıya sürüklenmeFi ve 

_ Do. u, doğru düqunüyor-\ zı tazyık eder gıbı. b~: vazıyetle he yok kı hem ~si.ah ~ab~I et- na sürmeyi taahhüt edecektir. parlak vadler ve teklifler istik· mecbur olması pek iniimkün ve 
ı:ıtı. Anc~ bu işi sen!..ı~ üzerine bu orduya h~r . turlu yardımı mcz bır adam gıbı teliikki edi- Eğer Fransızlar gösterdikleıi bali gören tahminleıin ilhamiy- kolay bir işti. Falkenhayn'ın 
'lınan hiraz tehlikeli d". Yani, yapmamı":': ıs~yordu. .. yorlardı. . . . MZU veçhile, kuvvet gönd_e~e- le değil, bilakis bugünkü hadi- bütün gayretlerini garbe çevi-
0.ekadar olsa bir kadınsın! ı ~uııwı uzerı.ne, Mısıra g~n- Konferanslar bı~mce ... ka.bı- cek olurlarsa. ~unlar da bızım selerin tazyiki altında yapıldı- rerek ve Fransaya hücum ede-

- N d k? K unu onun derılen kıtaların yoldan Sela • 11ede general Jofr un butUn sa- kuvvetim.ize ıltihak edecekler- ğından dinleyen olmadı. Ne Ru rek; sonra Avusturyayı ayni 
ltalb· e_ •• emek · 1u~ t.tn niğe çevrilmesı teklifi karşısııt liıh.iyctlerine istinaden Selıi.nilc dir. Aksi takdirde İngiliz hü- manya. ne de Yunanistan yer- suretle ltalyaya yükleterek 

ıııe "'4ar en e ımın ı ye- · · -• • -k f · · • k bil' tat aln.ız ı k d · 1 ·nd kımıld dıla R altı k· ..... ah t >l!!ği,u • . edi • · da ve hun\lll neticesı w;u" se erının zarun ve a ı • kfımeti y o ara a ışaret en en anma r. .umanyayı ay """~ r a 
mı 7.ann yorııwı . boğ&7.ları aÇGI k yohındald bü- bik olduğunu temin ettiği bildi- edılen mıJrtarda orduyu temin 9 llkteşrinde tahıipkir ka bıraktığını ve tazyikten kurtar· 

li; Ha:l'.1r, hayır! Buna emı : tün geniş projeleıin auya düşe- ri.l~i. Bize, .ln!P.lizler, eğer ken- eyleyecektir. . . sırga Balkanlar üzerine çök- clığım, istisnai bir vuiyetc sok 
~ild.· Sell'll nekadar ceı<ur, n~ ceği anl&şılınca İngiliz kabi- disıyle ışbırligı yapmama baş- "Bu ordu bızun fırkalarımı- tü. Makensen, Alman ve Avus- tuğunu göımüştük. 
ı,~r go-:u. pek bır genç kız 0 · 

1 
nesinde bir seıi ihtilaflar çıklı. kumandanlığı bırakmakla teh- zın en iyilerinden ve muhare- turyaWardaıı mürekkep dokuz Fakat şimdi daha sarih bir 

~io. 
1
nu bılıı:ım. Bu husuı.ta se- ı Gene askeri makamlara müra- dit ettiğini söylediler. Britanya beye alışmış olanlaıından ay- fırka ile şimalden Belgr:ıd:ı. vaziyet meydana gelmi>,ii. 
akdirkannım. Anc<1ok .. caat edildi Umum erkıinıhar • umum erkanı harbiyesinin bü- rılacak ve gaye tahakkuk edin- gireli: .. AğustOı>Un sonunda Fal-

-. Evet, an~? . biye her bir kelimesi vekayi tün ısrarlarına rağmen kabi- ceye kadar sahai harpte kala- İkı gun. sonra. Bu!garlar şark kenhayn'ın basiretsizliği AJ-
~ A.11r1a, dognı~u ıst~~·sen tarafından ayrı ayr• teyid e . ne bu gevezeee tehdide boyun caktır. 150.000 ~şinin ikinci tan Sırbıstanı ıstılaya ba.şlaclı- manyayı ikinci bir fcliikelc sü-
(lh.n dogrudan dogruya olunıe . da Sel. . • eğdi. teşrin sonuna dogru harekete !ar. Bu iki l. araflı h.üc. um .m. u.- rükledi. Rumanya, AJman~·aya ' '"'en" k lb' .,, de"'il j dılen raporuıı anıge as • ı - tah · ecı· k t edil ı b d idi , ..._ · .a ını ra- .. · k gönd' • S lan kur Rumanya ve Yunanis· hazır bu ıın;acagıru mın ı- av~~e ece< .gı ı egı . harp ila netti . Alman hükiime-

Nede.ıı? er erme~ bu? dl yoruz. Yekun 200.000 kışı sene Üskup 22 İlkteşrınde, Nış 2 ti haziranın başlarında Ye ela-
~~ Hayır, olmaz. Bu lifi. e.r· t;ıu·ı;n:mS:ı~k:: bir :;:::: ku; tana teklifler sonunda tamamlanmış olacak- İkinciteşrindc, işgal olundu. ha Ruslar tara.fında.ıı 0 zaman 
"'ıin ~rkadaşlan~zdan bırı ü- ~kla kuvvetlerimizin tehlike- • tır. . Bir ay sonra Manastır zapto- kazanılan bazı muvaffakıyet· 
~ ~ -ılmalıclı.r. Bır genç kız .. bu , li ve be hude israf edileceğiu.ı İngiliz hükumetinin bu siya- "Aktedıl.ecek asken ~uahe- lurunuştu. !er sırasında bır tehlike mev-
~ar. t~.ikelı, bu kadar b~. · bildiny~rdu. ııi hareketi, çok hatalı ve çok de bu ordunun ınuhte~ k~- 1lkkanunun ortasında. Sırp cut olduğunu hissetmiş ve ha· 
llltıı·bır ışı başaramaz. Onu ()1- Bahri ve askeri biitiin salfı· g.ı; olmakla beraber tesir yap- sımlaı;run muvasal&t tarıhlerı- orılumı dağılmış, parçalanmış, zı tcdbirleı alnı~ı. 
ıt d ~k.~.,n .. sonra yııkalanacagt- J lıiyettar makamların is'arlart- maktan da hali kalmadı. 321liı: ni kati olarak tesbıt edecektir. ve -geri kalan kuvvetler bütün (.~rkaııl •ar) 

' ~~~kı!.~ ... -Ul o1"""-ırr~· .. 

Bu gür.el _.rıeri vu~urle ge
tiren geııç ve nılit;,vazı san'at
ki.rlarla koıı~mıı.k da bana bü
yük bir zevk verdi. Güzel Sa
natlar a.lı::ı.<icmisiııiıı ı;enç me
zunalnnuan mürek .. ep elan bu 
g"nçler, asla fütürillfll. dadaizm, 
empresiyorlmı ve kübinn has
talığına tutulmlljj değ illerdı. 
Hepsi sanatta ilk şartın evvele
m irde klasiuni tam ıuaııa.sile 
hazmetmiş olmak olduğuna 
inanmış müstett ~e ide:ı.lıst genç 
!erdi. Seçtikleri ı::ıevzular ve 
görüş zaviyeleri itibarile şüphe
..U ki aralarında büyük fuklar 
vardı. Fakat hcpsin<le mü.şterek 
vasıf kla..•ik resmi iyi 1-..zmet • 
miş bulunmaları idi. Herbiri &Ü· 
ı.icsini lcsbit ettikten !l<>nra o 
yere kadar gıtmiıj ve "'3eri:ıi o
rada tamamlamıştı. Hi~bir tab
loda hayal, ya.la.n, uydurma tek 
bir çizgi. tek bi:· gi'lge yoktu. 

Akademiyi tebrik 

etmek lazımdır 

Her ı;ıeyden evvel l.ıu gençl~ri 
itina ile yetiştiren Güze: Saııat
lar Akademisini tebrik etmek 
lazımdır. A:<adami artık bire 
tam rnanasile olgun ve resim 
hilıı;isi yerinde gcnçkr yetiştir
meğe başlamı~ buluıunakladır. 
Bu da her şeyden e·,,-el A kade
minin esaslı bir meto<l takip et
:nt·kte olduğuna ve cidden kıy
metli muallimlere malik oldu 
ğuna delildir. 

Tab!olar üzerir.de bir 

dok şııa 
~·----

Teı;hir edilen bu muvaffak ve 
olgun eserler arasında en fazla 
nazarı dikkati celb<-<len tablc-lar 
ııuhtar, Avni ve ~imin eser -
!eri oldu. Billıa.sı;a Miımmzın 

"Ajans,, iı:;miudcki t~ .. blosu cid
den çok oriji!!al, ç.ok muvaffak 
bir eserdir. Dıı.ha ~ok ırcnç olan 
pu san'atkarlar ayni m 0 tod cla
hilindc çalışacak ol urla~. bü· 
yilk bir istikbale nazı:netlirler. 

Bu gençlerin a:-asına giı-erı A· 
bidin Dino'nun tabloları ve de
senleri de cidden ç.ok mükemmei 
birer sanat eseridir. F..sasen A
bidin Dino içiD devrimi7.in genç 
sanatki\.rlaıı arruı,.,ıda en \ı:ı.,-; • 
vetii •siyettir dem~k beııce 
hata olmaz. 

Genç sanatkar!an ve onları 
yetiştirenleri bir daha tebrik 
ederim. 

MURAD SERTOÖLU 

Hazin bir ö~iim 
Süvaıi ka~·makamlığından 

miltekait Karamargilin oğlu ve 
eski Izr.ıit mebusu Zıyıı Bersi· ı 
nin Jı~re.t.Qdesi Ümit Kara
mangH henilE 21 ya~ınd:;, müp
tela olduğu hastadktan kurtu
Jamıyar:ık dün akşam ve(.;ıt ct
mi•tir. Cenazesi 12 !)1941 ııa· 
7.artesi gürıii saat 12 de F~'en • 
kö~iinde Bağdad caddesinde 
319 numar:ıh ha.neden kalclın
lacak, namazı Erenköy camiin· 
de lolındıkt.an ~onra Sahrayıce-• 
dit aile kabrine defnedilecektir. 
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en Yusufun tstanbulda ohlu 
;,'llllu da b!lmiyordu. 

P..ami ı;ürcşınc b;r çok ye -
lcrd !n •r gelr. ·:ti. IA:n · 
bil la, Rıı.-ııi gürc§indo on t 'n 
s . ırci \•nrdı. 1 

hu ı;ti.reştc ı::ıc hur Kcl A -
er vardı. Aliço t;Satlll.>.en t.;. 

nbula clmişti. H l!llİ gur ı
m ı ·dince Mıılkarc:ya d .. nn e
ını; . O da Mollayı merak cdi
~·oı u. t 

Hat , Aliço, bir kaç kerc.~ı 
r.onnru tu · 

-- A be, lıu Moll nıısıl şry 
• 

kü, Kel Aliço, Adalı H-
ı, 111:'"1 u l ı ti:.. E h.. r 

5ylüyorlar. Adalı Ha._. 
ı I~cl Alic ·""'1'" ~-

M nın öniiııd d:ı,ı.anama-
ıki<I' bırdc y nilcn .A<.L 1 ı 
· g ~ · c:rıni lı.abc r a. il 

> •n her halde canı sık ' • 
y ı~. 

Al Mollanın 8()n g;' le -
orın.cmişti. Hatta, !I! I• 

ıyi r.m:uı.Iarını da goı ınc -
· Bu eski bab:ıyiğit 'ı· 

Jl yı gö=ck istiyor • 

Adalı H • l gclmeı-ın 
g rmek i~in kalmıştı. Bu, 

·· ~ Adalı Halil gelmemi. ti. 
A a haber yollam, !artlı. 

F \ a •, Adalı hçrn leruıe g ime· 
. Bu gelınemc<·i Au·lı Ila· 
k ırktui,;uıı:ı. h.ımledil:nenıe-.. 

le i!reııt'n kaçar takımından 
~ini. 

Ad'.l.'. Ur!o1, hak ,;a~ ·n yıl
Tr'az ı....r "'l:ı dı Ha.o.;ımla.ı. ı e

cıı ko\' cL tna t 
~ j li. 

'ı.d.W He.lü, her 1 a.ld 
dug o yı 1:ı 

p 

.. 

'Aırtı:ıaaı 

Çi.ı. 1 İl, \dalı H • <:C - C'r'lf 

" ~ ctk bir pcblivanuı. Öy-
=-~-'-~~~~~~~~~ 

--- • • 
----.Jr 

.. nhü kros 
lı'lı müsabak ............. i 

B rsa• a y pılaca k olan Tl.lr-
1 iye l r bıriııcilıginc bıız:ı !ık 

• 
ş_ taş Gala4-asarayı F. Bahç 

fızc atletizm aJ nlıJı 
t:ı.nı.fmd:ı.n tertip edilen • I o 
hazırlık m · bakaşı diin Top -

pı ıl Çeıunece şosesi üze ·n-

de a ğ up ett• er d<.'ki 31 kıloınetrelik m ede 
)' pılm tır, 

· _;aş Şe i 
m · kL e çlıın!:: Fener • 
hah ile !stanbulspor ~e C :ı· 
t:ısary d;ı. Eeşil rı 
arasmch devam edildi H"Ya
run ~ k ~ u.k olm:ı.sıım rıf; en 
re rl.ar kalabıı.lık bir s y·rcı iit-
1 ı toırafpııfon ı.."Ulrak1 cı tak p 
~ clild • 

r ~ . 3 - htanbn1 por: 2 
tik ınti:ıabakıı Fen<':rt ıhce ıle 

l&t;ı.nbu' .por takım a ı ara.sımı.ı 
'J pı!dı. 

Takıml.ar· 
Fenerb :hı;e: c; 

L bip, Alı Rıza, :7.cyn 
K. Fikret, Naci, Reb , 

('~ 1 

öm • 
Aydıı..ı, 

"iyazL 
t taniıulspo- Nett t, cfr 

Hayri, :Muzaffer, Fııwr. CeliU 
Tank, Süleyman, !Jiil:E"IT€r.I, 
Ka ir, Cih . 

Hakem BahaedC'.iıı l'l öz. 
Oy una. Fen ·rlıa.lıe b:ı';.ladı • 

İlk sarı L ı ·ert akın'. lst:ı.nb.1!
spor miidr.f 9U1dıı. ko } !ık 1u 
kesild H m · t rru 
za ı: r rakibi 
kak! önlerm c çok müsatt bir 
•ki gel pozısyonunu t pu ~i-ne
mel ind n ve bir tüı-lil şilt a
tamemn l.ınndan heba e'ti! . 

Zaınıın gc kçe Fen rbahçr.~ 
ııın yavaş ya\·aş a !ılığı '\'C ii.,. 
L~:ııı,g;, e:: ı:Jdı n görülü rordu. 
,'ıı, , nk ._!l! ed<.'fl s:ı.nli\cı 
wrt akmlıın b" bi · Ulup edi· 
yor, 1 a ulspor kal .ı sıksık 
kıı.rı 1 t"nh'ııı n b türlü 
n e mıyomu. ih:ı.yct 
K. 'Filtr Nacidcu aldığı pası 
kı b 1 t:ı.lıvi ı edere!• tııkmı 1 

na ılk g k ıı sayı 

iatanl.ıulsporlulara cız \"er 
in 'p rla ""1"llıicivert ka· 

1 yı z ı nıya lıaıµadtlar. Ci
hat ~ . le ·!.tı · bulan t->pl:ı.n · k 
kani ııırı;, toplayarak tehlikeler 
linlü ·ardı... f'ir :ıralık lıtanbul • 
~ror. kale<>lru tı>kraı: yokla.-ııak 
fı t.ı.! bu~ n Fen rlil • Naci
nin, K F' :;n YC Rebiinin ka· 
•ı ı.lu.ırt mütca.:ldit fırsatlarla 
ıiayı lld .mı arı.tırmıya muvaf 
f k ola..t:ıadı':ır. 

