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~Oahld YAi@ V'!iyete lnoilizler · 
~ ~ir Alman ~ • hakım bulunuyor 

~. ~ ıç!ııde kalmamak 
~~ Suriyeye Almaıı 1 

· 4lıııan akm= ::,:- ngtliz Bltpekili-
~~ ;:::~ Din verdiği ~af~iliit . 

• -

.r_B_u ___ ğd_a ....... y_t_as __ u_f_ti. 
için bir'karar 

İstanbul; ':Ankara ve İzmirde 
ekmekler 950 gram olacak 
Jı:mral"&, 22 (a.a.) - 'l'iıı8l'l!!t lııln gı:-Jııwı "nl,, gJ'8JD& m. 

VW<M tluden teb!Jl edl!mfFlr: dlrilnrlşt1r. 
Olda ma(<lı' lİ lııtfhlhftwto Bu f'll:ı:l.rMrde "*1ı"* ~ 

M!kınm tarafından gQıtıerth!n ywıi tarQ)'a g'llre maha!U 

lıııratbııı ~!1!718 flUlJ' ve t&- Jl'Bleroe :J"llıideıı. tmlıtt ~ 
ma........._- ,,... _ _.. .. ,......_bir im edDecelttir. ' 

·r-""' "' .............. ~ :& tedbir ile ~ 
ktn tıımiıı. etmek "Mks•ttiie fim- ibtiJllGlaı'ı uM _,.,•'le ekmek -
dilik Aııkw, Lıtımbııi ve 1zmir \ tm al malan battı iahdit edilnriC 
,.., . hıriode bir ekmtibı tutm <"'Cl!dtr. ,/ 

Fatih Cinayeti 
afaa etJnedjkleri Loodra, 22 (-.&.) - -~ 

~ İngi . '.Aw:m Kamanı.sı ce' om ru- _ , otrid Adee,m Çlkanlm IUı: h.cDb bnkhn ııoblı:IMdan __.._ "- '--·~ .......-- . , " .. , 
b · l15 -~ ayetinde C1ıurclıil11 Girici nm- r-------------------------------=..::_:.:_..:....:.. _ _, 

~~ blİQnıı.unu taN& k'- '-ebee' " ır~- • ,..__.,_ 1 ~ ~ 

Bir genç; ntşanhsmı öldürdü ve 
arkadaşını da ağırca yaraladı 

~~tak~~ =:kl:at,:\:.:~~ ngiltere 
-,:-takıl bir ~e ~ ~~': 11~ do- 1 ~ _ 

lltll~ etmesi .w w:m ediyor. Va.ziyete ' İngiltzler • 
. a::hıııeı. zaıw~ JJil:im bttlonmak~· beraber,~ Fransa.ya karşı pd-
tibj ll )?qırnskl 'l'Urki manlar paha.!ı ödemek !D8-rtiJe 

ti ~~vea:...., .. rr~ bazı mevsii muvaffakıyetler det politikaaı 
eJ• ~· ?e ne f&yda =~ A=rı.r: •takip edecek 

t• l ~ : IÖ)'lec,, bir blWlııı& =~~ kıWaı ıın::!; Londra., 22 (.&.a.) - B. Eden 
- t,. _ · Aw:m ka.ıııarM&nd& llOl'Uian bir 
~ ~t-..ıin. itir.a etm&- - Pn artmaktadır. ıımlıe -•hm fil beıywtta bu-
~~- ~er Ttirlti- Cmrchill eözlerine .. ..-. }nnmııı;ur: 

ile ıı,.!~ bir emperyalizm le devam :atın ittir: . amiral ~ etıııiıı _,_..,.,, - Kandiyada wozıyet §Udnr: - l& Jıfa:J'(lll:a Vichy, . 
~ lbnıımi..-..7.:$; •tma~ı,... her ıııe kadaıı- halen D&dıı.mn. Bitlere yaptığı ziya • 
~ ~~ ,_. fehrl ~ •'ııWte olduJdanm Nt tlır.eriDe ftl'diği izahattan 
de.1~ "-Lu _,__,__ F~ blldirfyorlrıısa. da 1ımııııı _mı.n.. Vicby hClk1Wıı«f t:aratmdan its ll.~ ...., ummu. - tıfa1ı:1a ta6'lip edikliği ve bil mü 
~ ~.:'.'..kde,c'rr~uart- ~~i1!'1 ~ ~ m· elaiu tesirinin ya.kında 
illi lllec!ıur"""" ._.yeye meydanı daima k:ıtalanmımı lıl ! ~leoeti- ilin edildi. Ertesi 
· oluraalı:, oraya elindedir gön ~ Petain l'Miyoda kı· 
'~~w.ıa~atiyle ildeee • ,, ___ . ......._ . de . • bir _,._,,_ "'""'"Y~ i'ran.SUI 

liı...."""Q .• ---=ı:İ hürriyet Vt' """"'1ı0 ...,..;eınn , dtin sa.- _.....,. -r• 
~"'>t '-'•- &avuştumcağız.; lıah erken dlgmanın, ha.va mey milletini Darlan ile Alman hd

b;ı.'...~n ..... ,,~ ... -- m•- dmıına taarruz ~ mu- kt:ıııet.'1 arasmdalti miizalı:ere • 
,1 ıt:'' ;~;~ ~~'"__:: nff.a.kı_ Y.etie bert.erat edilmlıt , lerdm dopblleoek netieeleri hiç 

diı..i.,_~ - ....... , ........ ,.. ... Şlmd bu bölged ....._...,_ ,,_ bir -·-' •---'b etmekııizin ol· 
,11 lb... 'llcı\Urt~~"fteeğiz W JDllVaf- ...., ı e -T'-"" <=- - """'-' 

at 1 ~-~ ~!..~ .ll<lnra lmdııtları • ğer hiı;l:ılr mu?a.rebe vuku.n bil- dubr gibi bbul etmeı!e daset 

I ~bı..~. BinaMı•leyh, dlrllmemektedir. ettt. 
ı.e' ~· ~ ııuttefslr Bn sahil hattı bölgesinin bat- Vidıy 1"ı ~ J.i'ran-

. ~ }'Olrttır. Şayet le& yerleri ~ ellnım:tedir . ııu: • Alman ifbirtitinde ymi bir 
t.ıl'~ ' . lı.eriıaııci d .. 7 ~ gıttilı:çe §iddet1&- ııaflamın ~ olaı:ak tavsif 

r' ~ ~ S: itirazıarı ~ n--. cı-nı ediyor ve hiç !IÜP- etmıılrtedir. 
7,S S Yenin mlJd,.faa.-ını (...,.. _.(o 6 ıılllun 1 ık) (- - 5 - 4 ıtoı 

<ılQı, ed_lniz dem.eğe hak- --------------------

~~~ Bir hezimetin ~ tarihçesi 
~t~Y ~Türk! e 
~ ~~ !~ ( Weygand ) ın nre8bur murabbaı 
~~ Vazif.eııi biz.e 1 1 ciiziltamlarııı İqe ~ 11 t. ... ~ kJnna&. 23 Mayıs n• ke>;me)c iç.in birbirlerile birle ~ ~~eder. Bu ~~ ııeoı*. veJrilde manevra yapııın • 

ı... cıı...,:e e&ef edilecek bir fa- l&r ve bu manevranın icra edi, 
~ ~ t.kat Tiir1ı: va.ta- M.a.)181n 23 iincü günü Gene- lıeceğinden Belçikalılar, 1ngilD.. 
\ k~ "-- ınevzuu b&hsol- nl (WeygıındJ sabahın saat beş !er, General (Blanclıard), Ge
~~iht ~ tlirlü mllMha·ra buçuğwıda Geoeral(Doumenc)e nera.l (Besson) ordular grupu 
~!ar 8~ etmeı:e mahs telefonla ıııı emirleri veriyor- ve bilhassa aşağı ( Srunme) üze-

ı..' -.. !\..·. ıtu: rindeıki (Altmayer) haberdar 
~ itı •. """"1İ"""-' "Ge-·-1 (Fr&-e) ve (Blan- ed!Jırin, Sahildeki bahriye ~'~-

(&onu sayfa 5 aiittln 1 ckt) 
\ lıı~~ "'" Akvam neınma ~... ™ 
)""'-~ 'ııir~a mi! Bu- cbard) ordul&rı A.lma.ıı zırhlı 
"'-~ eını~.. ıncvcut obmıı. • -- -S4 bit ı;--- Cemiyeti Ak- ııağı için Almanyanın mÜÜ'§ek- SUriyelilerden, Filistindeki müts 
\~ı .. lloıh-ıı e.ap ııormaa ica.p e- kir kalması bile l&zım gelir. tef'ıklerimizden ve İngiliz dos 
·"il~ dıı.ıi doğruya Vichy Suriyenin miist.a.kil bir l'Üm• nanmaıundan da yardım görü, 

' · ~il~ etmesi 11zım bariyet olara.lı: ayağa kalkması riiz. Halbuki Almanlar Suriye. 
~~~eli e~'!..~Ye maw!aeını ve Türkiye ile tedafüi bir itti- yes çıkıp ~dat yaptıktan, 
~ltı·' biy~· Viclı,y bu fak yapm&lll Almanyaya a.ncaJı: \isler temin ve Filistin hududn
'<t ~ r<..~t gliaternıiatir. istiJA yoUannı kapayabilir ve nıı tahltim ettikten sonra hü
~ ~ ""'1l.:reti Aknma ait A!m&nya Irak& sarkmak iBti- cum teeebbüstinü ele alırlat, is
lıl~ ~ ~ tec._~ kurtar, ~ başka bir yol intihap et- tedlkleri zamanda, istedikleri 
~;tııoıı...~N:ine ita~ mek mecburiyetini hisseder. yerde, istedilderi tarzı!& h&ll> a, 

I S'~~ başka bir aey Yollar eUik değildir. tşte Filis· çarlal'. o V&lı:it, fimdiki hudut
~·~ ~!>.~ Surtyen1n is- tin. Her memleket Alınanyaya lanmızın içinde, lılç bir yerden 

;I'. ~ biç lri.,, __ Pr:"""iplne de pc;tt vermeğe mecbur değildir arb.k ceplıane ve alWı yArdmu 
/; ~ ~ ..__ .._ ltiruı o- ya.. Anadolu iberinden Suriye göremeyerek beş ooplıed«ı &as 

: ~~? ~ bu lıje ne diye. y~~~~1~!fı1:ı~ !:~ U.:: b=,=-.ı~ 
~~ to11.tışu~anYa hüküme- tercih etti. Şimdi de Sutiyeden na.kletmeğe uğra§ar&k bir mü
~ ~et·"= mu.bkm, biraz daha eemıbıı teveccüh &o dafaaşı yçmak mevkünde ka.-

ı b.'l'." ~aııy ili bir manası debilir. lırm. 
' ,~ aııı ıa:: hlç ""3 t;ı- li'akat fanıedelim iti Alınan- ll'eııele basittir: Almanlar Su-
' ~-<ığ~ ltı.~ dır. li.<tti · ya bu mül&lıazaların biç biri- riye ve Irala zaptederlerse 
1 ; !'\~~ diişu~lli1e;.hnası icap e- '\ ni varid görmedi ve behemehal 

1 

Tiirkiye etrafındaki çember ta-
~~' Ue ılır. Almanya Snriyeye çıkmak istedi. BU bu- maml•naca.ktır ve Tilrkiye için 
~~!@dil' 8UUı Yapmamış bir i na mini olmazsak Suriye ve pek gayri milsaid şartlar içinde 
;::'.it~ bıııuıı~~anı.u idare.si Iraka yerleşecek bir Almanya ı bir h&ll> ~yacaktır. Bu 
k:"'llk .ıı.e lta\ru. n ır mcı:ıHeketin ~-·mben içinde, o kadar gay-

1 

ınilhlik dakikayı beklemeden, 
~ı-;~· 'Yi bQ- Şmaaııu Almanya rı mü.ııai.t v a r t 1 a r için- prtlar bizim Wıimirrle iken ci-

~'.l>ı,.e,,ıı:ı iet ~ı~u:U-la görebilir · I de m u h a r b e mecbu- dali kabul etmek daha manbkf 
•etı ''- . ·~ ,. ve Türk C"-,1,, ...,. . ""ıttıfak -wu- riıetinde ka.lacağız ki böyle olmaz mı? 

-~tiıq ıtirar ı _Almanyan•n bir harpten ancak namusumuzu Buna yalnız bir itiraz akla 
Iııı,, lıiç b; edllel.ıılen menfa- kurtarmayı ümit edebiliriz. Fa, gelebilir. Almanlar Suriye ve 
!'ıı;~ ~ l~lt\ I1ınl!Uretle ihlill et, kat henüz Suriyeye çıkmanuıı / hıı.kı da zaptetsel.ei" Türkiyeyi 
';oı U~tiııd ıuıya İııgilte • Alman kuvvetleriyle, Suriyeye ı rııhııt ve müstakil blralanazlar 
'iı·~ . ııct'Ui eıı ŞırnaJe doğru çıkmak teşebbüsleri esnıı.sında, · mı? denilebilir. Bu ciheti yarın 

lllli1<ıau ~diŞe ediyorsa , çok daha miisaid şartlar içinde dilşilnürüz. 
una ıntnı 0..4· ı dövüı;ebilim. Bu ınilcadelede i Bllseyiıı Oahld YAI(JIN 

RESMi 
==HARP== 
TEBLIGLERI 

B 1 ..... 1 Enoellıi .q.m. Fatilna • u g a r a _r ye.O ~- feei. btr elna.yet ohmııt 
. 15 ,..ı.nada ~ lı:ıa --

~-- --...lere \ve. :fi~ Y~'-': 
~ fer'* lı:ıa da • -.ette , .. 

• - Ta111n2 adalarmı ninem..,., 
~ / lııgiJtz ıı-nı 'J.'elılltl 'r"'- ------ JDj' ;i mijteıııkip ilılil lı:aç -

Kahire, 22 (a.a.J - Orta IJlrl İfgal ettiler 1 11111 ft ıı.ntıs hnlnmımamJ9h•. 
lııpı&a mnumt kar~ tJeb. • 'Vn ıei!h polis ııok ieeb8di bir 
Jiii~ Sofya, 22 (a.a.)" - Oti: i is Oaet i••lıedir. Belki bugtln 8UÇ-

Gkitte: Bulgar ~ bo BOll laımo J"lrahrrmM! mnı.t.nN-
Dlin bütiıl.n cin · Alman gtbılenle Ege denızlnde Semen- dir. 

pıır&QÜtÇÜ dalgaJa yem. t& dire Ye Tap &dalamıı iogal f!t.. Onaya haU ııMiıı Japbğnn/ 
Be ~nan Alman ne:~ tllderi ı...- biklirllmelrtedir • tahk!bta göre ~ tııtJi.. 
damnıntılıtelifnoktal&nnd.ı.ka. C~-· ti "hfl f ~ &JDeil ~ _. 
r&J& innıeğ;e devanı etJni91erdir. ovv ge er l l/ll ~: 
Yusı.a.n kıta&tının ve G!ritlllerin !IUllf /armı da Def ~ ~ Uvey~ mabal-
yudmıiyle bütlhı Britanya ve lesi Koca Sinan sokağı 11 ıı&yı- ı 
Yeni Zeland& kuYVetleri ınü- ediyorlar h ııf&k bir ~vde oturıızı. ve ~-
k.eınmel. bir surette hareket et- :tıloekova, %l !a.a.) - Atılieri ~ aş~ :zı ~ 
ıniglerdir. ~ Ol!S&!'et ve Krasnaje. SWJlta guete.i, Sov- Y81P 
lmm1e ile muharebe eden im - yetler Birliği dahilindeki ihti- 18oou ~· & oiltu 2 ıhı) 
pu.tmıılt lml'Vetlerimi& w milt yatlann manevralar için ııiWı ----------------------

~ m~: ı: ;:;,r. ~ başladığını Ankarada bir Meclisin bugün· 
J"P"''§la.rdlr. .......------------

~:-.;~..,::~ Almanu~cla sinema yandı kü toplantısı 
raııllk baa.rlı:eıı. vaziyet tıtttiin T-
~ ınemn.lll!iyeti mucip açlık 

. 
bir halde idi. Y &iniz lı&Jemede 

,~lus gazetesinin kAtıtıa- Ceza kanununun bazı 
rı da yandı. IRsanca maddalerini değ· ~tiren "i\l"'aıı muvakkalıen tutunma

p ınuv&tfak olmuş ~or- Amerikan gazetectelnin 
da. Şimdi bur&d&ki "8Ziyoet.e de d'kkat • C~d • 
ıdhayet Yermek için bareW de. şayanı ı mu~ ........ sı 
yam etnuıktadtr. ~ ıı. Nevyork, 22 (a.a.) - Nev
-..dan. ~deoıraın ediyor.~ J'Cll'.'k Post guııteııinin ve <>ver.-. 
dftlnı•n•n havadan naklettiği len Newa ajansının muhabiri 
lotalan dentt.den !hrac;iar y.ap- B. Hency Vaughan, A!mımyayı 
:ııııalı: snretlle takviye ~ baştan başa ihata eden bir anket 

zayiat yoktur layiha bugün görüŞoıecek 
'.Ankara, 22 (Telefnnl&) -ı Ankara, 22 (Telefonla) - BU. 

Bu ~ Taşband&Jti eski is- yitk Millet Meclisinin yarınlıl 
mile Halk, yeni ismile Klüp si· toplanbılınd& ceza ~anununua 
nemasında saat 6.5 matineııı de- ba.zı maddelerinin tadili hak· 
vam ederken blr yangın çılanış- kındakl kanun llyibıı.sı müza . 

O tör h k-" kere olunacaktır. Bu mcyand.ı 

kıri kraliyet doııanm~ ıcra,. yapmı§tır. 

ab ayesi.nde flındıye kadar 1- .. ,ı. a - .... & .ı.ıı 

tır. pett er ne auar çalı- hudud ve sahillere !t it 941 büt.. 
f&D sinem& ınakineeinı durdura-
rak tut.-" bobinleri ,.,,.,.., at- çeei de meclis nıznamcsine alın 

• ........., '"""""' ~ bulunmakta.dır. Bütçeniı 
akim kaJımış, düşman kafllıele • -----------! mıpa da yanguun önünü al • varidat ve masraf tut:ırı 460 bin 

Bu Sene bl•c brr" mo.._ DUd: kabil o!ınamı,tır. A'8i> ab lirayı bulmaktadır. V:ı.ridııtın 
u- lan bobinler binanın altmda.ki tezyidi layıhası gelecek hafta 

U!wı guetesine ait ıunbara düş bütçe ile birlikte mecliste mü . 

riııin bil" b.ımı batırılımt. di~ 
lı:ııımı dağıblmıftır· Girit müda
tileriırin maneviyatı her ııaznan. 
irinden daha ytll<sektir. 

Hanya mıntaka!ilnda, Sud1I 
koyuna dfin sabah erkenden Yll· 
pılan şiddetli hava hiicuınla.nnı 
gtlndüz Hanyıuıın cenubu gar • 
biııinde yeni pe.raşütc;ü inişleri 
takip etmiştir. Düşman bu mın
t&lı:ada topl&ntnız ve mitralyöz.. 
leriıniz tarafından ~idrletli bir 
ateşe tutulmuştur. Düşmanın 
şimdi .t.faleıne tayyare ın<ıyda. 
nını ve Karesin garbinde bulu-

ı ao..u .. yfıı & .u .... 6 Ü) 

-HARP
VAZiYETi 
~,, HA V .4 
gollarile istila 

YAZAN: 
E-lcli Generwl 
Kemal K er 

• 

Yunan topr&)dannın ele p. 
çirilmesi Ege adalarının QUs 
Joıtunu ' intaç etmişti, Har, 

bin Avr"pa topraklarmda hi
tama ermıyeceğini d\İIÜnen 
A Jımınla~, .Afrika ve Asya ya
kalarma atlamayı kar&ri&ııb
rmı:a, doğu A.kdeni7.de bir sik
let merkezi tesis etmişlerdir. 

Bu anda :Mısır - Libya ııı
mrlarıııda çarpışan A iman 
ordusu, kuvvetleri, deniıJerin 
hlilrlmi bir arma.da ~, 
da, tehlikeyi göze a.1ara.k ge.. 
~. Bu orounun doıwı-

l&onu -1• 4 aUtua 4 ••) 

mur terfi edamiyecek ==IS...=u .. =yf•=& =•Utw=n 1=d•=l =za=kere=e=dilece=kt=ir=. == 
Ankara, 22 (Telef-Onla) -

Hllkfunet 1 Haziran 1941 tari
hinden itibaren meriyete gi!'ecek 
ola.n Veklletlerin yeni bütçe fa
sıllarında herhangi bir değişik, 
!iğin yapılmaması va yeni ınııs
raflara yol açacak cihetlerin 
ortadan kaldın.iması için bazı 
tedbirler, almak tasaVVll!'unda
dır. Bu meyanda müvaııenei 
umumiye kanununa bir maddt' 
illlvcsi kararlaştırılmıştır. Ya
kında encümenlerde müsakere
sine başlanarai Meclis umumf 
heyetine sevkedilecek olan bu 
maddeye nazara.ıı yeni bütçeyi 
Myanet maksadile 1941 mali yılı 
içinde müddetleri dolmuş dahi 
olsa hiçbir memıır t.erfi ettirfi.. 
miyecektir . 

1 F 1 K R A._ı 
Bravisimo 

Duca d'Aosta ! 
Yazan : Aka Gündüz 

Neme lizım, kahramanlık 
ikahramanlıktİr. Nerede ve kim
de görsem takdir ederim. Nite
ltim kaçaklığı ve korkaklığı da 
nerede ve kimde görsem ıııem
mederim. 

Habeşistandaki ordularm. baş 
komutanı Dük d'Aoııta bunla
nn birinci fasilesinden çıktı. Ay
lardan beri iyi harp etti doğru
su. Eritre harpleri çetin oldu. 

Yol ı• nşaatına il Eğer Bı~tanya imparatorlufy-
nun kahraman orduları ve bu-
yük sevk ve idaresi olmasaydı, 

yarar malzeme ~~!1!a!;a ~~ 
sa hn alınıyor dı.Cenubi Afrik&nın , mazi.sini 

pek iyi hatırladığımız - aralan 
1 kıt'a.Jannı bura.da hürmetle an

Ankara Radyo Gazetesi~ mak, kahraman bir milletin ço· 
cuğu olmak sıfatile vicdan bor

Koordinasyon heyetitı.in yeni. bir cumdur. 
kararına göre ellerinde 10 adetten Fakat ben bura.da Dilk d' Aos-

fazla yol İnf&&bna ait malzeme tayı yalıJZ mukavemetinden 
bulunanlar, 7 gün zarfında bir dolayı övmlyorum; aklı selimi
beyanname ile müracaat ederek ni, mantıkıruı:ı kuvvetini de ay
mevcutlaruı.ı bildirecekltTdir. 1 ni zamanda takdir ediyorum. 

