
3 MAYIS 1941 

[ Cumartesi 1 

3 OncQ Yll • No. 1075 

a 

IRAKTA 1 

GONLOK SiY ASI HALK GAZETESi 

IRAK 

Almanlarla İngilizler arasın
da hakiki muharebe bundan 
sonra başlayacaktır. Müstah
kem mevkilere hücumdan dai
ma ictinap etmiş olan Alman -
1ann Mısırdaki İngiliz istih -
ümlan ve Cebelüttank kaleleri 
önünde ne yapacaklan gerçck
ten mttak i~ beklenecek bir 
vak'a.dır. Almanlar önlerindeki 
bir kaç aylık fırsatı kaçırırlar 
ve Akdenizde İngilizlere hiç bir 
ee yapamazlarsa Bitlerin Al
manlar için bir zafer senesi o
lacak dediği 1941 yılı Nasyonal 
Sosyalizmin talihinin ters dön
meğe başla.dığı bir tarih teşkil 
edecektir. 

Hüseyia <Wlid YALÇIN 

• 
YAZAN: 

Ernelcli Generel 

Kemi:I Koçer 
• 

Bu anda, harbin sıkleti 
merkezi AkdenU.e intikal et
miştir. Akdeniz, üç büyük 
kürre parçasını birbirine bağ
lar ve birbirinden ayınr. Harp 
bu üç parçaya da taşmak isti
datlan gösteriyor. 

Britanya adasının istilisile 
harbin kr.t'i neticeye erdirile
ceğine dair kanaa.tler kuvveti 
ni kaybetmemiş olabilir. Fa
kat bunun müsaitevaziyetler
dc yapılamaması da, bugünkü 
imkansızlığı doğurmuştur. 

( &011u •yf• 1 eGtu• 1 o) 

iDARE YERi 
Nunıomıaniye, No. 8i ı.tubul 

Telgraf: YENl SABAH Wenbul --
TELBION: I07ll 

Her yerde 5 Kuraı 

Alman Büyüh 
El,isi vazifesine 

dlJnliyor 

' •ı 

Berlin 2 (a.a.) - Almanyanıa 
Ankara bi.iyük elçisi Fon Papen 
vazifesi başına dönmek üzere 
buradan hareket etmiştir. 

Vilkinin mühim 
bir makalesi 

çıkmıştı. 
Her ikisine de gerek mensup ol 

dukları milletleri. gerek kürei 
arz eskisinden daha üstün bir 
sav01, sevgi ve tapkı gösterdi. 
Mağlfıp oldukları için yüz çevir
medi. Çi.ınkıi o derece yüksek 
mağl\ıplardı ki, hakıki galip sa
yıldılar. 

Bu istisnanın bir üçüncüsü de 
yiğitler yiğiti, milyo•ıluk cephe
ler yarı Allahı gencrrJ P~pagos
tur.. . Bu ikinci Lconıdas da 
- Rom '.lyı lafa kat~ıyorum • 
Berlinin ve insanlık d\.in.yasınm 
karşısına alnı dik, kılıcı yalın 
bir (muzafftt ma.ğlüp) olarak 
çıktı. Şeref sana Panagos! 

Senin şerefini paylaşmak halıt 
kı, sade ve sade milletine veril
miştir. O hak senin ve millet!
nindir. Şeref sana ikinci Leom
das! 

Dünya seni müebbeden Gazi 
Osman Paşa ve Hindenburg kı· 
ratmda görecektir. BüyU~ '!'8 
karakterli milletinden cınınım 
ki o da seni tebcil edecek ve a
leyhinde dünmesi pek muhte!llel 
olan hasetli sözlere ehemmıyet 
vermiveccktir. 

Sen General olarak emekliye 
:ı.vr1lmak istedin ve öylcre ayrıl
dın. Fakat senin milletin sana 
ünifonnasız v~ asasız bir (bi\
yiik Jı~len M~re.c.:ıılı) rüt:besinl 
vennelidir. Ben kendi hesabıma, 
şimdiden sonra ını na bu i.inva
ıwıla hitaı> edecE:~ 
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ülYO i: 
Çöp Yardım Sevenler 19Mayıs :,h:!u::~":~~d 

40 - F ı r ı n 1 a r ı Bay r a m ı dikkatine 

~,E!"~ı =..!i.i:~ ~ yapılıyor Cemiyeti Nizam na- programı s,~ ~ 
-0e-he~~;!!iş~1:1~ ~d~8ft.Bey,ta1<at1ıumttm- Şimdilik iki tane mesi fadil olundu Dünhii toplantıda kaz·~!::~3~";!~ 
~Bey ~ yilzüım = ~:=i· bahta me;mu olan, inşa olunacak hazırlandı ~~k~~,,~~ 

lıaktı: iberinde ne kadar meQgUl oldu- ! İstanbul belediyesi bundan bir • Dıın İstanbul Maarif Müdllr- istida ile ;;;;;:;,,.at etmiştilll-
- Nasıl ker §eyi? ğuırm bir.zat gördüğün nişanlım- müddet ev;el şehrinıU.de yapıl- Bu suretle kadınlarımız cephe lllğüııde Maarif Müdiirll Tevfik J!i;ııkigı)nae at.'.~~ye:i,,,~~~ 
_ Oh, amca..t.. Be.btasor'mı- dır'·· ması kararlqtınlan çöp fınnla- Kotun riyaseti altında jimnas • a.=w ....,..,,,., ..... 

'bedbaht Bahtaaonm 1 - Ha.. Evet, ona doğru!.. n için tecıiibeler Y"'ı>Dll'I "'8 bu • • h • 
1 

• d . tik öğretmenleri toplamnışlar ve bildirdiler, Nüfus .k&ğ:ıdı ı;ı· 
Evet. .• Bo1ıta-xun? ne ~ 1 Fekat, beıı b9ıık& çare &[iremi- tecrübeler mllsbet netice va-- ger) S) ) Z ffi et e f) D e gen) Ş 19 Mayı8 gençlik bayramında ltarmak için mezkUr maball' 

JXIllŞ?. Yine ıı3ylıemeldıe t8red. yorum!.. :;~r·;.,.~~l~pye~ • f } b J kJ ~ip olunacak programı görfur ; bir kaç defa müracaat ettiııl-
dilt cdlYQlSDll? •• Söyie!. . - Başka çare göremiyor nnı- .,.......~ .,... DJSpette Va Z 1• e !il a 1• ece er müşlerdir. Verilen karara gı-V.·e Bir türlü nüfwı ciizdant ııJa· 

_ Babtasor'ıııı bir sllsiinii u- .un?_ Fakat, bizzat ben ken- tesis etmeği karar.ı,..tınmştır. C 19 Mayıs bayramı iki kısım<lan madnn. Bu yüW.en JıjçlJİf 
11utauı.ıyorum, amca.!.. dim. burada.zı bir ya. ayrtlmı- Bu fınnlu F.d:irnek:ı.pl ve Jı4e.. ibaret olacaktır. Birinci kısım yerden iş vermiyorlar. AJ;b~ 

_ Hangi sözünü t. yacağım, U. hajrj!reti ..ıaym.cı.- cidiye köyilnde yapılacak 'Ye herj mt4 ~xife()rd~:.,atanbay~ gerisi hizmetinde geniş mık • saba hleyin saat onda bütün mek · ve sefaletle ~•.-nıQmokta.•"'11-
~ biri 400 tonluk olacaktlr Bun .. ~~~ ~ yasta iş ve vazife alabilecekler· .... 1 · · "rak ' ,.,...,, .,...... 1:;. _ O ... Suıım.n bana .... k:ıdar!.. · • ,___ . . . ba an! « •P erın ı ştı ı ile Taksimde Hangi mahma m •.• ~-"U-: 

,,_ l&r şehrimi:ııdeki ......._._bir kıs _.uw;AW. organwısyon ışiııi de. dir. Bu suretle y arımız, b t ----- ~-ııöyle.ınlşti. .. O garip... - Buna iaılı.b. yok! Onıın ......-- _._._eden Ank Y--'·- .,_ ~·" k d d b 'lfiil aşlıyacak stik!fil Marşı ve abi- nüfus cüzdanı alabileceğjtlll 
_ Evet?.. için sana tıwııarı söyll!;toru.ın!. mıru yak.,.,,lrtır. Çöplerin diğer OMMe ara ""™"""' ~ ·oruruna işlerin e e ı dcy' <:Plenk koyma merasimin. , muhterem gazetenizin tJ!t 
__ Garip ölihn ınrasmııı.!.. - lmHnı yıık! NJıçiıı. Hacı 1 kısmı mutaıi oiaııta tıeÇl:ıile de-' ftliıer Cemiyeti nizamııa.ı:nesi e- '"azli: alacaklardır. den sonra mektepliler abidenin köşcs;nde neş"iyle mercii~ 
_ örıım sıra.suwı mı.!. Bey, neden tmkiııı cı1ma-!. nia dökillecelttir. -ıı jekilde tadil olunmuştur. Diger taraftan. Yardım $<>- öoiinde büyük bir ge<;it resmi nazarı dildcatinin cell:ıine ııııı-
- Evet!.. - İmJrtm yok.. Çllnkii, Ca.- "" :..,;,.":~ ?'~. ~=°:ın c:: verler_ Cemiyeti lç\n Ankara yapacaklardır. 1 ııaadeleritti dilerim.., 
- Ne vakit söylemişti 00.. l!bc "8bA yatıştı, :ııtbilğü de g&- çı~™ ~b;tlda ce- , \IU~~de. hazırlıman prop:am ı ôı;leden oonra ba.;;!ıyaca.k olan Yeni Sabah _ Bu hıısust' 

nu!.. ri aldı .. fakat fm& halde ktnl-l Dünkü ya gın _._6 intiııap eden bayanların ' ~ ~ h?fneJ°n~ kısmın hangi stadda yapılacağı DahiliyeVeklletioineh~~ _ o müthi, uyku bast.ıhğı- . mıştır!. Her ıteyıe rııtmı-ıı sem ~ bildirilen r •ş · ara op am 1 takarrür etmemiştir .Mevzuu bah ı miyetle nazan dikkatini ""°' 
nın baŞadığı baygınlıktan eN-