01 n :w unru dP. kıkaı;ı;ndı 
En· aıkı bir ivlc karı· 

=· karg • 
F Uir ta· 

rdi. 
ı; Q 

aldığı 

ıg ·• bl~nbu' · •anın cn,rjik Neti ed<e 
ımir" ı r ivlc F.eı:ti. Ve dc\Te Bırnici K lejden Kostant..ıı 
t ı ;_ol'k ı : ' nihayellendi. 2 7 .5 

İkin dcvrcniı ba!;lal:ı:ısıyle tı,.; ıei O me alayın Ali 
İ tı"lb l:!J)or kale ınde bel ren Karadumau 2,8,25 
F er forntler:i in beraberlı:re "' li ·· o h 2 fi 1~ 3 ı u v n ::u r an ,<, ı ge -
ul;ııı- 1 ıçm bıitiln gayı etlerin; ırı !erdi" 

ı1ederP.k c.yıındıkr.u-: göriilü · !ıis:ıbak. ·a scki.ı: at! • işti-
~ r lu "it.ckım hemen dördi.iıı- tmı.1 ultısı hitirm fr. 
c d·kikada Nacinin bir aı-a pa- =---ooc: __ .,...,_...,.,__._ 
sın aı.ı istifa.le ed n Fikret sı
kı bir şiltle sJ.rıl.icıvcrdin bc
r. be.rlik pa.sıru yapmat:ı mu -
,·affak vldu. Bu g-- l her iki. ta .. 
rat:ı ela tuzlaııdmiı. Top kalckr 
nr~'"" l mekil· dokurken kan-

Fen ~ kalesin:lc üç btan
• forveti C'ilıatıa karşı 

ıy k.almalv:-ın'l rngmCJL 
m-..Jıım bı:: fırsaa heba dtilcr. 
Z· m:ır.la üstün v;:ı,-;,yete geçmc
g<' b;lav~.ı.ı Santaclve-rtlileriıı 
aı;ı b::: tıkları gorülüyo"ıfo. O 
y .ınıın 35 inci dakikasında Fe
n r kal ıı yan dirPkleıini ya
layarak m'Udu boylayıı.n tu 
sa ı laeı\'Crl foryetiennin lı1'1a
rını b!isbutun ıı.rttırmai.arnıa 
vesık olcu. Bırbinıu takip eden 
ı a leler tı:tnsiyalı ltaleyi lıır
pal:vc-rdu. Müteaddit fırsatlar 
l:açıran Naci ni y1;t Fikret -
tC'n ııldığı J'3Slıı. e i i dakikada 
iiriu1ctl Fen.er ~olW · de b.lına.
!(a mm J.ffak o Hu. \' e Fenerli -
!er ah:ıd.ın 2 -3 g ıp ayrıklı • 1 

l:ır 
Jk..hi.t.:ı..: 3 - (ial:ıtın;ıa.nı~·: 2 
!kiı <t 

0

karşıla•nı:ı &!şitnşla 
(, roy· takımları arasında 
idL 

'i :.kımlar: 
,-, ·. • aıay; !')a.uD. Faruk 

Adııan, .\fosa, Enver, Halı!. 
S · im, Blilend S:ı lim. J<;ş. 
f ı., Mehmet Ali. 

Bcşikt:;ş: Mehmet Ali, Hüs· 
ııii, ):avın:, Hiise\. , Halil, Ri· 
föt, ~abıi, lfakkı !bralıiın, Şe-
ref. Şükrü. ı 

H,..kenı: Samih Duraıısoy. 
~ · ı Galata;:;a y başladı 

Top bir anda lu:nıiini Beşıktaş 
ı:...ı yakınlarında buluvcnli. 
Hilsn.. un çok çetin müdahale

~ beyaz kalede ilk belı· 
'ıliko önlen i Hemen bır 

sonra d Salim Enverin ileri 
p n yctı rek elde ctti.Tı çok 
m\ıro.it -:ıziy<'ti topu lıavaclıııı 

vuta. o.• mal<la heba etti. Pek kı- ı 
s sii en G latıısar:ı,y üstünlü -
""° nra ay:ır beyazlıların 

-,-,; • .,"+ı (' · ıdıklan göriilii 
•dnık;afcdcuRc 

sik• ~ akınları Galatı.saray ka
lesini sık sık karıştırmaya ba;ı-
1.ıdı. 

lbrahim 'e Sabri birb;ı-ini ta· 
kip eden ik. fırsatı kacırdılar 
Fal t Ha • nm Gam y 
t<<ileaine- dogru yoll:ıd .;ı topa 
ydi~ ·n Şer<'f takım1ı1a ılk sayı
yı ha.zancl.rmakta geı:tkmedi. Bu 
gol Gıılat.aııarayiıla.ra IO!Z vcroi 
i de <:ok enerjik oyı tıiya:ı 
lryaz müdafaası beliren tebli· 
k !eri sa~turmakta güçlük 
r;ek:•ırdi. Oyunda zaman .aınıııı 
l)<ırlıyan Bc:;:ıkta.~lılar i61.ilnlük 
lHıai devanın sonu.na kadar 
idam« dtirdılerse de ka.cırdık
ları fınıatl:ı.rla gol aıl.edıni art. 
lırınağa muvaffak olamadilcr. 
Devre: l.ı.ı .ekil le 1-0 Beşiktaş
lıların lel.ı e bitti. 

lkinci .~evreye si ah 
lar b~lıtdılar. tık ani 
ı=in Galatasaray kal 
la ğı topu Salın zorlu • 
laılı. Hemen biraz ilOura Salii· 
luulılin takıın.ını beraberliğe il· 
ıa:ıtırabilccek çok mi.ıı ait bir 
fırs:ı.lı topıı aya.,.1'ındaıı ~mak· 
l~ k:ı~ırdı. Besikt&şb ~ın hız -
landıklıı.ı~ - .. yrwdu 8agdım 

Sabri vasılasi.le iııkiı;af eden a 
kı!!lar Gafa.t.asamy ka1egjnd~' 
sı ı· s,k tehlikeler doguruyortlu. 
Bu ara.da Ş rei 19 uncu dakika· 
da Ha.lıkınm pasile ikin.ı:ı. Beşik j 
taş ;olimü ile yapıyordu. Bu 
s:ıyı Gal:ıtasaraylılal'1 h•zland1r· 
clı. Hüeuı4larıru sıktaştııılılar. 
l~ birkaç fırsatınrd:ın son· 
ra ı.ihay<>t ~fak uzaktan yol· 
ladığı filkı şiltle takımına ilk 

yıyı k= rtlı. Her iki t.~ · 
k:m da biltün gayretlttini ııar
federek oynamaya bruılaılılar. 
B ·ırtaşlılnr 42 inci dnkika a 
·~ıo inin şü le ~rabcr kale e 

giren !b~ah; lin yap "ı üçün
~ü sayı il~ galibiyotı ı.:arantiJe.

1 di'er. He " r iki da' i.ka nra 
da .fn · F.::ı.hs g;ı~·; ·ıc Ga.latn-

y• ı! ci goHI ü yapıruığa 
affak r ou. Maı; b S<'kiJ<le 

:~ ? siy· h yaz.lılanr. lli:tlirJü-
ı;-ıı ile bitt. 

TP. N l 

Cephelere bir 
n zar 

(Ba; tarafı 1 ;ncl sa)'faU.) 