Hükfunet bu malzemeyi, sahip / Dük d'Aosta iyi vuruştu. Bn, 
lerinin işlerini bomııı.ıııak şar • işin yiğitlik tarafı. Fakat dük 
tile değeri mukabilinde sabn a-I cenapları iyi düşündü. Muha
Jacakhr~ 

keme etti. Anladı ki BritanY' 
imparatcrluğu ile bundan fazlı 
boy ölçüşülemez. Britanya im· 
paratorluğu demek, kıirşısıruı 
çıkan her kuvveti er veya ge<J 
mutlaka yenen demektir. 

Sayın dük yine anladı ki, esa
sen harp istemiyen sulhseveı 
vatandaşlanru bundan fazla ez. 
dirip kırdırmak doğru deitildirı 
Dökülen kd.lllar yeter. Paça:'/! 
Jrur•.ıran kurtarsın. 
Eğer dünyada muhterem dülı 

gibi aklıselimle hareket edenleı 
çok olsaydı, b-ı harp çıkmazdı 
Çünkü ıı.khelim şunu emrcdeıı 
der ki: Dünyada sulh isterseniı 
İngifü •e ile harp etnhlyiniz. 

Ne yazık ki bunu bilen peli 
az. Bir ben biliyorum, bir d~ 
dük ha?J etleri. 

Yalnız ben bir fark ile şunu 
da biliyorum: Harp, harp ede. 
bilenler içindir. 

Diık b\ınu yanmıştı r. Şimdi 

ona bir vazife dü~iiyor. Herhan
gi birgün memlekethe dönünce 
biitün kudret ve niifuzunu sar• 
fetsin de sulhsever vatanda.şla
nru ba.şka bir harbe süıılklet , 
mcsin , Çiinkü ne•i.-eler acı o
luyor. Çah~kan , sakin bir mil• 
!etin de dn ha fazla acıya w 
hammülü voktur, yazıktır. o
nun sulh istiy~n in& duygula
rına hürmet etmek gerektir. 

Sayın dük ivi harp etti, iyi 
diisündü, gününde teslim oldu. 
Br1visinıo Du<'a d'Aosla! 

Dilerim ki hr yere yenice 
kral ohn savın biraderi de böy• 
lece Javraıı ın !. 



"\ 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELİ 

SENELiK 

6 AYUK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrklye Ecııebl 

1400 Krı. 2700 Krf, 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 

150 • 300 • 

TAKViM 
23 Mayatı 1941 CUMA 

26 Reblillihır 1360 
10 Mayıe 1357 

GUıı 143. Ay 6, Yıl: &41 • Hızır 11 

G\lnq Ö(ile 1 kindi 
'9.11 4.44 8.42 E.unt 
4.37 12.10 16.09 Vautt 

Akpm Yııtaı lmsalc 

DiKKAT 
cYeni Sabah> a gönderilen yazılar 

ve evrak nesrechlsin edilmesin iade 
olunmaz ve bunlaruı kaybolmasın. 

d:ın dolayı hiç bir mesWiyet kabul 
edi~. 

YENi 8ABAB 

Ekmekleri sahp paraları a ınc 
Karabüke kaçmağa kalkmış 

. Birer 1.:itap 1::a::%ınan okttyu-1 
ftinmez : f Mnbad~ 

41 - İhsan Seçkin, ~ 
frıcdi çıkmazı, Kızıltoprak Ka-
dıköy. J 

42 - Salih Şengül. Unkapanı l 
Zeyrek cad · ,81 .kah veci Fah· 1 
ri clile lstanbul. 

43 - Aynur. Iskır, D. D. yol
ları Haydarpaşa hareket mü -
fettişi Hulki kızı Haydarpaşa. 

44 - Firdes Darun, Çumra 
mal müdürii kızı Çumra -
I~onya. 

45 - Kemal Diindnr, Beyazıt 
Saraç khı:ık mahallesı Uysal so
kak 15 No. İ.stanbul. 

46 - Faruk Örlescioğlu, Ka.l· 
Y1,lllctlktilluh Ak.kıraz sokak 42 
No. Beyoğlu. 

47 - Saime Gülergin, Alsan· 
cak Atatürk eaddesi 282 No. 
lzmir. 

48 - T. Berin, Haydarpa~a 
Rıhtım cnddesi Uzun Hafız ro
l.ak Kadıköy. 

49 - Hayri Arat, Lt>yli Tıp 
Talebe yurdu Şube 6 No. 155. 
Beyazıd. 1 

50-AzizAlbncan, Bakıiköyl 
Cevizlik Kürkçu sokak No. 51 
Ba.kırköy. • 

51 - lsmail Yavuz, Kocate
pc Kızılırmak caddesi Uraz a-j 
partmruu 8 Ankara - Yenişehir. I 

52 - Muzaffer Ör.en. Ycşıl-1 
lrov H:ı.va mıntaka depo iunir
ıığhıde Ycşilkuy. 

!kinci asliye ceza mahkeme- Muhiddin, her akşam.ki hesaıı 1 

sinde emniyeti suiistimnl ve bir vermeye gidiş şekli ile ~- 5:3 - Filiı: Aker, Davutpaşa 
Şişli Halkevinden: hırsızlık da.va.s:ı neticelendinl- dan çılınıış ve h.r <lı!ıa. da Ça~ · -h h.::mam s:> tak 55 Sa-
Mavu:nn 26 ıncı pazartesi Jll~t'l,'3. - İstanbul. 

J - ' di D --"-~ntma göre bu meydandtı ~öriinmemi::tir. J 
günü 17 de evimiz salonundal · ava axu.lU,UA. - 54 - Yusuf Zili, Ye imahal-
Yardım Sevenler Cemiyeti ls- dikknte §ayan '\'Ü·~ şöyle ol- su:: müddet sonra yakal;ınan le F.ınus sol.ak 6 No. Beşiktt...~. 
tanbul merkezi salonwıda Bn. muştur: - Ben Karabük fuhrikasın- 55 - Mustafa Soybaz, Uzun-
Halide Nusret Zorlutuna ta.- Bcyoğlunda Ahmede ait bir da 175 kuruş yc">'"IWye il" iş <'.arşı Eminr.ıın kurbJ.'lde 300 
rafından (Cephe gerisinde Türk fınnda tezribtarlık eden Mu- bulm · N 1s 
kadını) mevzuımda bir konfe - biddin ad d bir genç, her gün u.5tum. Oraya gıd~- ~o. tanoul. 
ırans verilecek ve gmterit şu- 400 - 4.50 kadar ekmek satışı tim. Parayı dn hunun için al· 56 - Rebia lna.c, Maliye 

~ ~~ da . (Hedef} 1 yapar ve geç vakit fırın kapan- =." Fakat gene iade edec.ck- ı !:ı tçr~b~u;u 'lk~:~dl Ali ka
pıyes.ı ~ edilecektir. Her- diktan sonra ;ustasına gide- n ....... :..+:-. 
kes gelebilir. rek ..,...,.....,,.,_ go-+1;..,;;.,.. hesap ~..u 57 - eeı:1ı Yaver, Yeni \Tal-

ı--~.. ........"t' Dunışmn sonunda suçlu de lu:.n S:> No. t< ı:anbııl 
Doğum vermektedir. Fakat bir gün fı- Muhiddinin bir günlük :.aue 58 - Fevzi Erokay, Osküdar 

. . . rmcı Ahmet beldem.iş, bekle- tutarım alarak kaçtığı snbit gö- - 1 cad · s }.3 •• -
~et refikım•7'?u mu· 1 miş ne gelen olmuş, ne giden. rübnüş ve altı ay müd "etle D~~~cıN::ırl ") ._ .. 1d c uen onu 
hhihlerind_ en. muharrir. Sey- Ne'"~--..ıe an~~r:tlmış ki o gun·· ku·· . • f'Vl\.nh o. ' t ar. 

feddin O h b kırJ olm ""-'U.l r.A.9"--- hapsıne, aldıgı paraz!!D da lren 59 - Cclfil mıeTt, A4mıtı 
r anın - ır _ uş.- J satış tutarı ob..n 43 lira 50 ku- disinden tahsil edilir.esine ka- Vnli konağı } an· ıd 26 "o. A-

tur. Yavruya omurlcr diler, ruŞu tamamen Qekmeden alan rar vermiştir. d"' ..... a. 
.eşini e nrlwla:şnmzı tebrik &- • ~ n.u. deriz. \.,,_. _______ _. ___ ...; _ _,.,.....,iııııiR!I._ .... _._ ....... ._,.., ... , (",() - Bürban ÜIP"\iruıov. Er -

üa ıi:s · ... Y rnı 
kek lis::.si B. 4 t.aıe'be,süıdet' 
!starı bul. J(t 

61 - Kemal Tane.Vi. 
baçı merkez berberi otl~ 
ı ışchir. ~ 

62 - Nmm Gürera.lP• 
orman koruma bölük ) 
Konya. • ... ~ 

63 - Bilal Kal'Pu~ı ~ 
başı AtatürJ<· caddest "" 
di5 doktoru evi Bw-sa- • ~ 

Gt - Şücaaddin Eritl!J.A 
dıkh Yurdab:ış H. mn~tst':J 
zarlık üstü yolruşlJ 1 O r.:,ı 

6.5 - Nuri Şendil, 1'1~ l.t 
n 139 N o. bakkn.t ve 1tt1 
veci Bursa. 

66 - Fabamet Kab2nl' p 
hariyc caddeci. Sille}~ 
sokak 61 Kadıköv. r 

J """"ıJ, ' 
67 - Şadan KcsinD ~ 

gcll üy Lekeci Nuri 90 
No. ÇcngPlköy. .. .. J. 

68 - Yurdusav. Y~ P 
Görele tapu "cil moın~ -
met Feırr.i Görele. ~ 

69 - Meliha Sw.ıtp, '4"" 
Hacı Şükrü sokak 54 t4 
kat Kadıköy. ~ ~ 

70 - İrfan Arn.s, ~t 
lu smıf 1 mühendis ~ i 1 
Beşiktaş. ~~ 

71 - Dürdane, ub;. 
ya sokak 22 No. cşılk01iJrj 

12 - Süzruı Ka.fks.S• _..u; ·e 
dar Doğancılar BeltllV) ~ 
31 Üsküdar. ıll:.tl 

73 - Niko Çavdar •. ~ iP 
catibey c::dde!:i 53 BlfV'~ 
hanesi Galnt:ı. / 
74-Bedia~ ;i.ıJ 

paşa Hasköy caddesi ~ . .) 
knk 3 İstanbul. ,·eı;ı 

75 - Malı.ide Tanl r, J;el ~ 
ın~ 'u=-tafu '1.nner :k1fJ o2'v 

,6 - Refet ~ıl. ·-·ıtiJf 
Çavır sokak S No. Orp:ı· ~ 
ta.nbul. JJ ~ 

17 - Necati Birdal. O~ y 
Jan ma:r.ıza.sındn rcyııtı · ~ 

zunun. ~' 78 - lb?ahim Tos'11~"1 
cak cadde::i 1 No. 6' fi! 
1sbı...'1bu1. .~ .... r· 1 

79 - O!Yuz ön~ıv- iJ 
~!ll!lamı cadd i 61 ır:cı ıJJ! 
Gar. -~etJ~ 

O - M. Kt\'all Şı ~ 
rive san ... rat m 11fltl 



,. - . ·- -- . - ·- . .._ ...... ,.... ... -
:. ~er - - s---- #.~ • :maiiik ==~ 

Omitac Ş 1 • , Aeab pro~:..~;. !.ı-~=fb;~::-:~-ı _ _::~::~~Z:~::r:u;c1a:~:.~:;~ .: 
\, - ' '/J8fJllJQr/ar?' 1 man 3fill1'l ~Pliı. I'ilY·tki O\•alo.ı ita~ııan : t6riinı Ye nihawt ii~ünciist.İ del l 
ı .a... , DRTO ; . l (J' , J#I 1 k - 1 k i.l:r Hükiımetın bllğtiay tasan-' ~ ---:!:_Bn: JltıfURAD Sn ı (Jı' G iritl ad"~.ıııa Ahn,1111.ı.nıı .

1 
diyarınrfaıı ı·cia frurıılaıı r rk· it ı vaıı aş. nıer ezı .o nıa e- -, j 

-"" - ("' ı·ı lı J'. ' par"'.:lll&or 1 re ,;c. lıaola!ıane l'~f'lı. etmek için bulduğu yElli' 
IJI" h ·' ınıra~i.ıt~W~rlc, pl3.nör- ı sıı ,JOJttd , ava t~ınuı..~n gc - c;,: 1 J J, 

~. ~ha'(' J,zı.yük bı"r tereddjl.t ı"çı"nde 'd' ı~..ı~. ~ur" 'atlı' lıiicıım botl»ı İ"lC lt"n yolcu Aıldi~ Aba baya giıw- . ~ Tah. il meselesı ve, ıı~uı ddden tebrike ııayandıni 
, il u l ı. ~ , 1 kcıı bır scı1nlik n fenıhlık hi~· 1 b. Tiirkiyenin bıu!hca ekmek ılıtih( i 

il T k asekr <: ı i<amııya tesP.bbü~ etlik-' sedtr. y 1 jj lj r C5İ :er mek te 1 lak merkezlf'ri olan Ankarıı ls ' 
jpi)· 61A .tasını çekerek kurıunları Ür !eri malfım. Bıı t<"';ebbü~ün mu- · Simcndifır i;ta.."::onııııdı~n H ıbc; el 1 olan (Amharik> tanbul ve l:omlnle. ekmelı: sllı:, 

"ı'ttıini g~süne niçin boşaltama- 1 yııffak olup olmıy:ıcağını kestir· •ohı·~ tırmanan yolun iki tur~fı -- • --- l i»:ı.nik ın~ktep kitabı mevcut l letlcrinın 50 !11-'r gram aııalmaı« 
"'25 mek ıniiteha~~ı, a-<kı·rlere dii~cn yesil m<'ralar'" ve vaprakl:uı H b • t d • - ~·k olınadıg-.ndan (Addis) de tahsil lııç bir ı;uretle n&>.arı dik:kali 

:lıqını anlayamıyordu. . 1 t..iı· ""'""'1e<lit. Giriol ad.ı~ı gibi ~ii~ıii' parıltilaril~ ll.t?.lı nazlı a c~ıs an a . 11.l LlC\'CUt ı!~ dört lvgiliz ve Fran- c.elbetmlyec.-ek, ilstt'lik ekmek fi 
' -· ~ . hğlık \'C anzalı aı·a7.icle göktoıı sall;rnoıı ök~lipttıs af';a~ladle laline ve i üki k da- !,ız ınekt>bmıl<> yapılır. Vakıa 
,i ; T f N - 2 7 , inen Mker, malz.ome hattiı yedi >il~llidür. Rıı yol t:Ok JcalalY.ılrk- l!l27 yılıııdJ Ne!l'lJS tarafındım ya~n da yirmi pera k <lar ı~ 

e ritc:a o. . \. . buçukluk topların V<:llyı fc· ! tır: Yaya \'C katır bot tında sa· \ rına {a vuşmuş .. tesis edilmiş yerli biı· mektep cuıılayacaktır. . ... 

ıı.:h«ı ~' ~etle .. N' • - 1 ·-~~ ~ ,_ · ' tihten ba.ı;l<a bir miııa~ı daha ı·ı "ıl ı ı · k d ,.,,,.~cut ı'oe ~e bu mektebe yal- Küçük tasarruftar. ..,r . . : " • ·- ı••n t'l·.-ıw.ıt c· ..... ··orsu . vısız ver , <r ~ı ~ ş;ı."'" ;;sa "'ı · b J l"" ır , , " 
"' ı • .,.. ·' olsa !!('!'ektir ki bu <la Alman- ı ·.. , · . · " " U unma ""' d l..~'·r · diye haykmlı .. C,.:a-ı ııuı? Sötılel"im <:"Ok s.ırııimidir . u mp gelırlt'ı·. 11~!-,.,;:.ıi[e ı· katm ııı• e~ki esiderin çocukları e- -. 

~lll:ra geli:ıı!., • ·~.it-d&llAda böyle bir çoeukluı!;al !arın bu t~ebbii.ıle İngiliz a· lx'ygire tercih e•lerkr w b>ı ~ • ---- \dl rl ederler ve onlar okurlar. büyü1< netice j· j 

• fl&k~' sUr~ "-.« t-wı. •· • emı,..,. ntt.ı ,. ~;. . . ., 10• d1'laktarıoıoı.n isıı.ltili.-;ıihpı:ov.;lı;dınt yap-• yllzdcn be "'İl' fotU-.rı dli:,ükt\ıı 1 b' u" I· 1927 v~ 1935 yılları arıuunda ı ' . .,. .. ' ._ , m· m arı tınıa ı ıı Habec:.istan nası ır , 
t>.. "':.,.; .......... ,.. irlerim,-,.,..._ ~ö 

1 
, G' 'd b' -"~" İ \'e bunl•n Avrupalılar u<•nzc~ >' impıı.rator birçok Habe!! «enç - Bu taııan~ıf 1'8.yee.wd.ı ;;d. ! 

·"'"il ı.._ · O • '"·'· •-- o& ye )'a . • 111 ır au .. ıır, n- teJarik «l•bilirler. kedir? 1-labesli nasıl ya- Jnı·ı'hı' okutm·•k ı·'··rc Parı·s·, 
!>i...._ ..... ~- ıc.ı..,...... .,_al Aan.a hol~ )""l"•o-...,. ı· ... ı ı "·· ~ ...... k" ... • ' ~ ~· • nede . l<('kb; . ınilyoıı kilo 

1, ~~"" gım- y.V&fÇ& çı . .\:1 Mnıyordt.· . ız ,...a. .. rın.,..l.l ........,. u<:tı-' • Pay taht yolund.ı ilerliyen =r ? ( Haile Se!assie ) Nevyorka ve Londrıı.ya gönder- bu''day ta.&. arnıf ~•ı~~ı· h;.. • 
:u..... bir atla anımı. adii.. Yunani•loıı H,·ı be.;lı'leı·ı·11 , .• katıı· l •nn .,"t''-ı .,.- · ı· S l 1 k ti rde 6 ~u -~., , . 

~l ::'<lewı~raunuz, B<;n onu • - Söslerim,. belki :.ıa nınıyor· ·
1 

h'° · d h k l e<l k · ' ' 1 · f t · Bir rn'~ ı. uıı ·ll'. 0 ınem e e p sap ediltnis.tir, ı 
Crıı ' r 1 ga werın l'O ..re ... . ece ı~- ı·t"ıtı"ı'ı~ı··ını' ha0 tıı·an ~ .. •.n;':; l•.'l'I. nası zıya e verır. .. •kl• H ........... ;, ... ~ .. av • 

. 
'• tın. .. ,.....,,,. ... " Runuz .. Fakat. ,,min c..labilir•i- ti!, kııv~ 4tle · ''ı'rı'dd-· 1 ı'k mu ' 0 

.,,
0 

".. '"'""'ec- d ' ve ·""'<'~....,, - E"el, ilk n."'aıdJ bwı• ı'rı••• --'ı 
•• t ~ .;, n " "" . arıyım t..ıhilt"l'in ko11ı,. •es!eri- uevriıı avdeti tletten sonra memlek..,lte bir ir- ' - ~ p~ 

•. 4u, ~IZ<'e yeınek oda.sına niz .. SiZt> h"': bı r ,;ey yopmıy"' .· 1 lıRfıx kııvvellere rag" me'ı aday ı d. · 1 · nu1 iı1:&11amıyacaih 0 ·eliyor, Fa· ' %ıuı - ı ır fan hayalının ilk miibe!l.',lr en ~ • 
1 ınez Awıı< YM>e- ett.gııu. ,. . t ele gec;rmeğe nıuv~fak olıırlar· .~ıld.is Ababıt'n lı"tı 1 iki de· İ ı.ıibi Hinısiyah bir 1.enıin Ü•Rl'İıı-1 olacaklardı. Filvaki Habeş kat hakikattir. 1'~!:-et bugiin aı 
1 'l'ıb ..._.._ --~~ .. • • Anı:u~ mhayol yer;.ııi<'ıt kıptr- ı "a daha büyük kuvvetlel'le fo (CibutiJ den tren ;:ıelir ve de •ıwn:. n dar ve tf.'k ctcmiıyo- gen~leri fttri zekii ve kiibiliyet- dığ·ımız elmıeklerin ıUkltıtl yir· 

"•n·r ltı~aıu Yer! dedi. ~ , • cla.yabild'.. Roğuk bir l\P-1le c<?vap F'rausı,, · kıyılarından hareket 1 fl . ı ·k· k 1 .. · 1 k' lıı iizerin<icıı uhlaya, pıı;ıav. aka- · 1 mide bir ııiııbetinJ<' aı:a.lacak t! . , <!er ıa a.~'' ı . .' •:ı·e yo uzerıı11 <' . ı I leıi aayeshıde gittikleri ınem e- h' 
.tı. 'l'.eııı khal ~ıkaranlc u- \'4'fdi: ""'*' tdecd< daha büyük, daha kı.ı· • bu gurılltıı , gıdış gch~ ve ııdı· t:ırı ~ürlild<'r. Urnklarda eski ketlerin irfan müesıı~~.-lerintleı !ursa bu . ı~ kinl>!eııin nazarı 

.. 

lıtıı e odasına gittr gir- ,.. _ Beci :1için t<ıvkif ..ttirmi . ..-etli ve d~iı."' çe;;itli istila kuı·- ham lekınüt' edt'r. tC!butiJMn 1 J<':ıntale \">ikanı gö7.e o:ırp;ır 'vı> parhk ınuvaffakiyt'tler elde et- dalı:ka.tinl celbetme7.. Hıtlbukı 
1,~Yek: t..u-.