1 
affetmiye onu ruz ettim!- Fa- "---'-- ~~ı........... y t~~:ı hgünl?.zırerdelanan ~~anlanu 1.'.~ı:.}11 1 &Olan stadlar Kadıköy ve Şeref i. ve bu vatandaşı setatetteO 

l ' On · · bu · ...... Jtat bir _.,.,_ B .ı \ ~wo: J~~. em ............ , .,......,......,,. aşı=cu;ı•ır. ııtadlarıdır. Bu kısımda talebeler · ... • ve..... un ıçın, ganp ua· .,..._; ttmı m• .. l'llcı- ta .. Yardım Se ler Cemi Yardım Sewrl C · eti kurtarmak için scür'atle,.... 
diseıen . de. gördlik~.e Calibenln ,... ~dar. sem, . g.özlhdln g6rme- Bir çocıık kül oldu _ı::-e """ ....... eden•a "-yanlar. •~-bul -·"""" ;:reyeti ~.... ara.'l!Jlda rutboı maçıan ve kız reket etınesini nca. ede!U-
d '-''-'-'- de ba tından en - -~'"' ı ı- -.~- .... mı= "~ ....u-=ı talebenin de i"tiraki ile atletizm ., b""'- el'-
d'.';;,::""d""~~ m'yaOnun ;,.m· ı "-::Oh.,...;-··· bir i•çı• de ıu~nık- ,..ıım Sosyal yardım çer~eve- ı salı günü bir toplantı yapacak- mU:,abakaları "' ""Pllacaktır. Bu mevzu """" vatandaıı "" ..,-)e ..., .. yom ... ..,..., ... Y' _.- . d&hilind kalmr-~ı.. b 

1 
tır ,- deki vesaUcJe Beyoğlıı uiifııl 

sevgili amcacığım, buradan. bn ı - Evet, ilmin nammıı., ~ lar ,·,.,·.,.de m e ,~, Cet> e . seneki b~yramda jlmmuıtik hve meınurıu,,.;,ına müracaa.t ~-
köşktıfu. artık aynlınalı: istemi· sis, ben bu prtı lrabal ettmı!. v - / • • ketkıri yoktur. • melidir. Bu makamın k(!Jl(li', 
yorum.. Aynlaınıyacağun!. Mut Doğnısn da budur!. 1 Dlln sabah Tabta.lıalcde tıir Istanbulda tesıs Ham Deri --0 sine yol göstereceği m~ 
~~nv~ ~ ~=!mcıluı:ı =~ı- . ~:em;:;;::=~:.· edil k ,. fiyatları neden Örperfici bir ciuayet _k_ak_tır~. ~'::~~::~::~:::.----""".: 
hlyetini anlamak istiyorum!. - Hayır. '-!$b !!llY ııi!yl ciye kadar 14 y~ bir ço- ece aşe _ - __ 

Hacı Bey, ilk defa Urpenni3 lst!yorum, Hııeı :eer.. cıı1<ıa. diğ!r bir iııçi kadın c1a. Yurtta Sabah 
birhaldeay:ığakalkmışve: -Ne !IÖ)lemek iııtfy«-sun•. alevler arasmda k•"nışbr v1t .. d- ı••"' •• ""ks ı· ? }k/ e l • 

- Gıu-ip ı;ey:!. Garip ııey!.. 1 - A~ık sıı,wı· ~ .r-ed2 ı;ocuk kömüı- Msildikten BOD-I u ur ugu yu e ıyor . s ne evve ış- Diri diri yandıfat 
Diye söylene ~·lene, ı;atkın eder mishı.!.. ra yangm söndüriilmiietQ. "-'--'-iııı» kurulacak olan Sümerbank leta.nbul müdür. len en bu f BCİa Jıe- >· 

bir >1i2le odada .l.r aşağı, bir - T bil!. . . . 
1 

Yaptı.,~ tahkikata göre ,,......._ 1 1 M;;.;; f ' Ura be .. Adanadan bildiriliyor ..- • 
yukan dola!Jma~a başlanuştı. I - O halda, ..;...,.'.daha zı~·a- bu Y"""lll .;;yle 01~ • ..,...... bir milyon sermayeli stanbu -..-. ıyat m !ta koınisyo • n uz meydana Çıktı Gın. Ağma bağlı Vah.•in kliJ"°! 

Benim de Ill!k~~ _heyeeanda de şüpheye ~ sendrsı T~al00e ~uhanı &,e müdürlüğün.tin teoıiııi ha.sır- ~";f:u~ =ş ı:::ı:_ Bursad:ı. Vakıf kö~ 47 de lsmaiı oğlu lbrahi~in e\1}11; 
o~duğumı:. gor<l.ug:tı ıçın, san.ld, g:izl.eyeınlyeceğiın, arncaağım!.. , caddesinde, Sabuncu hanında 31 bklan süratle ilerilemel<tedir. rın· t tldti . dıl . ·~ ""lh yaşl:ırınd:ı Manav lbmhimln gece yarısı bir yangın çıkşı!.• 
soy~~~. s_oy~ t&- - Şüpheye mi? Ne~? numaralı Kamile ait bulunan i m~ragı·d= i.~~=~ny . uı e ı nı . emışu .... , a- bundan iki ı;ene evvel işlccliğ:i ve büyüyerek etrafı sa~ {t 
reddiit ediyor gıhiydi. ! - Bu bahane ile ı-1 bura- krem imalAtbsotsüide saat 8.58 ... ~ .... kika ham dr:n fiyatlan 6:5 ~WJ j bir cinayet üvey oğlunun yaptı- Yangın tüyler ürpertici ~'':.ııi 

Bir müddet dol~an son- dan uzaklaştırmak .i!!tediğine de bir yanım çıluıııştır Alll\'o I il! mr iaşe miidür!iiğil.'ltin kuru- tan 90 a kadar yükselımstır. , 'ğı ıfşa.at üzerme meydana ~ık- eıaya sebebıyet vermiş, l°fİ' 
ra gelip k~da durdu. Son bükmcdlyonıın !.. 1 hor sür'atle büyıinıiiş v~ krem 1 l.ıışı.nu memnuniyetle karşıla - •Büro, eaaseıı deı-i fiy.ttiarı ü- ' mllj ve bu arılı ırz ve çoc k tlüıt- :.~ ~i !: di!.f~ -.ekya~~t 
derece ciddi bfr y~: . . . Hacı Beiy bi.rdenl*e mddet- imaıathanesini sardıktan maa.- ı maktadlr. Bu hafta içinitc yeni- zerinde ~alışmakta idi. Bu cihet- ın:mı ıı.dam yakalanarak adliye-

- Benı dınle. dedı. F.ndişel1ln-• lendi · • d rl.slr" K' .1 ait den selıriınize gelmesi beklenen le, neticeyı· yıı.Jnııda ali.kadaı-la- ye •-•ım· edı' lmiştir. dır. 
· irdlğin ruhl hali yet ı a yanın __ , gene _amı.e iaşe iniisteştirı Şefik Soycrin, .._. 

f'ı ~~rum!. Bir defa, !:'rak: j - ~yaptın b&!. dedi. tfu bulunan vaaelın, ve Nihat Güle-• İstanbul iaşe müdürlüğü kadro- ra bildirecektir. Verilen ma.h'\.:nata göre İlı· iki idam "" > ' . . dalalıgı bırak, ku:ıım sen de!., ne aıt bıılnnan çay ardiyelenne . . . • . ~~ rahimin cinayeti şudur: r 
etme, Oali':8 hemen tamamikı Eğf'ı· böyle bir flCY vanıa, ben sirayet etmiştir. · sunu da bırlilrt~. geti:.n'~ mub- / KT /SAT Bursanm Samanlı köyün- , Balıkesirden bildir;liyor ..-J) 
yatışml§tır ·· Fakat, beDim sa- burada kalıyorum diyorum sa ' · y ...__ .+...ı..~·'---'- tmıeldır. Bu mtıdtirlük 1ate u- de muhacir Rıi!ıtcmiıı 4 yaşın- gadiç nahiyesinden ogn·tinell "' 
mimi kanaatimi sorarsan. her İşi . . - llDl!:ln ........ ~J......... ··a ;;ı;;ö.;h..a tı.ı;ı lacak '·"". • 

1 
t reddüt t- na!.. e semn n~ bu işte krem yapılm&lı. üaere ya1ıı1an muın mu r--..~ """t o Tür • ·ı daki kı7.l b'.ndaıı iki ..ene evvel met oğlu Nazif A.ksunun ~ilt' 

ııcye ragmen, asa ı: . e_ 1 bir rol alıyorum! f>ıns n kızca- • birdenb" __ , ... _ f ve münbasmuı latanbulım iaee ıye 1 e aca- orl.adan ear-.trrngi:ı: bir şekilde teri birlikte taammliden öJd ... 
medeıı, nışanlın Calibcniıı lıii- 'c · , ~ ocegının ıre ........ =e w.ı-< · ı ı ı H • ıı ,. .. d-Jrtü • ., Uphel ğız haldkten basta iııe_ stetik, :ııağlannı tutuştuımaııı ile p- .....,.. ı e meşgu o aca: ır. rıstan arası Jroyl!olmıı ş!: '.ı r. O l<ı.ılar arıı.ştıı·- 1 mekten euçlu Kasım Ataca:..> 
=~;;{le 0~1~ meı::. sen tlc on~ baruttııı. bilııbütün mı.'j ve bu oeap yakmakta bil- . fstanl~uldaki ticr.ret ofiE~ de • ııuya ra~rneıı buitL'lamıyan bu Kara Mustafanın ölüm ~ 
kadar temiz. ve masum. ııevg:ine ~··· BUıaenaleyh teda- !iP.lan i,çi 28 yaşındaki Dura- , itaalat iŞleriol denıhte etmış - tıcaret aabi yavrunun, lbr.ı.himiıı lıir mahkfımiyetleri hakkında şe 1' 
her cihetçe !&yık, misli olmıya- vı bah~~ 1:>en lıw'adıl, onu da mıılıtelif yerieriDden yanarak. tir. Türkiye ile Macariııt:ın ara _ teca,~.l2.üne ruııruz kaldığıudan miz nğır CC1m mahkemesince e. 
-·" •·--'-- y"'·-ı. vn ı~ nıhlu I geceli_ gu

1
ndüal. ö n et al.tına. ort·h-"' kapl:a:""n ıılevleı: jPinde hi~ kimse şüphe etmemiş ve an rilen karar Temyiz ınabkeııı.d ....,. ,........~ .......... ~ -~ al b _,_,_ ~ ı ....,... .,_ • Ha G d•kli enıdıı. yemden bir ticaret mua - -•· _,,. hid' b 1 · t:ı dik edil k bult,... 