1 
B t · bunlar, neticeye gö

türcm , vakit de kazandı. , 
raıı, ~ .Iı ehemmıyeti haiz, llağ· 1 
nık hare ·et erdir; isti.ı<Lal bar- Ş 
b>l! ı Jc!ı il , -:ı oyaiı;m:ı. tc· 

~~~~~~~~~~~~ı~--=~~~~~~~-

bu lan i iz - Kim kime· iş buluyor? - Diploma ner ye oitti ?. 
r; ' • • tayin 

ı.ınl:. · sız -r. Gele bir m ktup - maydan çı an marif e ı r - Kendisi 
'}' "'. 

himmet bir dede, ııerde k ldı o r'y himmet ede !ı m 
l ne
bep· 

:nek· 

~ok huyu .. ku\'• 

r, z:ın: ın 

~. rtatlır, 

ıanınru ı 

ye ~dı. 
yeni 
lı;.te, 

• 1 . ~ t 

utteGk ı,uvvet· 
, cı . ..! n tebd!di· 

dunımiyle 
llu kal~ 

dest len 
de almak -

el Kızılden'.z yoıu ile ikma: 
· t all.lnd iır. ::!.J \'apur

·a y ni bir ikn:al kafile-
"' istikamc.tc tev, c:ııı et· 

maktadır. Diger t . 
, Cebcliittarık üzerinden. 
·k·yat t ılik goze a

:ıktadır, 

fl Ege :ıdal nıun ve Yunan 
top ı ıı ı · n en de> an 
\'Uİ)' , ı.a.t ı t bbuse çe-

r 
ı 

kar,;ılıı.m:ık, Nil ordıur. ıçın • n 
ecburıyettir, n:.~ddm 

l ır 
nıı 

1 • 

ı::y~ 

1 .. 

'k ~ı oln1~ 

Ü 1 ' bir 

·ı:. 

r ıl 1 lı 
1 ~nıı 
bııln., ") 

ınco Nızs 

Nıba et, Arabiııt:m yarını q "'!İn ır n 1 • 1 ', 'le i ı 
ının sükün v e. ruyeti, Ma- Elln<h' t ı.I: ıl ıkal ,.,,, var • ı. 1

1 

Yazan:---~ 

1 Daniç Remzi 1 

K 1 

uy 

( ı 

ıv 

1 • ' 
\~r. 

kaq;ılı 

lir .. Yevı' ı· 
kuruı;a gcli r. 

,. . iı{yl 11 • .ı 
E ı:ıc ıı....-+ ,·-{ 

- l!ll •• 7 J i l c-

r : ını ı.

Fn t w~
nlm~ 'l 

mıidafn:ısiyl hatta Af· Let.. 
rık3 >":ıziyetının düz~ltilm ·ylc ---------- ---------..:.::~ 

n' =I= Edebi Tetkikler--1= 1 

C· 

ın muha-
l' ""· n, kış çalışmalarının t:ı•ı. 

iğ, imha programının tc
tiy ,e tatbik ınevkı ko
unu ; pat ediyor. Zayiat 

... . ,,.,,_. ~ok kdbJ'J".Jrtlr, 1nvıız
r ! teb "ği y lnız uı ' nı
bn gürltiklcrdcn bahistir. Dd 
,-e tard tertlbırtı 11e gibi semere. 
lc'r" i~tir. .Alman kayıpl:;.rı 
lt--""i'r., Bunu gızll'menın mit.na 1 
r. r~ Amerikanın fi'!! yardımı

t "lll? Aıneril·an yarılı

m.. · zııiil ıikten ilt ye gecmi. 1 

yocek ıru• Burası bir muamma.1 
dır Belki yakın bır atide fili -
yırt, bu muammayı <;bzecektir. 

Son km·yetine de müracaat 
ede b .. yük merk z dm:leli oı·
dulannın nc~e tefteclih ede
cekleri meçhuldür. Deniz aşırı 
tesebbiliılcrde. kara kıtnctlcri-

azımeti hi te teori haiz I 
- · . Cebelüttarık istika.met-

lerin<! yeni harekatı tasarla • 
y .:ı~ var. Fakat bu da mü
l'i'ır. bir kuvvet meselesi sayıla
maz. 

Brftwıva ada:;ımn i.Stilfuıından 
h:ı ıt.kırtc;1 vaz g('Çilnnıı midir? 
tır·liz sevk \'C idaresi, taarrıız 
.ı,.;~ ti"lerini talrribi, harel::it 

pl'uılarn:ıııı dairna ba oda bıı
: · ruyor. Büyük haı-ıı kuY
Yctlerinin Manş 'c Şimal de-, 
n..::i ·rmin si.'>trm:ıtik oir su-
rd dövülme! riııe t:ıltsisi. 
":ıuııtabdeil;ılmisil , işini de geri 
b;raktığı halde, 1ngiUz hava or
du ;ırı bu mecburiyetlerden hi~ 
c..e :ırtulnmama.ktadırbr. 

Yenı h.ı.bcrler, taarruz lıedef-
uzaklığını da nazara vaz 

t:'diyor· .. r. Bunlar. bir fantazi, 
' bir lıalükat mi.lir? Her haidc, 
İ ind~ balunulaıı çapraşık vazi
yette ıyrıllnak, Alman ordusu 

ın ıle, kafi bir mecburiyettir. 
sınırlarında sıcakl:ı r, 

ıt.ım fırtınıı.J.an ve hasmın mu
kabil dar !erinden az, çok mü· 
t r olan ütteiik ordunun 
b · !arda kanlı d cmclerini 
t knı.rlama.sı kuV\·etlc muhte • 
ı ?\dır. Bu b<:.ğazlafjIIla\arın a
kibeti is , umumi harekat pla
nınıl n nü.ıcssır olabılır: Nazar-
1.ı.r Tobruka ve S llum ey. 

ti <' h2kkında , .. ın. 
hlr f"klr yijı"i'mt'k. hata 

m ktiı : Gen intizar! 

. s. 1 
E I ı 

t , •• 
başka bir !.iea 
· " fii ilerin ~ ·k • 1 !erin müs
takı.. ı!"r'ı "fikn ;ra<le l'f=ı 
rırtıyb . r'rım li. .run gen· ·lı• 
' mi. ve lUı.3.nıu t.Iar~ını 
gö~t ·rir· \ ( <: .ı~ffU Jı.::. n1 pen· 
sec clüştlı:uşuıı tabıi bır malısu
liidur; bu ise btl'İl1rı foaııı ko
nuo:anlartla, lt•ft kkll.r sahasının 
daha gen ş v,. mucerre<l nıcf
huml, rm dah. f()k cılıhı;ımu 
meovdan, ıJı;:mr kı, mod fl i
l mlcrin kabul c ı;ı tkik t -zı 

a budur. 
Ali Şır N in Ok de- ı o-

hrak bö\ le bıı- ,-ry :ı:ıı.masmı 
bır d~ha· lı ı addc•mck z,. 
nıri lıu-. Bü h;ımlr) ı omm ru
h mda ar.c «il ve akkuk et
tir bİ.ir n ı tinıai. tarıhi ,. 
~ah.;i rtl.lr. ilmi ,ı ılc, ur
ta,·a ko ·r.:ıaı< llfkbivaı t.aıihile 
u;.;rıışanlar~ diışcr. • Bf"lim bıı
raı!a g&:term !' iatedig-im, iki 
~ ır urasırlda ~·apı'aıı rı1u!ra.} C· 
~ r n m:ınasızlıj!Idır. 

Ali Şir N~vai'nın m 1 ola
rak aldıı;ım fiıl ve hareketi, 
diyelim ki, nnun şah~İ \ nsfH]ır. 
Lakin bwıu f<'uzulid :u·arnıyıı 
hakkımız yok! ur. "Zaman.,; 
''mcltılıı,, itibar"ylc bu iki ~air 
ar.asında hı.c;biı· bcn:.ı.crlik yok
t ır. Ali .Şir ı·c,al. "Ifornt .. da 
Fuzuliden c.ok cvYr·I, yani 1111 
dı. dlin) aya gclmiştir: ya.<;adığı 
ın~et ba.şkıı, .konustıığu Ye 
ya.ıd1ğı lisan j(- lC<'Sİ tie başka• 
dır. Fu7.uli i " bir ~ra yakın 
bir zaman sonra Bağdad da şöh 
ret kazanıyor. Ru nsil0 ile ~'u
zuli'nin ner li o!tlu;'1ınu açık 
b'r surrı tc göst.erııı~k icap 
eder; çi;ukü anuu ha ka bir 
mezhO"ptc olJuğıınıı göylcmek 
surctile, .-.nun Türkfüğünü de 
şüpheye diı emek tstıyenler ol
mu tıu-. "Hoııı .,i, on tane Yu
nan ııehrl l.cııim,~mit;ti. Şimdi 
biiyle iddıa1 r Fuzuii ic;in de nr
taya atılmıı.kta.dır. Abıncl Cağ
frroğlu, küçiik bir brru;iird o 
nıın Azcrbay"•nlı olJuğunıı d.ı 
yaz;:. "·· Ilak;kat şudı.. ki. Fıızıı·· 
li :··Bayat .. u ırctindl'?lrlir.Bu ·a 
siret, Irakta" «tldD<., '< "Eski 
m eri,. kasab lanwn arasındakt 
&>ıhooa "Çıft-:,, olaraı< yaşıyor 
Bugün bile Fıll.ulinln şi;, ,. sile 
koııtı~urlar, FLttUl!, "Hilk. nıüf 
tüsünün oğkıdur. ~lllttülrl' !sn, 
Sünni mczhc bınd n •HUTiar. hı
zııliııin IDP' rı y:nc lr~,ktrı "i'er 
befö., kııı;:ıooşıoda r.lduğıı gihı, 
onun ncslıııılcn harı kim clcr ın 
"Hılle,, kasJ.b:ı.sında bulumluğu- ı 
nu bilı:nler uc v<1r 

Fuzulinin P,a,,<itl • lakabına 
gelincP; bu "şcb?'ıı çc.k ır."1"\!! 
olmasından ve· kcndisln>ıı de 
"öhrdini ilk defa olarak <'ra<l:ı: 
kır.z4nmış bu unmll:'Ullda:ıdıı-. 
İhtimnl ki, hu lıikıı:bı. bru.;l< •'un 
ona ,~.:rmi: t:r. ilığ <.<.t . .. ... ndf', 
s:.on ? .. m 1;-. < -r, 'r'u!·~t ıTI· 111.l· 

ri ' .ırdl, t ~ t"k .... yı.:n 

Do '.d• tt.: ve l.ı:itün ırakta, ı tı· 
denberi Y"' ılmı olmuı v ıri<ıh 
t f d Hr' r<le, lıilk me 1 r k ... 
mu.') c " o < ar nı1li'\:mdur 
kı. hu nokt:ı.yı t kr ra bile lli
zu.m ) oktur. 

So!lı a I1 'tı.n1li'run I\ırs divanı
nı okıı;ı:anlar l ' rle ki. l::u di
vanın mukalid mesınole kendisı 
ıı:ln Tiirk olcluf,'ltnU a<'ık Lir su· 
rette \-:ızmı, tır 
_ ~~u;~li'ııin A~t> ;;• ıılı old~-1 
;ı-u ıddiasına gdmce; bu y:ı.ıılış
lıgın ~'' bebi, dün kil Ye bııryüııkü 
Irak Tıiı·Jıttrinin konu ;; lisn
t '!m-, lranın ~YınaJiııcie VP Aıer
bavc anda konaflıl:ın lisan 'İ\."e· 

bem.emeıııdır. 
Tra:k TÜ!"

1 ınu1 ıı't. o mem· 
lcJ;et!erıl.w Jra.k , ~eyahut o 
ıne leke !er b.o.ikııun ıııı Ira!: 
tan l lııklırrı yere ç ettik i 
g..; bir "Origine,, mıın~c mese
l~inı turada kur· "lamanın y . 
n yoktu- Rlındi ~'ıızuli"nin en 
!J ·~ Jorakİ,.,.rlerind n yine mi· 
.;al olıırak bir tan ini alıvo -
ruın: ' 

fi'uı:ulinin lıcnıt·n l üt ın .. iirlc
rmu · gö:: <' r!"Bn m lıUyUk ı- .. 
~~usıyet "L~.:ııHmf",, ~· ri ht>ye -
candır. Bu 1 'riZlllin o k <!ar yük 
sek bır derecede niifıl?. ve kud
reti >ur ki, - aradan a.,.:1"1arın 
geçme.;in ra;_ r t'1l • hala biıtiin 
canlllı~ını muhafaz~ t:<liyor. Di
van e<iıib;yatı ş.-url rınd n hi bı
r-ısi yoktuı· ki. colebı zevkini ve 
bilhnss.~ liri?.mini, Fuzuli el c· 
t•_ • •te yaııatmıs ol un: Bugün 
bıle Iralı Türklerı. Fuıuli diva
nına mahsus bir "'r,ıak m., ile 
onun bazı şiirlerini terenniinı P• 

derler. Anad 0;lııc!a y3~ıynll halk 
şairleri gibi k'ıızuli'nin b:ızı şiir· 
!erini halk ya;ıatıyor. Irakta doğ 
mı~') lıi(>b;r Ttiı-k çocu~ ı·oktur 
l:i, bc~i~İliı.lc. veya sokakta oy~ 
narkrn Ij'11.4uli'n.i~t ~ürl~rini işit
ırJs olmasın. Fwuın sebebi, bıı 
::;ıı.riıl, nalkın üz lizaniylc söyl n
ını~ ohllru>J ,_.. .... halkın betiil zev
kini ok~,tm.'1 ıdır. Büttin b!r CC· 
nıiyetin, Fn:ru!i'1Un riirlC'rille 
kar · ı gö., er(ti~i bu inci1.ap, o
nt l\ içtimai koc·rnelilli göster
ını •·e kfı:ııdir. :;'.imli Ltt r:rnlı li
ı·izm rıa;:ımnvi:ın Fuzulrji, 
l'\e\ai ile m , \'elle ctm~k hat
ta lıcr ka11ah'"'tt.ir. 

l"r'·'ç ".ir ·O •tlqu~,. gözle 
göriılür Lır o:ıııl olduğu i<:in 
'Sym.:"•,r:ı .. , t n~~'Ul' kanunu~ 

tiihidir. !;-ı rn "andıtif .. iqıtıneJ< 
bakı't'lıııdan .ı,ı "Rytı:me,, ve· 
Z-Ln, ' 1mClodic-. m k rr1. )M!!'Ôl \:C 

~ h )' L •
1h nıwru ,, ahengin im 

timrı gıbi üç amil titbitl.ir. \'!! 
un• fa ruı tenev\'ilü ite bnclıer, ı 
ıLrmonı bir arada bıılunuran, 
lıMii ygı.ı, ~n yük ;ek derece· 
sin çıkar. Fııru ~ şürlori k!1r 
m~m"a Ledii bir heyr an clıır· 
el ımm: iç· bii Un bıı şart! ı 
c da lıulııy ·rıız. r1 1 rtır. Bu 

o' F; ' i" D A . -! ;ni <>- t 

ria:ı bır ay, ik ay geçtiği lıald~ 
lıi~l.ıir en ap gelmevişi Aı.mi~., 
l <ı ulandırarek sonıp wruş · 
turm ,a lı < rn_ t•r. 

r':ı \t t • bu ı·ad.ı Aı:min ır 
c v u ı ıinc bir mck· 
tup in 

El ) ı ıl y lmtş \"C altı · 
d2 y ıs€ ız tı de anı nyT' 
miire J·cıı ı <' atıımı' ·isim ye 
ımzn r t ühı-an bu mcktunt:ı 

"'Azın. in ı 0 , lduğu ye' bir 
ay · '1r • başlamak ü.ı:cre 
da t.t l dıltCP. ı., 

r- 1 ıı ıliyr r . Mel<t ut u da 
1 ~ t !'eıııı ) cı ınnın eu ~ 
a il 1 f 1 ıdt 11.ı oroıuş( ?) . 

A2ı1i lıu '<tuptan ıu~.o.ınuP 
3 Ni= ldıne d.:> göı;ter

rıiş \ b"iyük bir sevinde: 
- 1''1ı N ut:ddin amca , illl 

ol•Ju s ılır. S; ııa da giizd bir 
lıcdıyc rı.I ~ m. 

D1j~ mı ı 'c nükran1ı11 a."' 
1 ını i de Nı • .ı.-İıeddin biiyiil< 
bır iiliu... ı : 

- D:u lır v istemem Az· 
mı! d . tı. \ .ılnız bu r.~eD'I' 
nuııiy t ba:ıa 1 

1....:11 n 1 ~"1 • Ar.-:Uan l:J"I' 

"Y , il; 1 İ .ıy gcçti~i ıın: 
<\ ~10vl t lJ miryollarından ne 
t._ C'- •p Jrr· . ne rlc A1fi 
) .. i t 1• ı cc1iJcliği vazifesint 
d,ı \"C edil i t r. 

<: ... c·c:ıc k bu nralık hcnot· 
i l.Julm : · · olan t.ı ,_,::ı 

} l t.ıfan < rlı;m.ısı il.: nüfl' 
ı~a Iını i :;ltm~sı üzerinP re~ 
L.ı de ı ı• o 1.am:ır l Jmd" 
hı.ha um bir 'ürpriz yap·.4 
:naksa<l r:ık lıl.ığı lı:ıkıfın• 
n!Jııf,ıı ··itı eni tımştır. Mm;tll 
fa ti·• cgl· "el 

- O md ~ , in olmn"l.r.a~ 
