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GÖNLOK SiYASi HALK GAZETESİ 

't _J 
~~J'la Ce.iıJd y&Tr.IN 

lngilizler Nazi re
ji.minin tefessüh 
etmiş olduğunu 

söylüyorlar 

BERLlrt: ~ ~f:--=:e~;.;=~ 
>a. ~· ku ç~: [ Hess beyanatta 
~~ - bulunursa sözleri-Nt.ır 0 'ICY" r-
-:"1! • llu 
Aı.: l:ör
"~ııan u 
dit . .ı\J liı>ken 
~. :aııY"d.llln aııı 
lı.~ ıııı ın· 
~~taç 
~ ı\ııııaıı - . 1 "'lvvet Ya · 
ııı,.;,-, oıara -
~~ın -

ı." -tı·e 

ne inanmamak 
lazımdır, diyor 

Hitlerin nezdin

de mühim bir 
toplantı yapıldı 

<lı:nblaJ.ı ~IDeı;thUr olan teşkilat

)~~Pö ·.: 
'il! llai l:loıı Ya kelimesi ile as-, Berlin, 13 la..&.) - Yarı res-
~Un d.Ya.J.i.zını kastediyoruz m! bir membadan bildiriliyor: 
it ~göz llııya aıyasetindeki ro- Berlin siyasi mahfillerinde, 

· · 0 nunde İş ı.ı ata tutuyoruz. - bu akşam, Rulof Heııs meselesi 
~ ~aru ve Vaziyete bu nok- ile a!Akadar olarai< bilha.sııa, 
q; lloııyaliaıı . bakılırııa., nasyo- bu mesele halı.kında neı;redilen 
ttıZ~t sır~ anc.ık yıkıcı bir lıi.de tebliğinde, Hessin fevka
lly "'b1ııi les Yle kendisini gös- l.iide gizli tutulan bir yere gön-

""' ~t1llQe ~Utı etmek mecbu- ı derilmiş bulunduğunu ve orada 
ııı..:~lt(, ız. kimsenin kendisini görmesine 

'\"anyana. otunırkev ~ llt~n bir Uer zaptel.mek, Av· ı· (&onu •Yf• s autun 1 ••> fugil~ ~ Bitlfıırtn muavini Bodolf Bess bir menıııbndell1tlem 
htı Clt<JU!ar uc.unctan ôbür ucu- ----------------

~ 0l'duıa g<•ııdermek, hat.t.iı ı A • } D l Esk" B J 0 1 h 1 ~çurın~ <ienuıer aşın yerle- mıra ar an ·ı u gar R E s M n İsar ar 
)~ tliııd Nasyou.U - Sosya-

~&~ Jı!Ck~~~ahı=~~~ Hitler tarafın- Başvekilinin _ff ARP== ,Vekaletinde yeni 
~ıı ~~r. ilu, tarıİıın çok d k b ı 1·1d· h k TEBLIGLF R t lıir hir;~~ı.ı.. tura.ı1n- 1 an a u e'"'ı ı ir ma alesi . --=---- tec:.kilat oroJ· esi 
~ ~aıı lıa.İıj ki ıkınak,. hıç ~ • ~k eı Alın bir zafer teş- İngiliz resmi tıebUO Ankara, 13 (Telefonla) _ 
ıaytf eh~ kü anya. yıktıkça Bugün Vichy'de kabine B. Toşef Türk - Bulgar Kahire, 13 (a..a.) - lngiıis Devlet memurları aylıklarının 
~y0~li ~~~ı~c~r~~ toplantısını müteakip bir dostluğu lüzumundan orta §a.I'k umumi ka.rargilhınııı tevhidi hakkındaki Jo.anwı hü-

~ <l~~~t metanetini" iti-1 resmi ~ebliğ neşredil- hararetle bahseden bir tebliği: l<ümlerine uyarak lnlıisarlar u-
lıııy.!~ho- -ulıaiaza edebilen-

1 
mesı muhtemel makale yazdı Libyada, Tobrukta 'ft.Siyette mııın Müdürlüğünün mevcut teş 
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ıraru-mye, No. 84 tııuınbtıl 
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Her yerde 5 Kurut 

e 
rup 

Başvekil ve Hariciye 
zin izahatı alkışlarla 

Vekilimi
karşıla.11dı 

Ankara, 13 (ıı..a.) - C. H. hAdise w vakiilara müteallik 
Partisi Meclis Gnıpn amuml izahatını umwni heyet dik
heyeti bugün 13.5.1941 salı gü- katle takip etti. Hariciye Veki-
nü saat 15 te Reisvekili Trabzon lı · b' ""'"' k--'- d ed 
mebusu Hasan Sakanm Reisli- nıı;ı ır ~- """""' evam en 
ğiude toplandı: bu 17,ahatından ııoııra muhterem 

Ruzname( Hariciye Vekilimi-! Başvekilimiz Doktor Refik Say
zın umumi heyete vereceği iza- 1 de.n söz alarak verilen izahatı 
hattan ibaretti. Bu maksatla hiilii.sa ve teyit eden beyanatta 
Hariciye Vekili Şükrü Sara.çağ- bulundular ve umumi heyetin 
lu ilk defa söz alarak kürsüye ~iiıckli al.kışbriyle içtimıı. ııiha
geldi. 'l'iirkiyeyi e)ijka}andıran yete erdi. 

Anadoluya N~ l,.liyat 
Devam Edivor 

.; 

Gidenlerin az olması yüzünden 
meccani yolcular normal 

katarlarla sevk olunacaklar 
Beyanname verip te ilendi ar

zusu ile İstanbulu terketmiyen
">rin nakillerine devam olun-1 maktadır. 

Malfım olduğu üzere hükiı- [ 
met İstanbuldan aynlacaklan ~ 
vapur ve tren yolile sevkctıııeğe 
karar verm'4 ve bu hususta al&- ı 
O.darlara emir vermişti. 

Vapur ile naklıyata evvel! Kn 
radeniz bölgesinden sonra ıla 
llııı.rmara ve Akdenizden başlan 
r.aı~u.r. A-Jiirn.ıara hatlı vo!(.ula
nnın nakli bitmiştir. Karadeniz 
hattına son katile 16 Mayısta [ 
(Cuma güntı) k a 1 k a c a k 

Ankara Yapuru ile gönderilcceK 
tir. Bu vapur, Ordu Yil:i.yetiuden 
Pll2.ara kadar olan meccani yol
cuları alacak ve Karadeniz hat
tındaki meccani yolcu nakliyatı 
son bulacaktır. 

İznıir meccani yoleulannı 15 
Mayıs Perşembe günü sa.at 13 
te limanımızdan kalkacak Ka -
deş vapuru götürecektir, 

Tren yolu ile nakliyata gelin· 
ce, bu, dün de devam Ptmistir. 
Ancak o~,·ıet DemiryClllan . l!. 
mum Müdürlüğü, tren yolcuları 
nın hususi Lir katarın tahrikine 

(Sonu ••Yf• 5 sUtun 7 del 

~°""!.~ Alınanlarda kal- ~ bir değişiklik yolı:tw'. Sol - kilatı •e vıı.ziyetlerini uösteren 
41.:'n et~n1 ~u.ir kat'i bir iman Bedin, 13 (a.a.) - D. N. B. Sofya, 13 (a.a.) - Balpr a.- d" ı " .,,~ ... ""4!n lum mıntakasındc uşman, şar- ~ bir kanun !Ayiha.sı hazırla- , 
~.ıc -a.ı·ııı . geri kalmıyor. bildiriyor: jaııaı bildiriyor: ka ..,,......, ,_,,., küçük kol halinde 
lıı4~""11i hiç 'lllndiye kadar her B. Hitler Fransa; başvekil Sabık başvekil. B. Toııef bu- _,,,. ~ """ narak Meclise '"'rilmiştir. Al&-

BİR HEZİMETİN 
TARİHÇESİ 

\ıi;: ;ııaıc oıa!::' şey yapm.ıya muavini anUral Darlanı lı:a.bul gön Zora gazetesinde "Tlirk- ilerliyerek ku.vvetli bir keşif yap 1 kalı encö.men.Ierin tetkikinden 
t.<. ~e!ililli . dık.ları.ııın yeni . Al h . . bi ğı mıft>r. Düşman, Sofifinin garp, geçen -.e - .... ...._ umumi ...,,_t-

~U •• VUcUda getirmi'ştir. etmıştır. nıanya ancıye na- ler ve z., ııa.,ıı ıı.lbııda DEl!I - J ~ -r-
••- .... "' .. - ... u ve ceı:ıubun...,,_i mıntııkada mo- · •- müzakere edilecek "'-- bu 

. -... lia.ı'"."'"llelc k. i.f.i de;.;'dır. zırı B. Von Ribbentrop m<İaa - rettiği bir malurJede ~ di· ....... "' .,_, ~ ,ı, ıne U 6~ törlli Jwnetıerimi.zin ilen 'itil - kanwı prov...inin tatbikatındaı1 
" bir ""n lıa ge rdikleri dev- katta lıazı.- bulunmuııtur. yor: .r-<lır. Va.ı:1ı1/at kabiliyetini ha· Vichy, 13 (a.a.) - Amiral Bulgaristanın mim sevincine, IUrları ile ~·yması iiııerine, &lınan neticeler esas tutularak 
~~tkarmaları lii.zım· I Darlan, refakatinde Bıı.şvel<alet Bulgar milletiıtln Balkanıarda geri dönmtlşti1r. Ricat eden halen mer'i kanunda bazı tadil· 
<t;. lzt "'<'i ve Ş.inıdıye kadar ~ sekreterleri B. Paul Ma.ri- ! cereyan eden lıAdiselerin kom- dfirıM, ha.va kuvvetleriıniı:ıo ler yapllmal<tadır. 
tlı..;''ltap ve f~leri diyarlar- ı çok iyi bir hedef teşkil eyle - Bu ""ni proı- nazaran U . 

~..,~~. ,,... -..:e. tten, göz ya- on ve Benoist Mechin olduğu ı ftllDUZ Türkiye Cümhurtyeti ile ' - ,-, -1''Y ,_,"hd miştir. aı.um Müdürlükte tamamen ihti-
t~ · e;.~ ~n başka bir halde, saat 18.30 da Vichy'ye elan dostluğumuzu ihHl.I etme-
~e . lıaytrlı Qb:J3i:ıyle bir hare· 

1 
gelmiştir. miş olmasından mütevellit ae- HabeıJi:standa. Amıı.-Magi,.e 11asa daya.nan bütün tuz satı0 

~h~'~ai· %,.~ biç. Amiral Darlan, derlW :mare- Tinci inzimam etmektedir. doğnı yfırilyen lngiliz kıta.lan, iı}leri namile birer müdllrlllk bu 
~<ın ta.ıı. bir"'% · ~ Petalıı taratıııdaa kabul &- (Sonu ıayfa 5 ıııtıın 4 de) yeniden 200 İtalyan ~siri aJmur luııa.cak, hukuk mÜ\Javirliği, mu 
"il ~ll!i , uçuk senedir . tir. Bu mıntakada harek&t '8,Jlr baeelıe, inşaatı, levaı:ım, müba· 

..... ~ ~~~ ~~da bulunuyor. dilmiştir. Japon m memnımiyet bir tarzda inlı:i. ya&t, nakliyat ve evrak gibi şu-

..... • ,,asyonaı - Sos- 1 Fransııı bt.tz .. ııoı• u• calr ya ek . ,i ~ ~. ~· i;:etbi. ne yaptı? Vichy, 13 (a.a.) _ D. N. B. : şafta devam eylem tedir. C&- · beler de doğrudan doğnıya U . 
~o~ v . ır "Yeni Ni- Yarın sabah, bütün htiki\ınet nupta, lrnwetll ya.ğinurlua rağ- mum Müdürlüğe bağlarıacal< ve 
~ . ~ ar.~.l<"akat bu Yeni Alman - Sovyet men, iı:ımretJerimlz, bütllıı mın- möstakil birer şube halinde fa-
"'1.ıı.ıı8a.tqer,,h,_ gafılleri aldat- azasıoın iştirakiyle bir nazırlar tal<alarda ilerlemekte berd&- aliyette bultmmıyacaklardır. Ha 
t;,~-:-.~ı. ltı;~n kaz. anın. ak ve heyeti toplanacaktır. Siyasi yakınlaşmasından Abab ~ııı,, -....,. vamdır. Addis - anın cenu- len tne9CUt kanuna istinaden fa. 
ı.ı Y<ı.L~_bir hf:tak ıçuı ileriye 1 mahfillerde ııaruldığma göre, bu ku~kulani.gOr bunda göller mıntakasında lntıv aliyette bulunan idare kısmı mi· 
~ ta Ya. Nasyonal • topla.nbda amiral Darlan, B. I "<' ~~t,,ı;" Oldu. tbika ve teşk.i-1 Hitler ve B. Yon Ribbentrop ile Tokyo, 13 (a.a.) - Japon or- !anınız, bir düşman mennne dürlüğü 13.ğvedilecektir. Ayrıca 

~q~ ~ gu Yegıi.ne nizam dıısunun gazetesi olan Kokumin muvaffakiyetli bir frlicum Y'lll>- İnhisarlar Umum Müdürüne 

• 

Fransızlar için 
şeametli bir 

14 mayıs 
gün olmuştur 

114 Mayıs 
Vaziyet nazikleşiyor 

Bir gün evvel. vahim ol.an va
ziyet 14 mayısta fevkalllde cid-1 
dileşti, vehamet kesbetti. 

Solda (Berg - op - Zoom) 
nokta.sında şiddetli bir tazyik& 
maruz kalan dokuz,ıncu Fran
llZ ordusu (Anvers) müstah -
kem mevkiine ricat etmek mec
buriyetinde kaldı. (Anvenı) de 
ve (Malines - Lowain) hattı ti
z.erinde yerleşmiş olan Belçika· 
lılarla Alına.nlar o sıralarda he
nüz temasa geıniş d<>ğillerdi. 

İngiliz ordusuna gelince bu 
kuvvet (Wavre) mmtakasına 
doğru Almanlarla temasa gel
mişler ve şiddetli hava bombar
dımanlarına göğüs germekte 
bulunmuşlardı. Birinci Fransız 
ordusunun cephesinde bulun
makta olan süvari kolu 13 - H 
gecesi (P~ruwez) üzerine çekil
miş ve 14 mayıs sabahı şafak
la beraber çok şiddetli hücum
lara maruz kalmıştı. Bu vazi
yet karşısında kumandanlık 
bu süvari kuvvetlerini cephe 
gerısıne, (Gembloux) mevzi
lerinin arkasına çekmişti. 

Birinci Frr.nsız ordusu düş. 
mania temasa geldikten Foma 

{St.nu a.ayfa 4 ııi.it~n 3 de) - ----~ 

lıııyet l:etitıı;ıeınlekeUerde vü- yaptığ:ı görüşmeler hakkında Şinbun, başmakalesinde diyor rmş. dllşmana büyük insan kay-1 yardımcı olarak iki umum mü· i 
~t' l!ııaret, "'.tırap, mahrıı- mesai arkada.şlanna malfunat ki: (Sonu oayf• 5 ıııtu• 5 d•J dür muavinliği ibdas edilmek-
~ltrı'.: 13öyıe beır. feJik.etten iba- ~. Toplantı sanunda Sovyetler Birliğinin Alman-:-:ıı1~ dm.,... k 

1 
p tedlr. Umum M'ıldürlüğün 1s · ı F I A ı le bir kızıl k0münist rancig"er ~l ~~~:? llUk8,n tasa---vanın ~- <Sonu HVfa 5 ıUtun 2 Ue) (Sonu sayfa 5 ai.ıtun 3 de) HAR · K R k ~ .:'it. liu . VVUr edi- ,,,__ --.. tanbuldaki fabrikalarında. ayrı uzu sarmas1 biçimine g-iri\'e-

b;i:.~ı.aCıı,ı ~;;{j. iD>ıanlar bel-1 Fakat yıkılacak dünyayı yeni Almanlar zaptettikleri mem- r ayrı mevcut bulunan tamir atöl- rir. 
lj°'41n ı..,~e Yılduı ır, belk.i sopa baştan kuracak bir 7.emberek leketlerin hiç birinde gönül ka- VAZ.ıYET·ı 1 yeler! birleştirilecektir. Memur- Zıtların bı'rloşmesı' Giın Cllur bir Münihli nazi, bir ll~--nYeU la.bilir, Fakat olamaz. Nasyonal _ s06yaiizm zanacak, küçük bir jest bile lara intihap, tayin, tebdil ve O Balatlı yahudi ile Ankara rar-

~Qa i<iıı'.,_~rıxıe~'!a~ ezdiği memleketlerde kendisine yapamamışlardır. Fransaya ha- taltif gibi i;<lerine bakmak ü- Yazan ', Aka Gu·· ndu".. tıe;Q1~;;car,o~.rl~;~!:e c.~c)~· -
t;;~rıy • ., etmek k -. ug- kalbler kazanamaz. Etrafllıa kim olduktan sonra, Fransızla- GECE 6 

~ bu:.ı Ye ada! a~il olamaz. toplayacağı vatan hainleriyle nn güya gönüllerini kazanmak zere de Umum M!idür muavbı - maz! olinaz!., - güzelim, filemi 
t~ .ilıı l!ÖküJ··et hiıııeri bü- yeni bir sosyete bina edilemez. için Napolyonun oğlunun ke- !erinden birinin reisliği altında Çok defalar biribirine zıt o- imkandır bu.) 
L~ eı:ıııllıııaııı'll'ı.nup atılan:uyaealı. Bu yalnı?. mantıki bir mulıa- miklerini Viyana.dan Parise ge- B b dımanl _ (Sonu uyfo 5 .otun e dal lan şeyler bırleşebil\rler. İster- İşte zıtların birle<ımesine bir 

..ti ~ il<! '§Ur. lllaıı 1ııhlanıla nü- keme ve istidliılden çıkanlıııış tirdiler. Fakat vatan ve istiklil.l Om ar Brl ~ ee muvakkat oL"un. kaç misal. Bunun bir de nikbin-
JI" I ç~ lııiııı llebı bir ıf.0nıı.1 -. Sosya- bir netice değildir. Göz öntinde aşkiyle coşan genç Fransız ta-ı • --ı G ü n ol.ur ki bir kara lik ile bcdbınliğin, bu iki zıttın 
~ l'i~l>:liğlevıı IUfaU~. ın:ı:ı:csııs ki realitenin bir ifadesidir. E- lebesinden yüzlercesini idam et- Em1;~f 1/:~•r•l M •• b k •..., f mahluku olan anaç !tindi su birleşmesi vardır. 

ta~ le 1 ll'lcınıe1ı./ ~gı ve ğer Almanlar şim-Oiye kadar meğe kalktılar. Bu zavallı genç- USa a amız ınalılfıku olan ördek civcivi çı- Şu devirde beni kim tantana. 
, f ~ ı:;:t Ve llefret t.1~ lıer bi- ele geçırdikleri memleketlerde 1eri ancak mareşal Petainin Kemal Koçer l karır. Palazlar suya dalıverince li bir nikbinliğe sürüklemek i.ıı-
~~ ~ ~li~aç,ır~~~ ~i~!;~a~~~:e:ar~;';~=ı:: 1 bil~~~:~~::~engıre·kı:ırtar~: 0 

Gece uçuşlarında m~ 1 Bahar mOsabakamıza :e~= fe'!~~~~~:Z.yayga- terse kızarım ona: Ya 
0 

burnu-

tf", ıı:'.. ~~;! kll!ıi[~~·hir d:din- dan fazlasını ka.7.ıınmış olurlar- manlar Rus Çarları kadar bile se kazanan tayyareciler için gelen cevapların tas- Gün olur kara barut ateşte ;:ıı~ir =::-:.dt:~a!'~~~ 
:

10
1 tt;"4~vı h.Uillflt tıy~ ~~etsizlik 1 d.ı. Avrupa milletleri Alman filicenap olamadılar. Çarlar ge.::e bombardımanları emni- 1 kurutulur. Ama sonra ateşe ya- beni kim kankara.olık bir bed· 

ı ~"ııa.iy6 h':,ı.~"a ·~.Böyle hegemonyasını kendi rizalari- Plevne müdafii Osman Paşaya yetlidir, fakat vuruşlar isa- nifi nihayete ermiş ve naşamazmış, ne çıkar? hinliğe yuvarla.mal< isteıo<...e şüp-
~ P ııı · ~-.._,_ ~....., yapıcı le, memnuniyetle, kabul ederek kılıcını bırakmışlardı. Alman- betli değildir. Nokta hedef- fişler lstanbul AltıncıNo Gün olur yüz kiloluk bay, pi- helenirim ondan: Ya o bil<>rek 

~lel.i 
1 

YaJizm ~ Nasyo-1 Almanya ile hakiki bir elbirliği 1 !ar ise, ııanlı Pa.pagosu tevkif !erine karşı gece bombardı- · liç sıklet bayanla baş göz olur. gafildir ya bilmiyerek. Yahut ~ ~ 'a.ır~ bi.ı· İd,a!iuz Alman yapsaııı.rdı, İngilizler Almanya.-! ettirdiler! manlarından hasılat bekle- terı Bay Galip Bingöle Bunun aksi de viriddir. benim sinirlerlml, karar alınış 
"'',/ ~alt onı.ka~ getJrd.j. Bu 1 ya karşı mücadelede devam & 1 lşte Alman.laruı en zayıf nok- mek, talihe bağlanmaktır. tevdi edi imiştir. Hedi- ( Gün olur Kongolu zenci deli- fikirlerimi değiştireceğimi. umu-
~ ~~.lıı..~ k?U. ve ~be ~ 1 debilirler miydi? İngilizlerin bü- ·ı ta.lıırı bunlardır. Şimdiye kadar Gündüz bombardıınaııliınn- ye kazanan karilerimiz ( kanlı ile Berlinli altınsaç tr<r yor. Bunun için iki zıttı kafam-

p l.ı""~iiııı~ ibat-ettir hali-
1 

tün kuvvetleri Almanların yal-, bu yüzden harbi kazanamamış- dan kaçınmıya mecbur eden t h d f layn dünya evinde ı:ıes'ut olur- da ve sinirlerimde birleştirerek 
~., i~""'111bır' belki ~!uku~t--I nız yıkıcı bir kuvvet olmalann-1 !ardır, bütün bütün mağlfıbi- sebep, zayiatın önüne geç- yarın no er uzurun a lar. Aksi de, pek (olur) deni!&- bir itidal ve metanet hamuru 

ı/ "ll' Barh dan, bütün Avrupayı kendi-, yetleri de gene bunlardan ileri mek di.işüncesidir. . çekilecek piyango ne- mez. yoğuruyorum. Tavsiye ederim, 
~·· oşlu)< kay- l · d" malarınd gel ktir ) ;,.,,.ı.tır ( G- lur bir h aretli ,_...._._ · de bci' 1 

J1 &ıııiii ola.bilir. :oınegeliy~an yap an ec'iı~yin O:ı.hid YALÇIN (Sonu uyfa 4 lilt"n 4 d•l ~ t~c:~=~I~ ?.'~l===un=o==:=:::aı:·===..........,.===sız===y=e=ya:pınıs.::====~ 
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51-

yan-~~f.~:.,~ ~~te~ı: Dun ~~~~li~.ı.l~ <Jönüllü lsoo Bandaj um nya· 
... , ..... yışı da 
getirtiliyor 

1 Zincirleme 
kalay 
ihtikarı 

:~~:\:;:ı'~:npk~~=~ miş! .. HAavydetır' .. etmemiş mi!.. J hasta bakıcı dan, tu•• nel 
ması ii7.erinde bir fikir söylemiş 

=~~y~~~~g~ ~
0

:C,2~a:h<::'c~ kursları Amerı·kada 
rinlıı aiziııle münasebet. girliJ -ı e~ bir halde: 
melerinin, ne sizin ne de lstan- - Tuzak! , 
bulda bir çok nıawın insanlar Dıye bağırdım. Ku slarda verile- IstanbuI &tediyesi. Elek-
için hayırlı olnııyacağına emi- Miihendis yıldınmla 9Ul"UI - k d trik, Tramvay ve Tünel tdare-

1 nim!. muı.ı gibi, deluietle yüzüme b&k- ce ersler teshil len umum müdürlü"'"'iln ban-
"~-' ...... _:..... ""'-'.....,.~ ,,___, tı. Tekrar gur·· l~·"m.· .,_ -.-ıu UQUU1 ... ~- ..._ ""' olundu daJ tt>min etmek için sarfettiği 

değişmiş olduğunu n müthiş 
0 
~!;_. __ ~ _....____ :U.t--'-·' Yardım .. __ ,_ gayretler nihayet müspet lıJıo 

bir he~ ve aabiyet.le konq --. ...,....,.,......, ...,....,,,.,. "'ısauw. .,.,,..,,..,.. neticeye 'nll'ml1'hr. 1dare iliı: 
tuğumu görünce ~ bermutat 1 da yere düşüp pıırçalaan bar- Cemiyeti neeriyat kolıı dün E- · la İstanb l ...;ı-..;;ı,.ıA · d 
alaya boğmak i.etiyerek: dak ve saire giirilltilafle bepiı:xıiıı 1 minönil Hıılltevinde bir toplan- ~ b~ 00~~ ~ 1 
_ Tabil! diye bıı.ğı.rdı. Madam tirpererek arka.m.ıa diiodük. tı yapınıştlr. Bu toplantı da daJ"ı sahipleriyle an'·--" ~ 

Kagliyari ve bay Keriminiııl Mühendisin kansı, Cimi için gönüllü lwıtaıbalocılan ıçiıı yar mış ve bunlan derhTıııu'.:daj • ' 
yaptıracağı binanın hayır m~ ha.ı.ırlıyarak getirmekte olduğu pılaca.k ııropaganda. mevzuu b.rı eskiyerek depolara çekil • 
esa ::oeesi ola.cağını a.na kim Bf>y- 'lel'Illut kadehini cam teyısısila ba.lısedi.lm.i$. miş bulunan are.balara takmağa 
ledi ki!. tıeriı.ber, benim (Tuzalı:!)diye ba.-1 Her Hallmvinde kola mensop başlamıştır. Bıı suretle depolar-

Ciınıin.İll karısı MelAlıat, be - ğu-Jığımı işitir işitmez, birden- hatipler ta.rafın.dan bıı mevzu \ da seferden ç"'1rilmis olan 50 a.. 
nim kendisi t.u&.fmdan otom>- bcil!rllıe elindend.;;.....,.... ~=~ -~ etrafında laalka. konfenuıslaı: rabadan bir kısmı ~iden sey- I 
bildeıı inerken söylenen sözler ......-- ..-~ verilecektir. Diğer tara.ftan rüsefere -~--'-bilecektir. 