bir genç kız olduğunu, Allah .ac:ıgını... ır ~ BZlllettigm kalmıştır. Ayni a.telyede çalı- va e ı lıe<lCl'i mü~.akereleri Y"l"ldı<.:,,, ı c .... Y<>n antn şa 1 u unan sınce o ere 

b··-~--'- dahi _._, __ ~ft"adet bir meselede ~. hiçbir:. R~n 14 y·~•~-""''""' Haaan ise " ·üvey oğlu da korkunç t('l!dit- şehrimızde infaz cdilmi.ştit• 
~~-....,.. .....,._ _. k p--~ .,.... .....-~ Okul "'-bet anlaşma esaslarının Aı kımı.dıı 1 1 '-'- ö ·~ . ·r edebilcccğinll ııan.a kat'iyym şey .nı:nuyacagını ~! .. Zı- Kaıxıileıı yanarak simsiyah bir una rag -geçeni~ parafe edildiği ya~!-' erse ~ 'il'Y s Y=bu' cmi~~ . Aftı çocuk babası bl 
.. li bilirim" , B nd bewm· ra. ıtiraf ederim ki, ben de bu ldilçe haline gclmiştir. u d..,.a ifşa:ıttn ulun:m ul'li-

eoy ye ... u an ın<:ııcle . iti 1 a!Me merak t . .. , lnöııünde açılan bava gedı1dl mıştı. kanlıuın ifade'1İ!le göre İbrahim adam kız kaçırdı 
hiçbir s~rctlc ı;~heın yok! .. O- tim. li'er~ bi; 121ılilı:ed~~ İtfa.ıye ~~ti<; vaka ma - okulun:ı yazılm&k !~in müı~caat Y~i anıa.,maya ait.hiç bir bir .gün saınanhkta gördiiğüı 1 . d b"ld'ril · ~ 
l1ll!1 ı;eru en saf lJ!r sevg\ L'.e se.,,. yıhnıyscalı: kadıır göziimün pek h.a~e y~ş. ıııe de j"BDgJll eden gençlerin sayısı 800 u bul- mıı.!nmat şe!>rımızdekı nlıık:ıdar. lı;ü<'Uk kJ.U.n ınına gcı;tikten oV:~a:~~mln d~e;-ko~ 
dlgı~ de kat'i!ye.n -~~phem oldugunu billııııinL Sana söylü- sur atle lıil~uşth old~ maktadır. f !ar en uz gelmemi' bulunrn;ı k.. sonra. ııu kayışla boğııı~ ve ı ,. 
yok .. Ancak, Hen sliniU:,'iln ih- yorum ı M·--. malı:ulfi • anc~ krem imala anes kAım- Bwilaruı. evrakı tekemmüi et- tadır: aptL.,.holle cııkunın:ı attı.;., ce· i d6e Si~~blı ~~! ab?ındad ev 

1

~ 
1 
tlmrıller ara.sı:ııda bana en milin- . •.. ~........... ' Hı Wı; ve ardiyeler de kısmen yan- . . ' in t 1 n·. tar ... __ k' !ek ,,. çoct...,. au-.... '!1 ıra anı -~şr 
künh Calibcnin u kuda 

8 
mUmktlntl budur!. Burada kal- dılı;tan sonra 8ÖD<İiirillınii:ştilr. tirilmektedir. Dvra . ".:"'.ımı ~ I ıger aı~· - ' ı mem et s~diu iizerine de bıi.Yük bir taş köyde !r.ınail kızı 18 yaşı~n' 

hnstaıığuıa tutulm~ o!m::ö- maya ka!kacalı: ('lnrwa, ortalık Yaralı Dura.lilr'atle lıaataha-. Dllll ilk grup pazartesı_giinil İW>- , arasında aktemlını~ olup halen koyı.'lu.ştur. Bu ihb,tr üzerine 1 Haticeyi ka<;ınnu;tır. KıZIJl, 
dlnttyor!.. Bu enteresan biri yalı;m~ ~ kıywt ko-1 ye kaldınhml ..,. ölü Haan nü kampına hareket edecekt:iı-. müddeti bitmiş bulunan eoıki an söylenilen Uiın alt "'Y!<la çocu- neci tarafından vuku bu~,., 

. , S bunun lıakkmda pacU:tır .. Bııılki de bu...,_ ara- adliye doktoru tanıfmdan mua- t • d ki !aşmasından bakiye kalan he- ğun iskPletleri. bulunmuş ve bu !<Ayet üzerine zabıtaca bil"" 
tam~: bnS:t edinmek için bir ~a bağ ebediyen lıqıelwlir!:. yene edDerek detııine nıhaat Fatıh kulubün e saplara ~ah.su.sen Macaristana vahşi l'\Uli adliyey . testim edil- ta başlanmışbr. ./ 

l~~~ııe:~~~~ =-~;~~-ya::: ~=~~ır.Tahkikata ~ güreş :;~~ra;;/~r~;;;ektir. :;ı.EF RRIK -P-0-_L_l_S_T-~---
dolıtor olınaaa)'dım' Onım içUı ııem gı:ınneyoe mm e- ş k kr müsabakaları 1 

bıı cibetten mtıııterih oı!. Ben. mekte ~ ~·· ~p a ve avat Yarın Fatih gUreş kuJübtlnde Top. apı ez. ar.lı-
1 

Yeni_ bir asabiye Tramvaydaıı 
bugllndıen ltlbel'E!n Ca.libe,i tro- Hacı Bey benim Jreeilsıne ga-

1 
· f. ti . _ 

ben bir neza.ret alhnda bııhm- ~meyus -.e ~~ bir'ha!· • - ' ly& an :t1ı~0e:nA~~:1U: gı ID tanzırm. •. e a .!U. 1 dii~.mÜ~ ,~ 
dumrıı:m!. de b-aktığımı görilnee dRtıa ll'l· .. f,_ıyat miln.kAbe bl1rol!u, görıı rin takınılan arasında güreş mü lstanbul belediyesi Topkapı Bakı rkoy Eıunw aklıye has- ,.. 

Bıııiıaettiğjıı ve sana Bahtııı.- yadfı ıısalıilefJerek: !ek, şapka Ye krawt .tlyatlanııı. ' caktır . . . . tahanesiucle, doklllr ordiuarayüs Azapl<apıda oturan Sııloı~eıii • 
1 sor'un aliylediğini iddıa ettiğin - Oğlum! diye l:ıeğırdı. Şu tetkike baş>am>jllır. -~~~::.:~~ .. ~olan- dı~dakı mezaılık.ları ı~alı et- pro[ Gr Hayrullah tarafından minde bir Musevi k11-1 1'~111 11 ıı" 
iifüm tehlikelerine gelince eğer haline bak! .. Benim wıa yalıını Bu tetlı:ikJer k-- bitiril - .,. .,...._ mege karar vemııştl. Kararın y pibn ihtis s imtihanı sonun- nünde tramva)rl:ın inerkeıl \1 
ha.ldkaten bı'lyle bir Şff1 o.da~ amcan, ymi baban olarak değil. miştir. ~ ilk neticeye naza lann tartılal'I saat 11 den 12 'ft ilk tatbikatı olarak bu nııntaka da, ünhıcrsttenin kıymetli do- IJÜP başından yaralannıııı ııe 
na kanisen, bum:ın ie!n de ııana, bir ~tor olarak kat'I taTin • ''11:11 fiya.t ~ k.cımisyonu kadar yapılacaktır. teşcir olunaacklır. Belediye ı;entlerindcn, doktor bay Siıdık davisi yapılmıştır 
t•ına..rtı .. emin nla~ı.n.... içm, yem_. . g?.mlek _sa-'1anna mıışnı kir Be.inci bisiklet reis muavini Lutfi Aksoy ve Unınıın birinci suuf asabiye ih· ıf 

Git! Hiıçbir eeye eıı-miyet yu1Alelerı koymuştur. 7- müzeler müdürü B:ıy A%iz bu 1 tisliS veai!ınsı alma~a muvaffak Kamyona çarplll.., 
venDe aldırma!.. Git., doğru bu Şiı.pka etrafında yapı.n \et - seri müsabakası mıntakaya giderek tetltika.t yap- olmaştur. Kendisine muvaffz.kı- Ü et lf". 
rada.n 'Beyoğlıma Çllı:!... Biraz ıv kikler de bitirilmie ve bu giyim mışlardır. yeUcr dileti:s. sküdarda füıracııa.lun t"I 
çıl. ferahlan, gözün göoliln açıl- eSy:iSının ~ ~ormal Yum saat 8.30 da 'J'oııkapı il-el tep sokağında olunuı fcit~ 
mı!. Nedir bu. :anp, olmıya.. hatta kısmen düşük okhıgu _an. Silini yolu üwrinde vo 150 kilo f ma Alini!l :.:4109 sayılı kaıı;;.ııı 
cak ~ylere emba1e ohmı!IS'ın !.. Iaşılmıı<tır. Bu cihetle, komıs - metrelik bir mesafe dahilinde~ --- Be.;il<taşa gitmekte ıken ;ı 
Hani, inanacağım da gelmiyor Y?n ~pka . sa.~anna ıneşnı ' tanbul bisiklet ajanlı~ının ter-, 8 \ adında bir sahsa. çarııarak b' ' 
değil!. Hııkikaten 8Clllİll hayatın- k&f yüzdelen koymı~_. tip ettıği beşinc:i seri ıniiı<abaka. I dan ve muhtelif yerlcrindell ,.,J 
la uğraş•nlar varsa galiba iş- Gcrıye 1ı:alaıı boyıuıbağı fıyıı:t ları yapılacaktır. Ya.n.'la Bursa, o·· t t • • • &•• d k" ğır ~urette yarıı.lamıştır. ~·ııl 
te bu suretle seni ~derece' bu- lannm tetkikine den.m edilmek- Eııki~ehir, Kocaeli böl~eleri bi -ı Ol' anest yı mı ort yaşın a l GümiL;ısuyu lıaslahanesirıe ı. ıf 
da.laca •""'a;., embale etmeye Uidiı'. Boyunbağında muayyen - dıı 1 1 C" talılllııı 
muvaff:':kJ;larak, galı1ıa bu e· ı tiplı.r bulunmadığı i_ç~ ına.liyet :~ÇİIE'ri de iştir;ı.k edecekler- kadının v;"ıcuduna go•• mu•• lmu•• ş '•• tır~ mı~ suç U \'O or ya 
mellerine muvaffak olacaklar' .. ı fıy:.tlıınnın tealı•ti l.\!l uzamak- '- efl 
BW. tereddilt mli ediyorsun?. ta.ıır. Dünkü ihracat i Tramvaydan atlark 
Ben es.na burada, 900 d"rece ıı- j Kon!H!rvalavar Dlinl<ü ihnıeatın yekünu 532 Evvelki gece Beyoğlunda bir \"e dığeri de- sol omuzuna isabet· düşüp yaralanmış 0, 
yanık bir bide, her şeyi göz bin hradır. Dün, Ruınaoyaya barda öliimle neticelenen bir etmb:, di~C'rleri boşa ~tmUıtir. Kasımı>a4ada Mescit 001:.~,. 
altında 'lıalımduracağnn diyo- konaerinl h yaralama hô.disesi olmuş vo Vak'anın akıı.bimle derhal .. 
rum'. Birşey olımıa llel1i derhal zeytill, Almanyaya. no ut, kuş bili.hare yaralı lınstalıaned~ sokağa sa•mşan Bahriyeli Sa- da 15 ı;ayıda. ocur.ın füz(.'!I'~ b' 
haberdar ederim, merak et- lekralıgor yemi, Amerilcaya. porauk derisi, ölmüş; suçlu da nı·ar tmeğe lim göııdeı: kaybolmuş ve sillh man köylinden 37 ya.ın~ 
me!.. hıuıı deri aa.tmı~r. ı de muvaffak olabilmiştir. se11lerine yetiı;en polilı en evvel mer Yanık: Ortaköv · .A. · .. ır 