1 
fına bak&n pen- yorııunuz? . \'etleri, muhdfız kuvı•etleı-e rağ· başlıyan ıiemiı·yolu ~ı!ı: allz:ılı 1 btı üsı·• . ..-e·vıı.lı><i d"kor ortastn- tiler. Porisle aııktti t&hsillerini I neticede buğday P.<>klarlJlll, 1 

... r ı.~·~ ''·- .
1

1.1 '·. Bur_ "·dan mı.ıt- _Bu, '>eıuıu bil""...r;,11 biı· ' nıen !ııgiliz a.lalannı teııhirc k h · b' 'kl' · k leJ <la ı;eıwktrn ar.am.,{li bir man- harb' biiyiik fayda. gön. 'ie. . ..._ ,. ;~. 
"' ~"'! '""'na b 1 --..- roııvaff·k olabiliı ler mi ? rn pe va ~1 ır 1 . ıı.u a ., e- ı yapmak ii7.ere l"r.,L•ır. ıy<> ı 
ı."' ~ iq 'l~ balı ıne ı ıyor . ~e o- i;ı .. · Buraya hır.;ııılık ınakl!llldi· ~ rek Habco; peytalıtın" ulıl~ır. zara arz• -<lt•r. mektebine girmiş, yahut PoJi. ı Bir tavsıyeınız , 1 

• ıJ' 1 ı Çı>ye atlanabılıyor- le ginniş olmanu"' ihtimal ver· I Öyle bir ,;ıuı.J ki nıiis~l \'eya Bütiiıı giizergit!lta IH>s ıtıaıı~a- j l{tLl•r ılerleılik~,, yav .. fi yavaş teknik (Fransız öğr~tmenleı 
;;.,. \rııı •. .,,_ ıniyorıım. Belkı saı:l.ıx;c Ç()(;uk-ı m~fi ''ernbı yalııır. A\-upamn nılı biricik kıt.•:ıbıt 1 l>iı·f'davol' ·neskı1n '.'•' Pl<i1"'1i~ mıntakalara yüksek mektebi) ne yazılmı~ ' 

·~d I ı,:i. ~~ l•baııcayı 8ik'ulle giz- ı C'a bır ın~rak. bir teces~ii" eseri' d~ğil. be~ kıtaHiyle biil~ diin- duc. Ji'ilvaki bu ka».tb~ A nup,i rasg.-,lı>.<"~" h• '!anıl'. Çifh:ilerin birçok Habeş'i geııçlerlt> karşı-
~~! :-..ıı,, rl genç ınliliıimin ça- bı.ıııu \aııtınl>', ı yanı:1 ınukıtdderatını del('l~lıre- ve tara~ .. ıan ~i~eklerlc ı;ilı;lü ı fakir t~ba'rnE• w ıcııçberler es-' ü k" d" B ı Hükumetin bu mlikemmel 

k:ırarıııı :dkı.:;larl:oo :ı.kh 

mıza bir.nokta clahH gdiyor. Bu P"_ ._ >dt•ın• . ' d . "' cektw ·• • k' }' 11 . J'kl . be Jaf!IT11<k m m uu ur. ıı ı:.~n<; er 1 tY • ınrj, ı ' ~rereı< uvarın ' Cevdetia .-i yumıı~llftl.L!b., ı, ,. * , köşkleı-ile ııa•arlan ok~Mr. · ı ,oıra 1 ~rm :,:ıy 1 er~ yaıo: tahsillerini bitirip memltlı:ete 
., ı.!Jı.ı ... ~kle-meg., başladı. •.• j Yö:ıilnde hafif bir teb<>a.ıüm -y. · 1 1 '\\ ) Dcmiry.:;ln HabeHisfan toprak bir lıaroıaı"ycye blirünmüıık>t: - ' döndükten ~onra y& idaıi vazi-
•~ •li<a ,_ (' ~-t r ı · .. }'kt · ılir. Hai:>e•!Jt-rin tlillt'ri olan "'Ni, 

1 
. . ı:e.,,.ıı . . e·: . .., iı . da. olmtıotu: , 'r MaU.~aJ• hu vadi iizeıindt> arına ;:ırı ı <'n ~oura t{."Jnt· ·n felere tayin edilmekte yAhUl da 

1 ~ıı·a. ~~~e!ı ıslık ~,..ıa_rak y::· ,. __ Kabthat bizim Nnırb~riıı 1 göriiı<ü~ken gün . l{öı mü• bir (40001 ltadPm rıtkııııına katlaı 1<1t:,t~~k;::-::;.~d~e~~e~.ar:m.1L· orduya girmektedirler. 
t.L tıiııı .ı~or~ıı. Hır rır ~e.... mutf8.k lcıtJııStııı a~ık bıukına ·' mUtekait aKker ark:ıd:.ıR: yükriclit'. Bun.< ı ·ağmeıı m~nıle· ı . . . • Habeı;iı<tandM. en çok kor.ıışu
~"'"nın· (j''~nr.ııyerek · ç"'lışmd fiuniıı oloı•alc. Bir tilrlil hendi!>iııi .:... Olınnav.lar! diy~ ktıStirdi kPt lıii.l:i. '""whr. Va~oıılıHııı t..." Habeş Payitahtı ''°". 1 lan yabancı dil ya Fransızca ya- 1 

.bı.~ .. 011 n<~"ıı ;;e.,erI.mı bil'- lllıştıraınatlım .. Eve het· !ıald& ~ttı ve bıı k"t'i konaatiniıı (A. ııım~eıderiııJ,,:ı ıleruiryolııuuıı Addiıı'de . Avrupa uAtl . hnt da İngilizcedir. 1talyıınca 
1
· 

'teı,;0;~'.~! Aırnıııı ·n l>eya:. ı hırımlıl.: nı .. i<aa.diy!e g•rnıedi .
1
. ınellerlııi xö_:rle.~nlattı: . .. iıı~a"ı e•na .• mdJ Fı an.~adaıı ve· !ünde üç otel \'Jtı-..lır. lki Fraıı- pek nadiren isitilir. Bunun E<ebe-

da ekmeklere yııpı~t•rılan ka
ğıtların iigaı>ıdtr. 1'1lha.kika bu 
yii7.den esası>ıı ekm~"in bir kı~ · ~· 
mı ntılmaktadn'. l:lu atılım kı· 
sımlar lı<>:;ap etlilec·~;., olul'>!;ıı 

gene Şayırnı ho~•r,·t rakamlar el-

... ;--~roı~ '·.. . ~- niı. Si .. ia kıı.d•r ~i\zcl lJir genr 
1 

. - Para~utç.il!erle belkı <~ı- ya diğer ülk..lel'dt'n g<'lmi~ ya· Rıoı Vf' bir Rum olt'li ve bunlıı.rııı hini de Habeşistanrla bulunun 
·•·r~i ~. hııfıt lıır !\ll"'1:tnlık lw.ı.ıı bu c·irk"ıı \ e '<Vlfl i . uğ- ı·ı·l eki<' .,ıılebılır. Ho,;, bu . dıt banrı amelenin nıiitevazı nıe7ar- hCJl'ti rıttikellef, 'rahat ve Avrıı· puµas m<'kteplerinde Habeş çu- 1 
•~a.ıod~"<·ı~ı .. 8ııurw yRvaH ·ı lıınJa ken-;us;; 11 teııİili~y~' at. henü,.be!li de~d a, lakin Jngiliı l•rı.göxe ~arp;ır, hunlar ya ı•ıl- pal · mües~efleler~ir. Yerlilerin , cultlım hocalannııı lillerinin İ 

~ • 0 Ya gırdı : · masma irukiu vAı· mı ? lhv.i.il adırlarının aynt va;;n,..Jarhı. te•- , m~ıi.aıı ölmü,.ler .. yahut da yer- (Anada) d..-likleri ~Pbriıı mer- öğrenmesinde aramaiıdır. I 
.~nı,.1/';i1\ysl iz. ll!i.\ini, _ ı..,.,1,_ ·~ ı baiıa Jıakik .. fi HÖyleyln . .' ltitaf e- . hirl~~ imt khiin. ~,'.'ı..t~n·l._ ı:;m bdıı· ~~~·~;I,ıe~ır,~,.·~rı "ltm.J., can keı!i inıp.ıratnı.ıın ınimarba~ı~ı Ha)J.,şliler veliahde (Alga -
-..., ~anı ola •ık ~~ ı~t- ıl!n. Canıııız sıkıldı. Balıçeye ·~~ u.:11 a . nıın..,re ıı< ın":"eıı P· . tarafındıın vüc.'llde go<.>tirilmis bi· Varas) derler; Şimdiki impa.ı·a- 1 

de !!deriz. Bıı itibarla sikletleri-
ııin yirnıide birini k.ı.ybedecek O· 
lan ekmek!eı. ki~~ıtl•rdaıı lnır· 

tul~cak <ılur 'a bu kayıplarının 
biı·lo><mını telafi ede-bilir ... , , 

Kontrol meselesi 
~nna b" .. ı ç:ılctını7.. Kapıyı aeık gi\ı iintc ~1 .''.e~ayı~ _<layanaı" ~: ıJdıa c-, ~; Lokunıotıf. lıfü · kiı.nı. abanoz na larla •iieliidü.-. ,.., 

1 
tor (Hail<' Self.ssie) Jwııüz veli- 1 

· l<!i ., U)ltik bir lıev~caıı i"in- • k b' ı ' J J debılırım. Zıt:.. bu ıhtıııı.alm \'il· . • llabeiı evl~ri ya müdevver alıd iken yalıuz (Amharik) ya- D iger tarnflun ileriye t<>y-
~ n~r naea1cıım litı;vor \ık ·' ?Cu ~~. ırıla.ı?~ 'u~ ;;nıı7.. ı "''" ı'id olnı:ıdığını biuıü Ailnaıılar k; aı;k..ı·in nakli mümkün imi< yahut ıla b.:yıi o<lal<m ihtiva ni Habeiı milli dillııl konuşan }I' lı<r rolilahaza ~ürüle-

11 Iı.ı.·ıt"ııı· ~ıyordu. Yıı.ptlu~ak 1 kr'.!'ra llllb•·,.,. ~it..',, mık'.· k .unu ·~:.. dii. itiraf t-lmiyorlar n11 ?. 1 !1için. (2'.>00) . tayyaı.e ile İngiliı etlen kuıuıuus b:.ıl~ıkt.n viicude bir zattı. Lti.kiıı lrentli~i itimada bifü: . J 

t 1 •o Y pa n ""' ı "\ıauı y·· t .'da· lanna (on) !'ırka •, sker 11ak- 1 · " l:ı· · ılıvueuud~ sıkı sıkı 1 · . .. . · . . . ., ,.- ' - Biıı AlmaııJ,..,ın " ııgiliz 1 ~ • " • ~elirilın i1 hinıılnJır. Damları r;a;·an hir CCJ1ebi ile g;;riiştü~ii _ Yaı•ı.tınl".ı kag"ıUamı 
. "'<ııo aı·ansına ~z euı~ 1 t bil k b. k tl' . i "<"'" ı fü """ • n.,, ·'' - . . . : . . . - • " " zıı.nıaıı !'r~,....~nı y;tuın an 'e- bir"\•uit<'f' i \·Rı~iıt'. Hu k'-ğıtlar '~' ıru v~ , . 1 ,. -· I kından gormtk ı~te<luıız. Ya· l I· rın . ıı·ı,..· -~·ıııeı·i~ rtı· .. ~ lın .·. ynııa•nııvorlar? Demek kı lfa ı"ı ... lu"\·a11·ı ,• ,·ı'ı' l'lıl ·•ı· l • o"ı tu"I _ ı f a-. d l 1 
~iııı· ayı r:l'kınek \'e ~·.;,,ç mü- ıu • "' '" ~~y ıneı·"- ~ ııuz . bir itirafı aoizlM"ini i,letnıedik ... onlar_ ıh hı~ 1"'11 ~ıkar bir yol o!- ıni,i~IÜL'. \fab.-,,liler buııhra JTu- ferler ve Frıınsıııc;ı görü~ürdü. 
'" ı,, \'İicııdııı. bo• ltm k 1- Anııa geııe. ba~mı e~dı. Rır i Onlu bi18kiH "vakti '"lince lıı- nıdlltgını bılıyorlat. Heı· kusun kul) derler ı·e k"eriyıı. tek hlic- . «knıc•ğjıı .h.ı•1(i fı:ınd.; imal e-

lı.-y •k. :ıt b' 
1 

1
ba. : ~d :· 1 <;ev ~öylemiyordu. Getı(' z. ııbi- Diliz adalarını i~gaı" edecc'ğiz ' eli ycııilmer. ~ocıılı:. lar . Daha ' ıeli ıne~k .. nlerdlr. v., bu bina- • imparator nasıl ziyafet 

1 

d !diğini b"lli cdc·L Hn sayede 
,.,,,"'J ·aı 1 <ınt'r'1ı"". 'ıı:re . ·abpı. ıgı .ti~ son ha_r.·keti, onu kut taımakJ y" •lnı.' z·•ıılıı.ııı , .• r kabı'lı'nd6ıı. chı ruıı bakalım , Giıid bil,, "c· ki 1 

• ? ' knı<>k 110,,ık ,·eya noksan o-~ '" 1 aıe ('(.QI~ ııakı- . te .. 1 . b"t" k " ,, ,. ... ' 1 d ı f ı .... ı:eııi~ (ökaliplus) yapra aıı. ' - verır . 
u. . Da1ı'l . d' 1 · ı· ıs yen "on >WT en ıı ım a· Jıiılı< bu iddia da olduklınm ilau nıa yo un aıı ge en namzet &· "ltıucl~ ho" bir manzara ar,e- 'ı .,.. tlııb(,". i~taııJı iıııt>Rrnltll'llll I ıi.U'Sa, koluylıkla fıangi fırmdaa 

~,_1\lıııu lıio b~ım ııeıı maguı• rarlarını bvwyoı·du. , . odip ·duruyorlor lilıl~ıe hir cok aiirprizlPr hazıı·· ılerler. . 1. tl . sh ' d H"k" ~ık\ıg"ı :ınlafllır ve· :CenJi:;I tec-
~""ıQı . l ~ ır sey yapamıya- 1 C <l J · l . · 1• bT • zıya ~ erı me., m· ur. u wn- 1 : ~n 'Yordu. 'Kendi, kendi- ev et ev.;m e lı'. · ..:... llfın M.iyol'l•r amnıa hiı· a.va 1

• ır. .. l927 yılmd~ (AdJi• Abab~) dar 7,iyafete dı<Yetli mi,ıafirleri- :dy,- f'<lilı·bili,- l 
1 '&. :·····- .. " , - HPm ni\in ayakt~ lul'll • t üı lü de' t""ebbibe ~e<:emiyoı· !ııgıl_ız a~alan O)lle havadan, Ja nıodern bina olarak valnır. ııi sarayın moohal Jıoliin·le ka- 1

1 
P.en~e bııı\u dı< bir ~uc hu-

"''' oı·ı 1~ . • Ol M l u· .d. ı" l hava """' ıle ıapt•Jt!<.>mez. Zıra b' f U l ·ı 1 .~l~e· . ~ııuııl·· nıef;gtıl nldugıı ;l'•Jl'tıuııı;z. uı·~aııız · ıı.. • •· J hıı· .MI"'~ a · ırı ı ı~va aı-dan t .. 
1 

b' . 'ht' J , • t 1. ecııe ı ı-.ı• aı·e ıaııe eri Yarı. ı. Bu bul edt"r. ıınabilıı. ~le>'Cliı hı;ı fırın• hir 
~., .. 1;~tJın~ diğer1~·i kaça (l~nıki nıi~alir geldini?.. Bit az ~·ethi gi>z~ t~~~ı ıyoı·h~~ t..1.1 nit~in loUY fi 

1-~ ~ 1.'!18
. ~1~' c ~ 0-..~.Y~ cbniyt• }Htr·khn a ben"iy~ı gf'ni:; Hail~ SeJB._,..,.it! t:.ı.!ıl odosınJa • numar,ı verilir. \'e maJ~ni bir 

r- '''"e t· · ·'l d 0 evezdik e<.leriz. Ne ık ol~" ıı-1 n·ııi teı;ebbu~ıı lngılız adalaı·ı ılı! ~hwl.'~• k. ıl.ıı <.okt.ııı l• "'b hah,.eler oıt.asında ~ehıe yakın ahtı d t rd · 1 J ı · 1 
"'1ı• kı>.ın hi c·c·va ver-1 rnmır.da arh.da~lık te(1'SÜ>ı dti. ustund(> ynpııııyodar, Madem , uoktalarda in•« •·dilmiıilerdi.' tına milli llbaM olan {~amma ı · mek daha fınoa ı;irtr.f'd\>a gö· 

-rl'·tır· " emennı eu yor n. ,., 1 ~.J .. • ,.. bhs f.od •lrrriı. ~ - L n a <-ı u ugu 1un1an ~H·· c :unga ıH ındt:' 111 11umara , ek· 

,., \..it" "' zt.· göı·üniiı· bir yerıne basıla-';·ı.·''cnd; · "(ıı·eıı ,.,:,·det pt,·ım"· (.4.r/,if,'f twr) Jıi (250ı . tayy>ııeyle (bit) fil'·! A. Cer111leJdin Soıa;·ojlu ı Bunlardan ha.~;ı biri Am:•rika- 1 ttlonu oavta s '"'~" '_••• 1 
. ı-.l?a gııınişti. K:llpağıııt - bihı. Ekmek.piHtikteu wınra bu 

: ınaı.wıın iizerine koy- rrı nu:!ıar.ı h:ikl:rdilını.~ gibi ii"c· 

1\... 1 T ~·,,ım ,,• ·n kuv\'"tleı·i t~du- •• .,. Fransız "<"lllileri iltihak "ı,.,.. rintle kıı lıı · Uu ,;ay(•d" ho•uk 
3'!~" j''." Uı;u ı:-~ı;p v .. Eviw.t> ~· "' • • ., ·ı.t 1 'lbeı·Riz "irıııı·ııly 11,.,e rik için kaıf<ll,utığunız hiç D N y H re - ba~l~ngı~ta kafi İ<li. Filo- W'ya n •k·'ı\n. c·km,!; ı;.1Jl <"ı!eo 
~ ru-1 ~ • 1 · 1 ·ı . • it 'ııı 111 1.·.ıı• aııı,, ,ıl,• L...;ıır. z , . Y<Pr? Yok"" · ı h>r ınü~kül yokt,;ı. ıııın gerı "a an 1'1'mı en .. ı•. :ı- •" 

t,,;.,•ııt .. . • Hattiı. Quec ·ıı J~liı-·0..llı- Jan \'C hk~n,Jeriye<len planın Höyto Lir Ş('y y•ıpıUı:;' l..ık · 
ltı ~ç kı-~ii t&nIBııı4m&llı. ı dahi 15 "ubatt.ı lnınıandaıu,.a lı.r kısmı tahakkuk eder Ptme>. ılırıle hem mıilııııı Uı· b~aıru : 

l'<ıt<lıı~a dıkka'li dikkatli ha- 1 iltıb;ık eJ<><·Pktiı·. Almaıılaıııı h:ııeket erlecekkrdi. le oıin "iı!:•ıi• <'Itır. hu ı fııınc' 
llij~, N~Yc <·e\'a p \'cı·miV"l'DU-' Amcrste yo<pllldarı g.bi, i~ · . ------ --------------·----------------- , Qunnkkal<.>d<' tuarrıız ba~ı.,r lrmn i•kri k•llRyl ... ~tırılır, lı<:lY 

:ıı · tilıkaml:ınıı Hİhlı·m.ll ik bir hH· ı ( y E N j S A B A H ) iN B O y Ü K S j y A S j T E F R j ;{ A S 1 ı baHl.ınnz lsk..ııderun da i~~·ı <(p •·kmelder göze ı_ırkın g<> 
,1

11 tıtad- ... ı·l'tt .. ~ tahribinr· ril ta8'ıvvu • ohınal"1ktı. Bn is,galdt"n n1ak-ırak a. .;\nn:..ıınn kul· ~ına - ı'iint\n biı "<'VdPıt l .. lirt~rılnu: 
'!~Yanhi: .7.em. ine u rka aı:ka'\.·~ runu:-:u taına111ilt• ltıs\'İ}l t-<l ı • • -----------·--- ·---------------------• s:.ıt, c·g-er Çanakkale taarı·uzıı c.Iur. 

l ık J voruı. Hiltt1'kittı i·Ltı«' •_•lnıt•nizi • • ı-1111\,ılı':ık olnı;.ıı-.. -.;a oı·adaki h:ı-

'-.:ı~dlMrti .1 ~~-~~~\u;:,~~·~l~f: t~kliı '"IİV•hlll. .ı Çanakkale seferının sebepleri r~kcli ıı İskcıı<lel'Unis~nli mahi 
l 

'1 a r,1 1 •· ... \nıiı .~t df• Robcrk ~izt.• ll\11- Yt..'lind '\ nlc111~11 !'l!rctinde gös-
1•ı h naınıştı, J' " ' d teı·ı·ı, ... eı,:ı·. ~·iti• ..... J011ı'r1 ıx·ı·vıe ıtt.. o.ı avin t•!iıl:ıltlır. t'!'\ :va...:ın a .... .. ....... ,..., "-

~-:iı'ah \•t_-g~lif'. kıza cit-rin biı an1ircl ilik h ·yı·ll' il J't•Rılli lali- aı· ı ·uz icrasının zaruı i bulun .. Ya zan . ,- ''Aınirn1lık Ru::; hükôn1elinin f;ü,.:lprİll.lC ;iııia Ç<'tl'kta rhrtr1-
f·?'l11~1ardt c. ı. Y;,.nPfh· J">l .. trof nl.ıtın:ı ırluttalı ohıl:tk~ınır.. thı~'l.nıa kanidir . .1\n1iı·alhk bu ,~-- • -\ lliıım :eldı~~ zaman hu hare- lııivPti Yardiı'. 
Y ı. 1 b ı ın:ık,atla C,ınakk:ıl~ islihkiım 1 kl'tinc, bl•niı•ıl Bcı5:.ızın;ı kar- ·, ' i'l\'aş .. . 1 Jl.iıılaıın ı z1 L.:tb•c.t a-:- ~1y t - • • ·· l>iitün t~.nrLL7. 1~az.ır1ıldarı 

'O~J Yct\:as b k 11 l !arına biit"Hffi cluırğf' Yl' il'ap v ço· rçı· ı ı ~ı bir ta ~J"l'\17.la \'(' ,-ıı.ziyrt-
J. er·inı· (' .. :-ıtjtnı ·at U't ı. nız... hı~nın1 notl~rıır:a gÖrC' 12 Yl' 13 
ttl,, ı~ e'\'<leti n g-Ozle-rine llırn ınc-elts-ı ı'ıı 1nilhin1 l;a- cdPt·sp Bo3aıları 7orh1rrıaya • ten islif.l !.• f'tnıek üzere bazı ~nh~t l kadat bitiriletel .. ~i. Sil' 
~ 1"" ..... \l"iık _bir :-;eRlc. rarl r' \'l'r Ji~"i 0 içtinlaıl.ı. kaıar \"l·l·n1i tir. :\h.>todla \·e • O f lı:ıt':tları haıır lıulunducn1<1k Jnk-ı;un Çnnakkale taarruzu _ 