C: t Ni meclr 11 cfen,livo f'Ö• 
.1c ı Lıır ı· lıd~ i'e nüfı:c ldi.i:ıdı 
m ve Hrkma, f'evlet Dcı,ıır 
yolları c 'l iaııe edilmesini isli'" 
sııı. 

'I\ 1 ı JUndl"I l.,ulunm1 <:!. f c>tt 

bun 1 n r' l çaban ogl uıı 
:· rm.ı Lır. 

rı ~'.'<ld ı hu isteğin · r• 
ııc <!' • t gi.ıı 8Qıırıı niifus Jıiı<!' 
,tını ·ala 1..mı ise d" bir tiir,, 
ıl plcn }1 ,,re"llemis. Azını c' 
k rak 'a l"' • 4t ;.arıırrl ine' 
J· Jaı \ bir din nolisle birlikt 
kapı~ a day :ınuştır. 

O ecldin ne c< 
\ap Jx.:P. rsi i . ? 

- Pı lı efl•n li ! ~nim uir 
ı ı va . D et Demirvoll"' 

na g1:ırdı ır«'."n vazılmak · iit(" 
ıniir:ıc;: tm tim. Diplo?Jl 
olma•h n 1. 'mıyorlardı f. 
ınıyo bu hali" -.·yledirn o da bJ 
na: 

- · l':.ulme Niuımcddio anıc· 
hen s:ı ~ cliı om:ı.ını ~ crcyin 
göıı<1 >' • L ' ı rlduklan sonra lı· 
ua i da cU,.. .:...,_ 

{So u s..~fil 5 ıütun 7 d~) 

lmrk n, kcınuc:t ığurnuz:ı y3 k1r 
bir lis.ıııla yazılmış oldııgıı içjll 
orıJ ı • bed'ı bir zovk dll\·arrı. '' 
i't•· hıı balum<b" diva~ ~airle' 
arasınl l•\;zul.i. cşsizclir. 

Bfaun koııtL5tugurnuz Jjsall~ 
yıızılmamış bir şiirle onu nıul<• 
yesr C'domeyiz; çünkü gözle /!' 
ıiılen ve lmlakla işitilen b<;o~ 
~runrları:ı ı;oğu bizim konu~~ 
g·un:uz lisaıla nızılmamı.~ ~ıı 
- hjzim h·in - \·oktur ~ 

Bır ŞJ.ir;n t~rcüm~ine gelif~ 
c<'; - Hiitün rnl<·tik unsurıar<l~ 
tccrid cdilrni• • kupkuru, "101 

f,l':,lanlaıı tn~k·ı bize ne ;c~ 
~lır? Bu h:ıkuııdan ise 1'_1'..,~· 
nııı ve Fu.ı:uli"nin şiirleri arv-. 
<lı. il':'ıl ~ir mukııyesc yapıl1_~~c 
loı!c ımkan yoktur. Şu h"' ~ 
etlabiy:ıtçılnrıınızın yapt~, 
üstün körli mukayese, ) ~ 
p1'ikol0ji bakımından ıısıı:ıl' 
ı!eğil, <'Btetik ilmı bakınıJ!l ~ 
<h eksiklır. H~nı böyle bir ~ 
ka.J<l""C y;..pmıya ne lüzunı.' ,..; 

Ndıce ,1 <•luyor: :N~ U 
Türk Mılli; tı ili#i ve d_u.şiil'j)I 
tarzı baktmmdan büyiıl< (lll 
"'ürktür. S ·ilin gelince, etle 
ınahs vuaıflar- ve kaı~t cır 
olabile< ,.ği gibi, Fuzn)inın çlJ 
k d. iııe mah~us, hem ae r1er 
yiiksek vru;ıf!arı ve karaııte ~ 
vaniır. Edooivat tarilıi ı!C 5~ 
ra:;nıılara dli~cn vazife; c rı 
"Tczkcrei Şuara,, yazaııJn:-ın '~· 
~iz a!tpsız ö:>·:.zı riyJe ve,. ; ~· 
ınuk""CSeicrlc ~--rJ· Urıı Jıı • ""'J ~., • • .9.ı1~ 

eul ile, tc pisik ıkıjiyc da) · 
rsldik i:mi bnlmnınd:ın b'&~ 
ir!erin husu · v tlcrini ıt1°Y ~·· 
ko:;maktır 11 l~vada,. gH~ ı;:rJ 
dcst3:ı .ı;.; , adi ve t 
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(Bat tarafı 1 inci oyfada' 
1-.. V"._ iki nakliye gemisi ha· 
9ara ugramıştır. 

Parlak bir ay ışığında düş .1 it"' avcıl~n .ilo bombardun= ı 
111 

YYUelerimiz arasında bir çok 
~~ebeler ılmuştur. Bunlar
.ile! ~ır kısınıı a düşman tayya-

erıne isabetler vaki olmuş ve 
rı.....,. r muharebeyi terketmi:;-

un an f i~osu- 1 Aınerika 1-l'nd 1 is !iİU oazefal.Ji es "t' ı Af 'k 14 ı.· j~ -ı Dcd/:nto:k:==~·~ nun vaz ı· d . . b' . J ıl 1 n ua~ı 1 nuıı_diplo'1,?aB1D1a!ıpllstüneis-
~ fl!aı brafı 1 j~'!.'!.fad: . en~~ıne . ır lngi ierey c" y r harp teblig" leri tayuarelllr' "ı·n 1 :~.:a~tı~~~ e~::ı~~i;!: nıosunun ;,ücunıuna , . .-,,.amı.~ fılo gonderıyor ' J ,. il . nıayı Devlet Demıryoııarı ır 

ve bir bomba g c ;;'i n i n j !} . .< B~ı taraf o ı inci '">fada) f 1 m"m nıü•lürlüğüne, Ankara,_ 
ar k as ı r. a isa.bet <:.'<le- (Bao torato 1 inci ca>fadal J! a ya I 5"ya• v~r<lıı:.ııştır. Dalın eımupt.a bil- aalı' •etı' ı:önderdim Da.ha lıfil& bir ce-
rek geri .kompar'.imauları t.ah- 1 d:m gazetesine gönderilen bir tun bölgeleı.,:ltı harekat memnu- 1 ''l!.P çalr.madı. İnşallah tı,ııın ol • 
nb (tJ: ıştir. Destroyer tcrsaııe- teigrfilı i&lınôah etınişlertlir. Beti c!ıPOİflınemİO nıyeti mucip bir şekilde devam Kahi 11 ( sun. Derlınl Yerecegim. Şimdi 
ye Çckılmiş, fa;kat soııradan dil~ .lllulıabirin Amerikan ka"- 1 -6 .. ~ etmektedir. İngı"- reh, a.a.) - ~rtaşark bu kadar ac<.>le etmekte ne mı.. '"" , 1 cea ,_ ~~""' ava kuvvet.len karar- na ·~· ~nkı" • 
mmıın eline geçın mesi için har naklarmdan alc1 ğı lııısuıı:i ha- , • t.rafo 1 ıne. ••>fada) _ .u·.;k~a Habbaniye v~ Basra g .... ının tebliği: ·- ·- .. 
vıızda batırılmıştır. berlenı göro Amerikanın harbe ı:'yeti hakkında mühim baş mar bolgelerinde vaziyet süküneti Sirenaikte 9 _ 10 M·ı • Tabii bu cevap Azmiyi ~ 

. 3 7 Hidra. destroyeri SeJa,. müdahalesi gün meselesı değil- kaleler neşretmışl•miir. Bütün : mııhafaza etmektedir. j si ve <lün P'ilnd" D • yıs get» gu kadar pofüıi ve polisi c:ıldll#I 
wL: koı·fe~mde giderken 23 ni- se bıle, hafta mo)selesiclir. bu ba.; 'llakalclcrde memleketin Alınan resmi -ool>liğl ı b .. -. uz <>me bom- kadar da Azm'yl k 

«nur. İki dU...=an avc=n 
1 lllubakkak sııı·~»A talı . dildi 1 ti .. , . ""~ rıp c -

d 0.;Tenılmlştir. Diğer bazı 
. : an tııyyar'e!erinin tahrip 

~'"'"'" olması muhtemeldir. 7 
l'lPtır ~tınan ta~ ka-

r~;,,_hU sen-isine men.sup tayy11ıo 1 

ı ti Cl'lmiz diişman yillı: gffilile-

sanda 6ğlcden soııra; 20 kad,~ Arnnire gaaetı»;i Atlas deni- dış sıy0<setın· ın· aynı· yol•la de _I &·rlin, 11 (a.a.) - Almllll ·u-dunan edilmiştir. Yerde bir· bırak ' . saş ın ve ha:!" bo ba. ~ - """k d lı · çok düşman t:ayVaresi Anmnı.k' raıı. ıV>ermıııtlr. Onlar ka-
m tayyareı.:Jnin hil'cumuruı. zınue bir hareketin Birleşik A- ''..ı ' ett'ği, ayni m;ıh:;at ılahi _ "°'1 uman an gının tebliği: bir halde bulunmakta idl~Ço·k 1 a.unı yol!ar<l:m gid" dum_ m Dev ugramıp. Destroyere 50 bom- merikıı. ıçin Pasifikte derhal a- lmde ervk ve idure nlıldiği ve _ ıngiliz tayyareleri Alman şe- kuvvetli elektrik fırtmaJa.n ~- Jet Demıryollan tdar ı de \'&-atılm!ştr. Boınba.Jıırnan biri kislcr tevlit e<lcccğ·ini zannet - '.'.Y: ı dostluklara sa•hlt bulımdu. hırler.rıde ve bilhassa Berlinde zı tayyarelerimlzin hcdc.fleri:; rllend-"'"diplom~ tabTifat gör

d.. . Y ·n kumanda k"'prü -j mekl.cd"r. 1 gu l:;.tdiıilmektedir. Hıiklimctin ki meskun ınaballelc,.i bom bar- • ı U.:u n:ıektep ıımu .~ı~ t · 
eune ıs t etmiş, a vari ile iki atıruokaııın beyanatı bu bu- noktaı naz:ırını akcettiren bu dıman etmiştir. Mukabeleibilmi- ~arml asına mani olmuşsa da di- hi ile' bu a.ı:lmu ' ·~....- an-t;.ıe Palhccdcki dokJara. ye 

tr;;ı <lepol:aru:ı& hücum etıniş-
rJır. 

retro1 depolan ile bir tasfi . 
1 ~e ı:uıecı' yaııgınl:ı.r çıktığı gö
. 1.:'.,lmu.,t• · . Rıiıt nlanlaki bina-

r.ok h:ıaara uğnınu::;tır. 
(da 1 >ı.;er ~yyareler'miz Hollı.n-ı 
H~ VeD~ın:ı.ı:ka sal .. ıcri açık
CU rın,. ı c..uşman ı:emileriııe bil • 

ı;ı et: ı '"'Wr. 
?-./, hü ~- me moll!Cup tayyn
d' e '.. · " "epsi bu harekattan 
{..nnıu·· .. ür. 

l L L<-ını!raya yıı.pılıı.ll hücum 
Ve ·•ndı:a. 1 ~ (a.a. ı - Hava 
t '!a!ull cnınıyl't n~aretlerinin 
Cblıgı. 

ı_.!~ 't"'e dü.ı;nı "" tayyareleri 
1 

lıo ·~raya hL · .... c n. ,:..rdu·. 
1ii mı: ar dun an sa.. +ı erce _ · -n uş-
i([' A •,na ın"mrnata göre 

bu;t~ - · ~· aa 
gi" ur. Lonolra l .n barkı ln-
h~~' nin <l! ,er yer erme ve lıll
lıı ~a ~ar ki ve cet". ;ı: ~ ki 
b:ı.filf ·r •,' bır ı;ok ycrl.,re bcm
lq,~. a.ı: a,tır. t.':1"alırtla rı
ı ~T\ , "l ~ 1\t.,. oldug. ~ ve hsu
~1·~ 

1 
· \b•r. yer<le fazlı o1ma...\ı-

...,. ııtrıln i · 
lıi,,.. --:1·. tc :' a1' • ge, vııkit f. "'İl-
r "lın .cc . b" . ' . ll:>.aJ."'

11 
nu? .ı gnr ~,ınde hır 

lır 
1 

'. e bır '' 'C b mba atıJr,10'1-
. )'ı'k ,. c- l vo ıı· • . ::...ıra ub ııı 

k~,, k y· lrnr.ıııstır. 
t&ıı 33 ii;;ıruı.n tayy rusi 
İ?ıj rJ::,,.. e<l 1 ;t r. B:m.arıa 31 
r

0 
ı:ı, .ve n, 2 •·ı a.y;a-

1:> :ı·• h.ıtı.ryo!arı dw , ·-
il r. . 

•r f;'-_ Ç • ··nı.n: .z w • ı, pılotlımut· 
l 

1 
• ıra. :ıa.tb!ı lan 

,... ' ·•ô:ır 11 ' J H"' ı• .!JJ· ' _ ...-. ur 
h. · J ·~ .ıı l• ' rylc Ç 1: l"lnt.a-
19'. 'e. '.oll!lrauz"tınılf ı-

" . k ı • i 1
1
urr: t.Es._ \ -re ı .Jll. 

.ı., .. "'ı-..;, ~"' ~~ .'~tırak , ""· cr
t : l l'.·,~ı t; • 20 JU get:.C Cı..lJiU· 

Jr,; .' • l.avy .< rın ad"!! .m<li-

a_ bay . ,,... ft~k- o· ı· ~ ·- ~= susta ._, "'r pha bır'·"-·- - ı mak 1 1 sil maıu· et· d l k ger eri rouvafüık olmuı••ı.ır ve. 1 .. ın yaşnn ""' dip-- - - , ·~ ..,.. .... ,,. ~ ~ıu= - a e e,- hıikünıetin teşkilatın Y ın e o ma uzcre Al t li .,. arun vcrıluı tartl · · _... 
11 

ger ellı ııak "le torpı'do fı"lotilla·- maktadır. da ı mau havıı k tl · ev t C<lilen hasaratın pelc mli- '- ·n bı. ld - . 

11 

,,..... m 
Bll!lll lmmandsnı yaraıan1p1şur. J:-ponyanııı bazu-Ianmııınnda 

1 
1€1'i~e{k:';k~:,~~işf!~~~d mühim filol::,.vv~U:";:OO m~~':f. h:iın oldu~u r.annedilınektedir. ~"~ ~~f1 ~11':n:: ~~ 

Dcstro~,. n ana kadar hlç a- şu uç ı:;.oiı:ta temyiz e<Mcbilır: ~tiği tefsirler sebebi1e neııı e . m;y~ b•r hücum ynpmışlardır. Ce?~yada Juzıltcr 52 tipt:n. Ni::ra ""dine ai• lıUtt1n emıkı 
tc · k ııu s 'atla batmııı . 1 - Sovyctler birLı;i ile bi- dilıniş,•r. Ma.kalelcrol' hu ~il · j Bu~ gece İngiliz pa.y'.ahtı mil- de büyük asker ııa.lı:liyel<>ri bom-ı Velri\le~e ba.v&.'e e iştir. 
tır. • ı taraflık paktının imzası, nıtse tıe bnzı tabrikfıtç;ılann tevali dalgalar haliııda •elen tılmkıardınıaıııştll" Aed.ilerıl ek hasara uğrar, Ve ıı.ihayet! .. 

Ağlr surette yarala'l.ıuı SÜ- 2 - TaylaııJ "Siyam" ile Hin- oıvluyu Falımja mnbalif gösU-r tayyarelerimiz tarafından bom- . . . ve arınııı< nılit"'11ar . . varı ı..~cı:-•:ıi kurtarmak ist&- <liı;iıı.i ııa-ıı.sın<la barış akJi. meğe ve İspanyanın yeni bir balanmıştır. İyi rüyet f8rtla:rı di .ıa&liyet göstermişlerdir. G6- ı~a.yct ta.bıt ınahkem~ dl 
Y 'bır it &n gemisin-1 3 - Çin • ja.p0n harbiniıı tas- ,.;, ~ ete doğru yürüm"<:;t• baı dahilinde yapılan bu hilcumıl.a za.la hava meydanında bir M"'6-, ef!hnu~ ,.e ?llz:L: cldiıı eorgu-

e k '.l!ıdır., cev :ııı vennJ~ fıyesi ınaksadiyle diplomatik l~".ı~~ı bildirme<":e te-ves..<illl et- her çapta b;rçok lnfillk bom- scrs':!ın>ılt_ 1_09 hıwal~a !.&- Yll (el:.ilmcyc b- c~. 
tir. Bcnb:ırdımanla yzralanan ve siyasi tazylk. ~I ·ı ~ !dirilmektedir. bası ile on binlerce yangın bom- ~ ettiğı sırada tahrip edil- . Bu ce!'edc su~lu r. şöyle 
askerler kendilerine yardmı et- Hiııd · ı e bh· ~1<:.a 1 A&. !-t atılmıŞOr. TimE>s nehrinin ı::nştır. Meydanda bir çok dllf- lddl_a ~ıY?ı:. ve bi!'Üna.lı a!duğu-