Ha.cı Beyin beı:ıi nm. kuv- ,,tstanbul komıen'atavannnı Sümerbank Umum Yaptığımız tahkikata gore yanıtı ükcrrenıi imdadı Blhhi trn.rnvayının romörk sahaııl!J'. · 
'V'd1end!rmek istediğine, buna , MuJıittio Sadak idatttıindekı or- . d 

1 

h!dise ı:ıöyle olmmıtur: otomobili ile hastaheneye kal- dan yere atlamıık ist('rkell ~ 
~ğına inandım k~\~~"'.!~~k lıeyeti_~ 8:;; Müdürü şehrimız e Mükerrem 1duıda bir barka- dırmıştır. Ve bu arada IRlçia- ınüş ve yaral.:Ulln4tır. 'i ,, ·• 

O 1 'dd tli • rı--"- ·· ·· ~ ~- cıııserını"" --"1- Sü"merbank umum müdü"ür dıru d ı d ·· nun kaı;tığı anlaşılmıştır. , __ ,..,ıv ıı e ı _naza. &ruc J"l%Wil8 . saıµ yirmi birde 'l'akııim beledi- n an son zaman ar a nup- Beyoğlu hastahanesine "'°' 
bakarak aksi aksı: ye ""'"'ncwııında tekramyacalrtır. Barbarı Zihni Sanus şehrimize! be~ düşen (Bahriyeli) lakabi- Ancak dün sabah yaralının tı 

Ha·ı• •----'düt" IDll .. -''y~ .p- • gelerek tetkiklece b!\Şlamı~tır. le mcruf Salim·, C\"'clkı· gece sUıhi vaziyeti bozulmuş ve ni- mış. r. . Jı '-; .. """""' ...., ~·ı ·~ )lr lli'1iltüıl • ·• ' ha.yet s&baha karşı ölmüştür. j ! Jll> 
IRlll. den: Konser Mükerremin çalı;ıtığı bara git- Cesedi muayene eden adliye kı muhtekır yaka 3 ,JI. 

Diye sordıı. Il:oi·o ve cırke8tn koııseri bu ~' BaUı:et>iıwie14: ıniş Ye onu bir b~a delikanh doJ."Wnı Hikmet Tümer defni- Fiyat müı-akabe büro~ll· :.J 
- Gidiyorum, Hacı Bey!. ak~ Taksim belediye ga:ı:inı>- 4/511941 pazar günü saat 17 ile otururken görmüştür. K.uı- ne ruhsat venniş ve icap eden oand!i Yuda ve Karabet ~ • 

~kk~n var, uzaldıı.pna!ıyım; ııuu'da tekrar ~- KoN da vi)IO!oru.t h.)tha 'T'alay:ın iş- laınçlık ile gözü dönen Bahri· raponı mı;<ldeiumumillğe gön- , yıın adında iki ayakkabı ıe_ııf' 
bir mıld<let ®:ı° §eyden ~klaş- • ve''ork.estra,Ja dahil bütiiıı aza. ttrııkiyle evim.iz o.rlı: ·tnsı aylık yeli Salim hemen tabança.:mıı dermiştir. Tahkikat ve takibn- wneısııu ihtik.ıi.r üstünde "r.'.. 
malıyım! .. Salim mulı•keinfill1in nıii prova lçiıl tın ıı&lııUı dolı:ıuı ııon kon-mi vuecclrtir. çekmiş ve Müken·eıne doğru ta devam edilmeHe, su~lu \'9 !ıyarak atilyeye vernıişl~J 
avdeti~ böyle bir ln:ımıra Juı... 1 btıçukta lıehellleh&I Taksim be- Bu kon.sere gelmek i.E;tiyen altı el ateş etm1<;tir. Bunlardan firari Bahriyeli Salim fiddet· I Bunlar, ayakkabı çivlıet":r 
kikaten ihtlyae:un var!.... lediı;e· gıızinoanwla ha.zır bıılwı-- Jer davetiyelerini lmmlzden aJ,. · ikisi hace.klıırına, biri karnına le arnrnnaktadır. kilosunu 320 kunıııa. kad" ' 

ı ( Ariıııııee - ) l malan ehemmiyetle rica oknı& maan rica olunur. ! , __________ .io.. _________ , mışlardır •• 

.zıWıtaya müracaat etıJıepl taııo-
aiyo edttlm !.. 
Amcamı. ~ cllııtt:'.--

um. Bu teklif iııe lıll'dftbilıe 
beni titn?tti: 

- Nasıl! ~a.twta,. mı! de-
,dim. 

' .. 
Yeni Sabah 

ABON.l'.l BEDELİ 
Tüf"ki)'• ııo-Di 

.. &ENELIK 1400 K ... 1700 l&f. 
1 AVLIK 7!!0 • 1450 • 

1 3 AVLIK 400 • -• 
1 AVl.I« lllO • - • 

3 M.,,,ıa 1"1 CUMARTESi 
8 R~b!Ulihır 1MO 

20 N...,n 1351 
Gv<> 1!1, Ay il, V•lo 441 • Kaoıta 1'7 

GliıOJ Oil• 1 kiıwli 
9.49 llJ)3 8.35 Eaan1 

4.M 1%.11 !6.D3 Vautl 

Akıanı Vıtot ı.-

12.00 1.44 7.53 Ez11ftl 

': 1:1.11 :I0.51 a.oo v .... tı 

Dl Kil: AT 
•V•l'li ~> a gOndertJıta )'Ullıar 

ve evrek n•ediJsin edıtmeaio la• 
olanma.z "4 bur.tarın kayb9'maaa-

dan dolayı bJç ~lr 111ecul~9' laıtuıı 

..ıaaıez. 

, 
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1 
Şimdilik ===-. :~--~-----.. Her_S·a-bah ~-~FELSEFEveEDEBiYAT~ - -Bukadanl' 

tnitacı Aşkı Harp ateşi dünua-

-----------ı gı sarıyor ler, ve eserlerinde pek kaba hatalar göstermişle 
r·-~,..... MURAD SERTOGLU N ihayet A.lmruılar da. ağız-

larmdaki baklayı ~ıkar- ,,,..---,------- _________ _ 

1 YAZAN: kadar sakin daran Müll- dılar. ve :SU:Ieşik Amerika devlet- Evet (archeologie = arkeolo- beraber ~bahaya gitmişler. 

_ lstanbuldan gid9ceklere 

dair 

t birdenbire bir kaplan çe-
1 

susundaki almı~ olduklan k~ra- nin keşfiyatı., bu "lddiayı kuv:vet: bir kocaman bıçak olduğu ha -
lerlrun lngiıtereye yardım hu- ji), yaui (ls&n atika) &limleri· ı f t L Q z Q F Orada ateş yakmış, ve ellnd 

ra karşı: (Harp sahasına gıre- 1 · t edi H ı mı de oğlunu k-seceği sırada Al-tabancannı çekmiı bulunan ce~ her g~ to~pillenecektir!) ı:~:1!nınl:'i:nct~ ~= re~a- RIZA TEVFİK 1 lahtan nida gelm1ş, ve (oğluna 

U zak g6rilclllUğünü bel' 
vesile ile isbat eden hll• 

kUm.etimiz; bugünün CUmhUJi· 
yet rejimi bu defa da alm• .. a 
olduğu musip bir tedbir ile ~ 
yükaek .. kabiliyetini bir kere 4al' 
ha isbat etmiş bulunuyor: İs
tanbul halktnın kısmen olsp 
tahliyesini derpiş eylemekle • 

1 Yan.a.:f'ı·n u-zen·ne atıldı ~l.;:r·.unda bir tebdıt savuruyor- nnda eski Bil.bilin cenubunda, kıyma! .. Bak §U ağaca bağlı bir 
""'· "" Amerikmı ve İngiliz ilimlerinin 

20 
koyun var, lshakın yerine onu 

- Bu kat'i karar kar§lSında va· yapmış olduklan hafriyat, ve - - kurban et!) demiş, ve o sırada 
Tefrika No. · ziyet tevazzuh etmektedir: Bir- (geçen Harl>i Umumi den sonra :Alıahın eli de görünerek koyunun 

leşik Amerika devletleri Avnı· Fıtlastinde ve bilhassa ·(Bisan) kültürde hepimize yol göstermiş bağaı bulunduğu ağaca işaret et 
ket etmek lılmngeldiğini bili· pada totaliter kuvvetlerle a- taraflannda keşfolunan (Beth ola.ıı büyük milletlerin eserlerin· miş. Şimdi tabloya dikkat bu~
;yonım. ma.DSIZ bir cidale girişmiş olan alpha = Bet alfa), ·(Sina • den nümun<>ler göstermeyi ter- rumız! ... Bütün bu hikiyeyi pek 
Etrafıııa meydaD okurcasına demokrasiler mildafü BtiyUk ğmı) (1) UDllll reminini t•il cih ettim. Ben bu eserleri, o 

1 
iyi ifade ediyor, ve bu itibarla 

baktı. S.Ora. devam tıttt: Jkitaaya. il& müttefikleriDe yar- eden musawet mozaik, hem milletlerin · tarihiyle beraber • pek (mana dar -= significatif ! ) 
_ Bttıa'bite gelin• ilk deNi Cbma U~ ''ermişlerdir. Bfmun medeniyet hıma de san'at tarihi kendi h•bıma - dikkatl~ve 1 tir. Sol tarafta bir eşekle, kıvır-

şimdi kaıdisiııe ~ı..ıim. için İDgilteftye tayy.,e, lilih, jçin son dertoede kı~tı· ve büyük bir.•vk ile tetebbü eder- ı cık saçlı bir delikanlı duruyor; 
cephane ve harp matzemesi g,ön- zengin vesıkalardandır. şu ma- ken insanlann m2.ncvi tekasü· \ yanında elleri bağlı ve ipi yerde 