<Ju .. 8 heklıyo;.ıunuz? diye h"ı· dı· ftalvavı hizinlle biılik- llı-ı.nizı..len bün1baıdın1anl:ı if' - 12 --·-- Hto·l-t!h:.~ ;ya?<.hm l·dt><'E"ğini ünıit nıın tC'km:ı lt'ferrü:ıtını t:L:Iip 

MURAD SERTOGLU 

BELECIYEDE 

Eelediye cezası 
verenler 

R ·led;y" t$·lin1ntına rLıyet e\ 
ineo;lde,., g~)~ ülc>n :!1 mulıteli a ~ '>nra devan1 e:tti: t'--· hs.rh·' ft:\"ketn1Pk İl;ill Adt 1 • tilıkiıınl.ırı· 1 hlr.ı i ,:. dl'ısC'Cf'"ğİ· ~ini 7.al'uıi :ıörrnektr<liı·. r;g"'-t.•r ('der. !'jüphı" yok ki, t{uf;yının ctme~e. lske!'ltlı~rnna \."at-ıl.ıcak 

ı ... _-ı. c-ııi ıı d t k f l ni iiinit ('dİ.\"•ıttıı. lca·,1 t><i~ı~ --- ınüda.halt•..;ı c:ıı.... i..;;tihkiınılaıın h"" · · ~rıh e f'il e\' i e rne~l~ \'o!t.ii< tlC'nizindc hiı• deni1. ha- bu Laarnız da yapılırsa ka.ruyn uc:ıım 1rin avtıhıcn.i{ ku\·vPtlc-
~ L.,t.tts etın 1·, .. 1• 11 ? F' · . 1·.t·kı•tı· ,.,, 1, 111a", 1 ·ı·oı'lı:ııı '"a- bu anH·li\•, t ıJ \''--.vn dört haf- k k .1. k . . . sukutnnd"n :-:.onr-,l '-'apılrn l!O.!r r· tı · ... , · 1 , 

~ esn:ıf !l r.iit ü 1 man"" 1R ş~ 
'lrıı.w.r . J'-1 l l iZ. ,\ 1111· .... ._ .n. .ı t ı ··ı<.·a Jngı ız !tfl. _<·ı 11"ı-ını 1~- J ı : .)"u ... ı.: ın..-ıııu.~ u -ıraK :ı.rn:· 
...,. St?."e P'i ..... ı·1m 1, 'k·ı h l•ıı''''" · 1, .. 111b:ıı,ıııııcn ., ııı,-ı, t~t sürcc 1 i:lİ l!.ı nlıksat ug--;:·,;_. k 1 ... 1 1 .· ld. '".-er hu to:r. ruz n11.1\•aff:1k ır.ılı' ııe·ı· .. . .- 1 ·•ı. 1;- ~..ı. • • >•:• ır- -.1. _, u v :: · ·t..~lll ı:run onıııı• 4 n.~ıı ız g-e. ·' · '- ı ;ı ı~uşavırı . ı t.' gp. 

li 
run;\ bil' 1y i c ki ~.ıı hlıiuı ı - ol~ııa?-~·t 1 ,ln·ıı :oııı f'ıtldi lııı· ma.. < .. ,· 1 .1·ınıı.ott·. nıu •. .'rr..ııh..' islt nn1i~ti. f'ak t mil('rİ hinHi.''t.: (:ıi 1:t'-K "t ~Hr. 

l.:vır ız ,..,.11 l.·· nı··.•. u,:hı, il'"i _ır,·ı; a 1 1> 4 lU1İtni,ı \'t> .ı lıiı·pfj ıılın. dıpı. i nı:'"" ı.·ıılili· •· .. ,, ben 1ta!.} nın 1l ıız: ill' b . . 
1 

l, hım'•ılır·.ı C/ııc'" • ' bcth i ı ı;z .. r ıı "'_ llS"a da lstan_bul_ Bo'!:ı- ııP imi<' n Lıı h, I' kot l il i .., bızc HL hakını t{rıı t;ı • fL ,._ l' ,, ..... 
Jı· ,. 

1 1 1
, l 

1 
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Sayra : C 

Bıı Y\ıınrflP e.!Ay ed8'1' 
ıwahıyeue 1di. ~·..ıc.a.t. Mollarun 

urt il jıaı..~ '""""1ı kurtul -
doğu bır ti.ırh• 0eu: ~ımaruıştı? 

Al:i.,e>, çok ustiı. ve roaııl,. bir 
Jlehl.ivan oltl"guııôa.n Mollanın 
,l<Urtutu.<ıunu dcrtial anlru1Jı.;tı, 

Y anıntlakiler Aliçaya wıır • 
yorlardı: 

- Usta, bil nQlıJl iş!. 
- A be gönn~ ml be?" 
- Yoo,.. 
- A be,. bu Molla doli edecek 

bcrti be!. . 1 
- ._ Usta n ıl Jrtırttıltlu ?. 

- Sonra, ~öylerim.. Şlmd 

1 
güreşi takıp edelim .•• 

- S&y 00 uı8UI! ·• 
- Ne; aı>yli c}'im; kım 

aklıiıa g eh bil' oyw. Uu 
oyuııu Artııwut o lu ıla ya.p.u>· ı 
dı. H ~ İbl>ahlm el ,Y'ıPI -
yor .. Fakat, çok tehl•k li hC!"· 
kes yap ıııaz .. Bu :ıeiı'~ple ı.ıc 
}'('.hlİ\ll!Jı bu oyımı llann • 
Muhal<J<ak keu ı ymik d\ıi!('r .. ı 

- Nasıl ~".\ uı<ta 7 • . 

- Kap P ~';'!ren pehl van 
J.cJJ<.li knıılrıı. ;ııı~ayı:. ta>.ar .. ı 
Sonra, bırd,utıııl! kı~ını hava-
ya dil< "" < uııtund ".)"ııvan.ır· 
l<ıl 1"1"1 1ıık hu ka ... 

-Ha' 
- Ji' 1 ~ok ter.lik - 1. 

nu?. 
-Ellıefu-. HavalanJıram:u

ı<a ıJtutlak lı· · nı t.ı.r-.Jınuaıı a-
9k d ııruluı• maglfır oluı ..• 

- ... 

• VENi SABAH 

• • HA VA 
gol/ar.ile istila ,1 

(Baı tarafı 1 inel uyfada) 

ma tarnfıııdan lıırpıılar,mam ı 
acı teııkitlere yol açrıııştJ. Al"· 

\ 1 da Mollanın: bu sc\·kiyat, kısmc11 de h .. va 
158 mağlllp edememesi ve ııöıwndnn 

1

. tık iyiden iyiye anlaşılıyor, ki 

seyiı'cileıi ve eski pehlivanlıtnl - Ben güreş yapın;ıoım .. iıl-. yolJarfyle yapılmışur. 
ha~tte biFaknııştı. man dıye tuttum~ . .

1 

Ha\"a yolları, Btiyük Harp-
Kooa Ywıuf harikulade bir Delll<ll!İ Koo ua f a!ll &t tenbett ilet mütıırakki devlet~ 

pe.l:ılivıındı. Daha 0 vakte kadar etmışti. Fakat, Mollruıııı bu şe· a;;ıktı. Alm<ıhlar da bu yollar-
1 onu bu şekilde hırpıılıyan ve o-I förki tutuşlıın hiç" dt Hacı Hu·, dan ıtllfade de serb~tiyi haiı

ııutı gür ıııini bozan tek· brt Jusı • scyın bağtrtdc l tutu . ına IR•n kuförulan vasıtalar ,blıg'i.ltıkll 
çıkııtıştı. o da, Hergclecı lbra·-t zemıyortlu. Zehır gıb1 tutuyor, dıler. Bu ç.'\ll~ .oııar rn boratla 
rum pehlivandı. 1 akla gehiwdık nııı.rıı: 'l" aıı ya· istil'IJl\ı1 kapılatını a~mıetır. 

HCTgcloci İbrahim, Koca Yu· 
1 

pıyordu.. .. . . Giridln işgoıllne mcmut edit 
sufla yaptığı miiteadd~ gti~· ! ~''H~f, Mollanın ıızerıne gıl • · len kuy\·et!Griıı, ilk gntı, 250 
!erde h p haııı:ımıa çaprMIK·gd- ~<'ı;~ i.<letK çolıım:ı:t•rdll. H be· n:ı.kliye ta. ·yarc•iYie h~va pi· 
m.itı ve Koea Yuaufu tlaıma tem.! la adam Hergclt<:ı gıl aıl:>.mı y'ldelcriııı taşıdıklarını ajanslar 
kiıili ve Ç('kingen gür~c iki dirhemlik ycrlr.oeı mağliıp bildirdil r. İki ptsade a.a:p ve 
D'.l<!Cbur otmilfti, 1 cdebllirôi. bir top<;u grupı.ınu yardımcı 
Hergel~i d<I tıpkı M.ılla gibi S m ~uıruf r.e . dı ?.. bi h lerlyle bir kaç aef rtlc. ta-

.saji·lıı sollu, ortad.ın glire>1 tu- Aleme rezıl olurJıı. Y. uf ne o- şımAya b\ı nakliye tayyareleri· 
tan bir adıımdı. Hem de lliiWa- Jursa olsun haıımına Karı;,-r ken- kafi gelroekted!r ve Rihayet 48 
nıı uıtaııı i<li: dı~Mli idat Ptm 1 J(U sa:ı.t ıçinde '700fı) ltiP,uik b:r 

Molla Hergeleciden biraz ı. •"-'"\ Ni kim KOi/& Yn•u , ç<>ı». ır.- 1 ti.ıtı"nin, hattlı dcnl:.ıa.şırı bir 
lı<>ylu ve bira.. daha l<n ıkl> ı:.'l j Ja.rından, klırt luq•;ınlMıll<lan: ı bôlgcy<' uçumlınası nruml<lln-1 
bi gözüken bir adamdı, F:lf,,,1 11 t~l paç~~mdıııı ~omı< k n<iinı 1 düt·. 
Hergeleeiniıı. bariz adolclcrı ·'al· ~<4'Uri'ıaga b&şlamım 1 Almanlar, Britanyayıı. taar· 1 
dı. Vü<; ıdü fevl ~iade- ııd !(Jı vo F tı yu:p h. mıuı bır ke· rut icin, bır yıldı'r, hazırhklatıaj 
sırım F>lıı idı, ı-eıd , 1®11.toı, na a1mıık iMi· uğraı:ma1'trulrrlar. Giride ka:n<ı 

M"'lla, Hrrı::elt> ye na.=.ı.ı«ın yordu. }for haJ<ie hasmını, fev- yapılan lıartkat, Mnı.iz ınıky':ls 
bir:ı..>. ut.ha tıkn· ·• ı;• rimny<r-1 l<ıı.llldll' ırzuw koli& aı"..ılll 1>1- ve m hi ·eti öğrenlkmiy.:n isti
<lil. Aıwarınıl :;n ali ı..;rl\a~ ok-· kı$tlrıp d ı:r-tıi}l'&l <."'1kerse la cihazını bil- raddeye k11d r'\ 
l<a fark ,.ar j kurt .ı ıı. St•ınfl.':donıuz to.- meyuana koymaktadır. . 

Hergeleei, MoJ,:;cJJ Aneakl ptlndan ı. k lıw:'-"..J< l.ıır w.raf da Girld S("fcriı mlira ·aat edi- 1 
üç ok!<" kadar fa.,Jn ıdi.· l(•'<'a va'lıt.ıı. leıı vasıtalar ve uııul!er: [ 
Yu" · ru en zı ·ad ,·cıond:bı ,,,~ i, • Kt Y ufl:ı ha m.ı bır; iki, a) Kuvvetlerin in aileceği 
l<orktı;ğu ~tli ·ımlııtdatı hını i.i<; kH el eııııe n• 11 pal> tık- böl:;~leri ,.e ü~Jerl hıı.va ateş] 
Hup~ecı ik~n şimdı hwıın<ı lıır U..b .., a Yu ı iıbl~hıas- dalglllarlle "'imalı:, 1 
de< Çolak Molla dıyt bıı S<•f1a rnını ~af\l"&Zt ı. ı b) haya • 'I' mukavemeti~ j 
çıkmı~ü. 1· F~k· t Riit f'r. Mvllayı ol • rini kırmak, \'e sonra p:ı.ı·ıı.şut

h'.ocıı Yu•uf, Çı>lak. Mollfltıın dıiğu yerele bırua~anJi al!Jna çiller indınndr, 
Hkı Hiiseyin bai{ınd;Ju ı::ın• . alflı. Y\ıRuf, ç<&prnzla hıu.nmıı c) Tayyarelerden ve planör· 

- Bu oyuııı holrnı-ı, l ı:e • şiııdtı hasmım şııruııkı \'t nıag. ! •ırlp alta ııı tehlik li ol· lerdetı lm\"\'l't indirmek, 
leıı t r kil.ti• !ar ~ ı VJ.ııliıdo liıp eürıPk UZ('re tuUugıı ı .... ı.u, dıığımu aııla.ını •A•k ... v .. ; d) Bu kuv~etler~ lııı müda-
~~la'r'. J'!'hhv;uılaı ~ ı•nııhr.

1 
faıı. ,.c, inili~ h· · el etmek, 

c) Nak ·ye tay;.'tll'eleriyle ana 
1
. 

Yu~uf, li ~·- ·111 Molla- 1 kıtvwll"ri indirmek. ! 
nır u7.aınd~n ucup ı:ıtmıı;ti. • f) Oeniz yollil.l"iyle motör, mo-
Yusııf , ayı!J!ıı. k>J:.1: •• , r.nrııan e 1 törbot, hücumbGtu, deni:<altı bo-
h:ıı:mınııı çıok.1Phlıı.elı "ı ub-unıı tu, batta büyük süı."atl haiz 
bır l< re dah:ı: ı~, Herı;<'le- df'tıiz ,-asıı:ı.ı..rı üzuinde d~ 
cı ltit' m ı;ıln ı~nl' ~l.lile- kırvvet sevk>. 
1Ji(•Z nlchıgunu ;ı.nlarr.ıştı. Cihan pehl" an ı K:A A A lni:i yeri, çok. dağ)ık, batali-

M<~'l.aıım l• urt panu.dan ıç- lık Ye ormanlık olmam..ıt ııar· 
Jnl71 ıılo1aaı l nhıJ,ıı.Uir şaıı-.r • 1 U S T A S A J O C A tiyle, bito ha.va veya deniz üaıı<i-
ılı . uııtac t•ır haıx·keıti. HERGELECi - RAHl.M T k B hl" 1 nü kolaylıkta ele geçirmeye im-ı Falıat, K<l('a Ym.uf da <·yic 18 UJ aşpa ıvan a- kan nnnelidır. Girid, çok a-rı-
J.oJa> kola.· Y"nık-nuczd\. 1'.!?. rının en üsıatlarında · ve mümtazlarmdan zalıdır. 2800 metre \iiksekli-
pclıliva.nl,kU hu lnsanı ık\ dil'- K O C A y US U E UN en çok korktuğu ğiııdel<i claıf!M, müdafaayı her J 
h m.lilt' y~rmdCT\ Y~ Emlı'rd'. iki tarat içinde kolayla.ştırır, Ge-
Eloglu adillnm ıi<ı ıl!rlı(' 1 Y t p hlivanlardan biri v bir tüılü ortadan çıka• len haberler, tayyare ve <loniz • 
rın· buluverirrlı - ; ramadığ bı- pehlivandır. lblerlnin iı.;ti!;daf ~ni an-

Yuaul, kat'ı.ner ak mag- __;_ latrııa:<tadırlar. Eı\jııe"" inil n j 
luhiyet tl>•mo.,mrln • 1 ok· t • • • ı yerler, çok, anııalı değlldir. 
ı.'J.i'!~!" ~ a~nyol !~~d .-:!/. 1 HERGELECi. IB AH Almanlar~& Giridde hani 

mukavemetini kırmak gil~ olma-
- y 1" 1 1 

• . VE· ~dılh HaJili claa i l'a · tin · mıııtır. Mütearrız, bir çok hava 
nen!ftti 1 • - • . nw,y ' au ·ı·~·.m.ış .'!"' • • n · ~ ı:;uttıf- üsleıindeıı yani zamanda tevcih 

Fakat Mfllla Yu.sı.ıfu maı;liiıı ~r ~'!pnıı<,, ~ peltlıvandı;;. Yıol<~ Yl',ı 1 SAEAll,, o;UQm. ettiği nıehib dalgalarına ha.va 
~Türkiye ım a.nı.t<rlnğH • 1 larmua • ı ~yl't ın lt1 ornı n olnı) Bel.• ""'"'d lanna;""'o kaldı mali' 

,. : • , lrf.yiatz' ···-,, "--l 
nun naıoag'lup hı peh. v 1 ~••111•iiıı'lllllllMM'ltltllll ı Mıııııııııııııeııııı vazlf~ini tle vermiştir. Bu 
J:l('aktL - meydanlardaki yer defi ve tard 

Yuımfur,. lkrı;Pl i lhrahlm 

1 
sisteminin bu ate>ıler altınd3 

ile cıı bır gı.«,çı ~ardı. . . usuf, ·ı -----ıı büyilk i göremiyeceği ma- .
1 füı"gtılıoeı lbra.ııı t~r tu1lu or- ---- l'md;.ıı. 
1 tadan ~ıkımımamıı<tı ]._ _________________________ ., lık inili ·1en paraı;ütçüler, 

Yusııfun, Atlol Halil • on, A k d 1 T • d v 1 H" • 1 hedeflerin<' loplu bir yaziyette 
1 oıı bcs;. gıı v.trıl!. A abyt ıl f n ara. a yapı an e 1 r an 1 use ın e teveccüh etıni.şlerılır. Fakat, 

mcyd•ııdan hf'rk n ı e •lı.'1 1!'1- 1 U kcşillcl"lc önceden balıerd~r o-

bı çık"·a· • mı:: ı.. ' r·ı·rkı·ye t. skrı·m Mersı·nıı· Bursada da lan müdatiıe ... muhacimlerı kar-ı Rııı:ıcııal./ l cc~ YL uf bu i , şılamış ye ona önemli k:ıy1pbı-
vaı.ıyette Türk;ve ımp :ıt0d · j b' , .

11 
, • d'I da verdirmi~ler ir. 

ınğu9n2udııı baş r ·lılı nnı olr.n:ı.- i 1 nncı u-1 '-' yenış e 1 r Burm ı·!lğı" n, lndirı.cler de· 

ı vam etmiQtir. Nakliye tayyare-
J'aka.t Molla Yı. un ~,.,,e- - 17-18·19 mayııı to.rilanot< AJı nu,..., (Hı - Ç<!llk!'lpor. !erinin iniş yeriıule a~r ı:ayiata 

m ı.ğı Adal n..ııli t ısın ve k ·ı ) pılan TüTlti)« <-><~rın:ı kıılbıi uı •fu.tine ~<pılı.ut ;;ıh·c·şl ui";ratıldığı, pllnör ve t yyare-
.l<oJayhkla ycn.ıv .. 111uştı. bim ılıkktı ne\ıce~ı. JN r>ıı bın klWlr. biı· . }11" ı ktit- Jorin yere ~aı·parak ıı:ır~~lan- 1 Yıno, J{ :> Yuııııfun yenl'me-1 ~ anı.s>n Fi r, ruu-1' loııi l~ı·afı uı m•rtı.k .ı talflp dığl <la gelen tı.ııberl~ cıımle-
dığı Ad:ili Ilahlı Hergelt>c·ı 1bra-ı salıiakası: (-dİlınış, Uıı><t~lı l n;ul hmlrll, sintlendir. 
hiı.r. ırwydaııılaı k, ~ırmı tı. i l m ı li:ıkat ı j,taııbu', 2 ın. ıl Hil11')%t, Miili}iın J ımw:at..eylif !nen birlılderln 7.5 luk toplar 

Roca YW5ııfıın kırk d&li:ı- Sa ı.:}e t!st~.ııt ıl B), 3 uncu Hay<ıtiyı yenn."·,i ><lrı-. 'ı da ~irdiklet'i tteyylit ediyor. 
"kad' zorla Nı ·lııldıgl :Katran- İffet ı lst nb\Jl H). Son olarak yap> ;ıı; Tüı-ldye Şimdilik, 3, 7 lik mükerrer at.eşli 
cıyı Hergf'lccı İbrahim bir lol-1 Tuui110(' il<'r a.r. dıt - 1-a.< pehlivanı TeJ.iıo:ı.ğlı J ., ' toplardan \"il' çok h:ıfıf tankl. !'·' 

~ta on ~ dllliikada ırı ·yuau j ımlil&ııi>J ıır.ı: ymlc M rn· i AhmediR karşı - cıan oobsçdilrnekted>r .. . ı 
<lan çı karını ı 1 inci N· 1 lAt>kar 1 '.:'. ırı ı ıaııına.t.u-ı çok ~etln 1-.; heyecaıılı Han iııtila orduları bııytık 

1• , bu mukı.;ı.P.ııel'ı ve ort • lllıan detnnı ııl B• 3 un N olmuştur. Hak•m Af-vet tara-, ihtisas. cesarc-t ve fer.:ı;;:tt talep 
da bulu bu ı~.Jih•Yt't v m~- jatc (İ•tan~ııı B}. imd~nı 45 dal..ik 0laral.; kabul) eden, çok bahalı bir sı :n tır. Bul 
Jutııy tı . Mol ile Yusufnn giı- Tttrnbdi..-r ar.ı1;1•d k.W~ t--dıl<-n güreı;te her ikı pehlivan ordu, he~)'ılen evvel aUş lrnv-

1 reşl..-rıne biı;;k<H a eberr.ır.iyet . mı-ı.oı.Juı.sı; ,., da bütün gayretlerını · .rt .. tme-1 v~li davanmaktadır. Her 
vı-nyordu. 1 1 ınoı R11~~ ıl ıa11oul B) ,_ 111- lerıne rngnıen yew~wıtrAL1ler- 'ı dört v~ya. iki ,..,len birinde nıa-: 

F.3cr l< Yusuf Molıayı ci Cihat (l,;tanbul B) 3 ımtu j dn-. l<iııeli tüfek buluııılui(ıı aa söy-i 
mı.r;"fup etm'!;I o~a da birtty l<a-1 nh nıi 11.staıılml B/. 1 lstanbul-Ed" ne Bisiklet j lerınıekted.ir. i 

;ı:an9.I ı ~,;;ııt>W.-•" dıi- 1'~ mo· müsabaka-;ı I lnıiilialeı- dllnda-e hakim iken; 
Yau1 Yuırnf 'l'urln~ OO'lVlı• . , deniz yollariyle da kuvvetler ge-ı 

Jıva:ıa a dolomama:u!.. ç · kti 1 ını'ı llhan ılit.nnbul BJ Z Ar.kara, Btırsa,, .lstaııbul, E.ıı- tlrilebilnıcsi hayretlere seead;.r., 
ort:ıdı> Adal Halı vaı ılı. 1 ind Naci 1 Ankara), 3 ün~" Zlh· lrı~chir, İzmir, H«1"ıy, Sivae, Ba- Yuııwiı<tan ı1oo·· ·iiııda donan-

Ortaııa daL~ Hı-.rgei 1tıra· ni ıAnkaraı. lık ·ir bölgelet•i bııııkletoilet1nin [ ına zayiata uğr.amışt.ı. Alman 

1 

hım ,1• vardJ Kouı y sufuı b\ı- 11 riıl r arıuınul ırtoı .. : ı~tirakıJ<o yapılan 1!1.anbul - E- ajnnslanna. göre doğru Akdeniz. 

