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V.Papenl 
An karada 
AlmanBüyük Elçisi 
dün Almanyadan 1 

tayyare ile geldi 1 

1 

i 
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Voa Papoo 
Ankara, 12 ( Telefollla.) -

Ba ~ mttteakip Lond.ra 80iraldanndaa 
l*tııla· m:ıııwı.ra&l 

Londranın ! Hitlerl 
ş" ddetli MYsso:ını 

bombardımanı görüşecek mi'? 
---o---

Avar11Kamarasının Balkanlarda çık~ 
tarihi müzakere ihtilli/ lar nasıl 
salonu haraboldu lıalledilecek? 

Berlin, 12 (a.e..) - D .N .B. : T.ondnı, 12 (ıa_a.) _ Qn: 

HitJerin 

Berlin, 12 \a.a.) - D. N. B. : 
Nasyoııal • Sosya1iııt partisi 

resmen biidiriyor: 

iDARE YERİ 
.,,.. •n•niye, No. 84' ·tatasrlıal 

Ti!lgraf: YEJ\1 SABAH 1atuiıılıl 

rELD'ON: I0'1tli 

Her yerde 5 KUl'Uf 

.,...,.....,. • q •• 

Fiihrer'in muavini Rudolf 
Hess -ki seneden seneye ıtrl.m<ı.k ( 
ta olan bir hastal>ğı dolayısiyle f 
Führer kendisinin bir tayyare ~~~~i 
kul lıını:nasını kat'i su rette me- ~ 
netmiştir- son zamanlarda. bu 
yasağa rağmen bir tayyare ele 
ge<;irmeğe muvaffak olmu.~tur. 
10 Mayıs Cumartesi günü saat 
18 ,,ıla~da., B. He.~. Augsburg 
aan tayyare ile ha..~etetmiş ve 
şimdiye kadar bıı uçuştan geri 
dönmemiştir. Bıraktığı bir mek 
tup, maalesef bir ziLin tagay • 
yürü al.8.metleri göstermekte ve 
bu da B. Hess'in cinnet hayalli.
tına kurban gitmiş olmasııdan 
endişe ettirmektedir. 

Filhrer. derhal, bu ucuşlardan 
haberdar ol:ın ve Führerin yasa
ğını bilme:crine rağmen bu u-ı 
c;sışlara mani olmamı~ bulunan 
veyahut icap ettiği takdirde bıı 
ucu•ları ihbar etmemiş olanı 
Hessin yavederiıııin tevlı:itlai em 
reyleıni~r. ı 

Bu vaziyette. n~ • eo&
,.,.list partisi., mu.lesef, kendisi-

loönü Ziaferinin tes'idi 
müııasebetiyle 

K""-nllk, lı:t;y wıt fhrw-llsm cihanda, 
Almanyanın, Türkiye Büyük 
elçisi Von Papen bugün tayya
re ile lstanbula ve 1stanb11ldan 

Zate da 18.55 de Ankaraya gelmiv-

Ajansı bildiriyor: 
İngiliz hava kuvvetleri 11 - 12 

Mayıs gecesi şimali Almanya 
üzerine gelerek Haınburg ve 
Bremene höcum etmişlerdir. 
lngi!iz tayyarelerinin Bremene 
bundan evvelki son ilci akında. 
yaptıkları gibi gene şehrin mer
kezindeki meskün mahalleler 
hombalanml§!Jr. Son hücum es-

1 nasında ameliyat salonuna 
bomba isabet eden Bremende
lti büyük şehir hastahanesi ' 
bombalarla yeniden hasara 
uğramıştır. Bwıdan ~lra Sarnt 
- Joseph hastahanesine de isar 
bet ve.ki olmuştur. Mahdut mik 

Bi1Bı'af siyasi mahfillerin 
Berlinden aldıkları bazı haber· ___ _:<_So_n_u_ .. _:_Y_ı._s_•v_ .. .,._..::..n ...:a_ıı.~ı S.-nı buluyor ller TtlRK ctoma.nndaki kandıı.. , 

Mucbıııler yvatı&n bir ATA'ya halefsin, ~dan M~. Churclıill son nut- tir. Büyük elı;i tayyare mey • J 

taıııa nihaı zafer hakkında her danından doğruca sefaret.ha • 
~tt i:nden daha kat'l bir ıi· ·neye gitmiştir. / 
"<l Ak;r etmiş ve bundan baş- -- - -

~liııiıı. ~ntzd~ı .. lngilız mevzi- 1 1 ra k l ı I ar 
to~ er türlu fedakir!ıklar 1 

lttiida( ıılıııa.rak sonuna kadar k .1. 1 ~Yleııu~ edih!ceklenni temın çe 1 ıyo f ar 
"ill'blıe r. Bınaenaleyh, muS bu taraflar<l.'l. bruilarna 
~~enın çok Getin ola~ığı Sooyet Rusya Irak 

