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[ Perşembe 1 

4 <ınco Yd - 1b. 1094 
-~-------------__.ı• ~ · ırn 

_Suriye tarafından 
ir hücuma 
aramamak için 

~r:~~~~'mSu i enin 

----
Eler Orl•ıarldalci "e Fi

stindeki /nziliı: lcuv-tleri 
.• Şa,,g•ge oaku bulabilecek 

. iman ta•rru~an• ktıt'i .. 
budedebilir bir oazi

bulanugor.arsa, Wnm 
l Sari"geda hususi tedbir
'" al11ıağa lı acet kalmaz:. 

~:..!!_i.i9eyhı C:ı.bld YALÇ~ 
A !manya ile normal müna.
~ eebetlerimizin devam et-

-' L. mıeııi ve vesile diiştiilı.Çt 
~a.ıı hiildiıneti tarafından 
:rkiye ha.IUrında dostane his-
~~, ibraz olunması bizimken-
• ~ bir Alman istilAsmdan 
~ görmemizi icap edemez. 

. ce Avrupa kıtaııında.n gel· 
ıııes, bekleneo isti18.nın !limd. 
~p hudutlarımu.dan vuku 

'""1lllası. beklen . tilirun ııimd' "- ~uı:.. hudut!a~zdan vıııa! 

işgaline 
aşla ndı 

Hür Fransızlar 
hududu geçtiler 

Bir Fransız 
:alayı Hür F ran
sızlarla birleşti 

~~~~i~~ı;1{\I t ;ransız tayyarecileri de 
öbür tarafa geçiyorlar ' 

; 1 ihtimali yüz ~rmiş- ' 
\; · Almanyam.n Suriye ve Irakı 

~ 1-J~_bnesi Türkiyeyi her ta
.. ._ t...:':"1 Alman ııiWılariyle kuua-

Loı:ıdra, 21 (a.a.) - Müstakil 
FranSH: e jansına Suriye budu - 1 
dmıdan gelen bir telgrafa göre, ı 
hllr Frııruaz kuvvetleri, Suriye
l"' girmişle!"dir. Bu telgrafın mı. 
Yeten bildirildiğine göre. Sın-i
~:ık.< Fransız krtalarmda mü
'8lıede edilen şiddetli akslil!i
'!Il61 emareleri, hür, Fl'8neı.J&ra, 
bellct de müzaheret görecekleri 

- Oeuenl de G!au'lle Suriyeyi lşagle ~ bir Hltr Frıuwı:r kıtuıw tmtlş edeJ'koo <&on~ ırnyfa 6 Mitun 4 dOol -=-------:---_.:_:.::.:.:.::.-=:.:.;::...:..==.:.:.....:..::::.'.... 
.· ~ ha.rici dünya.dan tecrit 

ve tamam@ll Alınan nü
ve tehdidi albnda hlra.lta

. . · Artık bundan aonra 
~ kiyeniıı rahat, emin ııe müs
llıe bir halde y~ıısı tama
~ Alınanyamıı Ulttüne ve 
~ kalmış olacakbr. lşte 
llllA...::_ böyle bir vaziyet ile kar
-Bö" bulunuyonı:ı:. 

·yeni Yıl Bütçesinin AJmanlar Irakta şiddetli 
müzakeresi b 1 .Giride dünde7000 çarpışmalar . 

aş ıyorjıpara,ütçü indirdi -Esir edil€n ıraklılar alda-
--------e-------- tıldridennı söy!Oyorlar 

Bütçe 300 milyon lirayı geçecek ;l~rp her _taraft<. Jsvam ıt;:;bil~~;~~ ~ 0 : N. B.ı ~Jle bir ?ef!Jite karpııında, 
~ Yatamnın emniyet ff ts-

~~ Z:tına~ 
ıı. -....P imkin var mıdır? B~ 
tz..ı,. f/Jyet diyebilecek bir Türlı: va-
Çu ~ ta&avwr edemeyiz • dilik de, ne yapmahyız? Şim-
~t .8adece bir ihtimalden iha
~bi g?rünen Suriye ve Irak 
de~ ııu wı.ın ve mübaliğa. &-
leliıııııı. ~· ile mfuıa8ebet.. ı l\a bozmak mı 1imn? Bu 
lret ~ ve ye1liz bir hare -

~ ';~ak tedbir olara1ı: 1 

Anlrara, 21 (a.a.) - ~ yı
h blltçesi bugün BltyUk .Millet 
Meclisi heyeti umumiyea:ine tev
di edilıni' bulunmaktadır. Pa
ııartesi gllıılinden itibaren mö-

zıdı:eıoesine beşlanaca.k olan mü
.,........,; umumiye kanım J.iyiha
smda devlet bütçesine rla1ıil rln
irekırln llHl yılı masraflar• ı : ar-

{&o•u uyfa 1 &Ulun ~L 

Atatürkün Hayatından 
Y azılmalDJt Hahralar 

19 Mayıstan evvel 
l: ... :ız i r v e h a v a l is in in 

işgali Üzerine 

-~[= Yazaıı ~ Cevat Abbas Gü;er "". 1.ı.:~ = 

edtyor. Bır kısım para- ~daddan ogrew~ne gö-

f(ltçüler imha edildi :. =~ı::nva~~~ 
Olridin işgali kola.!1 oı.cü Dlff dnnan e1erek ıılvil ba:1k ilaeriıMt 

Ka.bire, 21 (tt..a.) - Girid ü- ınJtraly&le atev ~IQlaroır. lbr 
zerine Pazartesi günü yapılan <ı<ıl< kimseler ö.ıınt2şffir. İngilb 
ıılddetli bir hava bomlıardıma . ıs ..... _,_ ı outua a hl 
mndan oonra dlin ~tyan Al
man taarruzu beklenmekle idj. 
General Freybergin baş hımaıı
danlığa ta,yini ve ada. nııQdafu.-
111nııı. taJ.v';r""' m•ıtt<-fllrlt-ıin ha 
zuiıktarm.ı gösteı'OO .alAmeUen!i. 

lngilizler 
Dil.lı IY Ao11te•gt 
takdir ediyorlar 
Londra, 21 (a.a.) .:.._ Dük if 

A.oııtaıım ve emrindelti kıtalamı 
teslim olmaaı Ha1ıe9istaıı ouıı&
rebesini bil.kuvve sona erdir. 
ınelrtedlr. Fa.kat bu teslimiyete 
tekad~ilm den İtalyan ınuka· ı 
'leftleti ltaıyan askerlerinin ev-. 
ııa.f ve yiğitliğine ve ~erinin 
uimlı:lrlığınJl §ere! verecek ma
hwettemr. 

{Sonu Nyfa 5 aı.ıt:un 6 cl&J 

Girld, kıt'aya yakın butumna
"' ııebol>He dllşmae için çok bil
yttk bir t.ebdit ~il etmeJtte . 
dir. J'ıı.kat zaptı. ÇQk milşkül • 
dür. Deniz kuvvetin~ mah . 
rwm olan Almanya ınca k ha -
vad'ID nalı:Jed:ilecek kıt'flle.rla ha· 
relwt etmem tcap eder. Ade.dıı 
init ııalıalan yoktur ve arazi 
çok dağınıktır. Bu b.al İl!e Al, 
manyayı ~tçiilerle iş gpr-. 
mdı: ııaruretlnde bırakıyor. El . 
verişli olmıyan arıu:iye daha ko 
l&ylıkla inebilen pllnörlerin 1ruJ 
.lantlması beklenmedik bir teıiblr 

~ ve Irak hudutıarınn: 
lıir v_e oralarda miiııta.khel 
~~~ kuvvetli surefu! te
lııcı lÇ1n lazım gelen h&Zll'
llııde~ tevessül edilmesi ııek
tıı-~ diltlınillebilir. J!'akat lil
~ ve faydalı bir şeyi düşün
lllııı lıi!llPabilınek araııında u
~ . nı~e yaroır. Zaman, 
lı!ly..,.. ~ gıbi AmlDeriıı oy
~--...,. roıu hesaba b.tmaıı 
etph dır. Kendimizi dört 1ıeıı 
lı.~ VUkua gelebilecek bir 

llı!IYı dıı......_mukavemete he.zırla- Men"ç üzerı·ndekı" 
teyde '"'>"1llllekten ııiyade her (Sonu oayfa s •ütuft 4 <MI 

~ ~ .ı:enup _!ıııdutıan- .e!ı':!~~ va:ı~~~ ~~ti~~ köprüleri ntamiri 

-7-

~~erini=~ Mehmet Aliye ntttnzıa güzel re Refi Cev11t ta hu yemekte R E S M 1 tetkik olunuyor 
l!u tesirler yaratmıııtı. Mehmet hazır bulunmuş. O da. bugün- --H A R p-_ Ank 2 leı;11 "~ ararken, lngiliz.. Ali ayrılırken ertesi günü le:r içinde Atatürk ün evine ara, 1 ( a.a.) - Haber 

de bire ~ızların da mesele- Serlı:I Doryanda şeref'me ve- gelmiş ve saatlerce kalmıştı. 1 ;.. f alclıı';..ınıza göre, Sivilingrad -
tıııi d~en olmalı icap edece- receği bir öğle yemeğini Jüt.- Şakir Paşaya va.ki izaha.t T E B L \J LE R Uzunköprü demiryolu üzerind&-
11111-. -~ llnmekten İ§e "eırl•mak feıı. lr.ahul etmeaini kumanda- (Sonu ••Yh 6 ıUtun 1 de) =• - "'==~~. ki kJpri!l"rin tamir edilmesi ve 1 

'.'."llllttğ P olur bu de:mryolunun ""'-'·'ye Dev-
. J !~~~~~:;;:;;::;;:;;:~;;;;;;;~::,::::;;;::;;;;~~~~~~ Fra.D8IZ lle<;r.ıi 'l\.!J:JO: ı w-a.ı 1<-; er Qrt.""-ktaki Filis' -~_. Jet Demiryollan idaresi tarafın-

..... lQek:; •-" ':":9'" ve - Roma, 21 (a.a.) - Italyan 
)eye .,,,.,".'1giliz kuvvetleri Suri- 1r. la·-~•"! ı umi k o-&h.n 350 dan muvakkaten işleti.unesi • ..,,. b ti1ismı iyi arş:ı 3~ ar ve yalnız başlarına muvaffakıyet um arar.,~ın nuına- hakkında Dimt!tokada teknik 
lllaıı ~labilecek bir Al- onlara yardım mı edeceklllf"- temin edeıniyecekleri :ı.nlaşılırsa rıUı tebliği: J müzakereler cereyan etmekte-
~ebiJir bir u kat'iyetle tard- dir? Y &but A 1 m a n is- Türkiye hiç tereddüt etmede~ Şimali Afrikada Sonum cep- dir . 
~:'.:!aıııa, b.V:aziyette bulunu • tilisına kanıı sllfilı ile mukave- 1 Suryiyeye girmek ve emniyet besinde ve Tohruk civannda ----------
\:""Us! 1:ed ızun için Suriyede met ederek miini olmaga mı ça- ı tedbirlerini almak mecburiye _ mütekabil ke,if faaliyeti olmuş- B • h • 
~112. ~irler almağa hacet lışa.caklardrr ! tindedir. !'11"· Bir ~ hare.~eti l/8:pına- 1 r e Z 1 m e • 111~!:terik! B~ıı~aıeyb, en evvel Vichy hükiımetinin tuttuğu 1 Bu emniyet tedbirlerinin esas ga ~lıbüs eden duııman ınsan 
~~ ~ B~aha~ yol Fransızların Almanlarla çerçevesi şu olabilir: Suriyede ~~ tı• n tarihçesı· 