Bunu "BÖyler söylemez elini derecekleMir. Hatti b1l sevki- kalemn hususi mevzuunu teşkil lUne, ve kabiliyetlerinin tecnbc siirüklencn, gene kıvırcık saçlı 
beline atarak tabaocaıruu çekti. yatı Atlas Okyanwmnda pusu- eden iddiayı, pek kolay ispat et- 1 ile nasıl ya.vaş yavaş terakki c- : bir genç var ki İ.shak olduğu 
Fakıı.t 0 

zamana kadar sakin ya yatmış mihver denizaltı ve ınek için • bu gün bizimle ayni debilmiş olduğuna. da hakkiyle şüphesizdir. Çünkü omuzlarının 
dul'&ll TUrk zabitinin birdenbire korsaı gemilerine karşı kendi zamanda yaşamakta. bulunan, 1 vukuf kesbettim. Ondan sonm hizasında, lbraıai harfleri ile ls
bir kaplan çevikliği ile komitacı- harp gemilerile himaye edecek- ve fakat medeniyet derecesi iti- kat'iyyen kanaat getirdim ki, hak yazılıdır. Sonra boynuzsuz 
nın Ü7.erine atıldığı ve bir ham- !erdir. Yani klsaca verecekleri ba-:•e b:-1e~ ı...-n-1• on J....n yir 0 milletler. resim ve heykel yap hirwbra. koywı \'ar ki, bir ağaca 
lede kendisini yere senliği göriil. ma!Rmeyi İngilizlere Amerikan mibin ;:ı;;ı k:İmış 0~ -At i' roak hUnerinde ancak bizim baglıdır ve başı beyazdır. Ağa
dU. Şimdi tabanca genç mlilizi- limanlarında teslim etmiyecek • rika ve Avustralya vahşilerinin, beş altı yaşınd~i çocuklarımı- cın ~&.!~a~ı üstünde bir de açık 
min elinde idi. Gürler gibi: J ler, bunları kendi vaaıtalarile yaptıkLan resimlerden ve he~·- zın kabiliyeti derecesinde kal- el gorunuyor; en oonra, uzun 

- Davranmayın! diye haykır :fnıiliz limanlarına. kadar getirip kellerden bir~k ~~uneler ar-
1 
mıştırlar; sözüme inanmazsaıuz, sakallı, kıvırcık aaçlı ve hayli 

dı. En ufak bir harekette bulu- ! bopjtaccltlardır. zetmek yeterdi; ilk n ben, me- beş altı yaşlarında bir çocuğa göbekli Ye geniş kalçalı bir a
nursanız evveli Yanefi, sonra etti~ıWlAt:e~ iseOhkarpyanussahasıundailinln- deniyet .v~ kültür f2] yolwıd~ . bir koyun, bir eşek ve bir de in- dab mklavar; ebahlinde kocama? h!r 
geriye ne kadar kÜrşun kalıraa •• ._ çok 11!'1'1. gı~lş Jldeta kuyv~ıı. san resmi yapmasını teklif edi· 1 ıça m~ anın yanın a cm 
ıu.w....ı . . eh . d 1 güıtteye hamule taşıyan her- ve daıreı hUkmu pek ~ş ım- aiz; göreceksiniz ki hemen ay- ruyor. Başının himsında İbra·~""'~ c enneme gön e- hangi bir gemiye rastlayınca o- paratorluklar tesis etmiş, ter- Be a1f da keşf 

1 
. nice (Avraam) yazılı, Hazreti 

.n:-ım.. nu derhal batıruağmı söyle- tipli kanunlar koyarak, idari ve ne~ - t ~. o u~ sı- 1 lbr:ıhim de budur; mezbahadan 
Yıldınm .. süratile yapılan bu m.ektedir. Demek oluyor· ki iki adli tesiaata muvaffak olmuşl.1 n~nun. ~~nde mozaık re- dumanlar çıkıyor; fakat ne du

hareketlcr, ıneyhancdekik:ri gt-ı· taraf dediğini yapacak oluraa eski Mısır, İran, Keldanl, AsUıi1 .simler gıbı ~killer yapacak~r. man dumana. ne de bu adamlar 
çekten equ1:uuştı; Hele Yanef 'beheınehal arada bir çarpışma ve Yunan gibi medeniyette ve Ben o resmı eeffaf samaıı klğı- insana benziyor. Bu tablo, saıı· 
~nden b!le Jopırdıyamıyordu. olacak, Birleşik Ameria ·da har· _ 1 dile ayen kopyc ettim, tuditrl 1 atta iP,tidaililr, ve zaruri ve tabii 
Tam alnına tevcih edilmİfJ -olan be girmiş: bulunacaktır. (1) 8~ (/~ g;. ec'.iiY?ru~. (3) ~u ta~lo, ~ahu- 1 acemiÜk devirlerinin en esaslı 
tabaaca;sı kerkun~ bir göz gibi 1914 Cihan Harbinde de Birle· f!*'gogwe!) ~ •iU"~" iba- 1 dilerın ilk ceddi Ye milletın btl- j ve devamlı kaba hatalarını hep 
kendi8ine bakıyordu. BJL sırada:~ Pk Amerika deoizlerde .bayrağı· ~luına.ine ~- j yük ataaı, İbrahim peygamberin bir arada ancden pek layınetli 
meyhaııede bulunan birk-.ç ~-ı na AlmaQJar ta.rafından taarruz f) 11~ ile kü.Nür (c.tvi- meçhnr efsanevi vak'asım tas- bir vesikadır. Şekil hatası pek 
nin daha tabancalanna sanldlf' edildiği. iç~ kılıcını sıyırmak Uoffo1ı et Mfutt), °" cio~"'1'NCıı 1 vir ediyor: ~lah: onun sadaka-! b(!dihidir. Nisbet hatası da öy
göriildti. Fakat genç ~bitin as- meciM.ıri~ kalmıştı. ~n aarUJ ~ ~ı· tıytıı mau- t.ını ve fedakarlığını sınamak i- ledir. Yere nl'8etm.iş gölge yok
la sakaya gebücdiğini gören Ya· 'ı son ~afta ıçmde g~~ mes ul A- yt ifade e4etı. ~t~lerdew M· ! çin, küçük oğlu fShakı, kendi U· tur. (Aydın - gölge) yani kle-
nef · ınerikan devlet .ncali, gerekse yılid.ı'r. Btı 1reli1rı.elel'iıt tııana!a"" ğurunda kurban etmeaini em- ropskür da yoktur. Perespektiv 

· . 1 . gueteıer tıpkı Mihver Dev- ' da ~ bir fark olduğu• retnliş imiş. İbrahim peygam- hatıası da pek barizdir; o kadar 
-adDulnm, a~ale~rdıy.ı.ııQ .. ~: ı ıetıeriyJe harp halinde imişler ibtuz 'etUp kiilt-iir ~i her ber hiç tereddüt etmiyerek oğ- ki, bu ağaç, 1!lsan, hayvan, du· 

ye am arına j va · ~ gilti bir dil kullaıımakt:a.dırlar.flat uzete 7cMlbWJ ettiren AJMu.u /t- . . . man ve insan resimleri, ideta 
değil, cehennemi ilk l>9yby:aca.k ti. "No•-Yort Times,, gucteel ıj l:.ıo.florw#r. M~ert ilmi kief hmun ell~~~ış ve ~- 1 bizim Karagöz peni ';ıre ve 
ol&n keadhrl olacaktı. j may,ıs tarihli ba4makaleamde: /iyo'tfü .,,.,.,.""e taih91oitldctı ne odun ,.,._.~ıg . r ge~ ız- ı tam orta yerde duran ve (göe-

Aıınaya gelince bütün Du. Ga· {Bit1811İk devJeUcr kıyasıya bir 1uuttl o&uı • ve refGlttNıtza metçiye hayvanı teslım edıp hep 1 termelik) 'tleniletı mi.nasız resim 
reketJeri son dereee llOğuklaınh· •\l~~e atılmıflardır.) demek hiznaet ccidta 'lMddi tl&ti - . . gibi haftü. duruyor; hele ko • 
Wda seyretmifti. Geaç. aabitiıı l auııe~ Amerikanın neviına ' rt»thr. .JH"lciMkr ve e- ($)Bu rt'M>U (Ama~ nMcm11a- }·un tamamen havada asıh dunı-
bu mahirane ve cüretkir hare- t hat"be bilfül dahil olmak Uure lektrik Netleri ve e.~ gibi! a.."dıa" aynen ~t.tw;. ayoo yor, ınsan~ann ve ~~ 
keti hatta hoşuna bile gitmietf. bulunduğunu açıkça yazmakta- Kti.Utit' '"6Mvi kent~-ue gös· l>W Çt~H bu ~·e~ nıe~~ • l ayakları hıç ~ere. degmı~~r! bir 
·"- ·~·....:ı bu h -.ıı- 1-- v dır ı-- ""--&.o: ... ~. tittt felaefe A~ eıı ciddi ııe gt~lt dUz dtlvann öteaine borisine a-~ e" ~ rnu av- 6auı .&.4l· • .... .,...,. ~~·· , , ' 'un# dan biridi .. ha 
nelin şimdi dayak YemİI :kipek Şa.yet mihver deYletleri, dedik ~·~t bte ~ dıll'Kldfr. m'f"Y-tn . r ~ mun . : cemice yapılmış perakende. in-

. . .. .. . . ~ leri gibi, denizlerde rutlıyacak- - -b. . . amıtı fGTka .aıt feylcnıı hepsin.- / san •• hayvan tekilleri gibi hep 
~bı yerde sunınmeaı .fillıakika J.a.n. Amerikan sancağuıa Iuı.rtıl · ba.b il~H. JaarltisıAA oJd ~ dete, mıkH/ Ue bokaedcr. (19~0) si de muallakta duruyor. (P&y-
itretle seyredı1eceıt bir~ ~ ~ a. ~r Tıpkı .- ~ ~ ~, te~ı nüaM • ..,. _. ~j _ m&nzara) Dl.· 

idi. '~~ t6tnrt~-=~ı ~y~ hiınqesi altnla Ll: =. ~ % aôft~~ = ~~ .:;;-.:: : W da higblr ıey yok.!.. kartı gütere~e malzeıne t&11yan ama maktadır t'tide göiniiM ~ ) .. . COnye. 
~le t;aJ!n ~mediği bir antipati 

1 

leri batırmaya ~~~k otur- Vukuata muntazır olalun. 1' (N 2aotı CIMeck) ~ :;w,z ı • - · Dr. m. TEVFiK 
bir tikaıati ''ardı. Iarsa harp ateoınm dunyayı sa- · d ' ~. e _.,,,. ' ~ . 