·----tı. ' ,........ .... iizerıne harekete geçtiğimi zaı>- -=u~ Halkevlerinıde gönüllü hastaba- Diğer taraftan idare bazı 
nettu7i i ·in ca.ım= çıkıstı. Akabinde de Nhnet, birdenlıt-1 kıcı kaydına hararetle devam Rumen tırmala.ri"'e anlasarak 

- ...,Cami!.. Mask-;rn.hğı bırak! re ölü gibi a&llSan kesilerek, oluruna.ktadır. bil finnalan 806' bamaj ~ sipa-
Dün y:ıda her şey olabilir! .. Dur boylu boyuna J'll'9 yıınrlandı. Göniillü basta.bakıcl kursla- riş etmişti. Son günlerde bu 
bakalım, soğuk şakalarını israf Bayılmıştı. l rında. tahsilleri ortıııdım yukan banrlajlanıı iınal&tınııı tamam -
buyurma! .. Bak, ciddi şeyler ko- Cô.ıninin ka.osı MeWıat, bu- olanlar 4 - 6 hafta ve tahsilleri !andığı öğrenilmiştir • 
nuşuluyor!. mı görünce deJ:ıııetiodeo bir ortadan aşağı olanlar 16 hafta. Devlet Demiryollanna. an 

cami: feryat kopardı. Mil!ıerıdMe şaş. ders göreceklerdir. ınuhtelif ınaUıemeyi Rmıııanywı.-
- Fakat baksa.na.! 9eniııki- kın bir halde, ~ yu - Deraler aıııeJt ,.. ...Jf ola-- dan tesellüm etmeğe giden ve 

nln yüzil gözü attı. Bu kadar varlunan karısmı.ıı fimrine a-1 caktJr. Devlet Demiryollan mütehas -

da ciddiyet?. b~~-,. hayretinden "'"";m;;. Hastabakıcı ku~lan malaruıdım müteşekkil bir he)"-
ıühendisin omuzıma yava.'lÇ& v.u.u _, u ..., ' ' ete Tramvay İdaresine ait ban-

elimi koydlllD. ve son derece cid- gözlerle, Adeta donımıl gibi b&- Kızılay Cemiyetiııi:ıı. Ak.sa. da]"ların da t.eaeılümü için .ı~-

biyet verilıııi§ti:r. 
1lk parti bandajların btt haf 

ta içinde Runuı.nyadan geleceği 
tahmin olunma.kta.dir. j 

İdare. tllnel seterleri için za. 
ruri bulunan (cer kayışı) L~ini 
de halle~ ~ibidir. Evvelce 
yazdığımız gibi bir Amerikan 
firmasiyie Tllnel kayışı temin 
etmek üzere bir anlaşma yapıl-ı 
mıştı. Bu flnıuı kayışı yakın 
bir zamanda idareye teslim ede- 1 
ceğini bildirmiştir. 1 

Tnmvay idare9i ı;elıirdekl 
ııeyrüsefer buhranını önlemek 
maksadiyle otobüs sipari.şlerl i§i 
ile de meııgul olmaktadır. Son 1 
günlerde bir Alman finnaııiyle 
bir miktar otobiis temini için 
bir anlaşma yapılmıştı. 1 

Diğer taraftan bazı Ameri· 
kan firmalarlyle bu hususta 
yapılan mii7.alıerelerde mii.sbet 
olarak neticelenmiştir. ı 

Ameri'kadfl n getirilecek 25 ' 
otobüs için idare bu firmalara \ 
S50 bin Türk liraaı verecek -
tir. İdare bütçesinden bn tahsi
sat ayrılmıştır. 

dl bı~ tavırla: luyoruu. rayda.ki hasta.ba.kıcı hemşire -
- Pardon! Azizim Yücelten.. Meliıhai: !er mclctebinde her~ olduğu---------------------· 

Ben bir şeyden §Üphe ediyo _ - Aman yarabbi!.. Ne duru- gibi bu sene de bir gönülliı ha&-
' yorsunuz?. Koşıı2mza!.. Öldü ta.bakıcı lruntt -~ı ••• w.... rum... ~~ ...... 

Dedim. mü. zebirleodi ml bdıııcağız, Kurı 2 h.azi.randa. tedrisata 
Mühendis Adeta aarardı: ne oldu".. . ı başla,_.ıttr. Bu kursa 18 -
- Oh!. Şüphe mi?_ Dıye ~- 46 Yil41 anim>dalı:i ı-= i!:~;t. ııaı~~·ıı~ d=ü~>ir; b6r ·_k8D_uı ·~ • MÜ r aka be · b Ü r Q.s u ·yatlarda 

E iYA LA 1 

Bir kilo kalayı 
750 kuruıa 

satıyorlarmış 
Fiyat ınllrakabe b~ z:in

clrleme bir kalay ihtikArı hadi
ııeeini meydana çıkarmıftır. 

Evvelce de yaz.clığımıa gi'bi ba
zı ·tl:ınselerin ellerindelı:t kalay
lan lzınire ke.çırdıldan anla • 
§ılmış ve tahkikata giriııilınişti. 
İlk netice olarak halen Meram· 
de bulunan lrlenahim adında bir 
tacirin İstaııbuldaıı Mersine 
kaçırdığı kalaylar meydana 
çıkarılmıştır. Bu kalaylar, ts
tanbul<lan lıferaine, Mersinden 
İstanbtıla, tekrar Tuta.nbuldan 
Mersine zincirleme ve eldcu ele 
satılmış, nihayet son Versin 
sevki esnasında yakalanmıııtır. 

Kilosu 300 kuruş kadar olan 
bir kilo kalayın, \ıöyle cide g&. 
le 730 kuruşa kadar çıktığl 
tesbit edilmiştir. 

Diğer kalay ihtlkan etrafın. -
daki tahkikata devam olwımak.
tadır. 
~--, 

Lis 1 • 
rın 

ran 1 n 
ezuniy t "mti· 

ha larında 161 O 
talebe muvaffak 

old 

ir 
lhtiy rın 
marifeti 

Bir çocuğun kılf 
nar suda haılaJI~ 
masına .ebep ol~ 

Katina iımıinde bir k~"' 
bak kızı Sonyanın beş ~ 
ki oğlu Büııyamine iki ~ 
l'llmlll§ ve tokadın Qidde ..._" 
arkasında bulunan merdi~-, 
yuvarlanan Bünyamin if 
bir mangalda kaynamakta ytl! 
bir tencere su ile bir a.Y ·~~ 
cak surette ha.şlanaralt ,.. 
~r. ~ 
Yapılan muhakemesinde ti 

tinaya bir sene hapis cfll!SS' tf 
rilmiş, fakat fiil maksad1Jl1

,,, 

ca.vüz .e~en ceza. paff>~ 
dirilıniıı. aynı zamııncla 1'11JP 
beıı yaşın mütecaviz oldıll' ;J 
dan tekrar cezanın aıtıdıl < 
indirilerek hapis müddeti " 
olmuş bu da tecil olunl1l~ 

Yalnız Ka.tina. 30 liri 
cezasını venıcektlr. 

~ ...... ------
Polonya 

mültecilerini~ 
• 

muhakemeS1 

8ir mülteci Pl~lt 
keme sonu ıJ,ı 

kaçmağa . 
teşebh" s t.tı 

Memleketlerinin i gali !le 
&inde harice kaçan Poloıı.l 
Slovaııyalı on ka.dıı ıniılt 

-:;,Si~~ ffi~!.: Y.ai-' .-.- Suı eamın! Sen dı! ortah- ıt/ / i 
ı»z öriiyooıuııuz !ti, bef daki- t> tel<ı.~a verme!.. Enreü. ka- " KT S'!'T:ı<' yenı·den tenzı"}a" f yapacak 
ka çmiııtıııı. Ve. &izitl: .1'tıya.ıı dın~ağıza ne oldıa ..ı.,.Iun!.. AJ ,.., "ft"k 
K "'Üyıı.ri hfili görünür.dl! yok! diye çıktl.9tı ve ır- üzeri.- • manlara ti 1 

; Mulıakkıak .. muhakkak blı- ne eğilmiş, yfuü kiB g6ıi ı-ıı... tes ~~ ah ~ Fiyat ndlrabbe komiiıyoııu-\ ııoı:ıra muhtelif rösumu ile be-

. w.ıı bir seyalıııtten so~ 
tanbula gelmi§lerdi. ı;~ ı 
ba.zısında sahte pasaport 1 c 
te para 'DulunıluğundaJl rı 
ağır ceza mab~me~ine ı-e 

f,j fordo yapı.lan lise nıezu • ı terdır. , 
niyet imtihanlal"I lama.ınjanmış- Dün yapılan muhaı.enıeC 
tır. Maarif MUdiirliq,'ii ~hri - bitler dinlenıni~ ve ıllter ~ 
ınizden bu 'seı;ıe mezun olan tcı- lerin çağınlmasma karar ol 

y ı;ıkmıştıf. Gecikmiştir!. ııtiş mühendise yakle; &k: ~un, et fiyatlan ~eki I raber :K kuruşa gelmektedir. 
~ Riea ederim? .. Siz bugün - Ne oldu?. Oh, ..... Midin 2.1.5 miq;&ı llrattlı: Tnrt - illıielemelere .devam e~ yaz-~ Toptaı;cı ve perakendeci kasa _ 

!erek muhakeme talik 
lebel"1in bir i. tatiatiğini h=r-1 D\w;tur. 
lamıştır. Bu U.tıı.tistiğe nua- Mahkemeden sonra 6~ 
ını.n lstanbukl movcut 1~ ree- lard n Hayım kaçıuııl' : 
:ırıi liıı<ıden 1610 tıUebe m""un t mişse de kısa bir ınUdd?,.. 
olmu •ır. Buııhlrda.n 1087 e c- fı;ııd~ jar..darnıa 1\ ter 

bu bayan Ka.gliyııriye benim bu- illi?.. ıınıan• t:it:aNt annen- moci- ~· Komiııyon t&hlı:ika.t_ ne- bın da hakkım wrıpek ııaı1:iyle 
rava geleceğimi telefonla. falan Diy ııordu. bince Ahn•nll(ra. ~ 200 tlceaınd': ~ fiyatıa:nı1 yemden 18tanbuldıı. ltuzu etinin peraken-
J<endisine h&ber verdiniz mi?. ilht'ndia keketi~ ~ı.m lira.bit tStta-~ pe.. iıırdirtiıeg .• e. imkan görbnıi. narh·. -'e kil°"'"n"" 65 _ 70 kuru"" 

- Ha"'"'·· - R·~•-••.. & ~ - , '••r'-lh N+m;..- -._.._ •-""''- ta te l t l ktır Et "' ,. -~ •-, _ ...,._ , _ u 6 • ~~ IAZWIU .....,.,...., • nzı a yapınca ı u- ~Wmasına imkiıı görülmek-
Mülıeııdisiıı karıınrıa döndüm: ca~! .. Dedi_. .Ah! .. Şu kolonyayı. müalI'clffliw' "-ıı!enmıştL yatlarında. ~den yıı.pılma.sı tedir biyat ve 523 tanesi fen vube!e-
- Fakat beliti Bayan Nimet getırır mısınız!.. Melihat ha.- fialıer • ........_,ıza .,.;;,.,. hm d"•üntilen tenzilılt 5 ku-·.,..·n · nn· den •·ı"m••la-'·r İmtih""" ı '-"- _......,_ ,,_ ..., '""~ Fıy t -'"-'--be k . ,; - -, ıw . ~ 

haber vermiştir?. nımt. .§u gözün içi- eter vat'· mık-tar trftiJc .Atmanlıu'a kin. ~ tO ~ yuka.n ohm- a = · omısvonu-
Mülıenili.!lin karısı birdatbil'l! l}ır • Lütfeder misini&.~-~.~ ·leıl·te.llm edıilq,;.,t;r. aşagıktır , nun yarınki ic:tiı:n&ında bllhaıı- girerek muvaffak olanuyan ta-

gayet sinirli b.r tavırla. ~u. bay _AUalı_ !.. _ 1 Türk ~ Bankam, ,Al:· yaca • sa kuzu eti fiıratııın etrafında · lebelenn miktarı 817 dir. 
C k ·~"'"- k ı Diğer taraftan fiyat müra.ka- meşgul ola""'" """·lenmcktedir. laı~nı silkti: aım ve arısı .__,.. 0 on- mania.re. tlftilı: satan llıraeaı.,t- be bürosu, kuzu eti fiyatları ü- -..- _,, _ ı 

-Ben mi? Hayır!.. Böyle Jll.. eter ııiı;elerini ~r. llırın 14lacak~~ tediyeye dilll· ..... '-'ki · · '"'"-"" 
F k üh a· on1ann t tir=" .• ·ıı.ıeki........, erını .,.~...., · ı Bc-1 EDIYED= bir şey haber vermedim!.. a at m en ıs uza den itibaren başlamıştlr. &.. ._ 

OOOi. ığı işcleri gönnily~ ~e.. 200 Nn liralık tlftiğ1n nak1J 
Komiserler 

arasında nahiller 
--'·Lütfen, zahmet ofmazııa, Adamcağızın ylizüııü birden- '{&.~~ııı& ~de ha'- . Elde edilen neticeye göre Bey alunda alarm 

şimdi telefon edini?:!.. bire bir dehşetin kaplıımııya baş 1erilnıiştir Tralı:yada kU%11 bolhığu1'd; n • Şehrimiz emniy t müdlirliltü 
.Alülıenı!is "Bordti: la<lığı görülüyordu, •lımxh ter ..,.· ...... _ _,.._.,___ __ _._. dolaJl bir adot eanh lruzıı 125

1 

tecrübesi k01X1iııerl ri anu;ın.ıa ;veni bazı 
_ Bayan Kagliyariye ıni ?, d!/-ınlala.rı peyda olını1ştw K eti" b" • nakil -,.e tayinler yapılmı~1:ır. 
~t! • ~ Biçarıı miil>endMı .w.ıt için- ıym 1 ır nya- km\ışa ııatJlm&);tadır. latanbul vilAyetinin muhtelif Buıılaıi a§(lğıda veriyoruz: 

Hay hay de· • • • -1c1- Bir caııh :ıruaunun ı.tanbuı ka.zıı.lannda yapılan a!Aı-m tec- Kapalı çarı;i komiseri Ahmet 
&nim ı;.:.np· oözlerim üzeriııel . ·--:- Oll!. Ka.slı:stı... lıaıılı:atı ite- . zıyecugız O U mıwbahas•Nia eanlı olarak ki- rülıelerine devam olunmaktadır. Yeşildireğe, Eıninönil komiseri 

pek müteheyyiç ve mlit-ir .aildı_! •. ~ . . Otwı iki yıldanberi maarlf kıBlı 15 - 17 kurup,~ Pazar glinll saat 11 de Beyoğlu İbrahim Beya.ı:ıda, Cibali korni-
ol:ın Yücelten tPlefon etmek i-j Dıye ~e~o:ledL _ . ordusunun en faal bir rikııü o- kazası dahilinde aı&rm tecrübe· seri Hagaıı müteferrika komi -
çln bizzat <;ah ma odasına gitti. Bunu ışıtince efi a)'llgl titr&- la.rak c•Iıeeı:ı ve romılekete bir_ -u·· TEF RR/K serliğiİte, Beynzıt komil!lerlerin-

1 '-•'-'~ laıı ft11ı YU- ~ ..- IWI :li yapılacakbr. ·h Safönda birdenbire ağır bir ~ye ."~ış? ~ za ~k evlat ve talebe ~ <1uı Sefer Kapalı ~ya, l<'atı 
hava es!MBine sebep olduğum retten e dognı ileriedlw. riyaz.iyecileriınizdı!D Necip Na- H a ıehitlen" Trakyadan Anadoluya komiseri Bürhaıı Cibaliye, Mü-1 
i~in pek canı sıkılmış ve adeta - Ne dedıniz? Ka*atı mı Qir, evvelki gijn ölmilş ve cana- tefen-ika kısmı komiserlerinden 
bana d rılmııı olan C:lmi, kın- oldu?. sesı OğıetııMıl bulunduğu Hay 1· naklolunacakların tasnifi Atı\ Çengel köye, Beyazıt komi -
lan neş'eaini tazelemek iılter g). Dıye sordum.. . . . . darpa&ı& J*8i ınüdilr', muallim İbtif a l Trakyadan, Anadoluya hU- sel'i Lütfi Tahta.kaleye, Kadl-
bı, dekolte elbisesile olan bayan Yilcelten ~m ~ gıbı, ve talebe!eri:ı:ıin tertip ettikleri Dün Ti1rlt }:lava Kurumun- klımet tara.tından meccanen ve köy komiseri Hurıµd de si\varl 
Nimetten bir kadeb daha ver - ldeta dehşetinden ~ca.sı- büyük merasimle kaldmlnııştır. · 1 polis teşkilatı koıniserliğiae nıı.-
mııt rica etti. na: :Şir çok mekteplerdtı hocalık da yarın bUyilk ~e=ıınlh"tır~' kendi istekleriyle naklolunacak j kil ve ~ayin olunmuşlardır. 

Caminin karlSl iee bana epey - Bilmem! .. Clı... doktor .;a- l'e müdürlükte, bulunan Necip ohmacıı.k ha.va il" 1 n . · halkın verdikleri beya.nnaıneler l-------------
""ukın, fakat miruıetta.r gözler- ğıralun .. tloktor çağJralna .. ~ Nadiri KaıııcaAluı:ıet son Din aon hıwrhklanııl tetlı:ik et - İstanbul vilayetinde tasnif olun\ 
le' bakmakta. idi. böyle .. hiç böyle o:ımc-u ~ l'e ebedi ilıtifııcihına. W-kedaıt mek üııere bir toplantı J&pll- maktadır. Tasnif yakında ta.-

Nirrw.t Ylkelten vennutu Jıa.. medim!. ma.anf ve a.\leııin.e bu büyük ka- 1 
"'rladığı sırada kocası ~ Diye ııöylend1. yıplarından dolayı J:ıa.şsağlığı ınıştır. l mamlanacaktır. 1 
bir ymle salona avdet etti. Mel!ha.t: ve ölt!ye mağfiretler dileriz. 

~~i heyecanla millıenctiM dokt()~et! Dolı:t:or §llliıııımh!. uhasebe kurslar• OT O AF AS 1 
- Telefon ettin mi!. niye te~ haykudl; Belediye muhıiııebe Müdürlü- f . \ 

Ev~t• - Durunuz!.. _.____ 1 
- " ~ • • gu" •• tarafından tesis '--""" IDU· 
N Oldu iri ı Son derece hi\Jı:imi_._ söy. I 

- e pc ... ,,_ ha:;;obe kurslarınuı ikinci devre- M · f k d v t 1 . 
Yok' le<h~m bu söz bepıiııi adeta aS a yo Un a agaca çarp I ::\>" - ··· si tamamlanmıştır. Kursu ta• u ı 

Kını. yok" dondurmuştu. 

HALKEVLE!F'il 

.on er 
Şehremini Halkf:vinde11: 
10 11 9H akşamı ;:,>ehrsnı ini 

Halkevinde manıf F:yyubi Ali 
Rız.,. idar 'nıle bir konser ve -
rilmielir. 

- · ·· kip eden talebeler 20 mayısta , , , k 
r Mühendis bile hayretle ~ını imtihana tabi t;rtulacak ve mu- b 1rtn10 Q 1 U k 1r11d1 

kaldırıp .,aşkın şa!tkın yüzüme vaffak olanlara dıplomalan ve-
bakmay-.ı. ba.~ladl. ril~cektir • 

- l\' :ıdam ki kaskatı keııil- ı 
dil . Duktor çağırmakta hır fa- "!"'~'"'!!'!'!'!!!""'"'!!!!--!"""-'!!!"''!!'!".!!"-. Müddciumumilık yeni bir o- önlerine gelen ı"tika!lh'tle •Ü· 
ide yuktur!. :..... Dang hastalığı mı, aman tomobil kazasının tahkikatına rilp "tmişlcr, nihayet ge<:e 

D<>rlım. yarabbi!. SWn B tasor hasta. elkoymuş, birinin kolu kırı- geç vakit bir de ."aııy r, Bü· 
ABONE BF..DEIJ 

Fa."11 beyetinin çaldığı Ule 
ve Nihavend fasılları ile ağır vel 
yürük s m:ıilerinden ve halk 
tilr · üle.riİıdcıı mür kk l' par · 

1 ~;ılar sar·k harsının unululmafia 
ba•.;iamış os rlerini inlf'tmek -
le haıkın ınôll! haleti nıhiye ·n· 
de !<av,·ctli aksi sad~lar bıı k • 
mırtır. 

nNEl..IK 
1 AVLIK 

J AYLIK 

1 AYl..IK 

Tı.irklye Ecnebi 

1400 Krf. 27CO Kl"f. 
790 > 1~50 • 
400 • toe • 
110 > IOO > 

1'4 Mayıa 1941 ÇARŞA f.1 BA. 

17 Re.b Jtlhır 1360 1 

1 Mayıa 1$57 

GUn 1$4, Ay &. Yıl: 941 - Hızır 9 

(İÜI'\ .. ~le ikindi 

9.l6 t.52 U3 E,ıotfti 

4.H ı:ı..uo 18.06 . \lan ti 
Ak .. ,. Yıt.ı '•-k 
12.QO l .Ml 7 2a li;İaftl 

19.19 :U.08 2.4@ 'J;ı:ıati 

ı ı 
1 

Dl K&AT • J 

&Y9ftl .. N.h> • •D•tlerft•• ,J ı:zıl1ı;I 
w •v••k n..,.edllat• .dllf'ltMlıt iadıt 

eı&1ı1ftm..» Y9 bu•ların ka'l'bo~ .... 

dan dolayı h~ ll-1• M*tıy•t kalıt'tfl 
edHm-. 