Iueli ~hır. Alır.'llllar gırış- · ,. 1 
~~~- ~:c.bır l.e.;t'bbli:3ten kolay ko-1 hukdmelini 
""'!ar , g(>{;memek ıztırannda- l 

!ere göre, Hitlerle, MU890lininin 
yakında yeniden bir mtilikat 
yapmaları ihtimali vardır. 

tıııı.ıiiik Çu~kü tn~lizler .gibi 1 anıyor 1 

~laalar 
0 

mudafan .. v~yetinde Kahlre, 12 (a.a..) - Buraya ı 
&u kaua nlar da mıimkün oldu-ı gelen haberi.ere göre Hicaz il 

tarda infilil.k bombası atılan I 
Uman mıntakasında bir kaç 

Epir ordusu teslim obnadıuı 
evvel İtalyanların hiçbir za. 
man Ywıan hududunu geçm&
miş ve Balkanlar muvatf& -
ltiyetinin yalnu Alman kıtalan 
tarafmda nkaz•nılmı.ş olmasına 
rağmen, bu muvaffakıyetler ne 
ticesinde Almanyanın Süveyş 
kanalına karşı ve umumiyet iti
bariyle bugün Yakın.şarkta ya
pılacak harekAt için kendiırine 
kıymetli tısler temin etmiş bu
lunması Mussol.iniyi, HiUerin 
temayülleri hıa.kkmda bazı eodi
fele!ıı sevkeylemiştir. 

(Sonu ı:.ayfa 5 stltun 4 de) ~bl'a, br zaman kazandıktan I (Sonu .. yfa 5 sil•un 6 dal 
1lirterd 'L~ka bir mevzie çekile - ı • 

lııaıı k .ı. Fakat Alınanlar za- B ı• R H E z ı• M E T 1 N 'a ~anmağa de~il harbi ka- 1 
re Şi !la .muhtıa.çtırlaı·. Bir k&-
~1 ı 8 ~ı Afrikaya ve b!Dıassa • • 

~l'iııeb" ile Süveyş ü- TA 1HÇES1 
~~ed ucuma hal kıp t.a işi 00. 
~ b l"tı ricat ettikleri tak· 
bır ll onı .. "ld" .. U dıtrb ar ıçın o unıc 

lıt e olnr . 
~~ e bugünkü uzun tereddüt 
"ı~ hazırlık devresi bu 
l'ııı rnu tıah edilcbılır. Almaııla· 
lııek İ<; Vaffakıyeti temin ct
~"'li~ hıç bir vasıtayı ihmal 
:''Ilı. ~ıı meydandadır. Son 
ili~ bir hau''.ıı;leri ne kadar ge
tırıan,. IlluhilSamat sahası ha
tllıı<lı~k,,_~l.eıliklcrinin delilidir. 
~ ıııa ""1d~ li aarbesi mat· 

lııetnı.ş ıı netice1i J.ıusule getir· 
l'linrııek~e boŞa gitm!Ş gibi gö-
~ak edır. 1a-. 

~.tiiı,!t. : . ar .. böyle bir 
~ içi .ılır11er# kikmiyccek -
,.,'1ihı0~ . Suriv tarafında da 
k"k ik nı denemeleri beklen • 
~ı de l.ıza eder. Şimdiki halde 

• 
Vaziyet yavaş yavaş vahamet 

kespetmeye başlamıştı 

13 Mayıs 
Alman zırhlı kuvvetlerile 

karşı karşıya 

13 Mayıs sabahı düııınan müt
tefik kuvvetlerle üç noktada te
masa geliyordu: (Daveı de, ya
n.i (Namur) un cenubunda: 
(Houx) un, yani (Di~antı ın 
biraz ş:nıalinde ve (Ha.vbes 1 de 
yani (Gıvet) nin yirmi kilometre 
kadar cenubunda bu suretle 
harbin netıcesi üzerinde kat'i 
tesiri olacak biiyük bir harp 
başlannş oluyordu. 

Fransız Kurmayının 
hatası 

k~~ b ~ <ıok alakadar eden 
Alnı, Udur. 1 

~ ha~n ~uriyeye ~tme
~ n 1ı:ı.;'1nde b•rkaç amili göz- J 

~"vı,111 U'ttlamak lıi.zırn gelir. 
il! l(ıtÜk~aıııı gidecekler? Son
~baea.1ııerı, yerde nasıl kabwl 
iıı -~n ar? Ve, nihayet, Su· 
ıı.liJa,, 1 t kı\lm:ınlar tııro.fından Evvelce yapılan tahminin hi-
• "'1:3.ğıı ,a clirınde, biz ne ya- ı llfına ol&ra.k Almanlar, fDi. 
~ ı\lına~ı nant) dan (Sedan) a uzanan D9ki fı'r&ıısızD!Jı~~lıillerinden 
ta <le,;ekıe arın Suriyeye naıııl (8onu oayfa 5 ıütun 1 de) ~ 

Filhakika avutucu he.zı tatb 
ııôzler bir tarafa bırakılırsa bu 
temayüller İlıalyaya, İspanya ve 
Fransa.ya verilen ehemmiyetten 
fazla bir ehemmiyet verilmedi • 
ğini göstermektedir. 

Söylendiğine göre M~ 
Bitlerin Selli.niği ayni zamanda 
iiç devlete, ttalyaya, Yugoslırv 
ya.ya ve Bulgaristan& teklif et
tiğİlle dair sarih dıeliller elde 

• 

(Sonu aavt• 5 ei.itun 2 de) 

RESMİ 
==HARP== 
TEBLIGLERI 

il==-==· - • 

lnıtiJb ııesmi lBbltği 
Kahire 12 ( n.a.) - İngiliz 

orta şark umumi kararpbmın 
tebliği: 

Libyada, Tobrukta, motörlü 
keşif kollarımız. çok büyük bir 

J 

düşman müfrezes:ni gafil avla
mış, bu müfrezeye kayıplar kay
dettirmi~ ve 32 es:r almış!Jr. 
Sollum mıntakasında, keşif kol-
lanmız, dün Pazar günü, hır -
palayı.cı taktiklerine devam et

( sonu sayfa 5 sütu.n 15 de) 

-HARP "" 
VAZiYETi 

Hava kuvvetleri
ne bağlanan 

ümitler 
• 

~r "nlarrı m~elcsi münhru<ı· ı --!!'!!!!!i!~~~~.;.;.~!!'!!!~!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!"".....,=~!!'!!!~!!'!!!!!'!!! 1 
~~ttir. a taalluk eden bir ma- nuşlardır. Alınanlar Snriye 1 askeri ıızfatiyle vazifesini ya
~ _laıırıı er halde bizim top- matbua!Jndan ba7.Üaruıt d<t ken· pa.caktır. Bugfın için b~ka 
~~e]ı de l7.dan '.' ker geçirip "i· 1 dilerine bende etmenin yolunu türlü diişünruek yalnız gene
~'~ ki°~~erdıt. Bizim b~ t t- bulmuşlardır. Fakat bıitün bu ral Dentz'e knı-ı;ı değil, insanlı
~/lıt hud ı .olarak bıldı •;1ı vz hazırlıklann Alınan emellerine ğa karııı d" bir !ıakarettir. 
~· l{tbrı3 ur. Girid Adasının uygun bir netice verebilmesi için 1 Alman Lqti\ftsma karşı vazi- YAZAN: 
}'iı~I Yen ıry arzettiği zorluk lan daha evvel Suriy~<leki resmi fesirJ yapma.ğa teşebbüs edecek Emekli G•n•.-.l 
ı.·~ bir ke, ekler? Havadan bü- Fransız makamlarının hiç itiraz ola.n general Dentz'in kendisine Kemal Koçer 
""l'' "_ uvver ı dı 1 ---: tlri ""tıı'[ ı nası uçuracak- etmeme.~i lazımdır. M"gi•h>L hat- y:ı,· mcı o an general Wilsonu • • 
~ 11tiarı ı e!'le cephane ve a- tındaki bir cephede Almonya y:mında bulacağına iht'm:ıl ve- Muharebe cephesi, ateş te-
~lar• 3gız1i~e ıınsıJ ka<'ıra- aleyhinde vatanını müdafaa 

1 
rilebilir. sirini siliihın evsaf ve kabili-

r~eı- but u~•i. orı!;u:;ın sırr;dı r. için şiddetli bir harbe hazırlan- Faht bu "Suriye" kavga- yetine göre derinliklere götü
ı;., Olaııı C~eb'!Jlıslerlhde muvıtf- mış olan general Dentz diinkü 1 sında 'für1<'yeııin de bir sözü rebilirdi. Havacılıktaki te
l\1ı~at ııı.~l:ı.rı;J. mesele yoktur. 

1 
dü~manlarını - ki bugün de olmaı. zanı.cZ değil midir? Al- kemüller, bu kudreti art!Jr

ı,,;:1Yeve a.ffak olduklarını ve hii.lii. Fransız vatanının düşman- rnanlar biWin Anadolu ~ahi!- dı ve cephelerde huduUıuz 
".."eQ.eliı:n ayak bastıklarını Jandırlar • Suriyede kollanın :cı'İnrleki Ada l ım tutarak bizi bir derinlik te temin etti. Bu

~İi~lı.~iye.ı · . açarak karşılayacak mıdır? Bıı denizden sardılar. Askerlik ba- gün tayyare, ateş siklet mer
~tlııiet; e hır resmi Fransız harp bize ahlak bakımından çok kı01ından, bugiin!cü şerait için- kezini yalnız muharebenin 
"ı lı.rıı. A ~~· bir de Arap hayal sukutlan verdi. Çok al-ı de, bunu ~iı:ldi bir te'ııUt addet- mihrakıı:ıa göre oynak bulun
~~tı ı;-~ bu Arap un- çaklıklar gördük. Fak<U her miyebfüriz. Fa.kat Sııriyeye durmıyor, en büyük ateş ke
~,.;:'lldan~-mak için uzun bir şeye rağmen general Dentz'in hakim kesilecek bir Ah>an or- sa.feti ile elde edilen tahrip 
ı,._11"1e <;ok [' ~ıyorlar. Su-

1 
Vichy'den emir alsa bile, Suri- duınınun bizim için ho~--ı ~ide- ve imha işini de istenen yerde 

~/e a. aa: Alman casus- yeyi Alrnlllllara teslim edebile- cek bir kom•ıı snyıla bilt'Ccğin- j ve zamanda yapabiliyor. 
ilde 6aıııarı vardır. Bunlıar j ceğine ihtimal veremeyiz. Gene- de !lliphemiz vardır. (Sonu uyf• 4 ıutun 4 ~•> 

ll" Çok taraftar topla- ral Dentz namuslu bir Frıınsııı Hüsevin Onlıid Y:\JA:IN _.J 

Parti Grupunon 
toplantısı 

Dağ-.<, taşa can Vl'l'tlD ylikııelÜCİ bir ı,efıJn. 
Göğsünde yirmi mııy- TtlRK ten bir yiirelı: Galdı, 

Tarih sena tapacak elbet ba:adda da haldı: 

Hariciye Vekilinin izahat 
vermesi muhtemel 

'İnonünde talihi süngüyle teni döndül'l'o, 
Yanan yurdu düşmanın klllılariyle söodiirm, 
Mudmıyada, Lomnda :zaft'!rçln konu:µ.n s..ı, 

Ankara 12 (Hususi) - Yann 
15 de toplana.ca..k olau Fırka Gru 
bunda Hariciye Vekilinin bir 
haftalık harici meseleler hak -
kında Wılıat l'enl'lesi muhte 

ATATÜRK'ün yamllda aııırlaan ıııı,an Seıı, 
S-. bir ır:aler karlalı, ateş bnadın1a Sen, 
Ka.lbiınir., dövülen 1N ON O &duıla Sen, 
E~ giden ümit dolu bir İrBİn ... 

meldir. 

Hariciyede yeni 
tayinler 

Ey.. Milli ~ğ'umus, u.nki hepimİZBlıl.. ! 
8&llm ESEN 

u =--= ..........,,.. ..,..._, Al"'4 u ~ un Ataı wn_ 

.Ank&ra 12 (Hususi) - Tem
muzda tekaütlülı:leri yapılacak 
olan Berlin Elçilik ~füstefıan 
Nureddin Ferruhun yerine mer
kezden Kemal Nejad, Halep kon 
solosu Selim yerine me!'kemen 
Reşad Erhan, Halep muavin 
Jronso!osu Bekir )'erine merkes

• 
1 

·ava şehitleri 
ifali ogra 1 
~~-----·-------

den Rüştü, Paris elçiliği ba.şkl- H 
tibi Fatin merkeze alınarak ye- Q V Q 
rine Cemil Nafi, Köııtenoe mua
vin konsolosluğuna merkesden 
Arif Hortaç taytn edildıler. 

şehitlerimiz 15 Mayıs-
ta büyük merasimle anılacak 

Dün Mecliste kabul 
edilen kanunlar 

l5 Mayıs perşembe günü ı 
yapılacak tayyare şehit
leri merasimi programı al'.ı.ka -

1

-

darlar tanWndan hazırlanmış-

tır. 1 
Ankara, 12 (&.a.) - B. lıl. Programa nazaran Türk har 

mevcut bayraklar yaııya kadar 
indirilecek ve !!'emilerle fabrika 
lar düdüklerini çalacaklar ve 
düdükler çalmağa başla.yınca 

herkes şehitlerin lıe.tıralıarına 
hürmeten bir dakika duracak -
tır. 

Resmi tazimden sonra bir ha
va subayı, Türk Hava Kuru • 
mundan, Sehir Meclisinden ve 
Yiiksek okullardan birer kişi 
hitabelerde bulunacaklardır. 

Hitahelerden sonra matem 
havası çalınacak ve bir sııbay 
komutasında bir manga havaya 
&teş edecek ve büyiilı: bir g<!<;it 
resmi yapılarak merasime ni
hayet verilecektir. Merasimden 
aonra kolordu, belediye, Halk 

Meclisi bugün Şemsettin Gün- va Kurumu ninamnamesi mu
altayın başkanlığında toplana- cibince 15 mayısta saat 14 den 
ı:a.k Türkiye • Almanya arasın- 15 e kadar bir saat hava faali- ı 
da ticari mübadelelere ve bun- yet; tatil olunacaktır. Saırt 13-
lara ait tediye anla..şmal&nnııı de Fatih tayyare parloİıda da
ben. hükümlerirun tavzihine, vetliler, kıtalar, okullar ve halk 
Tlirltiye • Yunanistan kiliring toplanacak ve merasimi lstan
anlaşmasmın uzatılmaııına ait bul Merkez Komutanı açarak, ı 
kanun lli.yihalan ile vilRyet: ida merasim yerinde bulunanlan ha
re kanununun bazı hükümlerini va şehitlerim ve bütün şehitleri 
tadil eden 3451 numaralı kanu- selii.ınlamağa davet edecek, bu 
nun "E., fıkrasının tefsirine ait anda Fatih parkında, Be)'8Zıt, 
mazbatanın iltinci nıii>'.akerele- Galata kulelerinde, resmi daire j 
rini yapmış ve tasvip eylemiş • vo m"~~~-1--"- ve lım' a.nda v ~ m-uc (Son!.O sayfa 5 sUtun 1 de) 

tir. ı-:::::=:::==:=::::::::::.:::::::::=:::=:::~·;::;:::::=::i: 
Meclis bundan 110Dra askeri 1 • -

mııbakeme usulü kanununa ek ı F I K R A ı m~z olaydım. Yahut onlaruı 
kanun !Ayihasının ve Dahiliye . _ gözleri oyulsaydı da bu geçişi 
memurlarından bir kısmının talı öküz aynaya bakarmış gibi sey-
didi sinlerine ait kanunun ilun- Go·· kbayrak'dan redcmcseydiler. 
ci maddesinin birinci fıkrasının (küfred;yorl demeyiniz. Bu-
ordu subaylar heyetinin terfiine Alb rada küfiir, vicdan ferahlığıdı~ 
ait kanunun üçüncü marlclesiniıı ayrag" a etmiy ... n kafir olur. 
"E,, fıkraıımın d,..;;"t.irilmesine ·-..· Yerime dönünce hatırıma bir 
ait kanun lli.yihalarır ın da bi- Yazan , Ak G.. d.. (Gökbayrak) fıkrası geldi. Le< 

on hun "Asya tarihine met-rinci müzakerelerini yapmıştır. , • a un uz Ca 
B. M. Meclisinin yin~ bugün · h;ıl,, eserinde gökhayrağı ve 

kü toplantısında kahcıl edilmiş 1 Geçen gün Harp okulunun ts- Moğolu anlatır. Hülasa edeyim, 
olan bir kanun lAythası ile lNO' tiklal meydanındaki Zafer abi- der ki: Bir Moğol, ister tek bıı· 
yılı MiJli Müdafaa V<'.lcfı!eti büt- des ne çelenk koyma töreni var- şına olsun, isterse Gobi çölünün 
çesine 5.500.000 yine Mini Mü · dı. Harbiye alayı bandosu, san- ortasında ve beynini eritecell 
dafaa Vekii.J.eti kara kısmın büt- cağı, ve tam te.~ekkülü ile Ban- kadar kızguı güneşin altında 
çesine 8 milyon, Maliye Vekii.le· j kalar caddesinden abideye doğ- bulunsun, şayet etrafında gök
ti bütçesinin "sermayesine mah- ru v,eliyordu. Seyredenlerin da- b;ıyrağın rengine benziyen ve
subcn toprak mahsu)jp.ri ofisi,. ı marları alev alev yanıyor, kalp- yn o rengi andıran bir renk 
adiyle yeniden açılan 2.58 inci Jeri çarpıyor, gözleri parlıyordu. gördü mü, hemen yere kapanır 
fasla 5.000.000, düyunu uınum.i-ı Sancak geçerken selima dur- ve toprağı dokuz defa öperdi. 
ye bütçesinde demir yollan in - d:ı k Türkün gökbayrağı bu kadar 
?aatına ait bono ve no!ireler 1 ' · mukaddest:i. 
karşılığı adiyle açılan 273 üncü Gözlerim nasılsa ııeytana uy-
fosln J0.000.000 lira fPvkaliide du da sağıma ve kaf'lıya kaydı. Ya gökba.yraktan doğan al
tah?iAAt vcrilmi~ ve ba•~ daire- şa.pkalan başlarında., elleri ceı: bayrak Hayır, yazıımıyaca
ler bütcel<'t"i arasında da üç mil- !erinde, katır yüzlü ve beygır ğım, siz dilşanünüz ~ hlllı:l1m 
yon 570 bin liralık münakale 1 :yap=:ı::Jı:üç:' =a.danı==:go:-:rd:iım:' =· :G:ö:r·=:v:erln=ıs.:· ========= 
yapılmıştır. J • 
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SABAH 1 \ ıı•rrps 1911 

....... ·.arı 
ucuzlatılacak 

Mürakabe KoJ1Jil' 
A LATAN: BiR GAZETECi k Yiye 

maddel ri· 
n in vaziyeti 

le tar - ard•m 
sevenler 
cemiyeti 

tetkikat yonu 
yapıyor - 50- a y Fiyat milrıık&be komisYOJl\j_ 

dün mutat topI.antıııarında.Jl "'-- Yatak odaırızda mı ! .. U
t yumamak için mi? .. 
} - Niçin uyumamak ıçm ol -

Stm! •• 
... - Af buyunınuz, muhterem 

bayan, fak t yatak odasında 
radyo ilk defa işitiyorum! 

, - Fakat.. oh!. Siz çok tn
hafuuşsınız vallahi! .. Biz radyo 

.ı yu yatak odamıza kaldıralı iki 
l gihı oluyor!. Ondan evvel bo

rada, salonda idi! .• 
.l -Ya? .. 

- Tabii!. 
- Niçın kaldtrdınlZ!. 
- Niçin mi? .. lstienhıım: 

bitmedı mi. kuzum?.. · 
ı - Müsaade ederseniz, bann 
' ben söyliyeyim ! .. 

- Onu da keşfedıeeekııiniz?. 
- Tabii! .. 
- Sahi siz detektif olmue-

. sun uz!.. Söyl •yiniz bakayım, 
;ıniçin kaldırdık? .. 

- Çünkü, madam Kagliyarl 
817.C öyle tavsiye etti!. 

--A! .. 
- Yine hayret ettiniz, sevgili 

bayan?. 
- Bunu nereden biliyorsu-

• nuz ?. Bunu düny:ıda kendiliğ\
nizden keşfedemezsiniz?. 

- Demek öyle oldu?. 
- Evet!. Şüphesiz!.. F&kat 

bunu siz nasıl keşfcdebilirsıııU? 
Bunun imkanı yok!. 

{ - Gör'.iyorsunuz ki, sevgili 
bayan, belki iyi bir gazeie<.':i de-

{ 
ğilim ! . b'akat iyi bir amatör 

1 detektif olacağım!. 
- Sahi öyle! Buna hak'1<aten 

1 hayret ettim doğrusu! Mu -
hakkak, büyük iStidadınız var!. 

. Madam Kagliyari tecrübelerini 
rarlyo olan yerde yapamıyaca -
ğını si>ylcdi, onun il:in radyoyu 
yatak odasuıa naklettik! .. 

- Güzel b:ıhanc!. 
- Nasıl dediniz? Bahane nü! 
e bahanesi? .. 
- İstidat bulduklarını gece 

uykularında iyi idare etmek 
ıçin güzel bahane!. 

- Ne dediniz?.. Fak.at, bir 
~ey ·ınlamıyorum, ne gece uy -
kusu!.. 

- KPndi kendime konuşuyo
rum, hanım efendi,. Af buyuru
nuz !.. 

- Fakat 
Fakat o aırada mühendisle 

Cfunı ve kansı gürilltü ile tek
rar salona girdiler. 

Patavat..<uz Cami bana doğrıı 
salla.pati bir asabiyetle ilerliye
rek: 

- Görüyor musunıız, azizim, 
sL•nin hiç şansın yok'. diye ba
ğırı!ı. Pek s:ı.ı ın bayan Kagliya
ri hala g-elnıedı! .. 

- Ge•medi mi~ .. 
- Hayır' Baksana, dokuz 

buçukta randevu verdiği halde 
ortada yok!. 

Müh('ndis Yücelten malııçup 
b>r tavırla atıldı: 

- Hakikaten go.rip!. dedi. 
Vakıa dokuz buçukta ~ ver -
mışti .. Fakat, her halde bir mi
ni ~ıkmıştır' Malilroa. ne kadar 
olsa ecnebidir !. Belki de ikamet 
tezkeresi için filan bir is ~ 
tır!. 

Nimet Yücelten adeta Ral'lU'
mıştı. Ga:yet sinirli bir halde: 

- Oh! Fakat telefon ed&-
liro!. 

Dedi. 
Kocası: 

- Tabü!.. diye cevap verdi. 
Ancak, ~ dakika daha lıekli
yelim .. Gelmez.<ıe telefon edelim! 

Sonlum: 
- Kendi inın telefonları ...., 

ltlldır? .. 
- Yücelten ha.şile tasdik et

ti: 

f 
Yeni abah 

ABONE BEDELİ 

IENELIK 
f AYLIK 
1 A'(LIK 

1 AYLIK 

TUr)tlye Eoneöf 

1400 K ... 2700 Kl'f. 

760 • 14IO • 
400 • 100 • 
150 > 100 • 

ıs Maya& 1941 SALI 
18 Rebıullhır 1360 

30 Nisan 1357 

GLin 133, Ay 5. Yıl: 941 - Hızır 8 ı 

G""°' ()tle 1 k.ndl 
9.28 4.53 8.4g Ezani 
4.45 1..!.10 16.06 VMtaİ 

Akta"' Yıııteı lm•k 
12.00 1 49 7.25 Eza.nt 
19.lR 21 06 U2 Vasati 

Dl KKA.r 
cYenJ Sa.b•h> • giMderlleo y~t..v 

v• evrek n..,-edllıin t4'Umuin t.4• 
olunmaz ve bunların kaybol aaın. 

••n dol.ayı hiç bir rne•ullyet kabı..t 

.. Unıııoa. 

- Var! Fakat, ben mutlaka ge
Jeceğıni zann diyorum!. Her 
halde gelir! Çünkü bu akşam 
ayni zamanda bay Keriiıninin T hl•( ( 
yaptıracağı bina için son proje- a 1 rapor annın Son günlerde şehirde yapılan 

tamamlandı 
yi kararıa.ş~caktık!. . neticeleri alındı 

- Bay Keranu mı dedın ?. yolların inşaatı - !<}vet!. 
- Kimdir bu?. 
- Fakat.. Ha! Sahi mz tanı-

mıyorsunuz! .. İşte bayan Kağ
liyarinin Amerikadan beraber 1 
geldikleri Türk dostu!. 

- Şu Fi.IAdelfiya.da.ki zat mı! 
- Evet! 
- Affedersiniz, bay Yücel. -

tıen!. Fakat bu mt de madam 
Kagliyari kadar mer:ılrunı mu
cip oluyor! .. Demek bu zat size 
bir bina yaptırmak istiyor, öyle 

. ? 
mı .. 

- Evet!. 
- Kendisile ıni göraştünüz? 
- Hayır canım!. Daha ken-

diSlllin yüzünü görmedin!. 
- Ya? .. Peki, bina yaptırmak 

istediğini size madam Kagliyari 
mi söyledi ? • 

- Evet! .. 
- Ne binası acaba!. 
- Vallahi.. Galib& bir katlı 

bir ev!. Fakat Amerika evleri 
gibi bir şey! .. Daha ziyade l>as
tahane pavyonu gibi bir şey i.&
tiyorlar! .. Yahut tel.siz istasyo
nıı gibi! .. 

- Tem istasyonu mu?. 
- Evet!. Daha doğrusu, tek-

liıf ettikleri bina tnhaf .. ben de 
anlamıyorum! .. Binanın yer üs
tünde bir kat olmasını istiyor
lar, fakat yer altmd& da bir katı 
var! .. Mahzen gibi bir kat!. m
ma, adeta teşrihhane gibi bir 
şey istiyorlar! .. Beton masalar 
v~ beton büyük dolaplar istiyor
lar bu mahzen katında!. 

Üıperdiro. Gayri ihtiyari ir
kilerek: 

- Acayip? dedim. 
- F.vet !. Galiba bu F!lidelfi-

yalı T\lrk doktor filin! .. Anla
ııılan, .bu yeraltı k tında teşrib 
mi çalışacak nedir!. 

- Size bu madam Kngliyari 
böyle bir bina yaptırmak için, 
yani bu münasebet~ müracaat 
etti değil mi'. 

Btı esnada, bizi hayretle din· 
leınektc olan mühendisin karısı 
yine sinirli bir tavırla atılarak: 

- Oh, Yücelten! dedi. Kusu
ra. bakma!. Muhterem bay ama
tör polis hafiyeliğine hevesli, 
onun i~in boyuna. sual soruyor!. 

Cami ve kansı kahkahalarla 
gülüştüler. 

Fakat mühendi• Yücelten acı 
bir vuzle: 

....:. Polis hafiyesi mi!. Amma. 

İstanbul Belediyesi Sıhhat 
İşlen Müdürlüğü, Nısan ayı 
zarfında belediye müfettişleri 
tarafından alınarak belediye 
kimyahanesine tahlil olunmak 
ü:tere sevkolunan gıda madd&
Jerinin tahlil raporlarını alını.ş

tır. 

İstanbul Belediyesi tarafın. r 
dan bundan bir müddet evvel 
münakasaya çıklnlarak müte
ahhide ihale olunan yollardan 
bir kı=ının inşaatı tamamlan
mıştır. İnşaatları yeni tamam • 

Bu raPOrlara nazaran Nisan !.anarak müruru ubura açılan 
ayı zarfında tahlil olunmak ü- bu yolları aşağıda veıiyoruz: 
zere belediye kimyahanesine Nişantaşı Emlak caddesi 18 
gönderilen maddelerin mıktan bin 300 lira, Saman yolu ve Ebe. 
1398 dir. Bunlardan tahliller kızı sokaklan 10 bin lira, Şişli 
neticesinde şu neticeye va.rıl. - pazar yolu 4 bin lira, Kurtuluş 
mıştır. Baruthane ve Bilezikçi sokakla-

121 süt nümunesinden 9, 34 rı 4300 lira, Şişhane meydanı 
memba suyu nümunesinden 4, çocuk bahçeleri civarı 5360 lira, 
285 ekmek nümunesinden 8, mezbaha dahilindeki yollar 3432 
35 makarna, şehriye vesair un- lira, Tozkoparan asfalt tamiri 
lu maddeler nümunesinden 3 1500 lira. 
gayri muvafık ve 18 kahve nü- Dolmabahçe yolu meydanı 
munesinden 13 mahlut kahvıe 3600 lira, Şişli tramvay durağı 
nümunesi tesbit olunmuştur. 1470 lira, Eminönü mevdanuıın 

sene tahsisatından 33 bin lir:ı. 
sarf olunmuştur. 

Husw;i idare bütçeııile yapı
lan yollar Paşabahç~ . Beyk0& · 
37 bin. Kartal - Yak.acık 22 bin 
Erenlı.öy - lçcrenköy''- Bo~1.ancı 1 

19244, Caddebostanı _ Çifte ha-

1 

vuzlar 7613, 'Prevantoryoın -
Kısıklı iltisakı 9422, Bebek 
lstmye 352 bin, Hadım.köy . Ter 
kos 5 bin lira sarfile tamamlan-

1 
mıştır. 

Yeni müteahhide verilen 
yollar 

Topkapı - Maltepe - Halkalı 
makadam şose 27 bin, Abidei 
Hürriyet - Kağıthane makadam 
~ose 34 bin, Ayazağa - Kağıtha.-1 
ne . A\jbey köyü yol ve köprü 
inşaatı 115 bin liraya ihale olun! 
muştur. Bu yolların inşaatı da 
süratle tamamlanacaktır. 

Diğer taraftan Veteriner işle- tanzimi için 940 mali vılı tah
ri müdürlüğü kimya lıi.boratu _ sisıüwdan 33 bin ve · Teksim 
varına da Nisan ayı zarfında meydanının tanzimi için ayni 
tahlil olum:nak üzere 50 hayva-1-----------...:...--------------
ni gıda maddesi sevkolunmuş- .eı·r mo 0-· r Bozuk 
tur. Bu.nla.rdan üç tanesi gay-

ri muvafık bulnnmuştur. battı 
Gayri muvafık gıda madd&- gazozlar 

!eri ~atanlar hakkında derhal 
zabıtlar tutulmuştur. Bunlar 
ııür'atle cenılandınalcaktır. Be
lediye gıdai madde teftişlerine 
ehemmiyetle devam edecektir • 

Maarif 
vekili 

- n Üniversitede 
' 1 

tetkikler yapb · 
İki güııdenberi şehrimizde bu

lunan Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel dün öğleden evvel Üni -
versiteye gelerek Rektör ve ali. 
kadarlar tarafından ihtiversite
ıı.in vaziyeti ve muhtelif fakül
telerde yapılan imtiho.nlar hak
Ionda maıtlmat almıştır. 

Öğleye l<adar Ünivenritede 
meagul olan vekil öğleden sonra 
Topkapı sarayına giderek mi!
zede =m müddet~ olımıf 
tur. 

Halk Baıibiı 
yaptınız ha! dedi 

Maamaf!h • Bu bay Kerfuni müdürü 
az esrarengiz bir zai da değil İstanbul Halit &ndlğı. :U:ü-
yani !. Doğru.su, polis hafiyesi dürü Sernwl, Ankanıya git:mit
bu bina planından lıeı:ıden daha tir. 
çok anlıyacak gibi ~örünüyor!. Haber verikliğiı:ıe göre, Ser - kar ya ıyo:rlar 

- Oo!. Po.rdon, azizim Yücel- ......,, ,_,. __ ,,_ ~--" v:-•-~ 
ten ı B ad Filidelf' da- ~ ....... '1>UMU.--. ..... ._. .,...... Bazı eczaCı.lıı.nıı mesela 120 

... u amın ıya Jetine İstanbul Yazına ve Doku-ki ha,_. mah'-"- olduan kn~ •• ı .. ı, bir r"""''-yı' &.:;<>'arl 
... - a.w.u .,- macılar Koopera.ti.flne verilen - ....,,.- -~-""' • .,, 

Yücelten heyecaırla eözünw uk . llği' tevziatı hakkında 30<l kuruşa yaptıkları vaki şi-
keısti: ~am ıp · kayetlerden anlasılnuştır. Bu-

- Evet, evet....: Böyle bir ri- izahat verecektir. 
vayet var! dedi. Hapis değil, Teneke levhaların Mnkü ihracat nun üzerine fiyat miirakebe 
batta, galiba idama mahkiım ol- • • Dünkü ihracatın yekfınu 417 bürosu tahkikata girişmiş, bir 
muş!. tevzıı bin liradır. Dün, İngiltereye kaç suç izi bulunmuştur. Büro, ' 

- Sebep?. Hari;ten gelen tenelı:e levha- tilki derisi, Mısıra tütün, Fın- tahkikatı tamik maksadı ile 
- O meslnıl !. Jarın teYzii için yeni bir esas ka- dık, Alma.nyaya tütün ve fın- ke} fiyeti Belediye Sıhluı.t Mü -
- Peki,ou adam bina yaptı- bul edilecektir. Bu eespşın ne dık satılmıştır dürlilğünden sormuştur. 

rarak kadar zengin mi ki?. labil -· · tesbit maksadiyleJ------=-----------=--~--,......: ___ _ 
Mühendis yüzünü buru.~tul'&- ~ugü~ mabfilinde bir 

... 
Azaların taahhüt 
mıktarları tespit 

olunuyor 
Yardımsevenler cemiyeti te. 

tanbul şubesi idare heyeti, şeh· 
rlmizde cemiyete iştirak edecek 
kadınlara ait hüviyet ve taah
hüt cüzdanlarını tabettirmiştir. 
nk parti olarak 5 bin tane tabO· 
lunan bu cüzdanlarda cemiyete 
iştirak edecek kadınların isim 
ve soy adları, meslekleri, yaşla. 
n ve hangi bir işte çal.u;mak 
istedikleri ve cemiyete verecelı;.. 
!eri senelik taahhütleri teebit o
hınacaktır. 

Bugün r.a.at 10 da ıd~re heye
ti umumi bir toplantı yaparak 
şimdiye kadar yapılan işleri ve 
bundan sonN1 yapılacak işleri 
tesbit edecektir. 

Kıymetli bir 
• • • • 

rıyazı yecımız 

öld"" 

rini daha yapmıştır. . _,,,a 
Dünkü toplantıda koıJ11'1);;.ı 

bazı iht.ilôir vak'alarmı inCC. 
ıniş, et fiyatlarını tetkik e~ 
tir. Et fiyatları ucuzıantı 
caktır. Zira, bu ucuzluğu rıP 
hik gösterecek sebepler va~ 
Kasapların verdiği izabata .. 0 'Wi 
zaran lrasaplık hayvan ıııu':1• 
redatının artması bu u.ctı7.hı.~ ı 
liizuınlu kılmaktadır. .Ancak:.;. 
saplık hayvan istihsal nı!ll ~ 
kalanndan istenen malilına , 
tamamen J?elmesi bekJcnınekt~ 
dir. Şimdiye kadar gelen · 
kısım ma.lfunat et fiyatl..'fl.~ 
yeniden indirilebileceğini göS 
terıniştir. . 

Bu malfımat tamamen ge~' 
ciye kadar komisyon, yalnız ~" 
zu eti fiyatları ile m~ş1;,'lil 0 fi! 
caktır. Söylend···n<' göre r 
yat mürakebe konı.isyonrt ~ 
şembe günkü içtiınaındıa k ~ 
eti satııılanna ~ kar lı~;ı. 
!eri koymağı düşünmcktrd!JJ' 
Bunun için al!kadarlardaD 
zı ma!Unıat istenmiştir. 

Yerli al r azar,, 
lan ç ö ılıyor 

Otuz iki yıldanberi maıe.rif Sümerbank Um•ım .ııı:üd~ 
ordumuzun en çalııokan ve en lüğii, Yerlimallar paza:r1'!1_...ı 
değerli bir elemanı olarak ça- dedinin çoğaltılnıa.sı.na p· 
lı.şan ve memlel<ete bir çok vermiştir. ·J<!' 
kıymetli talebe. yetiştiren Hay- Umum Müdürliilt, yerıJ• t' 
daryıaşa lisPsi riyaziye öğret- Gaziantep, Kastamonu ve 1'~ J' 
meni Necip Nadir evyelki gihı yada Yerlimallar şubeleri s~• 
füceten vefat etmiştir. caktır. Bu şubelerde devlet ,., 

Bir çok mekteplerde müdür- muliit ve masnuatı toptan 
itik ve hocıalıklan bulunan bu perakı!nde ola.tak sawacaııtıt· 
değerli maarif adamının cena - ( 
zesini hoca.<u bulunduğu Hay- Tic ret Ofisire menı 
darpaşa l.iiıcsinin miıdür, mual- alınacak 
.lim ve talebeleri lıüyük bir ihti 1'" 
tiram ve mcra.siıule ka,Jdırınış, Ticaret Vekaleti !ruıe :ld~d' 
Kru-acahmetteki ebedi ' ihtifagii- l ııar1'.4'1na bağlı oluı,ı btJı.n.& ;r 
hına te\'di etmışl<'rdir. faalıyet.c geçen Tıca.ret ~ 

Yeni Sabah, kederli mAArifi ı. ne yemden memur alına 
~zeı ve ıliles]~e başsağlığı ve yaznuştık. _ . ııfY 
öluye de 1ha.ğfıretl r diler. Hı\ \ı'.ll'murJar, iJ)ı.tah"il h ,ıı 

her mt:ktep· mezıınu nln bılct~ • 
ve ofise imtihanla. gir.,bilcce 1ı4 
!erdir. Müsabü::ı imtihanı ,,ı-
ayın 22 sinde şehrim.izde )~' 

1 an lacakur. 

6 ayama 
oldu j 

Kasımp:ışada oturan Emine 
ismindeki kızı iğfal ile hamile 
bıraktıktaıı scnra almamak vol 
dogan çocuğu da tek<ıbbül et -
meyip nüfUGa , ge~irtniemckle 
suçlu İhsanın altıııc:ı C('zadaki 
muhakem si düıı ıwticelenmiş ı 
ve' bu suç ı;abit göriildüğiin<len 
6 ay müddt tle hapsine karar 
vel'iluıiştir. 

Resul'ürt 
kararın 

idani 
ildi z 

Eyüpte Pirinççiler köyiindo 
Hüseyni ölciurm"k ve oğlu Mus
tafayı da yaral.:unakla >111çlu o
lup bi, inci ağır ceza ıalılwme
since idama mahkum edilen 
Resıılün idam knrarı Temyiz 
m ahkemcsince nakzedilerek dün 
birirıl'i ağır cezada muhakeme. ! 
sine yeniden ve nak.7.an lı şlan· 