-..a ihti ardır müştereken hareket etmelerini müstakil ve hlir bir milli cümhu- Y 
"-Yııi yaç v · ı bütün bütün imkin haricinde · riyet teşkili; bu miistakıl Suri- HAR p _ 
~~~~du== göstermez. Belki İngiltereye ya devleti ile bir ittifak muahe- r 
"ll""'h'~en sorup ,,..._.melı: , karşı bir Bertin. Vichy ittifakı- denemesi akdi. Bu ittifakın sıkı- VAZl.YET•ı 
teı;""""ü v.,.~ ru bile gö......,.<>h. Bu U7.&k bi? !ık derecesi ve ~ı.." bitta.hi Su· '-'ı ..,., geralt i~inde bir vazife • --..,,- .,......... 

"' ""' ~ '!btimıl olsa da Frıın81zlann Su- riye milletinin göstereceği arzu-
l'i ist.ut Ytor. Almanlar Suriy&- n·yeye vuku bulacak bir Alman ya bag-lıcln·. Fakat her hald~ 
llızjar e nıeıc isterlenıe Fran- • 
ılır? nı:e8 çıkarmıyacakler mı- istilasına hayırhah ve mttstehzi Türkiye ile müttehit veya miit
~ ... ,~-p~testo ile llı:tlfa mı bir seyirci sıfatiyle IAkayt kal. ~ bir Suriyenin mevcudiye
:-:-:.=::_~?Yoksa Ahnan is- malan çok melhuzdur. General ti hıbaklnık etmeli ve buraya 

G iri de karşı 
Dentz'in, Vıclıy'den verilecek Uıcavüzün Tttrkiyeye tecavih 
emre muhalefet ederek Alman- olduğu anlaşılmalıdır • Em•lali Generol 

Fransızların mu
kabil taarruz. 
teşebbüsleri 

l 22 Mayıs 1 

Mmm• at Jilllellwn. '1\- .&;. Ş.. 

~ ıııeıf iDi görttnlh. 
TaeCaıı - Pwıakonde 

ltatürk'teu Milli Sel 

Bayrak teslim edilirken 
Grilgor: ~az elde, alevler saçarak, • 
Geh-,rw: Rıılt 6ilııi, rü%1'ir gibi, goller •çarak ! 

G.ll11or : Çu;p.na,.,.); _,•eti Wr lcıq, 6•li11er, 
" BIHJ1 Şt1f Al<ıtib-lc S...,bolii ,, ol•ıq pligor ! 

Ge/i,,_: iM,..;., """"' uf/uma kandan te-..dir, 
G~liger: Dilılc.ıt edin aiz: Elledf Ş.ftendir ! 

Ybi ~. iıırhnıs, tele genrlt olm.,,, rligor, 
ya.,., Milft ~ Wr ra#ı olarak giilcsaligor ! .• 

Ô,,.,,,,r, DeoleH en lidte tutan elleri bek · 
Ôpilger' lJir- un f16rdjfinoiz Al6ag~k! .• 

* 
Jl'liee .,,,..,.n önlbulen rçigor bir ma:ııi : 
O lıa,;Jık la"-n evlat, o biigiik ba,: Gazll 

Gıifck•.O.. '-ılor lao#ıra/or, hahral11r ... 
Kattr-.ı Dıuıtl..pınarrlan 11badf iz:ler var: 

Onla. .• Bb' •e~ Gft41mn çekti#i gajsu lc•jnı, .. 
Bifgle lııırlanlı lıu ~efler bu .,•f.n ioDr•lını !. 

* 
lntmam, I,te 1Mı%1U'Oıtda ejilmil başlar, 
inli,,..,, , • .,re- bir bok .. Koca bir m.ilt.t var! .. 

J na...m, emrini ırtilgonl arı mu belclemt:d.!. 
Nine,,.iz:, oJlamaz:, ordun, kanmız beklemede! .• 

Dan, gakarke• Atamız guT'tla zaferden bir ateş 
lnönü'rıdeıı ılaJegor garda bu,ün ı-lı güneş/ ' 

lnönü'nden g~ligor, ruhları sar•=n bu gurur, 
lnönB'nden 6•len ilham geni lcudret doğıırur / .. 

İnönİİrlfl, bekligoruz parmağının emrini biz, 
Bir ifaret gelişir: 016a /Sliimler gideriz:! .. 

Hele ver emrini, ey kahraman asker İnönü 
' ' Nasıl aydır:}anıgor, gör: Yeni tarihin önü! 

An/cara 19 mayıs 1941 M. Faruk Gürtunca 

1 FIKRA 1 

Bağtlad'a Vali 
elmanın tek şartı ? 
Yazan: Aka Gündüz 

-
- Hayır! Mutlaka hakim 0 J 

~ki!ın. Söyle bakalım nereye 
hiiki.m olmak istersin. 

Ciihız iş:i çakar. (Peki) dese 
sakalına makas vurdurması 

1 kılığına çeki düzen vermesi tt
zımgelecek, onu da iştemiyor4 
Hemen dlı çöküp yeri öper, der, 
ki: 

- Sultanım! Ferman seııin1 
Madem ki beni hakim ediyol't\ 

HaruniiıTeŞit ile hokkabazı sun, lütfet de sakalıma hflkiını 
CA.hız'ın a.rıı.sında geçen bBdise olayım! 1 

de helld bu yüııderı .ıneııhurdur. * 
Hür Fransızlar 

!arla Suriyede bir mllcadeleye Sırf Tilrk vatanının hayati 
1r.allıışacağuı biç zannetmeyiz. ırıenfaatlerini temin balamm - 1 

YAZAN: [ 

Kemal Kor.er 
H>ilifenin vezirleri ötedenberi Asıl fıkra bu değil. Bunun E 

Mayısm 22 inci günü muta- Cfılıız'dan şikayet ederlerntlıt: de merhum Talat Paşa ta ·afın. 
eavver bütün kuvvetlerin ~ - Su!tanunız! Bu CA!ıız lru- dan in~ ve inşad eQllmiş lııu!k 

l<irnıerdt ? 
lı~ r . Nasıl ça-
Qa~ortar ? N Jrelere 
it •Ptirler ? O e n iz 
ara v h , 

ler- e ava kuvvet· 
~ 1 

neden ibarettir ? 
~: Yapıyorıar ve da
llu. ileler Yapabilirler ? 
(~)~tin eevaJımı bogiln 
~ ı-.. ... Ci_l. ıı-.yfamrulakl ciddi 
~ ~ ınabsulü oluı ya-

buıa,;,;ksınız ı 
._.. ........ . 

Falı:at butlin bu mütalea.lar dan yapılacak bu l!ıin Alm&ıı 
indf bir tahmfo olma.lı:tan ileri ıfostlamrııOOa. bir lnfilll tıe...lit 
geçemez. Ha.kllı:ati Fransız res- l!tmeslııe ihtimal vermeyiz. Çtin
mf makamlarının llğzından öğ- lr1l. §İmdiye kadar kaç defa bizi 
renmek 11.zıındır. Eğer bu. ın&- Suriyeyi i.etlliya onlar davet et
Jı:amlar Fransızlann lcabmda tiler. Biz lstiliyı lı:abul etmivo
Alman L-rtil3sına sllllı ile mtıkı- nız. fakat Suriyeyi MJı:apitalist,. 
vemet edeceklerini temin eder - ve "plotokrat,, J:ı!r emperyalist 
!erse Tllrkiyenin müteyaklwı devletin elinden lrurtara.ra.k is-
bul S · h d tJa tlk!Wne kavaştıırmns ohıyorwı. 

unması ve unye u u - Binaenaleyh, bu h ... , __ _,_ d-_. 
rmda askeri milllhaza.lann em- n.uuıemn """' 
redeceği nlshette bir tahşidat Alma.oyada şenliklerle karşı.. 
yaparak hazır durması kA.fi - !anmasını tbırlt etmek pek man-
dir Fakat bir Ahnıln istilAsı tıkf olur! 
k· - ·e•nda Fransı.z1anıı hiç biF 1 Bu tedbirin mahzur ve fayda.-
ı;e· · .. ınamıya.caklan ve orta. . larını yanıı tedkik ederiz. 
§ark tnı;liz ltuVYetleriniıı del BUııeJiıı Oıılıtt YALÇIN 

\Almanlar F.ge ve Yunan 
denizi klyllarma hakim olur 
olmaz, birbiri ardınca adaları 
ha.va ve deniz yollarile işgale 
te(ıebüs etmiPlerdir. Müdafaa.
lllZ adalar kolaylıkla ele ge
çirilmiştir ve Almanlar ileri
lere geniıı adımlar a.!mak için 
yelli -Oenemeler de yBpll'.llilar
dır. 

Altı yıl önce bir askeri 
mecmuadaki yazılanmla. or
dıılllf"lll uçmalı: muvaffakiyet.-
lerini tebarllz ettirmiştim. İki ı 
yJi evvel de Yeni Sabahda 

(Sonu •yf• 4 ıı8tun 4 da.) l 

rakile harekata hen~ başlan- hınu.>< hiç tuvaletine itina etmi- bir olmU§ fıkrılsı vardır: 
mıınuş olmakle beraber birinci yoc. Döl'(: karı§ B&kal.ı ile peri- İstanbulda oturan, devlet k&ı 
Fransız ordular grupu kendini tıan bir lı&lde ııokaklarda dolafı- eesinden ss.ltanat süren Mek~ 
düşmanın tazyik.inden lru.rtar _ yor. Ne ıröylesek kir etmiyor. şeriflerinden birisi. Bu zat İt 
mak için bazı teııebbüslerJ.e bu- inat için sakalını daha karma hatçılara muhalefeti ile de t11>o 
!unmuş, bir talmn ma.nevralara karışık edip uzatıyor. nınmıştır. 
baş vurmuştu. - Onu bana. gönderiniz. Ta!il.t Paııa da o zaman ~ 

Birinci Fransız orousu (Flan- cabız sultanın hw:ururuı. çı- liye nazındır. Şerif bir gün ~ 
dres) de teda.füt variyetini ve lr:ır. zır Talat Beyi ziyaret eder. B1" 
mevldini muhaiaza ederken sat - Ya CiUıa! Karar verdiın, raz şundan bundan konuşt 
kanadındaki İngiliz Jot'aları, I ııeııi bir yere hfil<im tayin ede- tarı sonra der ki: 
(Picardle) yaylalarından başlı- ceğim. (Not: O devirde valilere - Nazır beyefendi, işitti~ 
yarak (Arras) mıntakasını lıAkim derlermiş.) Dile benden göre Bağdad valiliği. açılacaJı:..) 
düşmandan tmıizled!Jcr, hangi vilayeti dilersin. uuş. Beni Bağdacla vali tayin &of 

Daha. sağa doğru (Sensee) - Sağlığını dilerim sulta- eler misiniz? 
iberinde bulunm.a.k:ta olan SÜ- nur! fSonu .:ayfa 5 •ütun 7•da) 1 

caoeu eayta a. ıUtun 2 do) =========:;;:========::.;:::::;:;..::c::I . 



ba:vfa : ı 
----

Y urdda Sabah 

S-ı~a 
•• u r 

faa ·iy ti • 
1 o 

Belediye garajı temellerinde 1 
altın bulundu ihrac Selçukilere ait 

dık 
tı için 

Sivas, (Hususi) - 11<i konfe..' 
J'allB venııelı: üzere ~ ge
len .k ı y m e t 1 i bemgehri
miz; Ankara dil, tarih fa
.kültesi doçenlerinden Ş ü k r ii 
.A. .k .k a y a t.:cafmdan Halk
evi salonunda büyük bir kala
balığın önünde "Kadı Burha.-1 
neddin,, hakkında çok alihb 
ve istifadeli bir konferans ve
rilırı.iıı ve Kadı Bürhaneddinin 
hayatı esaslı bir şekllde tebarüz 
ettirilmiştir. 
~ait alta tmhmdu 

bghınmalrta ve vilhe'..in ci:idi 
al&kası ile lüzumlu -noksanları 
temin ey 1:te ve ınşaırt.m in
kıtaa uğram.BS111& mini olmak
tadır. Ha.lbırlri bir çek yerlerde 
bu ıkabil • t tamamen dur • 
mu., gibidk. Bugilnkii dünya 
vaziyetine nıbnen ceza evi in
şaatının deltamm' tem.ine mu
:vafiak o!an değerli ve -ra:lı kan 
Cümht.trİ}'et M:üdd..:u=miın.iz 
Baha Soyıarin bu mesa iıtn i tak 
ciirle t:~amalı: bir memleket 
borcudur. 

Kabak yazısı civarındaki met- Nqet T" fi:; 
rük mezarlık arsasında inşa edi- ---------- - ----~ 
lecek nafıa ~jının yerini tes-
viye eden amelelerden birin.in 
kazma ucu ile devirdiği toprağı 
kürekle atan Karta!ça köyün -
den Maksut adındaki amele, 
toprak »tında.ki altınları göre
rek cebine sakladığı. cezaevi 
ameleleri tarafıcdan görülmüş 
ve saklamalarına. mahal btrU:ıl
mıyarak y:ıkalanan amelelerin 
üz.erlerinde çıkıuı 1.6 altın mü
sadere edilmiştir. 

Altınlann üz.erine 661 tarihi 
okunmakta.dır. Bu tarilti.rı Sel
çukiler devrice ait olduğuna na
zaran altınla.nn tarihi kıymeti 
olacağı kuvvet.le tahmin edil -
mektedir. Bu sebeple mezkür 
altınlar tarihi kıymetlerini mu
hafaza etmek için Maarif Mü
dürlüğü.ne teslim edilmiştir. 

~inde--~ 

Resmi elbi&e ·y
miyen "oförle.r 
'Vazife başında olduklan hal

de ra.>mi elbise ve kııskr:t giy
medikleri görülen ' oto - · şo
förü ile biletçisi haJ.-ktndıı zabıt 
vara.k&ları tutulmuştur. 

Temizlik amelesi e 
yemek verilecek 

letanbuı belediyesi temizlik 
ame.esiııin birs.z terfihini temin 
etmek ım.ksadile ameleF, ko
ğu.sJa,rda yemek ernıeı;; .ıı:arar-J 
la.ştırmıştır. 

Bir hezimetin 
tarihçesi 

(Bat tarafı 1 \aei eayfadı1l 

fJO kilolllh paket
ler yapılacak 

Ticaret V<!kfı.leti, hurda fın
dık ihracııtı için yeni b.r karar 
ittihaz etmi~tir. 

u kıırara göre hurda fındık 
ihracatında şimdiye k•dar 50 
kiloluk bagııJ~ar YSJ>ıimalrta' 
liken bundan ısaııra 65 ve !lO ki
loluu paketler yapılabilecektir. 

Fuı.dıl;larımız hariçte şimd ye 
kadar olduğu-:dan fazla bir ra~
bet ile karşı:anmclrtadır. Bu 
ra;j;betin neticesi olarrk fındık 
ih!'acatı artmıştır. Ka.rad.eniz ha 
valisinde Ak ·oca ihrac: t is
tasyonu, yıılnız fındık ihraç 
ml'Vsi:ninde çalışırken bu sene 
mrsaisini uzntnustır. 

Verilen m:ı.nm{ata göre fın -
dık ihracatında alman 'r.ı Jrarara 

i k, rııvıı.l tasan-.& unu temin -
<lir. Filhal:ıka.. 'bt:-yııl< c;ıınıliara 
y11lnız 5ll kilo hurda. fmclık dol
durup sevk tmek, c;ııval:n bir 
kısmının füzuli yere harc:uınıa
sına sebebiyet vermekte idi. 

Şehir Bandosu 
halka konser 

verecek 

Bel 

u .. ,;i anlaşıl.ı:.ı2.~ta:.u.r. 
B.le.iiye a.!kuı s:l:1ı:ı.tile ya.

la dnn ı.ı • .ııtbc o Pn bu IVD.Ll· 
yet ~- .a. gıı:.:ı ma ~ """, -
nin ı;:ı.t:ş YC!'• i::i ..._ s.ı ı.ırette 
teftiş ,.e Lxrlro~J::UJ. 1:2..a. r a!· 
tına ıı.lmıştr. F.!. ·ıı.. L.l diy~ 
zabıtasının idfu .. · '':;:i. ele
n lı -ve um i ~et::e 'l · 
m.ıı.sı li= r; · .:.ı bu ~ aı 
i.ınlclnsız kı ·~Ln 'ıl". j 

elc:iiyc b:.ı '7U:İ"'; i 1"!~ 
itib:u-a r !nre.lı: ye:ıi te - ..: al· 
ma.:-ra k'l.rar verm:irj'ı ... 

Her kaza Ve r:L· y le rnınta· 
k nın vüs' ti v ... ~ ıLc:un kt.~ ..... 
feti g:;z ö·üncle t 'r :ı!.; mC'V· 
cut e'""!"!'1ivct rr,_....,'ı.,.l~rı- a ycrıi. 

di>n itive'--r v•·p·11' ..,•ı;; ~;t• av!1i 
=anda bclc:::ye ıniyet r . 
dttrlüğün(ı ıı ~v· t eml!:·vct 
mcmurlar:~ın beiediyc tcf1.i.jJe- 1 

.. 

~L '---"-'"'-" 

s:ı..ıı..e b!'..::ı tııl~ tıu...ıı:=:~ 
tur. 

ı::u cmn.iyet 
} "' ıc n_._..1ye ra ..uı, ı 
bı.zal:ı; .:a ı..ıza J:o.m: zer :ı -
viıı. inb rı~-asctı e ne;::ı;rı!!:i 
aJ:md:ı d.:!ııı.I ! ::r~ ~ . 

• ;L;J. 

d ... 1 ,..·nı 
ı t f +-, 

. :-ar r'"l +, -.- ;;.r.! 

~ • 1aı zı..1 • 1 !t:M ,,., ı:·1 

-ı 

.er :ı • 
rı \ 
a c -

r ır. Du za ~e 

btı ki1C' 0 "' ,. ı- -1 ındl •lerhal t -
kf-+a,.,-..~ 1 ,.;- • 1 

T ... _,. ' . in _!JP~ .. : .... :ı. r '.er; '1 ':ıt. 
tcksr. c4ıle<'egı 'Tl! .---... (' 'er. 1 

lı:.r olnca'ttır: Ha.rı, h~ram fı
nn. l(' 1 .ta mı ,,..:ı tiva!:ro \ 
mi.irnat!l Il'!.Üe~e .. :lzr. 

e 
• 

Şehrim.iz. erkek okulu tıılebe-j 
!eri tarafından Halkevi salonun 
da resim ,elbise, çama:şır, masa 
örtülleri gibi çok ince nakışlı 
çok zengin bir sergi açılmış ve 
bu açılan sergi Uç gün devam et
"!ııiş ve büyük bir kalabahl: ta
rafından ziyaret edilmiştir. Tel'-

1 
tip edenleri tebrik ederiz. 

Çivi ~ iıe<ıebbiiıı 
Vilayetimizin çivi ihtiyacını 

karşılamak üzere vilayetçe Ti
caret Vekileti ve c;i.vi itbaliıtçı
lar birliği nezdinde ~p eden 
teşebbüslere geçilmi$tir. 

vari kolu da (Caınbrai) ye doğ· 
ru ilcrlemeğe baiı...iı. Lakin bu 
kala dahıl buluııa.n iki hafif 
tank fırkası pek ziyade zayıf 
diişmiiş cıılduklanndan gayret -
lerindeıı. ve fedakarlıklarnıd:ı.n 
miisbet bir netice elde edilcmi
yooeği işiki.rdı. Tehlikeyi sezen 
Almanlar derhal ağır tank kuv
veUerile derhal mukabil tedbir
lere ba.şvııniıılar 'Ye ~ddetle ta· ı 
arruza geçtiler. 1 

İstanbul B~lediyesi şehir J 
buıdOllUllda.rı ballaıı oistifade:: ni 
temin elmck m•ks3dt,e bando 

1 

için yaz ;ı.yları esnasındı tat
bik olu'lacak bir program ha
zır aınıştır. Ean..:o haftanın mu
ayyen günlerinde halkın kesa -
fet peyda ettiği malıallerJe klii· 
sik parçalarla milli eserlerimi · 
den mürekkep progı-.:.mlar çala
caklardır. 

., 1 

~ 
.. , y 

• Otomobil filstikleri 

Programda, belediye tar;:. 'ın
dan yeni açılan çocuk bahçe,e • 
rinde ele şeh'r bandosunun faa.
ıyette b unması kıı.rarlaştıııl
mıştır. 

----~-~eı--------

umany ... ;a 
t~masi-; 1 

j.:J ~ n 
f • '. 

1. 

1 • • 

·~ .. :r. z 
1 ı. f" r:v ~. c. 11 

• 

7 

u 

15 
az"ctt 

·ı..m·n edilech 
mür.:ılaılıe komisy=u, . 

mutad top 
ı ô.ıı.Jın y:!pa-

!"raya 

ls~nb~ ~el:c ~:~~ i aen~ 1 
l:ıii~ Ll1 L.wd:yc küyüı. Jej 
i ·;& c •sı lk armstırı.an 
1 · n )"M.a .. 1 Kiyük şehir has . 
tahanc-: i in :;OQ ,l:Jin lira 
ta :cisıı: ı 'Itır. E ıı u ret
le şctir 1 :ıta.!:cıı esi iç;n talı . 
S~!l'.lt 7c.JO t::ı liraya ba,i.; olmuş 
tur. 

.L i~~r tar::::..'" An yinl? yô.i EeDC 
t.. · ı:ı i • okul .in:;aırtıına 

o 'b~n r "' 1 'S;S o nr- ustur. 
~.ı ı- ·a, Maa. if Müdürlii!ü' ta -
r;ı!ı :ı.ln::ı lıa.:ı.r.1.ıı.sı:.n t;r ı 
d:ı'"'"li91Cb İ.!: .,, !!l!l 1-- .. o"~ :.arı ilk 
c· -u1'a.ra s:ırff')1 .tl.OO · .a.ktır .. 

Y· i sone 1'-'~dndao ıi.E.._i:!l -
ı · k iRler" fl(' ~ r bin e asri TOe
,, • ~ 1 ' 1i ın 1 '1 iP .. aa .. 

<' 15 b;.., ]j ra t:ıh~is o: en -

Ticaret Odası yaptığı tetkik· 
!ere nazaran vilayet otomobil, 
kamyon, motosiklet jtibi nakil 
vasıtalarının ihtiyacı <:>~an mik· 
tan tesbit etmiıı ve Ticaret V e-J 
kaletine bildirm'stir. !stanbul
da ba.şlıya.n lastik tevziatından 
vilayetuniz hiııeesinin de bu1'7in· 
!erde gönderileceği beklenmek
te<tir. 

Almanlar sağ kanatlarına mü 
teveccih Fransız süval'i kolunun 
ve zayıf düşman iki bıı.f if tank 
fırkasının taarruzlarını defe -
derken, garbe doğru ileri hare
ketlerine de dcv..ııı eylemekte 
idiler. Diiçman <Betnune) ün 