mek is+...ey ere "top başıtıa lro- filo .. u lan. ;ım V: .etcsi, orrlıı ile Fa- ınhına tezltil ettiği noktada bil mMı tayyaresi vardı. Bu tayya- mı ;l rı s'iruyordu · 
§1 z, J! aSJ!l ""unııınietvı eli- .Nevy.,ı·k, ıı (a.a.) - Marı::." J aıa Jndaki tesanüdün her hassa Millvrı.Jl dokların~ ve rcler_a\"Cllan. mız tarafındaıı mit - B:l''im beye• ti' Bu dip.. 
ye bağı ı rdır. " muhıı.rri.!ercku r e:ı.ıson ile At· "" andan da'ıa ku\·vetli olduğu Waterloo - Bridge do n ıle ralyoz at.eşme tutulmuştu . il!onıayı ~ana Azmj ko ıdt .ıst.c-gt 

4 Teyla, Kt;±kos, !Od<inia, Jep',ı:ı, Nevvoı·'k Daily .M1>rt or ~u ı;~y vledikten "°'1rt\ tspa:ı Victor-ia oklan m-asında bü ! Irakta· Tayyarelerim' _,.... . e vl'rı't. Kı06 Pı a, Pergaaıoo, Alki- gazetc:..nce yadı" •rıua güe, a a· .• , 1 "1.]a.r'"tn Falanj tara- VUk yan'j!nlar çıkmış ve bura-' rin işgah altında bulun~ h~ ;..;,,- ?rdııa. i-d ~~~""' in:" da onun 
yon, Aretuıısa, D riıı ve Telis' Hind denizine lıalen bır Arue- frııl~~ Y pıl•y<>rmuş gibi ordu •- la yrı~lnn talırıbat bonıbarj' ee daıılany'c u'~er • İ;~ .,,.... \·e ı e·,., m•• .. ad~daki küçillt tmpidola.r rık~n d c;iz f' oau r ön< rLmiş.. 8 .f. mu? yı..,lar Ye ilanlar ncş dur-:n huyül< tesirini göster- d:'fİC!'e hücunıl~ ~ .:,_ _;- ~ "<e ,.,·ina~'h< t. .. Ne ın!l-
dc 1 nisandan 2!> nisana kadar tir. !ıb ~ı ·· ı:'I 'J1~ mr ~- rct"'.ı<l :.. bilc"ril Y · mıJtir. Tay;njs münb:misinin / yerla.r ....,. l'.a!<ebet cfrndim. B--n kr-ı ııı 
.a • w. g rbl Y ar 

1
tan su- yakku bu!un.-ııak, nıu;'!er Sü - '"~ıınu fn<; t r' ':ı \Cptığ-.nı ı;•malignrbir;nde çıl<an yangın- · b•ıl ·-.ak kim. Kl'!ldis' II!U.,WJ 

lannda nakliye geınilı·rine re-1 vcy i 1 ğa •.üfn'< oI<luk-j b ı; Ort!.~. Bu wıütb• 'lY ·na bı lrnıı vücude l!',("tirtliği hir alev .. ··"ulda kı aisrla hava mey hlmmc+ b'T c.'e-!e, nerde kaldı 
fakrt ederken büyük lıomba.rdı lan takw.crde Alıı n ve japon ~ a :mı! bir rette dıkilmcli . j deryası 100 ki-! mesafe· d:anındaki binalara w nakil va- ::ıı..1<r'v<> h·.,,met w

0

• 

ra uğramtfllıır ve batmış- gemıleriııin ııı bcr ber'li!!i ya:p-1 }U. Apuk Y"ti •r. c!0 n l!Önll'vordu. sttalar:ı parkına 12 den fazla - Peklli .. derli"':ı. ı;ibi ol • 
" . P.wıl b:ızll:ırının mala:rtna mini ol=:k ve llııgı- YJ:a gll.2.etesi de çunları ya'<! - .• Mııbarebe tayvarrlerinneıı tam isabet kaydedilmiŞtir. A - llllD g1 şı.: · · bü!;ün telntı da batm•ctır, • liz lıa.hl';_v il'l m vaz· "e- mureltJı:ep '"~er ~ı..... ada.- ınara, Divaniye, Nasriye ve dt"pl. · cas;nın ısmi c olan bir •· ..., 1 ....., .,.~,..... Karga.nda bii.t''- k•-'"'-- hü . n ı;ı:aın ıc I"' yarar?. 

"-Eak. zırhlısı ter- lel'cl,...,, knrt?.rmaktı•. Keı_ ı; '" '-ı"r "'lk" ıra~tma . ııın cen• bt:,,·~ '" ·r de ı"r - ~n • d' t' 
S.'lllede bomba~ııı.ı •n --•"'.=. ı·~ Bir "'"-r.!!ııııııı. __ ......_...,_ '' '~ fabıik~~ il b" cum ediı.....:.. ve hasara ıw-•·) - · en lJll an: 't nıı ya. . •' - """''~" ~ ....---- sıru, bilen azimli ve sağlam bir -· e ır fııfırikaın- -·"' ........, ...,. ..... ker:_ lillli de :.l e ettim. 
de yana.rnk bat ır. ma.1.Jı.Wri mıı.etın ctıı. ': 

1
,
1 

ve mUtereddit 1 nııı en bü · . rı.u ve 'l'ay • ....,...r. Oldu h"tti. 
Bütün Yıınan d<ınaruu8Bllı • N yorJ.r, 11 (a.e..) - Nev· bır l:ı<vı.• ı n'lc-l siy:ı.reti ola _, m.:iliı maııs:ı.bı.nd:ııı:i liman te-1 Habeşist11>1da · C-up Afıika . __ oıup bitııı.eıniş .şt~. bak.. 

da:n yalıuz deni%:ıltılıtrı, bir kaç 1 york 'l'imes gucteı!i ~ı ya- maz. Bıı_n& binaen İspan..,anın sisutı il" Plymoırth · • ı ve sı h8va kuvvetlenne menı.ıup 
1 

fÜıpllclmımişl 
des yer ve Avarof kruvazö • zıyor: be' ı:ıiJel ....,aeeli ss?ih ve, c~nubugıır~! s&lıilir-.l0ld diğer bombard<.ım1n ve nvcı tayya.re- T , · er .. 
rli kurta.rılabihniştir. 1 B ı Aırı rıka · eti JÇin doe<'otru bit- l~t tııkiJJ etmek-! lım&n tesi ı nmvaffıtkiy t- !eri, doğu Afrika.sındaki ftaı • - eKrar Amıi m ı'te ye ça-

Mal1lr.m.t no'r"· ın::hn dola- en esaslı mesele İngiltereye "i;ı:ı 1 tedir. 
1 

le bomba r.:ıan trni!!lerdir. yan ordı.ısu ba.lt"yesini ta.sliye gırıldı. Parça pa.rca • 'ilmiş ve yı insan<'a 7.ayiat ha:kk>oda taf- d<!rilen mal i:ı ika"' (ı .. ı ita İı:t~ ız t • ları tiat n•k 2 ~ı:ı kıtalarmıız tua.fu +,ı_.,, • ö · ;re berislııP. kıt Tltlar ya-
. t verm k · ,)ı:2nmdır. Her kılılı tarafı n hima)' · ese- 1 yet Alıe gazete i İspan- :::man tayya.resi uiiflilrlllmiiıı- pılan harekata müzaheret et-1 pt~tı ·~ r=- 'ıı.rı iliştirii -

b. l:ie zeyiatın oııamna mil- ı l~air. Biz, Jı.ırerete geçmek i- :: lıami:ıe telmih P.d~relı: diyor! tür. I ınclcteclir. ımş N · nebi en ka

1

ma halin1e 
re vüzde yirmisine ba-j cın, fngiltcreı:ıin üınit~i• bir va- Deniııaltı ıms .şimali Atlan ti:h' bn harelittaa. iki tay- bir rupıoma gostcrJ!c'j. Uğ olduğu tabmin ~ekte - ziyfü> di.işnıesini beklet»& ı;... 1 Fr nko taraf Mıı:rc edi tilttd<i hrıl'E'kit ' aııanda ce- yıı.remız ~mnemiştir - Bak oğlum' Bu senin dip-

r. zımgelı'iği müuıle! !!loda bul•J- len !srıanya yalııız dahni sebep-/ maa 29.800 lr'l hacminde düş • Hin ı lo= = • .. 
Bu k:ı.nlı zayiata raiPuen Yıı- n ..n: rla lıcnıfiklr •lefiliz.Çllnkü !erden dolayı haı-betm!~ e.~ıı- ıruı.n ! · :'ret g~m· ,1 babnnı~la.r d Denizinde r.,klallllll liir - Öyle olına~ı ~ . Fakat 

D 1oııazmı sı vazi:fetine kili- bu_ tarzda hareket mantık91Zdır. ~r. Bu tspanya Avrup~ hnrbi- dır. Bundan ba ka !ngfü:iler" t"' Alınan gemi.<;i çok Y<'ni idi o. Eu. parça parra. ramıınca dev cttııekte gerek Eo:er lı<:kikatcıı ! ?,i'tı:- ye yar- ilk meydan muhareb<>sıni rafmdaı <k.,ıi:m1t'•ra ka:rçı ya Londr":- 11 (o..a.) - Bahriye - Bak b ta ,,faca.k mı 
, gerek i!aJtlıye gemilerine dı .ı c•nıek ı:ıtiyor·.ık btuıu Y'l.P·I k!l.bııl f:tmu;. bu meye' n mura- pılı!n 1li,. tuzak tc ·!sıtı ·la atı • nezaretının tebliği: suı .• 

r" ak t etme.it suretiyle muhte- ın~k iı'iıı büyiik Britıırıy:ı•,ı;ı ar- ~i vanrm~ ve ı azanın ıştır. ~.., ' c l ı, eiddt surette . 'Bir Alman korsan 1;enıısl için - -- T ıı.acak 1-.slde ~ ki 
lif Yacifele.riı i ifa eylemektedir., tı_k ı:na;ııvo iu~ı hıdcl1" l\ı • ıı•I O n tcvrı ırnııeı siyaseti • hasal".1 nğrnmıştır 1 ıa,_<;e vapı1ru vazift'Sır·• g· •"'7lf'k- - lıım.in var a:ıı?. ... 
Yunan doıınnın. -ı örnek oh. bir defol elde eri ..,,,;ue k'l.tıar b?kj ı:ni:: ı ""' 'l!'ndi t.arafı.ıııızdaıı lngıltcre ..trafın<ia'<l deniz te olan Koburg ismınde!ti Al- - İomim de ol cak ~mı· 
oak ncfô feragati göstnmiştir. lcmemi~,e ne filztmı'va'.l'dır? H~- krn-di ı:: ·• 11 '<.ararımızla cizi!'. m•nt:ak=nda muharebe tayya- man ticar t vapuru ile mı-vzuu d<: ... Fakat 1 içbir, k ~~~ki:'. Btı 7.ayfot Alın !ara karşı o- r Yde F:CÇm~k niY<'f;in<le i. ·k illetin cok releri kafi! 'Ve d ·bil 5.000 'ton- bahis korsan gemi~i hrdmd:uı Bııçlunwı avukatı ,·ı:-pımp du L'ın mııharC'b<: dev,.i'1c aittir. Al- b:\.'l~ '?lpurl~rı aft rak m. ~n. m 

00 
~ . Uı.biidnin l_!lk b".- vapur ba• rmıs!ar \'P ıli z;.ptedilmiş olan K.-ttv Ero rı ruyor, bır ~:oler yaprr.ak isti _ 

pilotu <.! .. f~ tı ay ı:Uron !t.ııyaıı harbinde de n.zıyt'l;m cidt'l•n ümi 3 ;,, w ~- _ . kıı h'ctıir amil grr 7 '.,'llPV~u ciddi &ırette h:ı.-ı Hadmdaki Norveç fl;?trÔI gem'sı yordu· ;-:ı ı Oll"lra ıro- Y• •ın donanmnsı vunıı.n t ırihi- le ı><eldİ;;ini p.Oııtermı•o;nü be~lf'- m•· • r 0 tır. Bu Piya- ara :ıı:I'r.ıto1 !ardır ınd Okyaııuaunda A Tll tura!- - Efendim dcıL Bizim ,)e 
n.!a >1r <lüş _ nin en :}anlı ı;clıifdcrini yaznıl!r !!'edm ve binıı.t mıtnı'!l kalaca- ~e iulıfraf :u: 0 rak dev-..m ~- ŞiM:::.'I Afrika ~n ;..:!men kıta- yanın Kambera kruvaz·· ~i \'e müdafaa şahitl 7

· ı?. 
u 

1

.. · •• Pi- kt•r l1ıı şanlı hı:.reketlcr yukarı- rı:ımız tehlike!M'i av.•11.M k ~;.,, ddim. • lan. T<>bruk öniinde 3 tayyare Ye'!.i .. ze=wn L=dlr knı- _Kim.. var. 

tit.ı. ,ij__r ı..... ... o km t · . ~n-
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, Uy- i :ı:<.hatta jo'\Jktur. ı<ınıc·. en m" , aıe Ptm liviz. ---··--ô dufı_ ton~ v' ·iiğC'r hıı.rp Malze-' vnzoru mdan yaka:onmış.. Lis+ 'ıi takdim ediy" _ 
l•.lcu- •""-" ....... -- Ke:1dı erımiyt'!firnizl" R11'"1:ı"'l!D1zl mef!I ığtiıııı cts;;~ı.,r ir. B !ardır. rı:r. Gelecek c~=Y psı·a1 , '· 

. . • ri a h ~i şa rl- ~ '::""ı.'.t. ' - .:"ı!:: un n :;~";:.'. :;:::~~~~·h;::;.":: ...;;•;:,;:-..;!' -;;ı;"f:.~; ~~ m• ~ .. j'fu~ 'J . 1 -yacı vardır. kluıe -1 l'tmi<t r. gemllerde ılıman bir miktar ü_teal k olan lıl:· 1 ,, bi k:ıbul 

1 rla F ransaya bu 
il. ~· :d eyi d •:il fakat he- Sollum civarında cereyan c- I Çinli ve Norveçli kurtanlmıstır. etti~. den ri• t <!1e mahkP-
Y ıı.uz .tınrntere ki · <ler~ kuv- den mııv 'i· eti ~~arcbc - Bu,..rlan başka 17 Alman zabit! m,..,,ııı m-hf , ;., rl"ıı r . . ' 

..,. 

11 

d , V"tJı_ iken. harekete geçmemizi Hanyn. 11 (a.a.) _ Ege ajan !er c ··ası ' l 1 iic hıgil;z zırh 1ı İll' •7 Alman tayfası eı;ir ah!ı- l • ·c i ici.ı c'. bı. !n 
r' etı ay n r. f!lZI. l sıye " yor. 81 bildiriyor: otom'>'b 'i .• ı"rip cd''.,nt••ir. Bi" m hır r'tne ta"ka r .cdi. 

lı f Y M Bo.Mn lnglliz ı:eınikıri ft Girit g'.lZtltel<:ri sabık lıfıku·. cok otomobil ıle sair malz.'!lTIP Ru t ,__ 
11 Oh l ıloı ı ~c'i .~le b>r diliı CB•t "'"'' 1 •ncı ••yf•d•) ı AtrMl lkahla met a&a,ı;uıın tevki.ti h-'·'-·nda-ı iğt'narn crl'lmiry v~ bL miHar ,.e im suret.iP Siklad tamı a- le ctı~ ·!; mt i. 'e böyle-
t .. l:'>). "e :u: ı•rn Jl! .,., sı~ t.ııprakJ.,rındein geçmesine ı' Vaşin..+on lrl ( r) lci Atiııa haberinı· thrsı·r~elr- esir alınmıştır. 1 d.ı.l rmm işgalı t&ına-nlaruııış - cc, 1;, ' ı ir ye ~ kalmıs-
d .''?!.. 1 v.-•ı· ,· • le •lı.kı"ne müsaade olunınıyacaktır. ,.. ' a.a. - Tica- ,ç, "'"' Dün Malt da c. uıı "'aı<"' m gl' cd cclsc<l~ 

~ 
ı, 

- ret ~ılerl z·yı· tı h k tedir'--. Gazeteler b>oo-un·· ku" A- ~ ıı sııı:ı k•rşı vn- tır. n •---•-• 
... ::r l 4 - Alm- kıt'ııların'n sun·- ' n a a kında = -.. 1 b" h"' A "'· e 04>c<!n .• 1 l ~ . k ~ • . Londrada neııredilen rakam • tina hUk\imetinin bu usuİ:;üz ha p'ı an ır ucumu" /. ı.t:'l~n v . ,,..rki Afrikada Alarlji mın • Dan is ~m,,-j KOROK 

. " · pılotu HoUar-rlıı yeye cı lll1!Jlm& da om-de e-j !ar bugünkü gautelerin müta I rekctini tak. bih ederek me«i<ôr cı.an "underland tiyü.,rle rlört takasında mili· topçu fo.ali-~t·ı. , .. ,. •-•-ı·p cttı'k • dihniyecektir. lea ·ı ••t 1 . - '--- At k mofö"lü bir İn-'ı·, ... _,_ tay y .... ,. ,.,,_,,,_,,....,,,._ oı·g·,,. mm- ...,..~,......, vv """""""""'·--