(Arkuı \'V) racağuıa muhakkak nazariki A. C. SARAÇO LlJ -anilhtm makaledotı ak.im1. (Sonusalınü3hamızda) 

....... -.~,.: , .. • -!' . ·.... .• .... - .· ~ ~ .. .,, . _,· . 

h.~~d:~:A.ı!:nr~~ Du·· NYA HARe·ı ~~~~~:. aülrı ve kumandaııbğı yilk'iek 
meziyetlerini onsatermiş, etrafı \'edeıı seçerek) SüveY§ kan:ı-

o- ima bdar uzanan cephesi, iki 
faik kuvvetlerle çevrilmiş ol- cenabı denizle!'e dy3.llan küçük 
duğu halde orduya bir yol bu- _ 'bir ordıinun cephesinden farklı 
bınmuş, inzıbatı bozulmaksı-

1 
dejildi. Alman istilicılaruıın 

:ıruı ricat temin olunabtlıniför, r( y EN 1 SABAH) iN B O y OK Sİ y AS f T E F R 1 ·"AS J I bu um hatalan ne cevrilebili-
Avusturyaya karşı Rusya yeni • yor, DO yanyabWyordu. Hakiki 
terakkiler kaydediyordU. 19H • b · • 

~.:~ç::n~~= Balkan ve Çanakkale hezimetleri 1

~~ÇI ·-ı~~.~arek•t. sahnesi 
mn kalbgiluna doğru yeni bir umual lleyetı ıle tetkik olunur 
ı, _ _._'"s: yapmayı ümide bt1c yordu·. "'opraklan. Memleketin ve b8tOn bu cephedeki hareklt ~,..., da Rus ordıılan düşmımlarmın y . .1. ' bir tek muharebe ·bi telikki betlamıtta. şiddetli hücumlarına ve intl- azan -1 bu geniş sahası içinde ordulan- 1 h l gıı . 
Sl·ı·hsız ve merm· lsı·z t~- r . lU istedigı·· kadar geri çekebi- o ununa ve e e Ingiliz do • 

• kamlarına maruz kaldı. AıJ~ 1 k 1 bir . tl nanmc•ın da bu harekata 
"1i'kta da ikinci harp sene.ine 1 V ço• • fÇ ·ı ı 1 ir ve mtt emme nca e mU~esi hesa. p ed.ilil'Be gayet kalan ordu böyle giriyorduk. • çok gerilerde tutuğu hııt üze. gerue llçUde bir r.evırme hare-

___ w_,, hıgilterenin Rus karargl- I rinde ordu1arını yeniden teşkile keti yça.bileceğtmiz dilşünü-
Falfat birdenbire büyük bir hında son derece nafiz ve me- . 100 vakit bulabilirdi. lebilirdl. Bu çevirme hareketi 

~klik oldu. Prusya harbe raklı bir zabiti vardı: Miralay Bir kere daha 1812 de (Na- 0 kadar geniş ve 
0 

kadar kan-
girdiği zaman elinde 5.000 top Konoks. Yukarda işaret etti- sıkıştırdıgı Fraıısız ord~lan polyona karşı) olduğtı gibi RUB şık idi kı, bu hiçbir harple kı
ve Ş.000.000 obilB vanlı. Har- ğim rakamlar ve tef errüatı gü- karşısına dikif~k ve yenı te- ordu lan mernle.ketin kalbine yas edileme?.di. Bu çevirme ha
biıı ilk Uç :ı.yı içinde gibıdc va- nü gtinilne bu zabit tarafından şckkWe ba.slıyan lngiliz ordu- sapaaağlam <;ekilince düşma· rckeü, bütün diğer harplerde 
şat! 45.000 obüs harcamıştı. bize haber \'erilm~tir. lanna. hücum edecekti. nın pek büyük kuvvet!erini iş- kuvvetli addedilen mahiyet ve 
HalbUki Rus fabrikalarıruıı is- Rus harbiye nazın kör ve Bu ytlr.deı1 karşılaşacağımız gal etmiı, olacakb. Bir kere derecede mühim ordulara tev-
tihsall ayda 35.ooo obüsten mücrim bir nikbinlik içinde felaetleri kimse hakkile ölçemi- daha düşmaru Rusyamn son- di ol1111abilirdl Böyle bir hare
fazla değildi. 19H acnesi ilk· idi Erkaruharp resileri, Fran· yordu. Vakıa şarkta da zahi- suz, ucu bucağı olroıyan arazi- ket mUkemmel bir sivasete ve 
kinunda ihtiyatta ancak 300 sız başkumandanının teliş ve ren devamlı bir cephe vardı. sine bağlamış olacaktı. Bu sını- <len.izlw hakimiyetine dayan • 
bin obüs kalm.ıfb ld, bu da bir heyecanla sorduğu suallere Fakat bu garptekl cepheye as- da dünya fa.brikalan Rus or- mak lkımdı. 
haftalik sarfiyata yetebilirdi. ..mühimmat meselesinin endişe la benzemiyordu. Mesafeler dulannı yeniden tensik ve teş- 1915 sen~i ~ınd~, Fran
Tam Rus ordulanwn toplamın uyandıracak mahiyette olma- daha uzun ve mubaberat çok kil için f aaliyctc koyulacaklar· sız baekum&ndanbğı çevrile • 
en çok gtlvendikleri ve muhta.<; dığı., cevabını \'eriyordu. Gran kötü idi. Hatlar orada burada dı. Vaziyet çok buhranlı olmak cek bir cephe bulamamaktan 
olduktan bir sırada blı toplnr bir h 1 ı be abe pek d Um"t · d dili< bizzat, askeri harekat ile çok .zayıftı. Şiddetli ~ e a r r o ı . sız e- mllStlripti. üç nokta. vaziyete 8Uı81D&ya mahkfımdu. Tilfek 0 derece meşbu idi ki, hakiki ile şarktaki cephe yıkılabilir, ğildi. hlkim görilnUyordu: ' 
kıthğı da bundan daha az fe<:i . .. . rd R =~- delinebı'lirdL. n •• _,__ hİ"e ın' en y lm Rusy k d" . . vazıyeti goremıyo u. us -NA· nuDUll "!il a z anın en ısım 1 - Hareki.tın merkezini ve değildi. llk üç ayın ° sonsuz, resinin acıkh esrarına Miralay topçuları, o kadar az mitral • bekliyen darbeler karşısında esamDı te§kil eden Fra.ıısada 
fidd8W, amanaız mücadeleleri Knoks.'un gözleri nüfuz edebil- yözleri ve gittikçe azalan tU- azmi kınlmas!n, bir zaferden sükQa. 
8U'88IDd& Rusya 

5
.500.000 til- ......... Bir · t lgrafla la azi 1 -'·len" ile bö·,vıe bir hU- eı.ıı- ~~ b" Uk 'st"f d 1 · 2 R fe!:=+= -bir milyonunu ya kay ı~ .. L sen e r v • .a.e& , uc ~· uy ı ı a e erı _ usya parçalanmadan 

.....- _.ti ·t--m- hiHdimctine bildiri· cuma ııaaaI mukavemet edecek hakkile takdir etsin ve garpte- bu ga)mıazdan kurtulmak, acele 
betmif, ya mahvetmifti. Sene ~-or v&&&&e oı.&Ulın- vahim tahminleri lerdi? ki mtlttefiklerile devamh bir "ıkmak zarureti. 
JIO'lnndl - 1.350.000 Rus y&• .,, W6 ~ 
öbntıo, ya eeir olmue, yahut 1914 yılının sonunda il7.erimi· Bir de TOrkler.. temas:' temin olunabilsin. Bu 3-Bu çıkmazdan kurtulmak 

se çöküyordu. takdirde 1915 yıh sonundan ev için iki cenahta, denir.de ve yaralanmıştı. imparatorluğun veı 
Jaelalan insanla dolu idi. 800 Rusya yeniden aiJlhlanma- Bundan başa bir de ilkki.- Rus kuvvetlerinin yeniden havada gayet g~ siyasf, sev-
bin asker talim görmiif, cep- dan evvel parçalaıımak tehlike- nunda Rusyaya k&J'll Ttlrkler teals olunamamasına. hiçbir se- kulce,.t büyük hareketler yap 
beye gitmeye hazar bir vaziyet- &ine maruzdu. Garp cephesin· hücuma geçtiler ve bu hücttm bep yoktu. mat lkumu. 
te idi. Fakat ellerine verilecek de ~ hüktım sürerken ve tam Rusyanın vaziyeti harab - Şimal denizinden SQveyş • Şimal cenahı 

General Jofr ilk baharda dilf- aver bir hal aldığı, her cinsten ~------- -..-...;;., -aiWı yoktu, h 11 ın. 1w. .. 1 
BUtUıı Rus toplan soamut- man cepheetne bir hUcum a- muhtmmatı tı.aaemneyeo ua<.1&a- kanalına kadar ... 

tu; bütün Rua taburlan kuv· zarlığı yaparken RUsya, btltiln dilı sıraya teudUf ettirildi. 
vetierinin üçte ild8ini kaybet.. llODSUZ inaan \"e ia'8 bynöla.- Rusya Kafkaqada Türk f.eca. lşte 1913 yıhnın umumi hat.. 
-0.ı..1-di. ous-ı--J- _,,a_ ..... nna rağmen tamam•le yıkıl- vilBUne kal'll bir cephe tefkil lan ve aevkulce)'fi bu noktaf-
~ye ~~;yi: ~~~!" .... ~~ yapmak o~ldu.e tekemmW ~mecbur nazara istinat etmi§tir. Harp 
ruı P91lesi llzmıgeldi. Sillh· w.anu'&llUA .w&liVUl-mL muammuı son derece genil 

. •~-- tı•ı•IM!mıe1 ;..ı .. ise da Ondan aonra Alman kuvvet· Bununla benber Rulfaya •hasına rağmen eaasmda yiae 
~ ~ •--=-=-~ ı.:-a...-, ..-..U.tea - va ...,,\bek .bir ...... bb· _.. sade kll. AJautwya tıe. ... 

"~~;z~r·r.-11·····-bek,_~ •• , ... ~l'ü~·at·bu---~a---._ lllU.L '-t- uu-_ ~ - ,,.. ..... -

Şimcli bu pnie harp hattmın 
iki cnahma blr göz atalım: 
~ cenahlDdı '{yani limal 

demii iablllerinde) az ııilfualu 
bU10k milletler, fakat kuvVet
li; kWt1 bir miHeUer grupa 
ftl"Cll. 

Filhakika harp feliketi; ya, 
nn da m(;mlekctimi.zi saracak J>• 
lursa İstanbul halkının biU.· 
sa iaşe hususunda az veya ~ 
mkıntılı gUnler geçirmesi ~ 
mWıtemel görtllebilir. Ancşk 
bu nüfus kumıen olsun azalıI'f& 
her bakımdan idare olunmal.'1'ı 
keyfiyeti daha ziyade imkan da· 
hilinc ginniş bulunur. Blü'1! 
içilıdir ki İlıtanbulda bul~
lan ~ bir mecburiyet veya vazi 
feye makrun bulunmıyan va
tandaşların şehri terkederek 
muvakkat bir müddet için ols\Jn 
Anadoluya ~eleri çok ~· 
Bip bir karani\f'. 

Göste,rilen kolayhklar 

İşte bu maksitl&dır ki h~
metimiz iyi bir tertip ve ted~ 
kalkarak Anadoluya. geçmek 
istiyen vatandaşların meccantın 
nakledileceğini ilitı eyledi, bt.l 
yolda aynca bir çok kolaybklar· 
da gösterdi. Muayven bJr Za• 
manda mUraca.at ~bi dav~te 
bulundu. 

Bu vul~ret karflMmda ve yük• 
sek bir himaye buhmık sevüıci 
içinde müracaat eden vatanda • 
ŞUl adedi lJee dİl z&rfuıd& OD 
binleri buldu. Adeta hemen fit· 
seriyet Anadôluya gitmek ister 
gibi bir göeterifte bülundu. Bu 
hal hilk1bneti sür'atle ve ~q 
mıkyaata tertiplere mecbur ey
leyerek aleilcele yapılan telek· 
ldll1er, bu halk kütJwinin bilet• 
lerini temin et\i. AJ~lanna k~
dar g&ıderdi. ~rine ııatil 
vuıtalan tayin ve tahsis etti. 