mı~tır. Okunan ve iddia olunan 
sebeplere göre karar; fiilde "fa-
ili g,ıyri muayyen., gurülnıedı 

-----~~~-_.,/ 

BEL-Dl v: -oe • 
Oto obil " tiğJ 
· te- 2'. • f ı . 1~ 
i~tanbul vilayeti, son ııste 

vekıl!et tı:ıriıfındlın tev>;ii tıı-",,;t 
olunan 400 den fazla vtoı11'7', 
lastiı(inın tevziüıtmı ikmal e 
ıni.ştir. .. ~ 

blanbul Y:il:i.yeti d::ıhıJJ!ıfı': 
tevzıi ıcap eden d ha. 2 ~ 
tik ı:ııevcuttu.r. Bıııılarm it )JI' 
listeleri vilfıytıt tarııfındaD iJlllİ!'. 
zırlanarak vek&l.etc hildir ~ 
tir. Tevzi listeleri vekalet Jll-'1 
fından tasdik olunur olıJl rtıf· 
derh~.ı tevziata başl.anacıılC 

Boyalı r.e -er e~ 
İstanbul Şek ·ciJ.er c;cıııı.ııı" 

Belediyeye müraca t e.ıerck dJ' 
yalı ~eker im;ıJ e tikleri~ :>t"'. 
layı Jediyc müf ttişlerı r" • 
fınrian b:ıklarınd:ı zabıt ~' ~ 
kası tutulduğunu Iınlhukı ıııı' 
yalı ~eker imalinin yasal< O 
dığıııı icLlia ctmi•;lcrdir t.t • 

rak: toplantı yapılacaktır. 
- V&lla.hi, bilmem.. dedi. Fa- ~~--~~--!!"!'!!!"!!"!'.,_""'!"!!'"·/ 

kat bana bu ltı.!yan bayanı böy· 
le bir Wcple mür&eaat etti!. 

Dostluğumuz böyle baı.ladı! 
Sonra medyumluğunu yine ken
di..'<inden öğrendik, pek alakadar' 
olduk! .. 

mekte olan Nimetin, C&minin ve 
kansının yüzlerine ~tle bak 
tını. • bir 

Bu bakışım bel?"~ ~ 
hayret uyandırmıştı. Cli:mı, ber
mutad, patavatsızca: 

- Ne o! diye bağırdı. Kork-

' • o 
------------~------~~--.... ...:;.:.:.....-·ı 

Bu suçla mahkemeye v rilen 
bir kadın bir aya mankum oldu Daha doğru.su, bizim Nimet, 

alakarlar oldu! .. O kadına adeta 
bayılıyor! BilmPm vallahi. f· -
kat aralarınrla bin:lenhir11 b:'yiikl 
bir dost hık peyda oldu! .. 

tun mu?.. D 
Kerami dedikleri herifi yok- ün sekizinci asliye ceza. görmediğini söylı li. 

'\ bakımından bozulı:ıuştur. Hii -
seyinin ölüınüııde münlıa.ıuran 
Rt'sulün müessir olup o!maclığı, 
yanıudaki arkadaşlarının bu I 
kal ide ınelhalclar bulunup bu
lunmaüıkr.arı ve bu nı;id:ıhale · ı 
ııiıı ue dcı-e~"'de olduğu bilinmc
diğiıırlcn ıJanı cezası fw..:a gö
ı ülmiiı; ve bwıwı agır hapse 
tab,·iJi isknilmiştır. 

Bıınun üzerine vaziyet ~ · 
kik oluıınıuştur. llı.fzıs!l)iıh ıf 
nunu muayyen ma.dtlel~rı.e ıı.ı""' 
yalı ı>•'ker im.ı.lini bl\l<•]I iri' 
terviç etrııekta.lir. Fakat . J' 
tanbul şekereilt riııin ''°" ı· 
manlarda hıfzwşıh\ı.ıı. kl\llıW~ 
dra laı· 'ih olun bu boyal•. l' 
deler· maada dii; r '~ ' 
zararlı maddelerle şeker iJll'..ı ' 
tikleri ·ın!aşıln:ıı.'Jtır. Il~ 1" 
Şl'h'rdı- şeker i.nı.-ılatlıatıC' bıJ' 
devamlı bir kontrol aıwı.JJ 
hınduracaktır. - Af buyurun, a.zWm Yütel

ten ! .. Bir noktayı daha öğr~n -
mek istiyorum!. 

Mühendisin kan8l ayni istıh
za ile aWdı: 

- Sorsun! Sorsun! dedi. 1 
Biz medyum tecrübesi lx·kil

yorduk, detektif tecrübesi olu.
yor, zarar yok, bu da eğleuceli ! 

Hafifçe ve yine acı bir gülüş
le gülümsiyen mühendis bana 
döndü. 1 

- Bir nokta sormak istiyor -
d u~. Buyurunuz! 

sa sen hariiıni mi zannediyor - mahkemesine bir cürmü meş· 
sun?. ~ud davası gelmiş: dün sabah 
c~minin bu patavatsızca &la- ışlenen bu cürmiin muhakenıc-

yı hepsini güldürmüştü. si hemen yine dün rüyet edilıı· 
Fakat yalnız mühendis gül- rek karara bağlanmı~tır. 

e<I" Yapılan iddiaya göre dün sa. 
"'S.:;1 mühendise doğru yürü-' hah Suıtanahınette ııalkın geç
diim, gayet ciddi bir tavırla: ı memesi için nöb~tçi konulan 

_ Azizim Yilcelten!. dedim. bir mahalden geçme'< istiyen 
1stanbulda mühim ııevler cere- Uıviyc adındaki •cadın vazife 
yan ediyor! f b1 ·ında bultınan ..;1 sayılı polis 

MUlrcııdis göz kapaklarını oy-
1 

T~•· · ın müm:ı.a.atı!"d..'m dola· 
rı,,larak hayretle: yı kı>.:ırak kendi i.ni tahkir et-

- Mühim şeyler mi?. Ne iti- miş ve yiizüıı simitle vurarak 
bi •. kanatmı~. ccl.'! den reker k 

Diye kek bir de dUğmcsini koparmıştır. 

. Diğer ~ahil Asker Hü~cy•rı 
ıle be> ıcı Mebı·1 t Alı ıse ~a
dece P"!isle Ulvıycni•ı kap· -
tı.klanrr . ~öyi,..nıd l " başka 
b~r ~ey bılmn<lı;,ıni •f te eyle
dıler. 

Bunun il 0 r ine iJ lh ı :ı.ka u 
l!lviyeııı ,• ta· kir suc , ı;ı tec 
zıyeEi I, (Ütrlı sut.;unr' , n Ll.a be
raetinı talep etti. 

}.faLkeıne icabını <ıÜ " ·,ıdil. 

Dünkü dw da m hk 
tu u~kız karurıua ıı:vıııuş ,.eye. 
ııiJP l kaıar VC.i.1ln.1csi h~in du -
r \j' l 2S Mayıs güniine ta _ 

" Lk eı.mi~tir. 
------··---

LiSTE Mü sa 
-- rıı cereyi kırarken çılini "Yeni Sabah,. ın mıılıte'ip 

yaralam:ş okuyucuhrı i ın tE>rtip ~t#· 
Pe 

müsabaka mııyısın bı nncı .ı.ıı 
remiııinıle otııraıı Talat nü Iı 'tame ermi o!tluğuıı ~I 

J ı·•oş f}!arak bir o t"ı .ht<>n itib<ıren gelen 
41

;1 
pen.cer" ca ını kıı.-ını.ş ve ~:ığ v·ırttk'dannı tetkik ve bt· 
eline ~·an c.ı 1.ar bilt"~ini lıa - ile = ul b~J .' m. .kta),',~~ı~ 
fif yııra .1ıı~tır Y sı te<la- ..... 

D~i. 
- Bu binayı nerede yaptır-

mak istiyorlar? 

Tekrar karısa atıldı: M:ıhke!"l'.'od" "ahit olarak din 
_Yücelten! .d.edi. Sen zaten

1 
lenen Hayriye •sminıJeki genç 

binayı yapmak ıçın 11azlanıp du- bir kız; \'crcliği ıfarlede Ulvi
ruyorduıı ! .Akli ve danışacak Y~niıı polis Tevfığl sü iediği 
mü •viri tam bldun! .. Baksana, agır sözlerle tahkir ettiğini 
CM lm binayı ynparsan, .latan- duyduğunu fakat simitle 'u· 
b' da mühim şeyler cereyan e- :UP yüzünü, bileğini k.anatt:-

Hakaret sabit g•:ıüldu · · ı ·n 
ve vuzifo b:ışııırJ,,111 blr 'ff-·U

ru hakaret etmek tir l<lyısile 
ceza kanununwı 2G'l ıncı m .... d
d?~uıin birinı:i }:\.;1ndint'• göte 
bır ay m !detle hs.11~ ne \'C 3G 
hra pn.ı·a cezası.na r';ı fd .. mi _ 
yeti'.ıe, döv ~' dh li,.,,l,·n be· 
rachne ve Ulviyen.U: sabıkası 
bulunmadığı, mahkcnk'•-' ki Jıı:ı. 
lı. de na"'ın dikkalı:> alındıl>ı 
ı~ııı cezasının <la te•·iline kw :u 
ver ldi. 

vi ilm: •liı". ~i - b:ıln.\'ll ı_kı bıne -~ f· 
o.t . ı umn~ ıştirik etn1 ~·· 

Araba çarpZ\r"'k yaraladı Tasrı;f bir l: ı~ giinc ımcI•f 
P. ncıt.l:ı a-i üş sokaoın• l3ı e erec k ve 1nUaı1 

- F..rcnköyiinde!. 
- Erenkö•riiııdı! mi ! 
- Evet! Ôra.da aru.i ucuz 

imiş!. 1 Bir l!'nbire zaptemediğim bir 
h yecanla. bi.r.i merakla dinle -

deceknrio! gını ' • dliğnıesini kopardıgını 
· (Arfıı:•ı var) \. _________ _ --- --·---' 

d& ' d:ı o ' :ı.n F. UR!"UI ı ·t ı 1 Altıncı • oterl ':t. 
fu · ı c • k'tJ !e g.,ç •kc y;ıı • ıp Bin~" · n lnı~ıiıl.' 
Rı;t" bin iılııı:e ettiği araba ~ar• Y pıl .. k keı;ı<I net.i<ı tiP 
j)<tt':ı.k kolundan yaralanmış ve okuyu< ı!ttınıtz.'\ vıiclct ıısı'' 
ted 'bı yaııtır•lmıştır. Su~lu a- m.iz hediyc:er takdim ki 
ralı l·ı va.blanın»tır. lt-ca_k_t_ır~·---------



... .. ... ~ ... 
----------

1 ~a:ı::m:ıı:ıı:ıııı;:;;11-=ı::ı-======-~~ H er ::===:--
Komi tacı şki 1 Sabah 

pııı11::ııı-mmm:ııı11::11:11111:111mm:-.-D111111111m::::ıı-~ Hak, adalet sevgisi ,,,. 

t::X4D .w == __ [_ . 
~--- • 

1 Şinıdilik -w 
-==Bu kadarf 
Japonya meselesı 

.., Yazan: lJIURAD SERTOGLU değil, sadece mu· 
kabelei bilmisil 

r--1~ FELSEFE ve EDEBiYAT ~f-, 
Tabiatı taklit hüneri musikide ne 1 

derecege kada mumkündür ? i 
l
ır--------~ ________ ,J J aııon hariciye ıı..'IZIN "Mat

suoka bir Amerikan ı:a· 
zct.esine beyanatta bulundu. Bu 
beyanatında :>ğer Amerika Al
manyaya karşı lıarbo girecek 
olursıı JaPOnya.nın d1 iltifakl:ı.
nna. sadık kalarak Almanyauııı 
yanında Amerikaya ve İngilte· 
reye karşı yer alacağını şöyle
di. 4 

"Tabancayı adamın göğsüne ve kar· 
ıaıııa boşaltacaksın. Sakın başına ni. 
'!'il alma. Uzaktan baıa sıkılan kur-

k or husu 1 

H er iki taraf da hava hü-1 
cumlannı şiddeUendir

diler. 

YAZAN: 
(Sbastian Bıwh = S. Bah), Her kim ne derse desin, b.;n-
[Handel] (mendelssohn =Men 1 fi• LQZOF ce (tiyatro) baı,;lı başına müs-
delzon) ve (Beethovcn = Bet- j tııkil bir mühim san'attır. Ve 
hoven) gibi emsalsiz dahilerin bazı mütefekkırl.,,iıı, ve estetik 
~~'!.erine g-elince, bu hususta RIZA TEVFİK frlimleriııin iddia ettiği gibi, san-

~unlar ekseriyetle boıa gideı·~· Denilebilir ki, şehirlere atıla
cak bomba cayısını iki rakip 1 
müzayedeye koymuşlardır. Bir 
gece Almanlar İngiliz şehirleri
ne beş yüz bomba atıyorlarsa 
erteı;i akşam İngilizler düşman 
şehirlerine bu nahoş hediyeyi 
iki misli ol~ iade etmektedir. 
Hillasa dehset ve tahribatını 
gün geçtikçe biraz daha arttı
ran bir ölüm ve a.teı, yağmuru, 
her gün şiddet ve kesafetini 
biraz daha arbrmak şartiyle, 
muharip illkelere mütemadiyen 
boşan maktadır. 

hukum ve salahiyet sahibi olan !.:••muıımı:ıı:ııammı:mm7 
musiki iilimleri ve münekkitleri at, hariçteki tabiatın değil, ha-

~ 
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kuvvetle iddia ediyor ki, bu a- - 23 - yatımızın. hiiliitım ve cilvelerini 
damların zerre kadar, harici ii- canlı bir surette temsil edebil-

Bu gayet tabii idi. Japon ha
riciye nazın el"ette başka türlil 
beyana! ta bulunamazdı.. Fakat 
ac:ı.ba lıakikaten Japonya viıdcl-, 
mi.:; olduğu harbi yapa~ck mı

_'Alı ~öueri boğuk bir sesle 
llOylemişti. Fakat yüzü çok 
Ciddi idi ve gözleri her şeye ka
l'a.r vermiş . bir insanın gfü,leri 
~ parlıyordu. 

- Kendi k:ılbine mi dedin? 
-Evet!. 

. - Anna, w:ı wylliyorsun ~ ::ic
ıı..•n gibi güzel, senin ::;ibi harilcu
IAde bir genç kız nası loluyor da 
ô!n:ekten bu kadar ren·asızca 1 
~yor. Şimdi seni bu ka
tıırından vaz geçirmek için büs
hütUıı ısrar edecegim.. 1 

_- Hayır Yıı.ııcf! &yhudej 
\lgr-.ışaeaksııı '. &11i karanın
daıı hiç bir ~y vaz g«çiremcz. 
. - Karde.~ini bu kadar çok se-

vıyorımıı demek? · ı 
- Evet! Zira dünyada on

llan başk<L hiç kimsem yoktur. 

- Peki ya. seni seven diğer in-ıi 
ilanlar? 

- Kimler 
- Kimler olacak? Arkad~-j 

!arın, a§lkhıın .. 
Aıına, Yandin bu sualine sa

dece <l.ıdagın ı biikmeıde cevap 
verdi. Arkad.ıçl:.rı onun arka
llltıdan ne yapacııkl:ı.rdı? Hiç! 
Seıki sadece ·'z:ı.valu kıu.ağı.ı:!,, 
deyip 2'e<;ecekler<li. Aşıklarına 
i:elince, o ı;.şkı tanımıyordu. Bu 
~orkuıu şeye hayatında rastla
lllaınıştı. 

Yanef, ı:enç kızı lcarannda.n 
Yaz geçiremıyece-Jini -görıince 
n~,ar razı oldu: 1 

- o ha!Je Mana Mülıizim c~- 1 
llet hakkıudtt malik olduğumuz 
ıııaıumat.ı vereyim. Millazim 
Cevdet şimdi bır sc'-var müfre· 
?.e kumandıt.ru olmuştur. Ve 
l<lllka,.delen mınt..-ıkasına U• 

ıııuınt komandan tayuı edilmi~
tır. h'akat bu loasabada fazla o
luranı:ız. Ekı;eriya küy köv ge
~· ancak lıaitada, va.but on 
~ l'iinde bır defa, muhakkak 
8urette Kalkandeleı:e "elir. O· 
l'ada bir kaı; glin .kalır. İşte bu 
.t.ılaıiın bcliisı adamı ancak or& · 
'.!b-· emin surette yakalamak ve 'ı 
lı:".ıır dtinvaya. göndermek müm-

bir soğukkanlılıkla tekrarlıyor
du. -

Komitacı anlatıyordu; ' 
- Onunla karşılaşır karşı

laşmaz vaziyeti müsait gördü -
ğün anda çantanı açıwaksın. 
::>özde bir Şey arıyormuş gibi 
karıştırdıktan sonra mendiline 
s:u-ılmış olan tabancam çıkara
caksın. Tabanca mendile sarıl
mış olduğu için ilk nazarda dik 
kati celbetmesine imkiın yok
tur. Sonra birdenbire tabancayı 
karşındaki adamın göğsüne ve 
karnına doğru boş:ı.itacaksın .. 
Kat'iyen ilk hedef olarak başı 
intihap etme! Zira baş ufak bir 
hedeftir. Oraya nişanlanan 1 
kur~un ekseriya boşa gider. An· 
cak kurşunlarının hepsini sar
f etme! En az iki kurşunun da· 
ha kalm:ı.lıdır. Senin kurşun • 
Ja.ruıı gövdesine yiyecek olan 
adam yere yuvarlanır yuvar-

1 h.nmaz yanına yaklaşacak ve 
gcri kalacak kurşunları o za. 
man mhat rahat beynine boşal- 1 

tacaksın ! . ı 
Anna Sofyadan ayrılırken 

biraz heyecan duydu. İşte, o 
da öliime gidiyordu. Bu tehli
keli teşebbüsten sağ kurtula- J 
bileceğine kat'iyen ihtimal ver
miyordu. Maamafih içinde SJJ· 
la bir pişma.nlık ve teessür yok
tu. Bütün kalbiyle inandığı 
Makedonya ideali uğrunda öl- 1 
mek, _ona keder, yeis değil, ga
rıp hır zevk veriyordu. A.~kın 
ve şehvetin verdiği zevke ya
kın bir zevk 

Kalkandelene bir öğle vakti 
va.sıl oldu. Arabacıya, doğruca 
kiliseye cekm~ini söyledi. Kal- j 
ka.ndelendeki Bulgar kiliııeoıi 
şehrin bir kenarında ufak bir 
bina idi. 

Kiliseye girdi. Ve rast geldi
ğı ilk kilise hademesine Balın 
Borisk görüşmek istediğini söy 
ledi. Baba Boris kilisenin ya
nındaki küçü.k bir evde oturu
yordu. Genç kızı hemen kabul 
etti. 

(Arkaa. var) 

lemle a.lakalan yoktur ve eser- Ve hayatımızı tam:ımiyle taklit ı mek hüneri ise bund:ı. tiyatro 
!eri kendi ruhlaı-ının ifadesidir. etmeyi yegane ı;aye ittihaz et- kadru- Jn'1vaffak olabilen hi~bir 
O halde, musikiyi, tabiatı takli- mi;; bir san'at Yarsa ancak ti- san'at yoktur. BLt muvaffakiye
de mecbur olan san'atlar züm- yatrodur. Hiçbir san'at hayatı-J ti de manzum \'eya mensür ya
resindcn tarrıamcn ayırmak la- mızı onun kadar canlı, onun ka- zılınış olm=ndaıı değil, iıısan
zımgelir r··ı. o halde tabiatı dar etraflı, ve onun gibi (tama-! ların her türlü hareket \'C te
taklit kaydından büsbütün kur· miyetile = intcgr:ı.lcment) tak- ı ııebbüslerindo lmkild saikleri o
tulanııyan gi.İZ{'I saıı'atlar, an- lit edemez. Bunun mutlaka lan gizli ihtiraslaı ı, arzulan, 
cak resim ve tasvir ile h~ykcl-ı manzum olarak yazılmış olma- fıtri temayülleri, elh1::ıl insan· 
tra~1ık ve bele tiyatro ı;an'atı- sı ~art değil, belki külfettir, hat- Jarın muhtelif ve bariz seciyele-
dır ta şiiri israf etmektir. Biz ha-

Tiyatroyu hususi bir san'at kiki hayatımıuia, ailemiz ef- rini Ye mizaçlarını (vukuat do-, 

tlır? ........ .ı v ~ 
Japonyada söz .• ' 

orJunundur 
ı ... 

Acaba muhariplerin gözleri 
kızıp bir gün müsabakayı azıtıp 
işi zehirli gaza dökecekler mi~ 
Bu gidişle buna ihtimru vermek 
akla mülayim geliyorsa da karşı 
tarafın da ayni silô.hh mukabe
le edeceği dü_şünülUrse bu teh
likeli teşebbüse pek te giril}il
mek istcnmiyeceğine hükmet
mek icap ediyor. Yoks:ı İtalyan
lar Habeşistanı fethe ~,ıktıklan 
sırada vatanlarını müdafaadan 

1 
ba.şka bir cürümleri olmayan 
masum Ha.beş muhariplerine 
)sarşı kullandıkları zebitli gazın 
mebzuliyetine bakılınca muha · 
ripJerin şimdiye kadar bu kah-ı 
be sil&hın teSirinden iııtifadeyo 
neden kalkışmamış olduklarına 
bir ceyap bulmak ~kül olur
du. Anlaııılıyor ki ancıı.k muka- 1 
belei bilmi$il tehlikesidir ki ta. 
raflan inııa.n!ık kaidelerini ~ö · 
zetmeğe mocbur etmektedir ve 
şayet bahsettiğimiz o harpte 
Habeşlerin de ı:ehirli gaz bom
balan ve bunları atacak layya· 
releri ve tayyarecileri bulwısay- 1 
dı Habeşistan iperit yağmurile 
sulanroaktan kurtulurdu. ~ 

(yani güzel sa.n'at ~belerin<l~n radile, veyahut hariçte dostla- layısıle pek i~i temsil et:rıesin
biri olarak!) teJ.Akki elmiyenlcr ıunızla vo herkesle konuşurken dendir. Yoksa tiyatronun şiir
az değildir. Zannedersem buna' manzum olarak mı konuşuruz?. deıı çok ziyac~e pııikolojile alfı
sebep, onun şiir veyahut neair 

1 

Öyle bir mecburiyet olsaydı, 0 l.aJt vardır. 
aksamından olması itibarile, ne müşkül ve çekilmez bir bela 1 Madem ki, bah~imi~in eıı mü
san'atın edebiyat kısmında za- olurdu?. Ben, hiilıl. bu ya.5ımda lıinı mesc!e~ı san'atta siibjekti
ten ve mahiyeten dahil bulundu- J merhum Abdülhak Hıi.roidiu 1 vizmin ı;;eklini tayin etmekti, ve 
ğuna inanmaktır. ötcdenberi lirik şiirlerini okumaktan o ka-) tabiatı sadece tı.klit etmeye 00. 
büyük şairler trajedi ve kome- dar zevk alırım ki. ok:ıdu.kça o- J del karihadan bir şey icat ed.~
diyi manzum olarak yazmakta 

1 n~ kudreti gözüınde büyür; IA.- bilmek davasıydı, bu hüner re- , 
bulundukları için, herkeste böy kın manzum tiyatrolarının beş simde, ve tiyatroda nasıi olalıi- \. 
le bir kanaat hA&I oLrnu~ ve yer- sahifesini içim sıkılmadan oku-
leşmiş bulunsa gerektir. Halhu- yabildiğim.i hatırlamıyorum. lir? .. diye bana bir sual ı;oruı k 
ki benim itikadımca. tiyatro na- Yalnız Şeksprin . bence malum zamanı gelmiştıı-. Geletek maka 
mile bir uzun manzum mııhave- olan - üç beş piyesi müstesna!. hleyi ~ m~hi';'1 ö>Jalin eı:vabına, 
re miızbatası yazıp kitap şeklin- Ötekilerini henüz okumadım. asr.,, .. ~,,egım ··· 1 

Bu sual, cevap vermecl~ıı ev
vel şu hakikati bilıneıniı l&.zım· 
dır kı Japonyada ~öz diploma· 
tın değil ordunundur. Or<lu bir 
şeye karar vermeden lıiikiıınct 
hiç bir i;. yapamaz. Dürt :<em• • 
deni>E-ri ı;ittikçe artan bir hıı1l:ı 
devam eden Çin . Japon lıaı·biııi 
göz öni.inde tutarsak J;Jpon)'a· 
nııı b:ı imtihana girme.i iciıı 
kt..ııdi~iue iyie:e gü\·t'!nıne8i \'8 
çok hazırlıkla "lma,;ı icap d
tigüıi anlarız. .__,.. 

Kara kuvvetleri 

Japonyanın ha.rbe giz·n1t'si 
rlünya harp nıu~;ızen.,si üz,•ıfo
de ne tl'sir yapabilir! Rugiinkü 
J~ponya ıle Amerika Mkeri ku7 
vetleıi anısında bir mukaye'<ı 
y:ırarşak karada dört ~enedcn
beri deYam eoien Çin - Jııpoıı 
harbine ra~ıllen Japoularıa d:1. 
ha kuv\•etli olduklarını gürüruz. 
l<'ııkat Japonl•r ou ku~~·elleriııi 
ancak Hindistan Ye Ho1Jand3 
Hindi..'itanıoa. kaı~ı ktıll;ın:ıbilir-

de ba..--t.ırmak, tiyatro demek de (Bu cihetleri edebiyat bahsinde • ', Cünye • Liibmuı .

1

. 
ğildir; tiyatro, ancak. insanın, tafsil ederim!) 1 , • Dr. RIZA TF.YFİK 
sahnede temsil olunan. aill VP ------'---------------------

içtimai hayatının vııkuatıdır. Evleı· ve semtlerde Don ve kıradan 1 

r .. J (19ZS • 1929) aa mı iif i sığınaklar gelecek zararlar 
1

. 
ay, Neuy<Yrklia oturmu.1twn. Tn- yapılacak Ön!enecek 
lebe yurdunda şark felae/eınne / 
dair dört lwıı/erans vermek için İzmir (Yeni As.r) refikimiz • hmirden bilJlıiiiyor: Malısul 
davet oluııdmıı uc bir hafta, o den: Pasif korunma komisyonu mınlakalannda don ı·c kırağıYll 
me,yh"~- mües.reaede ."!'-~lir J.:al- ' dün vilayette valimiz ba.y Fuat vaktinden evvel tespit c-Jerek 
dını. Dünyaıım ım büyuk kemtıtı 'l'uksalın reisliğindo toplanarak bağcıları haberdar etmek iı1.e
ü..stadkırından Möayö ( EMslw) ruzııamede bullınan maddeler re Ziraat Vck1i.lcti t:ırofıudan 
~ ~ootıi_ ~t. Y~'.,~ i.Mınl~!'İ· üzerinde tetkiklerde bulunmuş / çok faydalı tedbirler atmmıştır. 

• • • "' zikreiti!]tm bi'!fuk bestekar- ve bunlar hakk,nda icap eden Don ve Kırağı olacağını bir 

Ş "--L larnı bn:' ~r{l(Jlannı Rumanya- 1 kararları almıştır. Havs. taar- ı kaç gu.· n evvel habeı· VC;ren filet-1 
u mw;•a.uede de gögteriyor ki 11m /lısu_"1car. ketnc>ıct8ı Enos- ruzl•~fta karşı alınması la"zım z -

harpten uzak Jıalroarun en esaıı· ı kodan dimedım. Bu aene başııı- , ~v· . • . ler ıı·aat Müdllrıü~ vao;ıt:ı.si-ı 
lı şartı var kuvvetile harbe ha-

1 
t1a Bağdada davetli bvlıındu.ın, gelen ted_biıler bıllıassa kazdı- 1 le bütün ziraat nıcnıuı-luklanruı 

zırlanmaJı ve daima harbe hazır üç o.y kaldım, yine 0 büyük nlacak sınerlcr h.akkında hallıı- dağıtilmıştır. Herlıangi bir don J 

buJuıımaktır. HaOO.iııtatı :tehirli l>este.lcôrlann ıı.ı..... par(lalannı, 1 mıza faydalı malumat ve l:ıtbı - 1 ve ku-ağı vukuu ihtimalinde bağı 
gaz hombalım altıııdıı. boğuJdu. 1 Maarif Müs1eşan Fudtl Cenıııli katta n:ı."3.ra alınacak esasları 1 eılar haberdar edilerek bundan 
Çünkü mulı:abelo imkılnınJan Be.ıtefetıdiniıı /oıwgra/ında diıı- göstermek üzere viUlyetçe bk ıı;elec.>k zıı.rar!arm <.:niioe ~eçi-
mahrumdu ve ,ayet Avrupa ııe·' !edim. broşür h: zırlanarak tabett.iril -ı lecektır . 
birleri henüz rehirli gruı.ı tat- I !"!'!"!!!!!~"'!"---.....,.'!'!"!--!'""!' m.iştir . '""'!'-'"!!!!!!!!!!1!!''!'!!'!!!!!!! .... !!!"'-~~ 
madıle.rsa bunu her şeyden ev- :meı.ıi tclıdidine boı-çlıı bulwı- Bu broşürler ha.ika dağıWa • kaı.acaklaı- her sem it• de umu-
vel ~azlanan tardın da icabın- 1 maktadırlar. ca.k, müsai<l bahçe, arsaları o- ma mahsus ~iperler bv.ırlaua-
da ayni siliıha müı·acüt edabi!- 1 A. Cemeletlclin Saraçojla lsnlar kendilerine ait siperleri, caklır. 

ler. · 
Japonyruıın h:ı.rlx> ı:ırnıt."I<: 

dört 3'·ncdenberi yıpranan 1,11 
kuvvetlerini ikiye a}~rması icap 
e?e.;Pktir. Bu itibarla ;•eni a\ıl.ı 
cak olan bıı t·epht>d<' '11' ıı:· "J.ıi< 
bir n<'tice :ı.labilmt>leri bıı: ha} ı; 
,e;i.içtlir. 

Deniz kuvveti-erin~ 
-----~ .· 

1~undan hır ka•~ sc~ı .... " ....... t"iint? 
katlar Amerika doııar.:nasile .ı,,. 

Ulldür. J 

~Sende bunun için doğruca llll'~iiiiiİİİİİİ--ii;ii~"jıiiiı:i~~it,;~iiiii~iiti--iiii;i~İ;iii~~~~~iiiiiİİ--~~~~~iitjii:t~~~~~~~~~~~~~iiiİ~~~~--~İ;jjiİt,dj~~~~~t;;iii _. _ lkanılelcııe gic!eecksin. Ora- '!: 
~ bır ev iatıcar edeceksin . Ve 
1~ete b.1şlayacaksın.. Müla
Zltıı Cevdet kasabaya geldiği 
~anlar fırınt kollayarak ve 
~~a. yalda.~a.k kcıı.d.iııini öl· 

pon -!onanma::;.1. ara.sııı·la rc:;nıe·ı 
3 - 5 nisbetinı.le .:\metikahl· r J ... ·
hind~ bir ii,;tünlük v •rtlı. };u 
nisb,,t o zamandanb,., i pek de
ği~meıni.1tir. B!lakis Çin h:;rbi'l
cie- Japon don!lllm:ı sı nP. drı oJs'\ 
yıprarımı•tır. Biııarn.1leı·Jı iki 
taraf harbe giı·Jiği taJ..di~·dı .. ka
w.n~ nrutl;ık ;;urPtle lııgilt~re -
Am~ıik:ı tarafınrla ol~ı·aktı.-. 

Uteceksin ! . 

t"~~· Y anefiıı sözlerini, gö
~ bıle kırpmadan büyük bir 
ne{ kkanlı.!ı.k.ıa dinliyordu. Ya· 

devanı etti : ı 

1.::- T~bii bu fırsatı yaratmak 
~,aınıyle sanıı bırakllmıelır 
·""11?1 ~kin bu izji muvı,ıffaİr.ı -
Y{"..'!.': haşarmanıı milı:;aittir. 
' :"""atıdelcnde bir ev bııl.ınall 
illıi de bizut ben ii;re:-ime alı· 
~ın.. Bunun için yarın sa· ' 
, . erkenden hareket edeceğim, 
~ l~a.qabaya vanr varmaz ki
~ gidersin. Oranın papaııı 
Oı: Bori.q bizim adamımm.lır. 
fı ~1 beniın ismimi söyiemen kii· c:: Seni <lerlıııl evinP götüre. 
llj tir. Ayni ai<şam ben ele se. 
o;e 21~aı·ct ed'!<·ej;-im. Şiıl'diUk 
g;~ uç giirı için Pa \'do köyıına 
,
1 

ereıc ııiliıh t«limleıi yapacak
~~-· Her ne kadar iyi tabanc11 
~a~lannıa:ıııu biliyorsıın da bu 
~ ı deği.iwr. Hu hususla bir 
«ıııı da.ha ~k-><iı yapman li · 

dır, 

rı~nna Yanl'fin yaDmd~n ay. 
aıd ılıtan ,-,r,nrıt g!"lliıı bir ncft-.ı 
~ Va7.ıfcsıl'i ifa etm.is bir 
~ ~hat!ıgı ctuyuyol'iıİ. 

k l~ı. günl\ küçilk arab'I 
~ttıditını Sofva.ııın bil' k.,· saat ... eı.ar . . -. 
v· eeınd,. bulıuum Pa,cln kö
J\ln"' ··t·· le b· ı;o urdil. Ilı. tam miinasi-
bi •r Eulga.ı· ~öyü idı. için.it• 
cı~ fok TUrk yoktu. ı-:ow:t.a
ı-ın~ bıı ~üyiin ~ık ornıanhkla 
Y~ı a sıl._h \ l' bomba talimleri 
kedaı ht"<h .. rıııa lcöyde Ma
hat 

011~·" k<ım!tııı·ılar:ııın i•tira
'"'<l,,Y~rı ·r17.ife-~irıi ifa e<len biı
evd • aldı. Her st.balı .. ~keıulen 
ca4;n r:ıkıyo" ve kendisin~ ho
tııııı:'ı Ya.ı>aıı i1ir lmmihcı ile nr
Jıa,;; f 11 <lahy,u-. Orada eYvelce 
da r •nnu~ kill:ük bir mcy<laıı
Yl{I sa.,, ve ~o! Pile aleıı talimleri 

~Yoı:du. ' I 
1'-ıt~~,'.1' 1lacı, iri" g<:>ıı~ kl7.ln bu 
li"' ·i »ıhha!~ .. teı; edebilnıe>-' 
ı... -· laYr<'t edi·1<ırolll. K«ca tn-. ...,_"·ı . 
Li'- · .arınanın beyaz elinde 41,, 

.. eın.ıy 1 · • 

Fakı;t bu lıarp, tahminden 
~·evi ilan edilmişti. Alman ef. 
kiınııdaıı widdetli bir sarsıntı 
hu.sule getirdi. Bütün impara
torluk ani bir bir hiddet ve te
hevvürle s3l'Slldı. 

a• 

YA 
ka.ddüm eden ve bu l:nıbi tah
rik eden vaziyeti •rde de en ge
niş mıi.nasiyle faal ve ı-.afizdi. 
Büyük crkiiru harbiyenin 1,a
bitleri ayni kanaatlerle vı• ga
yet sıkı arkadaşlık b;.ğlatlylc 

Almanyanın vaziyeti, o sıra- • -------- -------- ---------------------,. birbirine bağlı idiler. Bunlann 
!arda, harbin ka.t'i inhnamı in- ı ( y E N j 5 A B A H ) iN B O y O K S j y A 5 i T E F R j .< A S l ı orduya karşı r~bıtalan, cizvit· 
taç eden bütün diğer safhalı.- !erin en hı.nrctli deviı·Jerinde 
nnda olduğundan fazla buh • • • Rume:ı kilisesine karşı rabıtn-
ranlı idi. Henüz garpte Verdwı B 1 k kk 

1 
h lanna benziyordu. Kolor<lu ve 

muharebeleri pek ciddi inhi- a an ve Çana a e ezı·metlerı· orılu gr'1p kumandanları ile 
ı:amlara çevrilmek ~hlikesini Hindenburg bu dinin gösteriş-
gO.~terjyor ve Almanya bir ta.- . hTI" ·r . d old - Va zan . ' gösterme ... ·· (çünk· u·· bu yol hı·- !erinden başka bir şey dcğil-
raftao buna mukavemet için ın .1 ~ ı an esın e ugumuz diler. Ordunun mümessilleri 
kuvvelleriniıı büyük bir kısmmı belınyorcıu. . r--- . ~ aim müşterek gaye ve arzula- hususi bir dile ve müşterek sır-
bw·ay .. yığmak mecburiyetin- l~te böyle_ bır z_amand_a t~_- • M 1 rımızın yolu idi.) ·1ara malikti. G~neral Moser 
de iken Sommtdeki muharebe- ze, cesur, .1:Y1

. terbıye gorınuş, v ç o•• rç •ı ı 1 "Bizi ayırması mümkiin O· bunu bize JÖylc iz.ıh etmekte · 
ler ı:cnişliyordu. 500.000 k~şilik bır Rumen _or- • lan fikir ihtilô.flan kolaylıkla dir: 

B •ta alılar b··t·· k 1 dıısu terazırun karşı gozııne 
110 

kayboluyor, o kadar kolnylık-
rı ny u un ayıp a- ~tı!ıyo e Ce ·" 1 "Alman erkanı Lartiw•, i, • • r v rmen oıuu arının la kayboluyordu ki ııe beıı, ne '" , ,., 

rına ragmen muharebe"" ye- f tıd ld - büyük birliklerı·n ktıııı,·ııı,ı.·ııı . - . .. .. , ~- . en zayı , en sarsın a o ugu k o bir fikrin zorla kabulü su-
ru fı. kalar surmeye ve muthı.ş cephede mücadeleye katılıyor- ~~P ~~~ a~~r~~If iy~~~~~ retiyle münasebetlt>rimizin ha- l;ırİ arkasmıLı.ıı harekatı iılarc 
hUC:uıı_ıJ,ır a.~mıya devam cdi- du. Ayni darbe ile Almanya, metlerin harekatının yüksek ledar olabileceğini düşünmiye eder.,. 
yoılaıdı. Almanların garp Petrol ve zahire gibi hayati idaresini ellenne aldılar. bile valili bulamıyorduk... Onların ve bizim 
cerhesuıdc ıns.:ıız kaldıkları Rumanya kaynaklarından Bu ihtiyar mareııaliıı seciye-
~z-~k: en buyük tazyiklerden mahrunı kalıyor, biiyük Ma- Hi nd en b U r g i 1 e si ve vatı.nperverliği onu kıs- usullerimiz 
bin_ ıdi. Alman kıtala~ın ma- car tarlası da müthiş bir tehli- kançlıktan muhafaza ediyor- ' 
ııev,yalı Verdun da ~gradık- ye mnrıı.ı: bulunuyordu. Ludendorf du. Çok ihtiyarhmış olması ve Miralay Hentscb'in 1914 de 
!arı muvaffaluyetsızlilrten, . . . 
" • 1 f ik k 1 k Ablokanın tesırlen hır ta genç!ig"iııden beri haı-n san'a- Marn muharebesinde muhtelif 
"'"'nme ' e a uvvet er ar- • .'. • · Hindenburg ile Ludendorftı " 

d , · lard d rattan harp maddelerı ımaliıtı tınd:ı. bir çok deb-TL0 ikliklerin. ordular uinumi kararo-;1lıbu-
ŞJBın aı<ı yıpranma an o- · .. .. ·· ·· • • · birleştiren ~aikler nelerdır· •. ., .,. 
l f b. h ld idi. B"tk· nı b111 turlu muşkulata ugra- husule gelıııiş olması lıarekiı- nı ziyaretine ait menkı~ler 
ayı eua ır a. e . ı m . - · . Hindcnburg bu birleşmem 

lik .. ~ muharebe me••ıanlaru- tırken dıger taraftan Alma_ n_ . , · tın teoebbüs, hazırlık ve tat- hala herke~in hatırındadır. 
• ~ ,~ h lk k t k "bahtiyar bır evlenme., olıırak ' 