)T ·l d lı etli bir teıaşla mı şinıdi !.. j lan diğerlerinin de başı yara- yükdnreye kad· r ,ıtm~yı dÜ· 
dl)ftrı.ıi•\u. _ Evet. lJdıih t bamın!.. lanmış olan üç gencin ifadele- şü~rek Ma .J·ık o.un.~ Q!anca 

Ne dediniz?. FaiW. rıı.i Günlerdenbcri hastahanede bit- rinl "'tır. sür'atle diiziilı. U:• rdır. • 
yolt!. Ni~in ?. ıııez tükeıımez bir uyku halin- Yapılan tahkikata göre ha- 1''akat ıa.m H eı mnn ha· 

Diye kekeledi. d<."llir!.. di.se şöyle olmuştur: yınna gelindiği •nı otomo-
- Çünkiı, bizim Baht~r'a __ Uyku ba.liııde mi!.. Avni. Celal, Turhan ısmiııde bili l<ulhrını ı..ta c•lan ve ııoför 

aa ıı ni hal vaki oldu Zaıın~r- _ Evet .. Korkarım ki Nimet üç dc 1 ikanlı w:un bir otomobil ehliy ti bulunrro:-'an A ıu rli· 
\"1lk'a aynidir!.. h:ı.n.:ıuıı da maruz kaldığı ayni geı:intisi yapınağ karar nre- roksiyonu id,1 'ı:li0 i y~lin -

}.lıilıendis pşa.laıııııt · halde haldir'. 1 rck el altında bulunan huşıı;;i den yanlış çe> rnıi ve l l:tı-
eordu: 1Jilli :ı<iis Yücelten dehşet bir otomolıilılcn llitifadcyc kui- narın !&ki· ;a~ : .ı birine o- , 

_ Hangi Hahtıu;oı·'a ~ dolu ı;öı..i~rle yüz.lime baktıktan kışmı,;lardlr. Cı:ı:iııtinin, mas- i:ın:a ı;i letıy" ç.ırp ı~lıırdıı. 'ı 
- Beniın e ki dost\! b.ıçaı:e. . nra ırııihanıkı b• r hareketle ko- raftan iktısat ve yalnız bir Bu ııii 1 ed otorn<•bil 
"1J:aser'a! .. Onu C3llli ve Mcla ooeya v~ eter i,elerini &Jılrak, bcıızın parası ile yapıhbilnwsi par~. pıu-.;. 0lıntııı, _'l'u lıaroın ıj 

hat h nım. zanne<Jerim, t."\D.11'• yerde pann~hırı bükülmüş, jj;in Bcyoğlun<ll boya mille "· kolu kır•!ı \lil ıı., Cd lin f 
!ar' .. Bu b; ıe a.rkada!:ııı:ı. bir dişleri kenetlenmiş ve kaskatı sıiı Ahmet Ba)'<nana ait o!an ~a b:ı lurı .ılrlıı • c mmıyet- ı 
aıt:ıillrtl ayni kiki<', böJle kaa- 1 w halde yatmakta olan karısı- bu· hususi oto;.ı ı::arrı.jdan çı- li suı rtt yaı .:ı .. 111111"' ır. 
katı k · erek hayUıL. şiındi .• j nın tekrar ilaerine eğiler k onu ı karmışlar ve t7 ı:ı sayılı uy- Yaralı u· dcrh 1 1$ışli Çocı.ık 
lıala huıtahn · ! Dolıtorlat• ayılt.mal< için uğraşmaya baş- du•ma bir pırı a rak g!'Z- Ha.sta.ı~:w _m ltalolırılmı lar-
Danı: h4atıllı ;,ı diyoriaı ama. !adı. Melftltat de kolonya ile Ni- ıneye çıkmışhrdır. dır. ~ud<icıwnıııı. ır.ıl nıuavlıı-
d·>~rıısu şudur ki. tanwnil<' l ı.t metin deınir gibi kesilmiş olaıı Sıltanalımet, Akoa.ray, Fr l~~ud;· ı Kl ll 1;.mı talıki.ka-

hia l;oy lıilmiş değillııı'll "~, bileklerini uğmağa koyuldu. dir.ı:ıekapı, Ta)<!!im, ŞI li deYfı> - ta" .er koymu tuP. · • 
M:el&hat edhşetlc a (Ark:ı>:ı ur) --~.J 

P r sız tedavi 
&1ku A.-01/ llalk!'Jt · <kıt: 
E ·imir. p ildi il'inde ht'r :alı 

günil a. J d, 11 12 ye katlar 
kıyme-tli ııs biy Her miı«•en l ır. 
Ral;i Ti~ol tareflnd n pa=.ız 
<llarak asabi hast lılı:ların mua
y<'nes.l'le b'q.l ınmı"bı'. Kö;vii -
müz halkııı1n müranıı.atlan. 
----o---

Otomobil çarptı 
Do!•iz O-ııınl isminde bir ·ıı· 

hıs hn;ün Ç;ıl~ta \'ovvoda < r. l
d inden gecm ktt> iken~' 6 
ytlı Nııroo<!i..ıh l laresindrki <'· 

to :.bilin !!l\dnl~•ı manız ka· 
ı~. ·'lk muhtc if • rlrrinden ha
ı yurnı.1 1 tıı·. Ya~ınıp. . ta 
da'· •i y, pıtnıış ve l'IUÇlıİ şoför 

1 
y:ıkalanmı•tır. 1 

tarafında. nyakalanmıŞUr· 
·~--o-~.~ 

~'laarif Ve ili 1 

tetki }eri 
· Maarif Vekili Has~""' 

Yücel ııehrimizdcki tet.ldP. 
diin de devam etm.i.ştir ~ 

Vekil dün sabah M J 
dürlUZüne gelerek Ma~.:>.1 
dürü Tevfik Kuttan şeıı.rd··# 'İ 
mektep vaziyeti h~kkJtl s 
hat almıştır. , 

Ayni 7.&ıu:mrla şehriJll~ 
lıınau maarif umuınl nı~J 
len ile l.:ir toplantı yaP ö 
seneki imtihanlar lı:ıkJ<ıll 
nu.;;nıuştuı·. ( 

Vekil öi':leden '!onra. 
ri ziyaı-et etmiştir. 

--~ 
Bir ya gııs 

batlangıc• 
Cibalide Küçük Muııtfl: 

Yeniyol sokağı 1 mımı.11111# 
raıı Ömer kızı Hikmet P''.,ııı 
racaatla komşusu Fatnıf; .-" 
masır yıkamak maksadı ,.r.J·, 
sinde yaktığı at,.~ten ~f' 
duvar tahtz.ların.ın tuttl. rt' 
retile içeriye sirayet ed;Jll 
bir vatak ile bir yon;' 01 '1 
ları~dan kısmen yanıl~~ 
yan)?;!D ba~langıcıııın . "i0 
tarafından söndüriiJılılı:11~ dirıu işti. Fatma yak• 
tahkikata başlanmıştır· rı''. 
Başırıa demirle vur 

Karagümrilkte otura.Jli~ 
koltukçu Muharrem P'l1 Cf, 
rat'aıtt ederek B yıuıt~J 
cılarda 153 num r~!ı 1 t~ 
kahc ci Ali Kah?l\ınan 
dan başına < iri< ·J4'' 
suretile yaralandığını ~ 
mi~ yanıh Ccrra' ~ 11 
ne.bine gönderil şıı 
laıımı tır. ıf 

Çakı ile yaral~~oJ 
'l' ltııiıııd' il\k wbııcı 

nııı<l.l ~ahşan K ni pvtl ı 
caatı.ı Galatada cturıW ·ı' 
Ali ta.rafındaJı bilil . 1 , 
ıl" sağ koluııila;ı 'ı>f" ı\i' 
id i et ;..tir. MehıM1 

kala nınıştu·. ııPI' 
Ko unu m· kineye I<"' 

Çemoorlitaııta oturıılf-ııı 
şlktacta Kız.ıl ıy kı_ılU ....tııJ .1 
sında çalı~n amaıl Y-~ "" 
rı dıı çıllı~ırktm kol~ 
nenr,. kayı na· ka.ptı, ~j;ı FJ, 
fit .jlllre.lanmış,. teıta.V• ıV 1 
oğlu hasta.hanesine Jc1o 
tır . 
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Yaşayan görür t Bulgaristan 
" • ve biz 

Yazan: IJIURAD SERTOGLU 

A.ıına masanın üzerinden tabancayı 
ald • Bu soğuk kara demiri lak~ yt bir 

1 ta\rırla muayene etti. Açtı, kapadı 

I tal)an mat.buatı ve rad!o İngiliz bahriyesinin ağır tep- , Matapan midableJ tayyare :ına ::=· "' B ulgaristandan ara·la s'ı 
merkezlen, İta.!ysn ~!kan ları, (35000) tonluk İtalyan zırh den yfil<aclcrek(Vittorio Vcneto) rada yükselen dosllul' 

umumiyeslııi h=rlamak içi!ı ol- !ısı (Vıttorio Veneto) yu ağır zırhhs:na i.iç lıilcmn yaptılar. ifade eden sesleri dinlemek zevk( 
ııa gerek, birl~lk Amı::rika dev- surette ha.qar:ı. uğratmak - bel- Burnu . '~~ .. saffı~arp zn~lısırun li bir şey oluyor. Nitflltim dii! 
letıeri'lin k'1vvetinden Meta is- ki de batırmak. ve asgari en bü- !'1.ISh gorülınem.ış şiddetli ~va de eski Bulgar başvelrtllerindeıı 
tihfafla bahsediyorlar. yük üç İtalyan kruvazörünü ve Denı"z Harıı...ı· d:ı.!ü baraj .ateşinin k~etine Toşefiu Zora gazetesinde bü 

İtalyan kı:ynaklannın iddi:t· ı iki destroyeri de denizlerin dibi- U ragmcn İnı.ı-illi: pilotları p~~er- \ malı:alesi çıktı. G<ıııpodin Toşeq 
lanna göl'E, Bay Roosevclt Bıı-ı ruı gönd~rmek suretile Şarki le sudan hırkaç metre irtifaa Türk ve Bulgar milletlerlni• 

Tefrika No. 18 • 
yük Britanyaya zaten elinden Akdeniz ufuklarını bir kere da- ı ı d ? kadar iniyorlar ve dilşma:n zırh dost olınalaruun tarihi bir zaru• 
gelen yardıını yapmaktadır. R-ı ha şiddetle gümbürdetti ve o ha- nası 0 U • lı.~ına torpitolawu birbiri peşi- rrt olduğunu söyleyerek RuJ.; 
n" ~naleyh Amürikanın lıarbe valiyi gürültülü bir volkan ha- ne atıyorlardı. Bu cesurane a- gar mU!el.lnin bu hususta be:ı. 

A.ıına: tun. 1 ginııesi cidilin umumi gidişinde 1 line getirdi. r Yazan: ..,. kın1ax netiresinde atılan torpi- !ediği arzuya terreman oluyor. 
- Yan<'f1o görüşmek istiyo· Anıvı kenc'J~inc doiru uzanaıı büyük bir rol oynaınıyacaktır. İngiliz harp gemileri, martın ~ tolardıc..n Uçü İtalyan zırhlısına Gospodin Toşefi eskidcub..•rt 

ruın_ Doyince papns heyccan- eh itti: j Yine İtalyan radvo spikerlerı- 28 inci gecesi Mussolinin sürat· "Asosyat.ed !'re.,,, in lııgfü~ isabet etti ve gemi silratini kay- bir Türk dostu olaru bilirızl 
•a: -Teşekkür ederim. Artık gi- nin söylediklerine b:ı.kılırs.'\ A-ı li deniz fırkalarını gafil avla - renin Akd~niz filosu n~b- bederek geri kalmaya ba.şiadı. Meml~ketimize yaptığı scyaluıl 

- l>cnıek Anna siı::ıınız• diye <l"bilirııiniz. . m~rika harbe l"•.iıZlf' değildir ve mak surctile, ~Taranto) hücu • deki salii.hiyettar deniz mu- Evvelce saatte (32) mil sürat- sempati dolu hatıralar bırak-
_•rctu. Genç J,ızın ta.wi.p işareti, - Gitmek mi? Noocn? Canı- Ame.rikan deniz kuvvetleri an- munclan kurtulan vahidi harple- harriri: le seY:':eden (Vittorio Ven<'l.o) 1 ~Ur. Bu d~ğerli Bulgar dip-
..,~rine. nı mı sıkıyorum. cak kendi sulnnnııı emniyetini ri ağır bir zayiata uğrattı ve 1- LARREN ALLEN nun surati artık (8) nııle duş- lomatının siyasi hayatındıı bıı'a 

- Cenabı Hak sizi t.ahdi; ct- 1 - Hayır .. neden canımı sıka- koruyabilecek bir kifayettedir. 1 taJ.yan!ann (bizim deniz) de - müş bulunuyordu. ı aleyhtar hiç tıir fll:ı.liyett yok-
~ııı!_ d<ıdi. llüyük ,-azüenizde mıı I caksmız. Fakat çok yorgunum HiH:lsı:ı 1'.crınanırı ağzına bakıla· dikleri Akdenizde kati surette Diğer tar&fb.n İngiliz harp ge-ı Gün h~~ıkt~ sonr.ı:: tayyar~ a tur. Bu itibarla sayın dipkım·ı
'lillak ulmanız için ~ece gün • istirahate ihtiyacım var. cak olursa 123 ırulyon nüfusluk hakim olduğunu itiraz kabul et- mileri, hava. kuvvetleri ve deniz na gemı;ıın~ donen l'liotlar duş- tıı:ı _makalesU,U ~''.elemirde_ ıııi~ 
dıız dua <'diyorul!l. - Sen rahat rahııt ııyuyabi- Birleşik Amerika. (llfonako) mez bir şekilde tesbit etmiş ol- tayyareleri tarafından isabet- man !"etnısııun (hemen hemen ıs• nıımıyet ve huımıinıyeUc telakkı 
~onra Anuanın y:ı.r.ın:ı kilise ı lirsin ;:-üzelim. İçerideki odada 1 prensliğinden biraz bU~kçe! du. !er teminile ağır veya hafit ha- ~per etmiş) bit.rt'lhald(oFbuluidn~t e

8
tme

1
miz t.abtiidir. . t' 'ıademeı;ini kattı. llıtiyıı.r hade- h_cr şey var. Ben de "eni bekle-! askeri kıymet ve elıemmıye? İngilL bahnyesinin, bu harpte sara. uğramış olan ltalyan harp gun~ rar:-0r ~. ı er. ~rm, ...,..1 u garıs anın sıyase ı 

·ile gen~ kızı lca!;::.banın kenar 

1 

rım. mahdut bir ülkedir. Böyle mu- bütün dünyıa denizcilik ıilemiru gemilerini de hesaba katıacak 1 le) ın suvarısı bana du!jman j 
•n'lhallelerind~n birinde iki kat- - Jfayır, olmaz. , tevazj bir varlık harbe g;rmış luyrete düşüren üstatlığı, ken- olursak ltalyanlann (Matapan' zırlılısının ( 4'00) mıl .mesafe ıı- A ncüo komşu Bul~arislı· 
'.
1 ahı;ap bir eYc ı;ötiird\i. Evin - N~den canını~ ~nden ni- veya ginueıni;; 1• Bı•nıın on arca· di.si küçük bir zarar görmeden, Burmı)' deniz harbinde yedik- 1 zakta bulunan (Messınal y:ı ve 1 nın son iki ay zarfınJ,1 • '"PL~ıııı vanındaki anahtarla aç "İn çekiniyorsun? hiç bir ehemmiyeti yoktur. . . ., İngiliz harp bayrağını taşıyan len· _._...._,_ oV.rlıgı" ve az·~~, ~·a (T.ı.r_antol. y_a va .. rmada.n. k .. y ki sı'yasi fa,•l'ıy""'nı· dikkatle nıı··1 tıkt.un eo'nr" y•v00 '·ı'r 0 •.sle·. 1 ' Yanef Ann•-ın t,a· Y"· n11ıa yak * ~" d ~-ucw.u -..- -·~ ' " "u ~ ~ -'> u ~- ~· " gemiler ufak bir hasara uçar ti ani lnuş ol nayıp gılmesının yt12de yuz mu talea edecek olursak, böyle bir 
• -·· Riz burada bekliyeceksiniz. I !aşmış ve elini tutmuştu. Anna Bız bu pestenkerani propagan <;?imadan düşmana. bu l<adar a- (J ııa:) da.n ur. büyük' • hakkak oldnğtınu,. söyledi. ı ıııilletin kcndiııine dünyada h,~-

r,.>spo<lin Yanef akşam üstü ge-1 elini kul't.ıı.11n;,k için çekmek is-, daları tir tarafa bırakıp ta 8.· ı gır ve ezici darbe vurabilmiş ol· ı " 80ll1'3 l''! Sıra kruvazörleft' geliyor kiki bir dost ve müttefik teda-
1"<!ek. B~ka hiç kimseyi i~eri tcdi. F'ııkat muvaffak olamadı. lelilıle lııı- Cc)ğrafya kitabına ~öz, masıdır. pce dcni:ı harbi Martın 28 inci gece saat on- rik edebilmesinin bir hayli güç 
•lırıaınanızı sl>.e tekrarla.ına.nn Y..ne' elini .al<ı :;ıkı tutmuştu. atacak olursalc birleşik Amenka Hangi İt:a.lyıı.ıı ~ bei-f:ı? ·ı Saftılı.arp zırhlıları arasında d.ın biraz sonra Yunan denizin- olduğu zaruri netices;ne vaı
baııa söylediler, dedi. Birdenbire gPnç ltızı yanına çek-, devletl(~rinin topr«kladnl teııkıl ltalyan donanmasının amıral vulmbulıı.n ve IJutland) demz de (Matapan) burnu açıkların- mak icap eder. Zira Bulg'1riıı . 

Gene, kt7. basit bir surette d(;. ti. Anna, delu;<" içinde kalmış - eden 7.839.000 kilometre mıt· gemisi (Vittorio Veneto) üssü- harbinden .sonra en lıüyük g~ 
1 

da bu harbin en büyük top dü- tan iki üç sene E'VVel Yugos • 
ı<'nnıiş ol:ın c\·de yalnız kaldı. tı. Yanef kendi8indeu ne istiyor-, rabbaı genişliğinde.ki sahada ta·ı ne doğru ta.m yollA seyrederken de~~ h.a.rbi say.ilan bu harp._~-1 ellolanndan biri ba.'j!aınış bulu- lavya ile bir ebedi dootluk mua-

Yanef ev.ı gece ~ok geç geld'- dıı? Maksadı ne idH Biraz hızlı marn (123.000.000) nüfusım ya- ~ıgiliz hava kuvvetleri ~arafın • lebı ıhtimale gore._ ~usso1?n~~ nuyordu. !ngıliz zırhlıları (Za- hedesi imzalamış, Y=ni•tan:ı. 
·\nna evv<'ia kapıyı çabn l"-Sli bir sesle: ~ıinıakta olduğunu görürüL ve aa.n atılan üç torpilin ısa.betile İtalyan suları harıcınde hakimi- ra}, (Fium~ı ve (Polal ltalyanl karşı revizionist t:ılep'erindeıı 
~d•ıııı-taıunıadı. Her !:ı~lc,lc bı- 1 -Bıl'llk heni! diye baiµrdı. 1 ha r:ı.kamda Amerikan hıma~e 1 r.gır surette yaralandı ve ağle- yet ~eaiııi ):olundaki h~l;yaJannaJ1 kruvazörlerine . eokuJmu:ılar Ye vazgeçmiş görünmü~. fakat Al-
rltii Y..:.Uuı kapı 1;alıyoı·11ı' · Çeiıl- - Hayır, bırı<kmıyacağım ! ' ve tabijyetinde yaş•yı_uı 1 .' m_ıı- 1 bı ihtimale göre battı. • 1 etıcru;yE'.n .hır set ııı:kmiştir._ . 1 (38 santimetrelik toplanle at.eş manya Balkanlara indi~i giln 
'P f>İ\meı;.lni bckl~i J?,,kat ım-t Şhndi Jwmitacının kalın ko - yon 500.000) can <labıl degıldır.

1 
Beheri 10.000 tonluk 3 aı;tr kru İngiliz ba.lırı.yesı Duc;e~n. li- açmışlardı. , ·memleketini Alınan a..<kerlerine 

r...Jaki aı.ıi.'\nı kapıyt l.'U'~ıı.. ~al- hlnU belinde Ye iGpirtolu nefesi 1 * vazör, yani (Fiun:el, _{Zar!-) ve ırum. s~':'er denız kuv~etlermı e-1 İngilizlerin Akdeniz filoları- bir üs olar:ık açmış ve Alman 
?tıak:ti deva ı <'1iince kım oldu- 1 ııi yilzldıdc hiS!lediyordu. 19H Cihan Harbinın sonları- (Polo) battılar. Aglcbı ıhtımale le geçınp ezmekten ıharet olan nın s:ınrak "'emisi (Warspite) le lutal.ı.nnın arkruıından hir kı-
l(ıınıı V<' ne i.<1Ç(liğini fiurn;ağa 1 Gen~ kız biı· anda ne kadar ik A erik hü g?re biı w:nıftan dördüncü ağırı ~midine nihayet nasıl kavuştu- arkadaşlarıb(Valliant) ve (Bar· sun Yugoslav ve Yunan toprak· 
!<ar--dr verdi. A..,ağıya indi. Ifa- 1 büyük bır teblik;, i:e karşı kar- n~ d°fnr

0 
birı':I'· .. k:ıdi.: Z&·ı hır kruvazör de batmıştır. gıınu anlatayım: ham) zırhlılannın kudretli &n:ı farını işgal ederek sö?.iine ve im-

.•1nııı "rlca<·ııı·'an tu··rk··e al:ı.- şıyu lııılundugun" u aııladı. O za-1 kumct sesı yu .,. · ı (Alfi ·ı (M trale) dest ..,.,,___ ı· '-'- -r.ı .. q 
rak: ~ , u ' I - man da yine böyle Amerikanın ıerı ve aes 

1
. ~...,..,.-..... e~ il ...... gu u · hataryalannın korkunç salvo • zasına rağmen bura.lllra yerle"· 

mana katlar şefi dıye iLlat etti-
1 

ordusu olmadığından, Amerıka royerleri de battılar. . Diişmanın, İtalyan çizmesinin ları birbirini takip ediyor, 38 miştir. Bundan çıkaiı netiı,, 
- Rimı isLiyoı-.<Umız? diye /"!ive saydı~ı bu adamda gördü- halkının aekerlikle ülfeti bulım- (900) den fazla 1~;ran denız topuğunu teşkil eden PaSilorı> santimetrelik müthi~ obiisler şudur: Bulgaristan sırf m~nfı-

~'~.u. 1 ğil tahan·ül, onu iliklerine ka-' dığı bahsed'lmisti Ll subayı ve eri esir edildiler. Bun- burnunun aı;ığmda seyir halin- dört dakika, altı saniye 'çinde ati u•;rl\nda icabında her tiir!ıı 
uı- _.. · •-- 'ka u ti sı ar gemı en a so.n.-. . · de bulundugunu martın 27 ınci (Zara) kruvazörünü bilyük ır muahedeler, obedi dostluk mı-•akat ·"·".rıdaıı bul<I.•r.cu ola-. c!a- doııdurılu· 1 ma ndan 1 ·- · . ." 1 ·ı · b ttıktan -kur • b' " 

rdk. · · kin nihayet Ail..,rı n mı e • ı ta l d 1 · . ı - Bırak divorıım ! lfıha sanlıp Avnıpaya bir sel . nlahilen talyan erozcı en • ı günü ilkötıee gören İngiliz ke.;if mcşale haline getiriyordu. saklan imzalamaktan çekinme-
''',s. ı duvııl,ıu. u ..• Y·. nefın· "·" "i - ıra1 kmıy_ llc:ı.ıı;_ı:ıı. :&ıın_ ~-- halinJe akmaya .....;..a ı an son _,__ 1 "':- I<apıyı aç Auııa bcnım! B · • ı • 1 """"' d kt dir. tayy~leri olmuştur. Görün;;.,. ·Biraz sonra (Pola} y:ı t:ıyyare mekte, fakat hu şekil<le ruuahe-

' "' " ·~·· A "'- k d -··' · - · · eh · ti --• (Junkel'S 88) tipi iki tayyare 

1

. go"re !ta .. 'a.n harp gemileri şar- Jeı· tarafından atılan b_ir torpi- delerle bağlaı--'·"" mifü:Oeı· hir '"· Aıına 0 •.'"maıı ~-•. nefin kı. nıa_ nna. v.-nı n~ a ar sevuıgı raciıı· kı ışın emmıye ...,,.. •ı 
1 

.....,, 
~ ı ·' dı te k ed b de diişürüklüler. ka dog"ru. yani Girit istikame • to isabet etti ve gecenın koyu felaketle ka-·'· 0tıaarı tak<hr· Yafetini clei~k.tirmiR. !lldugu· nu ını anlamıyor .• m~suıı? sıl ve ze u ço geçm en u L I ha _, ,,,....., 

,•ıılıyarak k;p;yı a~tı. Filhııkika I . Sevmek mı_ l<;ğer s?vınek bu müdahale o zamanki boğuşmayı Bütün hu zayiattan ba!}ka tinde seyrediyorlardı Ve bir 1· kara.nlıtı içinde biıılerce v.., de derhal üzerine ~ullanmakl>< 
._ıabancı "'1am Y:uıefııı ta ken· 'ı ıse Aıına. buııdan bütun. kalbıleı nihayete erdirmişti. (3000) den fıu:la İtalyan deniz 

1 
giliz tüccar g~i kafilesini ya-ı fi,<ıcği atılıyormuş gib~. parlak' tereddüt etmemektedir. 

lıijı itli. nefret edıyordu. Fakat şımdı bul Tarih bir tekCtTiirden ibaret- subayı ve eri ya İngiliz ohü~le-j kalamalc {llyesıle denıııc açıl · 1 kıv1lcmıl11r ve ateş hu:ımelerıl Aşırı realizm '. 
. Yanef vıuıında ko«aman bir •.r.gın :ıdamın elinden naSll kur- tir derler. Birleşik Amerikanın rınin karkunç infilakları yüzün-, mıglardı. 1 zulmeti aydınlattı. Çok geşme- -· 
''' t tul ktı• v · t' "tt'k bugu" ku" ı arbe mu"da.halesı"nden den vurulup öldüler, yıUıut ta 1·•· martın 28 inde İngiliz! den (FiU!lle) de tutıııım. uştu. B elki Btıl"""l.lıtanın hu ha-·_·~·~' tıı..;ııyor ve ağzı "ar:ıp ko- e.ca azı.ve ın gı ı ·çe va.-j n ı . 9"" • b~ 
<uyordu. u •ı:ıbette •mkarı çık- h:nnet kcabcttiği,ni aıılıyordu. sonradır ki İtalyan radyo spiker İngiliz donanma.sı civarında Al- kruvazörleri bu dÜ'Jtnan kuv -

1 
Düşm&n kruvıu:örlcrıne ~~- reket tarzı "r<"aliırt hi,. 

t 
1
• "" '~ ial d ma.n b•Pp tayyarelerın· ın· hücum vetlle teması temine muvaffak ınakıllı sokulmna olan İn!!'iliz ı ı...,r, Perdelerı· 1·y1·M • ı·n.ıı·r 1·1~;. 1 Sarh~ Ya.n_ e_f. onu yatak odası- 1 !erinin idd arının ne ereceye - ""' ~ · t tir Fak•t bu der"'-" 

~ ...,,, · - halinde bulunmaları dola,,.qile. olunca htgiliz' A.k~iıı: filosu - destro,'t!l'leri torpitolarile bu üç sıyııse " · · " · >dav. a gı·rın'"' Yanef tl'tk•.·tı· ma. ua dugru Runıkı~~. e "<ılıQıyor: kadar dogru" olduğunu yalnız tıı.: ,_ , bi .. li h~· halde 
1
.,.k 

~ --~ ' ~ 1 de-'-'en kurtarJa.mayıp hogu" 1- nun dems tarilıiae ~; bir ~ ainr zırhlı kruv=.öriin iR,ini bi- aşırı r rea ım.. ~· '~•un "··ı~ne bıraklı. 1 - ::i<>\gJJi A•mal R.>yhuoo_ .ve· bitAr"1lo.r de8il, hluat kendile- '"""' ~-- ~ -,,- h b' d ··ıdir 
....., ' akl dular. retli ...aıte ili.vesi mukadder tirirken İngiliz" zırhlıla.rnun ve.- oş ır şey egı · - Bunun ı'"ı'ndn lıer 11.,.1· Y•" re •u·pınrua! İstersen de, ıste- ri d,, anlıyac ardır. ·------------• B d "u!aar ctnotlurunmn 