1 
k 'ls "' l B) 2 d:ırne • istanlınl '~•••n·lakı" bı·. ,,_ Al h r·•- 1 '-...ıı,·~ Dll da ortadar çıkru70l'.61 1 ırun- 1 ınci Halu . . UllıuU '" m -·~ uc man ava. ı ..... arı ın.,. ~ 

d ı. 
1
in"i Hamdi lAnkamJ, 3 ıııı'. u ı :~~~ı;t :.'.~?r~~a ~t~;r~;.~~~~1sııo00.~: armad:>Jraına kar~ ~ "t_iGdet-

Ho kı Moüru: n gllreşi> gü-ı bralı'm IAıılıara}. ,_ ...... 1i ta.a.rruzlaca başl.ını:-;ıan .. r. . 
llUllP kad"1 Keıca. Yuı;uf, n ~ rllhe..<dün anll'md loıl~ı J j!('f!i tar fındnn Now•tııl salon- Bu donanma lıarekli.tııun Gı.-

d • ı~• lannda bir ö ·ıc Zİ'"~eu veril- "dd k" ·ı- ·ı ·s· "-rece-Hf'rı<;1:Jeci 1 ıımı Vf, n .n. I mu _,., : "- rı e ı macera "" 1 gl ı "" 
daı. ıtan ~ m-tı;d&.ıı arabılccP- 1 incı Merıh ıtı<taııbul B) 2, mışlir. Ziyafetti> bu mu"a ka- · •ini bilmiyoruz. lngili2. deniz 

· • cr bı - ı A k ) 3 •l·· d•re" 0 alan val't: ıların mü- ı k ti · · G" ·a ""''f•• 0 • ğloo dt-lİll eılt>ıı bır dPlıl y · 
1 

ıncı .oa ı n a a , ur.t·ı R ' ~ uvve enııın ırı mn ..... --
tu HÜlıl'yın lEıllıliıebır B). katııt ve primlen tevzi edılmiır ı na sevirıi olacakları za.nnedilc-

Fa ~ Yu..ııfıı' Teri · :<ltr .,_,,dQ J~ ıc: ür. mez. Almanlar, hele ağır siliı.lı 1 
magl .,. ~c o val<lt i, baş-1 miiMlıal<ıası: Beşiktaş ve lr.tanbulspor 

1 
ve vuıtalannı denizyollaıiyle 

l<al~yımlu . 1 1 ıncı Fahri (A.nl<ara) 2 ın,.ı lzmite gidiyor , getirmek mecburiyetinde bulun-
ol ıç bQ~hli· Halilk (İstanbul BJ. 1 dıı.klarına nazaran, donanman1n 

vanlığı ynı>.d" y deo yll Bu birinciliklel İ&t.a.nrıu! lzmil'de Altay ve Altunordu Girid sulraıııda faaliyete geç • 
de eHI olurd 1 • bölge.;ini Eskrim İblJ.aas Klubli 

1 
titknnları ka~mak üzere ıniıı olması ihtimali galiptir. 

(..'ıınku, Mııı 1 ,. ıçır ortad· kaJ eı:krim<:il~ri temsil etiııiıılertlır Be~ılıtaı;la - İstanbul por takını İstila kuvvetlerinin Geridin 
Jan Hergek><'ı lbrahım oııınlu. Yedi Türkiye binneilJğınılen b6ıı lan bugün 16 şar kışillk kad- bazı mıntaknlarında tutunmalan 
Hu st•beple U O( Yu•uf, MoDa- birincilil<le dört ikıncilik ve ilı, nJa ·Jıı Bandırma. taril<ile İzmi- beklenebilir. 
d" rcklnlyo·rrh; rİnN· oyunlara üçüncülüğii İı!tanbul bölı;ffii H· hareket etıni~lerdir. Bu takaiı-de Girid mulıare -
J?lrtnl •ord Bır tarafta" rnı.ğ- lcazionmalı. suretile bıriıı•·i olnıu~- heleri devanı edecektir. Eğer, 
Ju ulac&ı;ındaıı. korkı: ·ordıı. tur. uliğı önıimüzdeki pazar gunu bu teşebbüs muvaffakıyetsizliğe 

lir; potılıvaı u-ım.ı- ayalıtıı Maraton birinciliğ" Bursada yapılac<J<tır. Beden uğrarsa, Britanya istilası planı 
lıu ı · eri UJ«e n en ba~la • terbiytsi müdürü Feridun Di-J da suya düıµnüş olur. O sebep-
wı• yokluyorlardı. ' Bursada yapılıyor rınıtekin bu yanslarda bulun- le, Almanlar, ağır zayiatı tla gö-

Mollanın Kcınt Yusufa i<arşı Atlet.zın formasyonu tarafın- mıık üzere bugüıı BUTEaya ha· ze alarak indirmelerde ısrar e-
Y•t·lıı,'l h;.ırilıulade güreş bütün daıı, tertıp edien Maral.on birın· rektt e<lecektir. .....- ........__.,_ .t"""1tlerdir. 

23 Mayıs ı'fll 
r 

1 
Bir yalan şahadet - İki ay Ha · s - ani çı ~ 

l1ikaye - Boşanma davasr • Nafa ayı ICiIJJ, 
verecek? ... Kadı fendi - Kanun pençeS1 

Adlıye kondotlarıhın ek3i'~ oı- .-~--- Yazafl : ---
mayıın tefecile.1, temliırt:ilen DAn·ı· R-_., .. 

1
., 

gibi . -alancı ı,ıı.hitll'r ele bu rıtu· ııa "' .u11 .ıc. 

sın ziyan yok. Fıü.at ~~ 
mt'<"e ~ 00""11 mam ıY 
bil edilerek benıın nafaJ<ai'1 

v;ı.ı;ı.t,asıı teımn olunsıııı40 her ~ hff olmaas& 30 - '~~ 
veımn de n liali v~~ göl".. 

hitın en tıellı bıı ı ıxu-a.zitknn K o· OK 
deııı üır zümre ttşktı ('(ı.;ner 
Bunl~nn bit de ııftrete \'fiYlm 
bit' tarafları vardı. k'ı <>' d yıı t 
lan stıylıyen'k haklıyı lıalt>ıııı. 
hak 2.1 haklı g.tiaternt('lne 
halnmler heyrtıni igfıı.le tt<· 
bü~ evlenıekte "~ıa-rıdıt. 

Ad; :t ve ıi'tıd'an k"ıu-şıp 
hı~ bi'ı" ihtirn-ı; ve "allap hi'~~ 
den para mırk blt.rı e malıke
m<ı)i, :yıı.lanlarile kanclttmnyıı 
k· kan bu zıinırc parautlenk ti 
bi.,i, iki~; hl-m •ık ı;ıı.- yııl<'lı.· 
yı ele vt'rirl •r v en a.,agı ıkı 
üç ay hap&; matkum olorlıır .. 
Bulıa rağnrc,n ~tıde kala lanı 
ffij bır ibret ckrsi olnlru'. time 1 
bliı etmezler. Bil8kib gözleri b • ! 
raE daha açılır. Yalancılıkları 
bltu daha u~tülıı.,. MablriJ-.>
VL-t kararı al..,. ınE81tıktaAla.nnll\ 
yakalamş ve- el ~ş tarzı. onla I 
ra \'IWılıs usta!Asmak b&Ju ın -
daıi' bir ıl<ırs, bii- i~l nt<ll'. fjj. 
n11ıenaleyh her ma.hkümiyoıt va-< 
kaı· da her yaJaıwı şahit 
daha hini""'' biraaıda!ııı sıRm· 
leşin Hele ba gib• Jcıırarlarm 
~ılruğı. yalan« ııhitlenn ya -
kaJıın ıı«:ı m e:melerf' k<ınıt 
6011' dere<.'ede ıııu!>Wrlz. tıakıı ,. r 
uı.ö<fa.ııı rlM. 

Maamafill neıwf,&" g<'n•l. ~ ı 

Blı: bu m sele111n 1'*liint ve l 
kap ettiJ'('n tedbirl«'in aıiınmlu 
!il ciJM.>tirıı hnlmkÇU \ \ adlt 'O~ı· 
ıeriı:zıi.ıe terlredeUm de kend~1 
ze get:eken hikaYtftttW Oöm.!ı11ı. 

Dü yine adh~ kcıridtıtıhn"ı1"' 
da, d<h . ®Jaııı,.,rd-. 1 

Aııiiy csa mahlıenı "'' 1 
kapıya a.stılrnul liatt-lor&< llJCo&l 
gM".dirirken bir 'rya.lan ~ -
dette bulunmak., d&.va.&1 dılı.llıtlli- · 
mt çf1lıtı. l~""'Y~ gıııü>n. MeğetJj 
tam ii11E:rine gitnoi!lim. H~ t 
gNıç dcneeek bir. yaşta, orta hal 
li giyittm>ş bir kadmcağnt..&U(• ı 
Ju idi. Beo girdi~rı• ııtr rn~ıı-ı 
keıııe karaırı okUMıyorou. 

Dinledim. 
Neticede yakin • P.ti t~{ 

yün E·den Gül ·• l O ktı<l>ııın 
ismiydı bu) iki ay h~pPe mah· 

gi~ kadına bıııın rı:ıabutı Bu haklı tiı.1 ti" mab 
yal eı şahit dl!rtıal -ı.'VJP V«· ml.ıvafıı.> gprUlnJ ve ) • 
m1 : ~ı.hııı t.•\ t ıfl.ı, ı ı: 

- Aman efendim e''tagftırul, c.~lı!C'rı·lı kıırııııtı)n ııafak~ 
fala. it' buyıırnııus. d hal nı va.•ıtaııuı; vermesine 
b8'1 üstüne. klfol.ılıl 1 'J'ıThı .)lllÜ.l\<:I 

- Ben senelerdenber mey- dı! şafaJt> :ı.til!Jş. ,J 
<1a ı:•Junayq ve lıOOiıteı*edıpı Şi11ıdl r~·yt.1"3Tl1?: N<' ılef.':'~ 
gidıııı bir hayırstzın uik&.hı d.:l.' Mİ>lıkQ!ill&!ı.Jl" lıt<kllı'a.tı rJ. .,,_1(1 
yıı ı Ne bo~a hiliyorıntıı Na ek: bil bl'.f lı!ıJll yıı.tacsltf. ~ · 
lıu halele biJ' bu:luuıı ıl• ~I ı- n.t•Q(: ctınrtı <lldıtl<<.ı< bil ~•' 
bil ·ocğim! . htl~Af.ıdı '1'.ıbll ~'3J'l'lıtçal°" ~· 

- Blsotceh Sonrıa of • r: 1 liirın ~ıkl<n J<atlannıu;ı ve~ 
ııaeL bıt iıftt"> P-t·r bu pıl.ll°lüll'r mat• l'r~· ~>-~.:. 

d:ıva. a.c;ayını. İaimlenıııı& tıızirıl ltaCl~rl k · ııtı fl:ııılday:t~ 
o ha~ ada~ bulıımı or. - Gilrlllırııw r,.;ü efıırı 1. 
Maalım:ıııede onun )'€'1"1tı şııı ge.; rdUt-n yal mı ı;WntJiği.? • ..;,;) 
çtııiz. Ben boı;anaca~ııı ı diy& bil!· ıııi ('!ili ·düklöl.n ı J<e.ytr";#, 
yitrL SU. de ~ama.ya. ra"1- olun an> Şım<lı-OlllUJA 1 1~ 
Mlı.I «neden ne anlıyaoalrllll', b1r'fat:ıwımı t •ay ;ıi%deıı;J 
Ht-ınen boş loanırınu ;:Jtvennm. tıka11ıı.1Mağı1ı( .&rı · u üat 
Sil:'I -d iııtediğiııiz ,.,,kild< DlAm· ol ı ıflt .a 
nun odeırim O zaman A ''Uke.i f1<1YIE" gıilereJi. cJJll"", 

Yalancı şalıid hu ll'khf< ol• Biı· ik1 samvt· yuZ'lm tıal< 
dıık<:a uygun bıılmu~, .'onra. ne- \ar.ı- oon • 
tıee!Se ne §Qkilde olur~" olııun - Naırıll dotll Fm m• ~ .,, 
memnun ed.ile<ıeğini dıı~'un~rek - Guze<c<' <1Urlııtı1 TaJYI' 
1ıemaı kabul etmi~. l'<haı.u2at· d1ıı feıxll. ~ 
m.t) efend.hn. Nihayt"1 rJ\ali- - E mı.iıli.cı.ınıı:J oyn3 
kdn"U!d karşılaşmı~lar 'Puraflaı biı •• 'l.m. ıil 
hü ·iyetlerini söylemı~ıe• ka- - H:wd•, tnr it: nmı, ~ 
dııı ı;ikô.yet'.itri yapmı\1, eıkeğe Pr.kog> bu oyıı•u oyııwnış ~ 
Mı.knn sormuş: Jıil.<L :.ımı~~cı yehrn Ya. bı,:,ııı 

eden bırakıp ka~J\'<•r• - yalı.1« ı •.ahııid<ıı• lmır- ne al"' 
sm ?. Bu kadını höyl :eull". .., 

Y· all'C1 şahld hiç b011matım~ .twıılffit. lwlkııı oıRUıııın• • 
-Efendim dtmiı;. Geonme- rurnlr ıl rılt-d.: ~ 

ye g()nlüm yok!. &r.ıı , r~ım.' - 1<;1" ıoı·•lan dA. aıac..,,..;ı 
Bett a)'nlm&k istiyon1111 rr"tbııerıı~ ;,JJ.lı, . ff<i ar )ıSt' 

Hakim kadın& d.önnnm. v~ı'"~.ı.: D"lıı r1'l·olırun •. 
- Siz ne diyorsnnııv< A~'Tll- • f:uıdu>ıı lıe"'d" dadirrı ki• , 

ırıa.k taraftarı mııı.ımı: '"' d<:P.. Rı da. lıi avuk&t feııc 
Kadın tlerlıal ellemııı o.~ıı.rak ı~ık • o ıınu OOğil mı? 

11 itiraz etmi~.: 1 Bır kı.ç auım il€rlcmi..ı<' 
- • e munaııebeeect m mü- <lılrdtıc v<" uurıup _..., 

naı;clıet efen<lim. Bu 1 uô :ı,'ll- - Jlayıı iliyı- ıı~·kıı·<i~ J~ 
iık erim, ayalim bemm O bil- ~<folf'tııı el, <lPrlor azizım ı.::rı; 

d'ğm; ,.: ~-=:~:-;:·;; h: ;;• J 
kiım oldu. l!liniDönU lı'ttll AS. >;:uı-li1-' S· ''" As. ::; •uu('O' : _. 

D•&'trı)"lt ~ı.ktı . n.wa<!l taJ'I\. .... n .· '-' • · e .,,. .. ~ ,-.-r 
- ' 1 "" .,uocırıız men \f uu..)« ..,,. 

fın avukatJ muvaffakiyetten ag- kav,t nunıa.ralı Lilıımum • 
zı kulaklarıııa vararl\k eti'afıno•ı 1 - 2 Haziran 911 v,ııuıl .ve- . ~ 

1 delC' bay "" askerl mr•muı ve cJı;j• eubay V<l' a •eri nıcı. fV 
dakik>re vak'ayı yenidl'n ırn n- ~ım 'atı::il1.aMn serıclık V<'ld~Mır.. rı,~ st·nelıı; yold~maları 2 ~~"° 
tıytlt'du. lan 'baıılAy:ı.cnktır. \'e-l>u yokla- "''"" f\H l'""aı"\f'~i giinü 1~ 

M<:ği'r bu Oülsi.im; ,,... bı ma. 21} H:ızlra:n 941 gll•ıU uılılı· Y~'!Cı<l< 2CtHnzıraıı ':''11 eu: 
kadının koc;u;ı tarafından aeıkı.n ye buinnmuş olacaktır nü ı.ttecel lir . . 
boşanma davasıtıda eı"lı.eğın giS~ı 2 _ Hcr yedek sub~y yr>kln-1 Y"kl:ı.mıılrcı· cunı~Tteo '.~~ 
ter iği sahıcll<,rden -:ılmt•ı;; mah m"aya bizzat gr>lm"k mt~ bıııi _ '-"• gilnlı:rı lı:ı i olmalı ~· 
kemilde ·evli kaılnu a.1 ryhın<lc- y<'tiıxled.ir. Gelirken nüfus cüz. ™*" ı;ıirı ılı•\alıl .-o ıtır. . ,,. 
söylcmedıgi roz. etmedf?ı hıJ··.· I dıını, askeri hızmet VPqJtııAını. laırın.y~ gelecek '"'" tın do~ 
yemediği nane kalmamış. Eılıh sııbayllı"tla d:plom ve ih· k:1-,'1.tları, askerhk veya ılıtuı"" 

Avuka.tA vaklaarp da\·~ ııaJ.> tisa.<J \"1!Sikalırrıyle birlikte şu. vt"Sikıtla11 lieralıPI' bulund_-._,.,, 
kı~a. hıra>:' tafsilAt ıt~:ık "I .: ! he)'I! geleccl<l•·ttlır. 1 laın~llr'. YııkJ:,malat ~ JUi" . 
~edım. Öteck'rıbierı hem tarıı<lı~.ı i 3 Ahvalı sıhhiyf'l<'rı dolayı- wıva t:ıahhudıu mektupl:ı . tJd 
ı~m· . . , . 

1 

sıyl şubeye gelmiyecelı dere• tıı11ıı~nlrtırı Ha>öU butnnu.ıi;" t 
- xagma :,:~k ... ti. Nam' 11.,. , ha$t dlaıılar htıhmursa rıtı>Qflar bl!ilinı1eJ.:.ımıl ·"d:t P 

anlat«y1m da bir guzel r<>por· b ıl\l.ar (m:ıMJli hükiuımt tabip. ı_'lm •fot;'ll<iir. ti 
taJ ya.par mı~ııı banu d~. lerındi!n :;l;tr,akl:.n muRnıldak· Vu.zll'c dıılnyrsıyle ıııırıı: . 

-: Yok can1m ! . . rt(ıW1M.J gönd1>receklerı ı:ıatıhüt 1 Uıılımanlaı- d.t \Jıı!ııt1dak'ları )-e' 
Fılfm dıye oııu temmc ı nh- , liı .mektuba b&ğlayaralt vcı şu IOrd< nı ~akları ııı saddıtlV ~ 

şacaktım. Fakat buna m~yda.n . beye Jcayıtlı bulundugu. <lt>tter] mı.ıriyct '''Ya il<ıuııtt vesıh ·~ 
vermeden d,•vam (:ttı: ~ıra mımarasım bildiı-Mek >'Ul'e- ! m vtın>ir ıYK-shık veya ıJıt. df 

- Z~n bu basit bir :"r;1-•U1'- tiyl beye gı:inderecf'klı•ı'di!'. v~'bika sıır<'tlor:ııi taahJı11 
cı şalıırllık mahkem ı. hadın ,ı - Şube mınta.Ji~~ı lıAril'in· 1 111ı>ktupl:ırırıa 1>kl.,yeccl.ltı'dlr·~ 
da ınalıküm oldu. de olup ta yo lamalurım yaptı- Yaş haddiııt ugrillllış ı;tılll',:,ı 

O z.ınıan davanamadım. . racak olanlaı· istenilen vl'S:liki iarm dııSoi duğum k" ;;ıllııf1 .. 
-:- Daha i iya d~dim. Herk~· bır dilekçe ile bulundUklan· ına- bui keyflyl'lı işar~-t ı-ttınıı k • 

"~ •?rı-.~ d~nı .~lur ıste. lıallio şube ba,kanlıımı:ı mu. Zl'l'e ~ul>e) (} gdc cklerdir. dP 
C?uid". Ymı> yağma, ~?'' .. cl€r racaat ve yıüıut mektı.ıı•Ja şn- ! Bu muı.. yen zaınıu1 zarf•~..r 

gılıı biıgını sallayıp yuımınil ba· bey , gönderiıeeklerdiı. Vesaik f yoklımıaıııru ~~·r.Urnıay8II""'. 
kaınk: (hal tE:rcüm i terhill te:ı:lıcre hıııı.ınndrı. lı ııud höl.:' 

- Mademki öyl.e:. Dur bi.>n 
1 

suı-eti, nüfıııı kütüğünu, knyrt-: tat.hık C<>ltt.r. 
AAna .Y~lanc_ı şahıtlıge ım eskı b oıduğu mahalle cilt vı• sahife, --9~_-- 2 Il·--·. o·. p·---'~ı ~. 
bır hıkayı·yı anlatayım d:ı onu nunıualannı bildirecl"kll'ı"tin- . ! _ •w .._..,.., r~ 
y:ı~ h.ıri, 5 - Yoklamaya gc-lmıveıılerl nmıd~ıı 4 Hav.na.ııt çar 

111 Dedi ,.e ~öylern ve;u usulüne tevfikan muJrttıp!a·ı akşallıın~ k..._laF> biıtiln • 
1 başla~ı: . . . yap yanlar 1076 saytlr im · ı tabıb, ha.ırta, t'~"8CI, kimy~ı:' ' 

- Sakın sahıden hıkaye, ma. nuının madde! mahsusun" giir"I" wt~rilıet', IEMl:mn, ı-:ubaylur. /r 
sal zannetme anıma bu vak'a 50' lira ceza ·a tabi tntultu..-ak .1 ı - fı..H:idı<.;uJ p<ırşeınbı; ı ... 
cidrien olmuştur. Bak iyi dm. ]ardır. ı11in<ler.ı 7 Jmzrıın cun"larteGl ~ı. 
le. . 6 - Bu yoklamalarda ~ğı· nıın, kadar topçıı, ölçme, ıııv 

Bır satış ve \"C·raset <lıı.vnı;ı • tlaki vesaik a.ı;ıllariyle birhkte Jak hesap Jm!J' ıru, mU' ·ıı
da yalancı şahltliği yapım bu ve taeıillıilllız olarak bernbt~leıi.ıı- mernoaıı süov.u·ı, Nakliye, ı il 
erkek, bir kadının biı· ~ok zara. de bıılunduracaklardıt~ A - kim Aub .. ylar. ,.ıı 
rını mucip olmu9 ve avukatı da Tcrlria tezkeresi, tekaüt rnıri ve ll - 8 Hazı~an pazartesi ıı: 
vayı hu yilzden ka.ybetm~. Malı- dığ<'l" a.aker1 vc&ailı:. B - Nüı:us rıunıien n çan;.-urıba a).:Qaı M' 
kemeye gelmiyen kadııı a"u.ka- ciUda.tu, 2 şer fotoğıaf, umumi j kıu11ı·ı Dişçi; &mayii harp. ~•o 
tından bu neticeyi öğrenince: :ıhvaai sllıbiye raporu. C - Mü- niz, Jaııda.mıa,. mıılılıbere, "' ' 

- Kim bu yalancı şahi1.l Şu- heııııüs, kimya.gerleı'in. haııgı ~u- hava:, d<'miryol, subayları. • 
nu bana göst.erseııize. bel ihtlsaslan bulunüuğu .1 lZ _ 12 Haziran güntıııul"; 

Demiş, bir gUn müna.ııip bır (Su. elelrt"tik, yol, inşanl), gibi H cumaı-tesi gtinUnc .ımıW". 
şekılde kendisi g,örlinmeaen o ve.&aiider. • Demır •l, ma.ki ısı, kamacı. '!1., 
şahidi göstermişler. Bir mild- 7 - Her subay malırul'i Em- mrı;"oz. imam, saraç, nılrıı-' 
det sonra kadın giyinip kuŞanıf> niyet ilmirliğinden fotoğr:Jlı ve muzıka, adli mu~avir. ıJft 
araya bir de vasıta bularak a- tasdilı:Ji bir ikamet ee geti- i 13 - 16 Haziran pazart • 
damla tanışmış. recelrlir. 1 güııünden l!i rerrıembe aı.? 