cenubun& ve (Moeux - !es - Mi-1 
nes) e vardı. Almanlar biraz 
sonra (Saint - Gmet) in ceııu- ı 
buna kadac daya.ııdılar ve hatta 
leri kolları (Boulogııe) in ceım
buna kadar muvasalat etmiş j 

Çocuk bahçelerindı:ı de· ~~hirl 
'bıındosunruı faaliyette bulun -
nusı kar-ar;aştınlmıştır. Çocuk 
bahçelerinde haftanın üç günün 
de şehir banclosu tarafından e-

1 
serler çalınacaktır. 

B'r .müddet c> 1 i:: "Yll· 
ya. ı;lden bir petrol heyet' ıi:, 
Bül.rcş.e..;i te nı b.tire -
rck menıleketn.ızo d ·n::: ~ wr. 

n" 1en ·ve ;r ırla-:m ya var n ~ 

ll ıs m .. ı.tu.rJ 'l -

Plrkimli köyünde dolmmacılık 
Evvelce tevzi edilmiş olan Pir

kimli köyündeki el dokuma tez. 
gil.blarının çalışmalarını mahal
linde kontrol etmek üzere Ti -
caret odası başkatibi Vefik 
Güldağ bu köye giderek doku • 
ma tezgihlannın çalışmalarını 
yakından tetkik ederek şehri
mize dönınüştlir. 

Belediye mecii&i fe'1mlide 
toplıwlyor 

Şehrimiz belediye mP,clisi çi
mento fabrikasına saniyede 40 
litre boru suyu vermek işini gi>
rüşmek üz.ere fevkalılde toplan-j 
bya davet edilmiştir. 

Cem evinde inşaM • 
Şehir planındaki mevkimde 

eeza. evi inşaatı hara.retle devam 
etmektedir. Hali hazır vaziyet: 
dolayısile bir çok malzeme sı -
kıntısı çckilıneaine rağmen Ciim 
huriyet müddeiumumimiz vili
yetle Blkı bir surette temaııda 

1 

~ 
(Yeni Sabah 

ABONE BEDELİ 
TOrkly• Ecnelo l 

8DIELIK 1400 K,.._ 2700 Krw. 
8 AYLIK 760 " 1'460 • 

I A YLll( 400 " 800 • 

1 AYLIK 150 " 300 • 
TAK ViM 

a M_,..a 1M1 PERŞE M B• 
21 111.e.biüWur 1860 

1 Mayıe 1157 
Glttt 142, Ay il, Vıt 941 H._ 17 

Gü" .. ooı. lkinôl 
9.11 4.ü 8.42 Eza111 
U7 12.10 16.Qll Vautl 

""- y- ı ... k 

ll.llO 1.14 7.11 Ezani 
a.11 21.J.ll 2.21 v-u -- D iKKAT --•Yeni &bah> a gönderi1eıı :razılar 

Te evrak n.eşrecl:lsin edilmesi.n iade 
olunmaz ve bunların kavboJ.masın... 

dan dOla,Jl hiç b.ir -.m..ulq41i Jı:alılllll 
edilw<tZ. 

bulunuyorlardı. 
l!ın.ç hareketini henüz ikmal 

etmiş ve kendini toparlamaya j 
daha vakit bulamamış olan 21 

-~w-----

Yaman 
hırsı 

inci Fransız fırkıw (Boulogne) • . • 
şehrini muhafaza için şehir ö- Evlen soyup e~ya-
nünde cephe aldı ve düşmanla. ı I ha~ Jy h" 
temasa geldi. aı ı g.-a e ır-

SommeJ un cenıılıuıı~ıı. Fran 1 d b sızlar dfu;manın sol kanadına 1 er e sa yorma'.} 
tevcih edilecek kütle manevra· Son zamanlarda Üsküdar, 

I fa r al:i:i;'Ulll.Zl\ Jl'C Uük • 
r ... petrol ~ ı a m r.a
tıını -trafın a c-ereyıı ed'-'Il mü
zakereler - et ı etice ile blt
ınişLr. önümü eı<i gii ]..)le.~ 
r.ıa.l mübadclc.:;·ııc ~ı acn.;. 
'r. Evvelce Petrol Lh:nited ~a-

• m,nmda bu ~ Let ile P.tı -n 
m · .runatı ın· :'h nlrte ilen 
!Jelrol ve benziu :ınlıı~ası hü
kümleri de mcr'iyetkdir. Yeni 
auJaşma, Ticaret \ ckı\J'ti i.n.';e 
müsk•arlığına bağlı petrol o
fisi n:..mınadır. Esasen Bükreşe 

sını hazırlamakla meşgul btıhı- Beykoz, Kadılroy muhitinde peı:ı ''"""""""'N"~"v vvvvv""""' 
nuyorlardı. Kumanda heyetiırin oere camla.rını lı:ıra.rak hır"1Zr ı 
bu hareket hakkındaki fikri lıklar yapılmaaı ve faili.nin bir 
General (Georges) tarafından türlü ele geçmemesi Emniyet 
saat 13 de tebliğ edilen 17 sayılı lılüdilrlüğünü ve Emniyet me· 
umumi emirnamede sarahaten murlarım san den:ce büyük" bir 
görülmektedir. fa.ali.yet ile faili ..raınağa teşvik 

( 17 ) sayılı ordu emri etmiştir. 
Filvaki bu emirname (Oise) Nihayet bu kıırnu ve cesur 

-nıru 
Dü:ıkU ilıracatın yeklırıu 222 

bin 672 liradır. Bu arada tlün 
Rwnanyaya nohut, Z?ytin, ls
vir;reye fındık, M.tsıra Şam fıs· 
tığı, İngiltereye f!.V derisi, 1'a· 
caristan ve ltalyayli. deri sat
mıştır. 1 

L • f~:; Satış şc ~i 
.,. a murc..tkepti. 

• 

f' _l d·:/c)·e 11 .. ·: t..,rafınd n 
:·. L u.n ı:1ur.ıc .. uı..t;ıril.H.J1 -F,dür 
u _ıı: ~ 'd b ş """'!; - 'ıı &8. -1 
~·ıı nı tara ı · c:: nak siperi 
ı. ;.ıabna mliSJ..n ... »ı~uunaJı .. 
t ' o ·ı.,:nuştur. Bu vaziyeti 
l~ ~"' ye. İsta:.ıbul >iliıyctiue sor 
L'\.ytur. 

e etli ye c elrn.r:ı 
-:-e !e:-

Belediye tallı: rt:na rioyet 
etıı;, eri g~ tD 15 ~oför, 
9 oto - '1ibi, 1 a c nafa ceza .z:ı
bıt varaka.an tutı.lrııuş ve 1.ra.m 
':aydan .ıı.lhyan 10 ki[ı~'e birer j 
1 ra }Je>;ın para cezası kesilmiş
tir. dan (Montmoov) ye kadac uza. hırsız IM'elki gün yakıı.lanınış-

nan sütrcn.in himayesinde elde tır. ,- ------------------- ----
mevcut bütün kuvvetlerle şarka Bundan bir ka.ç gün evvel de 
doğru harekete geçilmesi Vv bu Kısıklul• muallim Hayrullah ile ,,--
suretle ''üçüncil ordular !!rupu- fabrika.tör Haydar ve tıinemacı f 
nun solunda ( Oise) vadisinden Cevadın evlerinden kıymetli 
gelebilecek muhtemel bir düş- mobilya, eşya, halı ve mal:ine / ' 1 

ınan ta.arnızuna karşı koyacak çalınmıştır. Bu izi takip eden 
kuvvetlerin ceınedilmesi ve polis ikinci şube memurlnn el·' 
(Peronne) istikametinde de ta-' de ettikleri emarelerle suçluyu 
.~ ... .,.....·ı-~' ""~'-''--•~- Adapa:ıarında yakalaıımağa ""' 
WL~ b..,.ı........,, uuuaUUOCA..., oraya satmak üzere götürdUğü 

Ayni zamanıJa üc;üncü ordu- bütün ooyayı dii. elde etme~ 
!ar grupu da cenup ;stikame • mL'Vaf!a.k c'.muşl.ardır. 

İk i kişiyi öldürmüş, beş 
kişiyi d e yaralamış? •.• 

' 
1 

tinde hücuma geçecek \•e birin· Suçlu Haliın isminde bir Ri
ci ordular gnıpu fimale miite- zelidir. Şimdiye kadar çaldığı 
veccih şiddetli bir taarnu; ha- bütün ~yı diğer vi!B.yetlere 
reketi yapacaktı. götürerek sattığı tesbit edilmiş· 

Bundan bir müddet eV>.·el fe
ci bir kaza olmw ve Bost.'.l!lcı
da Tepe malıallesind~ki lir 
yangını sönd:iirdi:;,, ec sonra 
avdet eden itfaiye grupuna 
mensup dördüncü otomobil 
Suadiye Şıışlaabakkal ini'!inde 
ikec devrilmiş ve otomobilde
ki sekiz itfaiy~ neferinden iki
si ağır, beşi de hafif yaralan
mıştı. 

kim Kadıi·öy itfaıye g '>il f'O

!ör:eriııden 71 sayılı ZS1 do-
fttu'llu • ~dımeı ' ı Osman 1 

22 Mayıa sabahı saat (8.50) tir. 
de general ( Georges ı, bunda.ıı Evvel.ki akşam Ü1ıküdar Mürt 
evvel de bilmüııa.sebe !!Qyleıniş .Y.iumumiliğine teslim edilen Ri 
olduğumuz gibi birinci ordular zeli Hallın, yapılan SOY'ğuyu mil
grupuna vekaleten kuma.oda et- tealnp tevkif edilmİ.1\tir. 
ınekte olan, gmeral (Blan
cbard), general (W~ygand) ın 
taarruz emrini tebliğ etti. 

Fransız baş Jrumandanı bu 
emirnamesinde "şiddetli ve se
batk.V taanıızla.rla düşmana 
deniz yolmıun kapanmasını ve 
Fransız kuvayı ldilliyesile ilti
sak temin edilınesini,, bildiriyor 
ve bilhassa "İngiliz muvasala 
hatlarının (Amiens) yoluyla 
emniyet altında lıulunduruJ.ına.. 
8lllda.,. .lSI"3l' ediyordu. 

(A""'e var) 

Bir kı zı hamile bırakan 
mahkOm oldu 
~ adınd& bir kızı iğW 

ederek bir de çocuk yapan vıe 

aonra Kadriyeyi tekeden Ha
lil Kamilin birinci. ağır ~ 
görillmekte olan mnh•kemrsi 
dün neıtH=mi@ ve suçhmnn 
Uç sene altı ay lıapwiM ıww 
o..iı~;...,R .-) -v ..... ~ ...... - : 

I 

Bunlardan ilk ikisi Hasan ve 
Sa!D.lıaddin hasfahaneye kal -
dırılırlarken ölmüşler ve diğer 
beş hafif yaralı da çavuş Mus 
tafa, Cemil, Şua.yb, Feyzullah 
ve Hiiseiyn yirmi, yirmi beş 
gün tedavi altında kalını !ardı. 

Bu feci kazaya sebebiyet 
verınelrteıı. saçlu olarak gayri 
mevkufen muhakemesi yapıl
makta olan; Aksarayda Hor
hor caddesinde 117 sayıda mu-

hal:kında i!dı:ı... ,z- ceza.da 
dUn ma:' .kiımiyet kararı \"eril -
rüştir. 

Ancak suç! un itlli. e gnı. 
punu.ıı henüz 18 güml"' ka~'lt:lı 
y.eni bir ~oförü a.:ma.m ve ay-pi 
-:::amanda aev k ve idaresi rilzcri
ne veri.~ olan 30 '010 

sa'l'llı 
b:.iyük pomp:ı otobüs'.İl!Ün di
reksiyon bozuk! ~ a iş::ıret et 
tli;;'i halde bunun idaresinde 
1"--rar edi miş olması, dikkate 
alınmış bulunmakt dır. 

Buna bina._..,, suçlu s0för hak 
kmda iki sene hapis,, 200 lira 
para cezasına mahkumiyet vc 
2800 kuruş mahkeme hareırun 
da kendisinden tahsiline karar 
veri im.iştir. 

e :~ci list .. yi 
1 - Ah!n(j: s~.1mi Ciifısun, E

yüp Dcllddar Yavcdud Çe:}lni? 

""·· i< ı.; numara, WLanbul. ] 
.... - ~a.Jlll'. ... 1, <..."mlll..'Il .... r Ca.-

~ so.ka-k ... v nı .. Hn.ar-.ı, J~j\_~-..aı .... y
.l!;Laıı Jul 

:ı - .t.:ıyan Müjde Balcı, Şah· 
N1~ar SO.h.i.lK 1-id..ı.u apw .ı..ınao 5 
n naı"a, ~ıi. 

4 -A ş.ı Carizlik Bakla s:>
k:ı.k ... 5 ıı...mara, Kadı.köy. 

5 - U?lıer lfy:ıı 2r, Fatih 
Alt:ı.y mahallesi 'alb=d EOkak 
14 ııumcra. 

6 - dide Yazol, Eyı.ip is· 
kele cadde '27 1 lsl:ınbul. 

7 - BfuTa.n Ben.;ce, Bostancı 
Er.ıln Alıpaşa sokak 42 nttmara 
B ı· cı. 

8 - S. Tokta.muş, .Küçük 
MusWapaşa K:ırıısuıklı -cad • 
desi 40 nımtlll'&, :tan l. 

9 - iMwı:aIIer Belct1ıı, Mü -
hiil'Jar cadde.si 81 .rı=a.ra, Kı· 
dikey. 

ıv - !~mail Koyunpın::.r Yeni 
.fclıir ele ctrik ve hava guzı fab
c.uı:;ı~ı santcalında fltireci, An-J 

nı. 

H - Vedad ~. Orta 
orta mektep tiebos.iııden 165 
ıı ' em, Eeyoğiu. - 1 

12 - ıRcçqı öuieş, Devlet 
Demir:....ı.Iıu-ı cer J;ı,;mı <lepo sa
atQisi, Ha•~. 

1B - l1:'ya. kel, Kara.köy 
Berberi, llıı.ııiu. 

l4 - ' eıt Sclen, Oı:Laokul 
m~, Diiloe. 

il.5 - Sa.tcnik .Ar::ı , Sakız 
a;;acı Asmalırakı.z. ~ol<ak 43 
numıırn, Bakırköy. 

16 - Er~rul Serdar, Şükrü 
Serdar eilile, Erzurum. 

17 - Hüseyin Avni 'alçın, 
Kumkapı Cakmikta.ş sokak Z7 
numaca, t=bul. 

18 - Ömer Yürükoğlu, Dik
meli ca.dtlcsl Akııs,-;ı sokak oDlk 
men .a;ııartına.w, 5 numara, An
kara. 

19 - lhs~n lna.noğ!u, dava ve 
kili Milizanyan oğlunun oğlu, 
Havralıdu. 

20 - Fahrünnisa Yol ç, Derel 
yolu 67 numara, Bahr:i«iy. J 

21- Zek&vet, Altıyol telefon! 

.. 

----~ 

OKUYUCU 
DİYOR Ki: 

Acaba l:if olsun 
diye mi narh 
konuluyor? 

Geçen pazar günkü (Y8li 
Sabah) da belediyece cumar· 
tesi günündeı:ı itibaren etıcre 
yeni tur narh konduğu ve bU 
narha göre karamanın alt • 
cnp., dağlıç ve kıVll'cığuı 
altmış beşe s:ı.tılacağı yazıll
yordu. 

Halbuki .kasaplar yllıe eski 
fiat üzerinden satıia devaJll 
C\liyorlar ve yeni nn rhtaıı 
baruıedildiği zaman (mezbatl! 
ca yeni narha. ria~'et ed ;nae: 
eliğini kencliler.iı:ıe yıne esk! 
fiat üz.erinden et verJldjğiııl 
ve bu suretle har.eketlerin<lt? 
mazur olduklarını) idü:a edi· 
yorlar. 

Hatta Pazar günü Sclinrl'. 
yede bir klli;(\pt•n aldığını .iJtl 
kilo ete J'.UU"ht ı fazla :tıir ,fiat 
vt:rm~e mec!mr olci"m ve 
ayni :idilia ile ~ . 

l'cled yece koııukı.n .narJJll 
k~larııı ve hundan e.,..c~ 
de mezbahanın riii.yet Etıne'1 
la~= d "il .miclir? Iti:> · :ı. .ı:· 
dilmiyccek ruı.rbı .ilhı dm -• 
te ne gibi bir scl:ıcp ve ~ 
vardlr? 

YENl .sAT'..AH - ~bll· 
ha narlıa riı\Yct etmf'~ J;:ı.l· 
sabın da keııd.i!ı.i .narlıa ..-ı.a· 
~.etten miine-zeh tuta.c&. -'1 ~ .. 

dibidir. .Alakadar -'.ili· 
ların _ dililiat =rını ~· ~ 

ŞCkiife .......... "" ....... ~ 
onfe ancı 

Dün ~ F . -nı.i 

viııde Bayan c _" 
r fındaın "Merharoı:t , 
duyı;ulan.. .me;.zıılıı .bir .;.. 
rans 1Veriımitı1 ir. 

Konferans 1"1lıı.bahk 
leyki .kii.ı.lesi t.ara.fı:ı 

il. takiaJ ""' ....... =!,... 
Oir~tlh:iI. 

caddesi ~1-'1~. '.Kad...;ciiy. aJl 
-- - """" J\. r.ı,u.--ı. ... ;ııı; ıı 

=naık:;ı , "lU'dı ..-.• n.ır 
1'.o. ~•yt ..... r .. lı:Lır. .n· 

23 - 'Sab J}? Ll'.ul'., fJ:ill' 
met tabib1jğı odacısı, l. • ;. >J' 

:24. - Ba11qy ;..uıı.....:. r, • -J 
r:ı.ı Jcl\,;sı po ... 1.J..W.__ ı,. 1r'l :; J..'...'ı 
Fırtın. . 

-J --Vasfiye Akın, 'Kıl< 6,iJo, 
dillıcü okul ti0Tetnıı:ni, 'f;ı'fıi 
lstanbul. ~ 

-o - Eaıınn UnutL.ı.az, ff 
yukkaraman nwnara 4(0. 
ti'ı. ti 

27 - Nazım Ke~. c;:ıJ: c' 
Mumh3Jle cadd :.i Ga11uuı !! " 
kat Kuklacı i::.::ım, Gı:i<'t:ı:"'~· 

28 - F criha .Şe:i>er, t.fııırıı' 
palas kıı,pı B. numara H ]it Jııı1 

29 - Me1=<'t Di.nlicr• O -ı~ 
bey köyünde Ahmct1:ıeY oı; 
Geyve. ~ 

::ıo_ - Med;,ıa, Burs:ı. l~,_1eı 
A'k hisar köyünden ilk .ıı:t' ~· 
ikinci stmf iaıı.:: e.sin&.:n, -r;ı ~(! 

'31 - lll. 'Sımm er, ı:ıı1' ıO. 
başı caddesi A~·a hıı.nı.aJilı ti - " BeyogltL ~ 

32 - ~ Erle.,-, Maltllf'ıi'tr 
vay duragı 67 mı=ra. 
~tanhul --· _ıtlı,ı· 
ııs - J 'lk !Be.mm, v-ııııc-; jJ 

dırım Şimşe'k apartmanı j 4 

lstanbul. (1-
. 34 - Nedim Ozıirığtn~· 

D. yollan Hayd:nJ:ıa,."ıt 1!1~" 
sında memur, Haydu~ ıı;il' 

35 - Yusuf ömcroglı.I· p 
çiilı: L1ıısfıı !•paşa S5 nuııı 
lstarlbı:ıl. ~· 
35- 36 LütfuJl:ı.h Deııiz<;f•.iııf 

lıaros mahallc>inde_ o~;. 
. k 31 Numara. Berr:"~,.ı• 

37 - ~ 'ermi A.ly&Jlll.kı: .,Jtl 
lıürd1r Karakol aokal< S~(!ı ' 
npartmanı üçüncü 1..--at, 

~ıi - Bayan Suat, ocf~ 
AM lve lın1 mahallesi ;çC 
so k n EYU;P· ~ 

.J9 .. .N .xıd 0 t fü:ıbllllı;. f' JoİI"° 
sultan Toplmpı yoku~u, ~ 

bul. ıo:-8, 
W - Enver ireli, ~ 
an;ı=cl'L şehir apd 

nuıııara. Fın&!Ch.. 

y 
h 

ı ,, 
•l 



k:omitacı Aşkı 
!!!_zan: MURAD t~ERTO<lLU 1 

\ 

llt~ak kapısı açıktı. İçeri g~rdiler. 
• aç dakika sonra genç ınüla
ın çalışma odasında bulunuyoı·-

lardı. Birdenbire ••. 

Tefrika No. 26 i 1 

\ermiyorum Yan ! .. F'akat y 
unutmadıy n? 

- F.:\·et! Bt n ı d1 ı rı it'
bara almak m cb rİj ·tı 1 )iz. 
O 7.aman n y I ' '. .. 
-Yp ,t~ lıı 

- NNlı 
- Onu ( 1ı 'ım k'.. 
Ufak bit · J,lıt \ nkfe.,i r_,l<lu. 

Yanef bir . <') 1 r . öylem<'k is· 
t.edi. l·' k t . onr. lıer ııcd ·n e 
bundan vaz gt çti. Aıma, cbl· 
gı_n duruyordu . ~ H et ü
kutu gene Yane ho ... du · 

- I•'akat Lu ı ek cık n olur ... 
Hal.buki kimbilir, onun kiıtüpha
nesındc ur kadar mühim vesı . 
kalara les düf cdebilec::eğiz • 

Anna :ıy ğa kalktı: 

- Vakit geldi. 1'~mirbcr c\•
c'0n çıkalı on on beş dakika olu
yor. Eve girer ks n, g'irt lim ~. 

Yanefle J>drof da avağa 
kalktılar: · 

- ı:vct! \'ııkit g. JJi .. 
lim. 

Gide-

Anna önde, iki k<Jnıitacı arka
sında balıc•Pye <'ıktıln. iki evi 
ayıran citi kolaylıkla a ·arak. 
'fürk z bilinin b:ı.hc ine girdi
Jer. Evin mutfak kapıı::ı o·enc a
cıktı. 8iiı'ntle rruıak ic~ri gir
diler. Bir kar d:.ıkika sonra mii
lfizinı Ccvdetin calısma od:ısın
da bulunuyoı !cırdı. B rmutad 
masa. bir cok kitnplaı. d fteı lE ı• 
'e kağıUarln dolu idi. Pt tı of 

ür'alle bunları kanfitırma w t 

ve gözdı>n geçiı me:c b ladı .. 
Bunl r biı takım kanun kitap
l:ırı. emirler \'e t lıınntıı meler-
den ibart-tti. ı 

Bunların arar;ın,J-. bazı mü-
1 

lıim W':sikal:ıı·da bt l•ınııyoı du . 
•ram bunlaı ı t lkik sıı asında 
birdenbirP biı an.ıht nıın ROkalc 
kapısını açmakta ülı.hı.;.u du -
yuldu. 

. Bu ses. iiı'ünü biı •l"n büyük 
hır heyecana diisiird li. Yun f: 

- Ocluı ! diycr ·J.. tabanea • 
sını çekti .. P('trof ıh ki'nui ·ini 
takip etti. Anna o Jr, J.ır b"i· 
yük bir h~yecan ı iııd • idi ki, 
ne yapac:a~ını l: iı t irlü kt tirc-
miyordu. • ıArkıı ı ;ır) 1 

nununlaocrn bc·r. bunlaı ı i :
tihkamlJrl.ı mukayt• <' ctti~i • 
nıiz zaman hala muh:ıfa:ı: ı t· 

Her 
_Sabah 

lııgiliz gazetecisi
ııin hakkı varınış, 

A merikadan 1ngiltereye gön) 
derilen tayyareler nih~· 