' • ' ' 1 k k bulun··--'u. sat "· r>taki bataryaları da (Al- ura ·a ,_, "' ·~' 
:t, '.l<:ek, ı··~·k ve yerlı' M·'-'ı"ımaıı mesen de benim olacakmn! Seni/ .Ak k.uyruk .. kan. .ııynı res- ..,.~u ' bi "zl . lab'li lfmumı' Harp 

•~ ""' u d yocularına biraz sabretmelerini Bir 1:araftan lııgiüs .kruvv.ör fieı-i ı ve (Maestrale) ismindeki r so "n o ı r. · ~~clınlarının giydiklcl'i ciıı~teıı j 9 karlar <:ok St'Vi;·orum ki, diye mı ~t yenndP. be ı olur er- tavsiye edeceğiz. !eri --nıa teml\81 temine •a-1 iki son si~tem ltalyan dcstı"O • ten dem vurarak Yugo<hwya vu 
ıır ferace var. 1 mınldanıyordu. J !er. . . y_. ' • Yuııanistandan aldıkları top -
Anııa paketi açark"n ıle arka (Arka11 varı İtalyan gazctecılenno ve rad- A. C•m•letltlin S•nıçoj/a lışırkeıı. bir taraftan d:ı (For - l .~rmu l!IQ'l{C. G sütun 1 tk) raklann kendi öz mallaı 

1 
oldu-

,.~~nden kocaman bir t:ı.banco, _________ .-.. - ______ •-_________ .._ __ ""°' ____ -ıwı ğunu ı;öyleyebilir!er. Bıı iıldh\b· 
~hı. raı·aıc. mJ;l88oın Ütt'tlrtC" k<l:;· ·~"'1Qs..~K.LJV...LKLZLA.LW:l.LIU Vd.Jı.WLL4YJW...z.a>;: ... r .. LlLZJ>..LlLl.L>.LA.L\J..;zQ...ll..L.W-JPl.i.l....iJLil.,LhWJ rında lıaklı da. ota.biJirlt>r fi~akut 

- Bu Uıi >ıenin: Falı:!lt Alman büyük erk:i-
nna bu 90~" 1<arn uemirı l1l ha.rbiy~in koü•lerinde 

·~·1ııernı"1.,n -eİtne rudı. Muayene böyle tııbiler yoktur. Harekiı.tı 
" ı lı. t h ı · ıd!ll'e eden, karo.rları veren ve 
vo1 · S '• kli{l:ldı. I~v~l .• u, 'a- bmılAn madunlarına not etti-
:ıJ koyunıle yapbgı ml:dı to.. ren büyük erkıiıulıarbiyedir. 
11 ennde kullaııdıii;ı tab;ınca · j 
t hn a)"lli i<li. UkayJ bir ta,~rla Ludendorf i~-te böyle bir ·-----------------~ 

rE• 

DUN YA 
"' .• 

• ·BI 
s .. ı&ıtlkte müfu'fiklerin bir 

ı>rduaunun mevcudiyeti Rıı -
manya nın kararındıı b3şlıcıa 
Iİ..'Ilillerd .. n biridir. Burada 400 
hitı ki.'.jllik bir orou vardı. Bu 
ordu lı'ransız, Ingiliz, Sırp, bir 
fırka İtalyan ve Rualıvdan mü 

· ~ ~n<'.ayı alnı. Muanın gözüne ha.kimdi. Dördüncü ordııya 1 ( Y E N İ S A B A H ) iti B O Y O K 
'''~'.d•ı. ı Mit hatıralardan anlaşıldığına 
l:;ınef: ı;öre Ludf'ndorf bu ordu er- •----·------------------------------

S İ Y A S l ·~ T E·F R 1 ,(<A~S 1 t
• rekkepti. Dağınık bir hnlde Bul 

gar dağlarının teşlri! ettiği du
Vlli'a kadar uııaruyorı:lıı. Ru
ma.nyıı. bu ordunun Bulg:ırlal"« tır-ı Hıı.ydi, seniıılc bir iki aU~· kiını hJ.l'!I reisi ile muhtelif B lk ç kk 1 he ·tmetleri 

1 ,._~ ıın. Ayui zamanda da sanli m'iltu\:ıtl.ı.nnda karo.rlarını tak a an ve ana . a e ;; Z 
malumat veı·eyim, <le<lı. vi;e ve teyit için bir kere bilo 

.... --;:Be,, bir s,ey i«mem. 8eıı is·. föndenburgun ismini zikret- h' y ~. 
'""!{ ' meye lüzum görmemiştir. ını neticeleı· verebilir ve mu- azan . . 

y ıu kadar iç! 1 ~'akat Hindenburg kralına harebeuin uetıc<ı&iui tayine ya ( • ~ 
'•!ti anef ısrar etmedi VP. gt tir- ı ve memleketiııe hi7:met için iti- rardı. ~ • • 1 

'>:ı ş~oeıeroen birini açarak Fak ı h h. d' Ço•• • ı •ı·~ga doldur.doğu içkiyi iç-ı bannın cönıertı;e silinmesine at pa2'.ar :k uyu, a ı- rç 1 1 
'<>0 b.;~Jrıdı. r= idi. seteri takip emeli, tesadüfler-
- Bı R kal ş den istifıı.de a.ı-.usu, Bratyano-

<at e ı meın guodıimn iyi <lik· ı um_anyamn geç ı ı nun politikasında. derin bir su- 111 
t:ı tattıo tnı" Bu evin lı<'men ar· tte k"kl · ı 
'v \'arra. f111,1a !Jıiyük~l'. bt'yaz bir Rumarıyanın w:un zaman· rl e ?k. eşml ıkş 0 ~-,_macera O sıra.da ise Alınan generali 

dan beri bl'kk-diği fırsat yal- ıeveai 1 ı ay 1 mU?>iLtLerelerle Falkenhayn boş durmamıştı. 
- I•;vet! nız zubıu- etmemiş ,fakat :ıy· kaybedilmesine sebep oldu. Alman kıt'aları cephenin geri 

,,;-.: Lıdte bu ev mülbim Cevde· ni z=ııda kaybolmuştu. Ruıı· l-farbe girmeden evvel Rumen kalan )Osımlaruıda Ruslaıın 
•v:ı ır. ıarm mııvaffakıyetinin ehem- bilki'ıınetl hiç bir şeyin halledil- bütün hücumlarına dayanmış 

- Ya!.. miyeti ııçıkı;:ı teeyyüt edince memiş bir hald<ı kalmamasını ve bütün cephelerden Alman-
<:<ı'-:-kBuı da işini her bs.lumdan Rumanvanın Bratiano kabi- istiyoinlrdu._ ~ ~~!ük tenıta.v~z ve !arın Brosilof'un karşısına tak 

~ 0 a 1 nesı· k:ı.t- 'ı" surette lıa-'-- gı'nne- ta.zm enn «en..,...ne ın e- · k t'al ını l .. d •. "V"·t Y ııştıracaktır. Müliizim ,.,,.. ·"'- . . isti~o-' F '·-t . •- vıy~ ı ar ace e gon er . 
"" K lkaıı ye karar \'erdi. Artık ıız. un .ıe uumesını , "·"'· a.."'1 1•..._- .. ın· ·· t' "~ "Vd a delene geldikçe di"' ,_ ·n·• li •ta - k" dikleri gor muş tir. Hazira • 
' e k l reJdu'd ''" p~···""lık devn bit- gı ..,mı - nme ya, Lm an- <la R ·nir"-r· . a ır. Koca evde bir e. ' u -- ı dl run sonun 113 ilerlemesi a-
"" ı ıl l mı'3t'ı. R"-·nya. ıç· in bütüıı sız G<"Y er · t deıı ''b' .c Yanız oturur. Bu ev- • ~ ·;ırlaııtı ve emmuzun ort.ası-

her '."' ·tıu ne y:ı.ptıi{ını görmek kuvvetlerini ortaya atına~. Biz münakaşa ederken na doğru Avustury,, . Alman 
l\. <atııaıı 1 b'l ı· B d j mı'lli emellerini tahakkuk ettır- . 

tn i~i . <a ı 'ır. u a ııe • birlig"ini Alm~nlar hazırlanıyordu .. ~ephesi teessiıs etti ve a~ağı 
lit bir nı Çok kolayla~tırır. Hat. mek, Rumen ırkııun .. .. .. --=-'==:..:..:c::..:.:.<..:::.:..:=-::"'- yukarı kcııdiııi belli etti. 
"'•lın l:~'Ce kolaylıkla bah"ed"- l temin etmek zamanı gorunu- İnce ve pek müşkül mesele- B 

1 e, ' ~ bu karar ve Viyana. er in ve Sofya<la ni u'·k ·ıne girebilir ve kendisi-! yordu. Bir kere · !er U-.lgl"B.flarla münakaşa edi· . 
l<t'-->~ Usuna,\ vurabilirsin. Bu rilince bir dakika beklemeden liyor, wııttel'ilderin muhtelif Rumanyarun vazıycti hakkın-

~"'l'll k lil.nmdı ela ciddi endişeler başgôster -".'"-a·11 le• ~ınirı de k••abllınene> tatbike ge<:ilıne · kabineleri bunları gi.irilşü,·or; H . '"' '"" ı..r (R ) orduları ' mişti. a?.ıran ve temmuz ay-lıyi,ey· ı,ısıl olur. Şwuı du. söy-J Tam Brosiıv us bu meııelelcrin Rus ordularını 
~arıııı.'nı ~· L'Ve girmek için Galicvada' ilerlerk<'n, An•~- ve SeJatıik cepheıub.i a!Akadar Jıu'lllda Rumen hududu üzerine 
l~t b,,';7ıı.t::ıt•~ yegane mü~kiı _ I ıuryi\dalı:i Çek kıtalan t~m ıa..ımlan mıi7.akere olunuyor... Bulg::ır ve Avusturya kıt'alan 
bll köı;ıe~elti köpeğidir. Fakat~ takını, yirmi binl<'ree ve ıce- Bir de bunlura siliUı teslunleri, talıı;iıline başlanmıştı. 
lt.,nı;; gı belli etmede<l ıllmanla mali heyecanla Rusl:ıra lr:ı- meseleleriıı siyru>i, rnali ve ara- Ancak 27 ağusto.•ta Rumaıı-
köp,,kne .. lllı'!l-ırabilirein. Çün.kii çark;,n, tam Ru.s1ar bU)'Ü'lc zi kısımları inzinl<ını ediyordu. ya Avusturya · Macaridtana 
Yor. ~ !Nndur.leri Jıahçede kalı- 'ı mıkt11rda egir siliıh ve hal'll Fransız ve İngiliz hükU.ınct- harp ilan edebildi ve orduları-
lıt" ' eıı de eve! alnı Almanl'" "'~:ılden cenulm Transı'l·"""aya " b'ld-1Yii~ biı f e Y zsın. Bu j - ..,..... R !eri, Somıne'den (yani garp cep nı ""'' sure ' ı. 
laııH · ıı-..attır. asker gctiremem4! iken umm beninde) derhal bir zafere faz- Rumanya müttefiklerden 'l'·• 

•lotru o;aıfYağa kalktı. Anııay~ asker getirmemiş iken R~ la bel bağladıkları için Ruman- aıskeri ma,ldeleri koparmıştı: 
-... Cö .. ana sallana vaklru·tı: yalılar için hücuma geçruennı ~.nm muwıfalmtini temin hu- Evvela: Ru~ların bilhassa 

ni ııe k l1iYor .. nı.usun Anııa ! Se- J tnm zamanı değil mi idi? r·--' ı • !ık Bukovine.da Almanlara »iddet-" llc1a d Rum-ıler 10 Hıızimndıı. se- susunda """ thr yapmaya ·r '"tıııı. 11 rl UŞiinUyorum. Ha. ~· B- · 1 ,,,,_,.,_._ lan le hücumu başlıyacak. 
Y " e <ad • ferberliö-l' b:ı.:;lanuşlardı. Bü_- razı idiler. ızını e uu..,...., o 
• 
0rUııı ,., ar alukadar olu - ... R · b' k sebe le ı Saniyen: lki fırka ve bir fır-•ı;in-'_k·ı· au_ evi buluncuya ve 1 yu··k askeri birlikler o ayın m· usya ıse ır~,, P re k . 

"- k · ı..ı R 'k ı d ka süvari ruı erıni Ruslar Dob :11ı'll\udb 1~'.:cılan şllphe uyan. hayetinden eV\·el harbe gıre ... • uman.yayı ı na ıususun a 
•il<J. -• ...,.a edip ka lirlerdi ve 0 sırada merked pek haheş g&ıt~rmiyorou. Ha rucuya gönJereceklec. 
lı ~r "-lcla k çı nncaya de··letlnrm' cenubu şarkideki.. zinı.n böyl<ı geçti. Tcmmwı d& SalİS('n: Selanikteki müttc -
" ~l b-d ıı.nıyı ııeçi im. Fa- • ' ı · .. k ·1 · f'kl d R harbe 
ı.,;,;"Uıı1:"rı" 11<>4ıun muva.ffak oldum. ordılları kamıaka.rışıJrtı. Böy: bu mesele erm muza ereeı c 111 ı er or usu, um:ınya 

• ep .. ı-L J o leı-e mü "-""'e enli ""'rer .,.;rmez Bulgar, Alman ve :\'ıı!a ,.ııenln, valı..ı~ senin 1 le bir mııuıııa e ıı n c ~ ..... ,~. . ,.. .,- -· 

Avusturyaltlara. lrllr;!I tMml7.a 
geçecek. 

lşte bu ııartlarıu münakaşa
sı, biD:! pek kıymetli olan on 
haftalık bir zamııııı kaybettir -
mişti ve bunlar kaybedilen bu 
zamana ula değmeırrlL Baairet 
ve ihtiyatk!rhğın fazlası bir 
basiretsizlik ve lhti;ıatsızlıktı.r. 

Alınan kuvvetleri. bu y~ni 
düşmanm taarruzuna ka~ı 
gelmeden evvel Rua Juımanıla
nı Bl"a.ısilof'un taarruzlarile 
uğra.maat mijmkün olan inlıi
dam tehlı'keı.inden kurtıılınu~
tu. Bu yeni düşm~n da artık 
beklenmiyen birşey d.ığ'Jdi. 0-
ıın karşı tedbirlerini 'lmt~t:ı. 

Blindc buiunan bütün vaıııta 
ve imkanları bir arayJ. topla . 
mıştı. 

Bununlalıer~.her, ne olursa ol
sun, Rumanyall!.ll yirmi ü~ fır
kası, yani miik,..mmel ailılhlı ve 
te.ıekki:llü 1,500,m askeri si
ıs.ıı 1.ııtuyor, Rumanyanın pet
rolünden \'e lııı.iida>,ndan Al
mıuı.ya mahrum kalıyordu. Bu 
ba1, dl4!manlarında olduğu gi· 
bi dostlanncla da Almanya i~in 
son derece müthi:> bir darbe te
IW.kki olunuyordu, 

Selanikteki ordunun 

kıymeti 

Ruınanya. semalarında Al -
man ve Bul.gar fırtına bulutları 
nuı topla.ndıı'(ı bu sıralarda 
Rumenlerin aı~Je bir yardım 
için pek gtiv~ndiklt'ri Sel!\nik 
ceııbeııine bir raz&r atfetmek 
zaruridir. 

karşı umumi bir tarnıza - hem 
de kendisi illıu harp etmeden 
on beş gün evvel, yahut hiç ol
mıu:s:ı ayni zaınıında - girişın~
siru igtiyor V<! bu teklifi müt
tefikler kabul etmiş bulunu -
yordu. Bund.ı.n dola\'l Genera 1 
Jofr Balkanlardaki -kumanda
m Sarrail'e müttefik orJulan -
nın ileri hareketi içiu emir ver
mi~ \'e tıı.amıza. io ağustosta 
ba.qJu.nı:nııııını Hıtcm.işti. B•ı e
mirde ~ylo ya-zıh idi 

"Miisait biı· zamaııth •ork 
ordusu, bütün kııvvet!eril~ 'ıı
nan hududu ilı:eriııdeki dü.~ · 
ıuan kıt'alarınıı. hürnm C<!ecek 
ve mu\•affak olduJ::u takdirdi' 
onları Sofy:ı istikametinde ta
kip edecektir. .. 

Yine müttefikler arasında 

ihtilaf 

Pek yüks<"kten alan hu ~mir, 
o zamanın imkanlarına hiç de 
ııyı,'lln değildi. Bdtanyıı. başku 
mandam, g-eııe.ral Milue, Bul
garhr' karşı yapıl,ıcak bir ta
arruzun netice \'ermiyece.,öini 
takdir etmişti. Bul;ı<r mevzilo 
ri:ıi sa.ğlam biı· ordıınıın sonu· 
na kadJır mnh:tf.ı.za edebilece
ğini tahmjn ediyonlu. Başku -
maııdanımt~ bilhusr.., cepheniıı 
g-enişliğinde. lazmıge!en kuv
vetlerin noksanında, muhtelif 
Uç millete ait onhılar arasın • 
daki bağl:ıroı ınii~küliı.tında, 
ağır toı><;unıın l'krjkliğiııde ve 
sol cenahı tutan Sırp hirl'klc
rinin kıymeti lıusus,ınd.aki ŞİİJ> 
hede ısrar etti. Sir Robf 1·t>:on 
da ayni ısrar ile naktai naza
rını ~yle ir.a.h etti: 

(Ark-·•• .-ar 

;Jllı'.e! A.nna icirı vapı. . . . . . :· ... ' . . . ·ı. . . ' • . • . . • •· 

, bu takdirde topr:ı.k W '"P ''e id · 
dia ettikleri kum':ulaı;yı~ "C"C<•· 
di do~tluk .. pakUurı iuı?.a•anrn
ğa ha.k!an yoktu. I~Jer Ilul~,.
ristan Umumi 11.;ı.rpteu ~oıır·ı 
revi~iyonist taleplerind<" tlaıma 
sabit kalsaydı, bilahare top • 
raklarına el atacağı koınşul:ı.ri
le ebedi dostluk pakUııı ı imza· 
lam.'\saydı, belki b<ıg\inku !ıare
keti mazur görUl,..bilirdi. ~·a · 
kat bıı şeki!Je a.o;la ! , 

Sel ııider ... 

Türkçemizde gii7.el hır tlar
bunesel vardJr: "Sel gider. lrnnı 
kalır., d<•rler. Günün birinde J\1-
manlıır t.abiatiylc B3lk:ınlar<laıı 
ayrılıp memkk('tleriııe dönec~k
ler w Balkanlarda gene r.a.•l"'<'.: 
Rakanlılıı.r kalacaktır. Hunuıı 
manası Balkanlarda Bııl~'ll'IH· 
tanın Dobrirndan dol•yı ,Jü,;. 
ınan bir Rumanya, M~k "\lo:ıyN
ıhn dolayı clüşman bır Yu;ı-os
la\.·)~'1 ve Garbi Trakyarlan ~o
layı dÜ.'jlllan hir Yur.:ıııi.,la_n ıh• 
~-evrilmi~ bir hald» kal«ca~!dır. 
Hulo--m"ı.ı.nın nüfw;uncl.ı.n altı 
.,,eJ defa. claha kalabalık nüfu-

' i,a ın:ı.lik ohu bu üç millete kar
şı Bulgaristanı müdafaa C'tn.ı•k 
için A lınnaya.nın bu mem!ekc_ı.. ı 
te daımi bir ordu bıılunduracagı
na in"nmak pek güçt :i~" Bu \"a· 
7Jyı:1. karııısınd.l Jı.arbı Alman
ya bile kr.zan~a . Bulg_a r1stanııı 
i~tikbalini eıılk,C ile mutal.::a et
mek :ı:o ruridi~. 

Bize gelince ... 

T ürkiy.,run siyaseti i'I<' m_.ı- 1 

lılnıdur. Bu harp~ ı;oı·- l 
düklerinıiz, bıı.i hC'r hııHıısta 
son dere:tı ihtiy•:ıtla hare.ket et
ıneğe sevketmcktedır. ~~n. · 
al l . b•k Bulgar başvekıliııııı 1 eyısa. 'b 
filtir ve müta!ealarına . ~l assa 
:3alksnlardaki faa.lıyetinı bi
tinnis olması icıı.p eden Alman 
ordus"u hala Bulganstanda bu
lWldu;;.,1 ml!ddet.çe foızla kıy • 
liıet v~rmek, bu fikir ve miilMc· 

1 a larda mündemiç bulunan do.st-

1 

Jul< ve samimiyet his1"nne kar
şı. faıla sempati duymak ve hun
lara inanmak aı.ıın derece<!" 
htlsnllniyet H:ı.lıibi olınak de

' mekUr • 
MURAD SERTOÖLU 



'ndc 
ırğ:ıları, 

veııair l(a'pı:A:ulu •"'··~ 
mevcuttu. , mi gUreşl 

• ı- r n da ı; :tları 
rdı. Hmılımn içinde w en ~ 

t:.. .t.liç:c uyordu. 
.Alıe ı, ü kitler :ınc '; ltıru 

ya • .ınna:ı ~di. Güre i bır kaa 
ve m yda \;CkİL uş -Oldu· ı 
· aha diri bulun ye ' _. 

F zkat :ı\.liçonun alur iımı-ü sı
kıntılı l<.J. ' ı;iıımektcn .ıt ı~ il 
SulUn A:dzın baı;pchU n r i
çind.ı P.ı ~ yadc fukara aıl 
Aliço olııu; 1 u. 

Ç . • ııltan Aziz, Al.le >yu 
hi~ ,-mt'mi.~ti. Onu r :ı,y:ından 

Jkı dııfa ııürgün ct.nw;ti. .'\lıço, 
dobra l;ir ılı. Her ~} i a
çık s.iyler Vt açık yap:ır.dı. 

Bu ı;ebqıle Aliço, tir tiir!'.i 
ullan A.zizın tevecciihünü ka

za mamıştı. Bir def.ası.uda hu
:ıurda padiı;ahın baş pehliv:ı.n -
lanııu n ,!Jam<lancılıaijı nıo .ur 
ı a lbo ile ,güreşirken .ı'..LL"o, 
deh c i bir gaf yapını~·~ 
G~~. r ıak ı;ilre•{ 

ııı_ man k>.nua idi.• Yan gü .: 
r e · • oilruclr, sn.ı:a ıp vu 
cudiliıc u \ rmak ves:urc yok

E Bombar.d:manlsrı 
(B•• tarafı 1 inei 7Yfa..1t1l 

Zayıf hava filoları, h le dil'l
maıı ı.ıııtcrl:ındındaU Jı&ktlc-

Ali" tUre,,.ip I~u::...pınan kur re karşı akınlar l ·ra erler~ten, " • 
ta!"lp ye ba.'} p ;ıh\'anlığını ge<'e tıas-km.l:tl"'U milrııca.ı i :vasısı. 