.. l u ~ .._ 5 - a.n-,1•1 • 'r"ık·-'• .. , ,..__ yı nı me enne lmkln bı- ""'"rın ma abinesinin mü- . . "" ~ ""'""' - " .,<n ı.LUııuyo.u ~ ~-, t'"ı İi-0,ıı;· • . ~ dakika iç.inde 'Y""'~ "' ...._. ~ bı:a~ıyacak kadar geç veril- tecaviz Almanyaya körü körüne yarAAını vakmışlarc1ır. takalar<la işare değer bir .Y ' Y J ~rıı-c,şt:. ro.ıroein tayyaresi dü- ra. eygımd or tıı9ll ıwibvwc mı~ır. '.Fll<kat bunlann sadece ilaa!.e!ıııektc ~!duğunu isbat eyı Düı:man d'' 1 ect> k• vv li ha yoktur. . UgOS a vyada 
t l.. 1 <•r. 

1 1 

h Y"-;1'ın etmiyecekti~. neşnnde bıırada büyük bir ı~.-:~ı yazrmı.ı;~ırl,ı.r. Bugün-' : t~kiill ,.i ile bil lfam Düşman t ıyyarelnri C:ı.nta 
l'ii. '· : · : ~ ~g-e ~gil z ~e k ;.!.1.:.~!'!'dd<lauele!!Ö'.'dgen1·ıeal- htesır yar.nııştır. Radyolar. bu ku bükfımet mu,eca:vızın tethi', ,_"._l"I? H~~k etıni~bomcl+r.ba.IAtı . tak yyaro me,~~~?ı ürerinc bir a- Gerilla 1.ı.·arbı" 
. ' i'lt . - . < " e u- ,.;r~ - r ı~ a • ll&l.'itaki haberi verirtt'lı bu arzularını Yunan mııl•ti üzerin ""'' .ı ve yangın r m ya~·~m.ur. Bir ınikt:tr .f1 '>1 kı:ırı 

1 

· · 'l fizerııde !::·tan . tındaki Fransaya ve1·ilmiyecelı:- defa,. zayi "t d etmek 1 n~ticcsinJe b,. en hemeı m"n- ha.'<&rat ve bir kaç telefat vıı.r- Nevyork. 11 (a.a.l _ Nev 

''1.r l\u.zc~ı~ • r ı..,:1et blittln pa-' tir. !arın vaktinden evv~ v1!o•-~ ~ ıaşbt~i~ı;.; için Almanya hMır u m ah ı rdc hi• dır. 
ha · "'' "1" chemnıiyetle Bütün hn ~!ar kabul edil - . oldıığun_n ve bunun da ;;,-en· _ ~ ~ bo- t ~~aJı:t:ı,rbr. G:ı,. çok yangınlar çıkm•s ve bıısa~, !\cı~tt ~ı 

0

ktcdh-. diği t.alı:dirde Vichy bü.kô.meti- ~:ın efkarı tımufiycs;nin tazyiki ~te c~ u - ev. f l~rin, ecnebi ler hıısule gf'lmiştir. E'' l\lı fa b-, 

york 'I'imC'. ı:az. ,, Bud~ ., 
tnı.k reemf tebliği teden ı:ı.ldıgı bir tcl?T.ı'a gur.~ 

~. 11 ia.a.ı ~- 10 Ma- Sırp k<mut· •• !arı, A ;..ıan ve 1-

ltk T • s ga:ret<>ainin h& ne llf•r ay 15.000 tnn l:ıu,'.;day ve-. ile :varıldığını söyle-iatir. Fil- ~Y11;1. urı.ıgu .a .tı.ııda inliyen rik·ııa~ının uğradığı hR:lar bii- • 
.

1

_ "'1.·eııarl."lıt b "; diyot" ki· ' rilecektir. Deride şe'ker ve çay h_akıka A_meı-ik~lılar',,..,, v'a,,,ır za-ı ulu.lllk ın d.iltk:ıtmı h«k'ki nıes • yiik n~lfit-l'r. · ı '" ra· da d .. ..ı ..... ·1 1 t" l"" {;rın u1.crı."';.d('i1 lın~1·aı~_rı tı ... , "'" ·ı 1 

1 
. ıı ti 1ın n ede edi- ~ gon,,.,,·ı.c·ce ı ır. y_ıatına aıt_ r_ak ıl::ırın veri'--- . km 1 . • ...ıvı halk na~ında nlii ve v~-

kt.ı":<l'ile b r a v~ uyfiyE't I•'nı.rır.anın Am•r1ka büyükel-
1 

';;:tilen çe'kınilı'fı)fini zannetın"~':::. z;r;:i ~eecr er 1'~ın rnı;ı•,dil i:.'rl- rah vn1'o•~. nE! te"""t"e-~ 1
_ 1Yı bö aı;ıtrıı u hal ·ı,· t rak çı -i B Henry Haye hıı esa,ql "" 1 nı 1 

ve ıyor m-. Bu ~daıntır m::ı.n ~ .... htnun yakı ıa-~ •--1 ı eıı. ste . .ı. ' c ·. , · • .ar er. vatanlarına h · · ~~' •n fi<~ aa .ı.."'lloıı.ııı trnek cdı~ Şin:di aY· dahilinde bir anlaşm'.wa van- ı.ırı.ııet ettikt n dar sokı.ılmuı;tıır. 
;:" Yiikn a:lew ·,r >:amank-n labile,.,-1!ini iinıit etmei:t~lir. Aı;nerika ayanından Vander- s~-:ırı: şirrıdi d\işm·•nırı lıizın;t. t ~fy~la·· .k~.r. Bomb~rdımoo ,r.;:;;:.,.;:e,;;.;.;...;;~_, bergın <;arill.mba günü verdiği k::.rlı•;ını yap,.:~ktll<lır!;ı,-. Fa _ taıyım resmi ~hliği 
"1' lllu-et'":"~llli.Zin _ 

1 
, i<Y: müt- ~- •Zle tared~ac. brdrr. r_:ıkanılar ve İngiltc-rcnin At- kıı.t ne ;\stev!inin zorb:ılı"ı ne Roma, 11 (a.a.l- ltalyaıı or-

ı' Alıttı.r ~ artmışti, cıv (f'C<a ınuv f!ekivetıeri o ka lantık meydan mnharı:besini de hiy~;.t. ~;-ımnııca çarpı- dul:m umumi kanırg&hmm 340 
J.Photı ~:~,.ı· Yeni Toııudo "eva <kır • aret veJiciuir lıi, bunu kol.:ıyca kazan · iiz<>re bt:lun- ııan n ı~ .ıklalı >:"'Tund 1 kc~<'.!ini numaralı tebliği: 
.... 1~ ııerv.ı •ıd~k. avcıların he- uzumıınd:m ra.·Ja nikbinlikıel dugu hskkındaki . özleri tnfi. r~~ ed="t• v_~ı:an mn.ıcunin kııı .~1ombardıman taY)larelerinıiz. I 
... ....__. ıste 

01
, p l 

1 
ı_nütak.a '" kendimizi k0rumak ra<l~ılar.ı Amerikanın V'nı· b" lı_nı .• mu .rt ı,- cr•mhiıı va-.ında mu _eaddıt ddalar ga.1:J'ı Ak-

l't~kle be ., c. '"aJıP-1ııı cd D " k d · ·' · ır f k " d 

ı
~._.c_ıcıuıe ı; _rabc~ ::;p;f'fire" ve ~ P er ;"a ço ıı'iktarda enız y~·uunı ya ın:ı.sıua. lü- nı aı z~ ere ~dar mücadele· c enı~d7, _dü'.;nı~n:n ;,_, dcniZ 
"aerırıın .... , 9'nc:I b avoı ta'"'B gece avcısı avnlaudır~b'Jdiği - zu_m. ka ıadı~ı kanaatini ver- r.wetmı o!a~br ic n ~arp'll:ii,. 

1 
1t~kkülune lı~um e\ıni"leı'llir ı >n "' sene B" U ,, mi?. çok do •nı olmakla brrabcrı nııştır. Arr' •l LRııd tarafın- te.ı •ncdeır.ıy~c~ktir. ı '" kruvazöre ağır isabctı.-r va: 

g,.,,. llhaı.,,besi u, "k Brltan hava vaz>yeti c1n miis<.ıitti. Bu . da'! Van·ierJ'r,;-e '"·rı"leıı ra-' kı olmuştur B. ,.. l tııi~'ıı sene• nı l· ..zundıklaı-ı 1 b ~- dii k l . ,, ___ ,C> ' . .. •. • • ır uu .. an tayya-ı V•"l~i~ ·01Y,1e, 1nazıu·an •:ok daha ııun a cr:ı.~r W)mnıım yük . -~ arııı . _vaıı~cti t ,.., olarak re:cı dıışunilrı1ııştı'.-. Alman ha-ı "~tYor kı'•.-c ılarıııı bildiriyor S!'k ·erl· 7.ayialtna dognı olan gosternıe<lıgı, ~ınıdi umumiyet- BulQ_ ·arı· ''İan va _kwvctkrine mensup tayyare 
! ~ 1 temayül hakiki bir terakki ifa- le aııla~ılım_ş bulunuy0r. Vapur .. . .::ı a lcrın. M ılla üzerin<' yapmış ol-ı 
~l\ b~i.Yet a 

1 
de etmekte<lir. Geceleri dfümıa-, kayıbına aıt rakamların kon- } • duklan akın "'ııaz:.nd:ı .lü.>ın~-'~'lıi za !lYl!k bir r~ır~ yalnız nı yakalamak daima mfu)kül bir gre Ü7.eıinde büyük bir tc..ir yo ınşaatı 1 mn 'luııderland ti;ıiı•de bir de-ll!i.raı trıaıı-ıa 1 a değil mesele olr.ıuşlur. Dt1şm:mın son j yapacağı ~üphcsizdir. 1 mz tayyaresind.• Y•' r.;ın ç•karıl- 1 

~l~u~nınk ~~1n~e::ı~ ~/k1ndzar~ındaki "'ece zayiatı,-"""--=---=--.,...-- Sofyıı., 11 (a.a.) _ Ofi: mıştır. · 
I~~ h•ıı.rıa iza rler_ ve daha lvi ı co aı<ın yapa'! tayyare a- Heı- gece muhak'mk surette .. Düş_ı 1:1, o'd lğu. 3. R oıımar-Jı •ı.~~kıı·k'.n-•h edılelıılir >;',\-t dedm:n anrak yüzde 'cünü tcş- 20 ta __ yyare dü> i\rnıek surctı·ıe, Trakya ve M:ı' edoııya <'enıir- b ıteı ınızd\> "• ~·uen rı 

1 
· •n ldl etmektedir. Fakat hasarat- b zd yol! rı~ın Bdg r l?Cbekeıfıne U! ıı . .. bildirilm' ol•n .:... a ıa nıtll••- u yu e nisb~tiııi ikı' m'slll" ıe tayyarwuc ıı:-·~e cı,:ıunf,;.,,;;~ vı· .~,,- ta" ve "' inislerind- mu·"- . • b ·ı · · · -- ..,........ ) Uını ı ., =• "' ~ıl.Habildi,~imiz +ıkdirde, ıhi.ş- ag ıması ıç yeni bir hat in- ~imali Afr k'.Ula ff:a.!y;w: 

~ tı.v 1 ~ll~~tı ela hesalıa katarak manın kay1ıcd ceT.i m!Llzeme it;.' ısaswa ~ tır. Mc huri Alr.ıruı cüzüt.amları·m SoUunı 
h& ;·~ , • • " yüzde altı okluğu harilc de.~!, 'maıı 1ıilotlannın: işe tabi 50.0vO amele ~.•· ,. '"-ıla-ı mınlLkasındıki har<" catı mu _ 
"'il ,. m s·· ·len ·b:!ir. · . .......,..,. ff ' ' • Pl- h 1 llla:fteYiy'ltı ii?.eı !ldel:i tesiri fö- caktır. Bundan ba.:ıka ::o.ooo va akıyetl•' devam etnırktooir 

' lo N k J ı at"rir şıınları ilıl.ve edi-. b:ı.rile lll'tV.affa.kiyct volu uze"' ·• Ege denizinde O•c• S·'h"-· · :,,,. hiP vm-: 
1

. amele de 7 yeni ~u·c y.-,1a k • . - .• , ~ ~,~ 
rine ivice ııirmıs oıae • I Syra ve lllkon" a<ialarına ,h 

· a;nıı:. tır. İtaivan miJfr,.,,.ı,,,.; cıkarıhn•Q 

yıs tarihli Irak tebliği: t:ıl~·an k!~::ı.ıa· .. ıu•·wc-
Gaı p C<'phPsitıde, ı:: "<'ideba- mete de' am etme' t ı:r. Bu 

nP de düşman wiişkül vaMivctte kemitacıl:ı.r, Knra,: ·~', merke 
Jir. B · ün ·· an he<l;"L • zi ve ccmrbi Sırı:ı~.·mdn ve 
trmı;umuzun menzili ıialıilind~- ha:tta Be· ;rad ci l rında bi
diı'. n··şlllaııın lıiçb;r biııa.sı ve le M. verin kw - '• -ine ve 
d'pocıı Jt.~ln:,,ımı.;tır. münferit kP.şif lı:dlar :~a karşı 

Cenun renhe&ınde hiçbir ck,"i h!r g.:.ce harbi vem: ' • .'d.ir. 
şiklik yoktur. " 7 -~lavyaJa be:ten fazla 

Irak kuvvetleri !J yısta .Alm:ı:n ve İt lyan fırkasının 
me leketin muhtelif taı:ala t.&b ·t edilmi.Q bulu= '.!:ı rı.ğ 
n iizerinıle keşif u~ır.ıları Y•'P- men, Sıı-nb.r ve Kıı.ı-atıa•Jılar 
mı t r. '>' r t"':l kl·ill d,. 11 ea- ymılarında bir <:ok mııh.ırn.at 
r ı~ hükuıret rkıclni mulıa· ve hatt.ıl b~.zı d~ toplan "ltlu-
faza etmiştir. ğu .!ıeld<: komit•cilara iltihak 

1 
k>).n •1~ıfa c:.ıkn 1tıa v~ mil<·a .. 

k!si Gladiatwı· tipinde ol . 6.!!eye - dın·am " 1emektedir . 
ık iizcn '~ Jnr- i?. t ~V esi ı 50 E Relı:ratta Alnnı ölü ve y~-

saat .ı de l Reri<! karı.ren- raJıı, rı. !ırr giiıı faı:lala:,nak • 
h· i.ir..eri11'.le J•'muHLH ~iı kar t •· t\. ı ö .... :.:.-ıcn ' b t ı f k • 11.<ur. - ım.:ın ar. •uuo .. ,en her 
. rn a. a 1 r,;ı:y a 'it re- lıa""lr A?n.an a&t:..:rJ. ;, ... in on ve hrtt:ı 

· c llc ın.saura z·1y ıt f>lnı ır-~tt". b~z.,'ln y?rmı Sıt Jı ~ıkta . 
::...,r .... ;;i ınıun ta vn,.,. ·f ri lrı '1rr. F.ıt:.;ıt mukarcm.ct, bıına 

r il· t .. ,. l·ıtr.ııt ( • h ıi«tlt"'· r•' . '· n ıı •.. 'I1 <·tmektcdir. 
ınde keşif ucusla ı y ıpntı • __ 

ı-. lır 

,- a rn/* ··>au RutbCI ·nıp Io 
·r '·"· f.2r"fırı.1 u iş"' 11.."r , .. i 
j "il"irm' 't. ·. t 'fi•liz!er n utb ,_. 

yı. ha1'cr •.• ,!il·icri ci ı, adıl: 
la! nı &;lflllC ry rhr. 'l'•ıarr• 20 
~ t siirr- ·· ~ .. ~ lıu e "la tr ; 1 
liı: to ı> l. v:ı , , t. ,,., 

icr ,~ h'i.._·ı·"!l.!ıı·la bahuı . 
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Hepsi okadar ••• 
Yazan: UYTUN 

~ ft lıarlı .laii gecesintıı 
t.biıt.tta hiısıl ettiği değişiklik
ler arasından kın" b n ufku eıı 
merleşen yeryüzünü temaşa. e
diyorum şimdi. Beyaz pamuk
lan bağrına gömtılen çam orma 

kak ki lıugibıe kadar böyle bir 
gece yaşamamıştır. 

Daha uzaklıırdı.n ikinci ve ü
çüncü bir ses yükseliyor. Bir 
köpek uluyor ve hır baykuş acı, 
acı haykı..rı.y01'. Esrarengiz ge
ccnm ııoğult ve vahşi havasında 
derın &Esler bırakıyorlar. Şim

e.oo PMgram 
8.0J l"IP.hcrler 
ı . ı8 Müzik 
8.45 Ev ltadıru 

* 12.30 Proer""' 
ı2 . 33 Müıi.k 

12 so Haberler 
13 05 Milıilı: 

13.20 Mllzllc 

* 18.00 Procram 
18.03 MiWk 

18.40 Mü7.llt 
19. ı5 Muzlk 

19.30 Haberler 

IQ.45 
19.!ıO 

20.15 

!!0.4tS 

Konu~rn.a 

Mt1Zilı: 

RadJO 
gazetesi 
Müzik 