yet faaliyete baııladılar. Şimdiye 
l~adnr İngilizler, lngili:.: mamı
latı tayyareler kullanmakla ik~i- 1 
fa cdiyorl,u mış demek. 

Bunan b .. yle oldu!';'llna inan
mak lazım, zira bir mtid et C\'· 
\el Aııkaruda tanı t 0ımız b"r 
İngiliz ba.. tecisi: 

- Bi.ıyc.r mu unu.~. el ırı· .. i, 
Tı ablu ta 1t ılyaul,ıra k r ·ı 
lı ngi cin.; 'c tıp 1 n·, ... r~ l' 
kulıanıyoruz? 

- N ı d n b·ıerm.. ., 
- Şu hnld ·· levl'yim: 'J'r b-

Justa. l aly nıara - kar!jı 19J1 
rn deli c · ı la;yaı d ... r k ll:mı· 
yoı uz. F .at, ını tıp t:.ıyyaı 1 r 
o ı~ad· r r lam y • tı u~ hi. 
modası l , n • ul, mdan a· 
ha çabuk ı c n, h r altı ı\> da 
bır yeni modelleri i t c •• 1 

dti man t Y) releri 1· r · . il 
hu e ,.i ı d 1 Lıyy •r .cı n z 
pc-k.ila i ' rmekl d rle>r. 

- Yeni mo lel trıyy:ıreniz yok 
mu kı c ızin içın b ı \ ;j bir 
hcmmived haız hulun ın L by ı 
seferin le o s ığlam r .mt c.,1,ı 
tayyare! ri kuUan•yofounuz? , 

- Ycııi tayvarckrimi.ı cok 
Anıcı ikn. lan gelenler de \'aram: 
ma daha onlara c-1 sürn:edık. Ye· 
ni tayyaı ler!P yurdumuzu dii17-
mana J.aı :ı koruyoruz. Me..,cli 
Al.nan_> a i.izer~nc yaptıJunız a
kın1dl'J.t bazı tip t ıyyu.rcler \ aı· 
<lır ki hiç ku 1.:ınm : ı?.. 1 

- • "eden? s wlamlıklarmdan 
emin mı det.ilsiniz? 

- Bil kis, bunlar cok mo
d m. lmVYetli ve her bakımdıın 
ıniikPmmPl i !etlerdir. Kaz· ra 
~fü;;er de' dıi<;man eline g0çer ve 
ınş,ılarmdaki hususivetler belli 
oluı diye onlaıı şimdiİik yaban
cı N'malara göndermivoruz. 'fa
bH mrası gelecek \'e düşmanlar 
gl'rçektPn büyti:<. sıiı ıırir.IC'rlc 
km ı;ıla.~a.c .. klar. '> ı 

..,. , " ' 

""' Dedik ya, karşımızdaki gazc-
t"ci idi ve bu l>akımdaıı memle
keti hesabına tabii propagan-' 
cld yap caktı. Biz de bu sözleri 
masum bir tefahüre atf ile üzc
ıinde durmak iıı.tememiştiı. 

Me,, •ı 1ngiliz ııı..'Slektaşımı -
zın hakkı vnrm.ış.. Baksanız a, ! 
harp ~c;layalı bir buçuk sene~ 
oldu J ııgillt:rc çok sıkışık va
ziyetleı rlt• 1 ek buhranlı saatler 
ı.,eciı dı. Lakin Aıncrikacian gc-, 

•• 

IIer hangi iki devleti el, ala
lım. Ve her hangi bir sebepl • 
cra.laı ındaki mun sebatın ke.,i· 
tıp sefcrber!ik yapılaığmı; mute
kabılcn _!ıudutlar.n ka.patıld·ğı- 1 

nı \'C fih muhasamatın ba ladı· 
ğını farzedelim. Harbin ne ka
dar zaman devam cdecejinı 
de kimsenin ke. tiremiyec"ği . 
11" göre vaziyeti trthlıJ ede' im: 

- Hüklıınet namı altında mil -
Jetlerin idarelerini, daha ncık
c:a olarak halkın emniyet, sıh -
hat, müda~aa, lıudııtl .·m mu • ı 
haf azası: ıaşe, teçhiz.ıt; ima· 
lıit velhasıl milli buka ve milli 
8eı ef umctelerini dc:-uh k eden 
nskeri ve mülki id:u·ecilere te· 
rctti.iıı eden vazifelerin derhal 
ağırlığı 'e c'ıeınrrüycti meyda
na ('ıkar. Giinler geçtikçe bu 

! 
len tayyarderi claha yeni kullan-
ınıya başlıyor. ı 

Bu kadar programlı, bu dt>re· 
ce serin kanlı harbeden bir mil· ı 
letin hiç sırtı y.?re gelir mi?. 

A. Cemaleddin Saraçoğlu 

Y uzan : ----ı 

liab.ri Özde11iz 1 

· ...., v ya bo .. u?: • ' 
~n u~rlıo.41 l:e-

Tt.. kil'~ "'f:V ... 

ZU JZ ,, , , 
h r. r h1..:vhudJ <ı • r ı. 
tur. \ c her vin t m.ır.:l oıdu
ı un <'~ıin c duÇ.unuz bir f .ı . 
eh b .. zı IJzt n.!u iıstol.laı ın m -
ku yeti tees~ürle !.,Örulnuiş -
tıir. nu 1ı1addelerin de dal i 1..4 'n 
i ·tih al \ e t ,ı ı .lcri mi.ıte,\S· 

s· Jir. 1 
D ıha bu gibi m·i1ıiıtı m-ıdde-

1 r·n nok anı tc k ıtm kudret
siz} ~-=ine dclıldı . ı.. hnc,..;a ima
latı hnrbi,·e malzemesinden bir 
J,ısmının ihmali h·ırb!n siddct 
J·esbcttisri andn \•ahim n ticc
ler vermek istid dını gö terece
ğinden korkulmalıd-r. 

Mesela 191 ı Harbi l'mumidt
cski ismile (Hil:..liahıner J imizin 
muhterem dokt.o:larmdan Ce
lal Muhtarın kendi ibda \'C te· 
ı:"ebbiLlcrine ait bazı iktisadi 
tc~ki!atın <_;ok hayırlı netkek r 
duğurJuğu sönmez bir ıı;;ık gibi 
gö•lcrim.zin önündcdlr. 1 

Bah.;iıaiz aslccrlik olduğun -
dan bu cihet, terakkivatı hazı
raya göre tensikata tabi olması 
l:lbüd bulunan oı·dular ı•ezdin
de hayati bir malıiyct arzctmck 
tedir. 1 

~Bu sebeplen devletler yekdi
ğerlerinin teşkilat, ilıtit aat \•e 

istih7.nratı aı:;kcriyelerini adım 
adım takin için milyonları .aşan 
masraflara katlanma \tadırlar. 

Her devletin dığer devlet nez
dinde siyasi mümessil ve hara, 
deniz Ye hava .askeri ateşder 
bulundurması heT) o devletin 
te~kilatı askerlye ;. terakkiyatı 
fonniy('sini kaydetmek "e yeni 
harp silahlarını ve büyük askeri 
nıancvraları takip cyknıek ınak 
sadiledir. 

Alınan malumat ve ıaporlara 

•. Il1 J;; .. ı ' f' l: d l cır~ J 
} ı-, )".lı ı. .., n \U \ •

1 
t 11 • ra b~r r., rnuıe· ı ' J,on { 
ı ı , .. ı '"rt; u, ti ı t:h, r · 

;l'lull t \C(. 

ı b r l l ır t ( u ~ ı 
ı. m, 1 .:ıl ) 'ık w 1. n n 

c. il t . rruf di.c Ü..'"lm l t.ı kı ı -
J ınd.-n bir ~u .. ti iııı.ık. l i 1· 
wı. 

1 t(' buna b nzer d'lh ı il" k .. • 
c.. r basit tc kilat \·ardır ki mu
J• rcb ' le :--ör i · · kr i h · mt: -
ler (~ hmc.Jc .. k er) imizin sıh· 
hat, ı .hat v .ı..ı) atl .. rmı zaın·n· 
di~ 1 

Yıne zeki \ l.' f. yyur J:.'r Jrn.1 
mn.1Janın d.rn ve ı ıc t •• ıl 'e 
b ı geçidi Vl.'YU hakim tıı kıya 
paıı.,ı:.mı tu .. mağa m mur (di
l ek b r kw·uk fedct.i nıüfn i 
a." tl'l'lıkçe col· defa hanın lar j 
meydana getü ir. 

Yirmi misli düşman ln:v' eti-
1 

ni günlerce oy .. ılar. !u c:..vı i 
orad mıhlıvarnk f-'eri h .. Uaı da 
) eni müdafaa tertibatını t.ıh vı
) e \'e t.,hkim ile me ,ul c. du
suna \ eya intiz.ı.nıla g ri c;\;kı!
mekte bulunan l.ısmı hiıll inE' 
yeni m-.vz·ıeı· haznlaınak emrin 
de zaman, mekf.n w lJPlkı g, !('
be kazandırır. Bu bır &vuç l alı· 
ramnnlnr İ)' i lc.nmi ~ bir kafa
d·ın dol7aıı bir le cbbuı;lc <.ırdu- 1 

suna ,·e b"nnetkc memleketin 
de büyük hizmetler cd rk·ı. ) ,ı· ı 
rurlıklar gösterirler. 

Orduhrda teskilattrn 11rnrı t. 
askerlik i lleriniiı suı eti tC'rtip 
\'C intiz .mı \'.! dun' u ordul'.,rl"İl" 
kıyaJ ollu noksanlaı ının ı iui 
kaynakl:ınmıza gör<: hOH inı- i 
kan dahilinde tamamlaıunt1sı
dır. 

Askeri ıll'ri lınıeketlt rd a
lclekser harit.alaı da. krokil t d• 
mevcut olnuyan arıza VC m: ni· 
lerlt• karşılaşılır. İşte çekilen 

(Sonu. sahife 6, Sütun 1 de) 

tikleri.ti ". I Ü) Ot'll }<. - ıt ,-

11 Çörçıl... bu l DUNYA ARBI 
lılıo ı·p rem ısının de Ak<lctıiz
de hazır olduğunu ilitve c>tmiş-
1.ir. Yeni Qu..:cn T'liz:ı.bcth kru· 
'azörü Ccbeli.itlıtı ıku. f..İlmPk 
üzeı edir. Ofada ateş hlimleı i 
~ apo.'caktır. Onun da Çannk-- ---

l't'k po.ı ı acı ... ,, - ~ 

' 1 

To•ıçuluk m ""lesi de d ha 
az vrızıh olmakla beraber, da
ha teknik if.udiı. Birçok amiya
ne fikil'kı\ \'c bunları iforle C· 

den binleı (;I.' gazete maka! !e-
rme göıt: ' 

''Mösyö Çör<:il ar~ır Alı 1 ı O· 
büsleı inin Anveı'S k,1ıc.lt.'rini 
döğdiiği.inü ""t.irdiikten sonra 
bir topla biı r.bii"I arusmdaki 
farkı görcmemi.;, k radı:ıki en
dahtile, ı.lt: niz lel.ı cııdahtın 
farkını anlıy;ım mq, leniz top 
!arının Ç .. n ıl.J:, 1" ı ·tihUmla
rını paı lıy. c - ını z..ınnetmir. 

tiı. Amir 1 ı ın ~ Uk ek alahı) t'l 
Siyasi · :ı h i y <' t l <' r ı n 

ona bu Jı ' ık tlc. i ~(.i t rmıs 
olın kin b' b r, b t p0ııtikacı 
heı iı i tc~h ı etmı , b·. uru 
ınüthis tel. ık Jı talat ı int c 
eden 1 lı-nm 1 .. bulüne boyun 
eğıni 11: d'. , 

J<aradeniz top!arı ara-

~ınoa rark'ar 

Ilakik ll dC'mir < tmı.ı; biı 
geminin 15 iik b r l pil" Sakin 
ve> tÜ)et r~ı tla ı tnlikemmci 
bir havad· ) apac ğı C'ndalıt 
o za."'llmll, r. 13 lik bir kaı cı 
topundan dab t;ok ~n~ rnn
likti. Filomuza ınuhr ('1ll ola • 
rak l12ğıtılaı1 bir le\'hada yeı. 
leı i r,öslerilen Çanakkaleııin 
l 1 r· ı, topla rındnn bit ir:ıe \'C• 

(; •k\ı•I" iı~abetler temin olu· 
· ı iimit C'diliyoı du. Qu

lx-!lı 'iı1 11.000 metre 
ı,, 1 t yapan 15 pusluk 

,c.ili.G kara obUsleı·i· 
r. t-1 n• atan 15 Jik 

· 'et ü~ bu.çuk k"'· 
ı ı t' ,l cndaht yaJ>Et.bı • 
lit..:ı. Hu .. ~:-:'.l 15 µusluk bir de
nfa obütJi.ın itr' in fili k J;:u\'\·t"ti. 
le lıir kara mermiııininki bir 
<kğildi. 

------------------• ka c>ye iltilıukı için lıı<'hiı mit· 

S A B A H ) iN B 0 Y Ü K S i Y A S İ T E F R İ ,< A S J 1 ııi yoktur. 
"Aıniı allık bu mesele) ı in-

-• ceden incey<' tetki kt>tmiş \'C' 

1 (VENİ 
·--~---

' . tı:anakka~e seferı·nı·n ~ebep~~ri birJ-ar> hafta içinde biitün Çu-(" ~ ~ .~ ~ ~ nak ~le i tıhhf..mlarının ~,ı~ tc-
,... • matık biı· talıı ibe tabi tutul-

- Haı p gemilt'l'inin i opları o ı Va zan . . "Miisyö Çörç.il, Akdeniz fi. ması için bu pı ojeyi lı 0 7.Jrla -
kadar mükemmel rıy t luıımış f - w • --, Josu başkumandanı Vi<-aın ral ını']lır. Bir kere isLlhkiı.mlaı 
\'C o lradar cn<lahl 11ıhhatinc I l Ear<len ile telgraf muhııbera • clü~iirüldüklen sonr~ mo~ rı 
maliktir ki, yalnız Çs>nakka- v r •• rç 1 .. , 

1 

tında bulunduğunu söyledi· dökiilccck \'C fılo lstonbu) ii 
lede odluğu gibi dü m:Pı top- • v0 ve Çannkkaleyc ka''f;ıl hir de- 7.erinc yüı üyerck orada ( ;obrn 
lannın \ aı unıyacağı bir me- niz tn ruzun un muvaffakiyet O' avu .) tahrip olun·ı<.:nktıı. 
hı.ledc.1 ı ·tihkaml:.ırı de ·u. ny -~- 119 -- ümitlerini ı;;ormuş olı.luğunu Sah t p!aımdan, pı~ .. dı a-
ııl 7amand'.l dü mun top!. ı mı anlattı, Amiral Carden \'crdiii-i tE>c;'eı :nd ·ıı koı lcm1y. mah ıl· 
ı d · k .1 d. N sonra kiiçiik mesafel,.,rdcn bii- ı.> c rı o~neye mu teuır ır. a- cevapta Çaııakkalenin bir bas- ) cı ~tt r. Bunlcır bi, zaraı- ıı ... - ~ 

l 1 ')6 b tt Q 1 ı· tün 'J'ürk istihkamlaı mın top. d 1 sı .• ı - "ti a .t u~ ·~ · ıza-
1 

b·ı kml:ı 1.aı>tı l abil olmadıg·ı, ıa- e •mc ·er ... ,. 
h •h·· 13 ı } t <l ·k· · 1 arını ialııip ede ı C"c:bıınız e~ ın en a ı ıı n ıl'>ı. "k.ıt iıstihlrnınların bir<'t' birer Loıd Ki"ner bu lr el>bii. ün 

' r- ki ı t ı k' mevJaııda idi. -. ı u ırn ı .... n • ı 11 u- " diişürülcbilcceği cevnbını ver- ye,.·nd o!ıı\;a ·mı, z t.lımctl'"l 
mmın iki topunu t hrip etmiş Harp komitesinin kararı ı 1iştir. Bu tem·nuta iı.tinnden d w mi w snyd tı0ml ı 
lrd ıstible zırlılı.smın i'.i topu - ~---- - - ı 1 1 - · · ,. ·· · ç·· rlı nl ,r m;;,,. "'ı·ı· o ııı·· .... b. 

w ıazır ac ıgı proJt.:yı 1•fO<:~•ö or ... , -
da ı numaıalı ı Lılık' u l il~i· Bu suretle amirallıgın Ça • ·ı k · · B. I ıın \' kt·n,3" }·!'-ı'l bı·ı·, rı omilava ::ı.rzetnu~tır: ır ..._,... -- ...... 
l punu 35 eııd..ıhttcı ı ıuhnıc:be nak.k,ılf'ye hücum için topladı- hen bu dı i..,tihkamlar tahrip SÖ)lc'. 
lıurici ~ tmi~tı. L'l teknik delıllcr ıniik<'mmel- ı .0 ı p 1• •• •1 1• et'" .. •1•1• \'ı· •• n 

l. • f } eclil<liktcn : Oı"lril ic ıt;lihkam· • 
f:_'iındı bır d' u.ıh.l kticük ( ı. Bizim planımızı ne ıce Cll· . da b 1 io, • ntı•ı:ı l.•~CJ.lrJı. O.ı. · • · h · lar lıL'l'l boj.1zd·rn, lıem kar:ı· ~ u. -" 

toplaı la daha 1-ısa m(•safel\:l' . dirmck icin tek maııı. enıiz lar lıi ·bir r1u·:t.·ıle·.ı ."u··ı u••tmn -dan hücm edil ... ı~k zaptcdilc - •• ·' ~-
elen yapılan c•ndalıtlnrı tetkik uzak mesafeden rüyet sartlaı ı- dil 'r ' , ben onlaı m d~ ,t' 111 
Ni k t' · ı h ·· · · b·t d · ccktir. Dıı proje Çanakkalenin .. N'se ne ıcenın c a n mu· nı ıyıce tes ı c emcmış \'c . fi ki .. d" o',dul.l"ı ına ı~ tn.· ~, t gı 

· l ı w •• • •• k f cl h.. r nncak 35 kalibrelik ıhtiyaı '"' ... - -
rnsıı o cugunu gornıu.z. ya 111 me<>a c en ucum ır • tirdım. H \.etin kaıaıı itti • 

Filonun muhtelif kategoıiler satını elde edem< miıı olma- toplarla teçhiz edilmiş olduğu ,J 

ltekı 6 ımflhık tonları 2,ooo mızdı. esasına istinat etme"ktt'<Jir. Bu hı \'dildi w Fll garip f-. tır l • • 
ı.- t ı · t ı k :ı la tc bil olundu: 

me~r-elik ml'safcdrn Çanakka· Bütün münakasalarımız bit- op.ar, gemı op arı ·,v. ilr ll· 
leyi <lövdükleri zaman i tiJ..- tikten sonra. erkiı.nıharbiyeyi zak mesaf<'ye ateş edrn11·zler. ''Amiı allık, lstunbulu c' 
k~mların to:>Jarın'l :vüzde elli kat'i planı hazırlamavll, kut'i Binaenaleyh harp gemile imiz ge<'innck üzere ~ub-ıt zaıfıı -
ısabet temin .ctmi lcrdit. Di· harp emirlerini itaya davet ı.ic bir zaıara uğramadu 1 va- da Ge'ibolu yaıımada.,ıııı boı-.ı 
ğer bazı top k.ıte""orilcıinde ettim: ben de hücum j~iu icap 7.;fe!crini yapacaklaı·dır. En bardıman ve isgn.ı etm ) ,• ıı:.ı· 
isabet daha ı 1iithi~ olmustur. eden filoyu tayine başladım. yeni istihkamları tahrip <'lmek zıı la.nsııı .. ,, 
Mesela. Maık \'1~ tip.!nde al- Lord Fişer bu lis~nin sonu • ıçin, .. cn ağ~r toplaJ'la .~iif'elı • Turkiyeye karşı hareket 
Ulık bır topun bır Tur~ topu· na iki harp gemisinin ismini hez uç yem harp gemı8ınC', gc- - . 
na karfiı 2000 nwh·Pd'ln isa- daha ilave etti: Lord·Nelson ri kalanlar için de on iki ka- başlayınca ltatya ... 
~ti ~·üı~. altmas iki tf"'min <'· ve Agamemnun. Bn iJd harp dn eski 7.ırhlıya ihtiya.:; \'8t· - -
dılebılm~.i?tır. Hele 1000 md· gemisi Çanakka.lede toplana- <lır. Başlıca harp salıneiNin - Hıı toplaııhdan sonra batı· 
ı eden yu7.de dok~an. cak filonun lehin('I, fakat ana- d<.ki kuvvetlerimizden hirşey ı·iye birinci Ioı·dunıın {l.ı tas· 
Şu şartl:ı ki 6 lık top yeni, vatan filosunun aleyhine mi\- ckttiltn1eksi1jn bu ku· vetleıi \'ibile Akdı.:ııiz ha~kıımardanı 

harp gem:si demirli Ye hedef him bir kuvvetti. 13 iklnciki· <lerhal tedarike imkan bulwt. Aınirnl Caı<len'e · !'=ll tdgr.fı 
l.:at'iyetle taayyün etmi~ bu- nunda projeyi harp komitası- mu~bır. Mösyö Çöt'<1İI, ticaret gönderdim: 
lw1suu. F~tl,.r bu l'}artlar tt'min na tevdi ettim. Bundan evvel yollarımızın müdafaasına tah- "Sizin planınız bahrİ\'C hi • 
edilememiş bulunursa isabet başvekil ile Harbiye Nazın ı;is <'dilmis olan P:emilerdeıı rinci lordu ile tarafımd;u haı p 
ihtintalJeri azalıyor. Fakat. ne Lord_ Kiçnerle görUt~m .. Hup Trinr•ıph, · Goliath, •• Canopus. komitesine arzolundn \'e esas 
olursa. ~ls~n, bu hesa~a .bıraz ~omıtasının _mühim :<;hmaına ~yift.ımr ~i gemilerin ayrıla· itiba.ı ile kabul cdilJi. 
faz.-ı mUhımmat sarfettıkten aıt 7.&bıt hulasası: bılN'eğjni söylemişti!'. iki saf· ( Aı ~ 'l'trr) 

-.-.-~---wıı~--.11111.,ı.ııı_,__Wl~'llllı~~IM-ıllll ... _,lllııılllllll_.~~------fllllılllWllllıııl_..._ ...-.. ...-.. ...-.. ....... ....-.... ...-.... ....-... ........ ~K.J..A_A_.A~~li 

Şj,ndilik ~-'* >AW 

-=---ou kadar! 
Harbin son saf
Jeaları hakkında 

düşünceleıD 

K> u ıh t lıminım n süı"c.:.t
f.[) le P aynen tııbak ~uk 

c tıvı. i. benı harb n bundan son· 
ı ..ı ı ıı hı ,;a lan hakkında da. 
ı t.t ... lealard 1 bulunm.:ığa sevke
..: ~Jr • 

Ö) le· tahnun ediyorum ki, cok 
) ukın b.r istik halde, "Malta da, 
Aıınaıı para. uh·uıcrinin istiliı.c;ı
n'l maruz kalncuktıı . Giridin 
lııu ı .. ı:uuana gelıııce, bence 1n
f ı.ı zl~rın buı adı fazla : ..,ker 
}' . ..ı ı.14 olınalaı ına imkun yok 
t r. ı.ıaam tı ı ne de olsa bir 
ınıl<tnr Jngıliz a keri bulunmak 
ıeap eder. Yuncı.n kıt..üariyle 