Gil~, hıç Uj: u .• ad~n ve JlJ al. 1- tl lUtZ, n..,r;.(C~ i!t'l l!ıl'~burdurtar. ı d"~ ı 
- 'Pia ta aneCI l<i 

amA ik ne 
m:? - Suzan 

sorgu. -
olUl".k> obı.l:ı ıu....) ıL.u 1«:ııJJ~ı uu ıı ""~ Bu Jı •. l'bin ilk devrele!ritide Al- e JteD iZ a 
tcı elmeJ.,..,n ~" ış ır !t ınuı. m n havtt fııoıa1'. • hcI!ı .~ı..ı.V\ et· • • 
L'ln n=, Alı , ., ~ 1: la, ~vvc e ıurkılınan 1ı ıdıl~r, h uı dC' d,,,,". lı dNlc-1 l j] • 

·}'. ı? - Ilos u 
.S\fJ.f,.' n L l Al c • m :ı .ul l'L v:ı.s Oojll J~O·· ri ~c;me lÇoll gı.u""l•llİZWl ı.ot."llllW' tar u eş ı 

o!r .ısı ~- h•ı bır g:ır.ıza istınat L , lııll' pad n r.1, !;•UP et- ızl1rarında kalıyorlardı. l:>cı·· 
nerede? 

ctmiyorllll. Stlıı....ı.u Miz, Q...,ı • .ı..L-:.- lJ·ı.,..ti. .I..u"..arnacı ı.a..1 . .!ytn peh- ~ı guzcl .... tıltı.n bO'DlUalz.i--111 1l,.. ... 
, Jnı1;aratorlug .Jn b:ı.şpe ,ij • !. "d ı ,j y • ınışti. Arilavut og- yatı elıcııı.r ;yl•li h . . .1. l d fer 1 

v _ ı<.li. Juııu iliı. tH._gillp ef.mi9U. aıcyh. ıc:c ,; t ~ırtcrm cm ç.oı• 
Ik n i . r r . v. n K•tkpı Pıı c"~• Aliçonuıı lurkp:- "';lrr .. ~ener, r' ô. D~r ta-

n:ınl i.ı4t..ıı b , pc.. t11ral:l rı n l:ı Lırınci gclme-i kil i gel - r ıta , nıu!ı;:,cbc hcdcfı:7lru ı:-
lL lı Tür ·y ~'"c ~ n" ..c. f, ı.ıı son.a, no-"--, ın vrrd ctnı'-'1< c!' msanı \'C ;nun, r Iı .;., c bu .. ;., ._.. .. .a, ı--~ .. 
pıy , , ı u nlır ı, onun , r ~ p hlıvanlarmı yenme i ıa · brr ~vdı. 
ye t.'1, ı.chliv:rnııgı surt~ o- md. C ılın sonra u.ı padişahı 1 ı..:md a . .ı karşı yaptl:ın küt· 
ı • m ,.ıuıı ctnresi ic.a.n c ı.=rdu. le ıaatTO •. ı:ıt'uu i'tır!itt eden lı:ı.-illr ~ ı . J- • 

<. ıın•:·. lı~ r~hlh•-n ~ultan • liço. Kırkpuıar güreş ni l·ur- va lı.olılı1 .a.ılı zuy;:rta ugrn-
A• Jı. ı ;, "ı>ııltan Azı~ kô, k" tzıı a, oır.ı !st.:ınbul.. yınca, artık "'Undlı;,uıı i ra cdl· 

_ ~ ıec. ,,ı t , ll<'h raya ... tirdiler. Ilıl:unur kö~- ı-.ı basıu:ıl;..ra .... ı 'a-. <; lm.şd. 
, ı~ kpın !"'in. b. aJ. it c ı v r oca • y ı-Je. Esa~cn h e. ır ~cı.ır, uir <la-

~ , hli,~nları, hu ·· ı U c. Huzurda gih-E:, y. , - rüssına;ı, bır ın; ve ııyyo~<· rr.ey-
tırer~.- m lüp ctt.rm_ c.iktı. -danı ohnuşnı. l-lır mu<Het, ruc-
Jı. · 'l, i:'t <;ıireşinı ~t·n A- ~ bir . •rdcl.ı iSl:t tııru tef-

1 hııı lı:ıı. pehlivan- ziz... hu run<la mlll.a'l"n cı ll~- Mk ·ımek uzer<.>, tem~r humlm- J 

• >pınarda t.ı.ş alıp y ni ,se~ .'.\ tlc y;ıµtı .. ı. tı>n tam lanna:ııı isu.ade ct!ıidi ve yan
ol:ın peh!ı·«ınlırı m:ı;( yü-, k! k okkalık dev uu su b • .- >:ınlar ha:ııayıııca, lıaskmcı lıu 

1• " · r 1 'ivandı. al vlc.e, r htıM"lik rolilııü <le 
ur r- nıe?,;e:se. o \'AKI p(.I{ ışa l ·erm.:: ÜÜA.yorou. AVI'i.rp._l -şehir· 
hı=t ktııuisı hu;;ıua olırak .,tt- Al;,;n, Malrıırnacıyı l.'ııurda len m ıv=rca r::ı:ısuın,ı bıırın-
rc ırdı ma" lüp c:ti. unun ür · t- ,_ " , ' • d d!r ıur, Nt.4tt ... a:iı 1.. • ., t ~ 

Sult :-ı .Azız, efen ij~i :.ama- 1 ı\zJz, Allçanun k k .mı rvc •·msafın o y<>rdc na-
nınd:mberı :!'Ü,....,.. lllCr k!ı ,,Juu ıı:ı.vnt ru:L'lU Çıkardı. / . eni \ ... ...,,... 1"~. vaı< 1.1 .,. uey er, yanız ve 

k'akat o ~ırat1fL "li b~~he-- ·-----Yazan:----~ 
kın '.~t''"l!'ttıı·ını~. Gittim, y.an1n- D 
<.la t.Ul' l/SUU bir s'vi! vardı. , U71 j Ş 

< bay (' it. E·ı Z!ı.t · iZ· ~ '{ ( 

dr blrlfflY L~ vor. Bı . ı mu - ı.Jı-ıc::::i:.i~~,~:aı!:i!~::-::::~=::ı!P' 
hakkak ·ııpımz! "" 

DOOi ve biz! yalım: bır;ıl:tı. 
O .z:ınıan isn in H .. kkı okla· 
g.ırrın ögrend1ğ'lrrı lı!.1 zat~ 

- Bayu ! ·d"di. Sizin y nınz
d,ı " ·uzan l'aml!l:çu ! .. acbnda 
bir g<>uç kız \'ar. Bu \'esayetil'"!
de bulunan kimsesiz bir .Jaz l'. 
Kc.ndhni derhal b:ına teslim c
ı.linız. '~yetime .ait vcsiknlaı ı 
da istf't"St'nız gUııterip ispat e<le
y,m . 

Tabıi derhal vaziyeti kwra-
1 dım. ı<erıJiııınc olduğu gibi bii

tüıı bak ık ıti anlattım. Huzuru· 
nuzda da ayıınn tckr,u· ettiğim 
bu eozlcı-cl~n ııonra doğru mc.
clam Aıı.ıgc gidip kızcağızı al -
1.lım ve vasiRı olau Bay Hakkıya 
teslim ~wın. 

- Ifr~<ıaa .. H:ır.-~a ... F;()n bu' 
yaşıma kndsı.r llaıtlllııtml la yııııa 
mı,,,,"1dır. O ku ı rla bautın kız 
kardc:0idir diye rıHııa.fir olarak I 
.aldım. Bana. kız kaecieş\rodir, de
ordu. Biı J.-..'.ıç giln i 'ıı afayı ı j 
<ltyi yalvardı. Ananol:ıya ı:<in 
derecekmış, P:cra al:ısuıcıv:a ka
hr kalncak !W}leorı!u. Üeıı de 
kendini •. nm <'Oktan. Ehlı i-
nandım'. aldım. • ı 

l{.e!:;_ d /ktora: ııcmlıı: 
- Oyle mi dedmız bu k:ul!

na ? ... 

Dok ten' b ı "" · oLl'ak ccYnp 
verdi: 1 

- - ch·et efcnı.linı. Kız brrl•
şırn clcd'm ıb on n ıçin 

etti. Yoksa kı:.bul etıniy 
biliyorduın. 

- PclLii.. Sız "- ma.da.mlll ~ 
vinde kaldınız dc-ğil mi? .. 

S:.mılerin a1<•:ı.smdan iki çıg 
.k~pt" Buı:ılar madam Anni? 
kız'nıı icii. Fak:..t çabuk l -
lttıd.ılar ve .d<ılrtrır cevaba vlılil 
bıJmaıt " ihtiyıır I< adı.o yine 
uzunııa: 

- Hx-_:."taa .• 
y1 barıtrdı. 
- Kalm:rdı.. talmu da ... 

del'e kızı ısa•ır etilin. 
Doktor :da onu tudik etti: 
-- Hıryır ·mxliıu. ben hl • 

ı adını. 
- Pek itla ! .. otıınınuz. 
İki ıı:ı:ı;lu birden oturdul:ıt 

Reis !müdıi ,um! muaTiııiıl' 
uôndJ. Ne !l da lıuınııJıl.' 
ğımu ııoıı.h. · 

hlüddııilımuml Mv.'l\ini 
Li Hakkmın ve onra da 

('8enu «D 1 aı =.iyetındek. hlh·an· (lllnn vut ozlucile ür, anca" oombS.Lmnı bu:akıp ıluıı· j 
ıar-la .idm:ııı yapar ve ,g..;-re~ird.i. I gü i Oldu~unu söyl ·Jer. iki mıy ther.m yet verıyoı l:ırclı. 
L.av-ıs oghı l oca lbraluınle, Ar- g1i eş bernlıere Jtalını.•l:ırmrn, l>rr :ı.ıı.roanu:ınoeri, bcUd her 
nava. oğlu ile, Mak:ırnacı ile id· uçüııcil giir te Ali~o. Arnavut gece, bır çe, grupıar,.san'at w 
man y p,ıp güreşt,iği padi~nın ogtmıu Jıııtalamış... nıeJen) tin ~.ııuz i sııllJlan 
mat~y;ncisi ve en yalan bende- ., itan Aziz, en son~ 41am<lan şclıırter:.le, lıern d.; Urtbi.auıdc• 
gamndan Mehmet Uey tarafm- 1 cı ı Kara 1boyu ortaya-koy l!'re said1rm ldan ,evk alm kta
dan r.ıc;ıkukliir. 1 'im , u. 1' k:!t, Sdltan kiz. Al'- <lırhr. • . er, medeniyet de bir 

htc lıiı.dise bıınd:uı. ib:ırctUr. 
Sırf insani ve içt;ı.ıai bir yar- 1'1" ___________________ _,_,"' •-_-_._ .. _._ .. _ .. ~_, 

dırıı. Ba;_ka lı!ı;bir ihtiras ve tc· _ 
mayül yokt ır. 

Geuç duktw. alnınd.'.l damla 
<lamla bir.t.en terleri beyaz ıcn 
dili ı'e silerek yorgıın, argın 

Aia®ymci Mehmet B·y, Sııl· çoya fena hlilde içer~rdu. Iı.n om ı ıic r.ıukayyctmış! l ,er, 
tan z ziıı gilrcf;tiğiııi K:ıvalalı n m.dar b:ı.ş pelılivıı:tılannr raağ-, ak;1 ıımm de bir kem.al :ı:ir\'c· 
braail Hakkı IlQye Höylcmiştir. liıp ctmiŞti. sım!e ba lıyan bir donfön nokla· 
l:len .ıo l=ail Hııkkı Bcytlen Huttı:n Azizin bütün ıin:kli zı varraış! , 

mişimdır. Kara ibotla itli. Kı.tr:ı lbo, ;şanıı. f arp, uıhrip ıve iınh ır, de· 
Suıtım Azizııı en ziyade il''V- ııöhr ri gen · ve dinç btr pt?hli- i niliyor. Ji:st.i <;r.glar t!J. böyle 

dlhi • = jdi. Ona Şiiyle van•lı. iALTI> • yannd1 ve Upinde facıa r y.µıaı~tır. Fakat me· 
Jııtı:p ed!.'t'tıliş: ifü. dcmyet asrı, ·trp ıelıı ıetlcrınc 

BUStu. Reis: 
- Otu rıınuı ! 1 

D~yirıce bitkin bir haldP ark:ı • 
sındaki ıd iyeye yıkılıverdi. [l 

Sorgu Eli ı; h ·ıp vennck li 
madam Aniğe düşüyorcl<ı ~im-
di. Bunun ;.;., reis !ı,ıtret ttti: 

- Sen k?. k b:.ık lım.. Adın 
ne .. nerede ôturuyo11ııın? .. 

r 
mı hn riçten gedyor cUyeceJ<ltf' 
Zannet.ıniyoruz. 

tu. _ Hü;eyin ~1 !. !An<•" ••rl r gnıeıı, bu giizc!Jikleı-i koru-
----------------- ruu~ ,.c 0Kşam.ı.5tu·. 

- Anik. Parmakkupıda GR
lata :ıpr.rtmaru.ııO:ı 17 eayı<la o
turuyorum. 

DUPyanın bu buhranl• ··.Cnle· • 
rinue herk in ynşnm:ık i<)n 
i:'.Vrtukl:lrı kallarul.ı~.ı ,.e !htiyaç 
brını temin hu:mcunJ::ı karrom
~ıa c:ıkan müşl~uLI · ·L luti ctı~ c· ı 
gc sa.va.~tı~ı ır .. a.1 1r~1. 

O halde IJ.atl:tnn bu kaıll' 
p h"lı olmasına S()bcp nedir' 

Biliyoruz. milli ktiıne mar1ı 
rıntla. takınıhr ~lftcr dcpl.ı.s.ı"' 
y p;yNhı.r. Çok nı.asraf olu>'! 

m 
Bir h:ıst 'Yl görmek i"::cre bır 

K ç t:, · !l.ı!J.lberidir "C:orelıa,, 
lıas!A =ıı ,gıdiyoru .. >. 'l'raw • 
vayın ı etaib11ıu~n jı:'J,sedc,,,k 1 
d.,..lim O: ler dem ıı.ılit'ib bir 
ne::ııci ı:ruıh:..11sa ve raum1azcdir 
..... o"' ".e 4 r1. Clinlcmcz. E_nim bn 
1: ıraclı bahsetme.• ıstcdi;;ım 
••ne;-~.. y..Jnız h~.,t r..._n r. 
Üm din ~o~ fcvkind>J l.ı.!:lu -
&'Um " ı nııikemınel yen yani 
ru."'" ..... sc·':.'.C' .ı. nıedhetroektcn v:ız 

.r; miy'"" ~.m. 
ı. Jhed .,:;lın. Çünkli: tcrt~- ı 

ıniz bır hıı.itahanccilr. 'fiUnri fı.
nııyancgı!c (l:::ıl dök yalaı ! 

Kn.phncl n ne uman \'C' lıan
gı saatte ı;ır.;cniz lıcr yerin, lı~r 
t r:ıfın, h r l:öşe buc:ıt,"ln cabı:..-. 
1 ı 'e ıl'l.Çlı sularla >~k nUı;.~ı 
goru:yorswıuz. H:ıdcınclcrde 
bırç ğ,ı bıı _.~ıc m~glli, a · za
m::nda ~ :;evııııli ve te biyc1i a
d:unlıı.r. Np ııorarsınnız ı!crl1al 
tath bir .·atta ile cevap yc•ı • 
Jar. 

Kapıcılar• ve telefonc:: rı da 
lı<iylc. Lemhui ba.«arda . · iilil
) •h ki, vazi Plerinin tctbiye\'İ 
tıtr:illamu d:ı kt<vramışlar,;lır. 
Kay.dan -girdmiz mi, 'zi sevimli 
\"C mula)~m bir çehre ile kabul 
ediyor! ·. ,u ufak görünen şey
ler o ;kadar -büyiiktür ıl•l bılmAm 
kolıyl!kla t.arıf edılebillr mi': 

Hele -hasta edat ruıda ;gö Ü• 
ğ'üm inliz::ı::ı, nezaf t, sükiın ve 
ahenk gör.l,1 -görülmcdan inauıl
mıyacak l.ııd· r nıiircttcb ve, 
m~imte~ıç. Y11 aklar !Jı>ınbc}~. 
ro:ıszl r ve örtüler ~-' .gibi. 
hC':" şey y rll yerinde, her.kes 
sal'ın~ huslalar mııtrnr.in, b ~.ı· 
cılar emıı::yetbahş. I·fa,ı$i hoıs
ta•-a s:>rs:mız bir e.fay: ıııütehes . . 
fiimlc Us~rih old• kl.ııı:ını, ıy• 
bakıldı!Jıu:uu söylüyor. cm si· 
!'eler henı riiacl hem de ciddi 

18 Mayıs 1941 Pazar 
gCm.'.i ak:ş ı saat 21 de 

ehir '.fiy ..... ı~u 
l" .. cınetl i kı sm ı;.; da 

tAs bal jt.'t>llesi 
~ilnür ureddin konseri 

Halk Opereti 
aşid ve Halide Pişkin 
Gi~ herzürı açıktır • 

-
-r=.,,,...iilik l 

lay kur 
1 

(P:ıri:ı ıW dcstu. profesör A b
ı....mi, ı;w:~I hastl:ı .ı:ı. g-ü.zel benı 
~iroleı;in bahtı dalı:ı y-.ı.ver olur 
.:.enli ve ne dcmclı ıstcnlı bunu 
mnh'~renı kaı',;J rm bulsunlar) 
H:ıııtal:rrtn xalıv:ıltılan ve ye . 

en teYZiııtı usul \' .Qd ı. 1 

m ıt.ıfık. Mcsclfı ııckerli Lir 1!...'l 
by JıQı; r, k~:>ınu~n ınc;at:rr· 
adama et veı:miyol'l:ı.r. 
Hasttııann yemek odaları da 

oili·larımız.ı, yanı, CJtla ın orta
ınnt!aki nasa d~ğme tcran -
br11a, hatta taııılı.ru; bııç ,, 10-
knı talardakınder. daiı:ı. b"ı se
liıoc muvofık olarak y rleştiril
miıı. Biz!D<'tçilcrin de eucri \'e 
clb leri tertcmız. Benim gor
dugıim birıne: koı,'1ı.,un hem i
resı Havan Me!ii.lıııllc nııi<;tiıh
d\'.'mi :Oayan Mi:lkl'rrE·nı ve ha- 1 

deme Alı :Abdullah bir aile şcf
katılc h• tılarla ~gul vıııyor 
!ar. (Bunıı lı!ı:ııu hast lardan 
Z:ya (bey fen i) d~ soyledı.J 

Bıınl:ı.rın hqısi müdıiri.ıı , ı; r
tal;ibin, hekimlerin, h mııite in 
ıniıstahdeıulerın iezail ve it\~-
7.ılıoı işaret Ye ispat eder ki, if
tilııırla söylüyorum, !jayanı tob
rıktiı'. J .. " 

Diii-cr haatahanelcıimi:.<dt'.n ı ir 
, tisiui de bir iki vcsil ile ör • 
milı;tünı. Dün bunlanlan l:ı'tını 
bir dalı." gö1'lüııı. 1tirat e ltrim 
ki lıuntıl'l- Cu~ba hastnhanr· 
Hi arasını.la. bir fork bulma
fbm ı!.?mcm mUbruAga veya 
mu.;~:ıl.ita. ctrni olac~.tım. 

G rçi gördüğüm hı. ikinci !ıaıı-' 
talı:ıne ııe güz ldir. u0 ursuz -
ılur. Fakat elbette CGııtab: } 
kutlar güzel v~ rr.t.tı·t.tcp deg l
dir. Güzel değildir ;t,ira rl"ha 
a, ıı:rtiplid!r. Ku"Ul1l'17 ı!Qfil 
tll"'iil lir. Ç'ü.nkü hast.Jfı·1!"lenin 
i~~risi bir süb·yaıı ınekten· ka
dar 1?iı1'iiltillü. IH lbut:i -bir te-, 
da '.ihnrıede se;ıiliıli • · inci ~ 
w.dır.) HaRta koğu.Ş!nnıı a
ha fazla gürınt i w tthcnk · !ık 
' r. <>ltiı. <.l lurtsiı:liiı v r ıllyc-
1:.' le~iın. 

Haı,-tahaııeler memle!;dm <>ı • 
niyet kasal:ınuır. Ne !.ad r 
ıııulıut ve mü~r olru:sa eıı -
hamı itınıat o deJ'ece kbul 
ve i nan balı olur. Einennlcyh 
!Kaplı ' rımız d l lı:l ı.Jliu, ı 
h~JdrJ ha<l:ıhımcl nı 1i-/ Gıı -
l'cba hastalııınr ı "e e..·cs!wk c
rışıneler. 'l! t"mc:ı-'lı_ _.ruel"yiz. j 
1.- """ Srcuh .. lJun .. WJ; S. 

' ,. 

azi.nretin 
• 

çesı 
(BA,- tar1ııft 1 1-ncl aayfatf;,) 

d · n:ının ayni zam da y~ptı
ğı ~ 1 li tmk ve t:ıyyırrc hü
cunılnrL1l.:L maraz ka! tnn S1.ln

ra. .A!md.n tanklaı ı Oırirıcı lt'2s 
fır-k::::ıı mudaf:ıa teı'Ubııt:ım zor· 
lad.I r. Bereket '-enım ki bır su
vnri k !unun vaktia e mtld:ıh;:-
1 ıylc v<IZiyet d'" i. 

Dokuzuncu ordu ~phe:ı;ı.nı1e 
d · man çok kudretli vesıut.ıe · 
hu mlardo ulınuı:filkta, kor • 
l:unç terakkiler kay<lctmekte 
idi. ( Anlıt'e ı iınünde J:.. 1'.layıs ı 
ırlto·mıı • nsı:ıla:nn yapmış 
ol' 1 , ' ;:.a.bil tao.rruz umı t 
edilen n ' clcri vermem! i. Va
kı r +ruıklan ( ) ~ -
hihnde uzanc.uı ormanh ra l!:ı-
r!rı- ıl !emeğe muvafi k olmıış
l:ı.rsıı:: dıı piya<le bunları takıp c
demcrııı~li. 

J.\ maııl.ır ilerliy rlnr ve 
cep büyü~or 

Hucm .. Lam eleıinin ı;eıl, muh
telıf _mm;ltiicre tevcıh edıldipni 1 
g,>r vonız. Alınan darlı ri, u
nr.;mı surette, Loııdraya miıtc
•CC ' . Ingılizler, her.ıcn lıı:r 
gun. taarruz r•gış 'erini sars· 
m:ıkt: ınrar ed.i}orl r. Her iki 
hası:.ı da ller!ın ve Lon.tlı:arun, 
.h"r bıı·t ~·at vu >:a.rııfEtin bır 
t ıs;,lı olan, al;.de.4:rine kıy • 
.. ı;:t, tereddüt ctmcdlkr, )a
:zık ! 

B an -. hedcilcr, nisbetfo 
topıuu ır. •rsarnız bolgcl ri Zt'n 
gınea tfıııdnrlıır. Def ve lnr<.l 
ı:a ... Lemı ..a.crı ,.,.c 1aıl.ht:.J..ı.1n1r·l ol
nı:ı.ida bcı: r, lrn:--rnlıl<.lar.a bü
rwı~n uçuklar, gösteriş hcuekü
krile de s::.şırarak ve bir çok 
noktalar<l~ al:tıf t"rt•pler alroı
ya mecbur ederek, hayali kıy
metteki hedcfıeri sarsmıy.ı mu
vaf! k olm&ktatlırlar. Ne mu
k:Ades selı~p. ne de zavallı bnd, 
ı.stlsna edılmıyor, her z.r~ ,.d'~ 
tasıı· daırcsi w~ıııclıı de;mau . 

Alm.tn)'ad:ı hedefler ~yre;:. 
tir. lngil.izlcr, çok defa, ad:ıyı 
tecavuz<lcn korum.ık ka);g11'1· 
le, lısleri, ı.ayy:ı.rc m ~"!2rJannı, 
san'at evlcrini ve t~ ı~· 

Almaııl!irın vüeuda getirdik- tihdaf cttıkkrinden, hintcrla~d· 
!eri eep bu suretle ..kı!p:ı.Wama- uaki biı· ~ıık · .1 Ji he<ld1er a
uıp gibi H mayısta bu cep bil- te:;lcrtlen"ınaaıın kalıyor. 1 
akıs büyüdü. ~ım:ıHe <liı~an Ynkın vak•tlere kadar gPce a- ! 
(\Jarnunt) ı ve (AnnevoieJ yı kınlan ııi detll mukaveındlerle 
ole g~ ~i.~, IDinant) la (Gi- ku:rşılanamıyordu. l]zı:ın za : 
·et) a.sınüaki ınıntalwya nu- roandanbcri devam euca ıhti
fıız ederek {Gochnee) ye kruhr maml: anlremn:uıtar, ge:e def 
l erilcmçge mu a.ffak < ı· ·tu. ve \Arı.! Clluııında da nıuvaffakı· 

Ayni -zamanda Al uiar do- yeö:.kr temin etmeye tıa,şladı. Ni-
kuzuneu ordıınun sağ kanadına san içindeki :ıayi2.t !){) tayyare 
da tlnklaı:l:ı yüklenmışler ve iken on 11 güru.le ı_sı. l.ı<) yare 
(B;ır) ııınagiyle lMellS(') -neh- düşürülmu,.ı.ür. :Keclı g..ı:<lcn 
rini ,g<>çmege muvatıak olmuş- \l:"..at:en.auge), karıuı!ıUıır ı~ın
larilt. Bu ileri hareket netitcsın- de ue şikiırını aramakta Ye ı:ıa- ı 
de Vandercsse nıınuıkasında betkr aluıakt.ıclır. 
müphem ve karmakarışık lıir Vvi;;c, iiyle gctirıli ki. h~r 
•ıkmı mevZl1 ç:ırpı,şıualar vııkua iki t:::raf t:ı. yalnız saldın;<~l<ta 

.., Jıu; ı ve hu .;:arpış:r.ttlar ne- ve hedef olıırak ~lıır·sakırucrı-
tı inde (83) üncü Fmnsız pı., ____ ,,_...,~ ....= 
y.;de f~yle (3) üncu sıpahi kabil tıı.r.rruz hazırlanm1:,-tı_ .. 
livn ı duıımM taraiıııdan he • ı cdis 
men hemeıı taroamiylc iuıha. o- de l!ı~~,::;2(iı~1s'::ıt /ııüc_ı:~ 
-®~~. ttW 

:1·1 ·ıoyı,; günü akı,3mı do- ederek bu mevkii zar " er 
kıızuncu Fraıısııı ordusu miı~- ve biraz ilerıde de (Bar) ''!'la
küL bir duruma düşmüştü. :Bu fıru ~ ıyorl rdı. Bu ,-azıyet 
orJunun solunda AlıııanJar ka~·ısmda (35 l inci 'Fraııııı~ Lr 
ıııeuse) ü (W a.p i 0 n) ,.0 .kaı;ı ilonci müdafaa hailına çe
(Dave) köprü!crinde,1 gcçıru~- kHnıe~,e mecbur oldu ve. 171)
lerdi. 'Bu 0rounuıı bir fıTkası i.ıci fırka da ~ok.ze<lelenmış bır 

hıif halde (Bceumont) a ı;;oot cttı. 
İ}'i kıitii r~~vzilerini mu aza "u ~ur~tıe (Mewıe) l.ı (Clıienı 
-etm k~ beraber dürt fırkaBı 0 ~ • 

t'1tkli ııHette 2edclC!lmiştı. Or- " asımla bulunan F = .O.. ta-
h hrı rHnki millllfakta k;ı.l.-mşiar • dunun sağ kanadı arkasında ı - 0 ·~ 

tivnt kuvvet namına hiç bir dı. 
~Y kalnııunı~tı. Sol <ana•b ge- ı F.rans;zlar ihtiyatla.rı 
ı·iHinde ise ıllti ·at kuvveti olarak ı'r 
oıma!i Afrika 4 üncü fıt'kası bu- ileriye sürCJyo nr 
ı·unııvordu. Ordu birınci ııırhlı Bütün gün zarfında şır~ı::ıli 
fırkaya.ı.:ti=t eJerek saat 19.30 J şarVi mınt:ıkaı;ı ba~ı..uman ı '11-

uo bır mukabil taarnu y::ıpmak lığı l:uv\'~tt r:ni _mlitem:ıd.:,:en 
ın .bur!yC"linde idi. 11 mayı~ harbe sünnli tii . lkinrı ve uo
ı:ünll Almanlar (Donchcry) den kuz-Jne.u ordu'· r arasmd'.l lrLllıa
iW:ıd Lıınnurt) a kada-r ıızannn .ı temin için rki fll"ka dalı i1e> !
bir korril ~ temin tını ıerdı. v •1 ıif<lu vJ:ındadaki ,.,,.,.ıfo
I<'r.:nsız komutınlığmın oeı ri tlüş sı k imamı:, o' n yefü •i orılıı -
m::.ııı u.:;cJ ün iit,. -yakasına j y-d men np di "er iki ful · d1 
atına .• tı, bunun için de iki mu- (Guise • Avcsnes) hatiJna ~cvk-

- Ne i~ r:ırmn ? .. 
1Jıtıyar kııtlm ş_~J:ın şırslmı 

dıırdn. N~ iş yaptıı;ını bihniyor
du. Bu smr•l.1 a.rl<a sırad:ı sa
mikr :rr:.ıımd:ı oturan iki genç 
iıisi, güzelce m::.drna.zel biri.biri
ne bakı ıp f~ıld:ıdılar: 

- Ne ia yııpacak ki zoo? .. O· ı 
tul'Ur ll'Jte ... 