21 00 Muzık 

1 21.30 Konu~.a 
21.45 Müzik 

22.30 Haberler 
Z2 45 Muzik 
23.25 Kapanıı 

1 mwn bittiği noktada vahşileşen 
/ denizin korkunç aklaleri ta bu-j 

n,ya, bulunduğumuz yen kadar 

1 
ptiyor. Bu ses, vabei bir hay
~ kfti:remesini andıran bu 
-. beni altı - vedi aenelil< bir 

di denizin azgın suları korkunç ==:=========== J 

biı p:trlakhk içinde yanıyor. 
Hepsi o kadar ... 

Deniz kıyısına inmek i~tiyen 
bir hayalet, elektrik cereyanına 
tutulmuş gibi sarsılarak ilerli
yor. Göğsünün üstünde sıkı

ca tuttuğu bir cieim ile yo~uıılu 
kayalardan, lı:ar b:rikıniş lıen
deklerdeıı atlıyarak koşuy-:ır. 
Rüzgann bir uc;=f.ma gibi uçur
duğu ııaçlarmı savurarak, ayağı 
k:ıyıp yuvarlandığı bir çukur -
dan doğrularak koşuyor... Ko
şuyor ... Nihayet bir noktada du 
ruyor. ~riyle saçlarını düzel
tip, sı.loea tuttuğu cismi palto
sunun cebine yerleştiriyor. Son 
ra, kollarını ı;>kyüzüne doğru 
uzatın, bir dua mınldaruyor. Ve 
yüksek ııeale 96yle aöyledigini 
işi ti yoruıı: : 

maziye doğru stiriiltlüyor ve o
rad:ıJri :ıstıra.b vığuu ıçine tek
... fıria.uvor. Gözlerimden d().. 
t!llen vaşlarla ıslanan etimi ku
laklarıma götürerek kapatıyo
rum. lşitmeınek, görmemek i
~n tazyik ediyor, gös kapakla
nmı sıkıca yumuyorum. O za
man bütiln korkunç ve hazin 
tef Prrüatiyle koca bir mazi san. 
ki hortlak gibi ya.nıma sokulu
yor. Silkiniyorum. Hala ya.şadı
jhma hayret ediyorum. Zavallı 
annem ve kız kardeşim, bir ta
ne vavrum, beni daima şuursuz 
z:ı..ıİıooiyorlar. Doktorlar bile ... 
Daima dü~ünce ve ağlayışunı 
onlar bu şekilde tefsir ediyor
lar. Ifalbuki hep onu düşündü-
ğümü ve onun için ağla.d$ını "- Dalga.lar, açın kapıınzı 
hilı;e!er.. §imdi! Geliyorum, bekletmeyin 

Bu sabah ··ine onun sevdiği artık! RiizgAr essin! .. Gökler yı
yiyecek lerclen ve lilzumlu ola- kılsın! .. Tııblat kudarımn!.. Yer 
cağ m hissettiğim giyeceklerden gök biribirine girsin!.. Ben. .. 
b;r;ok pJar:ık yolladım. Beyaz Gidiyorum. .. Açın.. geliyorum." 
könük!ü da!aalar ağl2.J:ınnı a~a.- Sonra, ııoo defa dini bir lıür
rak aldılar ve ona vötürdiiler. metle eğilip ellerini göğsü iiz&
Bıı sefer annNn ve kız kard~şi- rinde birleştiriyor. Başını doğ- 1 
me hiçbir şev söylemedim. Çün rultacağı zam.ı.n ~ taşıt t&
kü b'r havli danhycrlar. Bu kılıp, yuvarlanıyor. İşte tam 
sıır-·tiP be~i d.e üzüyorlıı.r. bu sırada uzaklardan azametle 

- Aıınr,.1 .;;,,. yine ne dii.şünü- ilerliyen koca bir dalga devrilen 
yorsun? Bu tlüı;iincelerin dal>a he.y'l.lcti kollan arasına alıyor. 
ne zamana kadar devam ede- B!ınu diğer dalgalar takip edi
cek? yarlar. Deniz azıyor, kuduru -

- Her ?am.ınki şeyi yani ba- yor. RÜ2ıgar bütün şiddetile esi
b'tnı dibilnJ,·0rıım kızım. Pek yor ve yerdeki karlaı:t yükseli- . 
yakında bitecek, hepsi bitecek !ere .savuruyor. 
yavrum. Uzaktan uzağa uluyan bir ki>-

Gözlcrimden yaşlar dökiilil- peğin doğurduğu aksiııeda dıv 
yor. Ka!Lim'n sızlaclı:_-ını ye tey kikalarca bu fcla diyarında inli
nim.in uğ11,d:ı.dıfrını hi· ~"diyo • yor ... 
rum. P..oş ırı?1rlarla kı;;ıma ba- Hepsi o kr,dar ... 
kıyorıım. Şinıtli ne düşCr.:i· or Siih~'ii UYTUN / 
ve ne de atrlıvorum artık. Ani . - -- -- -
bir iştiyakla kalkıyor, yavn:nııı ?\·~ DOK T O R ~"-"" 
koi!.ıc~:ırı •ı~ı~ına alıyor, öpü- ,

1
· · l\ 

yor, ö·iiymum. Tevlik Akif Ayışık 
- Bitkt·ek y:ıvrnm, d:vo!'ur:ı. Dah.U Hast:ılıkl•r Mlite~•••.aı 

ynrın heıei b:tec:ek. \'p ~n i- ı a~yoOlu l"armıkkapı imam so· 
1 

kınci diinvava h.J.\'f a<·ı"!T1. "ak numara 28, panrdan nıaadl l 
Yani ~llllrlırı! ~ ..... hi;:ı 0L'1"<ll"r.1. •.tA s .. ~ı 1'4 . 18 e kadaır. 1 

1\:tzim bir .,,.t-v anlıynr.11yGr • ;~ Geoe münu:.aatları cfa kab1JI 1 
Bir ıoi.iddet Ö,)'l.:! -.~ dt!ruvo:-. "'d,:ır. Te!eto": 43.tOI. 
Sonr;ı yuıır;da.n knlktyo~ ve 
gözkrMı!C b'r:keıı yaı;ı göslPr-

~~-M~~AıJ 
123456711~ 

11-.,..._~i~_,_...:.ı :G=-_ı~l"-ll 
2 1_~: ~1_,__1 -=a=-' ~-''-'''-1 
3f-l!-+\ -'-l·~~ı~ı . .....J...; _i~~~. 
4,_IL-J.:~~·~~· =•~'~=-ı_IL- 1 
s._ı~•~: ---=~~·'--· _,_•-'--'-'-- • 
67 ,--'ı-m-'-! -...:..' _,_I ...ı.' =mc..:: 2=-;=r: I 
1-·-'-'"°----~'---ı __ ~; _,e-~ 

s ;ıı , 10 1 a, \(jl ! 
9 1 1 1 ! l'l ı UI 1 "-........ ....:~,.;;:;~....::;.;,-:.. .... 

Soldaa aağa: 
1 - Yeni c;ıkaa bir meyve, 

valde. 
2 - Zahmet, bir meyve. 
3 - İstirahat duymak. 
4 - N...-<er, erkek. 
5 - hıı:i. 
6 - DlkJı:11.t. 
7 - Eskiye aııan bağlılık.. 
8 - Wr nota. 
9 - Blr hıı.~ akıl 
Yukandaa aııağ;ya : 
1-Tııhta. 
2 - Yapmak, bir nota. 
3 - Gevleklik. 
4 -- mtki bic Tl!rk kabfieS, 

kolmttt bir nebat. 
5- Valde. 
6 - Btr IUllV, örnek. 
7 - Btr höcek. 
8 - Bir maden, mukaddes. 
!l - Be.-, bir nota, ~ 

bir tabir. 
(l.vvelkl ttat•narnın hetll) 

1 234 56789 

1 E l:.::' E N'KOY'DK 
2 M:EiŞ El\'!IK IAiT 1 
3 E alg~ ı ışıjj l 'ıÜ I L 
4 V'A!l:I: JEIR;z lAKB 

• 1 1 ' 5 V ( J. J.IA 8 N EY 
6 :. °L! t iM WE 11 m'.N E 
7 ~ E_y ;A.11,RiA'fti İ_ 
8 M!l!A'm LIAID_f. IS 
9 E1T!f.llP 1AiL IAIZlll 

mc'Hlek için hızla °'hnıdaıı çı- D b d k 
kıp gldiyoı· Zavallı yavrum!. e agat ve eri yı ama dolabı 

I•'ırlına bütiiıı - dd, lilc de -
vam ediyor. Tabıat dah;ı çok a- satın alınacaktır. 
zıp kuJur..lyor. ':{ine o vahşi 
s~ kulaklarınıda körek gibi 
ul·ıyor. Eı.f'l.7. kopükliı dalgalar 
aıtık kucaktırını bana da gÖ&
teriyorhr. DPJgalar :.. Bekl&
yin, y1nn geliyorum. Ona da 
söyleyin. O da beklesin. Bu ak
şamrl:ın hazırlıklar yapoın. Ve 
kendi ~rldiı!i, v:uıı kuc:ı~nır.a 
atl:ıdııb ycuk ben ge!incıye 1 
kadar otııl'>'ıın. Evet, otursun 1 
diyorum ... ı v ,:,ta bcl<Jcrnetıin. 
Asla ister.'":..,. Ben de geliyo -
r:ım ... ile·[,~ l"!.rr getiriyorum. 
~<avu.;uvoruz .. l.~cnlikler yır ,a~ ·n.· 
gız ve :ırttk hiç blrhirim;:~den 1 
ayrılmıy ·. -ıı!ız. !'.öy!e};n tlalgar 1 

l:ır! .. 1Iu~ r verin'. .. !'~c duruyor ' 
sıınnr.? J(a.r.;p rdn..n gidin, gidin I 
r}ıı: ;·uın ! .. !>er. de hazırlanıyo-
rıın1. r· ... c:cı yarl:;ı oldu. Susun 
dal,....a.I .ı. i..cr: rahatsıt etrneyin! 

iktisat VekAlettnden : 
1 - Şazıımıı..ı. ıl<i ıa..ta mutdıarrik, tt.ı.,IO al>'adloda ft bUWft te

femiatile bırlıkle 4 adet debaıiaı, 4 adet deri yıkama cıoı.bı bir cloba
gat ve bir deri yık.ama dolabı lçin l(Sı.unlu tramm.iayorı v~ 4 adet beter" 
ı ... ry~u lik elektrik molörii kapalı zart usuLle ek.clltme:rt lı:enmıaşt>u:. Dolap
la.ı.· traa.sm.ıayonlar, motörler ve diğert! ~ kullerulmamış olacak, 
iha le tarihınden dibııRu 4 J\uı lÇlııde ve •baUllı olarak ı.tanbulda les

liro <dilecel<tic. 

2 - Bu -•nm 1w:reti wnum;,-. n-..ıı--"' 
oJup muıvak:.k:at teminatı eeo liradır. 

3 - !bale H/&/941 CUmarlMI Sil'* - il de A"k;;roda V•küet 
binasında toplanacak ıtı.nalmR kom!syonwwla ~ııı,ttr. ·raü;>\ıerin mes.

kılr &un ve sıı.ate kadar temiııotı•rını :yatı:nnala.-::. v~ '.54.M sayılı lr.anun 
hukun1leri d&U"esirıd• taaz:iPı oel kleri ~ı ..,.ltn•e: saatiDdell bir 
sa.at evvelıı:ıe k.adac komlıı:yona tevch etmılll«i Vu:urıdtl. 

4 - Satın a!m-k .. ,.. baltiaDda imla - -it iatiyenl• 
Ankarada İktisat VekiMtti. $en-.yi. Ummn m~, lal · .uıda Mm.ta-
ka lktısat Mtldürloıı- .... .ı......t ..aneödirW. (3547) 

Aı~,•k ınisafır olduğum bu evde ------·-----------·-----------: 
aon ~·ere bari meşgul etmeyin 1 OaniZ LIY8Zlm sa·iııalmı konıis~C{!UDJJn 1 
hrııi' Jü~kanıyor musunuz•! ... 1 J 
Yok, hay!r, )tnnı dört s:ıat son- '-----------------------··----.:: 
ra d ''m;ı sizin!~ o!aca,;ım. l3eni il Marmara Ussü bahrf K. Satınaima komisyonundan 
Ü7.:ree43:n.:z dt;~' ' ' 1i ~ ! .. Peki •• • Tahmin filrtl Uvıum twtarı 

Peki... Gdiyoruı.ı, bekleyin!. cı...ı KH.... "·~· ... lln Ura 

"Kıwı mı .. dedıniz? Onu Al- Baltla 10.000 6 oo 
Ja .. 'ıa bırakıyorurn . Anneme, kız Bezelye 5.000 a oo 
ka nJe:;ime bırakıyorum. Ozmiye 1 Araka s.ooo 10 oo 
cekı.,r vavrumu. Arkamdan ağ- Semizotu 12.000 6 oo 
latınıyacaklH.r. f~:tiıasız ve a.nne- 12 oo 
siz kaldığlnı hiss,,ttirmı"ecekler. casulye A;fl9 18.000 

' 'l'a<e kabak 10.000 ı 10 
Haydi, güie güle:.. Yann ak- 18000 ı 50 

1 o.•kle Patlı""'1 · şaın bek "Yin... .,.:. yin... 6 nM Baruya .u\N 

• • • Pu·u.sa 
lspnnak 
K;Jru aoiaDı 

Salça 
Kımua 1ıôber 

Doınaı. 

Pata ta 
Lah=a 

ıo.ooo 

ll).OOQ 

U.000 
10.000 
ı.ooo 

IO~ 

12.000 
ll.000 

n 
• • 
8 

so 
12 

4 

a 
• 

50 
ao 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 

20.&70 

YENl SABAR 

Yeni posta 
şeflerimiz 

Tel~~aTeıJ.~~a·ı~:~~ ! t:xf\\. D A R i~ 
düdüğüniln memurlan ·u-.c;ı-:-.- \' iı \ fı-
da sicilleri ve mer;ai!eci itibarile 1 ~ :ı ' \' AT .YAnı~ır:ıN /".J 
şef "lmaga liyakat gösterenler- _ l :Et\Z!YONUOUR 
den ayrılan 41! memur tahsü ;;.-=: -·~-- -
derecesi b\r sene olan ve Aııka
rada buluwuı P. T. T. m(·murlar, 
kıırsundan bu seoo mpzun ol
muştur. Bu meı:ııurlar posta teı
ı;raf ve telefon hizmetlerinin 

' her şubesinde ~eflik yapacak ı 

12 llaJ111 ıMt\.,. 

İIMısİ•İ Biwı İŞ 'BMı<Aııııı~ 
""1tAMIY!U.l "'5.ll'W' ~y-. 

bilıryi bu .kursta tatbiki ve na- rT fŞ BANKASI' 
zarı olar'<ıt ıkına! etmış bulun- • ' 
makadı.rlar. 1 T.T" ••k t t ı-

K di 1 ·-'-- d.. 1 dil .n.UÇU asarru il r'. r 
ıırs p oın ....... ' un <en e- D } Demiryolları İlanları] rine Münakalat Vekiileti ve pos- hesap/arı 1941 CV Ct 

ta telgraf umum müdürlüğü er- - -
ka?-' huz_urund~ .tevzi edilmiş, 1 iKRAMiYE PLANI 
Münakal:ıt Vekiü Cevdet Kerim 
lnccdayı ve Posta Telgraf U
mum Müdürü Kadri Musluoğhı 
tarafıudan yeni vazifelerinde 1 

muvaffakiyet temenni edilmiş 1 
ve liızımgelen <llğütler verllmiş- 1 
tir. 

DOKTORam-• ' 

HAFIZ CEMAL 

Lokman Hekim 

KlllJIDELER: 4 .-, I M-

1 Aauoto., s lklnoltop'lol 
tarlhlerlnde ya,ııltr. 

1941 İKRAMİYB.Esl 
1 adet IOOO Uraklc = 2000.- ı.tııı 

3 > 1000 > :a:; 300Cl,- > 
2 > 
4 > 
8 > 
S5 > 

llO > 
300 > 

750 
600 
250 
100 
58 
2() 

> 
> 
> 
> 

> 
> 

=-= 1500..- > 
ES.": 2000.- > 
::m=:::. 2000..- > 
=z: ISOO.- > 
=~~ .. 
= 6000.- > 

Da!ıili~ Hlit.e"-ıııı 

DivanJolu 

Sahibi: A. Cemat.ttla .. ,..çott. 
Neşiyat Jılllduru: - Çetıw 

aMıldı~ı yer: (H. aeklr Ganoylar W 

ilılım••MR\illl'llilmmll•••li A. Cemalettln Saraçellu "'atb• ... ) ı 

Satılık Kölcnar tomruğu 
Devlet orman ifletmesi Tarsus 

bölge şefliğinden ı 
1 - Güreş K11ranhkde..--e ormonı.ında maktada mevcut 2etrl ldeıt' MU.a