Gazetelerle ya.pılal) ilinl&rla 
da hareket gUn \'.e scWleri mun
tazam birer tarife lililiiıde U• 
mumun ıttıWna ve diküt naı
aarlanna koııu!(lu. 

Halbuki ..• 

Fakat iş taij)ikat sahasına in· 
tilm1 ederek, filiy.ü dökülür* 
kWmez &tUbulU tel'ketmek n. 
~ mün:caatta bttlUıWı vat&D· 
daelann lmmı tamının giı.ıı.k 
kararından aarfmuat ettikleri 
görüklü. 

Ve hazırlanan listelere göre 
hareket edecek vapurların 
a 1 m a 1 a r ı icap • 
yolculann btlyük bir kısmını 
alamadan, hem de yUzde ~tupı 
nisbetindeki mıktanm alarak ha 
reket etmeleri zarureti hasıl ol· 
du. 

Bu suretle hem hiikllmet zıt• 
rar etmiş bulunuypr, hem de o 
vatandaşlar böyle bir fırq.tı 
• belki de - istemiyerek, mec~
ri saikler, zaruri emrivakiler 
kart1Sında kalarak kaybet.Düi o 
luyorlar. Ve nihayet her iki ta .. 
raf ta bundan mutazarrır btı • 
lunmaktadır. 

ÇOnkO 
Çünktl halkın ekseriyeti gjt

mek iatedili halde gidemiyor ve 
bunda en bilyi\k amil de d~· 
dan doğruya konturatolH: b&· 
rada herhangi bir vesile ile ya· 
pılıwf olan ie&r ve isticar muka· 
veleleridir. Meseli. en azı aJtı 
aylık yapılan ev ve dükkan ki,:'& 
mukaveleleri tam bu me\18İmdo 
yenilenmit bulunmaktadır. 

Ve Ana.doluya gitmek arzu. 
sunda olan vatandB.f}ann ~ 
men hepsi böyle bir mukavele 
ile lstanbula, İstanbulda k!· 
ması icabederı ahara bağlı • 
lunmaktadıriar. Aynlmak • 
linde bu mukavele muhteV&Slll· 
daki taahhüdü ademeğe roec .. 
burdur. Buna ise bütçesi mblid 
değildir. Diğer taraftan ()~. 
nıak, lstanbulda kalmak ta iste
miyor. Bu takdirde ne yapsın.?. 
Bir de dOkkAn kirası .. 

varsa?. 
KMldı iri bu gibi olanlann art.• 

smda bir de dükkan sahibi, ti· 
caret erbabı Cf}lıas da bulun • 
maktadır. Ve bunun en bariz 
bir delili okuyuculanmdan · w. 
rinin göndennif oldufu ili mele· 
tuptur. Onu okumdJa bö1'8 
müşkW vuiyetleıde ılrıJmma • 
nm içyUzi1 tımemifle anlaşıl • 
maktadır. BülD o mektupta ne 
cıem,or. itte atr.e oktlyueum1$& 
mektuba: 
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AMll<A AYE 
1 irıkis~f ediyor 1 .,.~~--~~.'AVV~I S l I 
1 İnidsarlar ldaıresi ' Z E l 
kaçakçılığ:ıı: önle" 

1 
mekte büyük ın~"' 

vaffakıyet 

. 
A&ılı lJ. ınulmkk ' bir ig' 138 tatbik ottiğin.i ,görenler söyler· 

ı~r. 

bi.r türhl akıl erdircmcnıi~ti. t:Ureo,, ayaktıı. g l\I' lıo:,uı:mn.· I 
Doğl."ll! u hu, korkıınç bir .y;;y 1nl"Zlııda (•evaın •mcgc tıa-;1adı. 

niıl. y:ıpee~ktı. F -b:ıt Mo!-: 
hıı.mınun nıııımıuıım digı 

içııı .., ı ınıılıJ'<1. oc\'ketmc-
ın k iı;.. el kiinnı it- di. 1 Fa.kat, Adalı Halil ı\.pr:ız d.:-· 

O güne kadar ihtiy~.r Cazgır P rasıııdaıı sonrn, yıizdc ~'llZ 
bile ollaılan l.Oyle bir nıaı-ifel mu.ğlfıp t!dı ' •ini anl:ıyınca biı 
giırnıanıi~tı. 1Iayretlero dü.~- aralık. Lir biçimine . ::;etire<ek j 
mii .u. 1 Mollaıun gi•,;ı;ılııc bı;:- yumruk\ 

Ilıtlyar eski p<!hliv:ınlar bile vurdu. 
n fı:rala ı=nı, ı. 'Moll run hu çaırrm: dalaverei<inc Molla ytımt"l!.,ilu ycviı,ct'. ılc~-

I endi ı· ., ·; tlUşllnii'} ı-.lıı:, h:ryretl~r etıtli~ ha' hasmının gırua.:·;ına daya· 
" ı.t> nllıt, ne< en hn<:nu- 1h11y:n· Ca'~"u·, Mollnnı.ı ba- ıı • ...., itti. Ve, b,ığırımılt:: 

nı mıığillp ~dunıiyur? basıım dönerek: 1 - Ne o, kııvga mı <,deceğiz? 
Nihııye• d"yıınam;dı. lhtiynl' • 'Bcyhalıa gi.irdUn mü liol-1 'O~yince. Adalı. ı1ollı1ya bir 

, < zsırl ,:an~ga bı• Jadı: J:ıyı? yumruk daha vurdtı. Bunun 

1 
lıııta, ı c n bı. klldm· ıı- - Am:ın Allalı nazardan Rak iizeril',ı foll:ı da yumrukla mu· 

y, tı.:ın. iı i M >ll:i?. ıatııı'. 1 k:ıhek cttı Vc, kııvga baŞladı. 
- lifü" .. N<- yn ıı. '?. - Bu ne birim nyıın?.. Detl<eıı. ·"yiıı:ı!er biroiriııc 
- E;-1J<i :ııı::eşl<'l· gibi ı:u- -'H.tyret <:dılı-c<'k -ııey .. Ada gırdi. 8İl!<'. tokat, ııilı'ilı birbıriııt 

imi. b , ıel, iıli, br !Jli i de.. lmın teneşirliği :'fl?tll vumı~a.rtJ. k\lrı~lılur. Bu R1m~Uc gliret; h' 
- >B lı:iba, hmı.< a Mnll;.ııııı - Bı·n hayatımda böyle cyu" :T}Tlldı. 

kıtbnltatı 'Yôk.. gormetliın .. dc·li. 1 •l~tt' cim lrul't'tic Iol!anııı A- ı 
d • ? . Haliıkateıı, Moli:ı, f18J·=~r bn· ılıllı ile ııuıı gll7~! höyl nihayet \ 

- <A:Mlı .Rn:J. tı\biyv ,ıyuı yap~t Bu oyunu Her- buldu. 
H~i rr. :. flfııa<l lıurd d "n- gelnci İbr-.ıhim 1ıehlivJı11n d (Ml<aoı "'" ı 
<lan .. 
~ Olaun.. oll:ı, bo;ıab;Jirtli 

onun n1ild ~a sını... ! 
_ Molla, mlldafnaıııı ' bozdu. ı 

f.f.kin, hıı ·mı U.lermıl\inı kin O• 

yun.fımnunı bulamıyor .. 
-Anının, lııı lıc ıf ku~ga ~ı· 

l.rumc a •OOıı?Jy<ır. 
- >le• · ırııa vıkaı='ın, gıi. 

r i aıvırmııQ>z.. ! 
Ya. i~i döyür~ ,)ökı~n:u-- ... ı 

- O vakit ollı}yı gaiil' ilin) 
lctiz. ,ı.,..ı;. 1 
'Moll "•iııi llilivordu. l'klm!!e 

niı ·ın f'atyle' Iuırclce~ .E'd ıı 
ıul ınt d ildi. U, hasm•nn! l\o 
C'ıbi r\irt'fl blvcsi tııttugıınıı V•' 

~- gihı hnrettet e• ~ini lıi!i • 
ş nlu. .. . 

T< l ı dıılmın u <:! t'm~·· 
,y.ım • , • hat üi. J. fH.ll S ~tl"' ... 

u1ınl '-! nı tr.ı.eriue \·l8t"lmi:, "" 
im se ı ~n dolıl'lıdır Ki, .\da· 
it M•lilııVl • ,,,~;m dc:l.<>n lı.cıı· 

•di i ~lmi:, hu!ll't\IY'•r•lu. 
A ı.: Halil. f~r>·. t.rl:!c cı:i!· 

ı.1fflti. C,.ldükl,• !fol "Ya rnukn· 
lebılıyoT lu. Kavga .ı· 

· Tmıı.k ı ı.ıı ye:- m-. lığı b iı.;I · 
1i idı. 

H.ı.tüı, ik!de birde Mollanın 
~-= n u.k:itla <;t.raı k tt:tıı • 
yor uaila ilJTailiı. da vıımrııgiylc 

""''""'.,.,-,gibi yapıyo. u. 
bilenler ' :mlan b-;.ı,'lrma;m 
bileni · d.sandan b;: gınn '2 

Ad:-.lının kaı;g;ıcı uldı!h'\lllu 1 
bile baı!L'lmışlardı : 

- He,·!.. Kavı;(a yok •.. 
- <Ji.'1-L eC<'k ~., doğnı ııü· 

re 1 • 
- I" .... g~ Pd\•r-.Jerı lıit ar.:ı.bn 

da yak l;izdım ' <;( n? 
lfoll , nldırmıyorı.hı. Yalnı. 

h• mını L•, an evvel l< ı;arok 
) n mOK ıstiyordu. 'ilckır" ı;nl; 
v:ıkıt ge<>ırmedı. Adnlırun sağ bi
l ~:nı.ıen t• tam' s.:ı~·urc • Ad 
lı b;.. kn'! <«lını . .,ullHıd c.1t)gnı 
umu. t • 

Ve, tou fırı. tt.:ı:ı i tif ıl "'kn 
Mnll:ı, h sını b - eıı.pr z top
lamı ı. ' nıa "!1 bu ef r ka· 
Tat· k..;'t j .tlİ. 

Yn y k aı' .,ar· .ız.' ) nrı1 k 
v<: y-ı~.ıt altı ba.~tmrsa ıılL'n '. t 
ycnm -k ıdi. A,fa!ı ı:ap .uz:.. gı
rcr ~ ı•r1.1ez kurtulmvk ı~ın 11.1.·· .. 

pmd'. 
F nı tôlla ı!rdü, ,· - ınc · 

di. Ati ıt f;"Jl(! l!Cr'" ,J. Da =· 
tı. bi ~, n.tıı. d.'1 har mı-

yıp u ii .. için 
H u. lfuric biru lıo;ı

ç.:Jı. ı:ı oro 
' - lı 

ni:. • 
ı lıır m rıf 

d .n ·ı hı. 

m 
!lll 

c~nr lr..,,br gide•l.e • 1 

b"rtl :ıbire apr::ızı bı · çember 
y,i,_. • mmın topu.darın:ı. kn
<lJr indıre k kti. 