Bu t:ızeh r bclli J;i mad:ıın A
Tliğ;in kızları iili. ikisi ue genç, 
iki.oi <.le boylu pu5lu, giizel ve ter
temiz giyimli idiler. Ve her göz
leri ili~Likçe doktora cliş bile -
diklt·ri eul ~ert, mfı.ıulı rolinalı 
b:ı~ sall:unalaı"U'dan lıdli olu -
yordu. 1 

O anıb reisin sesi yine du
yulru 

- Rös sene lı:ıtun ! .. Ne ~ı 

y:ı.parınn'.. 1 
Madoın Annik yulkıındu: 
- n;r y yapmam efendim ... , 

Otururu ı. lş yıı.paruarıın var .

1 

d1r. 
Rei·J bruıını salladı: 
- K_;nvnı~. kimlerle otı.ıruyoı· 

sun evinde ·ı .. 
- Maaile olurtırıL". Kızlarım

ın,, çocııklıı.rımla Lcralx'r. 
- Höy le baııka l:ızları el< e-

\rine alır muıın? .• f 
- H;ı.ı;a:ıa .... 
- \m.ı b.ık bıı Süzan ismin-

deki km ı>viue alıp ranuevucu
l:ık yapmı'1f'ın diyorlar ... 

İhtiy;u· kadının çenesi ve çeh
resinin hçr tarAfı tir tir titre -
mcğc b~i:'.i.ıUJ!;tl. 

............... ..,,.-vv~I 
ni aJrnaJ~ta.d:r. Bn, na .. -;ıl ve nice 
bır Jev~:l'>1 1eeek ! r er halık, 

er takatinin bir l.a<ldi ve im 
bidircıım lıirsoııu ?!Lrıl:r. Jhrp, 
tu dbJltıeliylc ı\-1!::1 yıliarca >ili· 
l'C1"2e biltiiıı o f:U :ciliklerc ve 1 
varlıklara el"0<1a.!. J . -· 
e<Wdi. Vnh.a ihliye.t kuvvrti o
laı-a>t gc.u:~~.ı (Touchvıı) un 
kumandası all.ınd:1ki alLmcı 
Fransız ordusu Y•u·dı. ikinl'i ve 
de~ü.ıZı.ıncu oı.tl...ıla.r araı..1Jda a
~ılınt-; olan gcJiği iwp.'.ltmak 
i~in elıle mevcut kuvvetler bu 
ordunun cmui .. c verilcli. \J,ralky 
de üaıılle ı.ınıJıki lit.r Fratı.il"t.
l:!r!J1 rü1t.i gt:UCL"J.l de c..-;1ulle) ıicn 
err,rı aıtmoaı.. i :-:ıı ılı fırkaya 

men~ np biı '' r , ne a:-r"ı~ idı 
kı tılanarc <loı·t1.ıncıi ı;rhlı 
fırha J>.,llllu• aıa.c1k ı..lan kuvvet 
işte bu ı .c.ı dd'ı·. l.kin :; an
keı"i mınl "'a lAJJÜfiD J ve dl;r
dim~iı :mkeri ,mıntaka 1 CLa
lona) mc..vı .. ı knuıruıdJ..ılhtrı da 
{Aigııc) ve \1 ıırtwı nebi lcri -
n H ndi ınnu;Ll\ilıarıtıdaıı .,.;e~ -
filleri .kısımı nl.ı müdafaa ter· 
t.fu<ıtına t .. v .1ül etmelel'i errm· 
nı alılıhr. 

Nihayd. ikiari I<'rnnır.' cruu • 
su crteııı ır. 11ayı~ günii ( Sc
d:ln) üz(., ı."le bir mtıkltbil t.aa.ı· .. 
rı;z h<!Zırl. ıjını lıilılirıli. 

(Arkası t-er) 

... 

' 

Hükiınıeı im ı.Jrnıtılı znman -
lrırda ~·:rtsmh~lann mutazarrır 
olmamaları için yeni } eni bazı 
te:ıekk · · ,f'r m~ydm:ı P'etircrci< 
ıhtilrliru mani olm:ı;a ~-alı§ıyor. 

Her ı:\iıı ff"·' telcrdc okuyu - ı 

ru~~alan tücc:ır ilıtikft.ra yt'lton-1 
dığin<leıı falan yere sürgüıı edil· 
mtş şıı katlar tn.mıinata nıah ~ 
kUm. olmuş. 1 

Daha bun'1.ll. gibi birçok h:wa 
d:sıer .. 
Bu ic_;lcrlc- u~raşan ki;r.se1crin 
vatand~rm dcğıl en fü. ınıh< 
ihtiyaı:l~n lıatLi en l:ıynıdsiz 
lcri ve lüks olanlan içirı bile ı:ı<.l
d<'.n ı;ok titiz davramyorlr.r. 

Y ~!ruz hir, kimsenin stat gclir-
1.criııi ve ı.ntrelermi koıı.trol et
mek lı.a.tır:na,.gemvyur mu'.' Bıı 
işle me:;gul olan bir lıüro yoh: I 
mu? 

lyı ama şu dar günlC'l'lle • 
\"a lıııt 40 kuru~ vererek ı"3". 
f'Cyrtlnı;,k r k kolay bir i; ~ 
ğıl, fakat bizim bu dii~ünc<'JlliS' 
ceı:hcdecckler de vardır. 

- Geçen ne. saha ücrclJdl 
50 kurw; ve bir lira idi. Du ~ 
il<> ucı.ul:ıtlık diyeceklerdir. V' 
kiu bu makı.ıl bır sebep oıanı>I' 

Şu ııhakJ.;ak ki ister eski·· 
nelerd" ister bu s:ıne ulsuıl fi'/ 
k~nda işaret ;,tt" • · m.iz fıa~ 
f'Oklur. Bu i ~ıı clal.ıa :ı.ı ."~ 
bir h:ı.lu konması 1'17.ını W""' 

clzemd\r. Çünkti bu bir m~ 
hl sporu işıdir. H~kımızın -.ı 
ra rağbet ve BCV•:iRini a.rtt~ 
.uıak .a.rıC"lk ona g~teriJecek 
laylık.lı kabildir. 

Az ka.lll l:ııı ! 
Oğn:ı oo:rıf." 

Hatırırnwh kaldı ~1ua g·3re g;md tli.rokJ.;riı.i.,.ıın lı<!.lıaıar ,-e 1'1' ___________ .. ,_ 

tc .. isler adlı lıiı· ı;ubcsi vardır. Asherl/ll f.<;[eTI _ 
llu t,:ube ne .i!1!c ı~t! ~ ediyor? ™ aa • =..... 

Her .lı::'l;ri bir <li\kkıi.n:ı. -giri ı Em' <;nü Ycı:li A;;. Ş..111"""' 
b'rmı~ istiycıım:mz. Değeri pek don:, _ J 

p~ı.balı. z "' ... ·,c1 Hv. 'P~'ttt. Yusuf •)_-;;dl 
Soı11yorsunuz. Cevap b:ımı:!· (l~ 

kalıp: lu Ahme. Cevdet 308 . 'f!
P. Tı:ın.. nst.ııfa o~. Samı 

"-- -F.fondiın Avnı.f:ıda•1 ge- (3712-tı. .J. 

liyoı-<.lu, h.:ırp vJ.~iy i <lolayu;il~ 'l'bb. Yzb. Alı.met ·ı-evfik. ~ 
~imdi harit;tcn ci•~ t ·r ı;,ey -gele- lu Halis 313 (36t07). 
miyor. nunun iı;;n Dallar biı-ıı,~ 
yükMık., a:yorlar. S r.ıf 8 Ml. Mc. Mus~a gS5 

Ayni su1li JOU:.t .-;:ıhiplcrine ltı lsr.ıı..11 Hakkı 801 (34 ~ 
>ı0raaıuz size na bruı1.er l:ln;ey 

1 

Kıyıtları tHkik ediJrnek rıfl' 
.ııiiyliyel:ıil<•ccl..!er ıni ~. Hayır. re ı·üviyet cüztLı.nları !le iP 

O 'Uncııları ılnı.ru:ın temin e- şut.eye mür:ıca.ıtları ilan 

t 

diyoruz. Yoli'l\a futbol fonna,,ı mır. _,,, 
-~~~-~~-~-~~~--~~~---

.Bugün 

ELE/.tNG"'R 

2 -

Sinemasır.d:.ı 

R İ 1111) ırI 'N 

M~loClie 19'10 
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ıf-!Holivu<l'un "Bey .z Orkide,, sal<>ırııııda B~m•y Gudnıll11 

1n<'';UU1' c=ı dırı!•mıck · te~·enkr: Yarın u.aıinc!er<lell 
itibarc-n 
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1 -n LİVifT DJEL I 2 ·- 'SflN AKffJ 
DlC!" PO,\:ıt:L • KOZ 

UARİ ~ 'E 

eşi görii!meycrı, ızcvkiııc do
yıılmı;an hlr 11inika yıırattı. 

.( " 
ı Ccsıı.r ıı 

maıı\t..,ın 
nı.tt.:ğı. 

=lcdigi 
Hinı 
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r 

51.' 
tır 

l< 

·y r 
cıı .. taflb 1 inci 11yfııcllıf 

rn.t.... _ • ce., tardı 1 inci ... yfadlıl --
·~~unte~~il,!~ A. Darlan aponya Eski Bulgar es .,.,, •• ., ••. .,,., • ., •• -.. ._,r•=-"•••._,.. . .., .......... ...,.,,, .. ,. / ihtiyaç hissettirmiyecet derece-

ı.ıı~ siyasi mahfillerinde H" tJ f b k •ı • • ~ği veçnııe, lngiliz te1>- 1 er tara ın- Al S t aşve l ınım 
~ ~~as~~ha:_~e::t dan kabul edildı" man - ovge b · ı:.. / • 
'"'-- 1edir ki bu !ICraitte, hiç yakın aş asından ır maJCa esı 1 {Baı tu~•• 1 ı...ı """'dal 
""-lll!!enin, Hess'in nasıl bir mu- lı. şlı lanıyor bı verdirmiş. ve ı;ı ltaıyan ve &nıe!ey (hı ı..afı 1 ı...,; sayfada) U U (B•• tarafı 1 ine• sayfad•J 143 Afrikalı CSlr almı,tır. 
- th•--e tabi tutuldıığunu ve bir reaıi tebliğ n,.-edilecektir. Türk sn aı;~Lıni daıuı.ı yaı<ın· 
~ıt '""1De\ larak k di · · bazı { B•• tarafı 1 inci uyfada) • 1 Irnkta. kayda de;;..,r mühim 
be . 0 

en ·sını Bıırl.md. -nımiyet yaya verdiği malzemenin ~.i'ttı· dan taJtıp etnıış ve. bu tiıyasetin .. -n/a~a bulunmağa icbar için Bcrlln, 13 (a.a.) _Yan res- nlm , bil Al b , bir şey yoktur. 
;:" gıbı Uduller kulla.nıldı'"nı :l."Jna mu.,;a manyarun aşııca esaslarına vakıf biri ol- .. ı ___ -cmı" ,_ ... ,.;ı v kAI ı· d • 
"Ontro[ ed ,... mi b ı-membadan bildiriliyor: Sovyetler BirJimnj Asyad:ı ser- du u · · b. inıJ' T .. ki ~ ·~ ....,...,. e a e Jll e yenı eıniyecegı· · tabidir Bu .,~ <> m ıçın ız e ur er aı·a· Be ~ R • 
l<'ıllitte · F'ührer ıle Fransız başvekili be:;t bırakıruı.sı suretiyle bir run, J (a . .ı.J - esmı t k"IA t • • 
i)ı.ı h ' Almanlar, Londrada muavini ıuniral. Darlan arasın- Sovyet . Alman anlaşnnsı ya. sındaki dostluğun butün güçlük· tebliğ: eş 1 a pro CSJ 
r.iıı. ııııu.ata ıı.eşreıi.ilen: ~Jı; · ı pıldıgı- •- 1··"rde Japonya. kol 1·a- !ere ve bu dosUu"a karsı tevcih D ·zaı 1 ht lif giinl" t 9.q tal'tlfı 1 inci qyfa.W) ile niııbe••- d • n!Ana da.ki go"',.;;....,e ba.kkın~- Alman '"""""" ti .. • enı tı arı mu e er- b 
ko t ....., ogru ........,uıw "...,...- "'" rı bağlı durm.ıyacaktır. edılcn yabancı entrikalara mu . 

1 
ir memurin komisy01111 kuru -11 

•ol edecek vaziyette bulun· h:ıririye nezaretı, şimdilik res • 1 de yaptıkları şiddetli hücumlar lacaktır. Taşradaki müstakil 
~{•aduiııl' Fakat; bugün, Bu gaz.:·k ilave ediyor: KJ.vemet eclcmiyeceğioi havsala· esn""ında cenıan 56 2.18 ton hac 
den B · mi teblig!in metnini teca,i.iz eden Z•man• ·cabatıncl •n olmak - mu··dürl" üklenn' un·· -·· ""'· 0 -u·· • CJı erlin siya.qi ınalıfillerinde, ,. .n 1 ma sı;;dıraınıyorum. Bu haki· ·~ .,...,... 
t • lU:clnll ve arkadnolıırının bii- taisil!it be.klcnilmiyeceğini bil- üzere yapılar.;ık bir ta.ralli arazi kat, mezklir ılostluğwı, iki mil-[ m:~ı~edır30 ti<'.aret vapunı batır • dürlük,, olarak değişthlecek, 
Uı.ı bu 1 d d. · t' .,.. k ı · ·ha de•~·iştinnelerıııe, dünyada ye- m.,....r · d" ı--d b . ,.. "ı-ı &uiistn.~;se eyi propagan a için ırmı~ ır. muza ere erın nı . ııi ':ııza.ının hurulınıuıı içm esas ·!etin sarılı menıaatlcrını.len iba-1 Bu suretle deuızaltıları şıııı ıye "" ar u muuur!..,. er 

._., edercesine kııllanaca- yetleş,tı1Uı olup olmadıg·· ı da eöy- t b ı .ı- - •-ı··ı d dah ı b·ı tarafından işletilen tuzblann i-j:ln'.ı~n "'plıe edilmemeld.edir. tC1llclle~ atılmadan eV\·cl, ı.er· re u unan sag"lauı e:ıaslara is- me .... ur- .... ı c c a. evve ı -
lııı; lıa ~aa>tıııeriwMı müt,m•ar lenemez-. 

1 

lıanı:ı Lir yab:ıncı devlet v~ya tınal •ıtiği göz öntlııe gelinlJi- dirilmiş olaular da dahil oldu- dare"i bunlardan a.lınarıı.k dn;-
~~lldra, 13 (a.a.J _ Bülliıı Ber!in ıriyaai mahfillerinde. u clcvlet grııpu hrafından haki· ı gi >.aman daha bariz bir surette! ı;'ıı halde ceman 7ti.2!8 tonluk nıd:ın doğruya Umum Mildür -

~ılı, ı;awteleri baı,liklarını 

1 

mumiyet itibariyle. kDnfcrans . cı.;yutin bıu;ka. bır Je.vlele int.i- tecelli eder. Tüı·kı:~r "&-Bulgar- 13' vapur batırmışlardır. Tayya. Jüğe verilecektir. 
"U<lolf "'~--· il _,, ı .. __ _. · kaline kar,ı 3"aponya tedbirli bu 
.,;_ '-·b""""""n ,; tereye g..... ann ne""'""'ının şayanı m= · llır-Avrupanın ayni c:o'"-'i mın· reler dün ~"~-e Bilyu·· k Britmıva-I Umum Afüdil.ıfüPn, l ndisine ..., ..., · · 1:.unmak mecburiyetindedir. &•~ , ,,.... 

,, ıyorıar. nuniyet olduğu intibaı mevcul G"· 1.. 1 · takusında \'e yaban<>ı ·~uı:ırın nın cenubunda ve do:?u cenıı . bağlı müessese ve ><adrolann ,. <>. W· d Price, Daily Mail ga- un ük ticaret gazete erın .
1 

. -~ ~ 
~ b • bulunıııalttadtr. den , ugıu Şo.,~oda bir makale tezahür < 'tig(i. bir sabada ve bi· bundaki liınanlan oldıı.kça t.e.;ır- lağvı veya ihd3Sı i~in ele sal&· di e u hadise hakk.ında 

Yor kı · ne~reden siyasi mulıarrir l'Jyo- ı dbi uıc müşabih tarıH cereyan-' ti bir surette bomb:ı.rdı.ıruw et- hiyet verilecektir. Umuın Mü -
un~Wıuı; Alnı.anyai!a hesap e· rine tu.ıtllk ettlı;i için kendisi ' sava di.vor ki: 1 larııı yoıu iızenııde Lulunmak - mişlcrdir. Muharebe tayyarelerı düı:Jük bu salii.hıy.cte istinaden 
..,ıı_ t ı ııı -'· Bu bu '-~~--·-·n ne gı·bı· akı·s ve Akliselim .m.,terivor ki, Av 1s ı. -~ CS!r erı o c=tır. .....,..··-~~ ,,_. ' tadırl~. B ·tun· bunla• öyle bır gündüz oçyanın do/;n sabili ticari ve iktısadi icapla:m göre, 

'"'" şın -'·- ı h-'"'- ı " tice! b ıı •· · ırat· rup" harbi uzun bir müddet • .,.-

JAnkar_ 
J Haberleri 

.-..: , ... "'"'"'"'-'"'"'""'-.. --
harp tebliğleri 

İnhisar ar 

de az olduğunıı ııasn dikkatıl 
alarak 14.40 da Jı:aldınlm-1 k .. 
nrl~nlmış ı.ı katar yerim 
~ni yoJcııiıın lL25 de HB.)'"' 
darpa0:ıdan lmlkan poıQ. trd 
ile göoda" lrtıedlr. & •oe1Jlılı 
dün ~ ilçiincii demir )'Okı kıır~ 
~ı şehıimizden Anadchıy& ı:on 

derilmiştir. Birim:i lı:afiJe, mır 
l6ın olduğµ fueoe İaınite 
ol:ı.n yolculardaıl udbwkkeptir, 
İkinci ve üçüneü lı:allJeler Ada.
pazan ve ca"""1 ytıictılarmı teş
kil etmektedir. Düniıil ürüncl 
kafilenin milretteb yolcu mikta
rı 656 kişi iken bu meccani se
yııhate a.nca.k 58 ki'i iştirak et. 
miştir. Bu yolcular da 14.25 de 
kalkan posta treni ile gönderil.. 
mi.,.lerdir. Tren yolile meccani 
nakliyat 18 Mayısta bitecektir. 

Şurasını bilhassa. tqdetıııe:t 
is iz ki herhangi selıeple•le 

vaktinde muayyen yolculuğla ye
tişerniyen kimseler, önfiınüzde

ki meccıuıi scforJcre. ellcrindclıi 
bi!etJct-; göstermek şartile işti . 
:rak edebilecekle ir. 

:tazi,,eı 8
"""l' ti =nın a "era- ne er vere 

1 eeegını ıyen si;rdü<-.'U takdirde, Amerika in- tesanüt meydaııa getirmektedir arıkla.rında 8000 tonluk bir ti- kolaylıkla hareket• geçmek 

1 

ı .. , er yiır· lmek, parti ~ · du.şun·· ·· müyor<lu. " imkaı' ıını k~"""acak.tır. "'l'ı ar da 1 b .. ,.,,,, bi gilLcrnye iltihak edecektir. Al· r k• bunu yıkma ne bizım ne de caret vapuru, dün gece de Lan· ·--ı." ın nası u,~ r N°•vo-- 1 sosy·•lı·.,l n..rtisı· bı"r ·r· 1 1 • --<>-
""-Ygıuıın o ktı' ·y ek -,_ ......_ ~ ~ ... - man zafcrinın Pası ıktc 'li - 'l'ürklcrin menfaatidir. Bu tcsa· dee.nd civa<ıııdı~ küfiiik bir harp E I eJ 1 1lzıi-suzııu'r1 gııu so • ı Wealist adamın bu kadar me- hun devamım tnzammuıı e<lı ce·' s 1 onyn e· • • 

•u nüt •ki nı ·ml~kcLin menfaatleri gc ı:ıisi batır'T!ışlardır. Bundan d" 1 H b İ d k 
Ilı Ward Fr.ce, bu hadisenin Al· hır it fikre kurban oJ.. ği yolunda isticol ile karar \"Cr- ıçind• o kada -'-•h bı •ekılde ba::.ka .ki bt".vük ticaret v->.uru ıye Cl<.ıİ • a eşıs an a 1 

a r h k k··ı mek tehlikeli olur. w:•- Y "'' b" 
lar • ' lZ ınm ço müş u o-, 1!12.-ını tee .... -ur ve tees~üfle kar- kök ııalnııştır ki diğ "nıilletler ile bir karakol gemısi hasara n a ır h f ı· . 
(tını \azıyor ve ı:liyor ki: ~ıbr. Bu YaL~ıt fcgilt rAıun Al -la-"".•. ---..... --.li--"""'-"""k ' ~ d ki do' u,.,«ratılmıştı,· Şı"roal Afri1----·. Ankara, 13 (Teıefoııla) - arp aa ıyetı 

tı ' Pr hrnft ·1 a • eri rii a · gore. Almanya, ı gıne a- hıua uşnıanlık ve n gu """""1 

1, n :;ımdi • e Jıu. manyaya tnhmıl ettıJi harbin dar çürıimil,tür r:ı.bilen her lıan;;:ı oir hiitLse da tanklar l'obruk vnlnnında bir Konya belediyesine ait emlii. . 
Jltlın gunu · erek yeme ka- ın:ı. ııucni değildir. Hıırp,' Heı;sin parwıiltır yere in.ince Türk ve Bulgar millctlerınin İngiliz bataryasını. obüsle tah -1 kin icar be<ielinin muvakkat te· 
llıw r .~~, akdi rdlr .. H.ıılisc~:n =

1 
unda dediği bidayette n.i 'İn b!li~ sahte f~m müşterek Juygu.larında hl<;; bır l'ip etmı<;l<riir. İngiliz blııkları· mınat paralarıııı belediy sandı-

ln.ıil-h; ...... rın '-' ı tesırı 'tün ~lız 8 eri devri· vermiş oldugu bı ucn!cme t e, iz bırıık:ımaz. nın mEVz i ta:ırruzlaTı tarde<lil- ğına yatırıp malı.buzlarını al -
ı ~ Olacaktır. Artık l..iffif' ıı bu · Bnta.'ly.ı suEı yap- fakat bu meselede pek mükem· . ti ~ 

11 l ad · ir• ı· nd.ıııini istilı- mel olarak b. ;r yanlışlık buhın· ı t:ı.iedo 1912 elan bugüne m r. ~ 0 um Y kıııınJ·ı iki tn· m ıdan ıhalesini ya mak, icar 
a.; ~, ma!?ıt il de C>il cava kadar k d . "h raf nm" k •- 1 "dd tl r 1 '-·- l il . . . . 1 "'"·'" ece ' olan adam 'Jile düö- - ' 1 duftu sanılmaktadır. a ar geçen hudlselerın tarı çc- ~ 0 ı. ...... arının şı e "1- / "'"" c erını sm ısti:nal eylemek 
]"1 ~eı: ;ten s Dl'1l. Alnı n - devam Mec~ktir r He~se, ünıformayı H>bis bu· 1 ~ı yapıldıktan :;onra şöyle de • atiyeti kaydedilııllştir. ve- b kaya bırakmaktan su~Ju 

1 l' il• ıl ·o ı attir H ya.za yazıyor 1 lunmakta idL K:uıdıın ıle go • ııilınckted.ır: Alman 'lluhar<>bc tnyyart>lt'ri Kıınya bclecily<' rr.u" ıeibi Kadri 
ı.. Londr:ıı, L1 (a.a.l - Londra- rii:;illdüğ"ü zaman, akli meleka -, S ile pike bumbardıman ooyya . 