l> r ııkt hareket ( .ccek olan bu 
J.uvv Jcr. Gırıdı o1dukç!l uzun 
l.ı.r miıddet Alman hlilasın·• 
karşı m ıd.tfw (' cb"lırler. Bu 
muddet asgcH'l c n bc:j : tin, aza
t 1l hır ovc ır. l: u k·~~t:...r zaman 
kazanmaıc a 1ngılizleı kin mu
ha • k hi çvJ, bu) ük bir avan .. 
t ı ur. 

~uı·iyenin i tikbalirn.' gelince, 
i np. 11.Gleı hur us nı zaptctmC'ğ<J 
le Pbbıl.• l u usunda asla geç 
k 1 drn .ımıa gore n\'antajh 
hır \ azivrtte lıı lcı. Surıyecle 
hul1.&nan Fı ansız kıtalannın mü
hun biı kısmının da Hltr Fran· 
. ı lrua taraftar c:.ln1a.;1, bu i~
g l lıareketıni tesri edecektir. 
!..:uriyenin i ~gıJi. lı akın kendi -
J • .n<.len inki\ admı temin edece· 
f,•1 den lngiÜzler netice itioarile 
i. ı l it· i ,ı yapmı~ olaraklardır. 

Zaman ilerliyor 
r ~-

D iğt;ı taı aftan zaman iler
km..:kt"dir. Hurp hare

lcatmn en müsait mevsim add,,
dılcn bahar bitmek ve yaz gel
ı 1ek üzc-redh. Bir hafta f ~nra 
y ız s,ıeakları A\Tlıpayı kapla· 
vac a '<, bu hararet muharebe 
iemı osunu bilmecbuı iye y:n·o~~ 
hla<"akln. Gecelerin hısalma· 
• ı, artık f:ndecc karanlığa in· 
ıı·-u· eden Alm•m ha•a faaliy<'· 
ti;ıi hU lıi.ıı.ün felce uğratacak • 
tn Bu tl.... lngilLerenin istilası 
te ebbü.fünÜ büsbütün giıçl,.~
tiı e ... ck hir lıadıscdir. Halbukı 
J.ar-bı l.a.?.anmak, nnc·ak ve an· 
cak bı:na bağlı bulunmakta• 
dıı. -

Bir ~ır ... 

iman 
J 

Iltıııdan bir müduı't C'\ \'d y:tl\.1 

h~ bir ila.(.; i~i'ı ek h.ısl<*haııeytt 
ka.ldırılmasına Jiizııın ~lir ülr n 27 
yaşındaki \ anko kı1.ı S\ofya dür 
Bekd;y\~ hltst.ı.h:rn<>Sind"· öJ. 
müstiır. Mu· venesiııi y·tpan aıl 
Jiye dolrtoru b.1ıver ı.:aı. 11 Cf-W 
din il r'nine> ruhsat Yf'rnti~lir. 



• 
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~-~==;;;:.:====~ı;::;~~-~G=::====:==~HARP V ZiYETi r--~-<=-=~-==--
G iri de /{arsı J __________ =-=--.... _,,. .. __.,, 

.,. l'l40 yı.lı huirn:ınnın 14 ün<'' 
(B•• t•r~f· 1 inci soyfada) Alman lot'afa.rı Paı se em .-r. 

"Uçan orclu'~r., başlığı altında Huir.:uım on .ru' .ı .ı uJ AY.El ~ 
in!Jşar eden l:at-mıık:ılcmiıı 5 ~- Fraı:..nz Başvc üli ilay (l;.ey. 
ri::l«r :ı;aı:;ngını uU)'liyonııu. nand ı ı-:th"n odzyo;- ve ar~ •. ;u 

Rıı ııe!cr de "11Bllf, Koca gij'o' • 15 7 ~inde de alttan mağlup etmemiş Harp, bu n~riycioi bır haki· (Pet:Un) de ilk kabiruısmi teş-
df e diılliyetck soluna dil.'} - ;~ leci idi ırat lla.l:.ıı<> !:oydu. Artık uçan k;J eyliyordu. 
D'iİC}tü. Mdlla, yıı:e Yusufun ü-,-nı altına topl.am:ş hamıımın ne ' Mola: A<l.ı.lı Halil ,:ırmad:l orı.:Ular "fetiil,..ark:ıı;nıdadırıa.r! Frıınsızhır 1917 Cilııın H:ır-
~ . '· yapacağını lıek'liyordu. 1 iken yandan bir <;ruıta kılçığilei &11ıyü ordufar, 11135 Kıyef l:inM ıv: ı:ın) öniliıd<' ka ra· 

1 uf, ot;nılnp katkme>ya Yıısufun ı;ozfı yine zorda id.i. cinfine !!lrtüstıi diişürtit·C'rnıişti. m· nQW:llarınd· par.1 utçü bır- manca müıi:;L.::1"1ı11 ve "AJman-
.;ı,,.,, dö_ u, ~· ve ~- Mollaya oyun girmek ist<>mi • Zaim o de\TİJJ en t~hlikeli liltledn cep'~ gu ileruıc indi- la~ v~._cmlyecekler,, dıycrc,; 
Jm~ rllCŞ eli nara d&lıa sa· yordu. Duba doğrıı3U Mollanın pehhvanları Molia ile Herge- dirik'('eğ. naııaaı.mi \eı:ınişicrdi. dıııımam hllitik:ı.ten ('\- ~rouzı) 
Yll.au•I. J dan ~ k · ·d· 1 SOkma.h '1 dik' -t 

1 
.......ı. n h , manevra ar..n. r.or uyordu . c-eı 1 ı. Eıı tecrilbclenk.-r. do ı ou~ük 1 nı = ı """ e rua-

eıtn"h 'R" ~ kee::· Olalıtli• ya, ktındi oyunu ile Hergele< ivi alta :ıl 11~' lıir istifadeyi Alınan oıxlusunun rnk • ar ~J l lain) ti 1 pek 
TIIilu. ~el aMrJ.mıj tı ınc: kendi mn~liıp ol!Lbihrdi. Çok bil- a'·aııtaj sayılm:1zd1. Da.ha ziya- yaptığına şüphe <.-rıilemez; l'o· /~ok ~eyler limit cuiyorhrdı . 

, tı. en ''=' rpan .. a ı.ı Molla, her }\Af,].:! bir lal . de D.~ı ıa a.lnıaktı. . I ıon:a, Norveç, Hl·llıı.nd.a, B~lçi- F ckr.t haziranın on ytıdisindc 
• Y"De· cliak>y;ıp duş- cıkla hazmını ma •hip dü.<oüre- M<,!la <fa tıpkı Hergeleci lbra- ka Ye Fr=claki mı.ıv:ıiffıı.ki· y:ı.~ı Ma!'<'-~ l li'ransan n ctti:;ıu:ı· 

'haaımllll IÜıı<'rine hflirdi. lıim r,ibı bir alt(ı idi. Yusuf, bu- yetl~r bu oı>drınaı her icadı nının ı;1 ı1h şartlarını smm ~ -0!-
Koca Yusııf, Herl?cleci İbra- raları biltlıl'inden Moll:ıya s:ı.ı:- beoin•eeıncl:te~~ l•:ılJiliyetini is- dugı.ımı ılan etti. Frnna:ı :ırtıl; 

ııw<li. Çıqııııı.vak bn oo.ra bimdeıı de ayni suretle kor • ma verip küntcyc lıağlamW< ni- bat ed . t2rıhının en lrnr:mhk saatlarıru 
tı · ' kardı. yet.inılt· ılı-ğiltli. Bntanyn a asm;ı r-.. rıı~ütçü- yaııım:: ya lr4ıuı:Jştı. 1

1 
- Hayda Yusuf oo!.. t ' t iMall &rgeleci bralıim de ı;,.ııa Yusuf J.lollayı ~vvelii. kapana leri~ ku.-acakları k.öprü başları r.:o hdır. ":fikn .ı.ir seı; 
tanın bu çeun, <;clin ol • ·b; hafif bir ""h!ivan olmakla almak ı..tecıi. Ve kt>maneden bir geıüıjlc ılm;;k Yt'11Uı.dC ordular •• ·• ı 
ıdnö., k:ıaar nvvct.ıi ·ve kud- ··- 1' -· >-t. t. •-'-.....,- feikalıidc mahir bir ıı..ıa ıdi dcubıre havalandırarak lıasmı- ge<;ırılınesi de .düşün "'Jorıiu. I 0 ·~·arım ...... ı .. eı"""'ı 
'~ı'Uı .lwıli lıE.rli'csı hiıy 'C < ·•- HcrgC'!<"Ci, ne ,-akıt y ıJlıın na kapanı ta.Jıti. .l"akı.t Anglooıakwn ı:oııi l>u .tc- Lon · ımlyooundruı akue<kn 

altımı. dii. ·, Yusuf, iizerine gil- Yu" fun iri gö'ı.·df:Si allmda ,şeobiieü kıraliı.ıc<'<ık1l. sebep- Uııınan hı.· > jshkJAlleriııi 
f 1 1 de yere- dUşwr.dı~ıi h"'-· Jn{'.Z. aya,gile vuı-nr ve: ~fo!ıa ltaybol_rnustu. Fakat Mol- le, o kanlı lıarekett' hanüz gi-, 1'. 111:;~t!erini ı.ıev~n . Frana';Z 
~'::'oı i:':dr.,~~ .. gıtmıy()rQ.ı. - Ayağa kalk'. 1 la, ırapnna g>rer girmez ortadan ! nıplomemıştir. ' .2 t tuıhrı~ karı hitap edi· 

,lJa <len k 
1 

• ordu ki: IM;~i. H~tled .~:ı~ ns al- yok olmuııtu. Yunanfatauda a • iııhimnı ha· )Cr, Cü;ı.r. rliışnun FTııınsız va-
- lien iııtuscm' u: :ı h:1>1-1 ta dıı ><'.rd •.• ı usuf uzerırıc ı;~l: Pak:ıt, ~,ok sürmedi. Koca j lindc çekilen m\;ttef.ikkıin gE'l"i-, tamııın hammı w!!lııt.Uıdmı ko-

l 
:rııı • · ·ım ve ..ıtıı:ııa ala- . oyım_a t:U'flC mithl.kltal; ikı Yusnfun birdcnbir<" havalan<.üğı k·rinl", orent'in (;teJrriııe kuv- volımr:ıyıt r.adar mucadeleye 9':· ı 

ı ·di riı<;mlık bir } d 00 :tı· guruldü. ı vetler iııdirilınİljL. 1 \ 'L" ~cl ıJ·<"ıdıı. Bu '00'.; Geııoral 
lıilıru~1, na ılc '<"re htuın tırpan '1lrdi.· crm l'n '7.ı• ı- V<· Mollanın Ü"(.Cı-ind~n kay~- Uf.ak ıidaL:ıc, hııvad<!n kiltle (de Gıı.ll ıı"'l n ası.idı. . 

t';"d';-für,~~~~-... ~~:. ~,'~~.\lıl ~~ 1 Yusuf. l_fttl!',cl. ecimn,. m~h_a· rak i;ne dört Pile dfü;tü. Ne olu- taarruzları lı.ıı.nıııınıda mdaia- 'ı lıi F'rarı t;nıualinııı daNd\:ıne 11 
.... """""'°" - ~· ·r...t i mı~:.::: . k \"O u. Moll:ı '-ıt•··ı ·-~•kmı" ,.. adan acizdirler. "'·•-::"'eki birçok _ ıılcrt< Fn.ıı<ız ..atandıışı işti-v qa ı>yuı'ıla ı.nelı:il'etle <>cır~ 1 . . .""'. ,,ı ı~m at ryyen. 'ti- .. ...., """ • c• ....._w ı ~ "· Bu.nl F 

brn Kuvvetle h<-ru bcız;m~~ v-rıne gıtm.ezı!ı-, İşte Jd(~lamn hızla hasmının ü1.eriııe koŞu - ı ada bu yüzden .iıı ınütlafaa e- ~" <,.ıııı,,... . ar _,_ rllll$ıda 
ın, N..:file uğraşına. t 4a Hııı:;tlr.cı g • salıiar bir peı1 • ""'1'<iu. dılrmeıwştir. Paka.t, Girid, he- U§JYl1lL <,'lZD"ıi'Sı all.ınua ya 
lııte Mdllaruo> tırİııuıbın bu 1 ı • olduj(ıııw . "rH iı:in e • Ber!'lcet verSin Yua• f •. daha lc.Jıariıin • bıı,giiekü · .dunımıında l maktanrıa gurbette ailelezit1de 

rl<ı.n taşıy<'..-d.u. Haıllnılllll Mır ne olmaz ıyc Mrıtlaya o- f·wel da:ııraruırak kaçtı. Yaka . ı en büyük strat<:ıık eh~maüyeti a;l'.;1 ~alnı: · paha.sına ~a ıı!E 
11,,....,~ ..ı•--~'nin __ ı.u.,· c:l• ım lMWJ'C'>:du. ııını ' Jmrtardı. 1 .haizdir. Büyük ltuvveUede tu- muraUt<t•y~ devamı teıun e<li 

'" 15•w•-""" _,.,.., y. eul • ~ d ' . ! lıulmııktadır. yorlı<~<.ı. 
lııuıdz.n ileıi 'gcli ,, un m-~ '· ,..folJaya Mvlln~n bu hareketine her • Alınanlar •al h v.al da 1şt ı Jur Franrozlar) dt>nilen 

7.~tf' u ,.;_ ·._.._"' . .h- · par, vurmoıktı . Y ut da nur kc&ın ~~"' aı;ık kal•roştı Nasıl . • ' mz a ar k" · G 1 (d r·-·"' · · i - n, "'uwı. ...,.,ugmc ,J!IE' t""Un:t 1 k k k k lı • 1 st • N '-·· .t • . y f 11'iılumivet tanin eir.ıeın.iş, ruğer unstJo cne~n e """'"" l 
lıvım!ıf<ına ı;üı•ooen bir adamdı j • .,. ' a anı· ı& ıvnı · ag · "mu u · e Ouwış n ·.. Mstı t raf•-:. · b"l · hl ün ilk >· v · d etr fıııa toplı 

. '-· b • .ı · . · lama.it "<' zorla ,,,,..,.ı.t i. n"n•J olııp da """'';ım;ı..+u·· • a L&U genış o geıere sa p < a r. <" a n-...,,,., ~ o•"' r "" - .,.,...... ~· · • JM·•" ı · · Akd · nan bi- a ~_.·-·e\· Fr il '"" vr'. ,,-· ı l.tolla, Hıııve!cei İbr.ıhim nt>İl- M il . k lk k lk o ,..g,, ( olal'lSlle dt'b'U cnız .• • vıı~ 'AULU<> er aııı-
li ğjbı ya~ak isteruczdı. Has- lı•-P.ıı gibi aıt::ı "di t . r . 

0 ""··ıi~ ·~ ar hra .1• .de hava. orduları uı;urmak kud·ı· sızla:ra zaman ge1;tıkçc iltihakla 
mını f'nll~. ı-mlla kı "'Y1. 1 W. . 1

. · """'"e il~ ~az. ,m~,_ b' m ~ ... ~~ e ' 1 e retini kazonmı~larrl.ır. büyül· bır iı:nV>'et haline gclmlo 
.,,,.~•- L°'·ır-k ..n-, ""- •· _hcrhanı:ı bir pOl-Jn .. :nı:ıı.her çırpınar .... ır nara........ G" . . . Fr·n • +o l'l . ab'tl "eli n CUC .;< ....... ._ ... ~~ - h.uı bar .L· ·1 - ~- _ Ha da ma•ollaJı ·'-•-'e • . Jl'ltte, ııimd;y(' katlar alJLaıt owdL ><I 4 ffilJ(; J erJ r, 

:rıınrn..w;, -hlh ı·ı. .•.. ,nM. . . ..,,, oyun ...,ııı ı C' uu- y .,.... 4UU" _,.._ __ 
. ..,. ,.. ~ . ~ u• ,.., şim r ,.. ffi"'1llll4ta göre, anııalı. ıki ha- dl'> Gnal.'e kimdir! 

•lı. _ . Mc.Jla.' Adıı.lı Hıtli! sarmada ·· .• ( A ı·l;ası t"1r) Ya .meydanı vardır. Girit sema· 
BıHı: K0<a Yub\ıf gibi bir smı bu.meyılanlardan ve tayya- Gen«ml Chnrleıı de Gaulle) 

')lelıbv:uıın kırı«ı olıtıak!ıl noa-1 1 re ana gemller.indeıc havlllandı- ismi l-.aaira:ınna kad:ır, 
:ı;;U;ı ycJıtu. ı nlac-ak uçakl:ı.r ~·akından ve te- Fra=. aı;)u'ti ınıı.hfillll!ri hari-

Molliının tırpaulıırı . IK'yirci • 1 1 •b h 1 zckleı müdafaa e<Jebllırler. 13u oimle .ıııç uc·ı lamzımL<; bir isin• 
len, eEJci pebm ı:ıl.vı l•l!lec ..,. • • filolar. Almanları ad,.va tevcih cleğilcl; . KflrııliEi 19'0 yılı ma-
<;ılı::ır ığı gıöi Alu;C>yıı da ha)'• • ,ge ecı r a ım cdcctkleri h•va ku 'tileri kar- yuıının 25 mde generailığe terfi 
ıvtier<: du7ıirdü. _ _ şıımıda h<·men hic bir ;·akit üs-· etmi;; "( " =nanki FrmlSlZ 

Afü-o, t.e:krar tt-knr }anın • tün bir ,•:.ziyete- ı:ırcmezler . Başvdul 4R<'ynıı.ııd) un itima-
1d:ı ilt'l't> ~oyk'oi:""' w Cihan pehlivanı KA AHMEDİN J . Almanlar, bu tc:ievvuka gü- dını ka..aı.mış c!du!;undan milli 

- A be ba >t.lıretlik ne nni>s venerek, ada nfW:larmila ·~ miidı.faı.t ııeı:areti müzteşaıılığı• 
be?. USTA, S 1 LAN 1 büs" koyulmuşh.rclır. na !?'dmımış kıymetli bir •Fran-

- · · · ' " HERGELECİ IBRAHl.M T k B hl" 1 A.da son erin<' kad:ı.r müda- sız tı(·fiuır. Fııınsa çöktüğü za-
r _ B:.ka be! .. Ne ~l Utıta· ·üt aşpe ıvanla· 

1 

faa t-bnek üz n :, ırıühim impa- mar, co.ıer.ıı . ,ı"' Gaı.ıle bu.;usi 
hklı el E:Dl!C tırpan uruyo't' b !, rının en üstatlarından :ve mt:ınıtaı:lanndan para.torluk ve Elf:ı. km:vetı.erile: bir vazı.ı, ile Londr .. da bulun -

- ··· KOCA YUSUFU ~n ,....i, kor•·+.•g"u ı.;b>11l edilmiştn·. Tabmtilc bu mata. · ldc-Gaulle) 1800yılı 
- J a.swmın ıki dırherulık ye " Y""' "•u kıtvv6tlet len bir uum mottidü ilvinı:-ıU..'l"ıillııln 22 strıde •(Lille) 

riııi bulnyor -be'... pe. lıvan'nrdan biri ,ye •bir türlü ortadan çıka- ve zulılıdır. şelıı:in<Jı- duğınuştur. B:ıha.sı 
- · .. ad ·• b" hl d Alm&ıılar, iniııtc uyyarc mey- Paris kolınınin .felsefe ve ı-ire-
- Hepteu pe/Jhvan bu k1Z11ı:ı ram ıgı ' ır pe ıvan jr. <lanlarını, mı~va elverişli hivat h,,c,,ı;.1 idı. 

be!. • ~ ı • • ı Juııtııwı 'ile hiıkire nokt8le rı is- · t dı:c Gnulle l Fnınsız h~rbiye 

~~· paşaıan'. sat
1

ay ajtatan1 1 HERGELECi IBRAHİM ~~~ticı~ n~~~rt;ı~~ek~~~ ~-~~;;~~~~~~~~aı':! 
vo beyleri lıfolla gibi çok az peh 

1 
getir~ kuvv~tlert müsait i- olan p,,ı ;uıı ( şİmiliki Frnnsu 

liuaıı. glırnıU., olduk ından bir- Adalı llalili Rlf')·ıbadan luu,>1mıı~ ~e l':ul: t.. ~<'tin g~ İ niş yı:rleri hazn~arnak ;ı;tcmiş- hükiım(~, fi'lııı M:ıN!;Rl Peıa· ) 
liirlerme şciyle t>1Ciyltl~ı>rlaı·Jı. r r"IU: bir pdııli' ' r. ' Yalıt ''\ll>NI S.<\BAU., ..tlton- leı·dir. Takviye, alup gi~ecck ! in emr, nltınJa hizmet etmiş ve 
-Alı huzurcLı lıirffee;ı ı.ut - lanı•da M. liaai Ml'2'~t>l'in kal~nıindoo okuy~ııu. Bct<- I hıı anda Alınanlar, inmekte 1914 timımıi Harlıinde IVer-

a&.!.. ı "'· -. ~ 1 devam ediyorllir,n.-ttwiı.ler.de duı 1 ınudafaasına iştirak ede-! 
lialtJuki, buna nnkiı.ıı yolıt..;. en ~iddetli hava. atı ı;leri altında rek ~n !julle pattasile ·yaralan-

-

r r " 
IIi 

lngiltar.;ni;ı yanı ba:;~ıda ııa...ııyor 
( V i c h y ) F:-o.ns .. s,nın t ı ıHtı ağusıoouıı~ 
!; ll'ŞISlna d. dn1iş • ür ya ıyım F nsml~l" . 
, r. nsızlcıra ve kuvv .. tıe- _anııcı c ııtihn! . ...!' 

. '<lire r ve bunıaru-
rıı:ıo bir kuş ha ı.şı 1 t':ı. 1 t.il olurı9.nıfı#. 

tı= ·Uf ta ıcr'ayı harelmt 
u r. • ma:ileyh gene- knvvl'tl ınin ~'"''~ 

l' !l.)(C tetfı cttı n ı;&m"a '± ll'1• tlf' gün sonra (~"': 
cıı <:ıl'nıı ı•~ha ınıroıu "ılıg1na :ımlP1ıcın•&.eııi vaJJ • 
tayın oııınııu::; re uu urıııı kuv. :. 1 • .0001 ııı• 
\ t U3 V' l.l mayı.;ta (Lal)n) ~ıur.ndnki tnt ..,, 
yıı .. ımıa V1I kıı:ılı mu. rwı !n~ıc 1;rlı>' 

.ll'C" l~ 'O ve &l ru ,.,..." '- •-' "" J 
1 • ,.._ J·~ "'m ve '4'V~ ,_,._. • 
..._,vııle) cıvı. lıl no.,, 'd~an <·ctt,C.eğirı ,)Ilı!,. 

malam fııal ve pıırlak bir l'ffi • İlıgiJt.., Ba~tk>lı 
re ~. k Hınilj ı. 1 • ,. 1 ı.,e hube dev:ırı• 

,..a.zı . :ıflfıs askerkırin F 
if ıle;ıiııe goı~· (d• Gu • ı•J trı ·rtıııııoı!': tÇool 
k ic:ıp yardın 
ımı:uı.; .'ııdaij r:ırhlı 1ıı:kamn ıcnn y.ıp:!acagHl · 

mııvMt::ı.a:Zyet.J harcklib 10 ma- eru d ı t tı.al 
'"...._.~ ·"" d yo. u. ş e iı!İt 
J~ &:.ıaı-a 'iL' 1"8iliit.Z o.r UHU t..-ı.- , ) o;ı .. ~a ırı:'..:1 
raf1'.l<lan yapı.lan hJ!men lacmen ı;ifu. ltı.ı ~rile ~c« 
yı:gazıc m>ıvaf.fak.iy<!tli ruıı..ıri L talyım ıusı~11>'. 
.ıarf'.kd;leai tPşl<ıl otıı.:ekteclır. mlcr' oymya.ıı triif1" 
n·!I~ıı .6 sında ltl<H>aıtlıle) vdtlerı ıÇadı 111•' 
Wlaoı>I. biı t~a:na Paruıe 1'ıem<uıı ~ıür Frıı • 

Javet C'dilıyortlu. Kezxfori Par.ise ~ 
ge~ce d<>grudaıı ı.ioğnıya lıuş- :rı~ıl harltiflf'" 
ve1<1! tm-.a.tuı.Won 1'.aii l eôil i ~·ıı 
ve harbiye ve rııil1i m ua oıe- • '· ! Hu,. F'r:ınsn; pl: .ti 
zaroti mW<Uıı;e·lıtuın tııf in o- {usta IBardia l y:ı. P'ı 
lunıııu~. ~ 

(rle Gaullc) daima .urotörlü ier taımından ynfi'P• 
ciı:ruUuWıır lelıinıitı !11'iicadcle~- da vır;;i ınlkr.:stıı. ııl 
.ıniş ve• hatta [!.,{ yılnıch il'nvı- ve ~Tııbruk) a rı<' 
sannı bu,mıU< ü oli.Uıtiııi ~vvoı. Y= uvvc." • .lcrinill 