- Efendim sizi tas:liimde bir 8 - Her sıruf için tayin edilen 1 na kadıır: Pi,Y'.iıl~ şubaylarf·,.~a 
seb;>p var. Sizden bir ricam o- günlerde yoklamaya gdmesıne. 11 - W Haziran cuma g,,,. 
lacak diyen bu gtizel ve zengin riayet ı>h-nesi ilin olunur 1 general, ve kurııınylar 



j• , 
c.~ 

nY::l~' (- ... ,, 1 ı...ı ooyfada) 

:.ııdazlarma da haber ulaııtırıl· ·--_......... , 9 1 

Gıırpte denls, cenupta (Som- ~ 1 
bıe) nehri, cenubuprı.tidc C<'ne- l:<:I Şl•ddpt.Jl• harpler 
tıll (Ii'rere) ve (Bı=chard) or· _ ı_ 
du1&n w ıad .. -ıa. Belçikalı bulun- b l • ı 
ınak tızere ortada kalacak m:ı· Ha er erı o uyor 
rabbada Alınan zırhlı 1 rkıılan / 
behemehal imha edilm.elid.ir. Bil ............., ........,........,. (Bas tarah 1 inci ,ı;!yf.-."'a• 
imha keyfiyetinde aey!Aplıır ııa Tecz"ıye edı"l :ı.n hesiz bir müddet daha de·:am c-

1 
bUyUk roller o~yacııktırlar. -.. ueceklir. 

Dü,"lD&n kendini öyle i:ıir ~- Dti§man C:ün gece denizden 
ıtiyete 90kmuotur ki, bu ~- müteahhit er nakledıle11 kn .. ıar ınracına te-~ 
yctten vakit kaybedilııwlen istı· şebbüs etmi.'!Se de Ciride :.ioğnı 
fade etmekllğimiz icap et:md:tc· Ankara 22 {Te!efon!::) - üJrliyen k:ı.ııle denız nvvelıer:i 
dlr. Hcrltes yapılacak _manevra- Milli Müdafaa Vekilcti devlet 1 taratından faılenmı~. ilti nakliye 
yı iyice anlamalı ve bütUn mev- taahhıitlerinde .'ena nivetle ha· gemisiyle .kıtaat y.üdii olın::sı 
cudiyetile manevranın muva!~a: reket ederek ı;Jım sa.t1rna hile L<ıtlıtemcl bulunıu mavna!ar 
kiyetle neticelenmesıne ııefsın. kanştırmak ıruc;lan~ aske- batırılmıştır. Keza ka.f.ileye ro
Vi.kietmelidir., , ri mahkemelerce muhtelif ceza faka~ eden .iki desıro,rer de bat.ı-

M:ayıs ortasında ~sızlaruı !ara çarptırılan müıe.hlıit Ce- rılını5br. 
ve müttefiklerinin maglublyetle- mil ./'.çık, Vanlı !sma.U Parlak, 1 Bug.i.n d~ Girlde ordu 
rini intaç eden Alman tayyare fabri1':'.l.tör Ekrem Onıl, :Mehmet nakli JÇlll ço.1< ılaha. büyük lb
ve tank bücumlanıu karşı da JJtaç Tıgil, Mu~t-J:a., Cizreli şe.>büs.ıcr yapmıştır. Bu sab8" 
bir çare bulmak IB.zım geliyordu. Zülkif, Ka.dır, Gül, yağcı Meh· 30 vapurJın miiteşekkil bir 
General (Weyı;and) tayyare.leı" milt Aslan, fıı.brikatM Nusret kafile ..kuvvetlerimiz tarafından 
taraiından takviye edilen duş • Öncü, Mustafa Sepetı:3. Doğan I göriılmüştür. O saatten itiba -
nıan zırhlı cüzUtamlarına karşı, Aytuğ, Mustafa Kuloi;l r.un mu. ren ycnJ ıru:llımat ıL...ıa.m·~ ol
nasıl hareket etmek ~ ge- hru;~bei 1-J.siye b.nununun 1 maltla berı:bcr kuvvetlcri.nizin 
lcceğini de ayrı bir ereırn=.ej hükümlerin<: istb.aden heş sene[ bu kafileye hücum ettiklerini 
ile bUtüa ordular grupuna, mus- müddetle d~vıet t&ah'ıütlerine l:R.lımin ediyorum. Kafile yoLı
takil cilaiitamlara birer birer girmekten menedilm*rini ~?' -1 nu Yunan <Walaruıa d:>ğnı çe
bildirdi. Şöhre'J.i ~D?ız ask&- rarlastırarak bu ı·.arnnnı bu • vlrmiş bulunuyordu. Ve destro
ri şefi bu emirnames;'ill.: tü.n devlet teşeludillerine bildir-! yerl.)rimiz'~ hafif kuvvetleriı:az 

"Diljman zırhlı cı.ızut~, mistir kafileye h..tcum etmek üzere idi-
bııniara karşı koyı.ııak iç;n ı<:":P · · ta d kr. Netice hakkında başka ma-
eden ves:ıit iyi kullaru~gt rw'Iekteple e:ı r .ım.c:ım :liakat bu~ 
're eken müdafaa tertibatına 1 d. k "· ı b ·ı bir çok mulıarelıcleı cereyan e"-
te ger ül edilmediği i;in bu ka· e l CCC Laı:.e e er tiği bildirilmiştir. Gemi:erimiz ı 
da:."°':üra.tle ilerlem~e _ı:ıuv~- hakkında tamim kafileye hücum ederken düş-ı 
fık o!ı:ımşLırdı.r., cuınlesıle brn- manının hava kuvvetlen de ge-
ri or ve: . Ankara, 22 (Telefonla) - milerimi:ı:e hücum etmişlerdir. 
~'Tecrilbe göstermjştir ki, ber 1 Maarif Vekil eti l:ıaa arta o- Neticeler bakkın~ k'.lt'i bir 

istikamete "Öre tahkim eıJilmış j lr> llanla Vekil"iii'e malilmat ve- n::alfuruı.t alı:n~ olmamakla L· 
ve yine her bistikamete nt..ış a~· ri=cdcn bazı tale~ mec· \ raber, AJ:~de cmı:mıizde b~· 
bilecek vesaitle teçhiz ol~ huri tasdiır.ıameye ti\hi tutul / lunan deniz kuvvetlerinin de
lsUnat ~:ta.larına. azimkar ".e duğunu yahut da t&rd cesaı:ı ve· recesi ib"b ri<'le neticelerin mem ' 
müdafaaya &ZI11etmi~ bir ııcCın rildi·;ini gör:'.llÜ.~, &'~rlara nuiyet verici o:ınakt:ın başlrn 
kumandası albndll buJnmnak 1 ya;ıtıi(ı bir ta~imde. bıından j türlıi olamıyacağı bnaatinde
ııartile tanklar hiçbir şey yapa· böyle herhangı bır şekilde mck-

1 
yim. 

nı:ımaktadırl:ır . ., mühJcn,.ıııı trpten uzakl~.,tırılacak tal_cbe Ba.~ sözlerine şu suretle 
ilave ediyordu. . 1 k_in bire:. fiş ~azır~~ ~ e · deva...:ı ellniştir: ı 
( Çö;.-il) in mü:lahaJ!!:i.t I<:ilde g-?nderıırn~ ~ış , - Garib ve şiddet bir mu • 

r . tir. Bu fışte tıı.lcbcoin a.ilı'vı va- harebe cereyan ediyor. 'Bu mu-
.n:ı:m~ oluyor ki, 

23 _ma~ 1 ziyetile karalrt.eri~ ortaya ko;:o· harebede bizim tarafımuda lıa- j 
bUyük bir harp hanrlıgı nnak · 1 ma'!"a yıı.rıyaca!< lüıumlu malu- va müzahereti yoktur. Dunun 
Denize k~ (ehli-.en ~ Al-, mat hulunacak'.ır. . iııebebl tayyaremizin olnılllll&SI 
lan) ııeldinde ıı-anmış . .,ti değil hava meyda.nlanmız mev 
nıan zırhlı brkal~ v~ f •h • {" cut ~lmamasıdır Buna mllka-~ 
gcrçeku:n rek n~tti .. B~= 1 at! CJDaye ) 1 bil diğer t..rafın da topu ve 
aleyh duıımann cu.--e 11'.1 ~-:--'n tank.ı yoktur. lki tarafta.ıı hiç 
Ya mal etmek ve zaferı J~ (Bao tarr<ı 1 inci saı-f•d•l b" , · "cati · k' t ,,_ , 
elde -.~ı.. k ümkündu. b d b" ""dd t el A:i ırının rı ım_anı mcvcu w;;-

. e:.wcA pe m un uı ır ~u e ev;:: ğild3-. Bu korkunç bJ- muhare-
Yme 23 1Iayı.:ıta Gesıenl Cemil Özdenıır adında= genç- bedir v Ak:A--'- -C&d ı ' · 

(Go ) rd garbin<le Al· 1 · nlanmıştır . e ==mu e CSJllll 
.... : • ~ ... ~-ı:_nkalanııun ·n -cu- e önnışa , . kd" ~ . le pek 1 bütün seyrine müessir olacak 
~ :uruu .uı. ""_.. CClen ye 1 1.,.erıy sc- .. . -
dl ~A- eııdi""ye dü=n lli:ı- . . b ilıi" , 0'.:-ı. ___ , bu çok mühım muharebede do-yeUlWCU ,,... ,,.. vıı;en u n._..,. s..,.,,...,arı .. 

1 
h · ·· h · t 

ter (""- il) tnmı;. kuvvetleri- bo - 1_ da " • VU.'lC~ er ere . ıç şup csız .. e-
,,,,_ ç • ı>~ tirilm :ruşmaga ve ara = g 'menru ve teşcı telgrafları gon • ni.n dc.nir.e doğru rcat el e- çinısizlik çıkmağ~ lıaşlamıı-;ı rr. d .... 

!erinin muvafık olup olmıyaea- 'Buna da sebep nişa::ı müddeti- crccc:;un. 
ğuu Frıııısız baJJVek.iliııdcn teJe- 1 nin uzaması ve Ali Cemillıı lıu 1 ~ gwtclımiuiııı. •iite'-h" 
fonla sordu. Bay (Reymııd) vcalle ile nikihı uzatmasıdır. Londra, 22 (a..a.) - Dııily 
cevaben General <Weyı;and)~ Küç..tk nişanlı l<'ahiiriiııcisa Te.Jcgraph'ı.ıı. .diploınatik mııha
bu fikirde olmadlğını v~ mum"!- bu vaziyetten şüphel ı•ıiş ve 1 biri yazıyor: 
leylıin vaziyeti ıamamıle ~kdır şuradan buradan tahkik&t yapar j "İngiltere, uzun zamandanbe
ettiğinl ve kararında ıııılıitka· ı ken Ali Cemil ö.ıem.iriııı .Aı:ı- 1 ri, AJ-nyanm G'ıride hüeum 
dcıri olduğunu bildlrdi. karada evli ve kansı bulımduı;tı- ' edeee:!iııi tıiliyordu. D iiııman 

Fakat hadiseler Te ~alıır nu haber almışt:Jr. Hat.ta ço- h'1l'Ckatının stratejisi tedkik e-j 
b'l.Ş Jruman<lanm tcldif ettiği tı:r cuğu olduğıuuı söyleyenler bi-, dilmiş ve müdafaa plinlan 
tılıatın haricinde cereyan edi· ı le vardır. tanzi.u. olunmn.,.atur. KllVVetleri 
Y..ırdu. Bay (Çörçil) bir fl1'._ir Bu haberci -alan F:ıh.riinııisa Ege deniııizıdekj adalara dağıt. 1 
ve m rıtaıea sormak için değil son derece mü..eessir olmuş ve L'.lak ve müdafaalan Girid ve 
bir fikir "'° mütalea r.eı:d~tmck bundan üç gün evvel kendisi-ı mııhtmcl olara.lt ayni zııınanda \ 
ln•kssdile telefon etmişti. Ve ni görmeğe gelen nişıınJısın,.,: Kıbns ibninde (..ı.bfid etmek 
Bclçilnıda Eııcaııt hattını tııt • j - Sen evli imilJBİll, karın ve kararlast:ınlmıştır. 
rnaırta olan ~ngiizler ?:1 124 M:.:ı-1 çocuğun ~armış. Neden. be- G~ .. hareki.tta, Al~an 
}'ıs gecesi milstahkem ~ \ nimle de nışanlandın. Beıııi oya- larm pnıstİ)l mevzuu bahistir. 
hududuna yani 10 mayıstıılıi ha· !adın? Deyince Ali Cemil şaşır- Bir Alman muvaffalı:ıyetsiznj!i
reket noktasın'.\ ricat ediver -

1 
mış ve Uı.ma iızıkia göreme- nin başka memleketlerde ciddi 

llıişlerdi. İngilizlerin solımıla ylnce: aksiili.meileri ola.cakt:Jr. Fakat 
Yer1e;ımif olan Belçik~hlar da 

1 

- Doğru. Fakat eksiği var. şu ciheti de uuutm.· .. 11alı<tr ki 
(La Lya) ınna'tı sahilıne ka- Bak dur da anlatayım. ı bu hücum. Süvcyı; kanalını al-
dar çekilmişlerdi. . . Diyerek çok _eev<:llği k!_içücük mak ve İn~ A_kdeniWcn 

lru.ttefik ordularmm bu nca? 1 nişanlısına hakikati oldugu gl· çıkarmalı: lıakkmdakı umum! 

- < 

lmanyadal 
açlık Fran.:aya ~aı·çı 

tidC:.et politikaın 
takip edecc.<t 

(Caı tarafı 1 inci sa) fac!ı) 

1 
Amerikan gazetacisinin 
şayanı d .;kat müşa:1adasi 

Viclıy hi'';ümetinin Suriye ha 
va meydanlarının Almanlar ta -
rafından kullarulmasına müsaa· 
de e<Llmcsi işbirliği netireleric.in / 
pek bariz bir örneğidir. 

B. Roocevel~ Vichy hüklıme
ti siyas:!tinin bu maş;um inki~~.- 1 

fı bak:Jndaki noktai nazarını j 
açık surette bildirmiş ..-e Ame- , 
rilca hiilulmeti Amerikan liman
lar.nda b:ılun:ın Fransız ticaret 
vapurları hakkında barı ilitiya-

1 U tedbirler almıştır. j 
Vic!ıyJe verilen m''-'.ıem ve J 

s:kmtılı izahatta Vicl.ıy ve. ~1-

1 man h''ki:ımetleri ::.ra3llld::ı.kı ıır 
bir.rğiP·n ynlnız siya.si ve iktı- 1 

sa~ olduğu te!:.in edilmiş ..-o 
Y:chy lıJ.\."fımetinin Cliyil:< Dri· / 
t:P.ny:ı, ~ evleviyetle de Ame· 
rikaya asla taaru:ı: tı:yetinde ol
madı-, bil..:irilıniştir. Bıı iza · 1 

hat Vichy hükİlmetinin Fransa 
ve wtparator:uk kr.ynak ve 
topraklan-,, yalnız Fransanın 
eski m üttcliklerinin de<;:: il, ayru, 
za'?landa bi:ı::-:ıt Fr<:nsa...,ın da 
<liişma:ıı (alkışlar) olan bir dev
letin = Jle gittikçe daha zi
yade t sis edoccl< · yo!a gir
miıı olduğun gi-::liyeroe.ı:. 

u~rt:::.nya ııükii:ıoeti, Frarunı 
milletinin bit si""1!eli Fra:ıss ·n 1 

şerefile te'if kabol etme;; birj 
ci~-ıc~ o!~rak tc"li.klrl e•kce -ı 
ğinden ve Fransa ile 1'ııparıı.tor-
luihın i:ıtikbalinin muz.'.'fft>r m\;t 
tefilclerin kendisini 1:artarac:ığı j 
güne 'a.:l:ır azimli bir surette 
istikla:ini müdafa& etmRkle tle-j 
ğil, Hitler.iıt ~yeni n.izaml
na teslim oıı...:.kla daha iyj te
mİn edilmfa olaca"~ da inan-

mıva.ca.;-mdan ~ı:.ı. (~ ·ı 
lar). 

Bununla bera 'Jer, Tiritanya 
hülı:" :ı."i Vichy h"lkfunctini'l 
harclı::ıt ve kra:ı.tını göz öniindl• 
tutınaj;a mecburdur. ID;er Vic -
by hükümcti düşma..,la. ili.o e
di'C!'l işlıirli_;;tti tatbik ederek 
harbi sevk ve id:ı.remize zarar 
verecek Yev:>.hnt d".iszıı:ımn ~p 
gayretine yardım edecek bir ha
rekete k.ıı.lkar veya böyle bir 
harekete mliM •de e<ienıe, d:ı.ı . 
l!l32la nerede b<LUMe.k ora.da 
lıücum V ..,ı t&bii 
olanı.lı: seroest addedeceğiz ve 
arl:ıJc ası.eri pJ:nlarıımzııı t&t -
bilü hususunda Frannn · ı::?&· 
li altında bala.nan lı:ısmile bu!ıın 

yan kısmı aras da t: · ç bir 
fark gözetmeğıe ken.iimir.i moc
bur addetm.~ 
~ A !ııstosmı }'l"<iisinde 
B~ hükfur~i. z:ıfer l:a
Dnüb:;"1 za:nan Frans:ının tam 
istikl&lini ve bütünlili;inü te
mine azmetmiş oldutu bakltın
da r;eneral De Caulle'e teminat 
verınlııtir. Şimdi Frausının kur 
tul ..;.ı için döğüı: .;e devam 
ede'l!ere yardım etmek sureti.le 
vazifesini ifa edirı etmiyece(i 
veyahut Franııanın 1.Jmanyannı 
lruyuklan safında yer alıp al
nuya ~a;;ı ha.lckında karar ver . 

(B•ı tarafı 1 lncl •_yfada) 

B. Ilenry aughan ezcümle 
d;yor .lı:i: , 

• imanlarla yaptığım bir çok 
şalısi temasi&r neticesinde var
dığım kanaate göre halkın bü· 
yUK kısmı, resmen sö.v!enenler 
v" propaganda tarılfından teyit 
e<lile:ıkr hilU.fına B. Hitler ve 
kendisini Çt<\"irenler hakkında 
derin bir inkis~ra uğramıştır. 
Gestanomm faaliyeti, parti teş
ki .i'.tırun c.Jl"r ve tazyiki netice· 
sinde mulıare'.J~ safianııda vah· ı 
dct görülmesine rağmen nazi re
jhnm:n ba: ~an beri B. Hitler 
ve etra fmd•kiler bn derece te
veccillıte:ı düştükleri kaydcdil
mcı:ıişti. 