•
1
' '<'in • :ı; mtiv--i t:aımun da salıU! w. elt.-ır bir ka_vnaktan tını ltaybetıııi• olnıast kat'iyen on cihan harbi, hiç ııüphesiz ile birhkte suçla alak clar görü· 

~~·, " • b" ·b· 1 ed rele~i lt:ıJyan hava tcse. kkülle- ı K ..ı. b ı 
''. 1n u ,;ı ıa.a.l - Rerıter: bildinldiği?ı gti H• bir has- kabul edilemez. . ırı ır erine kar~ı harb en 1 en onya =n. clc~ive rı'iei 

'"'" ' tli · k~=kt.aıı öğ;. Wııw.e<lc yatmaktadır. Tabii Bu hu8ustakı bütlın telmihler memleketlerin birleşebileceğine ri ile birllkm cltişmanın Tob · Şevki Ergunun. lıaleıı J<onva 
IJ' diğı gu rlaıı Rıı· yargµuluğuna. rağmen keuılisi- tıunamiyle yalandır. ilk misal teııkil etme ·teclir. Fa- nık civan d ki inş' teııiHatını melıusu bulıınınası hascbi!e hak, 1 

11; ·n n an ve b d•.J nı iyı- lllsactıruık!Lı.dir ve. aş.ık ke Sanıldığına güre, Hcsse, 1n • kat bu, harpten ittifaka bu ka- b.:ımbardıman . etmişlerdir. Li kında takibat y:ıpabı" k üze . 
ı~ :tın ol '11111' bit etımş - ın4,'ıııd lii yar.anm v.erdiği a;";r)ya giltere üzerinde muhtemel h:ı· dar manda. bir ~mide yangın ~ık _ t -

, !": rli'll n ne~'ııli b.ulıınnıaktadır . va harekô.tı dolayısiyle daha e- sür'ati geçilebildiğinin ta- re eşriı m · uniyt'tiniv k-Uılırl-
i~t • banş teklifıt•ri get" eme- il ekser flamanını istirah:ıt min bul<lııt,'u için İskoçya yo- rihte görülen hemen hemen ilk mıştır. ması icin Başvrkfilct tezkeresi 

1 r. İn ıltercye ııa.zi ın -m· etm<'k. uyumak ve billıassa İn- !unu tercih et.m:iıı ve lskoçyada mi.salı.lir. Suda k"' ezind ve. Gırid a- .Ic li gönd• ilmişt r. 
tıı: n :.rzulaı:ı 'ı.ilUına. g lm.ı,; • gjliz coğmfya, haftalık mec- yere irunişLir. İki nıemleketln milıwrebetleri dasınm cer..ubunda muharebe Muhtelit encü ::;1 meseleyi 
ildir mu.alını c;kunınkla geçirmekte· Hes.,i.ıı vazıfe ile ·elınemiş arıısı.nd .. ı ... - ~•- bu .ı...;;. "k tayyareleri bazı ticaı?t- vapur • t"tkik etntiş, Sovki ı;:; ...... 1n uı ma ı 

ı.. ~d:ı.o. ' •ııJrlı oldugu ,.e. herhangi bir kimse. a v......,...6~,. -,..şı .,.,. 
ı 'n 13 ( a.} ~ Rudolf Kendı"uıe okımıak icin bir ye herhangi bir mesaj getirme- lilt sadeee siyasi ""beplerden !arını mühim hasara llğratmış · auniyetinin kaldırılmamasına ve 
, k -. r:.ı 'cov hast an< d n kar roman ve Y.azI. vazmak için digı sarih surutt.e beyan oluna- mütevellit dc&-ildir. E'unun nıhi !ardır. Alman tayyareleri Malta mahkemesinin devre wnıuıa bı-
lıı ~rıtk ı: mi ifşa et iy.n bir liızuınlu ı;eyl~r verılını0 tır. Hess, bilir. sebcpl'ri de rnrdır. Bulgar \c ada8mda mühim harp tesisatına rak.ılınruuna karar vermiştir. 
il ~ıı?. lı eket tını •ir. çok yazı '(azmakt'.ldır. J:.l:esse Hess'in ailesi hakında hiçbir 1 Türk milletlerinin uzun ınıiddetl ezcümle Lul·a hava meydanı ile • I 

u,,., ın hır;u.t.i!.1 nı<Uı.ıpta h.ast~lıammın mutad yemegı ve-/ •ny bilinmemekkdir. I:Ics~'in 
1 

Lavaleta limanına ~ok tesı·rıı· ayın er .• . .,.. beraber yuşann~ olmaları iki ce- ' A t 
nt' ,.a,·t rilmcktedır. aileni herhalde Almaııx.ada bu· b. tte ta · ı nkara 13 (Hususi) - zınir 

crlın, ı:; 1 a . ı - D. , •. B. : Heru; son seneler zarfında hmma ktadır. sur millette birbirlerine ka~ı ır 8.ure arruz etmı, erdir. Hukuk Hakimliğine Salihli Ha- ı 
r atı0n ıl So alıstiı "' ıe Züı· kencli~iııi pek iyi tanıyan I\.ir!< Alman radyosunun He:;s mütekabil bir sevgi ve saygı do- ı Dun gece zayıf düşmaıı kuv · ı kimi Servet Bandırma Hukuk 

, 1 bli'• eı:liyor · P trick'e, -;on zemanlarda C\"· hakkında aldığı hattı harekete ğurmu~tur. vetleri Almanyanın batıs.ına ve IT:lkimlii!ine trıneııak ,,., · 1 

u b Makale şu suretle .lilınyetlen· kim· M za11· T k H.ki ı· ta . eltzerslzleri yapmamış ve ır !arın bir oyunu olına.sı kat'iy.en !ardır. Bir kaç şehJr,\e ve billı:ı~· ı u er, o ·a a ın ı· 

Londra. 13 (a.a.) - Londra 
tl.ıı. s:ı. "lhiyetli kaynaktan öğ. 
ren· ldiğ .ne v,öre Habesistanda 
Ambaalagi mevzii etrafında lıa
rd :ı.tt:ı bulu'llUı Bı .a.nya kıla· 
lan yeni terakkiler kaytlc"miş

krdir. Cenupta.ki Btitıny<ı. lrnv
vcUeri ~.:il M:Uııecle ve bu s~.
redo de şımaldeki t1riliz kuv -
vetlerinılen aneak 30 kilometre 
mesaLde bulunnıaktad.ırh:. Ce
nulıı Habeşisbnda Britar.ya kı-
talan halen Vardare civarında:ki 
ı" · m- mevziini · gal e::liyorl r. 
Britanya kuwetı rı Si · am
mannanın şımalintle temas h:ı • 
lindecuier. 

Jla)fa llmaıunda fcıaily..t 

Bcyrul 13 ( a..a.) - Ofi · 
Hayfadan bildirildiğine göre, 

Yıınanistan harekatı ro.ııa evdik 
ten sonra Hayfa limanında lıü

yük bır faaliyet olduğu ve harp 
malzemesi, ta.nk ve fngiltert den 
gönderilen yeni malzeme ile da. 
hı ~ileplerin geldiği görülmek 
tedir. 

1 "• " : \•elcc old ''.lı kadar açık bava bakılırsa: bu lıııdisı·nin Alman- batı cenubuna bomba atınrn· 1 .. """ 

'1!~ 1 .,r v v ~ok zamanını büroda açliı;mAk· mümkün deüi!dır. mekted:r: ğıne Samsun Hakimi Re<'ep, An· , __ . ,. sa Menheim ve Kolonynda ik;ı-
ıc """~ i dLcbil- la ;;eçirmiş o!iluğu hissini ver- lllti6n·ıı n-··'in·•- "apılım bı:r' Bulg;arlarla Tüciı:!e arn~ın- • 1 talya azalığına Elbc;ıtan müd- E' liruf _ 

ışt. ' l•<U "" , metgahların bulunc.luğu mahal . e 
Hcss ıı~r rv' rağ· I m ır. 1 topbı.ntı dııl,i dbstluğun ve iyi koınşulul< deiunıumisi Şerif Beypazarı ce- r e. 

H · yorgun oluşu pek ta-, !erde ,.e endüstri tesis:ıtınd• 
.:ıl..uı&11- lııı;i bii göııülmektodir. Çünkü 1200 &rlm, 13 (:ı.a.) - D. N. B. : miinasebetlcrinin idııme ve tak- yangınlar çıkmıştır. Maddi ha- za hıikımliğine Tefenni Hiı.kuni Berlin 13 (a.a.) - D N. B. 

en e.r 

" bı tn • kilom ik mükemmel bir u- Nasyonal . Sosyali$t partisi viyesinin bugiln her zamandan sar, öfü ve yaralı adedi ~ok az- Sabri, Boyabad Hakimliğine B.ırlin matbu· tı. İngiliz tay . 
t nd~ İhgi ıle Al· çı yapmış- ve bunun sonwıda 1 Korrespondan."1 bilclirıyoı·: ziyade zaruri olduğunu söyliye· dır. KaJirli Hakimi Tevfik, Aııkara ya.relerinin 9 10 Mayıs geresi 
J 'Ya sın ı, nılnıy<'t- bir an· hayatında ılk defa ola.rak. para- Bugün, Fülirerin ne?.<!inde, bilirim. İki memleketin de, kar- !!!'"!'"'!""----------- Mtı<lcleiunıumi muavinliğine İs- Berline yaptıkları son akt'llar 
f.ı• 

1
•
1 laiıakı<uk etti-ebileceği ı;utle atlamıştır. Htıss, evvelce, nasyonal . sosyali~t partisinin şılıklı bir terakki yo!unda de- duklarına emın.ım. Vaı.tile An· lanbul icra memuru Cemal, İs- esnasında biri cocuk olm:ık ü-

.. · Bab tı j hi~bir zaman bir Messercbmitt İ 
liilha,k 

1 
ılc Y~ıştır. ııo tayyar i kulla.nnıaruıştı ; bütün Reiehsl~iter ve Gauleite- vamlı bir sulh ve anlayış havası karada ve 8tanbu!da kendisi ile tanbul hakim muavinliğııır> ls- z re 17 kişinin üldüğiinii bildir-

bl!rj 
11 Londraıiaıı v. ilen Bu uçı.ışıın: yüksek bir lll1lllev:ı lerınin bır konfera.ıı.ıı vukua gol içinde inkişaf edebilmek için,, yapmak şerefine nail olduğum tanhul icra nıemurn Naını, Os- mektedir. 

<I gi 
1 

ot dlıı. in ınm k iste- ve maddi ceearet kullanılması ı miı;ıtir. Raylı mareşali Hermann yekdiğerinin zaruri emniyetleri- mülakatlar neticetiinde ~una ln- küdar icra memurluğuna Bur- "'-""""""""""""""~""'v.-'/V'.vv, 
ı~i :~:r 1 Y

1 
ukın bir ı 1klada pa- \cııhett~fr. kanaati mevcut bu- Göring de bu konferansa iştirak ni ınütekabilcn temin etmeleri ni oldum ki Reisicümhur !iıimiı ca icra memuru Haydar, Afyon 1 M 

Y· ' nrnış Ye hıc şüphe><izl!DID.< . . ' . lfızundır. Başta RP.i$icümhur de büyük selofi gibi Bulgıı.ris · ı dcft~rdarı Recai Ça.1kırı def • ı aceranı s u 
nu; ı ı Batmill nıımvinliği teflı.ilatı etıniştır. Partı zimamclarlan. !niiırii bulunduğu hafüe, biitün 1 

le- 1. 
0 'uğunu bilrlrrınekl feıılıedlldi ken<lilerine hit'1p ">tntiş olan tanla mütekabil itima.l ve dost-ı tcrdarlığına, Malaiyc müfettis· ıeao tarafı 4 ünen .. ,fada\ 

münevver Türk vataa=rverle . luk münasebetleri idamesini ar- lrrırıd Bedr H ta d ft ··' Paı·tı . Berlin. 13 (a.a l ·- B. Hitler Fiihreri büytik bir hcıyecanla aJ..J •" . en '. 1 . a. Y r· erna,r· clure ( !) Süzanın mahke-M·e 
Ye maı rlıtin ele ayni noktai nazarda ol- zu etmektedir Jıgın t dil · ı _,. "~ ' 'ıı 1 um oldugu üzere, neşrettiği bir erninıame ile Fü.tıl kışlamışlardır. ----------------·-----·--------...:..-"_.:y_·ı_n_c_m_ı":..'.:..e"':..:.1.:..r.:_ __ gelip gı>lnıed"klerini ~o;-du. 'R~!-

li. llıı ru n ben k lnuıta olan rer mun.vuıliğini ilgıı etmiş ve Jlest;'in yeğeni Amerikada 'a.sker r------~·~--...,.,....----.~,.....,...,. ... ~------.... ----..ı~c_..., ____ ... sin talebi ile müba ir kaf)ıya. ~iUı~:lf llqııı wn zamanlarla. ~'üfu:er muıı.vinliği biir,o,;uıııın ıv Eristol · Virginyada . 13 (a. "~_, a'? ~·~ ~ -.J ,.. çıkarak koridora ~lendi· 
l:lljik Le daha. ~ok.. '""- dalıa. de- dını "parti bürosuna.. tah.vil et. a.) - Rudolf HeMimin yeğeni //-" <;:?'" ·-%0...- 'Y/, ..-;.·gr - llakkıu ... ..:ıızaa.aan : .. 
llıııatıır.da~; caıek~inc b:ı.ş YUr· mıştir. Gustave Adolf HeE<S halan as . Ver sonm girdi ıçexıye, ;:clme· 
lQan:vet· ". <;iil'eler arasında Parti. bürosu cloğnıdan doğru- kcrhğini Panama kanalı· bölge- A diklerini lıildinii. 
re ın·· 'Zllıe.cı[ :c, mü ccim.le- · ya, B. HıU-. tfı.bi olacaktır. Bü- sınde birll'fJİk Amerika hava da- ,.. - Yoklar P.fendim. 
diı:ııı~r:hnal·aat ta mevcuttur. Ken ronwı idaresi B. Martin Bor fi bataryalarında ya.pnıaktad1r. Milddeiı!ınum.ı mua,·ini yeni 
d l.e<lbı" · ı 1 Ad ır b b · biı suai arlı o zaman. Ve ma-e~ "ı. 11 n_ a tnoı,';a sevke-. maıın"a tevdi edilrnişı:ir. o wı ~ a.ıı yanı. Rudolt • 

.. " has•- - d::ı.ın Anniğe soruldu: ~I · "'lıpndan hu kim- • ---''~"" ilk aki!!ler Hes"'in kardeşi 1920 de Ameri-
ın n~ d ~ - Suzan sizin e,·de iken hı>r auı Old el'oc y !·--'--- me- Va".,' n.,•-ıı.13 (a.") -Rudolf ı,ada ölmi~~tüı·. .ı 

1 
.. ı Ukları '""""' ·~ ,.... ~ ne zaman isterse cvuen eı · oı-

atııııı hteselesi ıı~ ayılm· =-=•'uıı hkn··yada k.ıraya in • Bir miltal'OO da.ha *" · lir mi<>di ? .. Bir odaya falan ki· 1 a8ına ç ı .a."~ "" , 
eQir !\ >.ı;ılac:ık lıiı· ınesc- m.oıııi Vaş,ın{!;ton diplomatik mah New - York, 13 (a.a.) - Nıw !itli değilcli ya? .. 

.Fakat 
1 

. . filleı!lllde nazi partisi ~efleri a· yoı·k 'Nmes g,..zetesine güre. diJl .ac= Madam Awıik ce,·ap v<!rdi. 
hir tuzak ngılı?lerfo B. Hes'.ae r:u,~ııtla nifak çıktığı ·hakkında lomatik mah!'iiier Hes8'in nazi --...__ İDARt.SİNİ BİLEii İS BANKAS. N!lA - N<> zaman isterse r,ıkardı. 
la ln.iiınkd:ıud'.:Uu.ş olınalıua pekl ı., r çok tahmiıılert> y0l açmışµr. pre.3i•Jıne ağır bir- farbe indir- •KRAMivırLi HESA"' At;;AR Hem de birkaç defa çılttı bile, 
li ur. \ ıngtondllki kanaate göre, diği karıaatınılrdirlc>r. 1'. Müddciınuumi bu cevabı alın· 

lal'>. erhalde hati• h:ırc~deki 1 JıiC: nin hakiki mahiyeti ne o-! Gawt~nin VP-~in;;tondııki nııı ı f:u~~ime yeni bir talepde bu-
t • B. He•s· . 1 ıw:sa oısu Alman milleti iGin ha.biı·i şım1an ılave ediyor: Kıiç_üll. tasarruf - ka' le 

1
• 

~tri a1t 
111 sahıt (kirlerirı 1 B Alman"a'-'a kur "•pan mem-1 - Mag-dııre Sll:.'.an Pamııkçu-ltında ·ı'..ınt1a hu!ıınduğu hak _ bilyüit bir ılarbc olmuştur. azı , , , hesnn/aı·ı 1941 

it ı " t~bl • . • mahf ııer Hcssın, 30 Haziran leketlerin bundan vaz g cek _ -r '~""- ._ •• ,·uıa nun mahkemeye oelbi ile amıne 
~Yı teyid lıildlrılen YÔ.· Ul34 temizliğine benzer bir ha-

1 
leri zannediln• .. ..ktedir. Zira, dün ı' i' RA °:VE PLANI . f J d'lhıcli olarak < !enmesinı ve 

hl't!rin kaJ e.tmektc<lıı:. H · • reltctren kaçtığı fikrindedirler .. ya Alman işleciııcle ı<ksaklık oı. tadilat 1 muhakemenin talıllıni tal~ıı e-
:~1' Yaııt • bının ı,;, içinden ge- Şimdilik maHım olalı. D<tkt:Uu' 1 duğunu anlama'.tatl•r. Kl!~r:~;:, 43 şı"k~~~ıt~,~~>••,. Ankara, 13 (TelefönlnJ - Ha' /ı.nkaı:ı 13 (Tfum;si) - !ıft,m- derMı . 
. 'fJ~rin· 1 ıgt hır <ıok t:ıans tok . r.o,·"~. 13 (a.a.) _ 0 -uter: Chureblllln IJAya-"'- · · ,, ,.. 1 . Icl.et.mizJaki şıı:ket'.ıınin lıarıce ı~ıııııı.ı üzenna mahkeme ri-(~ ı il rk . • ""''"" na ......... tarihlaritıde y.apJlır. ııt:ıy.e \ 3 n.a el1 t:cşkıl kanu . ııl "el 1 rı'~la . .,..,,.,,' .. e"h·n iyi biıı·yoı·du. •~..;_·ı: .... mahtill<>rın· de Hessin Londr• 13 (a.a.' - Buann «önrlı·rcceklerı faie ınulmbw y • .hct. l.m g<.iz Ye cı C:l'll Illl'· 

~v. u ııı,..~ ..., ., ,,_ 1"41 ı·KrıA· MI. y -oı· mıııa ek ol::ı.rak hazırlilllır.ı ka· " ı d k · lıl'ilı, . ııuy,,,,, ki H . kendij har.<>kati sebebi hakkında halen Avam Kn.ııo.u-a.."1nda Chur- ~. h tlbı m.ıll rıün 038 mtı ısıı!'i tut!Uıia· r;ı.k c ııull'erayı )
1
"an a esIY• r~n 

I~~ görl'. İngil' eld& mevcut yegane haberlerin chillden, &.! hr.klnrula bir be- - . ı• .:n layi!ınu Meclise "erilmiş . ~ıı .uıw·t ile ce ~eyi talik tltı 
h,,,&~~n h,., tahri~~ ::p:i:;;; Berlindcn g<'lcnlcr olduğu bil- yanatta I;>nhı.nm·'-"" istenrniljtir. : ":et~~~ Lır;lık-- ~~:.~ L~n ı ti1' Bu layihaya göro, nnız bu · r·ı isti· 1ıam !%y ti V: liıl ,.e ka·ı - "~ı4ın talep nnıailıin 
il\ <'ceı o'a b rlirilmektedir. Maamafih aanıl· ki ·.Chıırehi!J cm-ıtbeıı demiştir 2 > 750 > = lfü)().- • lunduğıı derece ve üııııanı m:ı - rarh-'ş'-b-·-------~ ce. ınagılur.e l>uzan P.aınukı u-
1 nı r~ '1 "n ir inkılaba ı;ah dığına gö,.,,, Hess ,pek muhte- hnf:ıza ctroclı ve \Julıınac,.<,·ı bıı· ,"ıızifeıi istfüdlım edllııbiIO: nıııı amlllü şafüd.i ıfotilo dı-
ah·1 e 'lıe:k s 1 > 500 > =- 2000.- :> -ı: ı k lb" · · 

1 ı"" ı"n Uret.il mani<>· mel olarak ıliğer yüksek n8.7iler - Bu ço~ viıksek ve miibim, 8 2, 0 malıalıc- göre ma•• ve ten-s;ı .~ittir. maı vı: mı 1 enıev ce ı 1<'ın 
d, 

1 tlısa il --1•- zl.ık h · t t • " • -2000
·- • _,. ~~ adr in"' oel)J y,aızılmnsına v.ı' ı-lt: ı(ı vvu .. etmekto -..-.,..mama. alinde bu. nazı ZUIH>'MW"l•ı•ı:ı memlekc·ti· 35 > ıoo > = 3500.- > Wlu:satı ve.ilın k '"mtJlc kad Bu sn!'trtk orı: ,-ıl<mlltra ve· 

"llı.ire ın Cl!liığu üzere Hcss l lunmakta.. ve belki de çetenin di- mıze gdış. hal.~·ınu.!. mıılıukhık 60 • 50 • ,_ 4000.- • rııı;ınnnın . . ı;i.infuıa Wlilı" · ınu lıa•ı . . • ı ğer 5zasına karşı isyan etmekte yakın bw iHti'·bs.l<ie bır beyanat l ro da ifüıd kl bir memur Velm kfiliıt m .ışı vo ıl-.unet l vmiye· ı kanır vef!ildi .. , 
' ran llartı ı~e - idi. ~!iz mahfillerindeki kana- y;pılacakt.ır. ' 3oo • 20 • = ON>O.- • letce liizwu gpriilaıı hl!L'lıangi >ıi \ erilmiye<'ektır. · ~ ......_, ""'1Ul«. 



Blıffaıl , 

'Denizcilik bahisleri 
.Matapan 

b u r n u 
Deniz harbi 

Nasıl oldu? 
(Baı tarafı 3 Dncii Nyfada) 

~ param parça ediyordu. 
i muhrip fngıliz zırhlıların 

dan yaralı kruvazörleri gızliye-
tıihnek için duman perdesi vü -
cude getirmek maksadile orta- ı 
1& atı.ıını;;lar fakat da.lıa ilk a-
dımda korkunç isabetlerle delik 
deşik olmuşlar ve ba.tmışlaııdır. 

1 İlk salvolaı' 1-
(Warspıte) ın \38) santimet-

relik topla.rıle yaptığı ilk &alvo • 
ateşi \t .. ıunıe) k.ruvazöıiınıin 
güverte.oımJe ktimclendı ve koca 
knıva.our b~ b:ıcadan kıç dJre-
• e kauar alevler ıçınde kalıver-g 
ru. Kruva;t;Orı.ı.n kı..ı Lu. -.ı yt:rın· 
den fırlamı0 bordasından sarkı
yordu. lı<ınci salvoda tam bır 
ıaabelle gcmıyc ) apıştı, birincı
ainden dalla yuk.sek ve muaz.. 
.zam bır alev RUtunu yeniden illj 

kırclı. 
artık (Fiume) manevradan ' 

&cız, baı;t..uı kıça kada.ı alev a
lev yanan bir enkaz halıne gel
mişti. 

(~'iunıe) nin işi bittikten son
ra ( \ı arspite) le ( \!aliantJ ve 
(Barhaııı) taretlerindeki (38) 1 
liklen dii<;ınanın (Zara) kruva- ı 
zörü.ne re~11·u.Jer. l'aınız (\?ali· 
anl) düŞman:ı (35) ton a/iırlı
ğında yüksek infiliıklı kızpn çe
lik göndermişlı. lsabetlerin te
siri ın.: n.:; oldu ve İtalyan kru. 
vaz5r( adeta param p:ırça bır 
haldf' tuzla bu;. olmuş dağıldı. 
(Vel"'nt) ın ,,._ıvarlsi ne diyor'! 
(Vaıianl) süvarisi Albay' 

(Eric• Morgun) düşman kruva
zörleiıı.in lngiliz mezeborda a
lf,şi altında hcu··ıp olu~larından 1 

bahs~derken bana: 
- Bu rok korkunç ve tüyle

ri ürperteıı bir manzara idi:. de
di. (~'unıeJ den yükselPn tok 
yüksek alev "ütunları, sanki ya 
nan ateş üzerine petrol d<>kııl
miiş gibi, gc.>f,'f'nin zifiri karanlı· 
ğını kızıl bir renge boyayordu. 
Obüslcr«ınız geminin içinde pat: 
laıiıkça bütün gemi cehennemı 
bir manzara arzediyor ve parça 
parça dağılıyordu. Ne (Fiume), 
ne de (Zara) ate<imize mukabe
le etmiyorlardı. Hedeflerı aydın 
lat.'llak ı•in birkaç teıwır 1ı&e~i 
attık. İtalyan gemileri bu ten
vir fişeklerinin tayyarelerden a
tılmış olduklarını zanııetmış o-! 
hıcaklar ki. toplarını tenvir fi
eelderinin düştüğü tarafa çevi
rerek ateşe başladılar.,, 

Dünkü ihracat 
Dftnldi ibnıcatııı yekuna 311 

bin liradır. Diln, Rumanyay& 
fıstık, tüttln,. yer fıstığı, kuru 
kuzu derisi, Almanyaya zeytin 
yağı, BııJgaristan& palamut 1 
hü1!ııası aatıhnı§tır. 

i!LWAC~9 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 ! i 
2 1 i 1 1 1 \11!11' 

•i 1 1 1 ' 1 ' 3 1 1 

4 1 
1 

1 : •ı 1 
1 

1 ' 1 

1 ,. •• 1 ' 5 1 

6 1 1 ıw 1 1 1 
1 1111 1 

1 ıg,11 7 ' 1 

8 ı • , •. 1 1 \ 1 

9 1 1 1 1 1 ı • ı 1 
. 