~~~~ı!a;:~~~~ni~~ıı;:?;~t k~'Bıy~ı'.~u m_u aveme uvvetim ~~la~.'.Y~~rY~de"~a~in;~ ~~~ :~~f~~ı~!:~~~~~~a.şfııö~ m~r~~a~~a~~~~:~nt~ı~: 
te düşürmü.ş ve kı.ş gelinceye .. u mü~kü_I ve hcn:en hemen ]atıyor: bıraktırıyordu. Fakat en mühim sil eden bu z.a:bil erkan; harp 
kıı.iar haftlilarca daha b'1h- umıtsız v:u:ıyett\! ımparator, kararlarda nza ve rouvafaka- reisi Bulov ile d"1ıa bu adam-
rana ve kararsızlı~a mukave- Alm_~n millet~in hissi~atına ''Üçün~U bi~ adam için bu tini bildirdikteu sonra karşı çı- cağız yatağındarı kalkmanuş 
met e'nıı>k icap etmürti. tercumaıı oldugum_ı. bıldircrek neviden ır 17' remiycl içinde, kacak bütün mukavemetlere iken yanına ı;irmL~ ve onunla 

d beri to karşılıklı liyakatleri takdir 
Bu ~u,.larda Avusturya da ıız;ın zaman au ımpara !· etmek güç bir iştir. İkisi <le ve işaretlere bütün Ral:l.h;yeti- bütün hayati meseleleri miJn._. 

•-· -ı· b. t • uotı \'e lugun ııark J:udutlannı faık d.. .. . nın· agır· lıilı il~ k'rs.ı ko)·uyor- kasa etmışti. .,,r ınag u ıye e ugran ~ ·· · .. aynı· ""Yi uşwıüyor ve avnı· ., - u - • 

h . . k- g" du~ınan kuvvetlenne karşı mu- .,... , d o ·· ·· ·ı · Ki k' k 
L-rnup_ ~-ep esının şa: ı sa_- dafaa etrniı; olan iki askere şeyi yapıyor .O kadar ki bun- u. gun ug eyın u un a-
lanı bir surette teessu. etmek- döndü. Bu iki asker hala iti- ]ardan birini ekseriya diğerine Hülil.sa aralarındaki itilaf rarg:l.hına gitmiı;, batta bu ku-
ten ıızalct• ·t t ynı· \' ınt· 1 ·r harbin devanunca tam idi. Hiç mandam görmiye bile lüzum "' barlarını muhafa7.a ediyorlar- aı emil e ısas arın ı a-

Alman ya büyük dJ. Rı:manyanın harp ilanının desi telakki etmek mümkün- şüphe yok ki her şeyi idare e· görmeden emirlerini Kııbl'a 

müşkOlfıt içln~e-
ertesi 0inü, yani 28 ağustos- diir. Ben, general Luden- dı-ıı Ludendorf idi ve Hinden· tebliğ etmişti. Altıncı ordu 
ta imparatorun askeri kabinesi dorfun kıymetini derhal tıık<lü· burg en mühim meselelerde erkiını harbiye rei.-;inc kaı•şı 

• reisi tarufıııdan yeriııe gene- etıni~ ve derhal benim ilk vazi- onun idaresini kabul etmi.şli. olduğu gibi diğerlmiııe de ayni 
Rı.;ı, ıfalgru;ı yayılıyor ve ral l<'alkenhayn'ın yerine Hin· felerimdeıı biri şu oldui:unu Mümih kararlan Ludendorf muameleyi yapm:ıkt-ın t;ekin-

bumın ne zaman dura~ağı bilin- denburg ile Ludendorfun ta,. anlamıştım: veriyor; Alman ordulanru o- menıişti. 
miyordu. Binlerce Çek askeri, yin olunduklanııı haber verdi. "Onun zihni kuV\·etine, he- nun tecrübeli eli idare ediyor- Böyle va.ziyetlerd,, Britaııya 
dilııman $.ıJına geçiyor ve bun- Hakiki miuıasiyle bu ihbarın men lıemen fevkalbeşer olan du. ~rkiını harbiyesine mensup bir 
!ar ywiden teşkil edilerek har- bir azil mahiyetinde olduğunu çalışma kuvvetine, yorulmak Ludendorf büyill< Alman zabitin kullanacağı lisan şu 
be sel'kediliyordu. !talyanla.nn mülihııza. eden Falk:eııhayn' bilmez karar fikrine mümkiin erkanı harbiyesinin :ı.clamı idi ola.bilir: 
.AvU!lluryalılara kar~ı fzonzo- derhal istifasını verdi ve o ak- olduğu kadar cereyan scrbes- ve bu askeri makam, Alınan· "General, yahut ordu ku
da mukabil taarruzları inki.<jaf şanı Hindenburg ile Ludendorf tisi vermek, eğer icap ederse yada nafiz ve faal bir makam- ıruındanı ~u talepte bıılunu-
ctmekt~ (di. \'e Avnı<tuı-ya - biri erkii.nıharbiye reisi, diğeri yolunda çıkacak manialan sü- dı. H~ v:tlmz 52 aylık harp yor . .,, , . 
Maearistan imparatorluğunun umumi laınırgih rei~i sıfatla- pürınek üzere ona kolay!Lk esn•smda değil, bu harbe te- ""'r.("' \-:ıı-.r.··· "'~" Ve korr.itıu·nnıı 

ı;:ı MU.I<~. d"l"l'iıoi ilil; · •lfllıılliııııl __ lllll_Wliııııl ... llil-W"11flllıllil---"11111'11i1 .... illıl!lllllıılllll ______ , 
(Arkıı var) { ., ._~ .... ··. -·-

Hava vaziyatı 

Ila;·a ft1..ikiyetinı .. ~e!inc·t.. .. : 
Çin hal'binin Japo 1 hn.v:t ku\·· 

1 \'ellt1'inl de yıprandır<lı~ ınuhak 
kuklır. Ma.tsuokanın F0 1' yrptı
ğı Herlitı seyalıatıml" Almanya
daıı tayyar,, ıı.otın alnıak tcş"h
büslL··hle buL111..lu*u n1.Lat ı ili -
ham alınıı "' J:ıpuıı tnyy.ıı-clc~ 
rinin bı.:gü· ·ki.i ut·ak t.!'kilmiilür~ 
ııazaı-an :;eriligi. Çin lıaı bi için 
takvi).·es!ni düşündükleri lıa.vo. 
kuvvetlerinin Amccıkıu;ın v:ı
runda pek söni.ik kalrrcan·ı a~:i • 
kardır. 

Netice 

Nctic~ i'.ih:ırıyf,. J.::pon;;:ı 
harbe iştirfrk c~ttiğ"i takdin1~ 
dünya h:ırb m~ö ,·azw ''"inde e
saslı bir talıavviilün \'l'ku bııl
masıııa L1tiz:ı.r clrıemek Jfı,.ım
'lir. J;ıpony.:unn ınütlaiıaJ._;.,l 
an~-ak l'zıık.<rırkt:ıki hıgili• i\s
lerinı bir<tZ hırpahı- ve Ar.:~rı
kayı filosunun bir k!.~:ıur.ı P~· 
sifilt Okyanııc:mJa tutm.ıÇ. 
mecbur cc!er. 

MURAD SERTOÖLU 

Bazı kanunlarda 
tadi!Bf yapılıyor 
Aı:k:ırıl'lan (Telefon~:ı, 

•~:.ı. 1715. '.!87 ! • 3530 S.1'.'llı k.ı
nan.ların bazJ ma<lJ ıcri -ve hii· 
kiimlerinin Jcğ~tirilmeı i h• k
kıııda Dahilive Vckatetin•:o l.ıir 
kanun tayihası haı:ırhnınışt:r. 

Bu layiha.ya göre ,·ila:;el bül
~elcrinckn apjj-ıd:ı yazılı rcı:mi 
dairl~lerle mür!-~!cı,.. nyrı!
makta olar. talı.ıi.,,.t bir .ni!d -ır 
indinncl~tedir. 

Al 1715 numaralı kanunun S 
ırtci madJesin~ göı·p hususi ida
rcı bi.lt~e!eri l.ab8isat ~-ekı'lnıu•Jıı 
:ıynhııııkta olan yilule b;,- ~vn
ln n.,kdiye itfa kar;}llıı°(ı. 

BJ 2ii71 ıııın1ara1ı kanımıın 4 
iiucü mııdJHı:i l1ükmiinc g\Jrc a
razi vergisinden a}nlan yiivle 
altı nisbelindcki l!;ir:otıl Btı:ıka
• ı,;,_,._,t,i k:ilJırılnu~tır. 

(~on:; .S.J;1fa. ~ sı.ıt:.ın 1 ftl 
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' ~ Alic:: lan BGll-:ly y~ 
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t'Y".,"Cl f vJ:a.t de usta v~ 

J ı:r nı:ı~maı. h -ı r -

ı~ntraııctn!n r~urı " .~~4 ti 
ı ıf mr ver- ti. 

Fal • Kı.tr.ı ncı orta ın ı;· k
m:ırn "'tı. I.oca Yıısufu nerede 
bul c ne yL;-ıı.sıcalrtı. 

Ro:mi g·i~" Katrancı ~cl
mi;ıt. F.Ii.tr::~ !lın P~""li y.ure

r-clme teu mıık:ndı K>ıc:ı 
:ı ho .... uml pa; n.. ,-

4AW N 

a. .sın Iyı :-~10;u.n usta? 
-- iyı,un .. 

.. ~ gü .... j ~r. gele· 
cek m ~? 

LllP 

Vı_.cccğim nmr.: :-t, SC"rrc. t 
- .:etlen? C ·.,~·ycce mi

sin" . 
D yincc, Filibcli, kolunu g~:i

krc 
- ı lı, bu k:ıJ k rudu, artık 

t ... tu y .ı:a.Jıl i!re:.:r .. nı ?. 
- l • l , se::ıinle bı r güreş vap

~. l!>t...rdim. 
- 1 -:ı de isterdim, fakat na-

ı,-ir ı I • niş... dc:ii. 
Fi •Ji, sonra 'Mollaya şun-

ları Rorın~ştu: f 
- Scıı kiminle güreı;~·elrsi11? 

.:ıt."\ .. 
- h'.3:t. cı gelıni •

~ıra .. 
o.*-lu dn bur •J:ı iraio.. 
ıı IT:lil ı;-.>l e· iş mi?. 
• 1 

- A -· La gelmi .. ccck mi, 
,j."o~t'f ~ ,. l;::ıı- O, 

ı--1~ G lrur mu?. Muha..tcl~::ı.k çıkar 
" i=di. r, ir .. 

~--~~-----

·- -------

xENl SAU.\ll 

J H R~~ V ~ZiYETI 

l 
Hava kuvvetlerine 
fJağlaııan ümitler 

J . ..,; iti. l 
l J ' r:.ara _.:. ~n1r: ]ın kolu 

~ onu ,,Unıu.;tlı.. hoca ars-nri 
li.... bı 1 m k i 1lE knlı·.. tı. 

na:ui günşnden evvel, Koca 
\ • .JC..ı ~ ara Ah. le 
ıı: .._.. ~ı ie kon.,. muqla.ciı. 

1 ı ı Ut:Uf, r'ıl.b• li Karıı 
Alı ın 'Sok ıyi arkudaj1 ıd.i. 
!Iııt F: · ılı K'lra Alımr:t, 

K a Yus • .o.~~, .. 1\vrtıpaya 
r.ıt:ni 

Vil lrL-ı, 1. vropad,ı. ~ C<)-
1 • ı \~ l . l ~kat, oklt ,ı az o!du 
f" :.t.a.. rJiJlayı Koca 17"u. ,.,.f ka-
h . r r.-:·1\affakiyet k:.ıı:anarııa
ını ı..l. 

;. ClC<l. \ u:.,W', Fili bel iye roru
yc.r fo: 

- :u, !folla ile ne ya.ı;:ıca
ğm d 'Sl?l ? . 

- Vall:ıhı, bu Çolak r,ok çe
tın g;,zükü; or •• 

- Evet, ufak adıurı ..mma. 
r,ol· çctın ve öta.gilrcs<;i.. 

ialı ı; bi heri 'i "yl" üst 
iiate lııırcaması da göstuiyor 
kı • i; n ve, •Jııt&. 

-- Bi!=ın ne yapacağız bu 
lıoca ile! .. 

- 'r.vct, kolay değil.. Zorlu 
~.,ol!~!. 

D i'.lti. 
r .. beli Kııra AhmP.1, Koca 

• ı -ı!ftan daha çok usta bir 
r !lv::'llh. Tlirk pr,hli ·•nhrı
nın rn iyilerindendi. Filibelin~ 
J-"' f. 1icc ı c m\ite-ad·.~it gU.r~-. 
Je-i \ "l."(}ı. Yolunu ela bu yüzden ! 
kayOOt;:ıi.şti. 

( AW.a ı -.:ı.r} 

(836 tarafı 1 fncl 11a~·fad.ı) j 
At,-.,ş tesiri, gi!rmiyc ba;,h-

1 
dır_ Amzi :;.rızaları ve f.rtülcri, 1 

ruuhalif 1la"·J., ;,öııne.y! ı~klll e
dcl'. Dik bır mermi yc.luna c~a 
2~ lİıl, s~1n ı t" rt:pler eııgel c;ı· j 
karal:>llrl:cn, l.ıyyarcc., hedefi
ni .;..-<;clıılir ve tek bcmbasın -1 
dan cLı istifc<lc e<l~bilir. ı 

Gerçi yakın mülıarebcn.in oy
ı'-<ll• ,-:ı.ı.yctaıc uymak. tayy,,re 
ıçin koby dcı;ildir. F, kat, bu 
<;din va:iyctıııde ele, lıaYa kııv
vet!cıi cı;;p!ıvıwı ıçinJe, gerile -
riıı•Jc tlc;, 'rli lıcdcl er bal, bilir
ler. Yurli,yü:, ı:.,Jl:m, t;,;,.,cyr. 
birlikleri, cepheyi (le:;tckl<:j'C!l 
t0PÇH ı.ıcn.ılcrı, goret.lcme ycr
\,'ri, ric:ıt l.alindckı kuvvetler 
lıava.rl ı tevcılı edılerı atc>;kr-
dcıı ıntit _\.!. !r•lirl~ı· ı 

~'ıl~.ıı. ... Jlü.r. tJındlrrr: ıer, de-
ııi;. ka :lclcıı, lı:ı•.':.<l. arın:u'.ıılar 
taYV:u deı iı:ı hcdeflenıoı tcc,;kil e
de-rh·. Son Yun.m - İngiliz kuv
Yetlcrin ıı ç · üli~imle m,\ttdik
lcriıı :.mo b;n lnn l·:ıybetıı~ 
olmaları <lın:ka.Li çc:\mcl:tctl·r. 

Sh;Jvada,{i ilslcrci~h vUksc
ıcn ha\oı 1<1.rvvett~ri, CA;f.cfüt
ta.rık - Süveyş ara.ı.;u1J~ 6(•yrli -
scfor CLkn dc:ıiz kcrnınlarmı 
tehdit ctmelttectirler. Öbür yan
d.m, vazly1..1: u l.li!lar sı!~ıtın~tır 
kı .Mısır ~L'lırlarmd;ı. ve beliti 
i<'ilistındl' ve Ciritteki ordula -
rııı beslcı.nıdcri, kuvv:·tli con
,.rus·ı.1.rı11 tahr .lrinc, mecburiyet 
gör.tcrıuı.,, lıa> • ltuyan ajans
lıı.rma nazarar., bu keı·van tn
:ırruzn da uğratılmıştır. 

İyı gıılenen, nraziye uyarak 
serp'1cn. topraktan kuwet alan 
w kıı,-vctli talıl.,mat vücuda 
getiren bırlikler LiT dereceye 
ı..-ıvlı:.r hava tehuttlcrit1den ma -
suııdıırl.11'. 