Hava akınlarına kar!µ duyu· 
Inn korkuyn gelince, İspanya ve 
Ç\. dahil olmak üzere geOOiğim 
hi.ç bir memlekette bombardı • 
maıı.larda.n bu derece korkuldu
ğunu görmedim. • aşe kartı olinı
yan ev kadını ailesini açlıl<tan 
ve ölümden güç lrurtanı.bilmek· 

··:-. Hastahaneler fena ı;ı'!a 
yüı:ünden bastalanwnbrla dolu
dur .. Bir çat hastalar, haSah•
rıeye girmek için sırn bc..ı.liyor· 
!ar. Konııntuğıını doktor ve di'1-
c,ilerin mÜştenleri W.,leriııin <» 1 

kiild.üğündc, mide ağnhı.rmdan 
VP dermansızlıktan !!ili t edi· 
yorl:ı.rdı. İst.ihLik ?Jdi"m gıC:ı 
maddelerinin fcnalı ~ .Ları;ı 
mevcut hoşnutsıızı.wFu y-...bşbr· 
mak i<;in n.uilcr bilhassa fakir 
~ ahal'etertle .filı:iyetlerle miica· ! 
de!e etmeğe başlam.ışlardır. "Bu 
lrargaşa!ık ne =ıan bitlıcclı:,. 

diyen bir kadın Pazar yerinde 
tevkif ed:'·niştir. llfa•uıviyat çokj 
düşüktür. Halk B. Hitk~e sulh 
vadinde bulunduğu iı;in milzıı· 
hcret elmi!;ü. U Bitler 'ndi:ıi 
tuln!a~ itin ınilz:abcrt'ti ık:&y. 
betm~ir. haiyada B. Musaolini 
hakkında io,ittiklerimiz !adat 1 
hayret verici ith&mlann AJr.1a.n
yaJa da B. llitler hakkuıc:!;ı ya· 
pıldı"ını ; "tti ~t hcu-.IJ· 
ıcrı oulunmadıkları zaman )'Wr· 
sek n~ ş:ılıı:ivetleri artık si'le-ı 
ma.!arda a1kışlanma:t!2ktcdır. 

Uarp l..lıi!'de veya partinin he
yecanını gl.ıstcrmc!i: icin ya;ııla.rı 
te::a.hür::ıt.a ancak büyfıI· miting 
!erde tesadüf edilmektedir. Bu 

mek Fl"llllSlı: milletırie terettüp j 
etmckted ir. 

1 

P~lisin yaptığı tahkikata gÔ.1 
re; Ali Cemil bımdan sonra 
kardeşinin Y eniköydeki dalya- ' 
nma kadar gitmek .arzusunda 
bulunmuş ve bir otoya atlayarak 
Yeniköye gitmiş. Oradan bir 
sanilal ile dalyana çıkmıştır. 

Ceneraı. (Weygand) ın . <;lerpış 

1 

bi anlatmıştır: . . 1 p1inın ancak bir safbaıudır.,, 
ettiği manevramn icrası ıçm ha- - Ben hakikaten evliy=. Fa· ,..'!!!!'!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!'!!!!'!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!'!!!!'!'!!!!'!'!!!!'!~!!!!!"!!!!!!"!!!!!!"!"!!""!"'!!!"'"'"!!'~:"!!!!"'"! 
Tekit sahasmı oldukça darla.e-- kat mahkemede boşanmak üze- ~ 

tc1.ahüra•. ca ~olıu memur Sı"ı
fına mcıı.sııp o!&n ir kaç itici ta
rafından yapılmakta '•r. Alınan 

I!'tıazffe.irveti imkii.ru .k.~rşısı.nda 
lıi'e halk kütlek-rl &e\"inç gös -
temıivor. Ekseriyet, ln~iltere 
"J.ağ'iı.p oı•.a da"' dii?er lngillı, 
imparatorluk ınem!~ketlerlnfo ı 
mücıı.:.eleye devam ecı~ ve 
sıBıün ı:ok ın:&k oldnğun"' an • 
l:ı.mıştır. L-:inle gelen tıakerler 
fethcdikn mem]ekeUerdf>ki mu
kavemetin nekadar nnudııae ol
du 'unu a.-ı' tıyorlıır. Küçük es
na(. düJ.-ka'lcıhr, münevverler j 
ve köylüler arasında <la ~niş j 
m ·kyad.a memnıml •ctsi7..:i1 a
küm sürmekteJir. Hoşnutsurlulı:ll 
bilhassa işçı1rr arr':lnda ve mı
rcti mahsusada evve1c~ E<>ndika
l•n. iştir:ık et.mis bolnm!n yaşlı 
amele arasmd;ı çok yayılmıştır. 

., ___ buluı:ıuyordu ve artılı: vl-. revi•. Bu bir kaç hafta. içinde Hayri; gece geç vakit döne -
-uuıı , - eeği için; anası olmıyıın genç 
Bi mikyasta bir taarruz hareketi aynlacağız. O ıwn&n seninle ev· kızını da gene bitişiğindeki ter- ,

1 icram ihtimali pek ziyade azal-, ıeneceğiın!.. Iikçe Şevkete bırakmıştır. 
1 Dııştı. Fahrünnisa bu sözleri duyun- ! T .::rlikçi Şevketle karısı Emi-

Geueral (Weygand,) dof;nı - ca bütün bütün aJevlenn:ıiş. v_e: ne ve 14 yaşındaki kızı Şükran 
dan doğruya temas edemediği - Hani bu Haziranda nikalı bep birlikte ortalık kararmak Ü· 
Amiral (.Abrial) e Londra va- )'.apıı.cll:ktık "! Diye sormuş, A· ı zere iken yemeğe otılrnıuşlardır. 
8ltaaile "her ne palııısıruı. olursa. li Cemi,I de_.. .. .. -· ı B'r de misafirleri olarak Anka-oı-. _ '""-.......... ) ·- miiılefn I - Şımdilik mamldm degıl, 18 d-'·' ,,.._ -.uı ""'~~ - H radan gelen yıışıın ...._, 2'>A-

1 ~ nıuıı.tıu:ıı edilmesi.. emrini de daha 00l! kararım ı:,1ı:;Mhe';. ~ . rem hep bİrlikte yemek yerler-
23 ıııayw akpmı verdi. alsam bile on ay em a-, ken elrpıekJeri bitmiş ve ekmek 

•• • (Arluısı .,..) zımCevabında bulunmuştur_ .. _Bu_ .. j almak ibere dışanya çıkan Şük 1 
-- ran daha kapıdan bir ilıi ad.un 

Ankarada bir 
cevap üzerine hemen. yuz~ atar atnaz bir tabanca patla-ı 
parmağından Çllunp Ali Cemile nuş ve genç kız büyük bir fer-
uzatan Fahrilmuaa: 1 ...,p 

_Ver öyle ise benim yüzü· yatla yere yuvar anmı.,..... 

yandı • 
sınema 

ğümü sen de. Artık benim ni- Arkasından da kendi evinden 
şanlını değilain .. Diye evden çı· ec·ınek almak için koşan Fahrtin· 
karak kom~ıı4.rı bulunan ter· ı n·sa .kapıya çıkını~ ve bu. anda 

es .. tarafı 1 inci aayfadal likçi Şevketin evine gitmiştir. g•ne tabanca sealeri yiilrseJmiş-
DıU. ve oradaki "!:.iğıt.ıarın tutuş-! Ali Cemil, Fahrünnisanın çı- ti:" • .Abbıud& Fahrünnisa da bir 
lh!leıaa aebep olaujtur. kardığı yii%ilğii almadığı gıoi ç:ğlıkla oracğı& yığ;ı!nııştır. 1 

b .. ·· ·· '·-·" yuz·· ;;ı;;;,.;; de b·~kmadan Dışarıya çıkmak :isti.yen Ek-Birdenbire yan,gın ~ ...,...... -..-- ~~ -·-" Ali 
ı 'l>'e vakla mahalline tam vak-, çıkıp gitmiştır. l'P.m birdenbire kac.,..._.a 
l •ı... itf · "-~- bn .. ,.-gayı -~n kom Cemili görüıwe .saklanmış, fa-1 ....,d.e yetiı)en zabıta ve a1ye .,~•= A • ,~ Falı .. . 
'-~·-~- --'-"'le yamn-., -·'-r duym - .herkes .ıe Ali kat onun runnısanın yanına .. u, • ......,.._ ,-~, ~um· ~·ıı· _,_,,,..._,,, - FU- diz çökerek nişan &ichğmı ve 
11ııı daha fazla. lııttyUmMine ma.. vem ~· uıu...,,- ~ b" · t•· 
ili bıta -"-"-ft-'" ondan ayrıldığım üstüste ateş ederek u un !;)al"· olunmllftur. Bilbasaa. za • '~~ ~ ..._....,,gmı· ~rmiiltür. 
nın derhal w .......,..lı: bir itidal öğrenmişlerdİr. P' ~ ~.,........ 
'-'- -.-- E~-• gun"' u·· Ali Cemil ...;;~ \ Ali Cemil bundan sonra c&-...U.d.e vaziyete hi.ltim olması • ~ "~ bi - kar 
'b( .. aı.. bı.. heyecana ""'-iit D- yapmış 'il<e muttasıl o ci"."1"'1:< binden başka ·r şar:ıor çı • ,_.,.... ·• u....- h d Fa.lırünni mış ve anıı t&laaa,,_,,., koy -
._ ııeyirciler araaında i~ca dola.."1DJŞ; er J:"r eboet&nl~ duktan saara, Fahrünıriaııın 
'-Jiata meydan venDEllUl,ltir.

1 

sayı aramış, . . · öldüğüne tamamiyle kanaat 
l l°&ngın nel:icminde Uhım aıt o_turaralı: ivare vakit ~, tirerek sür'atle ın•kl•§roış-
~la. ıQıume biıma tamamen tir . ge 
ll't.ıım!.ftır, Akşam olunca satışa çıkan tır. 

Ağabeyieiııi görm~, cinaye
tinden hiç bahsetmiycrek onun
la son bir ., - iiımıe "" vedalaş
mada bulunmu~tur. Ağalıeyi
sinia yanından dÖlııdiikten son. 
ra Rumc!ikavağuıa doğru gittiği 
te!ıbit edilmiştir, j 

İki genç kızdan Fahrünnisa, 
yaralan!D&Sl aka'1'.nde Ci!miLs ve 
dün muayenesi:-.1 icra eden ad
liye doktoru En ver Karan ce
sedin defnine ruhsr. t vermiştir. 
İcap eden raporu da ihzar ile 
müddciumwniliğe havale etmiş
tir. 

f\ükrnnın y.ara.sına gelince; 
Ali Cemilin ilk anda Fahrünni-

~zı~= 1:.~~!'kı:I~~n: 
dadır. 

Kendisi sür'atle hastahaneye 
kaJdmlızış olmaeaa ~ bir 
lı.ayli kan zayi etmiştir. 

Cinayet tıı.hkikabnıı. müddei
mumilik el koymuş ve m.ua,·in
lerden F.dip tavzif edilmiştir. 
Polis canjnjn izi üzerinde bu - , 
Junma.ktadır. Bugün ya.kalana-1 
cağı kuvvetle beklenmektedir. l 

Hür F ransızla
ra iltihak ed~n ; 

alay 1 Londra, 22 (a.e..) - Suriye -
den nıustalril Frıı.nsu: eja:nsı 

na gelen bir telgrafa göre, 'MÜ•· 
takil Fransız lrnvvetlerlne ilti
hak eden Fı- alayı, Su
riye y ·· kseık k-.iaeri general 
D.~ntz'in kumandasmdaki t:ıta-• 
l:ırdan, Fı istinden gelecek 
mu"iemcl bir müdahaleyi önle
mek için Lübn:ına girmek emri
ni almış illan m ühinı bir t::;ıek
klililn ı:-mdanm teıı:ıkil ediyor
du. 

Ayni telgrafın ilave ettiğine 
göre, Vkhy hükümeti makam
ları, hrr tt& Lübııana o
lan kıll'br arasında da lıı:~
m1ne vazıyetlerlc kar k 
taı;!Jrla.r. lia•"& nazın geocral 
Bergeret'niıı mfyeyi ziya.re -
tinin e--.oas hedefini. h ı luta.\a -
rın PetıUn hUkunetıne lrar ı 

sadakııUcrin.i taulu:ıek teş...J 

etnıekterur. 

e mi harp 
tebJiğleri 

Bl<'nheim tin'~de 1- cll.:ıman 
tayyresi düşürillmüştür. 

ltalvan ve Alınan tayyareleri 
Maltad!l bir tayynre limanını 
bombardıman ,,tmL~lcrdir. Yer· 
de bulunan üç tayyarede yan· 
gm çıkarılmıştır. 

Şarki Afrikada Galla • Si· 
da.mo mıntakasuıda Ülgilde -
riıı bir ileri lıanıke.i Uışebb..taU 

1 akim bır.ı.id: rılıruştır. t 
Süvari gruplarırı•.r:m bir 

ai.iireıe, di.işman ı::ııl.fnıızeLerine 
mukabil taıı.rru..da buluna -
rak bu müfrezeleri püs:;ürtro~ 
lerdir. 

Hıırricane tipind•lrl tıır tay. 
d<l!lanm:ırun dıfi toPl.an 

i:a.ra.tından Pau ellerie cenubun
dn diişüriilmiil}tür. 

'Tllhte!bı>hiT~r.mizden biri 
ilszilne düruııem ~tir. ı 

t.illwı.ıı r..omi Tebllğl 
....,,,.· ... , 22 (&.:!.) - Remıi 

Atma.ıı ııuwı '"' "ke t vvareaer, dii:1 ş:ı.ı ki A izde 1 . h 
dcuiz km"\' 'leriııe hücum edc
re'h m~ .l!nlmcl cet"ce!er ekle ct
r::; •• 't!rd:r. "ffir saffıh:ırp f:"mlsi
le :ıltı ~vazör 'e b"r torpido 
IDUul" ıiu::"le b. yfik ~ ı-ıh l::om· 
lı:ıı:ır ı.o:ıbct e'l:nı.i;"-..ır. 1 l>nıva· 

?.·)r le :l n5!n c1Kmı Lır. & jn-
..ruva ·r d • na vat tır. 

ı& ·J<ı :x 1 !yan 
· de bu hu<:U ıl:ı.ra · ij· 

tiril< ·~r. A~ııi tlcııi• 
w takaım.ı '~ l" r el • n:ı.n hy· 
>·.ıu:·csınc d 0 'iıır bomba İ! '- ·I 
e!;m.iş ve bir • gcıniııi agrr 
hasara u["I': ı· • 

fjj.m~ ı' J.fr" ' l 1 T bruk ö-
11:iııtle lur<ll' Uı • H ,. taali · ı 
S."e~ri olmust r. !:; 1 <!!V~ 

.. 
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RADYO Türk Çocuğunu Eesler, 'fo vnlatw 

23 Ma ıs 1941 

varilen bir karar 7 .38 Proır-. 
7.33 Minik 
7.41> -

18.30 Zıraat 

takvbn:i 
18.fO Mllzik 

19.00 Konu~me 

19.15 Muzi< Yazarı MUAMMER AGAN 
t.OC. Müzik 
8.3ö l!:vin -1i 

19.39 
19.45 

8.Pbetler 
Jl.füzik 
Radyo 

J!fmıWı~ kııı:QJ. olaıt Wıa.s- -mısı--nız--ıılz-de_ben_ de hususi iı; . 1 * 
.~ü ~ için bir çok lerim.iz;,, takı1ıi için Ankaraya 11!30 Proıram 
:et'alar ve pek çok keneler, gjdiyordilk .. Bir taııa.düf eseri ıl.:::ı M!ızlk 

eviı: aldığı, 1-. duyduğu yeglne oiaralı: &ynı konpartımıınrla ..ey- ıu: ll<ıtıer!e< 
er ist..'l~orwt jpm.r~ Ol'ty<1-rdt!. ya.b~timiz esnasında. karşıhklı li.Qo Mt.i?:ik 

!emen he~· n h r 'kpnı ni ikramlar= dia.lyısil.ı unoş . ı:..ı5 Mfuo.lt 
.ıcek <"rece!c. >- ?" l!<J t . .-un ıs· ını.ş 'ffl hata iP.an uzadıya mü- ıs..so Mımk 

:?llJS &' ı>e 

1 

!esi 
2.1.45 Mimi< 

• 

aııy " ı yar ı • lm itıy naka§ll.l:ırunız bile olmuştu... * 
ıalin alını~ g< , ~ Ji... E . gib hat ..,.., .. 

2 ı.00 Kouuşma 
21.10 Tem~H 

22 00 Mütik 
22.30 Haberle~· 

22.45 Mü1Jk 
~.15 Mtı7İk ugu.rı ' •• ,orum. mu • l&.00 Prasr"m 

G'""~ - 1- yolcuları büyük nakuanıız, -"'-pte "evlenn·ck 
Jir ~~";"içerisinde aeyret· ti ... ..., - """" • ", 11.03 M!l?.ik 23.2' Kap"nış J ' :nek, dolayısile lııısreti bulun · 

tugu memlek('tinı tahattur et· habrlı.Evyo~.~~ ~ tamamen/r ''Y . $a~b h ..,. 
ııeı.:, uzun uz .;ı d~Ün<X'lere eh- ,. 1 1 

arak, hül. al ra saplanarak efils - Şu halde, o zamandanberi enı r a ij '. 
ıalsiz bir surur <!uyuyordu. Yi· fikrin.izılc b'.r tebedUI vuku bul· 1 / 

ıe bir gün ... Bir dtşa.m Ül.!!rİ, mamış ise Te bu. hususta k&.t'i ilan fiy ,tları 
lincle guetesile iginden yor • karerınız var ille, açık bir ııekiJ.. 
,un argın çıkan l.ıemdub, bir de bildınneniııi isterim? Çiinki, Ilı. 
z h-ız duva.bılıL.~k ve bıru te- ııizinle serbe>t olarak gön· :;ııek 
~Ilı bulıtb lme.t< için ista.syona te muht3 r ol:ı.yım. Kuru hır v- · 

~ maktu olarak 
Blıinci -'ada tıaDtiml 

750 

.ımıştı . idle aldanınağa hiçte nıyetiro / 
Bermutat beı; aşağı beş yu · yok. &:ısen kur yapmak 1ıcniın 

an etrafı ~eyre d&larak tur e- adet ve prensi...ı.,,,..;~in haricin -1 
lklll<li 

~ " " 

500 
350 
800 
100 

.. 
r-~· Dörı'tıncu·· 

erk ıı ... Bır tesadüf ve bir ta · dedir Aile terbiyem buna asla ı 
eserı olarak gü.::ılerce aradıgı ve kat'iyye!l milaade edemez. Bu 1 &ı,inci ,, ., 75 

.. .. 
l'lrilıı; , l\luctmdc, Yut t, Konflor, 1nı:dk, Pabtes, ..ırpa, Piriıı~ 

nişaı;i.:lSı, Btıg<lay nl:ıastası ve sair hububat ımlan ..• e bir çok kı rreler özlediği ve nun içiıı sizin ya evet diyerek ka- Altıncı ,, ,. 50 
-ğen ~k sen.li;,1, uzıınca boy - r.;;;;;.;;;;;;;. __ _.::_ __ ..::,_.-,.-_. 
. kumr .ıl sat,lı, y~şil güzlü, mü· bul elnll.'k veya hayır diyPrek 

... ı ' h b roecldetmekliğiım 18.zmıdu Bu ,.,~ ,m ı L." şen ve şu a-
a.nı k •<ında gC.rünoo ... Bir iki kelime her şeyi aydınlatmış 

:lst:mbul Cümburiyet Müdde
imnıımili~: 

Ana sütü kadar kuvvetlidir. 
~arka Müstalw.aratı . Tarilli tes:si: 1915 ~~ 

:ı s, ~ 1 ·r ı:ibi oldu, takati ke- , olacaktır. 
·1tli, ı. dali bozuldu, gözle.n b~ğ 1 Memduhıın gözleri parladı. 
ııdı, sanl.i ekktırıkl"1;mIŞ gıbı bir kıu; da><'k& ııuküt ederek de-

lstan bula.... olduğu anlaşılan 1 • 

Bulanık b&kiııı.i Naim Akrleni- A k V JiJ" ~ • d 
rJ almış:.ı... rinlere d:Jdı ... Düşündü, de.ı~ 

ziıı acilen meınunyetimize mü- ' n ara a ıgın e :c : -
raıcaati. 1 1 - Ankara-Ayaş yolu ile Ankara - Çankırı yoL;n· • ilil.sa! .1111 ~eş.kil eden * O + 000 - l + ~00 üncü Klın. leri 01rı:; -andak şosenin esaslı su;:-cUe ta.mi-

1 
D;ık.kalarca E :s ı ve hare der hayatı bir intizama gire<;e!<, 

et.sn ka.lnıı. tı. Gözleri gözleri §en b ir ynva kuracak, saadet t .ri ile tantırat baral:ası inoası ili 28/5/19•1 t.aritriıl(' ra::;tlıyan Hazartesi sfuıli 
İstanbulda olduğu :ı.nlasılan I .. .ı •16> da vıllyet dainıl -...ıe ibal= ;yapılmak üzere kapalı 

Osmancık sorgu hakimi Şera- zari usulü ıle ela;ıltm•ye kontılml)ftnz. ".- "' ı 
e tal •. .Jnu•tı. Yolcusunu te~yi ve sürur duyeeal<, hayatı ya • 
tmc'> mduıa ille .stasyona. ge · lı:ından gi.irecelı: , esası se7.eeek 

feddın Bilgenin acilen memuri 1 2 - Ke.ıt bedeli <20218> lira <2b ır:..,. ..., 1DUYaicbıt le 1 tı cU._, ~ bu şen yfu:lıl, !i&kralt söz • Ye tad~caklı .... 
yeönıize müracati. lira «87> kuruştur. - ı · l havanı , doya. doya seyrt'dl • 

ordı.İ. }'"ront~n korkuluğ1ına 
aslP r>mış ko:- p'.lrtır:ıan a pente· ı 
~inden belin." ka.<lar sar, Jlş, 
endisinUen Lir iki YM J.:ırk 
bır bay&.nla. o k dar harur ·t· 

ı ve o karlar tatıı kr•nl~uyor .. 
U'dı ki, ı ı a g_ yrt ıhtiyari 
ynn le l:ı•le bır h·r ıiuyuyor • 

u.. H ele ara :..:ra gür ~tahk.aha
tr bu ha.rarclli mu hav »re inzı · l 
ıam ederek daha güre! bir a • 
enk veriyordu. 'l'renin l;alkmli.' 
ına beş da.krka kalmıştı. Sou 
anpa.na çalıyor, ve Ioko-ııotifin 
;n bır avazesile upuzun katar 
ir yılan süztilü.~ıle gaNaıı ya • 
84 yavaş a.yruıyoro.u. ti~ pen
ereden sarkan bir kaç ha>;. bır 
aç kol, renk renk men<liller hat. 
\ ç·~it Ç<"§il ~apkol:ı.r durma -
an sallanıyordu. Göz aşinalı , 
1J1dan b-.ı.şka bir şey olın.ıyan 
u tertemi?. ve yepyeni alaka.. .. 
radeıılıı haricinde meçhul bir 
uvvet olarak bir az duba yak· 
llJIYOı ve biraz daha ya.ianlaj. 
ıııyordu. ........... , _... 