' ı - Eski bir sinema ytldızı. 
2 - Sonu gelmemek. 
3 - Toprak yürümesi.. 

ij 

4 - Asalet sahibi - Titreyiş. 

5 - Bir harfin okun usu - Bir 
gıda maddesi - Yanar dağ
lardan çıkar. 

6 - Erimiş maden - Maiyet. 
7 - Bir hayvan - Belli etmek. 
8 - Günün bir vakti. 
9 - Kendini arama - Alfabeı:in 

1 
~ 

1 

son lıarlinin okunwıu. 1 
Yukandıan aşağ>ya: 

1 - Dayak ııtma. 
2 - Bir sillih _ Vakti gösterir. 
3 - Hollandada bir ,,ehlr - Bir 

harfin okunu_,u. 
4-lşçi. 
5 - Bir çalgı - Nok.sıınsız. 
6 - Bir ecza - Hadise. 
7 - B ir çiçek. 
8 - Ce<:en - Çok değil. 
9 - Yardım etme. 

(Rvvelkl bulomaoanuı halll) 

5 6 7 8 9 

1 RA DYO 
1 14 Mayıs 1941 1 
1.00 Pro6"'Dl 18.45 Çocuk 
ı .oı Haberler saati 
ı.u Müzllt 19.15 Müzik 
1.45 Ev kadını 

19.30 Haberler 

* 1 19.45 X:onuam• 
ıı.ıo ~- lQ 50 Müz.!lt 1 
12.33 Müzik %), 15 Radyo 
12.50 Haberlw gaJ,"tesi 
U.05 Müzik 20.45 Müzik 
13.20 Müzik 

21.10 Konuşma 

* 21.25 Müzik 
21.45 Miw.k 

11.00 Program 22.30 Haberler 

11.03 MQzik 22.45 Müzlk 

ıa.:w Konusma 23.25 Itapanıı 

80 RSA 
13 Mayıs 941 

Açıltt ve k.:ıpanıı 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Atin• 
M•drld 
Yok.ohama 
Stokbolm 

1 sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc 
Drahın! 

Pezeta 
Yen 
tsviçn lttoz 

5.20 
132.20 
30.-

0.99 
12.84 
30.90 
30.51 

ESHAM ve TAHViLAT 

!kramlye!i .,, 5 1938 
A, B, C Ergani % 5 
ikramiyeli 1933 
Sivas - Erzurum 1 

19.-

19.05 
19.30 

1 

Si va! - Erzurum II ııa Vll 19.50 1 

ır- DOKTOR-~ 
Tevfik Akif Ayışık 

Dahllt Hastalıklar MUtehHa\~ 

Beyoilu P•rm •kkapı ~mam •o· 
kak numara 281 pazardan maada 
ıaat 14 . 18 e kadar. 

Gece müracaatları d• 
edılir. Telefon: 43905. 

{{ır bayramı 
Baktrköy Halkevind;m: 
Evimiz 18 Mayıs 1941 pazar 

günü ıı&at 14 den itibaren Barut . 
.. cü alanında. yağlı güreş ve 

!::uı bayramı tertip edilmiştir. 
Güreş ve milli oyunlara işti

rak etmek iatiyenlerin 1615/941 
cuma günü akşamına. kadaı:. 
Halkevi idare memurluğuna mü 
raca.atla isimlerini kaydettirme
leri. 

D\lh1lliye yoktur. 

Eeyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 
ilanları 

Harp ıd, ı·ml.:ı.ht fBlimi mi? Tem•' natı 
Muhtıımmen kıym.ıı 

Matapan burnu harbine i~ti- Lıra kuru& Ura kW'u:ı 
rii.k etmiş müte3ıldit İngiliz d~ -----------
niz subaylarından öğrendiğıme 4190 00 114 26 Botaziçinde Büyükd.,..ede ve cadde

sinde vaki eski 16 yeni 29 sayılı U
biyer oteli nam.ile maruf sabjlhane 

göre bu h:ırp bir çarpı~ma<lan 
ziyade bır endaht talimi gibi ce
reyan etmiştir ve bu harpte İ
talyan harp j!;emileri odundan 
mamul >a:ıih hedefler gıbı ha
reket etmişlerclir. 

ltıa.1. '3.lı kııma.nd:ııu ne diyor! 
(Pola) kruvazörünün deniz -

den toplanan (258) müretteba
tı meyanmd.ı esir edilmiş olan 
gemi süvarisi kaptan (Manilo 
de PC'Sll), (Vittorio) saffıharp 
nrhlısının İngıliz tayyarelen ta 
rafındı.n duçarı hücum olması
nı tasvir t•lerken bana detlı ki: 

- Bu,. hnyatımda şahit oldu
ğum en inanı•nıaz, cesaret hari
kasıdır ... 

Akdeniz filosuna mensup her 
lngilız h~rp gemisi bu harpte 

2591 00 

Ol 

1000 90 

- 00 

1000 ()() 

Yukarıda yarılı 

41 

12 

" 

70 

10 

00 

50 

ar1"1SL 

Eski Ayasp- yeni ömer A VDi ma
hallesinde eski Beşir yeni Emektar 
sokağında vaki eski l ~i 5 sayılı 

ah~ap ev. 
Galatada Yenic-dmi mahallesinde Kur 
ıunlu handa üst katında (22) sa,y1lı 

oda. 
Boğaz.içinde Sarıyerde Dere sokağın
da eski 100 • 100/1 yeni !i6 sayılı ah· 
18P f!V. 

Boğaziçinde Boyacıköyünde Reşitpa-

18 mahallesinin Mektep sokağında 
eski ı ınilkener yeni 84 .ayılı ahşap 
ev. 

00 Hasköyde Keçeci Piri mahallesinin 
Çöplük sokağında esld 4 mükerrer 
yeni ı 2 - ı 4 sayılı ahşap iki ev. 

gayrimenkullerin millk:iyetıeri peşin para ile satılmak hayati bir rol oynamıştır. .. 
- , . Ozere 15 gün muddetle açık arttırmaya konulmuştur. 

İL'Llyadn gcnlnıilcr!nıle ilizilk tem:ıı ihaleler; 29/5/1941 per>embe günü saat on beştedir. İsteklilerin Vakıf 
temm e ıp 0 . arı g mu a - Akar ve MahlOller kalemine müracutıarı. (3715) 
r ebe gcmılcrınc dogru çeken ı -==::---:======================== kruvı.wrler (Orionl, (Clouces- --

ler), (Aja.x> ,.e <Perili,> kruva- 1 İstanbul elektrik tramvay ve tünel 
zörleri olmuştur. Bu dort hafıf • I l • -d•• 1-ğ- d 
kruvazör rfüşman vahid' harple- iŞ etme erı umum mu ur u un en 
r t t ;, 0 uıiye hile kny- l _ Muhammen bedel! 10.000 lira tutan bi< senelik pik dökümü eksil~ 
betmcd""n ba ;ktunandan .ı\mi.ral meye konulm~tur. 
Ser (Cıınrunghzm) telsizle düş- 2 _ Ek3iltme 22/5/llı41 Perşembe günü saat 15 tl.e Metzo hanının 5 Jnd 
man1n rota ve ma.rıevrasından katınıdıa yapılacaktır. 
dama habenfar etrnişler<li r. Hal 3 - Muvakkat teminat (750) liradır. 
bul\i bu g-~~iler dü~marun top ı 4 _ lsteklilerin parasız olarak verihnekte olan farlnnıne ve mukavele 
atesi ınenzıh altında bulun<luk~ projelerini Ievaı.ınıdaıı almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatla ... 
lan h"lde kendi toplan düşma- rı ile illın edilen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (3601) 
na mermı eri..~tiremiyecek kadar ..:.;~;;..;~---;..--'!!"-----------""!!!!!"--....... 
küçk~~~::...,na.nhk sahneleri ye salına ayak basar basmaz ır "Y . S b h ' 

(HavoeJ destroyerinin süva- sağ eit.:U ';'= ~~e bağ:ırmış.-1 enı a a ın,, 
risi, gemisi (Pola) nın borda - ı ·ı A f" ti 
sına bindirdiği zaman amirala tır sunun ili.erine ~giıiz eri ~- 1 an 1 ya arı 
şu tarihi raporu verdi: "(Pola) manın c;enesine mükeınmel bır Kr. 
nın kıçına yaslanuş bir halde - yumruk indirerek herifı denıze I - - --
yim. Düşmanı malunuzlıyayım yuvarlarken: Başlık maktu olarak 750 
mı, yoksa deniz bombalarile lıer- timi 500 
h:ıva mı edeyim? Bütün torpi- - Tekrar denizin yüzüne çık- ' Birinci sayfada san 
tolnnmı sarfetmiş bir halde - tığın zaman seni tekrar kurta- lkinci ,. ,. 350 
yim: elimde tek torpito yo ... ,, racağıın, demiş, fakat bu sefer tlçüneü ,. ,. soo 

(Pola) kruvazöründe bulun - sıraya girip adamakıllı selıi.m 1 Dörd"" .. ,, 100 
makta iken gemi ile batıp (Mo- veı meyi öğrendin değil mi? .. de- Beş' ~co " 

75 havkl destroyerine mensup bir miş ve hakikati halde Alman ıncı " " 
İngiliz deniz eri tarafından kur- zoraki banyodan sonra lastik Altıncı " " 50 
tanlan Alman den.iz müşahidine sala tekrar alınırken bu sefer 1 -;ahib!: A. Cem•lettln Saraçoğlu 

'lngiliz donanmasına has disip- bütün dünya bahriyelerinde Neşriyat MüdüriJ: Maclt Çetin 
lin dersini o Lıgiliz eri şöyle ver mevcut selama uygun bir se-
ıniştir: Alman destroyerin bor- lAmla muhatabını selfuııla.mllj - Ba10ld oğ• ye<: (H. Bekir Guraoylar Vt 

da.sının yanındaki liistik. tahlisi- ) tır. ... Cemalettin Saraçoğl u matbaalO) 

YENi SABA.I. 

1 1 Devlet Dcrniryolları İlanları -
Muha.mmen bcdelı 139.798,50 <Yüz otuz dokuz. bin yedi yilz dok&an 

sekiz lira elli kuruş) lit.ilık olan kalorifer tesisatı malzemesi 21/&/llı41 

eun1a günü saat J 5,30 da kap~lı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

atın alıuacaJctır. . 
Bu işe gınnek is~yenlerin 8239,93 (Sekiz .bin iki yüz otuz do~~z. lira J 

doksan üç kunış ) liralık muvakkat t.eı:nmat ıle kanunun tayin ettıli vesi- ' 
kaları ve tekllfierini ayni gı..in saat 14-,30 a kadar komisyon reialiğine ver- 1 

rneleri ıazımdır. 

Şortnameler (200) kuruşa Ankara ve Haydarpqa ve:ınelerinde sa-
blmaktadır. (11139) 

i 
Antalya Orman Çevirge 

Müdürlüğünden I 
ı -- Antalya vilAyetiı»:n Alanya kazam dahilinde buduUarı prtnamede 

yazılı Çukur devlet ormanıııdan tahminen c!718> metreküp d1ki!i çam ağacı. / 
bir sene içerisinde ÇJkarllmak üzere 2/5/1941 tarihind~ itibaren ytrmt 
gün müddetle kapalı ıart w.ulile arttırmaya k:onulmaetur. 

2 - Arıtınna 23/5/94! tarihine mö-ıi! cuma &ftnli saat on b<8'e An-
talya Orman Müdürlüğü binasında yapıJacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metreküpün muham.men bed~li c:"9Qı. k:uruftu.r. 
4 - Muvakkat teminat «631> lira c37> kuruştm'. 

5 - Şartname ve nıukavelename projeleri Ankara.da Onnan Umum lıt6-
An a Orman r MüdllrlO de 

.. eblllr. durluğü ve taıy Cevı ge 
6 - Teklil mektup!anmn 23/5/lı41 günü s•ot 14 de kadar ., ızis:ıcc 

14 111\yıll lHt 

linhisarlar U. Müdürlü~nden :I 
Clntl r.Hktar. Muh•MMeft ~ M W- ...., -bed.,I ·-· ,.ıct\ 

Lira Kr. Llro Kr. 

\' oleybol topu 23 
ISasketbol topu 18 
Sagl.ık lopu 9 
Plnğpong masas il 
luımple 

Plnjpong raketi 70 
PinJpong topu 18 

• ağı 13 

• """"eneel le 
Top pompa.ın 9 
Atlama ipi ııo 

Jlmna..tik iskall>ini 1280 

Adet 

• 
• 
> 

• 
Dil.nine 
Adet 

• 
• 
• 

Çift 

• 
• 
• 
• 

ü7t 

• 
> 
> 
> 

• 
• 

16 173 50 AÇ1lr: _1 
\ 

1 - !dareml7.in spor lıeşkUAtmda !ı:ullanıtınn: llure yukarıda dM 
mlktarları yanlı 11 kalem spor levazımı a~!ı: - -.ille ...tm alınacaktır 

n - 11 k:aleanin muhammen bedeli - lira muvaltkat 
llT!..llO ltradtr. 

m - Eksiltme 27/i/lNt aaiı ııona - n de_..,... Levazım 
milbaJ'Oat şubeolncleki abm !ı:ooniı;yonunda yapıi.acaktır. 

IV - İskarpinler hariç diğer -- idaremizin Cibttti twtön Iabr 
kumda g-örOlebilir. 

V - t.tcklilerin eksiltme için \ayin oltman gün ye - .,, 7.1 .. 
p<ıralarile birlikte mezlci)r komısyooa milracaatıan. <3673> 

::!i::1a70u
1

E=~~~~a.ııe birli~~ edilen ...... -- ı Dınız LHazım satınaınıa tamisyınund!n ] :,_ ____________________________ __... 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idare lbiyacı için 6'15 •det iskarpin, 58 adet tııtln olmak - ceman 

733 adet ayakkabı alırup kapalı zarf ~ullle ek!iltme.ye konulmuştur. E.ksili
me 26/5/1941 pazartesi gilnu saat l 1 de B. Postahane bin.ası. ka._- Valde 
han ikinci katta 23 No. da idaremiz umumt depo muhasipliği odMUJıda '°P
laoan alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muha.rmneıı bedel iskarpinler için beheri «8> liradan ve totb*r" iç:iTı 
eh liradan oJ:mak üzere cem.an «5922> Jira ve ınuvakkat t.eminat 4ıM1> ltn. 
c15> kuruştur. 

Taliplerin nümuncsi .,re fenni şartnamesini görmek ve mUTllltbt teım.i

naUannı yab:rmak ü7.ere çahşma günlerinde B. Postahane bmM'I. btrind 
Jıı:atıa. idari kalem levozııa kısmına ve ~iltme saatinden bir saat ffVeline 
kadar da 2400 No. lu arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun tarifatına 
göre hazırlamış o1maları l.azısı gelen mektuplarııu 941 mall senesi için 
muteber TiC"aret Odası vesikası. muvakkat teminat makbuzu ve teklif mek
tubunu muhtevi olarak İstanbul B. Postahane bınası birinci katta i<'-ıri mua.. 
vinlik oda~.ında bulunan Md. itik alım, satını komisyonu başkanlıi,'lna nuı:na... 

raJı makbuz mu!<abilinde tevdı eylemeleri. •3597> 

Yanıcı madde alınacak 
Ziraat vekaleti zirai kombinalar 

kurumu müdürlüğünden 
ao Otuz ton dokme motorin 

700 Yedi yUz büyük teneke beuzin 
1491 Bin dört yüz doksan bir büyük lerıeke petrol 
Muhammen bedeli 15.S'OO lira olan yukanda cins ve mikt.arla:n J'8Zllı öC: 

kalem. yanıcı maddeden yalnız bın teneke petrol Siııcanköyde ve müt.ebakist 
Gu.i istasyonunda vagQn teslimi kopalı zarf usulile satın aJınacattır. 

Kal'i lhale 20 lll"Y'S 11141 Salı günü aaat cm tı..,.ı. Ziraat VekA!eU Jtina. 
lllDda merkez .. tın alma komisyonunda yapılacalctır. 

Bu işe girmek istiyenlerin l 16 lira 25 Jruruıı muvaltkat temiDat üe kanll
aıın tayin etti!i vesika ve tekli!lerini ıhale ıümi 888\ 14 ek - ltoınio-
~ ,..rmekri IAzundır. (2J86 - W/0) H • 18 - 18 

İstanbul Defterdarlığından 

Doeya No. 

Hl00/177U 

11100/ 11'13 

lfüll 

56100/:ıgas 

l/'1560 

11100/2921 

116100/>480 

116100/2487 

e.5100/11133 

65100/3982 

l/7248 

1/783 

61279/134 

1/407 

1/5339 

F .3/13 

55100/21119 

F.2/IUO 

M u ha r1tMeı1t 

Nev'i 

Buyükdere Nazaohll So. 17 Mo. 
5 ar 80 .M2 arsa. 
BtıyultdeM Nazarlık So. il No. 
lı 5 ar &O 1ıl2 arsa. 
Beyoilunda Şehit Muhtar Malı. 
Kapanca So. 51,50 142 11 No. h 
arsa. 
Samat;yada Yalı mah. Ymi K....., 
sal So. 113 No. lı 19,50 .M.2 arsa. 
Befjktaş Köyiçj İmamz.acie So. l 
N o. lı evin 1/2 hisseoi. 
Katip :Kasını mab. S6ndıkbur. 
nu So. 10 No. l.ı arsanın 1/5 b~ 

. Edirne J<apıda Perakendeci Ka
sım ağa mah. Cami "'· 26 No. h 
evin J/4 hissesi. 
Fenerde KJt!p llfusla'lattiıı mail. 
Kıremit so. 52 sayılı arsa. 
Fenerde Tevkii Cater rnah. U .. 
murca so. 49 M2 ve t ı sayılı arsa. 
Büyiil<dere Nazarlık so. 69 sa,yılı 

arsa. 
Yedilcule İmrahor tıyasbey ma
hallesi imrahor cadciesirıde ı:, 
166, 168 Y: 180 No. lı il5 ~. 
arsa .. 
ibrahimpaşa Mah. Uzun çarşı 
·caddesi 137 No. h dilltJı:Anın 605'8/ 
228096 hissesi. 

bedeti Teminat. 
Lira K. Llnı K. 

56-0 tı 

HG 10 iO 

• 
44 • 05 

ii62 111 • liO 

• 
• 50 

IO ' 
11 

70 • &O 

87 iO 

212 81 ıs 

1brahim pa~ mah. Uzun çarşı 
caddesinde kliin 69 No. ıu dük
kAnın 50563/228096 hissesi. 
T ayahatun mah. Kürkçü han f .. 
kinci katta 44 No. lı kirgir oda. 

Samatyada İmrahor İlyas Bey 
yeni HaC'l Evhat malı. iki yüzlü 

çeşme so. kfün 56,55 sayılı ev. 

114 S4 

Mahmutp•şada HaClköçelt mah. 
Kürkçü han üst ktltta k3in O sa
yılı odanın 16/48 hissesı. 

Kadıköyünde Cafer ağa mah. Ku 
buklu ce\l"iz sokağında l 1/9 sayılı 
evin 2/ 10 h;~esi. 

Ah:çelebi mah. Limon iRkelesi 
so. 45 No. lı odalı dtikkAnı.n 60/120 
hissesi. 

lıı>O 

320 

300 

1237 50 

Heybeliada Yalı mah. Kuyu 109 41 
b~ı so. 3 No. lı evin 7 /32 hi>sesJ. 

• Beyoğlunda Kamer hatun mah. 
Fesllğen so. kAin U, 50 M2 ve 10 
sayılı arsa. 
'".:eşilköy Köyiçi mah.~ Muradiye 
so. 73 M2 ve 17 kapı No. lı arsa. 
Usküdar Altunizade mah. Tophane
lioğlu so. 57-55 No .ıu bahçeli e ~ 

92 75 

100 

180 

101 50 

• 22.50 

8 50 

?.50 

M. M. V. deniz merkez satmalma 
komisyonundan 

1 - Beher :metresme tahmin edilen bedeli 339.:IO cllç yüz otuz dokU" 
laınlf elli santim olan 3000 metre Jcaputlulı: !ı:umaş ahnacaktır. 

ı - Pazarlık eksiltmesi 15/5/941 tarihine eadüf eden perşembe ııüıı!l 
saat 14 de vekAlet binasmdal<i komiaJ'<lftumoızdıı icra edilecektir. 

3 - Pa.raeı.z şarb:wunesini almak ist:iJ'enlerin her gün ve eksiltmeye ıtr
melı: istiyenlerin de belli ııiln Ye saatte 1527 lira 75 kuruşluk kat.1 t.emiruıt Y• 
kanuni Ve!ih1-;le birlikte komisyona müracaalları. (2.585) (3669) ""ı 

• • • 
25000 desimetre murabbc.ı amerikan vidatası 

1 - 26/Nlooan/1941 tarihindeki pazarlık eksiltme.inde beher on desi· 
metre murabbaına teklif e<Llen cl07> Kuruş gali görülmüş olmasından• 

25000 deslmetre2 amer1kan vidalasonın 16/Mayuı/1141 Cuma günü saat J4 d• 
ikinci defa pazarlık eksiltmesi yRptlacakbr. 

2 - lstekl!lerin teklif edecekleri fiyatlara gii<'e '!!. 15 nisbetindeki ka11 
teminatlarile istanbuldaki komisyonda belli glin ve saatte hazır buJwuııa.-
Jarı. ( 3708) 

_, __ ..., 
~stanbul Lanzım amirliği saıınaımı komisyonundan 

2,4 X 3Q 18 X 400 - 300 eb"acı...la 6000 adet tahta ve 24 X 10 X 
400 eb'adıoda llOOO adet lita alınacaktlr. Pavırlılda eksiltmesi 15/5/1941 
perşembe güni1. saat 14 de Tophaaed.e Lv. imirlifi satın alma komisyoourı .. 
da yap1laca!ı:Ur. Tahmin _,,ll 9150 !ıra kat•ı teminab 1372 lira 50 kurıJl

tur . ŞartnaIDMi komie:rooda &:örülür. Taliplerin belli vakttte komi91oo& 
Ceimeler~ (1145 - 3691) 

• • • 
Aşai'Jda yaz::ıh üç kalem muytabiy-e pazarlıkla müteahhld nam ve hesB .. 

bina ;umacaktır. !halesi 15/5/1941 Cuma gunü saat 14 de Tophan<de J,~ 
lmirlığı satın alma konlisyonWlda yapılacaktır. isteklilerin 147 lira ıtat 
teminatlarU. belli ve.kitte komlıiyona a:elmeleri. Ntimune ve şartnamesi kO .. 
misyonda ıtörilür. (1148 - 3722) 

Adet 

'199 
«D 

1000 

ltqatı. 

Tımar fırçası. 

Gebre. 

• • • 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul 
şubesinden 

Şubemizde münhal bulunan muhteıi..f ücretti memuriyetlere asınarıf'I;~ 
av~üne kadar muvakkat k.aydile memur alınacağından talip oı.anıarJJl ı-.1V 
Mayıs Perıembe günü şubemizde yapılacak imtihana iftirak ve bu ~1'rıı1 
iktisap etmek üzere vesiltalarını 14 CUnü akşamına kadar fUbern ize ıtı 
etmeleri. (3655) 

.. , ............ um .................. -1 
TÜRKiYE CÜMHURİVETI 

ZİRAAT BANKASI 
lturulu:ı larilıl! 18811. - Sermayesi: 100.000.800 Türk liı"8SL S!Jbe yl 

Alana adedi: 2115 

Zlr•f ve Tlc•rl her nevi banka muameleler!. 

Prıa blrlktlrenlere 28800 llra lkr&llNye verly3t"r 

eJl 
Ziraat Bankasında lrumba.rah ve ihbarsız tıısarnır ~~.ı<l 

az 50 lirası bulu.1anlara senede 4 defa çek!lecelc kur'a ile apit' 
pHlna göre ikramiye dağıt... ~caJtttr: 

4 •ded 1.000 Liralık 4.000 Lire j 100 •dod 50 Liralık 6.000 
4 • 600 » 2.000 » 

1

120 a 40 a 4.soO 
4 • 250 • 1.000 • 180 • 20 • ı.200 

40 • 100 • 4.000 • şJ1 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ura~•~-~. vin senelik ican. ~· 
Yukanda yazılı gnyri menkuller; 26/5/ 1941 pazartosi günü saat 14.30 düşmiyenlere lkramlye çıktığı takdirde 3 20 tazlasiyle v 

da 'Milli EmWt Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda ayn ayrı ve nçlk Kur'alar senede dört defa ll Mart, ll Haziran, 11 .,;y• 
arttırma !le oatıalcaktır. Fazla izahat için Milli EmlAk 4 uncü kalemine ili! ve 11 Birinci.kanun tarihlerinde çekilecektir. 
m~ 13737) ._Gt-.m••mm:=-ıııı:miııiıi ... aııiiiiliiiılimİİİIİıiİliıiıiııilıiıiiiımı--~~ 
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