1 
İddia ve isııat - Ş hvet rrıi, Şefkat mi?- Şuh bir 
tı.asta ... Sinemaya davet - Şin1di ne ~fapmalı? 
Ote!lt':~· a!mıyor -Eski d st - Beş ge e misafiret 

- Siz I?.ı"Ş;d .l_m::~ :, hı~ ,;c-ç 
lı:ızı :)Ch·l~~ '~ ... !f. ilt- 1'cJ ~;fın 
yanınızrla ı\lı~r·:,.ı -'0''.mtı":'. 
Böyle iddir. et~ yı:~!r.r. , " d •r
siniz? 

v c-=:-- . azan:---~ 
~ !.\!'niş Remzi 

r;oROK 
Asliye cı~.ı.·.• nı:;Jıh•nu:~:nin a

biır başlı, ci(t.-ii :·~:..::u, tok r.tz. ' 
Jü nıı>'i soruyordu. • 

~1ın~1u mE:''Vk!i.nJ.c vı.-ı,..~ı~ı yir
mi tEirl, yirmi h"'~ } ':i~n 1r1n j 
kJtl:ır ı:enç b;r ·kk or ~:ıpkırnıı
ZJ c:chresi; al.tal, monı. ;Jlfrt c•la- 1 

rak kekeleye kek 1e t'1:'vn ;> 
verdi: • ı 

- Ha .• ha .. hayır •. <:fendim. .. 1 
Bu manasebf't; bu iıiıruı,yc §el:- 1 

vct lıbsi iL, .. de .. :ie.. dq"llldl. 
1.. i.. içtimai bir ya'"<lım.. Kı .

1 
ki.. kim=ız bir kıza kar~ı şc . 
~-.. ş~f~ntimden.. . 

·- Anloyaırl4ııirm .. .Şunu o.4 t 
ı;ıkı:a söyleyin de biz de :ınJa • i 
yalım.. 1 

- Mii.- mü .. 'll üsaadc edcı:
scniz.. başlan anlntay .. Din
lemek I:ıtiuııt!a bu .. bu ... bu-
lununmnız... 1 

- Bizinı bura.<lı ki hikmeti· 
mi..: dinlcme.ktir :<aten.. flu},l· 
MllJ., anlW..ın, dinlıyo•'U?.. 

Genç doktor liiraz dııroht -
Kendine çckidıiıcn verdi. Boy- 1 
nıınu, lısıı~en"Sini eliyle cüze!- 1 
lir gibi bir hareketten aı.mra ~·e- j 

~,·! h--ın~:= r."L.-.... J trtn de k:illt.- 'ı 
1mŞJ. i''L . J..ı.l~!. lr. mm!ll 
r.c .fdP~ biH.rrlir.ı '.' 

0

.6.?ZC!lb~ vak 
~n Ç - C\.~ne vctt · l!p·ne~ lü:tını
J.; He 1 E"1.: ri .i;;; ntoNLıb ;. 1 

"" '; u:-.. 0.m lü rnrnı. Tn- ı 
h!i 1 '" .ı' bi~·'m.. G<!t; vakit ı 
frP-~ lt-.ı : ... · 1 t-z tn!ıl'kaınazdı 'll ı 
ya.. ı..;u l'.{'nirrı ~'Y}';:n,i ~= fxı.r
cumriu rtık •. lJza.tımy:;lım c
fe.~ı , Jl ı..lttrkö\·nııa gidince .. 
!DdiJ; ot*llı :en· 

-- Scııı t>\"lUın kö~d n b:-1 
rnkayım.. J 

DeilinL. Y wı. ıınıı. yürüme . 
:;<' ha;-!.:ı.d:k_ D;o;ı· lıir sokaktan 
gt"<;iyoriluk. 13'r .h:nbir' Ju?'ala
,iı. .tlza.kt.a!l t .. !ci~Jini göı'dü: . 

- .EyV>ith! ıledi.. Y:ınlnnndt\ 1 

mif"afir olduğum adrun ,gcli;ror .. 
Şimdi ne yapac~"u.?. 

Ben ıuakl&•:nınk, ııynhnıık 
fateyiwıe ... 

·- Dur, <hır. Coliba. bcnzct- j 
tim .. 

Dedi .. Gene d nnı.. !yklen, 
'yiye )"l'JJ."' o egln bize 
fena fona b • ~'llll giirül1C(' i~ı 
anladım \'O Su.mmn 

hemen ertesi gtnü gönderi!' ' 
<lbı. Fak:ıt daha aybaşın;ı ~ 
altı gün vardı. • yapın...& 

- S;ızruı! d~tlim, kızım! •• IJıl" 
ı-arl:ı sen mi :ıfir mı idıo. ?. 

-Evet .. 
-- A~~l-c}·iuL1 ye. ıır: ~i 

misin m!!.llcirk..ık!. 
- Ev~'·· Se:ı gönderıtııe 

giıicrürı. 

·- ~ ... ~t:ıı: :-?inkli bcıı _., 
Sı:ı:k(>Ciuc bir o1clc yat:Mnlll ~ 
r'r.ıı.:li;n a~ yer.ınc gjderim. )S" 

rın lr~ _yaıııuı dü.§iinürü.z. 
At lauık "'c bilse. _gel<li.k !it· 

kc ... ıyc .. ff s:>k olele bıışvııı'" 
ılı.!..!" IO:.irı1 ... ~nç ku1 kabu1 t.+ 
mccL. O sa;ı· re sol;aklard:ı. t:t" 
la knldık '"~ clil~n::ıi}'e dal . 
Tanı o .>ırar1 ~ aklım1 gcln1!!t ,. 
bu maUa.m? 

Ckn~ <l•'!ıtnr vnnmJa J1ciJlll 
Rnqla ohu ı.: ot;ııw GO, 65 yı$1 
l..ı:.:t» cıl:ır bir yar,l!c.ı. ntııdi' 
Jt11 f';r Su.:rcre~ SUStu VC blr:st 
sol.ık nlı 1 ı <linlendikt~n so!l'!' 
<lcv-.ını etli . 

1 1 ----'--. SPOR---, _______ _J 

%ırhlı kızvvet?er.Iı: ış ortaklı- ne heyecanlı, gene tcl'4lı. Takat 1 
bu defo kııkclem den anlatım• • 

~ı Y"~"n lı:ı.va kuvvetlerinin, ğa b:i-l!adı. Adet::ı. hir lıfüaye, 1 
;;i-'"ılcrce devam eden hazırlık a- bir a"k nıa&a.h .. Veya edebi hir 

- Eyvalı.. O imiş .. 
DemtJSiyle birlikte ben dön

düm \"C ters yiizi\ne yürüınc:";c 
banL"tdn11 .. Suzr.nı geriae ya!uiz 
bıraı..-ım.ştım .. Bir hayli yürü
düktıı.n sonra ıırl·a.ındı.!ln bir ağ- ı 
l.\tııa .. bi.r ~11lvarma duydum ... 
Bir de ıiönüp ne bakayım .. Su-
7~ıı dc:;il ıni ? .. lki gözü, iki çeş- 1 mc.. ı 

-· Madam Anik tle benitn 
t.ıuıci:r. Kencl.isinde şeker ~~ 
lq;ı v :ırdu-. B<:n esaaen ~ 
~ M, bu benim ln::an.~ım ve i""" 
ı;;ıı:ım d~il amma ma<lrunı • 
dnvi etmeyi r tüme alcl.un, ~ 
nelıırdenbçri d~ tanırım kc;# 
l:ini.. Onun P:.u·makkap:.d:ıl~ e
·p:ırtımanına d ı. :ırada bir gı 
ı-im. lşte orası aklıma geldi-
'uw'1kı biılikte dcrlınl m:ı,ls · 

ma "EitLlk. Kend.~qbll f~öıılil$ 
~u:::ıııı <la t.ıın•tLn-. Dörl. br 
gıiu iı;iıı misafa· kJLnl ..tınMI'" 
ııi ri . el.tim. Eksil< olnıruun;: 
.zı c•!<lıı. Suzan orada beş h' 
ka•hır k;ı):lı. B<Ş:nci g.U:ıi ' 
ayın biri idi. Ben maa;ıır.1ı t 
dım .. } rlık eı tr.;;i gii:ıll he:~ 
Ruzaıu Paınuknvaya ~abcY 
nin yaıınu ~nderecektim. 

~? 1 

1 

1 

nzar: Cyril Falls 

Hitl~in !ngiltereyc kwrııı 1 
m v t blicumı.nu yapıp y:ıpa

mıy:ıc.ı,,"'l mcsclesnin ına:Lbuat
ta mümıka a cülıocs::ıın bir 
ıınt.ı k;ıkil ctti~ıni ooylUyor
lnr. Bu v:ı.ta:;.d..,.!.ırın flltrine 
gôı-e bu ~~.t.:-Tiuı g;ı~tı ,..uc 
ııçıı-tan a~a ır.i:.ıı.ı1=.31 lıal
luu ınanevı.yııtın.a te .. ir ed ,·k 
ve taarruz t::~ •bbll:.'1:1üıı nazile· 
re bır:ı ılma..;, ~. bi bir zAf c.-:;cri 
de teF · -ı cliilı:!:ıılecektiı. 

Halbıık halk arnsın.!· biçbi
m·,n ıyat lıozukluitıına Fl.ıt 
cilm:ıcb';ı ""ıhı gezip do!aııtl· 
ğım lı r yerde ı ~ halk:!l 1-.iicu
mun vıı!.-:ımnu, bu hlic:ımmrı l~.r 
zını ,~cyn imk;msızlıJını. ~ü
net ve ">:"ukkanlılık1ı. ruünaka 
şa \e tahlil etmesino:ı ı;ahlt olu 
yorum. 

lfatta bır çok u~. !er .e: -
lerıu bu mcv·ut hiıcumile a.ay 
hile etmcl-:tc, ray~ Air:ı._ '::. 
İn:; ıteı·eye gelce 1< <>.il!" 
p~ ~ok ı:cy ler gore<:clt!erin; 
ııövlcwekledırler. Dalı.o. i1eôye 
giderek ide' ta edccef.kı ki' bıı 
hücum uılın.1-l:tık ettiti tııkdir
r!c bunun pek clı~.mmi)'etsiz bır 
o;cy olac:ı<!ına da inananlı:.r vı:r 
dır ki oıı:şmanı asla k;idik gör
memek b r harp ihtiy.ti ı rıldu
i:ut'.ıı. göre bn zı.:: reıı in rlüşii
n üsilnü m=l ! t me "'aati için 
telılıkcli buluruın. 

Hücum tcşeObüaü 
Almanlarda 

E. vc1.'.i. itiraf ve le ' •• etnıek 
lüumdır kı lııgiltcrey tıa· ta· 
arruz mesel..,-.inclc hl:enn te ·b
ııu~:· Alın.ınlara aıttir. Frnnsn 
c.-~""'""unız ı:ıf.ıtJe bizuı,le 

bulunduğu nıii1dotçe 

lıı .. iliz ~ dv!a:ı za.pt -V<' tcrbır 
cdıırmc:< hir Jne{lti· ' ıdik!· w 
F z kuv' Ueıriic ta.k

ı:::Jmış donıı.wıınmL-;: \'a

·I: kuv\'etli Lır lıa-
u. 

l: • cok kur. 
_.;~.-,_,,,~·ı:•• Lak n Fı-, ın 

f' v Fraıı ~ k \'"11f:i.rmın 

!ar tanı.fınd:rı ı ı::ı.l cdil
mi olm ı o g.:yrik bilı t .ir 
~ \l, .! ızi bır miktar zayıfJat-
1111. tır. 

nu ıııe·ek:ı:ıı .ıçılcçıı mulı.ı -
J· me inin ınıılıu .r.ıiı ol3Lıl&
'~· k·.~1'eydınc gel n '" ~.ılım: 
b· mem t efkiın urnı..nıiycsı 

"· kta.. ı ndaıı dc<,.:ıl biıl im 1 

cıhnr ,.e hın-ıtiyanhk fıl,_•mı-

m d ıyct clüny-d\;Ulı hu ka
ı. n •· t l·=t; brflC· 
,;ka :ı.m:.r..ıı hır n• .ıaJ"" 
r .in mıu::ırrat def.il 
f:ı.idelcr do,:ura<.ıg. · -

0_5manı küçük 
~orn11y ... l.rn 

Na~ikrln Şl!yet karar verecek 
olurıarı::ı, iı:.::liıccc.kl~rı darbeyi 
miın;:n&.!l;ıemel~ l~mgeldit~i 
hak "Lıd tı:i telkinim İS.! şimdi
ye kad31· ı'.lmanla;:ın as!!erl s:ı- ı 
Jı•da her hangi liir teşebbüse 1 

gi?'i~ml:;lr'rse ezici fa;)riycti te-
ın ettikUın SO'lra bu t!lljlebbü-

1 se ııtı!nu~ olmaları hususur..da
kı mü?a elemden mWberndir. 

ı:'ih'll.ki gerek harpt(,II evvel, 
gc.-c Norveı: i:rtil~ı gibi, 
hnptcn ı:onrnki Alınan te;;cb· 
lıUs!eri bilba.ssa nüretkaran~ 
\.> r =hiyct arzederkr. Bunlar 
lelıc!e \'e alcyhBı:ki ih•imaller 
iyice tıırtUlı!n.an ve he.ı:<!plan
cl·~ctan ron~a tatlılk me\ kiine 
k .ı!aln:"· ... ~rdır. So!lra unutu1- i 

rn.amru~ llzımdır ki, zamanı. h·. ~ 
defi ve m;.ı.lıiyeti gizli tululma
mnJ ııı ı;urfınazar b.;l:Jenilrr>i -
Y<'tı ı. •ıllcr ve mdoU:ı ı da ilı-' 
tı\·a c '11 ani buskınlar muvaf -
falt clıırlarsa, bP:ıların arzctti;.; 
iP F- 0 1<.r v,, muhtemel muvaf
fa.kiycu.izli!c!eri telafi ctmi.~ o
l:ı.rl;ır 1 

Almanl:ar, Büyük Britaııya 
adrı!:ınna bir hücum yapmaya 
lm.:ır!ıır.mı lama harp gemisı, 

1 tayy,,re kıtaat bakımından 
mua=ıı fr.dakirlık!arı ve ka· 
yıpl;ırı ı::ö1.c &1nıı:;lard1r demek 11 
tir. 

Nazil4 rin bütün diinyaya ta
lınkktlnı hırslarına engel teşkil 
t'll.m ku\'vet, Rusya hnrıç olmak 
Hzc , İn~ tcr~ir. Binaenalc~h 
hu biri, ik mfı.nia)~ ortadan kal
dn~ l~ i~itl yn p1lr cak cii.n?tka
mnc bir teı;tbbüsü tatbik mev
kiin. kı.yal.ıilrA&. için Juıyatları
ııı i rla ed cek pek çulc Alman 
delikaıılıaı bula.bilirlPı-. 
Şa_ı et !ngilt.Prcyr lııı.:uma ka

ra:- ver;Jmi~~e. b:ınıla.n. -~ı rıı.a.naj 
<;ık.ı. · l.:, bu n;ııı a.rzettıı,'1 mu;ı,:-ı 
7,un tc·hlikder '"' ıi8koiıı.r cvvel
drıı 'ıesaıı edilmiş V•! ıcap eden 
te(!r ~ı~rıı. ü.hnr.nMı dıı: .. Uniil • ı 
ıııt~ tiiı' J)ilşımıı d:: hlliyor ki. 
ı11c;,-ı;,. a<l:tlarıııın ısti!Ası keyfi
y~dn! lıer 1ngilız bir lıayat me-
n1at mest! sajar. 

Dıı:-cr t.nrııft,,n Hıtı~r el,• plan 
la::-ını cle'tu·cn şartı. nı~ icaphn-; 
nı -k.ı ill~}.,.,bilccek r;eKıltı~ ta ı-ı 
z.11,1 ciielıihnc.k irin 1;af4.:::L.,1 lıiq 
.,i.iplıcsiz yomı,, ';tur. j 

!stila şek iita;i 
; ~.z. ~ıiıı Büyük Britanya~'1 

i,tilfı içuı <lilı;lındült:ı,,-i plil.;ı hel 
l:i büyiık ı:ıi.ktar..L:> kıtaat ihra· 
cı '1 ;-;ol.lir l.l" Rıl· <ıl, hava hücıı
mik - ·-. ı> ınabılııt kuvvetlerle 
fal< t . .ık yam .ı.c'!k kıtaat 
'ılıracı olabilir. ilıe ııüphe yok lo 

('s:ont.: c:ıyfa 5 ~u~"" 7 C.:-:) 

.. 
Q r 

• 
reş r 

Tı :Urda -u. 1 üse
yin bıı sene e 

birinci oldu 
F..dirne<1en bildiriliyor: ı 

!Ie.t sene bijyilk bir al:lka ile 
takip edilen Ediı-nenin Kırkpı
n:ır .r.aı;li gün.>Ş müsabakaları bu 
yıl Ua kaı.ıb:ilik bir mcrıı.kiı 
kfülcsi önünde yapıldı. Birınci· 
ligi '.ıekir ğlı liiıaeyin, ikinci
lıği pehlivan köylü Mu2tafa 1 
k~:<andı. 1 

D stcdc Amasyalı. Ali birinci 
:CClırncli A1 ı, iluoci küçUk ur· 
t:::.clıı Nl}..:Zı bniııci Çatalcalı Re
cep, ıkincı büyü ortada Kanı
mın •ili Suı•hi bırinci, Osman
elili Alı ıkincı, ba.';laltınrla Gönen 
1i Ha. !n birinci Kar:ınıtirs('Jli 
.ı'Uı.mcl ikinci otdnıar. 

Kırkpınar yağlı g\irP-'l müıın
bakhrmcla ikı &enedlt hırıacilı· 

ğı nıııhufaza eden Tdtınlnğıı 
l!Uscyiıı bu soo.e de lrnnıi.ııi gös
tcrnı.iıı, ,.c rak:ibınin 7 da!WW<la 
sırtını yere: getirerek ıty ui Jeı·c
cııyi mLı.ba.fıı= etııwğe muvaf-

1

1 

fal.: olınuı;tur. 
Dr.rece a.laıı gürcşçilcı e para 

mtU.afatıntl.an lıııı.llra Halk par
tiamln hazırladığı al1ın s:ıa Uer 
hadiye edilnuŞt.ir. 1 

Atletizm ' 
müsabakasi 

/'Jt<ıııbı>l At.l6ti..._ ajatıl•gın- ı 

"'-"": 1 
İstanbul Atletizm bayramı bu 

sene (12) inci defa tekrarlana
caktır. 1 

Bn sene müsabakaların seçme 
ve firallerınin Bebekte Kollcj 
saha;;ında yapılmaaı kararlaştı· 
ıılınıştıı-. 

Seçme ıniisııbakaları 18 Mayıs 
I'a g·üııü s:d>ahı saat (9.3.0) 
<la ve ruıall l Haziran Pazar 
gtloü saat lıt.30 da yapılacaktır. 

Se~'fJDC mü~ shpkglann:ı gelmi
yeıı aUeUer {final) müı;alıılka · 
laı:ın.ı giremiyeeekleruır. 

M.ıl.'IQbakala.ra girecek tiitün 
atletlerin isimlerini 11; Mayıs 
Cwııa a.k§amUJa .kadar atleti;an 
ajanlığın& bildirmeleri me..:ou
ütlir. 

Bir al!Pt aucak iki müsabaka· 
ya ı;ırcuıiu. Bu sene yı:qııl:ıcak 
mü•,abalmla:rın programı şöyle 

tanzim edilmiştir. 1 

00, O, 400, 1500, 30CO düı 
ı o•t !ah 110 ü:niah kü1·u. cz.un. ı 
ü yüksek ve aırık ile at· 
lama rulle di<'..k., cirit \ çekiç/ 
n.t J. 

\ 

t~:Jer.in:., ~·c wlıudir, imha. ve · 1 
tat-.rip t_lrrini y~aUı.n i.op- aşk fan~i dinliyorduk .. ~ııa· 
çıuhn ok dalın büyük rol oy-ı di: 
n'.lliılfüı.rm: ş:thil oluyoruz. -- Renim bir lıııst.a.m Yardır. 

Ancak, lıu, acaba bombanın MükcıT"..m aduıd:ı bir genç kıı ! 
~ eyıı oııı.kmeli ate,"1erinin mi İki günde bir luhnı!';e &;~lir. 
nıarifeti<Jir? Tank savletleri, Gözlerine billlyo yapı lir. f;irin~a 
d~th def ve tard ateşhıriyle yapılır. l~te bunun yanında 
kn1le.b" ey.di, bu kanlı mubaıc- bir gün "Sınan,, <ln beraber 
be mcydamnda tayyare haklın geldi. O<la muıt~nc ohlll. Bi
olRhilir nuy<ii? raz hııfi.fımoşrep, oynak bır kı1r 

Yıı.kın muh rebenin d~ği~en cağudı.. H~ bir hastal;ğı ol-
saHı:ıların mü....Ur olabilmek ma<lığı. halde o rfindco Rmıra l 
1 u u - ı en aŞllğı tabak.3.lara hep hııstam MükerTem hanım
kacbr i.am ı ıc p eder. Havaya la birlikte .gelip gıtmiye bıv;.l~- . 
karşı plıi.nlı bir te\'kif ve dost dı. Bu suretle muıırefe peyd.-ı 
bava lruV\·eticrinin de bu vnzi- ettik. 
yete mı a.l:ıalekri bu cür'eLleri 

1 Doı'irusu çok hoppa, şeıı hir 
kırar. malılukt.ıı. , 

Evet, uçak hı n:n, bir ı;.i. Bır gün -gene MükrHcmle kı-
lalıtır. fı::ıva hakimıycti nıuha- 1 liniğc gdmişl~r<lir. öle<lcnberi • 
n""'ni& hir ~ok vaziyetlerinde ' den konu!l'll"ken söz sinemaya 
üstiinlilk kazandır:ı.bıhr; bu, ! intikal etti. Ifomcn Suzan: 1 
ört:k bır lx·daheltir. fo'akat, ye-ı - Bu hafta Litıe<lc giL~cl bir 
t'rkin. muh<u·oocnın buhranla- filin ba.şl:ı.dı. Buradc<ıı ı;ıkınca <>
nnı alıc•l:m, iyi rul"r.ehhcz, bas- raya gideceğiz. Sizin işiniz ol
kıııhırı -~;ar~ılnnııy-.ı. amade ve ra:ma.~·w, 11 iyi olurdu, bı?rabcr 
asri tıı biye e;:u;ların:ı. .göı ter- giderdik! 
: i>olcnmı•; ol:ın kuv'l!"tlcr. ı.et De.l.i. Ben de bilmem Jlf'den? 
!ıav;. d:ı.r.bcsini emniye1k önle- galiba hemen hemen ı.,aınin bit
mek kudretini lıai:.tlirlcr. Ya • ruiş o!ma!'J'1d8n her ]m.Jıle: 
kn, mııh:ırelı<'nın nanmı, . h":ı.r:t - Pekila .. Biraz lx:klerı;enız 
silahları, hususiyetiyle pıyaı.lc birii!ttc gıdeı-iz .. Denim vazifem 
elıncleVi 9iiiıhlar<lır. 1 sona erdi. Artık seruest oL-ı -

Hıv:ı :kııv\"et!eri, . • .ı:mkı sa- cııfnn bir :_.,.ç il.ıldr.a sonra .. 
va.7taı·& ""fih~ rc:-!tcnı;~·'· ~ll:~ C•.vaiımdl. t,:.ı>tıı.dum .. T .ıbii se
rl1:;.ı1 hıntc la:lu ,uJ. o.c;n ... ;.;c~ \•indıl~r .. f,.ty .. yani.. kinıbılir 
lıamh.:lrı ~ı 1:.ıt' nct1P.C':İ·· ;,.•.n111 rıe<1- n,..ç;6 hn~lı.,na gitti jştc ... 
olııcaldıu~lır Bütıln iiıniller. 8onr1 b~•·aherre ı;ıkıp hir tak-' 
hu teş(·bl.ıiislcruc Loplanu1akta • J s.iyo at..LıdJJr v~ L:"Jc :ünenıa!H· 
dır. . ııa ı::•ldc nr-..Ja filmı ~yre-

Bir menı1 :ketin C'f" ht:1ye s~vk dC'.ı·.kcn ·ortltırıı: 
r<lc-Uilet:n~·ı oı <.h.ıln!", ıııi!~et ca __ - ı - "ak~:-\. ··~.-:ıı , 
mıJsuun ııi. bE:t~n kıı.lil ınr lı~~- • ......,. ~ zamoua .nı.-1 
b;Jır oroıııar-. yu.d.nı ·-•.'.<;ı- dar ınil.«'•lt .. 
na dnyaru.:::..ar. ~d/·ılerd lıc~ -Dill"<~ on treniyle git1n~ 
def, .asırla.n'1 ve nesiller.m kur- ı liyim! .. 
ı.luğu med.enıyottir. H;1.:-1'ı ~~c- - Brn ı;i:ı;i vPti..qtirmm. 
yen ve hiltün o •oplıı bcc,er kut-- J>cdim .. Mükerrem Beyoğlu 
:._:uinc bayat ve ~efah_ b:ı.lı_şe _-

1 
taral'.ında ?lııru\·orclu.. Onun 

den sau'at mue'.sei<'lcn yıkılıı, icin b~a1etı ı>- •r:.İacrıl<tı. Ve ben 
lıava. s:ıvlc.tlcn .:n yer yer ya.· fit.:1zn1 Sirk: ci rarınn kadar 
r~Uığı cellCJJncınlerde ya.;:ı -

1 
g~tiruc.."'ktim. l<'a.kat işte aksilik 

mak imkiı.nlan 1<almazsa., rkrm- olacak .,.,ı.... Hem sincm:.ı.dı\ bi
lij;'i muharip memlekctierin sı- raz ., I.-alını.5ı_z. hem ıh; h~yli 
ıurkı..-iylc çerçcvclcııcn harp traı:ın·ay bcklt!dık .. Bız Sirlrtıcıyo 
ccplı.es.ııı..ic çöküntüler nıcyda· ı- . -.----
na gelub.ilır. · · Hakem ı·dm,,. .... Jarı 

Harbın gayesı, sıı:ttidığı. gıbı, na:.> 

t:ıhrıp Vf! imha ıse ,l11ç bır ka- ·u:ıkanı K<Jmitl'Si lY.l.')lı;anlığc· 
nunla mukayyet olmıy:ın .. bu - ııa.:. 