den tahmin , mış, ibi tbır Ül'•I- mclt h str:ınnda JJı! 
sas oniusnna ıoulıtamz) un- maııc:ı döğüı,<t!ilcf- tıiJ!: 

- 1 b lere i:;tirik edeJl 
va ... ı ır eıı.cr .de Vtı21P ~t- kııvvı-Ucn arasıııd~· 
'llli~ti. -~-~ 1 ~Wıineh-ı üzerine ~ 

l'rıın.<iP'Ja:rı v:ısifo:ve W..vrıt [ ı;ıp Mtı::ıra [~!JnlŞ 
General (de GauYe) ün ıı.ı;.o JiTıınm;·. sipahil~ 

ha: irnnıillll l 8 mue Fnnsız .,8 _ m Jstemlcke "İİV' ı,:ıt'ili 
tand:u;larınn ka.qq u;ı.rwgı· hiUı.- eh. HGr FrahBlZ rl 
b " 1iistarun w ( r.:ıill 

e bütiin <lüpµd.ı.ki ınu riy t de ek .. ık mülrırıı 
ve i:;tiklaJ taraCtarı Jo'r.usoor r 

~Jı>riııdc tce\r ya~·ı.•-n .lıali rnı: . .brdır. 1""~ 1H1ir Fran ız ~ 
kaiaınazdı. Bu }ıskeri dt>hiı.nın 
d t b . ok ln",ilİZ de:r.:z J<ıı 

avc i uı: yerlerde hcy<ıcı;n- '"'' 
ia karşıl:ııın.;. eı::·\r bi c ı;ı,;·dt.e :· 

Nitekim iki gliıı wnra yani teı:J;ı·. 
00 Haziran nr 'l • Ut "' h ükl. 
tı de Ganlfo. ü·"hcr oorf'iW bıı
ıınıırları;a lıulnıı nnl:ır, n;.itt.E:

fi.ltlerin d:ı.vm::ma m ., ~tılıes-et ıı-
ğ!ll'undn, iltih«k 00.·re!< •lıilı: 
Franıru<lanıı şefL. o1ar&k rcs • 
men t:ı.ıııyordu. Bıı ıııoı'otlc tou 
;;en ç Fıaııı;aı: km ?.:Ki· r. ı l n }I. 
terede )'aşı n hı.it.ün Prn" ' •• 
lRn ıdarcsi aJtınıı..al&ı, J:unı.ır • 
dan maada her h::.ıı i bir veıı:iı,. 
i!.:ı kendisine ilfıh~ .00 ıı M
sızların zayısı da bllgiiıı mülıim 
bir ·clı:ima tı:ıı:ıı? eıııllu.~ttı:-. 

Sıutaıı Hamid, değil huzmun-~ int'nkrle çarpqmal tadıriar. mış Vf e:'ilı edilıni ti. (de Gııulle) 
da pelıbvan glinJlltiıw&lc pehli- ==:t Boı;ton radywu, Almanca Almanyr.aa l.ıir ~ n- kampıı,da 

l
vanlarm y tınlı itik gt>I'l' • .ll'k ı . yapiığı neşriyatta , mütearrızııı esir ık~ı tamam lıeş defa firar 

l b.,_ d b J f k t Hür FnlillUZ .Jr;n"\"\'Ci.?t~rı· ;n 
twııC"%dı . _ planörlerle de km·vetler , getir- eı;e '""""n " u unmuş, a a 

Y ut, Mhllar ın tııpanlarına , diğini bildiriyor. Du ya~~şı 'ihti- her defwıında yıilı!'tlaıarnk ağır ' .t.aı;,ı..imJ 
~~- ırıuiuıı....=la~~,vk.alad ... ,Türkiye Futbol Jstanbul Edirns ~~r~ydile kabu. ı:tmci< zartı- cezaları .. mahkiım edilmlşti, vı:ınıı ~~':'f'ııı;~~.,~~ 

"'"' """'" , ' .. ~ Al •·-- ·,·-•·-'- d t 1-lutarelceOO.. eonra sız <lenı·., ıve tı~~~ kuv·'-"'---'ıı1rı ..,ana ,.._., li'T tu'pan :'r \<lh· <' B" • •ı• v • s• • lef manıarn.o 11~,.....,,1 e iJıra- ~ . -·- ~'""' 
•· ,, ip cluş' yordıı. !'!oııtıı. ' .. ırıncı ıgı ~ . ısı· yarışı - ca teves...W etmderi. ·haklın bir 1 lli " . müta:rekeı<inden 60n- ri~'ab<ltiıııı tnyı.1 tılnnuyordu. 
!Molla ne::Gd ı- d.ıı hafif ve ae;;- donanma karşuıır.da beklene- ra arka~la.şlan gibi mülii.zim· {de (Bu zat bugün hür ll'nı.naız llo-
~z ımıı VllT1l r•'du. ŞQylo lıır liaHalardaıı beri dn:wı file!' lııtanbul • E<time . htanbııl 1 mez. o bir yandan, şaşırtıcı te- Gaun~ } cı .. kurtulmuş ve 1920- nanma.sı haş mıınandanıd;r). 
llııkunıışta ııo~lıık ım.~<lcn ,,_ 11ırkiye futbol gı U!' bırmcilı ı aı aaıııda yapılan 19 ,.ııa.yıs <:ıisik şebbüali-ri önlemek ve karadaki 21 vll;Jı.ow<i Lehistan seferinde Tel8HUl2ill! ı;ıoJriıindc de hür 
damı <lil:niriivcriyoı'<lıı. mu<;lan nihaycU&,ı:rıi6 n<:tı<:<'d<ı! lt-t"l1luııabakasırıın ikinci lcisı:rıı- i ovnak tabıycyi karşılamak üze- Genen) IVı;eygandl in maiye - Frang"' uvvctlerıirıi.ı:ı .tarııın.1ilıe 

İşte. Mollanın nıt;ıilrcli bu Adana bö.!gcıriıı•" li yı;ıE:n nı l~kil &den Edirne . 1manbul re, armıı.dıtların da f&aliyete gi- tindt- buıurımw;tur~ Ilu seferden ~landı. Zaten bı~tıırcdl) bıı-
t•ad ıJ ı. Zor oyuıılal'llırla bile tkeeir bölgeııimlc l..ocaı-lı / yamu dıin kemali muvRf!aki • rip giremediğini ıpm,lilik Cf;ren- sıonra Ji'Tam.ız harbiye mektebi lunan ~~ ~ıısm:n ';Oğu 
'tiı' ı<up!eo;i, bir m:uıcvra katiili- Gcııc;l k, Sam lllı bel .;:s;;aJe de , yelle }~ıl r. mek mümkün olamamıştır. askeri ı.arıh öğretmenli/µne ta- askerd:. &niacıd:.u.ı bir kııııııı 
yet i ,, -dı. Tıab~ou laltımları binmıliğil Dfuı sabah 11aat altırlR Eclir . Ad ya karşı indırme çok '1!11- yin Nlılcn ide Gaulle) .ınektcbiıı (Dunkcrl:I b. tahli~<Uil> sınmın-

l.I-0lta ı.asıronı nf·ı edt"ll utıı· kazanmuılardır. ne<l<:n hareket eden 21:1 biıı.iklet teresandır. Bunun bir taciz, 0 • talim beyeti ara.>ında da yük · • da İngiıı.enyc ı;eqmi•lerdi. E.ı 
l''lijmı bilirdi VI' haımıın iki dır- Fikbtürc nv.aran 7 'feıWllUZ· çi çok mımtazam ve 0 nisbette yal.am.'l ıuahiyetini g~ip geçmi- aek ırfnn ve J?Ulak zekisile •te- FJ:-ansız ıw.kurleri ya dl'r~aya 
:ben.lil :ni katla g&: ara- , · 'Ililuıyetlonecek olan rru!K • d•' heyecanlı geçen bir kOfjllldan yc-ctj;ini ruılaınak ·l~ın ~ok iııti- ma.vuz etıruı,tir. donmek veyalıutı da l::gilte.rede 
ımıca bularrlu. küıne n,;açlarım nıüteitlrıp T\ir· tıönra Topltapı sahaı;ı önünde :ıar etmiyceeğimi.zl ..anıyorum. Mare • Petain / li'raa.sızı<ır- , General (ıi" (lım14e) •Üıt'Yantrıda 
Yı , uf, ·· tiiste yedifi• lıeş on 1 ki_ı,c futbol bırındliği mat;ları· yarıııı ikmal rtm~erdir. j Adamıı muhtelif nc•ktalanna at- ılulart .b&.!fk. umaodar.ı bulundn~ı kal.ıp lı Ur l!'J'anraz lrnvv rioe 

lror.uı..tln ı;onra Jıaalaui<8lı. M l:;a;,ılanac.U<tıı. Fııtbol fe<lc · Yarış;;ılar Liileburg&2dan ge- lıyan .Jmvviıtler, ~ddetli mııka- S."Tad <ide Gaulle) -mare'8lın .iliihak etmek ~ıklan aı:asında 
Çilnliu llloUa, lwumıınıt güz . ıısy«ııı maı;lıınn ııu şdnlde ya- 'l;M-lerken basta kaza ksymaka- bc>leler görmekle beraber, yer ya,·C'rlığırıe ta~".in edilmiş, 1027 ·mulıayycrr bırakıJtlılar. 

nçtınnıyorılu. Giıı~ git-e:· gir- pi.imasını k;ırnrla"1:ırnuştır. mı eılmak iiLerc kesif hlr halk yeı· tutunmakta ı•e ı bir yanıian yılın a 1:ta,t JlÖ!'mek ii:ı;ere kıt'a· Büyük Britaııyn :kralı ağusto-
me?. Ytıt!U{a .ouıeyuan vwı ed.cn Ankala ııaınpiyonu Gcnclrr tabakası. tariıfındı.ıı karşılan . • da ' bei<lenmelttedirler. lara gimdet-Jlmiş ve bir Pİ. ' auzı 24 iiııde l:iir F>:ımııı.z ovdu· 
oyun~u k nrli yap1yordu. . :Biı lıgi ı~tanbul . Beşiktas, ıı:~ki- . Ada, kolaylıkla müdafaa ter- avcı tabunumn kuma.ııdanliğı. sunu tcfıiş etti. Bu .kalıı-aMlll 

Mritıarun son.~ct.ı, Yusn- , anlu'ı· _ P·~~~"-"r vr Imıir vam ınışlar ve mezkür ka.abaya ilk tibinde eokulabllen 2elllin .iırıııa- na taylı . olunmuştu. kıt'alar Fransa '1lltıh:ııoebe6iuin' 
f ......, ~"ti .,. ~- ~--,-.. ' \"aran İzmir bölgesiu..ien K•ma- 1 'ibt' -~ • t... k .,.,_ . ] ••" .Lı. b ' ~ ~"'.'"" """'. guıı ıarnıı.,.u. 1 ~·iyonu Altay takımhıt"ı bu böl- • annı · ıva = r. ........an ııv- .uJ :ııı~ ..,.nra yeniden erkaw- yara arını .....,ıyan zm ... ara a-
Yu:;tıfun ~rtı.1.- l.lrr•lln ""' tlen!'e j "eledıı ı;ıampiyonalril" kıu'ı;>lar le ı:;üzel bir saat hediye etnıia •

1 
vctıeri , taıııyabildiği ile illini ba- harbi:ve<le.ki vazifesine • döneı:ı lan, toplan ·ve 'tll&hıemblerfü 

'haı;~~e .ı vam etm~me 1 ~~klardır ve dinıination usu- lerdir. · j şarmıı.k mecburiy<'iindedirler. (de Ga.ull<:) ·F~anıııı. .hükümetil kralın önün<lc mükcmm.cl_hir .. gc: 
~"", . .,'}'--' uy··.,.:.•, ., __ ., ....... _ı m .... yapılac.ak .olan m.ı~lar ı1et".· Nelıieado sekiz saat 25 dakika Nakliye tayya.rel~ri •ufak top- hesabın; In.kta •!randa ve :Mı- Qıt resmı yaptılıar ve gorııldu kı, 

n ...,ıuw ~- v-~u,.... "'" ki 'bol da İJ>.mir • bölgesinden Alımel lar, tanklar, kamyonlar .indire- sırda bır tetkik ~yahw yapmış hür Frn.ııınz htt'alan yeniden 
Y ·--' ,,.,_ ~ >L- •· d ! ce;ıııde ıur ve tu• f)ruıtp!• Z 1k 1 .. d·'·..,.- _..._h k ·~-'• -'·--

Umu ....,..ıııc:a ,..o,,.. {.., ur - t . ~ . .:...~ktir .ümlitıl biiinci, Eakiııehir bölge bilirler. ma , mu ..,....._ gıös- ve ı~. ooncainde FT. ansay.'31 ~,.. e_ye. oşuµ ........ e ._.,,.k bir· 
... yonu ayın ""'""'" . . . "-- .__"'il·-+ .. ke.bil •t--''-' Jl>ilq.11 1 k 1 ııın .. .,,. iume&lin ikinci Ali terilecek ....., ı,,~e gcıre dı:ği.- döndil{:iı zaman milli müdafaa 'Yl"' cu.o.ner. 
Mhııa' r •·<>" t·bİ•""l ru ..Jan. l• Bu ma~lar 21 'femıJ111za .· a_· .. .. .. ._ __ . LO·.ı~; ' .,;ı· . ., ""'" ,,_ d ili 1 k bu 1 h uçuıwu, .ı.unır .,.;'6...,;nden . A.h. .,. koınitaı.ı ıınmmi katipliğine ta. Bir 1neı1iz ~-.,,.~:..:~:... 

ılı Hasım hir:;cv yııpmadı ıı .ır "!' . nyN f'f\e<.'e YE" a 1 ınet eQle~r dördüncü, EııJ.j. .Mutöıılü ve aırhlı ı•ıniidafaa · l ust M ·ı h b l .....,., ,._. . .,,._,u., 

'ruu:ı.;~~ ~:~'· Yw.Qfll ~~·balıöl<~ .. re:ıuıt~t?~t~!I tTI:~J~: ~i~~: ~~;:~~~~°:e'.:e:Ü 2:I:F!~u~~!:aı~~ Bu tıısııtiil=aınr ulun. 
Şımdı, Yllituf ne yapar;al..-tı ?.. ........... ge e•"" ıu ... ye ver e- 1 goıriııden INihat yedinci olmuş. ,.defi ve tard mıınzmnelerile elale kuınand&ı:ılığma getmımiş ve mw; olan (Mane..'ıeslx>ı· Cw.nli~-~-~·~~!:!!~~~~ 

1ıkri<ll!< bt.ınu dtlıtınüyO"ı-du . Jd.ol- e&l<.br. l J.Vdır. hücumu kar.şılamak iııtiyecek. 1939 yıbnda ıilbay iütbesile' be'. -----
l;ı., uJAe atıamı:; l.ı.a>lllııru bek- Basketbolda lstarıbul t.ıwt:nıı . Edirne _ 1stmıbııı .lerdir. şinci Lonın ordusu kumandanlı- ' ~ 
byt rciu . 1 Ankarayı yendi Y&n'ltnda 3 puvanla her ilqü de Bu .teif<:bbüs, samimiyetle jti. ğına n:Jı:leililmişti. r Şul"'1t., ddnyal.ou UolOŞ.'Ut .. M't'eoi. ltlkel«ri -:: -

J{rıoo Yuaufon aeııba daha yııl Es~r bölgesinden Niza - raf etmelıdir, muvaffak da ol- Yeı:ı cılıan harbi ao1ıur ettiği 'Bugün a.. e'.-..:..tnd"""n itıb 
p:ı.c.:ık n var nıı rı• Yuımf, bir 19 MııaıısUı. Ank!U'ııdı·yapılaıı ı meddin birinci, 7 pu,·anıa O& .masa, Alman• ordm,-unun .atıl • zaman (oo Gaulle) ı bu ı vazifooe ICI'" '"" 
i!<i ,.] ~-ı...e ~i~irdılrt.eu ııoı:mı Aıık:ı.ra !ııtJınbul muht · leri man llcinci, ve 8 puv:aula Adi Ü· ganlığuıı isbat 6den parlak bir bulunuy®u .• .Mıımaileyhin ge-

l;i:;:nU&.e ~ rok !ıummı b:ıSkPtbol tooııu.ı. fstanbııllola· çüncii <>lıtıllf/Jaııdır. harekettir. Ancak, Giriı!in sÜ:lc- . neralllğe yillı:solmeıri, yultarıO ~ 
tek ı;a""331ı ııu..ı..,,..rı.k allına nn 37 - 17 !!alı"bi"""i ile- Jl(l'ice- ı ,_ .. _da, m"-'·'· 0

· 
0'-'·mını' . de•- . -,.... ,- ~ ,_ #~-:.IJ l f .._,, ......,_ - 8 "' ~ da s<>ylC!ID.iş ö1dııgumuz g.ibi 

aldı . ıerrru:ıtir. Sta.n U ufbol teJdiyerek her • hlaııleyi ~i- 1940 yılı mayısııım.ıon beşine ı 1 
Molh :Jta düıpn :ü. Ne o- iti. baka :ıooo nf' yakın bir biri ili "i lecokleı'dir. ---- ··--· 1 ııı l\'VI ( f 'I 2. KJ ,A H'' ;.Yı 

Jac:ıJ.:tı ? .. Yus· f. hcyha.ı ıı;ln- scvirci kiill$i taufnıdan taltip DC g Girit >indirmeleriniıt , alacıığı kımeybry bır mecburiyettir. Va- • llh. 1';!? f ı l.C3 il ~ı( •v 
ıı ı, Fcn:ı h:\ldc d·~ ı.inır!eıı-

0

iJm!J;, t>~d~n krbıyeııi gene) - l.lflziı'anın ilk haftasında İs- sonuoa göre, K>brıaıı. karşı .da ziyetin :Ja~ağı aafbalar gözde• f'!:f!l'IAND GRAVEV-Jcı>.t.ı eLON~ Altın ""..sil o 
nıı ti. rli•l·ktöı·ıi General Cemil Taner ta b bls.ıklet birinciliği yapı. \ taamıGiri'diz!ua !P~~ilebilir.1..,.,,;ı·zı.e bulundm•u1ıırak ada taze kuv- . •DELL. Y:ı..,;f!ıklan bu ilimle :mnol 1 yf'<:anl.ırı ş:>l· " 
Yu~tfım Mol"1yı fok ~~ letım~J mulıtelıtir,ın bu mııvaf, ca.k . n muu ... aaaı , ...,...ı r vct!erle de bc.slenCC(!ktir. ı dilnya'ln yık,U>wZ' bir ubi<lc kur- dohşet v• r·•n 

l'.U"'1.y"1'Jl.I< alta aıışı ~:ıh• · reli. ı:ı.ı.;;, (ttr.r'ct• ci. :a)·ı q)()rc ları 1~ . yarı~la:.a m~s:ı.baka. hıı. • için yalruz bir ~re! mesolesi de- Her halde adanın zaptı Al • du:ar. 1 .~.ı· 
). u·;uf usl:'..lıf,ı::ı ı:;osteriytırtlıı. ı; oı l:u v 'lstircn bıısketbol rıcı olarak dıger bölge blııiklet- ğll, ayni zamanda Alıdeniain ve nıanlar ıçın .biç de kO!ay olma. Seonsıar· 3,45 - C,30 .:ıo ~ansı:ır: ı,3 ' 
_ }fo'.iı1 l.ıl:ill.ı:ıii;lil.. A.\al>.l:ı.~-f a; .r:ı l'CTiZ!ım•~ tebrik ı:tmiı.-tir. <;ileri de iştirak edebileceklerdir. Mıgır kıyılannın emniyeti ba- dığıru zannediyorum. 'iı:•S:!Cl:.i:S::ölİİll::ı::== .:::::=ıımmmıım•lll-111""' 



ce.ı, ı ... tı 1 .ncl s:ıyfada) 

ümidini vermektedir. Bnhis mcv 
zuu OJan hür Fransız kı LO..iarmın 
miktarı ve ne gıbi ~:mlit içimle 
Suriyeye girmuj olduı:;n bı.ın
memektedir. 

eden bir Fransız o.lbayı 1 
Londra, 21 (a.a.) - .... urıyc 

hu<lu~u'ldruı müstakil l ra :.:.2 

aja!lstruı. g en hır tel~1a gö
re maruf bir albayın ku ::nc:a
sında bulu:ıan bir l'~z a a
yı:ı.ı.ın Sw·iyeye girmiş c I:ın 1 :..r 
l.< ra:.ısız kuV\ etlerine il ihak t. .. -
11.;ine dair emareler \ ~rdır. 

Fills!iııe f.'N)P::ı Frruı5ız 
tnyya..-ec.ueri 

Hayfa, 21 (a.a.) - Suriye hu 
dudu;. •. h.n gelen ,ayi'"'' ra göre, 
bazı I'rrıısız pilot' n t · r 'c- 1 

riıe b •rnb r Suriycden u :ırak 
civar 1 üttefi • m0 vdanh:mr..a b
mişlcr :r. Fmnsı.ıw h n lruvv t
lerine m Jb!lP yüks k ri .belir r 
s·ıb:ıy Vichy n E .. yru• r:ehr i -
tir. Bu subay g1.::ıernl D ~·f:! 
g··nd • · en talimatı hamil bult:n
ır ı t" lır. 
Fraıı....ız lı""a na.z!n B<>yrnttn 

\ ı •l y, "l a.a.} - V. T. B. : 

(Baı; t rafı ı inci aayfı:hı ı 

tnyyarcleri llusul civar:ındu bir 
garı dn bomb:.ı.rciınıa.n erler c ve 
bır çoli: kım .enn üliimur.e sc
b b.y~t verr.uşıerdır. Ü<; J.ngi.ız 
taJy.ıresi de dün MaJtlalnn an 
b..ı.....1l....rwm4l.D (.,..._ ıı. a de ı:ııi-
lum lıa.s:ı.r yapm~mı.,,ı .... ruır. 1 

hua....,, 21 (a.a.) - Reuter: , 
hu .... a!l.iye eh armdaki son 

muh:ırc..:ı~er e esır edı c:n lıuk 
suba \: ve askerleri Iı k ha :se
len ; cimı u ~TCtt ... rinı biı.Ji
r) er.ar. Bunlar H bb :y :/e 
g ya manevra yapmak ır ::ı g" • 
d i!dikıeri.ıi ve om 1 ic.;ıeleri 
içuı hiç bir tertibat ruıntr.adan 
bıra.ln dıklarını bildirn1 işlcr<lir. 1 
.C.ınlar ...r .... k lıürnyetıPin Al -
man arc. ~tılm, ... olınaP. elan do
ı~ :-ı n~ et ve ınfia' · · i bil -
dirmekte ve .me ru hüktimdar-
1 ... rı c ..... ı te ı e L ' 1 ı n i
b<> kar111 sacla.ket e.'"İni teyit (._-
rı '· dir'er. 1 

>J4 an Lın.Ginin yel'j bı.>yana.tı 
..._, ... .ı.. ı:ı..a.) -- n ~r b

d • ..ı o .. :ı şarkt..ı. hır yerde Re 
ute!l' a · n '.llln r u'lı:ıbirıne şu 
h~ :lı Hrm · 1 ·r: 

* - 1 s::!!ta::tS&!' 

17aLiy de nalt<l 
ve tayin er 

.At:l· "":'a 21 {Hususi) - Mali
ye \ c..wı.._;;.ı de yeni tayin ve 
n cr _,np • .mı.,.tır. 

\ ıd:ıt Umu..-n üdiirlüğii şu 
b~ mujuı u .ı .bet 70, Bnhı va.rı
dat mılda.rü Urfi 60, Tokat va. 
1 t müdurü uust.afa 50, talı· 
sı t muJ··ııuıfü ı.o .. trol mcnıu· 
ru Metli. a O, merkez muhas ... • 
bcciü~i tnhr.kkuk şu~ müdürii 
E d 40 lira asli ma.::ı a teı fı 
ctmi lerdir. 

Tcv ..... a ara::i komisyonu reis
li'·lcrir.e fiıkrü. Nuri. Numan, 
Hüo..7ıii, Nihad. İhsan 150 şer 
Sa!filıa:ldin 175 lira ınaaş'a ta· 
yin cdi mi;tlcrdir, 

Tc'\·7.ii arazi komisyonu nzalıl 
larma Nuri 150 lsma.il, Sala -
haddL'l 125 şer lira maaşla ve 
en memur!t•klarına ria ~ai' 
İbrah"m, Sükrü, ~rif. Fethi lli 

· ı rn inaaşl:ı tayin edilmiş · 
le Jir. 

A 

O ''a Vali 
n1an~~ t~k şartı ? 

(Bas tarafı 1 fncı e:ıyfada) 
fl'alii. t Bey beklemediği bu tek

life karşı ~amadan: 
- Şerif ha.zrctieri! der, ma