dili «655> uı.etre küp <440> desimetre küp möknar tomrutu açık ..t:tuma I 
ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların lNtcimleri kabak:&uz orta kutur tnerinden laıesaplan
mışbr. 

3 - Tomruklara llit sabş şar-..ı Anltaraıla Orma:ı Umum Mü
d!lrlüliirıde Mersin ve lstanbul Onruuı çey!rge ~ ıv- or
man bölge ıe-:flliind.e görülebilir. 

Muhem bedeli (:1686) !in - -- blm- 1250 kilo ~ 
~ 200 kilo örlllmelt ko><lmn7ant ft 100 lı:ilo ırati1li ,.cı. 4 köşe ,.r
m.Ktra ta.ahhüdünö ita edımltyen zaO•wl• · !; wı Ye t h•ıa (16/5./iMll. 

•uma gwıü - (lD.ta)....., lurlı: ~ ~ Qw - dahillW' 
deki konı.iqon tara~ _,.blrla satıa. alı.Dacalı:tw. 

Bu işe &lrmeJt Mi)-in (387) - f115l ""'""''* kat'I -.U-1 ... 
lnınunuo t.;,in ettlli vaailı:le blrillQo --it ııiinü -- kadar loO" 
miayona mG:racaatl:an lAzımdrr. 

Bu iio alt prin•me!er it~ - oı..ı. ~· 
(U8i) 

• • • 
J'lt~ l>Meli 130.,..,811 (Tb - -... ....., ,..cıı ytı7. do""'° 

oel<iz li .. ell1 lruruf) llrelllt - -· - ma- 2'1/6/lflfJ. 
cuma &ami saat 16,30 da kapalı zal'f uaulCl ile Anbınıda ıdııtt binasınc!O 
Atına-. 

Bu ~ Jflrmelc lttlı ' bı BSn,llS ( Sektt lım lld ,.tı. al>n dokU% Ut" 
ckıban 6; lı:a:ruıı) llrabk muwıl<lı:at tmdnat ile lllınurıun tayin ettil!i ~ 
kaları ve \<ıkli!ler;Ili ay.ni ııttn - 1 t,30 a kadu Jııomlsıı= relsllğine vd"' 
me!A!ri~. ı 
Şar~ (200) ~ Ankan Ye ~ -1.erinde s.-

tdmaltladır. (3639) 

Beykoz tümen satınalma 
komisyonundan 

1 - Ciheti aslı:erlye ihtıJraet için lG *ı ııamarı ve 18 ton kurU ' 
Sauyer M ' ·ne teslim enet dahilinde ve pazarbkla satın a.hnaaı.ktır· 

2 - Pıouriıltı U/5/?941 alı ~nil saat il de, 
1 - ı.ı.ıırlilenn belli uatte l!eylrozdakl - sabn alma luımisyon~ 

gelmeleri. 

4 - Pa:ıarlılt netl<eııi 1-ıı6t edec<!k n,..t ~ " 16 ı.niP'1 

alınacaktır. •3641> 

=-=·==·=============================c-~:::::;;... 
4 - Tomrukların beher metre küpimön muhoım"""1 bedeli .. ın llra-

db:. istaııbıll Lenzım am~lili saıınalnıa tomisyanundın 
5 - isteklilerin llo 7.11 ~ akçesile 22/5/Hl ~be cilntı -ı oa ıı..---------------------------

betlre Torous onnan bölge şdllllne mllracaatları. ("80) (S405) 

Valde Bağı Pravantoryom arttırma 
komisyonundan 

.;ayır Satışı 

Beberine tahmis edtlesı ti7atı llO - " milım olan 4,172,000 ~ 
öküz mıhı "'1naca"1:ır. Pnarlıkla ebilbtıesi 13/$/ 1141 aah günil saat ıs 11 

Topb~e Lv. lmirlili sab.n ab:na komisyonunda yapılacaktır. Şartnaıtır' 
ve n~ kornis1onde görülür. Taliplenn !.Hl lire 41 it""" kal1 ıeıııl' 
natlarlle belli vakitte komisyona gelmeleri. (113"1 - Jlllll) 

• • • 
100 melft mikibt ambn15)l1lı: k~te alınacaktır. Pll%al"hlcla eksillfll.,ı 

11/5/1941 l&llı ıü.nü mat 15.30 da Tophanede Lv. AmhilCi sahn alma Xol"fli~" 
M HımKne9 ltuvakkot 1 yonundıı ;rapUacaktır. Beher metn! miUbının tahmin bedeli 62 lir•~ 

___ ~!_k•_•_r _____ b_•.:.d.:.•l:.__;__ ___ .....,=:.:.:ln:.:.:at:.:_ ___ .:.ı":.:.:•:;l.:.•~•:.:ü:.:.:":.:..u Eb'adları 'M lıwı:U!Si şartları komisyonda görttlür. Tallpl<'rin 930 lira k3 

25.000 Kilo 100() lira 75 Lira ı9/5/1941 
1 

tenınıatlarile belli vakitte komLSyona gelmeleri. (ll!le _ 3628) 

Müessese arazisinde yetişen çayu otu acık arttırma Ue ~atılacak ve • • • 
19/5/941 pa.zartetı gtiaü s..ı.at 15 de lba1-i. 711l-'.ılac~kttr Aşa ğırllı auldarları yozıJı sırıııga ve eter alınacaktır. Pazarlıkta t:kPiltıP~ 

Lıt.;klilenn şulnameyi &örmek ftzere her l6n ~alotlunda Uin Yük- si 13/5/1941 salı i!'lnO saat 16 da Tophanede Lv. Amirlifi satm alma ı..ot"' 
sek Mektepler l\1 11h••ebecUlgi.ı1e ve partnaıne ile beraber çayırı !(örmek iç.i.n. yoııunda yapılacaktu. t· 
de meıkOr mü~• ve isteklilW'in teminattarı il~ beraber ttltlll.TJ'en ıün- ' Hurusf şartları komisyonda görüıttr. Hepsinin tt:hmin ~eli 35:;0 }irtldJ 
de aözü geçen n1uhasebecillktekı aa~ komİ.S70Duna miiraceatları. (3414) tsteklilerln beJli va.kitte :ıümune ve kat•t teminatı olan 432 lırp 50 kurıı-P' 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Osntaniye telsız bJo&Sl lemiratı fli ,,..,..,.,ımM mıMibtnre açık eksilt

- ltomılmuştı.,.. ı:~ 20/5IHI nlJ günü •aat 15 cı. Bdy!llt Pootaha
ne lı:ar$ısında VaJde ban ıltıncı lı:atıa i3 numarada Umumi cı.p, muhasip
llli nda!lnda top.lınw:H müdürlük alım sab.ın komisyonunda yapılacaktır. 

K.,.tf bedeli l'fll 11'9 51 kllrol, muvakkat t.!minat 12Q lir• 87 ku:Nf
tur. Taliplerin keştt ..-e şartnamele-lni gfırmek ve muvakkat temıoatlanlll 

yatırmak üzere çalışma giinl•rlnd• Büyillr Postahane binaSl birinci ltotta 
idari kalenı )evaz.ım kısmına, eksiltme gün ve saatinde en az bir teabhütte 

1000 lirab)r ba tıe benzer it 7apbtma daır ıdarelerinden almıt okluğu ve-\ 
sikalar_a ~8:!en •;ftrtanbtıl vil~ttne m\!r.-caatla eksiltme t::u'fbinden taW 
gunlen hanç uç gQn. evvel ~tiyet M2 yıhna ait Ticattt. OdM& wslkaları I 
ile muvakkot teminat makbusu Be btrlilı:te laımlsyona mtıraca-..ı. ' 

Deniz Fabrikaları Ulllllm 
Müdürlüğünden: 

(-) 

Ericin ana gomislnde çalıısmalı: öatte ~etili bir - ff ~ 
~viyec:i oLınak Uwe iki ıfÇi ahDKllktır. Ta.Upleria icap eden '!rike1arla 
Göleülı: <lentz fllbriknlarma möracaat1ar1. (15511) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
ltlmllat tarihi: l88S. - ~= 100.000.000 Tllri< ı-.. ŞllfM ... 

Aiall5 adedi: 165 

ZJraf va Tk.arf her nevi baRka nıu•melel•rl. 

Para WrlktlrenMre UIOO Hra HıtNtalye vwlyw. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve Hıt:<jr -nz ı.,~ruı htM:blannda en 
az ~O lirası bulu..klillara senede '1 def~ 1;elti:ı-.:t<..k kur'a i!e aşağıda.k:J 

pl.Ana g6re lkramlye dağLt....'qcakbr: 

komisyona gebnelari. 

150 adet. IU'ınga rQ:w 
150 > > > 

2. c. c. 3 lillr. 
5. c. c. ~ > 

1()0 ~ > > 10. c. c. 3 > 

150 > > > !O. c. c. 3 > 
1llO ltilo Eter Aneı;tezik ferinır, 

(11'9 - 3Gd2) 

• • • 
Piya&ada mf!Y'CUt en iyi markadan müceddet 4 adet motosiklet alınıac~; 

tar. Hepaoinin tahmin bedeli 2650 liradır. Pazarbklp eksiltmesi 13/5/1941 ll' 
günü saat 14.45 de TophR•ıcde Lv. lnlirliği satın alına komisyonunda yar~,.. 
caktır. 1stoklilcrin iki nüsha kataıot ve kat1 teaünatlarile belli vakiti< 
-yona gelmeleri. (1142 - 3865) 

••• " 160.000 metre mahruti çadırıor için terit kolan alınııcalttır. Milt••;~., 
nam v~ h<ıoıabuın pazarlıltla ekfilıtmcsı 14/5/941 çarşamba günü saat 11Jl1'~ 
Tophanede tst. Lv. Amirlitl •lıu alma kombyon.unda yapılacaktır. T• 1" 
bedeli 15.000 ıt:ca 112' liradır. Evsa.t: ve nüwunıeei konıiayonda ıörüllit• 
llplorin belli ..,.kıtı.. koimsyona g"1meleri. (1140 - 3663) 

• • • lf 
r<' 

4 l!l.Ü)"ım adet medeni çinko düğme alınacaktır. ~erinin t•ttmirı 1;ı~'· 
20..6 saat1Ja kat1 ~inatı 1230 liradır. Evsaf ve nilinuncsi ko.misyondll ~ 11)1' 
l:ür. 'l'aliplorin 14/5/941 çarşamba giln(l saat H.30 da Tophanede LY· •' 
llti satın alma ltomisyomıııa ıehneleri. (1141 - 3664) ... ~ 

Beheriıoe 275 kuruş fiyat tahmin ediien 30.()(){} adet kromlu tüY1~ ~ 
yun derisi. alınacaktır. J.f.Qb.•ahtlit nam ve hesabına paz.1r1ıkla eksil~~ 

tı•1 t 
14/5/1941 ı;arpmba gdnü saat H do Tophanede tst. Lv. ~mirliği so · ~,~r 
kmnisyom.tnda yapuıılcaktır. nk teminatı 5375 Hradı.r. Ntirr.une ve şartf"l 
ai komisyonda ıörülO:r. Taltplerbı be..Jlt vak:lttııe komisyona gelnıeıcri· 

(1138 - 3630) 
• • • ·ı ıl' 

5000 kilo zeytin tanesi ılınacaktır. Tahmin bedeli 1250 !iT• I<•1ri1~ 
minatı 187 lira 50 kuruştur. Evsaf ve şru1:nameşi komisyoudfl lf"tJI' ,J' 
lhaleıu 13/5/llHI ııelı llilnü saat 14 de Tophanede Lv. Amlrliili .. ,,ıe~ 
m.a ltoutisyonwıda yapılacaktır, Taliplerin belli vakitte koıntsyon• ~etfl 

(1134 - 1590) .. • • 1 
KMöserlcrile beraber fabrika tonu 3 tonluk Fargo FK 4 morki' 1~,<,ı: 

uıücerldct kaınyoo alınacakhr. Beherinin tahmin fiyatı 6500 11Tadıf· ~.J 
!ıkla eksiltmesi 13/5/941 salı ııontı saat 14.30 da Tophanede r,v. ~uıJI 
satın alma komisyonunda yapılacl'l.ktır, HU$U8İ şartlan komiayonııd3 tt~;;; 
Toliplorln kAtaloğ ve 1050 Ura kat'! -.W..talJ'lle belli vakitte J<O"" 
gelmeleri. (1135 - Wl) / 

l 
lstanhul elekti'ik, tramvay ve tiiıJ~ 

Gündu:t.dıın yağan kar ııeasm 
ve sakin yerde, tığ yapraklı 
c;am dallan üzerinde yatıyorlar. 
Hafif, fakat, soğuk bir rüzgar 
en küçük deliklere kadar gidi
yor. Kendi varlığını ispat etme 
ğc u,~raşıyor. Gökyüzünde sak
landığı bulutun ari<a.sından gö
rünen ay tabiatın biiründllğU 
beyazlığa vahşi bir parlakhk ve
riyor. Denizin mntad homurtu
ırn hu vahşiliğini birkat daha ar 
tınyor. O dalgalıu-, azgın bir as
lanın saldırışı gihi, beyaz körük 

,lcr saçarak sahillere atıhyorlar. 
Onu anyorlar, Marmara muhalq 

1 - Y'Ukande cim Ye ınıft:ıaı.·ıan yazılı 18 kalem st;i>zeri.D kapalı zarf 4 » 600 • 2.000 , 120 • 40 • 4.800 • 
4 aded 1.000 LINıhk 4.000 Lir• ı 1_,0 ;ııdııed 50 Un:Jık J.000 Lira işletmeleri umum müdürlüğünde" İ' 

5/5/1941 günü saat 14 e kadar kapalı zarf wıulü Ue ekııiltJTl.,.ı 1' 
iı ilfuı edilen: 

usuLile eDiltmesi 23 )ı(qıs lli41 Cwna günü aaı:t 15 de k:ı.itte tersane 4 • no • 1.000 • 110 • 20 • a..ıoo • 
ıı:.tpaındalı:i koıniayon bin.Manda yaı.*1Jcalı:tır. 40 • 100 • 4.000 • 

2 - Bu i(ıe ıil faı1n&me b«i~hiz ol.arak k.omiqonmnu.s.üan alma-
DiKKAT: He6aplanndül --'•• bir ..,. lçh..de 50 li<odm a••"" 

bilir. .-- ~6• 

3 _ Eksiltmeye işlirAk edecek: ~tel- lılıı• n ı.ıoo &-ı.rılı kanumın istediği dU,nUyenlere ikramiye çıku&ı bıkdh-cte ~ to t.rzUHl"iy\e Vt'"tılecektir. 
tu:ııret •"8Üta!ımnı V• ı~72 7:; lrrı<lan llınrcL """"'"'"t te'tlinati.ari>e birlik- Kur'alar senede dört defa ll M&ri, 11 Hıt:Mra.ıı, 11 Ey-
\<• wnzim edcceklen. telclit u><.k\uplannı hclti ıı!ln "" saatle.ı \om bir saat liil Ye ] L Birincildinuo tariblı•rinde ~-cf;ilecektir. 
evvcliM kadar komb..,.eo bo .. kanlıı:ıııa verrrıl'leri. (1-184) lf~!:l!ll!!l:ıl:"5i:!E,;;-;~K:::=:=ım•1111mıı:li•ımriı•w.•mmı••••ml 

Muhammen bedeli 301 ı 75 lira, ~ 

Muvakkat teminatı 15797 liro, "'" .J 
olan kablo tek1Hlerin.u:ı levs~ıındnn J)arast7. tedarik edilecek ş•ttfl: 4 l; 1 
tarifat da:resindc haT.trlannrak 30/5/941 cuma günü ıaot Jıt e ıısd· ı"I 
kati:ık~ komisyon kBtiplijln€' imzr.. mukuNlinde verilm~IPri l~o,.1' 
e~sıltrrıenın talık edildiiı H<in olunur. 