- Gi"n:!ünır.ü başıma geleni .. 
Den şirııru ncrc?ere gideyim? Ge
ce yanlıı.M soknkl 0 rda Jıısldmı. 

Diyer~k hıç1cı ıyordu. Hc-
mr.n scrdum: 

(l}ı,vımu yurıo) 

-- Ne oldu7 Ne TI?r? Neye ePi ne.,.riyat 
ağlıyorsuıı, böyle... " .-

- Nasıl ::ığlnmam dedi!... _ . laf 
Biti ~örmiiıı .. Nerı..'Clen geliyor- Danızyol!arı ve L•rnan 
san g"Tıe oraya git .. o ~('1\i geti- 1 mscmua• ı 
ren delikanlı ile dön ~t §1Uık!.. B .. 

1 1,,_. el ·z ıııtc' 
diye bcrıi kovdu.. "' guze mes =ı cnı - ze> 

nı_uasının .. <,lO) u_r>cu __ R~yı~ı ..... _ .. Pc1:i ue oh\r.ak? • l,.60!>" 

Se 
. 

1 1 
.. . A gı11 ve mu ı.cne.•:vl nıu. 1dcrC f1:" 

- nın c P.'!' ecegım.... r- ıııtisnr etmiştir. Ba cıdtli ve • 
tık beni sen muhafaza edecek- - · ·1 a·~~ lü dcrl<•yi el, nızcı ere \'e L ti' 
sin .. · ,.e gemi t-;CVl'rl.erc la\Ti~tı?' ede 

Bı.. sözleri duyı.ın<:.'1 biitiin 
Bakıı:köy tltmdü döndü de ba
şıma yıkı..'d:ı. ,,. di ben ne ya
pacaktım• Kıcajırı ikna r
tlip evine ~öndc.rınek için elim
den gclı iği kaıL.ır çalı.~. 

- Ben bekıir bir adamım. 
YE'rim yok, ynrdoım yok, bura 
<l.ı. ne e•:inı var, ne b:ıı-kım .. Pan
~iyoner wr gencim ben.. Seni 
.ile ·c<le bnrın<l ı.r ~ rım ? 

O zaman ağl:ıyn ııf:laya boy
numa sarııaı: 

* R r.,;rn1i C'a·~mba 
lkin ; i ıı:ı:;ısı, z:;.rif bir k~ 

pak içinde cl,.,"U!l ııe dolgun Jll Si' 
darccnth cıktı. EJ:'ilnMjmle 
b!lı A!:?çariun Tür1liyc B.~~ 
Millet Mec.L.sine dair ' ·r roı;--. 
tıı3ı . .Mahmut Ycs:ıriıun (i;ı:f' 
girtin Suçu ·ı rnhımunın de\'~ 
.lııa=:z Tah.;in füqıı.ano,, 

.• . c ) ·ı . . '-kel' nu n gın;el u!r 11 ~a.) ~ı, J.:t tt 
na l~ahreddini:ı 1'1'kbolu ~ ' 
lıarebet;ıne aıt oır tetkikl va 
dır. Ta\"b-iye ed~riz. 

-- Beni böyle bırakma.. Bir 
kaç r.am1n i~in h!lllaye c.<t.. Pa
mukovada :ı..,>Talx•yim ~=-· O
raya g-id~eğim .. Sen istenen 
gönderirsin.. O 7.amana katlar lsl:im _ !l'i:rk ADı;iihl~eılİ·,.i 
beni teı-ketme .. Hirıı.aye f!yle.. , ı.ıııit 

Düşiınelüm .. Bir an .. Ay ba-: 13 üncü $aym int.~ e 
şı ol<;a, maıış _sı_m_ı~ __ b_uı_unsam ___ ._ı_ıı_·r_._T_a_·_·"'_i_Y_"_etl_~~ 

u p~rş~~; .,. .... m-[i'y~'ü~i; 1 
Matinelerden itibaren 2 müs·~esna ~i Ti b;rılefl 

L-S t A 1b~ "Titrkçe" i il - ff lİVMl OTE~ 
Hakiki hir zafer destanı gö- 1 DtcK POWEL - ROZ MA~ 
rülmemiş lıir .heyceaıı 1 LAHE'in iht.iş.--ım i~indc 1°' 

.kayn:ı.i:'1 r.ı.tlıl<lrrı ~iz bir cs"ı:· 

günkü m:.ıhanplcrL"l, butım ha-! Muvakkat olarak tatil C<lilmiş 
~-:ıt ve kayn:ı.klıınru, istihdaf e-1 olan hakem idma Jorına 
dec~rınden de şüphe edık> ·I H-~ Nl r.ıcrş:ımba gününclıcıı 
mc-~. Bu denemeler, vakit va- itibaren P..eyı{nlıı Ilalkcvi ealô
ldt ~-apılnu~tır. Hav cılar da nurula tekrar IY.ışlanacaktıı·. ld
n~timareıse kaMJımı~lardtr. Bıın nıanlaı· l"Skicluı1 oı iu;:!u ~i'tıi H:a 
dan sorıra havıı.lar<l.a kat'i Jıiı.;;i at lb ıit:! l\l arıwntla<lıı'. Hakem 
mivl!t temin:ne ve top yükün ark:. ı ··lnruı tı.ı it!maıılara işti· 

-----~-~--::...--" ~~~~~-~~~- . 
sineması 

FRııNS17 fi~i 
akşam 

Sz..b:rsıziı!<la b~klsnen B.ÜVÜ!< 

harh.rrı ta.tUik:ne sıra geliyor!. 1 riiki tc!ı:•ğ c.lunur. 
~,,~.,,...,..,..ı 

Maarif müdürlüğü bir 
fııdbol hakemini 

takdir etti 
\faa11f Vdôı.leti t.araim<lau 

U,rtıp eililen 940 - !111 mektep -
!er fırtbul :o;anıpiyonası maçları
n n en mühimlerini ıüare eden 
t•nmmL1 hake ~ leriıniz.i!eıı Razi 
'l•eıc~, ma.çlanla -göstenii::,-i 
Jıy;ılrntli id:ırc ,.~ tliııilslüktcn 
tlol:ıvı M=rlf Müdürlı!" tar:;.. ı 
fmdan 1C'brilt ediimiştir 

Davet 
istaıibu.l l).~krim ııe .Jitmıas· 

tik Y u. ·cLı.ı U. Katiplil;ıııMıı: 

Sayın f:.=nlLJn 2·1/5/!l41 eu. ' 
BÜ'l'Ü.N PA !3 
LOtJlS JOl.1"\"E'.r 
DARCEY UAL!O 

• ·yor. taktim 
olan bu filn1in ba~ruEcrind\!: ..,..,c. 
• CLAlJIJF. DAU!'H1R JA, 'ıı"" t 

ve (Kome<l! l•'r:ınscztk·ııJ Aı,urc Erttı1° 

m:ırte>;i giir.Ü -ı;a.al 17 ıJP Tak -
simde Tenis - Dağcılılı: ltulübün
tle fc-Jkalii.cle lopl:ıntıya t rif-

lcri rica olunur. ı Pıu:i~.. Kon..uv hı.arı •. Y· 
R!LZiıanıe: rlıı Gitti;;i Yt·re t. 
Teni" . Dağcılık I:ıılübü ıleJ\ıw::;;;;o:;~J:;;n;;.uı;.tiıı:J:ıc."""~ıoı;ı·~~~-inzy~eric::;;;;:;;:;:::;:;:;;;;;:;d;;z;;n;;:;:az:L:ı:'ınnu:;ı:.ı;;;;ıı:~.g:ı,,..,.. 

birlesm<>k. , 
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.. 'leden P.Onra ııaıat' 

itler'la ıusolin 
g··rüş Cukler mi avini 

(Bıı tarafı 1 inci Hriad•) 
n; B. Heasın tayyaresıyle bir 
y re d.i; üş -0lduğunu veyahut 
ıbir kaz:u·a kurban gitmis bulan
dı - nu sanmak mecbııriyctinde 
giiı:mektedir. 
RudoU 1J ess l koçyaya indi 

Londranın 
şiddetli 

bombardımanı 
(Bat tarafı 1 ncı 13yfaoa) 

hangar ateş alın .'a da haU .n 
dikkate şayan di•üplıni saye -
sınde sıvi!Jer suıda ancak 

(Bat t•r.afı 1 inci sayfa:i•) 
ettikten sonra bu kanaate var· 
~ır. Yugoslavya b~ı t.aı-.ıt 
eilililkten sonra Mussolı<ıının 
kork.ısu, Hı et in ::ilovenya: :ın 
lta.ıy11.ya., ırnaL mı kili gLrme • 
."ldır 1 

Musaoliruııhı. diğer bir kor . 
lru'IU Ja ıce·:n Jt.a!yaya illıakı 
lehınde Alınanyada txışı_.ya.ıı 
·~·iyalın Vıclıy hükiımetmi , 
tazy;.< ın~yJe yafN]ınakta 1 

olması ve Fransa bu bmrusta 
yumuş:ıklık gö,.terıliği Lakdir • 
de liitlerin ~·ra.usayu karşı hi
ıı.a; clci.r bir vazı:; et ııl.ıoosı ih· ı 
timalith .... 

Londra, 12 (a.a.) -- Bu ak
ıı= başvekilct taraf:-,d:ı.n neı:ı· I 
r~:!ı.~n bir dekliirasyon, B. Ru
dclf fkss'in hkoçya1a yere in· 
<l .;:ini bildir ekt dlr. 
ıngmz hiiliilı:ıetiıı.iıı teblii;-i 
I..ontlra., 12 ıa.a.) - Başve 

kiı.1 et, bu akşam saat 23.30 da 
aşağıdaki dekliırtıı;yonu neıııret

miştir: .. 

bir miktar telefat olmuştur Ol
dukÇa k k bir !ngili.z tay
yare teşekkll!U Hamburga hü
cum ederek infilak ve yangın 
bonıb-aJ:ırı atnuştır. Bu boın
baları şehrin Altona mıntaka -
smdaki meskün mahalle! rinde 1 
mlihim hanarlarıı sebebiyet 
vermiştir. Bir bira.lıaııcde ol
dıık"3- ehermnıyetli bir yangın 
çıkıruşsa da ıtfaiye müfrczekri
nin sür'atle müdalısle ıi sa
yeshıde bı.'yumesin.e meydan 
\'erılmemı, tir. 

Bu OOl:ıcrleıi al<uı diplome.
tik wahfi:Jerde söylendiğine gô
re Mııssoliııi ltaıyayı uçıinci: 
p imda bır.iliacak olan bir 
::iovyct - A.lınaıı. yakınlığından 
da korkmaktadır. Millak.&ttıuı 
maksadın Amcrika.ıı.ın gittik • I 
çc da.ha aı;ık bir tarzda vazi. 
yet almasınoaıı düğa.ıı. vaziye
Uıı e tetkiki ol.abilir . 

Her halde Hitlerin Floı·ence 
ve Brenner mülakatları gibi ı 
bir m .. hlkat :ıııapılın:ı.sının mü-J 
ıı::sip olac • ına karar verdiğl 
henüz teeyylii etıxıonıiştir. Bi
=~na.leyh Hitlerın lıu mülıl.ka
tı sırf Mihverin demokrasilere 
karşı miltesauid olduklarını I 
ilan etmek içın kabul ed ği '-e 
bWlilll ""' İtlliyay:a hernangi 
bir tav izde bulunacagı mAna •

1 
sır. ifa.de etnııyeceği söylenmek 
t.cdır. 

Zliı:ilı, 12 (a.a.) - P..euter: ı 
Bcrdndcn alınan haberlere gö 

re Almany=n eı=iyetle bek
lediği yeni Giyasi m ııvclf.akı - ' 
yt•tic ta.nakn."41-.. etıı·t'nl~tir. 

Basler Nachrıdıten g..u.etesl
nin Bedin muhabiri ı.;un]arı yar 
zıyor: ı 

AJmruıyanuı arzu ettiği şart
lıır dahilinde b~r iş . blrli,,,<;jna 

1 
dıı.ir Vichy ht>nuz s rih bi:r ka 
rar almanıı~tır. ı 

İspany ya yap!lan . yeni ~: · 
yinler l<ıpanyarun takip edf;cegı 
siyaset h kkında general Fran
co ılo Serrano Suner arasında.
ki gu:li bir ıınlaşınanıazlık bu
lwıd '11 -.ırwıda tetsir edil • 
n tcdir. , 

Basler Naclırichkn gazele • 
ıuıın Bud:ı.pe§te mubahiônin 
bildirdiğine göre Hırvatistan -
daki kukla hükumet rellii Pav- ı 
lo "lı;,!e Kont Ci.mo arasında h.~
dutlara ait müzakerekrde guç 
lükler çıkmıştır. 

Hırvatistan. Boona ve Her
ııcl:ten nuıa<lA Dalmaçyanm bir 
kınnı.nı da istemekte, İtalya, 

Abna.ııyamn Führer muavını 
ve N a.syonal . yal ist partisi 
şefi Rudolf Hess, asıı.i;ıdııki şe. 
rai• içinde 1skoçyıı.da yere in • 

mi tir: ı 
l O Mayıs Cumartesi güni~ -

niln geeesi, keşif tayyarelen -
miz, bir Messerschmitt - 100 tayı 
ya.resinin lskoçya sahilini ı:eç · 
tiltini ve Clascow istikametinde ı 
uçmakta olduğunu bildirmi ler- ı' 
ılir. Bir Messerschmit 100 tay · 
yaresinin bu vaziyette Alınan - , 
y:ıya dönmek için benzini mev- ı 
cut olamıyacıı.ğınd&n, evveli bu 
habere inanılmaınıştır. Fa.kat 
biliılıare, motralyözlerinde kur-ı 
şun bulıınmıyan bir Meesuı; -
chınitt - 100, Gl<1.scow civarındl 
yere dilşcrek ~anmıştır. 
Biraz sonra., ~ittle atlanını~ 
olan bir Alınan suba}-ı, :ayak bi
l~ lnnlınJ$ olarak ci rda pn- ı 
raır.'1.le beraber bulı nmuştur. 
Biİ snbay. Glasoow bastahaı:e -
sine getiri!mi ve bm"3da evve
l! isminin Horn olduğunu söy
lemiş, fakat tıil!ıhare Rudt'lf 
He;;s olduğunu bildirmiştir. ü
zerinde, b~rhalde hüviyetini tes
hit i~i.ll olacak, ke.ndlsinin muh
telif yaşlarda alınmıs muhtelif 
fotoğraflan bulımuyordu. He<:si 
şahsen tanıyan bir çok kif;, bu 
fotağraflann Hess"in fotcıgraf

ları oldu~ı kanaatini izh&r et
mişlerdir. Bunun üzerine, harp
ten evvel Hess'i c;ok yak•udan 
tanıyaı:ı bir luıriciye memuru 
haüahane<le kendisini görmek 
üz\."re tayyare ile Glascow'a gön 
derilmiştir. 

Cebelüttarık' a 
karşı hareket 

ıse b.':'_~ yan~mamakta<!:'r. j 15 Mayıstan sonra 

· tan fütuhatı ı ~:!~:.~~k::! di-

ta a nıyor 1 yo~1!ıüttanka yürümek üzere 

H-~· 12 {a.a.) _ Cenubi general 'Franconun, Hitleı·e ver 
~ ~ digı·· tahriri m"---~enın· Fran • 

Afrika kıWarı ile Habeş cen - """"" 
pv deri ı;imall Habe~isu,ı.nda sanın ıspan"lldaki büyük elçi-
9000 kadem irlifa.ıncla tabu bır si fietıi tarafınd'\n Vichyde 
kale olan Arnba - Alııgi'ye doğ- mareşııl Petaiı:ıe tebliğ edildiği 
ru il;:f"ler~n lııgiliz kıtaları da 1 söylenmektedir. Bir müddet 
bu me kii yavaş yavaıı ~akat, evvel imza edlidiği anlaşılan bu 
emnıy le ihata et.mektedırler., vesika mare.-.alı ta7.vıl< maksa • , 
İngiliz " veıleri, sukutu gay- eliyle kendisilıe tebİiğ edilmiş • 
ri kabili içtinap olan" kaleye 1 tir. l 
ka"'i bir hOcıım yapınaga ha.ı:ır- 'l.'imes gazetesinin Fransız 
!anmaktadırlar. Dağların han -
sı aza.lan mıntakaıa.rda!<i hare- hududundan aldığı hususi ır.a 
kit., mahaciınleriıı :1ağ1anı ve lünıata göre, gen al Franco 1 
davanıldı olmıuanııı iea.ıı ettir- İspanyadan yapılacalı: Alman j 
~ir. Münfent bir tepeye ileri harekctinın tehirini tayin 
hücum eden Hindiiler dağın etmeği Hitlere bırakım . r. 
zirvesinde bir beyaz bayrak dal- Bu ileri hareketine bu ayın on 
galandığını görmüşlerdir. !tal : beşinden sonra başlanacağı zan 
yanlar, tese'lüm mıraırı"leHını nedilnıektedir. (rl,neral Franco 
yapmak için ilcrliyen _Hınd!ıle- Alınıuıyan.ın İspanyaya yiye _ 
rin el bombalaıı menr.ılıne gı - ı<eek maddeleıi temin edeceği 
riuciye kndar ilerlemelerine mü hakkında Hitler tarafından ya 
saadc etmi~ler ve bu menı:ıle I pılap viı.d üzerine Alman tazyi
g.~fkleri zaman bnmbıı.lannı j kine daha uzun müddet taham
at:ırnk Hindliler ara nda tele- mü! edtmemi~tir. 
fn sebebiyet v~· !erdir. 
Hlntli M ıer buna rııf ha Bu tertiplerden şimdiye ka • 
rekctl ıine devtı.m ed..rek t e- dar Alnı gazetelerin tek 
·i Işp:•' muvaffak o!mıl!' r.

1 

bir kelimenin bile if~ıa edilme . 
ıaiş olmasına sebep mareşal Pe

(15) de ··. an Frruısı~ın. a- tainin muı·afakatinı ı beklemek 
S'I! muka ·rmet noktası uzerınej te olmasıdır. Şimdilik Alma.u 
topçu atı,..ini teksif ebniş ve gazeteleri bu mevzu etrafında 
luı.va lıi.icUml.-ınnı bu noktaya ,;.'\dece Fransız baRınının yazıla
l rküz ettirmiş bulunuyordu. nnı nakletmekle iktif ediyor _ 
Nihay t saat ( 17) de. dii.'.'!l"'", lar. 1 
bu mukavemet merkezine h•:cu-
ma ka.lk:tı ve (Sedan) la ilk mü- Fa.kat Time:; gazetesine göre 
dafaa hattının garbe doğru beş amiral Darlan bu darbeyi çok
kiloınetreük bir kısmını :ıaptet- tan hazırlamı~ bulunnıaktadır. 1 
ti. Bu sur1.tle Almanlar ~ehı in 1 Fransanın milletler "eııniyetin -
cc;ı:ubu gll.!hi.::ine ve (Mıufee), den ayrdması bunun bir alame
ormanı.na vaı·m•f baluı:uyordu. tidir, Suriye mandam hukukan 1 

Dllşmruı !ır,c•ıın arııbaları "", sona emıistir. ı 
t:ı.:ıkl-trı ı ~iNJSe l nehrındea Mar.ı. Petaıııini her halde 1 
!. :x:rni,ıer<lı Bir Fnıruıız .Ü kam bu teklifi reddedeceği çünkü 1 
h .. va D<>111barıhmıuUarıntn tesiri J 
aten •:ı bozuiınıl.1} ve ttıığılmı{I ver Hitlcr - Darlan tertibinin sara -
bu suretle LM<'ııtıe) le (l...ıı 15arl hatle mütareı<e hükümlerine 
arasında bir ~l!dik ac;ılm.l'ilı. kaJtıı bir 1-vıi'.: o1aeıı.ğı za.n ·ı 

r Arkası nar) nedilmektedir. -

Berl.imn bom rdıınııDI 
lıa.kkmda. / 

Londra, 12 (a.a.) - News 
Chroııicle gazclesinın havacı -
lık mu.,abin Ronald Walkcr 
şunları yazıyor. 

Bcrliııi ıııddetle bombardı-
man ettik. Gittikçe şıddetlenen 
hlıcumlarımızın Alman payıh
tahtında intizamı bozduğuna 
ve yeis ve fütllr doglırduğuııa 
hiç şüphe yoktur. Bizce meç · 
hul sebeplerden dolııyı na;oiler 
Beriin üzerıne atılan bir bom
baya, Han burg:ı. Wilbe!fsha -
fene \"e ıliğer yevlere atılan 100 
bombaya yapt..ı.klan mukabele -
den daha şidd e mukabele ct
m tedirler. Bundan baska 
Alınanların mi" te diyen arta.ıı 
Amerikan yıı.rdınlJnda.n, bil -
has."8. Amerıkan bombardım:uı 
tayya erinden endiııeYe d~· ı 
tükıen de ani ili:ıa.l<tadır. 

İngiliz hava kuvvetlerinin 
danna artan kudreti münba ·) 
sıran tedafüi bir vaziyetten hü
cuma karşı hücumla mukabe -
le etmek tabiyesiniu tatbikine 

1 
imkan vermiştir . 1 

İngiliz gJ.21.'tt'kriıı'n 
nıli 1 

Londra, 12 (a.a.) - Loodra
nır vahşiyane bcımbllrdımauı ve 
Amerika devlet n>..ısi B. Itoose
veltin Çarşamba güna söyliycee
ği nutuk lngiliz basınmın h~.Şlı-

iki evzuunu t~ il etmekte
c!ir. 

Daıly Teiegı·aph gazetesi baş 
maka· ::lld~ c.i}·nr ki: 

Cumartesi gecesi Londra üze 
rine yır.;.lan c bir inli Kam akı
nı suretinde t .ilı.ki edilen akın, 
ha ·a bombardımanları harbidir. 
Alman bava kuV'ietleri, gecele· 
yiıı Limanları ve d · z tezgah· 
lannı bombardıma.'1 ederek At· 
!antik muharebesine istirak et
meırtedir. İngiliz 1ı v kuvvet
leri de buna Hamburg, Brem.en, 
Emden ve diğer dcni7.altı ve va-

1 pur yapan inşaat merkezlerini 
bombardınlan ederek roukabcl~ 
etmiştir. Bizim z:ıyiaUmız Al · ı 
manların za~·iatından kiyas ka
bul etmez dcrece<le ~•dır. ı 

Times ga.zetesi de makalef.in
de, Londra boı-nbardı.=nını ııa
zi.lcrde hasıl olan yeni bir tet.hiş 
tesebbü.sü suretinde telıl.kki ey
lmekted;r. 1 

News Chronirle g!l.7.etesi de 
şöyle ya?.ıyor: 

Londra üzerine yapılan taar
ruz ,, lman}anln lngiliz hava 
kuvvetleri tarafından bombar -
dımanını ve miltenıarliyen ar
tan Amerıkan yardımını Berli· 
nin nasıl eııd;şe ile karsılamakta 
olduğunu r;Gsterir. 
Avam K.ımıarıL>• harap oldu 

Londra, 12 (a.a.) - R~uterin 
parlamento muhabiri bil in ·) 
yor: 

Ası.rlarda.nben ımparatorlu
ğun mukadcknıtını id'1re tnü"j 
büyüle devlet adamlarınıtı nu -
tuklarına sahne l(•şkil eyl~mi~ 
olan Avam Kamarasının n1ii7.a
kere salonu, hall'n, büklilınil~ 
direkleri ve yıkılmış duv:ı.rlan 
ile. üz.erinden duıwuılar yü1<!!'"· 
len bir harabe yığını olmuştuı. 
Cumarteı;i gec.-e;ı yapılan hava 
hünı u neticesind . l.izaker~ 
~alonun& mül" sof.a ile ('j,·ar
d&ki koridorlar da harabivct 
m:ınzar&SI a~melrtedir. -

Bugün, hususi vazifesi harp
ttn sonra İllgiltere-u..., yeniden 
ima.rı projelerini hıu:ırlamak 
olan de>\"let nszı.rı B. Arthur Gre 
enword ile beraber. Uı.hrip edil-

1 
ıniş binayı gezdını. Mua?.znm 
enkaz yığınları arasında, an'ane 
ve tarih ile, hıgilu pı!.rlamento
sunun hayatında bir rok hadi
seleıe bağlı bulunan bir rok kıy
mettar eşy nı.n parc;a lar," da bu-! 
Junmal.-tadır. Krallık otoritesi
nin sembolü oJaıı. meshur altın 
asa, tesadüfen kurtulmustur. Bu 
asi. mutad yerinde durmuyor 
ve hasara u,,."ra.ınamLq olan baş
k~ b · r ea lond."l bulunv\'cırdu. 
Ilanıhurgun lıonihudımıuu 

Londra. l'.Z fa.a.l - Hava 

1 . 