Gardan her iki!<idP ayrılıyor. 
>t.obilı;e biniyorlar. İlk durakta. 
ıer iki;ıô<{,., ini5'orlıır. Pir müd -
Jet yaya. kaidırımın ~ a
~ ağır y\irii,\•orhr ve bir bü
Yik m~ ı;azanın pc k itina ile 
:lllleuıııi:1 vı:trini seyre koyu • 
~. Me<11•ııh biraz geri -
ı.a vitrini takip e<liyor ve ara 1 

'1E& : ;izlinün ucu He önönde 
'aran bayanın m iitena3ip en • 
'anımın en küçült tef-erruatına 
!111'mcayı. kadar seyred!yOl'<iu. 

Bir aralık her lkisinnin de göz 
eri bir t!rine takılı kalmış -, 
ı... Meradnh, vitrinin endam ay 
msmda hafıf bir telıessümle kı· ı 
a bır roveransla btık!nınıı!jtu. 
lltrindeki enW..n aynası taruş· 1 

ııalarına güre! bir mnlreddcme 
erıl:il etliyoniu.. Şuh çehreli 
J&yan, her ı.aı:=nki kıvrak eda· 
ile c;;r~rlı nazarlarile biraz ! 
ıayret ifade eder bir hal takı • l 
ıarak, bır:u südükten sonra; 
rltrindc eksil< kalan kımınlan· 1 

la ~özden gıı<:ir<Iik l 'n sonra ya- J 
.ııış ya.vaş yine yoluna d.e7am e • 
.llyordu. 

Biraz evvel vitrinin se::riııde, 
'Odam aynasından büyk bir ce-ı 
ıacet alan Memduh, cilretkar 
.lir ta.vırla yavaş yavaıı giden 
~ yuuaa svlrularak titr.- ı 
yeıı dııdaklarile kısa. ve birer fı, i 
;t}b. halindeki cwcleierHe kal 1 1 
ıİlliD hakiki her ter~ümanı ol · 
.nü: istiyordu. Bir '\dıın son 
"1\ muammah ve esr&. ... bir ba .. 
aeı.. yan hayret i!ade eden bir 
aı::ııd& ... 

- Kimirue ta.ıı.ısmak iatiyor
• IU1'A? Sonra yaıe ili.ve edıyor. I 

Bir ~:. 'oıı~. daldıt' uyku • ====;c:::==========ı 3 - ı ,tekllierin muvakkllt teminat~ Ye7" auı&buzuna, Ticaret 
dan uy.:>.n'r ,.,ıl·i. 1~k bir sö:ı;le . ZA Yl - Bulgar ordusu mu- Odası \·esikasııu ve ihale 1'.ini.ıBdeı en u Qç gün eTftl. viltiyet.. ır.llrnecı.atla 
kararını verdi ... Ev~L.. . J habere alayından aldığım terhis bu fş için alaCTıkları leoı>I .ııliyet vesikalımnı b6mıJeıa S490 AJ'ılı kıınm>w'I 

Şimd•ye kadar i.>mini gizli · tezkeremi kaybettim. T...sdikli l biilı:iimleriııe tevfikan lwmrl~acakları tolı:tif melı;\uplannı daimi enc6men 
yen Münevver, evvela icmini t ak sureti elimdedir. Aslının hükmü .-;gine ~..ıeri . 
dim etti. Sönra elir.i t!Zattı ve yoktur. J 4 - Bu işe a.'t ~ ••- her .., An.__ .. na,.ot -tıa ınlldQr. 
'----ti M duh !ini -'· "'''"•"• '"'' rebıleeelcleri. (2557) (X18) 
mu"'" e em crn e ~ .... tı 1 1898 doğumlu Hüseyin =-=~==.::"......:v===================== 
T c alnında ıı öptü. lçtcn doğan oğlu İsmail 1 

ne?it. biı oa.mımiyetle onu tek· i=== -=========== 
rac kucakladı. Kol kola girip 
bu gilzel Ye kat'i karan ebeveyu 
lorik birlikte müjdelediler .... 

.._AOAN 

~'lhıln.: A, c...nuettin Saraço61u 
1' l"iyat MücHlrii: Mac ı t Çetin 

-...M .. ı yer: (H. B.tch- Giiraoy .. r ve j 
A. CeM•lettl-n Saraçoflu matb•••) 

Gençlik Eğitmeni Alınacak 
Beden Terbiyesi Genel 

Direktörlüğünden : 
l - Viliye~ kaza Ye mo-Jer &ençlik. kulüplerinde bodea ı.tıiır&

ai. mük~lle!Jerini bcdoo terbiyesi ni.M\mnanıemi esaslan ~ çabftıJ 
mak._ji~re '- aşaiıdalci Jnrtlan baiz. Oılaola.rden ilf1ençlik F.löm_. al_. 

ŞARTı:;AR: 

A - Türk olmak, 

OnJu Ha.ta Bakacı HP-mşireler 
Oku~una Aid Bazı t.Zabat ve Okula 

Kayıt ve Kabul Şartları 1 .B - 35 yaşını aıtmamıı bulunmak, 
1 - l.Adumuza Aatıtabalaa ""' bemiire yetiı;timıek üzere Anlcarada C - Askerlik vazifesini yapmış oluıa..,_ 

Jd.. Jt!. V. tar&tı.ndan 1039 ı.etl'rinde açıhmş olan h~1.abalocı ve hemşireler j D - Erı az orta veya JllUndih tahsil g&müş buhmmelr: cLl9rt .,.,.. 
okuluna bu RDe de 50 talebe alın-acak.br. Okula ıırmek arsu Menler, bu- Jatleri Nbaş okullarını bitirmiş olanlar te-eih olunurlar>. 
Jundukları ..,.U,.llia •· · ııme. ltaymakamJıtına veıoa askerlik şubelerine E - Ank.-adıı açılacak ve 5 • 6 ay kadar devam ~ olan bcdon 
dilekçe ile ın"%a<aat edccekle<dir. krbi)'e8i kun;una lştırak ederek lturo nlba;,etwde yapılaalı: imclilı....,dot-j{ 

! - 3433 sayılı kanun mucıbınce bu olruldan m•un olacakl:ır, memur -.ıı olınal<. 
ol:qı tekaüdiye alaco.ltlıırdır. F - Sıhhat bekııraııdan her tliriü iklimde ı;ahfllbllecek. ~ her ....... 

cjimnastik, oyun ve sporlarla• i:tigal eıdeW-3 - Mezun olanlar allı .encifk mttburi' hıvrıeUerirti ordu hast~hane- beden tnb.cyesi ı.any-etlerlte 

Unde yapacaklar; oodan sonra · mı ederler« memlelcetteki bütlın sıhhi ~ ~ durmnda. olmak. 
tııeşek.külle-r k~n<lilerine açık: oJacak1ır. 1 G - Beden teıbi::J:ai kur:8ttnun umumi taıtıaetı ile iç, disiplin ve t.tim 

4 - Tahsil ınüddeti 3 sen<: ol•Jp bu müddet içınde okurlara ayda beş 'le terbiye talimatlarına ~.mameu rlayet eıdecetine ve kurs im•W.'11D-la.j 
lira barçlt it ·verila·~k ve ia.,t> ve ılba.~l;:ırı tw11arr: okula a·~ ola<'akbr. j ınuvafLı.k oldukt.n 800.ra gen~l dire.ktörlilkçıe verilecek: ~ ll:Mul ade-

5 - Oku:W..n mezu11 nhuılar~ ban•n1 kanur1una iGrt!' 20 lira asli mnq- ~ne do;ir ruimtuleSme uygun. taabhütntlme vermek. 
dan tıaşi:ırııak üzcı n1a;_uı: a :l('~""l .ı.r ve bu nııkta_r t;ıhtkçc çoğalacakbr, Bu j 11 - Kurıiı mu\la!Jakiyct&e bitrip va.zifeye tayin edilenlere 3658 SIU'l-
zaman d ahi ia;;e, a:iyd1111eo Vf' b.ır1nnıa orduya ._.ıt c1lacaktır. h kanun hükümleri <lııhllinde az.<ımi 140 liraya kadar ücret verılecektiı'. 

6 - Ok.ul 15/Eylt.Vıs.tı d . .a ~edrtsıta ba~1Jyac.ıkt..ır. .. ı III - Müracaat tari"lır n.hayet 3l /l.1nyıs/1941 sonuna kadardır. 
7 - Okula kayıt ve kabul ı>nrtlsrı şunlardır: .. t IV - TaÜp•oıanların kursa kabUl ş~ı rUarını ve daha fazla mal1'.'imatı vi-
A - Tudtiye Cümhw-1yt-ü tebadSJndan olmak ve Tllrk ırkından bu- lib'et merkc7Jerindc b...""Cie:ı. : .. ·rbiyesi bölge ba~kı. nHkları ile knz:1larda kay-

kmmak. 1 mekambltlardan alnınları '""' i!=it!da ile mezkür makkamlara ınür:ıcaatlaı. 

B - Sıhhati yerinde olınak ve durumu her iklimde v.-.z.ile ıs&rmeye mü- \ =,:!Uzum=:=u=fl=lı=ı=ol'.:u:On::u~r=. ===·=2=6=5=7=•===':':3:':81::6::•============ 
sa.it bulur malt cbunu her haıl&:i Lir ha~ahaae 8ıhhi heyeti raporu ile ~-ı 
bit ettirırı•~c ve evraka l'at°Jamak ıaıın-ıdır.> 

C - Okurun y.ışı on akJd;,1.n c.ı,.;a~ı ve yinınl ikJden yukarı olmıya

cakllr. 
D - K~ndi.:>.i, ana ve bahrı!u ifft:t f'hlinden olmifk •Bu vaziyet polisçe 

teYl;;ik ettirllcrek evraka ba~lo.ına<·aktır.t 

E - En aı ort.n okul ~h~ı1ın.i bitirlniş vlr:1:1k •t:l'!!Tle jmtihP .}2:-ın~ 
muvaffak olmak şarttır. Vey~ bu dere<'E'de tah::il ı:ordüğ\,nı..i ;c:;bat ebntkl 
tasdiknaı.ne veya bunun t.asd .k:i bir !'iUr<'ti mu::Jme1" P\Tal>:L'1a C"klen c · · · ~ 

Ankaı a Valiliğinden: 
1 - >\rıkaı~ _ Dt>ypa"!:.ı;-: ~ı.;..,cs:n:nt64l üncü Khn. sind~ avr:~:ır Glidül J 

.JOlunı.;. 8 ._ 5CO 25 t· 50! 1.tı J(lnı. İeri ar.:ı:·ında ye~n .ir:-~,. oltulScak l 
rnaıtoid~.n ~.,!"~ i.)i 20/5/941 t.arihlne ı-asthyan pa:1.a!"tesı gUnü saat cJ&. da 
ı;Uıyet tJ-.lmi enl i.ımr.:nind ~ i tüiJt:W yap.Uıı.ılk. Uz.ere kapalı zari usuliJe dı:silt
ro~ye konul:nuş.t:.:.-. 

:. - Ke~: r bcdc~.i. • 22-098'1> lin «25> klılZU§ Ye muvakkat terıUııatı •t229i> 
F - E-.·ti veya n.!.şanlı bulunmarı.ak ccvvelce t•vlenip bo.,. •.J"11ar};_• Jira c37• k: ru:>tur. 

kocası ö1müş olanlar kı:ıbut cdıhr.t Buna ail nledeni hali .Al._iı-i.r r.·.n:. ~it 3 - 4"..;kl· lerin nıuvakkat teminat veya makbuzların :, Tlcat·et oCası ve
evrık keza ekleDecektir. • j siilala.rı.:ı ve ih ... !e gününden en az el:) -rli..1ı evvel "ll;iy~te .slida1 ile mUracı.at 

G - Okur sıhhi seber,Jcr dış:ında okulu kendiH~inde-n teJ·kertiii, e"·- 'Ki.erek bu iş içi;l ~ılacaklJn fenn1 ehl:yct vesil--.~l< - ı·1 1 hami\t'n 2490 sayJN 
lenıne sureti ile veya di;er ioı.ib~t~ sebc·plerle ol;_ı..ıldan çıkarılcfıgı, ..:.lt1 : Kanunun hi!l:ümlerinc tevfikan h:lZJrlıy~cakl..ı.rı t~kh .. meku.ı.p:W~·.u:u ihak gü
senelik: mecburi hizmetini yapmadığı ve$a tamamlaınod1~1 veyahut sıhhi j nü aaat 15 e kııdar daimi encümen reisliğlıı.c verm~ıeri . 
sebepler dışuı.1a okuldan. çıK~rıldııtı takdırclt' tahakkuk ettirilecek mektPpl 4 - Bu i~e ait keşi1 ve şartnameyi her ıtın Ank.'lra vililyel N•fill MQ-
rn.aı..raf1nrını tamamen O<fı:rt<eiine ve gösterd.Ci vesikaların tamamen doğ- dürlütür:d(' göreb!lecek.lerl. (2556) (3615) 
ru olduguna dair not.ertiJte'1. wscı;klı ve kelilh t-ir taabhütnarne vc.ıect:ktir. · 

8 - Yulrandaki şer:ıiti haiz olan okur, oıu.1~. ımtiruı.nsız olarak kabul 
e.öileceklir. 

9 - Yukarıdaki maddeler mucibince evı·•kırun muamel~ni bitiren
lerden, vi1 iyet veya kaza merkezlerinde oturanlar bu makamlar· veya aeı
kerlik eubeleri vaaıtasile evrrıklarını doğrudan doğruya Ankara Merkez 
bastııbon...ı bOJlabibi ve okul mudur!uğune &önderileceldlr. 

10 - MUracaatlarm Aiu...,. 1841 nlhayetıne !tadar """" •Ydir
lhımdır. 

11 - Okurların kabul edildikleri ve meklebe har.Ut elme tarihleri 
ayni ınakamlar tara!ındnn kerwtilerinc bildirilec~ktir. 

12 - Kabul t!dileceklerin okulun buhınduğu Ankaraya ltııdar gelmek 
ve okulda tekrar yap.ılacaJC sıhhi muayene netıc.si hnstalılclan tebeyyün 
edenlerin memleketlerine gitmek için masraf ~!eri yol paraları ten • 
dllerine ait olacaktır. <3837> 

Valde Bağı Pravantoryom 
kamisyonundan 

Çayır Satışı 
M.ahamme.n Muhammen Muvak 

htlktaır bedol kat teımlAat 

arttırma 

Kilo Lira Lira lh•le güoU ~ ,. :ısooo 2000 75 28/5/941 Pazartesı ıs 

- Demek t=d.:i•nızın fa.r . · 
:mdıdeğilsini?.öykm.i! ,-~-~--=-=-===~-~-==============================::;;:;;;~ 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

Miless8emiz. rtrazisinde yetişen çayır otunun açık arttırma ım.retile 
11/V /1941 Çarşamba gilııü saat 15 de saWacağı ilan edilmiş ise de mez
ldlr ründe talibi zuhur etmediğinden 26/V/1941 tarihinde ihalesi yapılmak 
üzere art; rma uu.blmış\J r. Taliplerin yulcanda Yıuılı gilıı ve ...atı.: Cat•
loilunda Y>ıksek Meltlepler Mubasebe<:iliil biruıoında \oplaoacalı:. Jr.omiqo. 
na müracaaUarı. (3072.) 

Memduh derin bir hayret 
;eriainde kal:yor. Ve kekeliye · ! 
3it, a.f'federeiniıı: bayan belki 1 
&mlnuş olabilirim. ~ir kaç de!' 1 

yu!da •İre tesadüf ett:iiimi ve j 
:ırıt.rl!t bulamıw.ığ~md<ın <lo'.a · 
ı gi.rl!§emed~i zı.nnediyo • 
.im? Fakat, a:mıilY'dek.i sebat 
i bir hissikabk lvukuun nezih 
r c~cri olmuştur. • 

Asgorl ':I, 97 so.! ve tutya ve alüminywııdan Ari yerli malı ve ımıham
n·eu bedeli 22750 ve ilk leınirliıtı 1706,:..S lira olan 15 kın ltül<;e kllrf\lll 
fulp;Uı zari 11.Sulile eksiltmeye knnm~ı:ihıı-. 

2 - M~k:\ır ku:r;,u!llann iha~~i 9 Huü·an 
1

1941 Pazartce.i &ünil saat 
l'" <l~ ı(~~remizdeki komisyrınd.:l yape<H·aktır. ' I 

- ~.; Iı:ıhlc bı:n tize Jc'eııdiıtıi 
• y-.ınııı ... l3ilm~ hatırltg: 

3 - t~tekJilerin 2430 sayılı kanunun 21 3 üncü maddele-rinde yazılı 

ve1:tı ilr Lirlik.te ilk t ·ninat ve teklr. me-!{tuplruı:nı t:ıukôr ri1nde san; 
ıe v~ kaJar komisyon iynsctine n1~kJ.;uı. mÜk\\bıli verilnle!>i l~?.Undır 

... ~·Şartnameler hçr gün idare I~n vellliı:/~ ....:·~ ,<1981) ,,,.-

İstanbul limanı sahil nhhiye merkezi 
satın alma komisyonundan 

l - Merkezimize ait •26> ltalem yatak, radyo saç !eten, hah -re 
pezadılıla satılacaktır. Umumunuun tahmin bedelı «200> llr.ıdir. 

1 - Bu işe ait liste ve prtname medtezimiz levazımından pa:uız 

ıı!lmr. 
3 - Pazarlık 27 /5/Ul41 salı günü saat H te Gala tada Karamu<Clllılıa
~ J'.flezk:!lr merk~ s-:ıtın 1J lma komisyoountla yapıl::ıcakbrı ı ı 
~"'""' --~· moı'> ~~ırıı!'.\arı c30> ı:radır. ~ .•3974> --...:.~..;·.l".-..A;""' 

:,.; :.ı.. ... · rnu 

Yiik<Jek Ziraat Enstitüs6 
Rekt.öı JütA••ien ı 

l J:uı uıııuınuz talf'!hf. V.ffJ 

yıs son a ka<iaJ bir bir lt8lleilk 
mötıtahdetnhıtb lNt tıta .. e-ıll

1

!ııl'tıJll...... - .... 
enok lhU,..C. .,., - ......_ 

ih<'le cjfl~ektrr . 

2 2/LJ/1941 ı;lınüne nriisadlf P&w- «Olılll ...ea. . ...-. ·-il\ 
da Ytıoıılı ~~aUerd.c- ltıtktfidftk ı-. i 1•k1 uaü' U f 5 Q '* •)Ce ttt~ 
dan ihale ~'urılacakbr. -1 

3 - Mtıv•kk&\ temln8t ~ ,..6 tur. ..... 
4 - Ş.rtnam~ ve daha faz!a-.. - USJ '11\'ıDıbe ••ili 

JU!f,ınl: nıütaco:ıiotUatı. ~ 

&t-up. Cinei 

' 

ı . EJo1ıok 

2. 1-!:uru uzüm ~ 
Kuş tUtimö 

Kunı kıl)"S'J 

Kuru erili. 

Cevt?. ıc.,i 

~·...w. ;ç; 
VaıUUr" 
Buıı<la.1 aı 
.N.ı.;,;aı:la 

lıınilt 

.... 

Kara meıett:lı'ııMtlı 

Kırm.1%1. nırı-ol'-$111 
Nohut 
Kw-u -1Joio 
Barounye :ı...,. 
Kul"'U bD.M7t 
Bulgur 
Ku~~kus 

Tn;.·hnna 
Pat<ııe.ıı 

Kuru .!IO!aa 
Sarım.··;__ı k 

Tuc lasuı,.. 
- ~Taze barıa,y.e 

SiV-ri tıı.Jer 

Dolmo ~ 
Dorr.<ı.tes 

Taze kab«k 
Patlıcan 

T~~~" 
lsll01Mllı: •• 
~,.,. 

Puaoa 
Xer~°' 
Havw; 
B.....ı,.e 

itcn:ı:izotu 

Taze,....... 
Slıılamun.,..... 

~ 
Ka_._ 
Po..-
Limwı. 

llfuru:l"''na 
Elma 
JıırmııA 

Ayva , 
Şelkli 

Kayc 
Zerdali 
Taze .ıı. 
Vişne 
KJ.raz 
Çilelt: 
Y...ı~ 

ıı. ... 
I, Ihla_. 

Çn 
Kar~~ hil:ier . 
K rrn1w.ı 11M 
B~hıp·at 

liararot,I' 
K!Wlo 

~· 

K oyun eti 
Kuzu eti 
:ıı:ara ciı« 

f Beyin 

~ · 
Koyun balı 1 4$ • 
KQPU11 pa- , 

0, Sade yof · 
.. Zeytin yaj 

Yumurt.a 

Beyaz ı-e:ımlr 
\ Kaşar peynir 

Zeytin danııG 
Tahan 
y,.,,.,. k"'1Qif 

~ Tel kadayif 
Y\ıfka 

8. Toz şeke< L 
K-1e ~er 

GRUP 

ı. 

2. 

•• •• 
6. 
e. 
7. 

• 8. 

Saat 

il de 
11 ,30 da 

2 de 
2.ao da 
8 de 
uo 
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de 
da 
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4.000 \ 
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Ankara Valiliğinden: 
1 - Ankara - l!tul<!blr :roltmıın 59 + ft'l• - 66 + 000 "' Kim. !eri ara• 

ıımda )'llpılacak esaah ıooe tamirol.t ili 26/5/1941 tarihine rastııyıın puarteo 
.ı sünfi saat 16 da viliyet daımi aıcümerunde ihalesi ,..püma.k ÜU!l'e ka .. 
pah zıırf usume ekaı.llıncY<> konulmu,tur. 

1 - Keşif bedeli <55700> !ıra •63> kuruı; ve muvakkat teminab d035> 
lira cOS> kuruştur. 

3 - İsteklilerin muvnıtkat temi.na!: mektup veya makbuzlarını, T.icare1 
Odası vesikalarını ve ih.J.e günür.den en az «3> gün evvel istida ile vil.Ayet 
makamına müracaat ederek bu iş itin alacakları 1enni f:hli~et v~ikaların1 

himllen 2'490 sayılı kanunun hilkömll'!rlne tevfikı\'l hazırlıyacakları tekU1 
mektup!arını ihale gWıü s...at c15t e kadar daimi encümen reisliğine tev-
ti. 13 :eleri. • 
• ,..4 - Bu i$C ait ~ff ve şaı·tnnmeyi h er gün Ankara Nafia Müdürlülün-
de görclıi!~lerl, .. fil:L ,(2558) _ ..... (36171 ••• ~--"' • 

• 