lfunu füinizdir ki Bağdad ,.uJ.i. 
liJj çok zor bir .iştir. Deymc kişi 
o.raya lıfilrim olamaz. 
Ş~if itiraz ve ısrar edince 

Talf.t biraz duba açılır: 
- Vali olabılmck için tahsil 

ister. 
- Ben Üsküdar rüştiyesinde 

okudum, Şwhadctnamcm de var! 
- Öyle amma. yetmez. V nli 

olmak için yüksek tahsil lazım. 
Sonra bu bir ıbare.me tabidir • 
Önce maiyet memurluğu etme
li, kaymakamlıkta ehliyet ve 
kıdem sahibi olmalı. Ondan • on
ra mutasarrıflık.. Doha sonra 
ücüncü sınıf v.ali.. Ontl n sonra 
ikinci sınıf .. Ve ıı'h . et birinci 
sınıf vilivet ol n I d~dn v li. 

O dakikaya J ad r nazik Jrn
n~ ~r;f mrtarır: 

- Fakat 
der. Benim 
bazı zevatın naz 
m görüyoruz! 

- Ani :iım. B ·ni I· t~ k 

Fr • ız havn """"'l ı P"C•n<'" 1 
Bergery R·ı •rıli Afrikadn y:ıTl
tı'7ı tettiş seyah. i i bitird"k · 
teı sonra na.,.artesi ını tav-
Y re i e Tunucta11 B 'YT ta git-' 
l"'ii.,,tir. Hava na":ırı t"vv re ıw • 
<l n l}d Frnm.az f \ k l" de> ' 

:_ Al :ın esaslı malumat 
lr' 1c millctı" Ir k ordnSU!' ... J 
sub' yların ek· r·yetinin l it

tal.i ye'1i hül~iımeti tn.J:h ·1ı c .. -1 
ti~· i g · erme' tedir. 1iL t ve 
b·ı sub:ıyların ckf:~riycti Irak 
1 ':lunu c::>rrs"sine ve Me, htlr.1 
Ii' v s ... ı ta afı ... d-ı11 Büyük Dri -
ta~wa i'c a'·tr- 1 "'""111 oln."1 ittifak 
r~mil.edeshıe sndık kall!'al-tn.dır. 
Trok mill<' .. inin bu hi ~iyntını tc· 
yit ctre~ i muhte~l'ldir 

r !ak"I olunanlar l 
Mani :ı varidat n üdürii S:ıip 

Z'J:ıguldak varid t r üd"irlü - .. ne 
v Sa sun r.ıü,lürü ?\ ır:ı.d da 
ı~ .,· ::ıYa. Kütahya t"hs'1 ;efi 
Pn.lid Tavtan m ı nı . •·· rn-··ne, 
Dörtyol mal müdürü Pılmi 'Uu
hn bat u-.,um müd"" -<Yii me -
murlufuına, verP-"iler t~'!lyfa lrn
mi yo-ıu a.,.alı -'lrıa ,.· '1id, ı:; v -
han Y".rid:ıt l·ontrol memur u<!u 
na. fst "1lı.ıl t ha l·Jn1J· P.t b ,..,<'

I!luru İlıSR!l m nşlarilc naklcdil
mişler<lir. 

istiyorsunuz. F.r krt ben bu ı 'l· 
kama biı t k . -ırtn m lik o1d ı 
gum için ~eliiM. D n o . tı 
muhafaza ett,i - · , rrö c ) • ı. l· 

11' r L '1 1 DC'tz ' e ~ur · 
Jı va kuvvetleri hrnn•1~'l.'1ı ,.. · 
r rnl J n"le1uin tarafın lan knr
şıla'lmıcıbr. 

Hükfır.ı 0t·n erııri mtıril İ"<'". 
g-e""'r'll Ber""en· St rıve f v•· 
ı· rfo komi "rİ ile b' 1jl\te ... va 
hüc m'arı:ı ka ı :v le n0 
yibi t ~ ... ırler alındı -1nı tetUk 
deccktır. 

r ~r .ft b pi! lı, J-t'l·fın"Ct dar-/ 
be ' ıin yabancı dcv~tlcrin he- ı 

b1n:ı 11 :-ı l·et c ".m bir avı•r 1 
in -ın ta•" ıdan yapıldı..-';nı ilfı-, 
.. ., ctrnistir. 
rJ . · ~ı r 

D lr' e 0 7~ 1 fi?;' t<ırafı 1 inci aayfııda) 
... .t.i.C.e \üı. lr 1:.0 e ~ Dük D'Ao"'ta, Amba Ah~dcr. 

!!" i;ıd! f i en :.:ı o 1 ırıık rılanak :hususun· 
ına, (r:ıfı 1 ıncl ııav:fıı.:J ) J da ısr:ı~ (tınic-tir. T iik'iin bir 

omuşsa dn müdafil ... ~ ~afil av tde :vakısan bu harel;cti, dür
lanmamı"lardır. İngi iz ve J'r'Üt· rrtan memJekcjne iltica jçin '\'R· 

tc. ik kun•ctı ... ri nda'lın r..-: ·; la.· 1 ta'1'111 terkeden P..udo f He "b 
faasmchı. ınuh:ı.rip Gi i.ıl da 'J · hareketi i hatıra P,<>ti f".'I" "' • j 
Iarından müz 11eret ~orP"e .t -..

1 
c'"r. Ifa'91ml"T1..,1n 0 - r;.,i '"tık , 

dirler. Ce ur .. nflerin Iruman__:a. dir etmesini bilen 1n,...ilizler e
sırcl ba.eolıca kr..I!ı ı..c · ' c-'o r ·i;k bı ,....l. .., ·"J o U'"1 'c Jıa"e 
mü ... eJ'l>b oln'l b'ı J:ı,lılar C€t • 1· t e' n D" D'A.os: ·a ı·vık 
lcr halinde te µ·il' tlandı ,..,,._ C1 lvnu ı:;er i munmC' •i ya a.· 
lardır. Ve müdaf a \"e j ıb:ı · c .. l· 1~1-r. ,.~ sur 1 a1a.J u.cltcr • 
rat hiırneLi ici:ı çoh nJi.lhirn b·r l in < rt-F:ıe ra-m<'!l J'l"'\t'UZ 

lruvvet te"ldl C'tme1-tNirler. ı ·u k lır::ın r:ır 1 nn il i• h bir ha 
d:ıfiler dJn öğ':: va.itti \ :ıziyetc le so!t:tu.Tı.ı nıulm' 'l!l"t;;'1 fay -
ha1dm buhmuyorıardı ve yeni ı ~ '"' ~ o - r' I'""k D' o ' ., 'l 
taf ilat gelincı-vo ktrlar ilk rr11•- bir müddet evvel takdir ettiği 
h'.ll"ebeler hakkında fazla hiq lıat!rlardndır. f'akat o zaman 
bir şey s5~lenc"le". B unla be n m her şeye ratmen müca · • 
raber Yunanistanda V" Rodos • d"1eye d varn edilme i için cmiı 
taki Alcınn üsl rinin yal ı-"'ı VC' r:ıi ti. O zaman bu e: ir vc
düsmana kıtaat naldiyPl<'ri. bom rili ken .rcab1. wi'ıv"'ıirı m k -ı
bard•ma!l ve avcı tavyarcleı i va- dı nA !Ci? P'l l"' ı flın r; lJ.Ill
sıtasiyle taa?TUzuna. fasılfısız de- s:ız fedakarlıklar babasın da ol 
'Vam imkanını ver~ ktir. ~·L ln~ilız kıtalarır.ı kabil oldu-j 
Giride ne lmdar :ıslter çt.-arılclı? ğu l:ad"'r uzun ruü·1d t H be~is-

Londra, 21 (a.a.) - Reutcr: tanda tutara!c Libya ı'ltti Alman 
Salfı.hivettar bir kaynaktan b.nn 1'.!ıs.:ra do-7u taarruz et -

bildiri!di~ne g5re, dun bütiın mclerine müsait fırsat 't'enrtck 
giın lıavn. yolu ııc no.kledilnıiş o- o'duihı t.ahmın •dilcbilir.1.1aly n 
lan düşman kıtalarınuı Girıde a"lterleri mukavemet etmic,ı. fa. 
ihraç te ·cbbüsleri ile birlıkte, k t A l!"'1<ın nshrleri l -r nvh i
dcmz yolu ile ihraç te..,cbbu::ı_ri lP.rliyemcnıiıılerdir. Diik D'Aos
dc yapılmıştır ... 'fahmın .?lun - tanın t1' 'im nlması. Libva~ı .. u 
duğuna. göre, hucum bugun ~c A'mn'l hareketinin iyi bir neti
devam edı.3Cektır. F ukat va:.:ı • ceve b;:ı<-·Ja11mıvara ~ının anı ı:;lı
yete tamumıyıe haki~ bulunul- miq oı"laı:;ı ıifmcktir. 
dubu sallhiyettar kaynaktan M:ılta, 21 (a.a.) - Dün Mnl-
bi.dırilrnektedır. tada alb alarm ışareti verilmiş-

Va.ııyete hakim bulunuldu - tir: 
C:."tt her paraşutçtinün ve hava Neşredilen resmi tebliğ di-
~oiu He naldedilmı., askerin te- yor ki: 
mlZle unı.; oıduı:,'ll demc.n: de.,.1- Sabahın ılk saatlerinde yapı
dir. Baı Alman filt.aia.rı ııa.k· lan bırinci akında. k r.ük mik
liye tayy..ı.reler..nın Gmddc ) ru:c tarda düşman tayyaresi, bom
inmelerınaen evve! duşuru muş balar atmış ve bu bombalar si-
olduiYu ôanılına.uadır. vil halim aıt bınalarda oldukça 

}nı;'rd.iz &jH': t..uuu Ve.rd~i mü!ı m ha.sar vukua <;c rmiş -
"' nıallı.ınat tir. Bir kaç kişı ölmüştUr. Ba· 

Londra, 21 (a.n..) - Avam zı kimse! r d,. kayıntır. Ilunla1m 
Kamarası bugun toplanır top - enkaz altında kalmış olduğU 
ıanmaz başvekil Gırıtteki vnzı- sanılmaktadır. Bunl:ı.rclan bazısı 
yete dair aldığı son haberleri ağır yaralı olarak ankaz altın -
bildirmiştir. dan çıkarılmıştır. 

Başvekil C~~chill ezcümle 1 Billha.ra, avcı himaye.cımde 
şunları söylemı~tir: , bombardıman tayyareleri. çok 

_ Suda koyunda bava yolu yüksekten uçmuşlardı •. 
ile nakledilen kıtalar dün saat ..._ ~~~ j 
16 40 da yeni hücumlar yap · bir çoğu parçalanmıştır. -
mrnıardır. Takriben 3.000 kişi Muharebeler.in gittil,çc arta.o 
y~e inmişse de ~at 18/30. da bir şiddetle devaıruna. intizar te-ı 
bunların büyük bır kısmı esır e· me'c Iazımdır. 
dilmis veya öldürülmfü; bulu • İngiliz üniforması ne vere 
nuyoniu. Çarpışmalar ~evam ~t inen Almanların hukuku düvel 
miş ve saat 21 de vaeyete ha· kaidelerine göre muurncle gö -
kim olduihımuz bildirilmiştir. rfü> gi.)rmiveeekleri h"'.,kkmda bir 
I.Jücwn Stuka pike bombardı • mebus ta.rafından sorulan bir 
man tayyareleri Urnfından ya- s e cevap '1eren B (" urcl , 
pılınış ve bunları Messerschmitl .Almanların yeni Zclandn üni
tayyarcler ile plfınörl_er. ve pa - forması givdiklerini teyid et -
raşütçüler takıp etmıstir. Kan-

1 
miş fakat bu vaziyet hakkında 

diye ve Regu mıntakalarına pa- kafi derecede r.ınlümat sahibi 
r:aşütçülerin hücumu fl.aat 17 /30 olm~dığı için bu hususta mahal
da başlnmışbr. Bunda'l baska 1i makamlara bir del'cecyc lca-

1 askeT" nakleden pek çok tayya dar takdir hakkı bıraka.cağını 
re de yere inmiştir:. Bunlann söylemiştir. • 

· .1> na_ o 1 dalı:i 
eccrıııi talebe 

Ankara, 2ı (Hususi) - Ana
lu mcrke.,ıennde bulunan d:ı · a 
meccani levli tnlebenb t 1bul 
d!:t. bir ır d:e te t ccmmü etti
rilmesi mul·teme'dir . 

T ..... ,· eır 
Ankara, Zl (Husu n - An

ka."'"a, İzmir grup!l Sicil 1 ·· ür
fü -iine Ra ın Sicil iıdürü, · 
Saımun Sicil Müd"" ıu-an İz
mir Sicöl Müdürii y;·m ü, I'r -1 
zurum Sicil Mtidür.u-·ine I'dir
nc Kadac;tro Mü ··ru Esref, İs
tanbul Sıhhiye M'u ı .. rmavini 
Dr. Aziz Erzurum Sıh 1vc Mii -
diirli' <riioıe, Divnnı -ruı bat 
.mür '·i'1leıiTJden Uulıtar 1s an
bııl Po~ta. Te'~ Muhasebc<:i
liğine tayin olundular. 

r 

(Ba; tar.afı 1 inci sayfada) 

ve rnalze.wece u;,;ır zayiata uğ -
ramı;tır. 

2v • ._uyıs g cesi Alman tay -
yarelcri . ~a ı:.a ili.:.;u ü bombar 
dır..:ın..1 etwıçlerclir. Bata~ n.ara 1 
ve projcktör~t.:re isabetler k .. y- ı 
dcdilmi~. yangınlar rıkmıştır., 
ll .. i dü-;.....ıan tayyaresi yerde ya. 
kılıııı1tır. Bır .trıgfüz tayyaresi 
bir hava muharebesinde düşü -
rülmü-ltür. 

Şarl:.i Akdenizde torpil tay -
yarclcrinıiz ıv bin toaluk hır 
kruvazöıe bir torpıl isabet et
tirmişlerdir. 

Şarki AfrikacLı. kaydc deC:cr 
bir şey yok'tur. 

alaspina i.ill'lindeki denizal
Umız Atlautikte 7753 tonluk 
Ricaon ismindeki düşman va-
purımu batırmışbr. 1 

lngiliz r.esmi ~bl:ği 
Knhıre, 21 ln.a.) - lngiliz 

umumi ka.rargiı.hının teblib'İ: 
Libyada, 'l oorukta \'azıyette 

hiç bır değişiklik yoktur. Sol· 
lum mıntakasında, mot .. ıu 
ke ... if kollnrımız, yeniden duş -
manı şiddetli surette hırpala -
mışla.rdır. 

Habeşi.standa, dük d'Aoste, 
ref :ıbtinde beş geı • .::ral ve bir 
miktar yüksek kurmay subayı 
oldugu halde, Amba · Alngi 
mıntakasmda.ki bütün tc.chi -
zatın tevdiinden sonrn, dün 
teslim olmuştur. Bu mıntaka -
daki muharebe esnasındnki ve 
müteakibcıı alınan ezu lcrin mik
tarı 18 bin ile 19 bin arasında
dır. 

Adis - nbab2.llın cenubunda 
halen devam etmekte olan göl· 
1er muharebesinde, lntahr, iki 
fırkanın baka yazından mürek -
keb buluna.'l düşman kuvv~tle • 
rine süratlc yaklasmaktadır. 

da sadrıazam -. rrı ' 
- o tek d ) 1 

en · de biz ·E oı~ t U\ F. 'c B, 
dada vnli c' 1i:. 

- Hay 1ı y. B n bar va g"!
mek için kc ':enıi 1. it ı ı:ı 1-
dım. V c k, · mi J 
tutmas:nı L' J. ·un ı ·, 
zum o 1 a c a ( ı n. r~ er 
bu rtı &·· d elıılir..; TtİZ 
hemen Ba.ğd rl ,. L:: 
yim! 

"icrif iki 1 •• r m \" 1tli k' . .3 

çıkar. D l ~ n D hl d 
ol..ı .U:k c pt> ~ ce: zcı b · 

e A 

ıyası 
• et !C ,. er 

(C:ı;tırafı 4 u eü s::ıyfıı "3) 
I<'rnru:.ız (Km;.eı ) u.,t m-

leke.:;i de birincite ;rinın altı: ·n
d , .lırnnsız (E\'k tür) ii ek b:
raz sc nra hür .Fransızlar nı -
fınd'.l y r ıılı} orlardı. 

lltiı- ubr. lru\'"\'eti 
Gen ral (d G t.: c) Bel<:il;:ı 

Kongosllllda bir tefti sey.. ati 
ya tıkt ın sonra Lan raya • v -
d t cttigi zaman hür li'ran ·ız 
amvvetl:.:ri hakkında ı esmi be -
yanatta bulunmushı. H bcy •• -
nata göre Genernl (C:. Gaı !'...) 
ün kar.ı kuvveti m:ınt , 
al1~m ve hm k.,drolu (vJ.Ül 
ki iden mürekkeptir. lför [ıy ·
sız drniz kl).vvct!cri ise 30 1 
gemisinden ibarettir. Gc"" r. n 
emr·ı de (1000) t flnI' ci 
16-0 t:carct g misi ' ... Jır. rr 
sız Hındistu.nında, Aı. ~ik \ ~ 
A vustrnlyad ki b c Frc:...ı 'Z 

m:.bte.mlekelcrinJc ro cut f D
rilmlar, tezgahı · d::ı hür I ı. ı
sızlar hesabına ç:ıl1-=m::ıkt.ı...i r -
lar. Hur Fransızls.r n tc:ı · · ı
tasyonları, fod: ve tanar.tle rini 
neşreden g~teleri ele vardır. 

İşte (Viclıy) hiil.ümetiniıı Al
manlarb işbirlif,i ~·apması fue
rine 1 ıgilizlcrJe birlıkk bu ı ·
birliği aleyhinde ceı he al:ın 1 · r 
Fransızlar hakkında bilinen LY 
Jer yukarıda anlatt.ıkl:ırunızcLm 
ibarettir. 

Dün, cenuptan ter.ık.ki eder ilr-ri 
kıt.n.larımız, dli!;m 1 diimd:ıı l rı 
ile §iddetli bir çarp~m.adan · n
ra, aralarında birisı LiYı kı •. ~n 
danı olmak üzere bır miktar e
sir almışlardır. 

Somalinin şima.lı şarki k~ 
sinde.>, 'l'ohen şe:ırinc iltica et
miş olan bir k~ yüz 1talyan c
sır od'lmiştir. 

lr;kta Jt"'allujanın zaptını ı:ıu
teakip, bu mıntahada, asi ı ıq -
r(.ctlerin t.oplnmnası harek tı 
devam etmektedır .Bir mıkt~ 
cs·r alınmıştır. Bubbaniycd" \'O 

Basrada vaziyet sakın ol. ı ık 
knlınaktndır. 

Giridtle, dün bütün giın, A<l ı. 
bir ciirii şiddetli bava hücum -
lnnna nıaruz tutulmus ve Lu 
hü ... umlar anı.sınd lti f ıl l -. 
da, yeni parnsüt~ii d!ll .ı. rı 
ve hnvn yolu ile n kled"len Al
m!ln kıtalnrı muhtelif n. l -
lnrda vere indirilmi ·r. 1 
g·;n ~iddet'i car :un1 r t. -

V"rrı et.:rniş ve b•ı ~· nınl ' lu. 
d'"enl'ln cidd" l:"Vl"i m n · 'Z 
bırık!lnu-=tır. DiT. ı ı- ym'.ı -
rımız i P ni ~lC'"l laf ftir. T •r 
n kt d.,, H"flV'"' r·" ti nıı<ı r 
nıe~.: muv ı ol ış bulı n 
}'ir Alman m· • ·ür' 'e 
s .-Jmı · Y"' ·ir edilin tir. lla, 
rckfıt devam ctmel.tcdir. 



Askeri Bahisler Basın birliği 
mensuplarına 

("-1 - • - _..... !1'lblı: Basın Birtiği hıaıınbrılt 
dtiııman ;;aratmdan llll1rn mi.- llmtakası Reisliğinden: 
ili ola.mk kasdfle Bl!ddcdilımş 1 - Bııaın Birliği lıtıntaka 
yolları ~m<ık emrinde bir !Ah- kongresi 7 Haziran 1941 cu
m t<rP u<lt etmeksizın ve şa,-

1 
-·-~ "";..," sa.at 13.30 da E___ ,,.,,.,_icap eden tedbirleri ~ ......... ~ 

,....~ mınönıi li&lkevı ııakınumla. ......_ _ .. _ oradan kn..+nl-··"' bilin~ ~..-
...., ~ ...........,. ~ lana.calrtır. Birlik iızasının 
li; geçip gitmeli ve eınredilcn gün 0 saatte kongremize gelme
hedefe· ve mevzıe yetlşmelidir. l lenni rica edeıi.z. 

Erlerin içme sulannı. çaylan- 2 _ Bwıın meruıupları anır 
nı , çorbal:.nnı ve tayinlennı smda ölüm vukuunda yardım · ' 
vaktinJ.c vetiştirmek; daha faz... laşma maksadiyle başlıyan te-· 
la ıst r hat ve uykularuu, te - şebbiis mıisbet netice vermiş • 
mizlik ve sıhhf dalrikalırmı te- ı tir. Merkez heyetimizin ha.zırla
min ve teshil edki pro~ar 1 dığl mukavele A.nk::radak:i Ba... 
ve emri yevıniler teşkiliı.t kıı.dre- sın mensuplan tarafından irı -
tinin makbul yüzüdür. zalna.mış ve iştirıi.k etmek isti-

Açık ve muhafaza.sız ovalar- j yenlere imzalaWması için mu
da dıişman hava Uıarruzlarma kaveJensmelerden bir miktarı 
uğrıyan değerli lat'a.aırun tahaf da buraya gönderil~tir. 
fuz ~arelerW bılen ve hücum- Mukavelenin esası bır öl.üm 
ların şekil ve istikametlerine vukuunda cenazenin kaldın! -
göre erlerini koruyan bir ku - madl ve gende kalanlara 8cil 
mandan ne büyük sevgi; tak- 1 bir yardım yapilınası içm bir 
dir ve hürmete liıyıktir. lira vermekten ibarettir. 
Harbe tutuşan kıt'asına düş • ı :Mukavelenaml.'ler ve buna 
man teşkilatını ve plıi.nlarını se- bağlı olmaeı lazım gelen mat
r:erek rek muvafık kararlarile bu mektuplardan gazete ve mec 
mukabele edilmesiıri bilen ve mua idare memurlarına yete • 
müessir müdaf a veya taa.rnu cek kadar bırakılmıştır. Muka· 
tarzlarını hazırlıyan şefler ga.- j velena.meniıı arkasında işt.iril.k 
lebeyc daha yakın olduklanna şartlan yazılıdır. 1 
inanmalıdırlar. Birliğin gerek a.ıli ve gerek 

i LE 

f ı rçalamallsınız 

CD O: 
Bir defa •tm;nl ıımakla 

d.ifJer temlılenmi$ olm81. 
AP ııuddelerinin ve da
bili uzuv1Mın mütema~ 
y.erı alman eeoebi mad