_-1 Ingi ~ rey lıii· 

jcumı~~'~'~:"~ ~~!.: 
harp tebliğleri 
mişler ve tank defi topu ile mü- ' a ı a e rue •• n n . ZT· ı 

(llaı tarofı 1 <ncı ı abı 

1 

N f V k. {" h 

cclıheı: bir du..maıı tankı ığti- la::iığı kanun layıhası I 
nam eyleını.şlerJır.. 1 ecl:se ver· di 

Ha.lıeşı~tanda, ~aldoo Am-1 1 
ba - Alag"ye ilcri•y~n Ilınt k.ta· An.karad~n (Telelo ) ~ 
ları, yeniden ter, k ,Her ka~ cc- Devletçe yapılmış ve yapılacak 
m~er Gumsayı zıı.ptcyl~kr sulanıa işlerinden alınacak uc· 
dii•t c;ı;,;; lopu ve bir çok ba.şka relter hakkında Nafia Vekfile
malzeme iğtinıun ctmi~ıP.rdir. i tıncc. h=ırlan":ll kıırıun Hiyıh":'ı 
Bu esnada ceı:t.bi Afrika khala: ~ıse verılmiştır: ~ '!'-18 go-ı 
n. çiınale dogru Aroba • Alagı ı ı e sulama. ş~bekcsı lçınc.7 _lca. -
ist.kametindc ileri harc!tetlerine l~. ve sahıbı tarafı.ld::ııı tııJctil- 1 tlcYam eyleı;ıektedir. Cenup mın dıgı tak.dırde mahsul v~ılc
taka.annda, har k"ıt, şayanı cek vazıyutte bul~~ arazıd~n 
m mnuniyet bir tarzda de\'lUll ve sulama ~cbckesı ıç;nde t.e...ı~ 
etmel.."tedir. ecNmi,ş ,.e edilecek olan ve su 

Irak.da Rabbaniye ve Basra- ile iıı!iyerı veya mühim ıniktar
d.ı eültfı; hüküm eüı mektedir. 1 da su F.arfedeil t:ınai ~ıessese 
Mot5rill lmvwtlenmiz, Rulbayı !erden Maliye. Nafia w Ziraat 
işgal etmislerdir. Vekaletlerince müşt r ·ren tan-
~ resmi reiıUğl zim :e k.'"ll vekili ri heyeti:ıce 

Berı.i.ıı, 12 (a.a.) _ Alman tasdik ohıruıcak . taı~eye gore 
orduları umumi kararg&hınııı her sene bır su ücreti alınacak 
tebliği: 1 ve arıu:i verb'İSİ vermekle nıii-

H:ı.va kuvvetleri dün ı;'t'Ce 1n- 1ı kellef olaıı1~· su ücretini ödc
gilterenin cenub ,.e merkezinde mekle <le rnilkeü tutıllııcaldar
yeni hava meydanLtrına olduk- dır. , .. . 
ca t ~;rii bir ı;uıette taarnız et·J llmnmı muvazeneye da.hı! 
mişlırdir. Hangarlarla sığınak- dev1et dairelerince i_stimal ~~
!arda teknık tesisatta ve ben -j mekte olup a~ hizmetlemıııı 
zin J~larıada büyük yangın· ik":"'etc tahsi• ~·dilmiş o:ı!ıı.n i<-ar 
!ar çıkmıştır. Bir çok tayyare 1 ~ ıstıcar ed.ilmıyen uazıdm .u 
sahalarında düşır.an muharebe ı ucretı alırunıya<.-e.lrtır. ı 
ıan:-ar:cıerıne bombalar isabet Tıbbi mür. zar-
etmıştır. "' 

Merkeü ve cenubi İngiltere-/ far ka ttnU hak- l 
nııı ı;ahil bölgelerinde smai he- . 
deflere yapılan başka. ba\a hü-1 kında bir lep 
cumlan esna.smda, Mıddles ·ı Ankaradar (Tclefonlal _ 
brouglıt de harp bo>.kımından mu 
him bir falJrikada ve P.-mbroke ;..;,. velcc ana lr..tlannı bi illmıi~ 
d'k tesisatlarında büyük ya.o .1 o!Juğuın ispc-çiyari VI' tıbbi 
gınlnr zuhar etmiştir. 1 müstahzarlar kanununun bQ. 

zı mad<lelerinı ıleğistircı., ve 
Muharebe tayyarelf'ri St. Ge- bu kanuna bazı lıükilmler ılave 

orge kanalının denız bölgesinde eden yeni };anuıı projıısı mcdise' 
harp gemileri tarafı_ndan hima· ı 
ye edilen 2 kafileye dahıl ceman arzcdilmiştir. 
16 bin tonluk iki tıea:ret v pu· 
ru ile 8.000 tonluk bir sarnıç ı 
vapurunu tahrip etmişlerdir. 
Bwıdan ba.ı;ka bombalar iki 

büyük ticaret vapurunu hasara 
uğratınışlır. 

Alman avcı tayyareleri tara· 
fmdan tngi'terenin ce up ~ahi
Jine ~·apıl:ın bir taal"Tl17. ('Sna.stn
da Spitfırc tipinde 5 ııvcı tay-ı 
yal'eSi düşürülmüştür. 

Şimali A. rik:ı.da iki tara.fın 
topçu faaliyeti kaydedilmi~tir. 
Alman pike bom bardım.uı tıı }'· 
ynreleri 10 11 mayıs !!ecesi Ilh· 1 

gazi ö.1ünde bir lııgiliz teşekkC\
liinün üç gemi,;i üzerine çok a
ğır c;apta bombalar atarak bu 
cleniz teşekkülünü dönmeğe mec 
bur etmişler ir. Alman ınuha · 
rebe tayyarelerinden mürekkep 
teşek.k!iller dün gece Maltadaki 
Luca ha.va meydanı ile bu mf'y· 1 

dandaki tesjsata. bir torpil dc-
posuna ve La Valetta limanın
daki te?.gi"hlara bombalar at -
mış!ardıı·. Büyük yangınlnr ve 
şlddetli iııfil&klıır gllriilroüş -
tür. 
Düşnan dün gece kudretli ha. 

va filoları ile bilhassa Hambtırg 
ve Brcmen üzerine bombalar 
atmıstır. Fabrikalardnki hasa-

1 

rnt cÜz'idir. Diğrr hıuı~rlar ez • 
cümle iknmetgahlaT~n bulundu
ğu mahallerde vuku bnlmuşt11r. 
l'ivil halk ara.<ında ölü ve yara· 
!ılar vardır. 

1 
Gece avcıları ve hava dafi ba

tarvaları ıli\sman tavvarel<"rin -
de~ vedisiııi dü$ürmüşlmür. ı 

a r 
e 

f Baı tarafı 1 lnc uyf•da) 

Kralı İbni Sııud Jrak hükfıme • 
tine tebliğatta bulun:ı.rak 111-
gilt.ere aleyhindeki harekete mu 
2l:ılıerel edemiyeceğini bildır -
miştir. İbni Suud, R sid Aliyi 
himaye etmeği recfoylem!Ş'...r · 

Diğer bazı hı.bcrlere göre Ra
şid Alinin şahsi mümessili Tah
randa bir muvaffakıyet elde e-
dememiştir. · 

New. York, 12 (ıı.a.l - Lıı
t.ed Press ajansının lWıi~
ki muhabiri bildiriy ı· · 

İngiliııler Irak kıtalarını Ha.b
baniye hava meydanından Bağ
dadın 50 kıiometrc garbinde bu
l wıan Fahırn ile Baf,lladın balı 
şimalinde kain RamaJideki mu 
dafua mevziJeri.ue tekiimt'ge 
me ·bur etınişler<lir. 1 

l!'<'J< kıtala.n İnı;iliz kuwetlt>
rin • ., ileri harckctinı durdw·mak 
için Fırat nehrinin bentl rini 1 
açamk Falnc'il. ile Bağ'tlad arn
sındaki arazıy i su a.l t:nda bır>tlc
mışl.ı.rdır. 

Smyet Rrıııya Irakı bı.myor 
llfoskova, 12 ( a.a.) - Taas 

ajansı bildiriyor: 
, Irak hiiliümcti 1 !110 a.:nesi 
sonunda Ankara<laki elçisi va
sıtasiyle Sovyet hiikümetiııe 
Irak ile Sovyetler Birligi ara
sında siyasi müna..,ebetler .lrn
rulması için müloaddit müra -
caatla.rda bulunmuştu lnk h ü
kfımcti, bu münasebetl"'ın l.e· 
sisiyle birlikte, bic dekliırasyon 
neŞI·ederek Irak da dahil olmak 
üzere Arap memleketlerinin ;~. 
tiklalini tanıdığını ilan etmesi 
arzıısunu izhar eylem~ti. 

lI.Ucr goziı pek foda.'..:er bulmak 
ta g çekmez. Hava hücum 
ları.e ın•·ter.ıfı.k bir şekilde ya.
" li bu mevzii ılır. harek 't 
lcr müdafaa slııtenılcnmızin 
zayıf duşı.irıimıesi vo mt.Jlllc
kette ka-gaşalıklar ı;ıkanlmnk 
· cnınesı de bir ıtrtmrnl olara:t 

tıra gelebilir. Üt uııa t lil· 

!atımız bu surcLle sa.rsıhp u·
pıılandıktan ııanra. blil ük ve va
ııi mikyast:ıki asıl ihraç teo)Cbbü 
eü \'lll:uagclebilir. Dllı;manııı 
ta i i v ver gitti;li takd:rde bi
rinci derecede eheınmi}"eti haiz 
bir .lima nnn ızı vurup kıtaat mal 
:oeme ve mUıimmat ı acını o li
mımdan ya.oması. ihtimali de 
vardır. 

Benim şahsi kaııaa.timc g:öre 
düşmanın memleketiırtlzin muh
telif yerlerine daiıa lıilçUk çapta 
m • ri:. ücunılar. ı..::.raç ıa
re.kl'ti teşebl:ıili;ler yapması top
yckftn ya plla~ hüy ilk mikyas
taki ihraç hareketinden bİ7~m 
için daha tehlikelidır. Dildrat ve 
teyakkunmıuzu dağıtarak bir
c:o.k noktalarda vaki olacak isti
la t bbüslerine karşı lııı;i!is 
askeri makamlarının :icap eden 
tedbirleri aldıklarında şüpi:ıe ol
ıruı.makla beraber diişma.n.uı, hü
cum \ e istila teı;obbüsüne giriş. 
mcğe ·arar verdiği takdirde, be 
sonunc·u şıkkı tercih etmesi ih· 
tim:ı.lı k:.ıV\ ellidir. 

lngiltz tedbirleri 
Bütün bu ilıtiınalleri nazarı 

d.kkate alllll§ ob.n BuyGJı: Bcı
tJJJıya eı karuııarwyesi tıerlıa.ııgi 
bir isi.ili t.cşe :.:lJ=.. ü ~a 
ç'-arnıak için akı.a gelen bütün 
tedbirleri almL~tır Bugün lngil
tel'C' :.ahilerınin lıec karışı bin 
bir çc;;it nwn.a., tuzak sistcm
JcrUc h-'weDm~~. 1e lıun!ar o 
kadar metodl- ve ınce JıişWıiile
relc vikude gctirılıni , ·r kı füS· 
betcn ciız'ı bir m.ıu zadınd.~ 
bu kadır müh:rn ,·o :ımctli bır 
işin başaııln~ olıııasına gerçek
ten havı el edi· ir. Bu mu zza .ı 
.ışler<leİı pe:ı çoğunllll iki üç haf
talık bir muddcle s.ğd:...-ıınıış 
olınası keyfiyeti bu hayret. bfu:
bı.. .... ı arttırır ve c 'UW homcu 
Lu i, c efsun veya bUyıınilıı mev 
cuJi) etine h'ık:nolun~c:ı,ğı ge
lic. 

Şayet Bitler Frnııs.•ntn çök
m "ni ve (Diinkerk) ricatini mü 
t ak:p ingiltcreyi istilaya teşeb
büs EtmJş olsaydı o sınıla.r<la 
mli:hfaıı t"rtiba.tımı?. henilz ve
ni başhmı5 ve icap eden tedbır
ler layıkilc alınamamu; ıld:ıgun
daıı. a.z da olsa. bir muv,.ffaki· 
yet ihtinı<ci nazilrr için mevcnt. 
tıı. Ukiıı bugün bü.tün tea.bir:c. 
ıi almu;. lazımgclcn m:ı.halla .. ıe 
gereken şeyler yap:lın~ tı,. Btl
tün bunl:ı.ra rağmen, Y' karıla 
da teşrin etmiş oldurnını ı:n>ı, 
di.ıı;n-... m uevmidane b.r t1'Sebbıı
se ba, ,·urabilir. Zira n:ıziler le 
bilivor!ar ki Büyiik Eritııny \ 
imparatorluğunu ancak İngilıı 
adalarından \"lırn,ak kamlılir. 
Bu yap:lınat\ıkça sair nuntaka
lardaki bütün mnv,ffıtldyct c:• 
ve 2.afer!cr buzdan s:m'atki.ra
n1' heykeller vUcııdc gctir_~c k 
kadar g~ici ve lıos ~eylerdir. 

9 · favı...tan 11 Mavısa !<adar 
diisman· cenıan 36 ta\'Vare kay
b·}tmiııtir. Bıınun 19 ·u gt>ee av
cı!an tarafınd!l.n, G .~ı günılÜ7. 
f'el"('yıı.n edm hava muharebe -
!erinde. 3 ii l..:ıva dafi hatarva
ları tar:ıfından diisiiriilmü~iir. 
Bir tayy~rc de ycı·dp tıılırip edil 
ıni.qtir. Hafit d«niz kııvvt•tleri 3, I 
d"'1iz topçusu da ·1 İııg:liz tay
yare!!! di:>)in11~tlir. 

.,_ym müdd0t 7.arfın<la 18 Al
rııı..r toyyıı.reRi kn•·b~ilmiştir. 

nezaretinin istihbarat ııerviöi bil 
diriyor: 

Sovyet hiikfuneti, Sovyetler 
bir!iği ile lrak arasmda siyasi 
nıüna"Cbetler tesi~i hususunda 
müsbet bir hattı harek•t almak· 
la beraber bunu, lıerha~g:i bir 
deklarasyon neşrine bağlı tut
mağı muvafık görmemişti. O 
zaman Sovyet h ülciımeti bu 

:Mulı:ı1ckai< ki bıı memleket 
(İııgiltere) yıkılmadan nasıl 
katvlik lspanyanın imparator -
luk l<'rs.ıtsa-'<Ulln ve imparator -
Juk Almanyasının inhidamma 
ı;a.hit olmuşsa naziler saltıınatı
nın iııkmızıııa da şahit olacık
ur. Bütün lngib .. er buna saf
vctle ve tasavvufi bir iı:ıı&nla 
inanmışlardır. Yu!nnda sayc"
ğımız üç istila tehEke0 ; bu T •• -

kiir.d n daha ehe tlniyet!i ı ı;. 
lcr. Uuna rıtğm•n bı.:ü1l:ı.r as!:ı t ·ı 
hakakkuk t'<ıem-di. H •1 -riıı 
1ng"lt1'reyı isti!· ~ı te;: bhüsü d& 
bir hayal ol:o.rak !rn.I ~ buna 
hi' a.şmams.k icap -Jer 

Bazlkaiıunı r~ 
tadilat yapılıyor 

Hamburgun Cıımart'8i akşa
mı yapılan şiddetli hii".:::nıardım 
k · ,;m toparlrya.bilnoeıı:ne \'a
kit kalmadan, baska müninı rıik 
tarda tngiliz bo~'be.rrtıman tay./ 
yareleri, Pazar aksamı, bu bü
yiik limanda tah,·ıbata ve iğti
şaşa dnam ıçin ayni eehir üze
rine gönderilmiştir. Elba nehri 
kıyılarında t&ltribı.'ll 15 kilomet
re uzun•uğwıda g;onı.< bir saha
yı ibtin. eden doklaı ve denir. 1 

tezg'".ıb.ları, her istikamette boa 1 

bn!acmı tır. B!ohm' Voss tez-1 
gıi'ıları, yen.rıen yüksek infilak 
ve yıaıgın b':ombalan ile hasıırıt 
uğnlWmışlır. Ş<>hrin mır · 
mahalerine ~ ağır hücumlar 
yapılllll,'ltır. Bremcn üzerine ya
pılan hücom <la, Hamburga ya- 1 

pılan hii<•um kadar şi·ldetli ol • ı 
muııtur. 

yolda bir ceV'Rp vermiş ve mü- ı ıs .. tarafı 3 ünell sa~ıa~•l 
zakereler kesilmişti. C) 3530 sayılı kanunun 19 un 

3 Mayıs 1941 tarihinde, Irak 1 eu !Dll.ddesi mueıbiace husu& 
hüklımt'ti Aııkaradaki Sovyet idare! r bütc;elerinin nakti tah
bliyiik elc;ısi vasıtasiy!<> Irak j ı<ilitından yüzde iki nis tjnd~ 
ile Sovyetler Birliği arasında aynlmakta ol:w beden terbıy<'St 
siyasi münaselıôtler kurulma -, tahsisatı yüule bir tenııl edıl -
sı teklifini tekrariııml'l ve bu- nuştir. 
nu Araplar merııle.lı:oLkri hak - 1)) 789 numaralı kanunun 13 
kında herhangi bir deklarasyon üncü maddeei mucibi..,ce ilk mck 
ne0rinc b:ı.;;h tutmam•ştır . tepler bRt ıı:ıu !linıl_erine i~:ıri 

Bina.enalc}"h Sovyetlcr Bir- hi.znıctleri:>e mukabil 10 ar lıra
liğı itirazını gen alarak Irak <bil 20 linıya k:ı<lar verilmekte 
ile Swyetler Birliği ar •ında 1 olan iicret bu mikta.rlann yarı
siyasi ıııiinaS<·betlcı· tesisı hak- ' ına indirilın.i.,;tl!" 
km<il &i tcltli.f; kabııl etu: tir. ~~-~~...,.«--~-"!'!"'!"'!' .... 

t=k remi tebli=i rülmüş, bir diı;cri de ~a uğ-
Be ~ ıt. 12 {LIL' - Dün ak- ı:ı.ı ılmı§Ur. 

l k teb "gı"" ı• .. ,- ku·"·etlerimi.z kP•if u • ,., - ...., - ,... .• . . ...., 
Garı r · :tı:.lı:asındıı. is'artı de· çuşı:ırı vap:nı~1ardır. 

ğer ·' ro""tnr. Dilru!ı8.ıo il&Ya. kuvvetleri 10 
Cenup ,,., ıfa 10 Ma ~tayı;ıla Rut hayı bombardıman 

yısta hh· Ioın!iz t•.yva.ıw dil.~ii- eur!şlerdir. 
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Yazan: E. Süruri Tankuş 

Sayfiyeden şehre giderken u- ı 
mn ana caddeyi dolaşmamak i
(ln komşu bahçeyi aşar ve nis
beten yakın olan patikaya vasıl 
olardum. Bu gidL' gelişler esna.
ısında biç kimse tarafından gö
riilınedlm ve göriilırekten de 
çekinmedim. Zira, henüz, kaba
hatlerimin büyükler tarafından 
affedilmesi muhtemel bir yaşta 
bulunuyordum. Ev sahibinin az 
çok bilgili ve titiz bir ihtiyar ka- 1 
~ .okl~u do'!~uş, fakat yü- I 
ıwnu gonnemı9~. 
Babamın dükkanında ;mı sa

tı.;=ın çok olduğu bir akJıam, 
geç vakit eve döllE'rken komşu 
bahçeyi g!l(,mek üzere idim ki, 
orta boylu bir köpeğin iiz~riıne 
doğru geldiğ;ni görünce hayret 
ettim ve çitten geri çekildim. 
A.yni zamanda beyazlar giyin -
m.iş bir kız sakin adınılarla ba
na doğru yak~tı. Karşımda 
gür saçlarla çevrilmı.-ı munta -
ııaın bir çehre farkettim. Yük-, 
ak sesle: 

- Köpeğini7.ı çağırınız, diye 
söylendim, geçeceğim. 

- Bir yanlışlık olacak, bah
ç? teyzeme aittir. Ben miaafi - j 
nm. 

- Memnun oldum, biliyorum, 
fakat şu f!!V biziındir, her zaına.o 
buradan geçerdim. 1 

- Gençsiniz, sizin için yürü-

• ~.=.....=:: 

ğenine sert bir sesle hitap etti: 1 
- Camı kını kırdı? 
O, elleri ai·kasında olarak b11r ' 

ı;ıru kaldırdı, çenesini uzattı ve 
terP.ddütaüz: 

- Ben! dıve ceva~ verdi. 
İhtiyar kapıyı kapatırken: 
- Y ukan gel, dedi. Seninle 

konuşacağım. 
O, bana döndü, miilı:eddeı· bir 

ııes1e: 
- Ne fena, dedi, en aşağı iki 

efuı hapi&. .. 
Haylazların kederi ne kadar 

dokuİı.aklı olurıouş... Kendimi 
tutamadım, bir hamlede çiti * 
tnn, ağhyaralı: ay&klanoa ka
pandım: 

- Seni seviyorum! .. 
Halbuki o benden büyüktü.. 

Bir şey söylemeksizin, çeneme 
kadar uzanan ka.ru ve göz ye.ş
larımı mendiliyle kuruladı, ağır 

1 
ağır eve doğru gitti. 

Fillıakik& iki gün hapis yattı. 
Evlerinin arkasında hep onu 
düşünerek gezinirken bir cam 
vuruldu 11e di\ı>e döne bir kiğıt 
düştü: 

"Buraya yetişecek bir merdl
ven getirin.ia. Sizi ııevip sevm&
diğimi heoliz bilmiyorum .. , 

Getirdiğim bir merdiveni zor-
la duvara dayadım. İmnedeo 
önce: 

- 1ıı::i adım geri gidiniz ve 
arka= dönünüz, dedi. 

mek zor değildir. Yolu dolaşın.! Dedi-· · t kta in 
Daha fazla bınıey söylPıı.eğe , . 'kicı:' ~,;:ıra · 

imkiın Kalmaksızın ayıı.ldım. Zi- · mba.eshtaını akşam ·k d rcezm8.'.';: 
· anı ht" ·· ıı·k n a a ar ge "" ra ıns: ar ı ışam ve gıızc ı için oradan kaçtık. K"pıyı ar-

karşısıntla sıı:mıa.k mecburıy&- kad ·· elem · tın 
b . h. 1 an surm tıyı unu amış-
nı 1.~sed<'r. tı, dare11llık taklidi yapıyordu. 
O gun yolu dolaştım ve bu- Binacnalevh akşama kadar g&

ıwn pek mr olmadığını anla - zebilircük. öğle "'1.kti bizim ev
dım. . _ den aldığım ekmek ve yemişler-
Fakat sabınları bana arız ~lan le ka.nı.ıınw doyurduk. 

yorgunhık ve onun kalktıgına 
ihtimal vernıc)~~im yine bahçe 
çitlerini aıımak mecburiyetini 
hAsıl ediyordu. Ne yazık ki, da.
ima tahminimde aldanıyor ve 
onun, köpeği teşvik etmek için 
ya fidanların yahut ta çiçekle
rin ıın.ııından çıktığını görüyor-ı 
dum .. Böylece, ilk haft., sonun
da iyi bir tedaviye ihtiyaç his
ııettirecck kadar yarıı.Iarırrnıı 
bulunuyordum. O ise hiç r.ldır
mıyor, hilaki3: 

- Sizı u•landırana kadar ter 
biycmc deV'3.1Tl edeceğim, diyor
du. 