do>ler, mlkropkı<, ,..-ı., 
içki, sigara vesalr d!;le
mıe, diş etlerine b J ,bir 
Wlikrop ft§tl..r, Anzalar 
husule getiriT. Bunlar bi

• 

PARA 
DA. Y .t. T T .t.""'1'llf 

DIRDmf!ltlU 

T. iŞ BANKASI 
Küçlik tasarruf 
hesapları 1941 

· iKRAMiYE PLANI 
KEŞIOELER: 4 9otbet, 2 Mııy ... 

1 AOuatoo, 3 lklnoltevl• 
tarlhlerl1'de yaptlır. 

1941 İlflAMIYELEBİ 
ı adet 2000 Liralık = 2\JOO.- Lira 
3 > 1()()1) • = 3000.- • 
2 • 750 • = 11100.- • 
4 • llOO • = 2000.- , 
8 • 25(1 • = IOOO.- > 
3~ > 100 • = 3500.- • 

80 • 50 • =4000.- > 
300 > 20 • = tWOO.- > 

Dentı Lenzım satıoalma 

Cfnel 

Bakla 
ı:ıe.cı,-c 

Al')lka 

Semlıı°'u 
fa;;u!ye ~ 
Taze lı::alıal< 

Patlıcao 

&ınıoo 

Kiloeu 

10.000 
5.000 
b.000 

12..000 
18.000 
10.000 
ı~.000 

8.000 
Pırasa 80.000 
lıpanal< 80.000 

TakmiR tiatı 

Kuruı Sn 

6 00 
8 00 

10 00 
G 00 
ıı 06 

3 50 
8 50 

17 llO 
4 00 
8 oe (Teşkilat kudreti), düşına.nda yardımcı bası ile fiilen gazete 

mc,·cut eslihaya muadil ise dıa- ı ve mecualarda devamlı bir şekil 
lıı rnğlam ve vtiksek manevi- de çalışmakta olup ta bu işi mes
yatla mukabele etmek veya !ek ittihaz etmiş bulunduğu hal
mütcf evvik silllılarla üstünlüğü de vaziyetleri birlik kanununun 
ele geçinneğe çalı~r. hükümleri dı§ında kalmış olan 

rike birike nihayet di,ıer 1.1 ı...----------
Kuru ....,. S2.000 
Salça 10.000 

8 00 
20 ()(} 

Memleket nafıa te.JlciU\tmın bütün memurlar ve atölye şef
V<ıl<ti hazarda hazırladığı mü - !eri bu. mukaveleye 13tir8.k ede
n&kalat yolları harp h.ılinde he- bilirler. 
men askeri yollara inkıliip e- 15 Haziran 19'11 tarihine ka.-
der. dar imzalı mukaveleleriyle bu-

Her devlet, hemhudut bulun- na bağlı mektupları gclınlş ve 
duğu diğer memlel<et sınırlan - birer liralık yardımları İş Bsn
na doğru biri (gidiş) diğeri (ge- kası merkezinde açılmış olan 
!iş) olarak ve icabında mühim 238l numaralı hesaba yat.ırıkh
geçit ve vira.j noktaları dina - ğı anlaşılmı§ 0~ . adhırı 
mitle berhava edilecek kara yol- ilk devrenin yardım liııte&ıne ya
ları = şoseler bulunmalıdır ki, 
ileri ve geri harekab askeriye zıl~:· mensubu arkadaşlan
yapıldığı sırada izdiham dolayı- mızın bu muk&veleler<leu birini 
sile "bkaç., hii.sıl olmasın... kendi idare memurlarından, ora-

de çürume, etiercı.. ilti
haplar tı..şhıc. Artık lelA.. 
keti önttmek "" dunhıır
rnak lA7.1md1r. 

Vakfında ihtiyatı elden bırakmı -
yarak dişlerinizi sabah, öğf.e ve 
akşam her yemekten sonra 

1 
DIŞ MACUNU iLE FIBÇALA YJNIZ 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 

Zira bugünkü nihayetsiz ha- da kalmaınışsa mıntaka merke
va taarruzlarında demiryollan, zinden &imalarını Ye pulla.yıp im
köprüler; tüneller nuııtlann zaladılrtan sonra para ile bir
dürbinleriııe en evvel hedef teş-1 likte Ankara.ya yollamalarım 
lı:iJ ed<'rek tahrip kılınmak ih- rica ederiz. 
timalleri her an mevcuttur. .~ı.-

Teşkilil.t kudretine son misal Bu yardım parası ~ unwıun idare ilıiy&cı içın "6 adet iskarııiu, 5S odet fotia -k ü_.e caman 
olarak bir geçit resminde, bir kullanılmasma geçinden ihtiyıu; 791 .adet .,..ıckabı ~ltwp kapalı zarl uııuıne eke•»mqe lroıuılmuştur. li:!Wn-1 
manevrada tunç yüzlli heybetli hasıl ol.mııaı pek tecıemıi edil • me ~ puartesi llilnü 90at il de B. Pottaban• bmuı karşıS>nda Valdel 
erlerden m "•=·kkil ve milkem- 1 mekle beraber hedıııngi mües- bıon ikinci katta 23 No. da ldaemlz umum! depo m""esiptiii odasında l<ıc>-u...,.,., sif bir hadise k&cılısınd& kil.fi mel teçhizatlı bir alayın şanlı 1 ı.- alım, satım k.orrriayonunda J'•pılac::lmr. 
ııırmalı e.ancaltlariyle ve başta dereced~ yardıma hazırlanma- 11u1uımmcııı ı...ıeı iskarpınl..- tem beb.-i «9> J:lradan ~ fotmıer içlA 1 
boru t:nunpetelerile milletin ~ ınış olmanın ırtırabını c,ekme- do ıtradmı olmak \iv.ere ceonon .ıi922> lira ve _,.,Kk:>I -nat •44h llnı · 

mek •~in mukaveleye iştirakde _,. _ _,_ yerleri aarsarak __.,a; ... c15> lturuPı". 
ıııuuu<on "'~"...,,. acele edilmesini hatırlatmayı 
-·-'· duyulan bli""'" hevecan 'llal.pl-. nU-nesi ,e fenni :ımtnameenı gi>rw>ek ve muvakkat lemi.-~ '~ bir meslek vazifesi biliriz. . 
deJ-ecesj heıı muntazam teşkilat -..,. )'81:ırmalt ÜS«'ıoe Çlliışne. ııünlerincle B. Postahane binaaı birinci 
~e ölçülUr. . • .. ============ katla idari kalem levazını kısınma •• eksiltme .-.oden bir saat evwlkıe 

Binaeııalevh (teşkilit). bii - ı 1 - dıo lK90 >Jo. lu artlltma Ye elwltme ve ihale ununUDWl tarlfatma 
tlin m.Aııaııile hakild kuvvet ve Askerlik işleri a6re ~ olmalarl Lbım ııelen lll<.k!Uplan!ll ~l mail •cnesı içln 
zaferdir... ıouWJec Ticaret Od.Ul veaika91., muvakkat teminat mıakbm.u ve teklif mek~ 

BORSA 
21 Mayıs 941 

Açu., ve lwpa"'f 

1.-dnı lBterliı:ı 5-22 

N~ Dolar ısuo 

C-ene lsviçe he 30.0875 
DııWımi il.iMi\! 

KacUld Peula 12.88 

Yokoı.a- Yon 11.0176 
P.ılrl:ı im lsviçro itte>< 30.n75 

ESHAM ve T"HVM..AT 

~ .. 5 1U38 ll..20 
Sivu • Enurunı I 11.35 
sı- _ Erzurum 2 Ui 7 19.80 

Yeni neşriyat 

- m.ıtıı..; oluak tebtl>ul B. Postahane b..,_ lılrmcl katta idari ınua. 
ftnla: odaınndo bulunan Mel. Jak ııl>ıA, satım komicyonu bafkenlt11ına nwna-
...._ mü:bWE mukabilinde tMrdi ~i. •359'i., 

1 - 2 Ha.zir&ıı 941 giin\i ye-

dek ııub&y ve lll'ke.ri memur ve ~~~~~~~~~~===============~==========;~======~ san'atldrların senelik yolüama - • 
t&n bqlayacaktır. Ve bu yokla- TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
ma 20 B.uir&n 941 giinil nfua.. 

y~~b=~y,yokl&- ZiRAAT BANKASI 
maya bizzat gelmek mecburi -
yetindedir. Gelirken niiflll! cüz.. 
danı, ask.eri hizmet wsikasım, 
sıhhi subaylal'd& diploma ve ih
tiııaıı waikal•riyle birlikte şu. 
beye geleceklerdir. 

- b ı -'1ıı1: ı... - SermaJ'ool: 100.000.000 Tllrl< )lrua. Şube .. 
Ajans ad- 265 

Z ... t Ye- Tioari her Mv.t Mrtka fl'Ml:.eteloerf. 
Para WPtıkti 1 .,. 18800 lira Jkram.Jye veriyor, 

3 - Ahvali sılıhiyeleri dolayı
iliyle şubeye gelmiyecek dere
cede ha.ata olınlar bulunursa 
bunlar (mahalli hillı:funet tabip. 
!erinden alacakları musaddak 
raporu gönderecekleri taahhüt 

' 1ü mektuba bağlayarak ve şu 
beye k&yıth bulunduğu defter 
sıra numarasını bildirmek sure
tiyle şubeye göndereceklerdir. 

Yüzgörümlüğü 
R. Gôkolp Arkın, 2 senelik tür

lerini bu isun altmda nevetmi.<tır. 
Turnalar, Bahar bı.tti Güz bitti, 
Saçlarıma ak düı;tii pbi son iki se
nenin en çolc .... uen şarkılarının şa
iri bu ltitabında musilti ü.tadlanna 
daha bir çok yeni gıitteı.er kazan -
dırmıştır. 

zı ... et l!&Jıl<aaında kumbaralı "" lhba= -mır hesablarında en 
az 50 lirası bulu..,anlara senccie t def.a çekilecek kur'a ile a:ı:ağ:ıd,a,ld 
p1ina gÖPe lkn>miy• dağıt..'4caklır: 

Şıir meraklıları, J'ÜZ ıörilııntiltü 
ı.ımli ltitaptao ed1nmeldıen kendile-
rinl alamıyacak.llltdır. 

Bütun okuyucularımıza Yüz Gö
riimlüğOml tavıuye ederiz. 

RADYO 
22 Mayıs 1941 

uo Proeram. 2uo Müzik 
U3 Müzilc 18.00 Konuşma 

Ull Haberlc 19.15 Jıltizllı: 

LOO Jıtflzik 19.30 Haberler 
uo Evtn oaatı 19.45 MUzik 

1"4 Pr- 20.15 Bad,.o -
IS.33 Müzik t""1 
11.d !fal ' . 20,U Mllzilı: 

ıs.oo 21.00 Konuşma 

11.15 2LIO Müzik 
ıuo 21.25 Ko-

lf 00 Protı,1JIH 21.411 Müzik 
l&.03 ~ll 22..30 Haber lor 
18.39 ZJaat U.45 Müzilı: 

tak·.·imi 23.25 Kapan11 
ı:..=-

Sa..:·l ; ,'\. Cemalettin S•r•çoila 
l.Jq;::-!.)·• ! ı.1udür0:: Maeıt Çetin 

8asıldı(jı )"Cr~ (!-1. Bekir GOı-aoylar w 
J\. c-m.-ı.•-$::.ı .. • ·~' zıçoOlu l"D.at.b&eea) 

4 - Şube mıntakası haricin
de olup ta yoklamalannı yaptı
racak olanlar ibtenilen vesaiki 
bir dilekçe ile bulıındukları ma· 
hallin şube başkanlığına mü
racaat ve yahut mektupla şu
beye göndereceklerdir. Vesaik 
(hal t!!reümesi terhis tezkere 
sureti, nüfus kiit'.iğlinde kayıt
lı olduğu ma.halle cilt ve sahife 
numaralarını bildireceklerdir • 

5 - Yoklamaya gelmiyenle.
veya usıılilne tevfikan mektupla 
yaptırmıyanlar 1076 sayılı k& -
nunun maddei mahsusuna göre 
50 lira oezaya tabi tutulac&k • 
!ardır. 

6 - Bu yolı:lamalsırda aşağı. 
daki veaaik asıllarıyle birlikte 
ve tcsctikeiz olarak beraberlerin· 
de bulunduracaklaxdır. A -

4 ııctod 1.000 1-lralık 4.000 1-lr• ~ 100 acled llO Llnlık l.000 Ura 
4 a 100 » 2.000 • 120 • 40 » 4.100 » 
4 • l50 • 1.000 • ıeo • 21 • 1.200 • 

40 • 1CO • 4.000 • 

!H K KAT: Hftaplanndııki _..ıar bir ıene iÇinde fi O Hradıın "'"'1 
dl!Jmiyenlett lkrami;ye çıktılı takdirde % 20 faıllasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Hadran. 11 Ey
llil ve il BirinC'.i.kimuı tariJt Jeriııde !,lf'kil< E elı tiıı • 

T. C. Zıraat Bankası lstanbul 
Şubesinden 

xartaı Tanın k..ıı I<ooperatwne elli lira iicretle bir lu"ar alınaoaı.tır. 
Tlıllplerbı • az orta tahsiliııi büiN>iş olmaları p.rtia". :ı6 Mayıs &iiııü -t 
döııde kadar Karaköyde k&in b<mllamıno koopora11t ...,;sine müracaat --- -· Terhis tezkeresi, tekaüt emri ve ========================= diğer askeri vesaik. B - Nilfwı 

ctizdanı, 2 şer fotoğraf, umumi 
ahvali sıhhiye raporu. C - Mü
hendis, kimyagerlerin hangi §U
belerde ibtlsaalan bulunduğu . 
(Su, elelı:trik, :yol, iııpat), gibi 
vesa.ikler. 

7 - Her 1111bay malıaill Em
niyet lmirliğinden fotoğraflı ve 
tasdikli bir ikamet senedi geti
recektlr. 

8 - Her mmf için tayin edilen 
günlerde yoklamaya gelmesine 
riayet etmesi ilan olunur • 

il - 2 Haziran puart.esi gü
nllı>den • Hniran çarşamba 
akşamına kadar bütün rütbe 
t:ıbib, harita, eczacı, kimyager, 
vl'l!!riner, le~azım, subaylar. 

1 O - 5 Haziran perşembe gü
nünd<'n 7 hnziran cumartesi gtı. 
nilne kadar torc;u, ölçme, 1311-
dak, hesap memuru, muamele 
memuru, süvari, Nakliye, istih
kam subaylar. 

11 - 8 Haziran pazartesi gt1 
nUnd,en 11 çarsamba. •kpmma 

kadar Digi. SaDayil harp, d&
niz, jandarma, muhabe.re, oto, 
hava, demiryoi, ııubayları. 

12 - 12 Haziran giinilndea 
14 cumartesi günilne kadar: 
Demirci, makinist, kamacı, mıı.
rangoz, imam, sa~ mimar, 
muzika, adli müşavir. 

13 - 16 Haziran pazartesi 
gilnlinden 19 perşembe aka•mı
ı:ı:a. kadar: Piyade ııubaylan. 

14 - 20 Haziran cwna gllnil 
general, ve lrurma,y.lar, _;, 

Z AY 1 
lstanbul Davutpeııa kışlasın

da (81) inci alayın birinci ta-

1 
burunun üçüncü bOlüğtinde as
kerliğimi yaptığın.a dair almış 
olduğum terh;s tezkeremin zi
yaa uğradığını ve hükmü olma- ı 
dığlnı ılii.n ederim. 

İataııbul Beyazıt Derinkuyu 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

İkbal rokak No. 4 
3alaA oğZ. 81ileymafı 

i 1 1 1 
' • 1 

181 1 1 ' 

'•i 1 lll 1 

'lil 1 i ı•I ' 
ıa; •ı l• ! 

1 1 1 l•ı 1 .• , 1 1 

• 1 1 ıs' 1 1 1 
i ' 1 

1 1 1 llil •I •ı 1 

•I 1 1 i ı• 

Soldııu. Sağa: 

1-Bir Avrlipa memleketinin 
merkezi. 

2 - Ekmek yapıhr, tarihte 
m~ur bir kum.andım. 

3 - Kırmızı hastalara verilir. 
4 - Bir nota, iyi, zaman. 
5 - Bir hastalık ,bir harfin 

okumışu, 
6 - Demir kvtu, gıeniışllk. 
7 - Sağır, yemek. "' 
8 - lyi bağl&ll'.llll!I. 
9 - Çakan, bir rakam. 
Yalrandan nylsya: 
1 - Çeşmelerde bulunur. 

~ - Bir nıkaın, faslla. 1 
3 - Su tu/llr. 
4 - Tehaclbn. 

6 - Bir rakam. ! 
6 - Şehir idaresi. 
7 - Kalın kumaş, bir meyY&.. 
8 - Külhanbeyi. 
9 - Bildirmek. 

(Evvelki bukw:ıac11nın h ... t) "' 

123456789 

1 G.OivlEIRlcitiNJ• 
2 OıZ-;oMICll!!NIAIR 
3 Li•IS AıKIA:•ıNIE 
4 t IDIAIR:E Llt l•lN 
5 V'.t;T!A 1Mlt Nl•D 
6 E°TŞl•'TIEl•IEIBıE 
7 RIEIYl•al•iKlol• 
8 •iT Aivl•I !•IR E 
9 Ti IE IB' i. ! • 

Kırmın bllıa 2.000 22 00 
Domıılıeo 20.000 4 50 
Patateo 32.000 8 °' 
Lahana 82.0tO 5 00 ~ 

t - Yukarıda cins ve nuktarlan yaı.ıll 16 kalem sıc.·bzenin 

-· -- 23 Mayıs 1941 Cuma günii "31 15 de hmrli" 
kapısındaki komısyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu ite ait şartname bedelsız olarak k.omls;pıoawnuad•0 

bilıır. 

s - IJ'3ilım..ye ,.O.ak edecek isteklilerm 2-WO sayılı ı.anuoıJll 
ticol'et vellikal.aruu ve 1572.75 liradan ibaret mu•akk.aı ~ti 
ı.. taozlm ederek!~ leklif m<>lttuplanru belli gün \'e s""tten t.ıııl' g;ı' 
evveline kadar lronjısyoo başkanlığına vermelerL ( 

"' c- Ml~f .. µ~m"t•rt "' " 7.5 ••• .•. l;oııedeli mlnatı ..,. Kr • Lira Kr. 

\ c.!eyboi. topu 23 Adet • • 
Basketbol topu ıe > 
Sağlık tıopı. g , > 
Pinil><>ne masam 11 , > 
komple 

' J'!nlponıı; ralooti 70 , 40'79 35 
Pintı>onc topa 78 DUzline > 

> ... 13 Aıı..t > 
> rrnoıgen..ı i«! • • 

Top pooı_. 9 • > 
Atlama il)l 120 > • 
Jimn .. tilt lsltarpini 128Cl Cif! • ti 

1 - idaremizin spor te'fltilAtınct. kullanılm3k Uzere yuxar'68
11 ınilttarları yaz.ılı 11 kalem .spor levazlllU aç1k eksiltme usulile satırı d ' ~ 

il - 11 kalemia muhammen bedeli 4U79.85 lira muvekk•1 

Ml.30 liradır. ,.1 , 
m - Eltsiltme 2'1/6/11141 salı limü ııaat 11 de Kabata~ V . 

mat>a;raat şııbeoindel<i ahın koın!ayoounda yapılı:ıcaktrr. t<ı1' 

tv - lı;karplnler barit dll!ft nümuncler idaremizin Cibıdi 1~ 
lcasıoda gilrillebllir. • 7 ~ r 

V - ı.t.-km.rin -- için ta;rin olunan gun ve saatte 'll> • 
panılarile birlikte mezkOr llomiııyona milracaaıları. c.3873' 

l Devlet 

ftRlO 
. ,,,.e 

Saatleri kat'iyen şaşmaz ,.,.~ 
)erini ~- fl'rıtrla 

,....uer; arııyuıJJ-

Muhammen bedeli 22.600 (yirmi ik.i bm beş yüz) lira olBl' ;0 41 
cihazları ve teferrilatı 7 Temmuz 1941 Pazartesı günü saat 15· 
r.arl usulü ile Ankar:ıda ldare binasında satın alınacaktı.r. _ ıırıt 

Bu işe girmek iBüyenlerin 1687,50 (Bin altı yüz. s. eksen Y~~•~.İ 
.ruş) liralık muvakkat teminat ile kSıınunun tayin ettıgi. vesı---~ _ 
leiflerini •:mi gun snat !4.30 a l<adar ltomisyon .... ııg;ne v 
zımdır. ~ 

Şartnarneier JM!T'1S'.IZ olarak Anlcarada Malzeme dairesind•"' 
şada Teeel.IUm ve &>vk şellliinden dağıtılncaktır, (3894) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Cadde ve aokağı ---
Çernberlllai Molla Fenari. 
Aksaray &ba Haaan Ak.mi. 
Edmıebpı Karabaf • 
Çarşıda Sıra odalar hanı 
Ilayabatu.o, Y aldu.lı lıruı 

Çamnakçtlarda Kilçlllt Yeni han. 
Sarn•i;ya l\lirahOl" 
Çarpda Perdahcı han sok.o~ 

> > 

Mahmudiye 
Qu-nj 

Sarmaşık 

OsL katta 
Orta katta 
ikinci katta 9, 9/J 
tlyasbey 

Onc:uu&Iu 

No. ıu 

7 
ı - 1 

2 
6 

IV2 
137 

21 
H 

Ciaıi 

Hane 
Cam; içinde ilti oda 
Keçeci Piri Ca. 
Oda 

• 
• 

Dukklin . 
Dlikkiının ın biJO""' 
Dükkan 

Mahmu1p8§a Y<ı:;ildirek 20.18 iki dükkan 
> Sultan odalaı:ı 24 -22 DUkkAn 

Yenik.apı .Kltip Kas•m ş7.59 > 
Çarşıda Kahvehane 4 • 
Çarşıda Kazalarda 17 > 

Sultanhamam SaJı::a ~ 4-36 Bnraka 
Şelırem.inJ tbrablm çavus Cami . 14-16 Arsa ,,.,.~~ 
Yukanda yazılı mahaller 942 Bene"i Mayıs sonuna kadar kı.raya verılın~k ti.7.ere ill'ı.na ıtofltl 

lerl 80 Ma;rıs 1"41 Cuma gilnü saat on eşte yapılacaktır. t.tekill ... Çemberlıtaşta lstanbui Vakı!l•f 
tünde Vakıl Aka1lar kalcrnlw: gelmeleri, (3870\ 

' , 
' ' 