Ben, bırşey yııpanıamalrtan 
mütevc!lit bir dfuıma.nlığa ka
pılm ~tını. Öyle ki iıaun mııarız 

B' • ıı.y aonra ınisaf'lrliği hita- . 
m;, • di. Giderken her gün e
llnde gezdirdiği örgünün ilk gün 
künden farklı olmadığına dik
kat ettim. "Y arıı.mazlılrtan fır
sat bulamadım, dedi, seni sevip 
sevınediğim.i ise-. bilmiyorum.,, 

• • • 
Dört vıl vıa.r ki, ona &it bir ke

lime bile duymadım. Yalnız bir 
hafta evvel Sivas i.stasyonunda 
kar altında araba beklerken mü 
kellef bir otomobille geçtiğini 
gördi\m. Zaten daima: 

- Zengin olmak isterim, der
di. Serveti her şeye ~ 
kadar kalpsiziın ... 

ve mütehakkim va.Uyetı beni çıl ============= 
dırtıyordu. Fakat, aynı zaman-

E. Sllnıı1 TANKUŞ 

da sehhar gii.zc11iğ'iniıı beni sars· 
tığ:ııı de:ışctle anlam;ığa lı:!.!Jla
nu~tım 

Dükkhmn bru;ka y<'re bşındı
ğı gün babam, çekrot-deki tııban 
oo.yı bana \ererc·k: "Y<1.nn yeni 
dükkhc getirirsin . ., dl)dı. Ta
ban::ayı c·cbm•.> yerleştirtl;m ve 
komşu ba lıçı>dcn gcçcr'ı.cn kö
peğin hi:cumı.na maruz kaldı
ğım zaman, bir şeye karar ver
mişlerin mıu'nır sükfıtiyle çıkar
dıın. Onun korka.cağını tahınln 
edivordum, fakat soğukkaıılılık 
la t 1b:uı~ayı elimden ald! ve ce
bime yerleştirdi. Köpeğin yanı
na döndükten liOnra onu kucak
l:yarak : 

- Korkmıt evlAdım. dedi Ktt-1 
çük bey t,ı l):ınoasıru göstermek I 
hevlll'inc kapılmış. 

Yaptıg.ınıhn o k:ıdar ı:tan _ I 
mıştım lci uzun müddet bıhçe
l'O'riııe :ıya.k basmadım ve il.de!A 
bir kr frr h:wası içinde her gün 
anh v lu do!a~tım. 1 

Bir sabah onun köpeğinin bi
z:ın, bah-;cye girmiş olduğunu 
ı:(irc>ncc taşlamaktan kendimi 
alamadım. O. kö~nin koşa.. 
ı-alc yen?na geJdiğıni gördü ve 
elindeki ;;ttabı hiddetle attı. Be
ni bir müddeı süzdükten sonra: J 

- B-·nim attı6'1ID taşlara mu
kabele ethniz ! diye bağırdı. 

Muvaffakiyetle ta.ş atıyordu, ı 
ben ise ancak mııkabele etmiş 
ol'tlak için bu harekete 13.kay
d, ııe iştirak ediyordum. O, bir 
tahtı ka?DLŞtı ve benim attığını. 
bütün taşların yolunu kesiyOl'
du. Biraz sonra, onun vücudli
!ı.iin , biitün dikke.tiıni celbettiği 
bir sırada a1runı yarıldı, ben de 
k•zara onların camını kırdım. 
O, alnıından akan kanı gördüğil 
için bana doğru koşuyordu. av 
mın kırıldığını duyunca dııdak
lannda müstehzi bir tebNsüın
le olduğu yerde lı.aldı. 

Vücudünün tenasübüne, güZ'!i 
llğine dilı:kat ettim. Kalbimden 
öyle bir sarsıntı geçti ki ner&
deyı<e aitlı•n.cağunı hissettim. 

Bu esnı:ıda kapıyı açs.n ihti
:yar kadın beni görmeksizin ye-. 
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Soldall &ağa: 
1 - Bir memleket. 

ıa 1 mı 

2 - Bir eğlence . Bir bayvao. 
3 -Bir kuş. 
4 - Zama.n - Dini. 
5 - lçki - G&rip. 
6 - Bir rakam. 
7 - Evleroe bahmur - Ytıkeelı: 

bir memur. 
8 - Bir i.siuı - Sonuna "K,, gel

se soy mana.ama geUr. 
9-Boy. 

Ynkandan aşağcya : 
1 - Işık verir. 
2 - Su - Sual edatı - A.ı.,Ie. 
3 - Temiz - Dağian!a yetişir 

bir ot. 
4 - Vuku bulur - Bir iciıı:ı. 
5 - Bir hububat nev'i. 
6 - Kardeıılilr:. 
7 - Beyaz - Bir nida. 
8 - Fazla naz yapan. 
9 - Bir oyun - Büyük. 

(&YYebcl bct ... •Nttt• ..... , 

t 234 5678f 

1.00 Proınm 

1 
18.30 Konuşma 

l.OJ HaberW 18.45 Müzik 
ı.ıı - 19.00 l\.füzik 
1.45 Ev bdı.nı 19.30 Haberler 

* 
ı..~ Konuşma 

19.50 Müzllı: 
12.JO Pr-ocr- :Z0.15 Radyo 
12.U lll(lz!k gazetesi 
ll.50 Haberiw 20.46 Müzik 
13.05 Mo..ı.ıı: 21.3() Konuşma 
13.20 MWıllı: 21.45 Müzik 

* 22.30 Haberler 
11.00 Proııram 2245 MW:ilı: 
11.03 Mil.Wı: %3.25 ıtaparuı 
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TiCARET OFiSi 
UMUMM0D0RL0G0NDEN 

Oflsim.izı.e müsabaka ile ahnacM memurların ımlnıcoat tarihlorilıtıt 

17 M11y15 llHI CUmartesi gününe kadar temdit edll<l1t1 "e 71JÜeob8b 
imtihımmın da :ı2 Mayıs 1941 perşeınbe i\inÜ - oaı ~ 5'11Mm
ahmctte Y'ilkselı: !ktisad ce Ticaret mektebiı>de yapılac-lı -· 

YALNIZ 7 GÜN ZARFINDA 

BU ŞAYANI HAYRET 

f&J dlyorsunuzt 

BiZZAT TECRÜBE 

DEGİŞİKLIK 
Bayan D. BAAMALLE, blT batta 

ııarfında t..>crÜbe ettiii DU yeni (ÜZ~l

Jlk tanı tedariıdnln cazip lıMlrinde~ 
ha;yretle luoldı. 

Biganın Oiınhnriyet mahaJle
ıı1nden ölü Recep kızı ve kun
duracı İsmet karısı Hamdiye ile 
Kur9u0Ju mahallesinden Kur
b~ Kazım veresçsLıden oğlu 
HuS<!yın namına velaveten ve 
kendi namına asaleten karısı 
Hanife ve kızı Emine ve Çanak
kalenin Beledi)!!<!raatlıanesin -
de Lirtfi oğlu . il Y eııilin ,a
yiıuı mutasarrıf bul nnduklan 
ba.ğ yerinin taksimi kabil olma
dığından satılarak s-'"""'°uun iza· 
lesine ve bedelaıin hissedarlar 
arasında hisseleri nisbetinde 
•.aksi.mine mütedair Biga ILU!h 
hukuk hakimliğinden sadır oıa:n 
18/11/1940 tarih ve 430/.131 
numaralı karan Temyiz mahke
mesi üçilnetl hukuk dairesinin 
22121941tarihve153211864 nu- Ancak bir 11- xarhnda, binle<ce meaı """"' şimdi, pembe l9l1ktek.i 
maralı ilimiyle tasdik edilmiş kadınlar, bütün buru!jUkluklardruı Tokakı& kreminln l<rkilımdo me•-
olmakla: kurt"ldular ve birçok sene ıeoc;Jeıı- eutblr. 

1 _ Tapuırun Ey!flt 932 ta- tiler. Alimler, yaş ilerledikçe buru- H<'l" aJq.am yabnazdoa eYV'9I bu 
~ukluklarm meydana seııııtıuI ltes- kremi kııllanınu. 9tL ı._ıa.:ı cttdi

rih ve 118 numarasında Big:ırun fetınişlerdir. Cunkü, ilıtıyarbdıkça mzı beoleylp ~- ,.., baru
Karşıyaka mevkiinde sark ve cilt b" k 1ı:ı--A· ·--··~- ita ........ ıı:mı- ...... ~ . .lmıcak bit 
garbi, yol, şimali Hacı Mustafa ırço , .. _, ~~== Y- __.. ..-.~ 

beder Bu lln6urları ~ ~ ..... dit batta mtıııdıi ıoeoelerce - --...; -veresesi, cenubu Hacı Hasan ve- · ~ ~·-~ &~U 
. bağ yeniden ~r ~ canlanır. ıoecekslni7.. Gllndtttler için ~ be-

resesı yeri olarak kayıtlı ise ı,ı.., vı;,ane Ontversitesi prole96- 7111 ıedct8::i Tokalon - kııll•-
dc mahallen yapılan keı,fe göre rü doktor Stejokat'in .,.,.anı hayr<>t nını7.. sıye1ı benlen eritir ..., a<llı: 
şark:ı.n Mısırlı oğlu Hacı Hasan, keş!.i de budur. Genç lııı:rvanlarm mesameleri sılriaştm:r. Bir kaç «l!n 
garbcn ve ceıuben yol, şimalen hııce,.relerinden istiboal ve riı;ocet• j zarhnda en sert ve en - bir dld! 
mulraddeına Haeı Mustafa ve tabir edilen cildi ilı:• eden b<ı kıy- ywnuşatıp ~lallr. 
halen l";:faşim tarlalariyle malı - "JC'.':l•••m••••••••••••••••••ll dut ol:dugu a.:ılaflla.n ve içerisin- .od 
de (25) muşmul&, (15) elma, iki 
şeftali olmak üzere (42) adet 
büyük ağaç ile hır kaç taze ye
tişmiş şeftali fidanları bulunan j 
ve bütün ağaçlariyle birlikte 
( 302) Hra muhammen kıymetli 

1 
bağ yeri. 

Açık arttımı~ kon111nl11' ve 
ı,ıartnaınesi dahi bugünden iti
baren on beş gün müddetle mah 

İyi ve güzel traş 
olmak isterseniz 

Poker 

keme kaleminde açık bulundu - '-•••••m:m:ı:;:mmc:ı•••••••••••••-' nılmııştur. ' 
Mııhammeo kıymetinin % 75 

ini bulduğu takdirde 3 Hazi
ran 1941 salı günü saat on befı
ten "" altıya kadar ih<ılesi yapı
lacaktır. Bulmadığı takdirde en 
çok arttırenın taahhüdü baki 
kalmak şartiyle arttırma on 
gün daha temdit edilmek sure
tiyle 13 Haziran 1941 Cuma gü
nü saat on ~ten on altıya ka
dar gene mahkeme kaleminde 
ihalei kat'iyesi icra kılınacak
tır. 

Arttırma bedeli peıfindir. İca
bında yirmi günü geçmemek ü
zere mehil verebilir. 
Arttırmaya Uıttrak etmek l.&

tiyeolerin muhammen kıymeti
nin '}O 7 .~ ıı.isbetinde pey akı;&
leri vermeleri veya milli bir 
banlı:anıo nıelctubumı getinnele-

~PARA 
~ HA\'.t.T YARIŞnmı 

ri icap eder. M:üteralı:inı vergi 
mülk sahibine aittir. 

2004 No. lı kanun mucibince 
haklan tapu sicilliyle Mhit ol -
m.ıyan ipotekli alacaklılarla di
ğer aftJaıdarlann ve irtifak hak
kı sahiplerinin bu haklannı, fa
iz ve masrafa dair olan iddia ve 
ltirazlannı ilan tarihinden iti -
haren on beş gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle birınrte Başkita
bete bildirmeleri Ulzımdır. Aksi 
takdirde haklan tıı:pu sicilliyle 
sabit olınıyanlar satış hedelinin 
pe.y!a\l'ııasından mahrum kalır
lar. 

Talip olanların veya fazla iza
hat almak iııtiyenlerin her gün 
saat dokımlan ona. kadar Biga 
Mahkeme Başldtipllğine müra
caatlan il8.n olunur. 

BORSA 
12 Mayıs 941 

Açıltt ve k~ 

Londn 1 Sterlin 5.22 
Nevyorlı: Dolar lll2.20 

Cenewo İsviçre Frc 29.90 
Atina ~ 0.995 
Madrid Pezeta lı.89 

Yokoboıa v .. 31.0175 
s~o1m t.viÇft ıı:ro. I0.82711 

88HAM ve TAHWLAT 

İbanıiy.C " 6 11138 19~ 
Eraani. 'lı. 5 ~ 
yeli 11133 ~ 

ltt1bad Dl' d"•, 
1ıbıııe seıMIÜ!ı<i 18. 76 

' 
• . ı· 

llMllStlfl &811 iŞ hAllXM-INOA 
~:;w.J tlESAP Aç.t.A 

T. İŞ BANKA.Si 
Küçilk tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEflDELER: 4 t-et, 1 Mq-. 

1 ........... 1 lıdaclt .... 
tarlhlerlade yap .. tr. 

1941 İKRAMiYELERi 
1 ide - Linıl* = ııooo.- Llııı 
3 > ıooe > -~- > 
2 > - > aa.:: 1500....-- > 
4 > llOO • -= 2000~ > 
a > "° > >= :ıooo.- > 
ıh > 100 • ""' 3500~ • 

80 > le > ,...4000~ > 
300 • tlO > - 8000,- • 

Sahibi: A. Cc,.. .. ıottın Saraçot .. 
Neşriyat Müdııl"'\L Ua...ıt Ç.Ua 

8a11ldı01 yer: {l-t Said(- -..Oylar ._ 
,\, Ccmalet~in ..,...._.... •etbe-) 

I ~E1r~E~!!11 "Yeni Sabahın "' 
te&ka ani zayi ettim. yenisini ., .. f 7 1 'r 1 
eleceğmıcJan eskisinin hllkmil 1 an ıyat arı 
J'Qktur. 

Karabükte abnhuriyet ot&- Kr. 
linde v akfıkebirin İpsala 
ko .. .......,._ 320 doğumlu Baıılık maktu olald 150 
,~ Birinci ~ l!:ilııffni 500 

Me!ımet oğlu H&san Berber 

=============il Ddncıl ,, .. S50 
~eli • " soo 

Toprak Ofisine memur Dördiindl • • 100 
alınacak ................ .....,,,.._ .. .. '75 

.,.,___,,. M-'--·11..- Ofisin" d& . 
~"}'·~ ......,W><OLJ ui\.~A~Jh~l!C'~~--.... N~...,...,~»...,~56~-· 

miln1ıa1 bulunan bazı meınuri- ı ı 
)"etler için yeniden memur aJı.. 
ııaeaktır. Yalnız bn memurlar, 
111uvakkaten kadroya ahnaca.k.
lardn-. Ofise yeniden alınaca.k 
memurlar, perşembe günü of"ıs 
binasmda yapılı<eak müsabaka 
hntibanmıı t&bi tutulaoaklar -
dır. 

Tramvaydan dtlşQp 
yaralanmış 

Galatada Necatibey cadde
Bin<le tra:uvaydan atlıyan Agop 
oğlu T:W<fo" diişınüş ve başın -
dan hnlifçe yaralaDamk tedmıi 
at·ı~ ,.., ıı~tır 

-=--

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
~ mıtıt 1818. - ~ '~ ~ - Şııbe .. 

AJm>o odedl: -
Zlftlf wı Tlıurf ttw "'9'lı'1 b9wb ta '"ut. 

...... blrltci-eN :.8800 - ~· --

Ziraat &ın<Mmda kumberah "" llıbanıu 11ıe-..,ovf.r -bhrında en 
az 50 ı1raaı hul,1.ıanları. senede 4 defa çe+rt>eo* kur'a ile aplıdakl 
pllna göre ikramiye dajpl..~dır: 

4 •clH l.COO Llrahk 4.000 Lira ~ 100 MM IO Lh'allk 
4 :t 600 • l..000 • 12-) • 40 • 

4 • 25tJ :t 1.000 • 1IO • 20 • 
40 • ıco • 4.00t • 

DIKKA"r. Bcsaplarmdakl p.ıralar Wr Mfle içlındıe !MI liradon •~1 

ctaşmi,,.enlere ikram.iye çıktıtı takdirde ,. 29 f::tZlmtiyle verilece-klir· 

Kur'alar senede döıt defa il Mart, il BıWran, il Ey

lili wı il Biriatıilrimm tarihlerinde çekilecektir. 

İstanhul l.alazım amtrliği S!ttn"!ın~ komistonundl" 
150..000 metrt mahruıl çadırlar için fel'it kolan alınacaktır. Mütc'~l~ 

nam ve bıe9ıabma. pazarllkla Ssiltmesi l.f/5/941 çarı.amba gün.ti .aat 15 111 
Tophanede .tfi. Lv. amirlıti sat.ııı alına komisyonunda yapılacaktır'.. T;ıll;,... 
bedel! 15.000 llnı 1125 ıır.mr. Evııa1 ve afunı.tn<Si komisyonda görultir. 
liplıerin belli ftıldtie k:om_,cww ae*m 01 ri. (1 140 - 3883) 

• • • 
f1'p 4 r:ıilyon adet m.dec1 çinko dilim• ıılmaoolrtır. Beherinin 'ahınln 1 ,.;r 

20Ji şan.tim kat"! teminatı. 1210 liradır. DrN:t w r.ıümunesi komigyonda gP .• 
lllr. Tatiplerin 14/5/!MI ç•pmba günll -• 14.30 da Tophanede Lv. ıff111 
litı sabn alma~ selmel..t. (1141 - leG4) 

••• 
Beberint 2711 lc""'f fiyat tahmhı edilen ll0.000 adet lı:romhı ttly!O ~; 

,-un derısi olmw-aktır. -btt nam ve 1-abma pazarlıkla ekJillll" uı>' 
H/5/19il çarpınb& günu aaııl 14 de Tophaned<! tsı. Lv. Amirliği sabn• ııt' 
komisyonunda ,..pılacaktır. l1k teminatı 5S76 liradır. Nümune ve ı;nrtrJ•11 

si komisyonıia PMUr. Tsfir' iA bdti vt*:itte klJmi.syona gelrneleri. 
( 1138 - 3030) 

• • • j 
!,4 x 30 - ıs x •oo - 300 eb'admda eooo actrt tahta ,.. 24 J< 10

1 
400 eb'adında 6000 adet 1Ata alını;ı.cakt&r. Pazarlıkta eksiltrrn!:ii 15/5/194 ıt" 
peorşenhe gfln;I. saat 14 de Tophanede Ur. lrnirlili sat1n alma komüıyorıı.I rt 
da yap11acalttır. Tabmlıl.bed.-..l; 9150 lira kat'! teminati 1372 lira 50 ~·~~ 
tur. Şartnametıi komi•Yonda görülür. Talip1"riıı beJh vakitte kornısY 
g,iroelOl'i. (1.145 - U91) 

• • • 
Adet 

175.000 ıaı-- lt6prlUll sürgu. 
175.000 > k.öprüsüz ııı.1rcü. 

160.000 > Kesme luınca. il 
Yulı:onıla yaulı tıç kalenl ınııl•< me 3/8/1941 Salı günQ sant l4-' 

Tophanede Lv. Amirliğ:i satm alnı~ kon1isyonu11<la mi.ıtcahhid nam ve ht:rı.'" 
bolla pazarldda ııatın alınacaktır. Tahmlıı bedeli 14,825 llr:ı ilk trn' 1,. 
1111 lira 87 kuruştur. Nfununt"leri ve ~amesi komisyonda görultıl" 
llplerin belli va1<itte korniıyoııa gelmeleri. (11'3 - 3689) 

••• # 
Yıldızda Harp Akademisinde bulunan 73 t.on kadar odunun Tapbl'

0 ı 
Asloeri fırına 88 ton kador kok kömürünün lst. Merkez !<. na 162 ıoo ,,ı' 
dar I...a.emarin kl:lımiırüoün Sirkecide Demir kapıda Askeri kond<l ;ı.,ı 
isi _...,.!ıkla eksiltmeye konulmuştur. ihalesi H/5/11141 çarşamba "" 
saat 15.30 da Tophanede Lv, ~mirliği sabn alma komisyonunda yapılıt 
tır. İstekl.ilıed:rı kat'1 tmnio.actarile belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(llH -- 3690) 

• • • şJJ' 

Bcft<I!" ldl<ıeana 3ı!e laınıt talimin edilen on ton """ sabwılu ~ j/. 
nacalctır. Pazarlıkla ekrutmeoi 20/S/941 salı ııfuıli oaaı 14 de Topbaııed'wr 
lR. lmirll#i aatm alma komisyonunda yapilacalctır . Kıtı temiıoatı 5260 00/ 
dır. Vermete iat:elclt cıları1ann tabrıkn veya deposur.da ~cut n:ıallaıfl 1 
l>etenilıııel< -le alıma<:alından tallıılerin belli vnkitte lı:om.iay<>nll 
melei. (11'60 - M92) 

DPIZ Lsnzım s ıtınalma kaıııısyınond ın 

M. M. V. deniz merkez aabnalnı.S 
komisyonundan ? 

ı - Beher meı-.me tahmin edilen bOOelJ. 139.llO riç ,.m otu• cıd' 
1ı:muf elli santim olan 3000 melce lı:aputluk lı:uınat alınacalı:tır. •,} 

2 - Pazarblı: -i'tnesi li/5/1141 tarihine tesadüf eden peqe9'b< 
- H do ~ bi"1lSlndaki komlı<;romnnuzda icra edilecektir. t ff_ 

8 - Pmloıı& ,..tnaınalDi almakiatiJoenlerin her g(in ve euııtır.e1 11 
-1< tstlyenler;.ı d~ belli IJlln n "8atle 1527 lira 75 k~lı: kat"! ıe<Jl~o! 
ıo..:ı ..... ı -ile - komilyooa müracaatlau. (~) ;:;? 

Üsküdar kız Enstitüsü müdürlüğüııcl~-
·ltlıt'I -- Kati' ı..dell ihale gönU 8#' / 

L. K. L. K. -I 
lll Slll -'14-e-rı - 15/6/1941 l l 
tl•lı:ttdar ICa El:'"'""'"'""" 9'l'Veloe ilin edilen lı:alörtt... tamınıb"" / 

cıılımadıCınd&n pau.rhklAı eksiltme uzatılmıştır. Keoif bedeli, tenılo•V 
lba1e gün ve - yulı:anda )lazilidtr. 1. 

t-..ı.lllellln bu Cll>i tes!slıh )apabilecelı:lerine dair lstanbul Not!• ~ 
cllidüttindec ilin tarihiı>d<m aonraki tarihle aıec.ıı:ıan tud.lk.nııU>• ;ıeıt ı1' 
1'lt w Sanq1 - ~ veoılı:asım h&ro.l!en llQZ\i - gün ve ... ı • I 
lal~ Yillı:sek JıleH-cw Muhtaebecilllli binasındaki lı:oın1'Y00 ,,; 

meieri. (~TOO) --- _ ~ 

inhisarlar İstanbul Başmüdür· .,ı 
lüğüncfe~, 

kki ve ttttün a-.... d' · '+' oal>t lııııô:adai.ıin oıil<ldt 
-.,... 941 alqoımı llOOll erec<!lttir. • ~ 

Satıcılann yeni ..uterclorinl lı:olaylıkla alalıilmelerı için trll...ı-J' .;.J 
barile aşatıda cösk-rilen "'1ı!lcrdo dillı:lı:ina alt luxıtımrtlan ve .slO rl'°'J 
releri ve ild adet fotoCrallarlle Kabata;tak.i Ba,mtldürlüğümilU "'" ~""'· 
etmeleri ve 5 haziran 1141 alı:pınu saat 11 den oonra yapılacak 1'~1~1 
wkerelerini alım.yanlar heklrtnd• lcanwıl muamele yapılac<ıjı ı.ı&o_..,) 

(3Jr° 1' •• 15-16-17-~G mayıs 1141 gllıllod, ~ Oe1ata, Panpltı, ŞiŞlı. .J 
11J11.paşa mıntakasındalı:i bayiler. Jı'f'J 

21-22..23 mayıs 941 ilinleri Sirlı:ect ve Bey:ızıt mıntalı:o.sında~;..ı,ıı>" 
24-26-27 mayıs 9U lilnleri Aksaray, Fatih, Balat, Balorlı:ÖY .J( 

omdaki bayiler. Jl"' 
28-29 mayııı 941 günleri B4ıflktae, Rruııaeli ~ .,.. Ano<foltl j 

<içi bayileri. ' 11" 
30-31 mayıs 941 ve ı..a hazina 941. .r:ünleri 1lolcUdar, ~· 

1ıö7 mıntakasındakl bayiler. 
4-5 bıızi.ra.n 941 günleri AdalnAN:i bayilel' 