,\J. ''. t. ı ,u_ldannd:ın kc.:ıtd· 
kııln <' >! . • u y0rılcn frrlaı:it .. 
v, b,rt W u 1 ıü~cmeli i ,., tir 
kiıtUk prc ısı .;Ilı' k mu • 
v '"l tı ... , j' ,,, ttı. }• ., l~al ı=. 

ı;ırt t.ı l' • Ü$"ordu. Ne dc-olm.. 
A \alı p t·' ...-ıındı. 

P:ık-t • fo[ ıı: bt• !eı· c:rıı· 
r:u:da ;,apt!ftı t.Uner yanı 
h~vrcttı. O ~'""ll' k'lılar lıic L 
pc. li'T-au büy . bir oyun y:ı; m • ı 
mıij\'. ı 

c>ı • ldıg apa.razı mı-, 
ııın ;., · .;nı:!en tfı topukiar.n.ı. 
kl<lıı.ı bl ır rak y re <;umelıııı I 
ve usteldemt'}ti. 

E- .•• ı\c!.ıh,- ,ı .Allz lı nt=nı .. 

1 
. u ı. ınulıa:k!ınk ve y. ;zı !o 

;ı; üz ",cı. '•· Ne · ' Adalı 
.kırrb ılr.ı~tu. 

~• ':ı, ha<;."'llır. "l ~- y\l-
rüclii. Fa'•nt Arlo !ı tetik ı v • 
rr ı. ı ı ı hı• le ,,,- rılı:lıı n 
Y" d f• L: u. t\V ,., k.ıllrtı. 

M ll • h yet.1' • ıı · 

Yurtla Sa'ba 
·.VVVV-.,.,,._A/'VVVV""'"",,_,...,..,,._."'V"'A""""""' 

• 
A E 

onf er ansı 
Sha.; (Iluıııı-i mnhalııriıniz-j 

tl'!lı) , Oniwrrite U-O~eılllerin.· ı 
ıkn H!iscyin Nnı;ıJ Kopa!. Hal-ı 
ke i !onunda başta v~lımız A· 1 
J, ff Ay<lc ı!an bulunduı;u halıl•) 
bilviU: bu dink· "iri huzw unıln 
"C'İlmhııriyct llrvriııd" köylii
rnilz1 n•c"";zulıı bir koıif rana 
v' •m 1't • Kouf ;uı~hı l«iyüıı 
1.''.m:::m<lt ve Cümlıuriyet devır
lerinlıı i..t.ı•i teşkil.itllıda :ı.lıbgı 
~ler mukayt"':.ı:~ edilru • vı-· 
k<lviln demol,rct.tik C10aslar~ i.3· 
thİr.t t>.rlen bir ıı:ılb.-ı.yeti ma
nc•1.-ıyc haline; ıookııltlııi(u t11b,ırüz 
"irilnliş vt' köy kanuııumı,zun 

f · ındcıı V<' htt m~ruıd~ 1 

k'-!.\llı 01üzün fr.dakiırlık ve fa.&i
IMiı ıı uzun, ıızlll\ bul tmi1;
tır. I>eğeı li kı,ııfearılll'.:l S<>n oll\
rak hepımizin k<•y!ü karde:oıteri
mı.zle .ıl;uıdur. ıı.liı karlar olma· 
mızın ve onların emiz nıhunu 
Uını>ncınıızın en bdbbaşlı vaıri- ı 
femi::; olıluğunu ~ok ht'ye<>anlı 
bir şelıilde ifoclc t·y!eıniıı ve hu-! 
gllııkii Tiirkiyenın kurt:ırıcıfa
nııııı i.'limle-ı ini lıürmı;tle nıuı.
ru.! .. F'Özlcı ine soıı .... t·mi~1Jr. 1 

• anfuran , ınulıitto ro>: d·'• in 
hı lı1ka il karşı4ımn~~lı . 

l ııllllkrin tew.iin" ha~landı 
% t bantt'afl \-:ısı.1..·ısilc ·lı· 

rlm!L l tlolı'ıra:ıalarıuııı llıtiya<' 

SPOR ..J 

.. . d 1 
lörın.- kn.ı·~laına.k \lZt?Ye ~on e-
lJlrniı:;ı oh:.n i!lJiJ·lt!rin tcvziinc 
ııw·tuıımı~ı;-. 

Tiıilkni idıı.n· ıw~·ettııil" 
Halkc·.i f;llb<.-1.:n ~aW,ma prog 

r mbnnı hazıdzya.ı-Jk idare ht"
yctint vermel<tt.~lir. ilıı ~alL1-nıa·' 
Iıı ı· gcç<'n -E;ı>n•>lero mı.zaran daha 1 
~ok ve bccı·rilıli v, daha faal bır 
\1!2.İyctte ôlılugu önlimüt.deki 
~ıc kin önemli hiı- G:lli~:ı. dev 
ı i bıt.~lıyal'B.gı ı;iındideıı kuv-
v.ıt!ı ümit ilmekt~air. 

JiııJJ..ı,,i ~rl .ıan'utlar 
lkohındn 

Halkev, güz"l ı<an'atlar ımbr· 
si ıl:r.alıırı lı•phına.nık ı;ıı~ işle
n üzahıt!t) i ap ed~n kaı ,.rl.aTı 
''<'rmi.~lerı li ı-. • 
lM:ıımncı!Jl, iit.'iın,.ii kıırau ilıo 

:ıu~ldı 

Pi~k, ıJ, c .Rilc:ı;i:: ilinde a~ı
lıp ık ll edilen el dokum ılık 
kunılıtrından 't! n B"'cyir. iliniıı 
li:&ıram köyümle ık fo:üncii bir 
el dokumacılık kursu • cıım.-ur. 1 

Ha.lln-viı ; tA-nısiltcr ı 

Şehrin1i7. lıalkevı temsil kolu 
Jırsat bnldul«;n halka i~tifadc-li 
°U'll1~llcr \'f'nnet< iiUl'\' lilc mu
! :u" derin lıir nlal.:}yı etrı.fıııı!a 
tor!ar.uştı>'. Rıı defa da Wl1sil 
kı•ıı g~n<'I ri SlW\l.z bir k lime., 
:ıtllı <'SC1'İ ~~ııı:ıeyt' koymak sıı
rcti!c <le ..rtım ııalı:ıc ve ...an":ı.t 
k:ı.lıiL.;etlerini bir kere daha tc
harl!z l'tl •~mi !crtliı·. Geıı~lcrL 
n.uı i111 la.alıyotlet'in<len dolayı 
lakd: ·k l<:ır ~ılurı:. 

2B • • n t ~r~mıt D&ıt Şehir atleti
zm :n::.iJ sabahları , ;C'h rimiu~ ve ' ~vresirale 23 

'ı n .\lıllı Hakiı:a.ıycl ve Coııuk 
J3ıwııwı Rü/9 a: .1tıdr.:m .1.- bı.ıy.aım yıitlcn imlc<i coııkun 

.tınlı· tull n · t0..znh\irat. aı~mu lrutJanmJs-
~ M, ym pıtzar glin\l •encrhah lır Tilf!'" "·İ·. cııler tertip edi

c s "· da \ ·. mlacak dürt ~- ııı:~ ve H lkevi.ıHle .oJ,., 1 lırın 
1 ti• ızm m\! 00.kalorını ıda :u" m rcl r d~!'lll c-r al· ı.a 
c rl ıd· i.~mlcri ya..ulı t;ı lJ,.,•,.'ı • 
bı cm .. rrir: " 13 de lütf .. ~n ,iUi tf!n fn1Z;.11 fotoğı-afill•ri 

<' ri bu)'! •nu.'•rrrıc:: o!ıuıuı. M Ji f;e( lıııinünün sehrünız 
Th\lan, ~l'lb• c ·! Argın 1 

l' ' ıriv t '-l lk P.1rti:>inı> im· 
v. T ıl Böke, C{'lnl 7.lll ık ·ı.ediye ı:tmi~ c.lıluk!arı 
, , J. ı Tc1.ill, Dl' f, ! ı fi~tr.ı. b. a v-.>Jiıniz Akif 

, dı · ('c •l'\n, !e-.J İ. 1 Avdoğaıı, 'l!timkomut ıı , · lim 
ıı C B;; :ır. N· •ım:ın T'- Cck t. ):a n ve b izi' hı:· to~lu

ki , Mu ·a • :\laf. hi":mı fQ. ı "~ Partı idr.rc heyeti 
mrn Hal k Hdnmo<(lıı Y:ısu 1 , Şa'ir t.:mamıı kı.,:ı. bir söy-
ll'', ·oryan M Kazını :t :ız- i ·\i il• fııtııgraf ııerı>f Y"rine tö-
ını 'l'Ufcr ıçi, ı·m ı.' t lik edilıni tiı-. Paıti, 1 

A• •tlı "'1.n ıle isiııılui ~azılı .\iilli :)•fimizc t:ı!im vc likn,ıı I 
cılnnlurın ,. 13 ,ıc lı: .zır ıltt' c;ulaı ını ifade etmek iizerc-
bı?I ını:ıl;::.rı lazr111lı,.. teJgr.f c,ak'lli ;tır. ı 
c•\a~tti F0 ı'uk, Ke;;t:ı.ııı m. x~. Kn. 

Sipai .. i Ocağı 
~on rları 

I "kı :ıın • qıah i M:ığıı,,J, 
~ıb:ı l ~ ~ ;Tc kal.tl:ı:tlı~ı · lııı 

ne 1 •• rlı mü • hal .. ılnu y:ıpı'· 
r.; tıı Programda hem rıillnı 
ntıar.ı , hem dn at tr•bi esi (Dr , 

ı ll\ i nbo \:darı mevcuttu.' 
Mlıı: ~t ~ . ix lnsınr 'i' !.i
şi )'lrtiL Pcı·kı na tocnit luıt. iı
z.'ı~~ •. ıdi. Hut 'ı bitlı~nJrr.,rc 
sı J~ mf1111 eı ;.. t ıJ'·.çı.. yill"".;!.~lti 

!ere - cıı " nı!:..W m .ıı.a n~ız nt-ı 
!ar a v k=ı: .. ak llı{ I• rkur
ıl" .Ik Vlll' llclah' · Ak~4ı tl'a • 
lın ) ıı<:!, me hur fııtl::ol ü lJay 
N"t at (E ~lıızı l ih R.ı.y K'cnıal 
(Do•, .. ı ile ve Y'-' ' B:ı..vıı.n Alo 
lahat !.ks l (Krc ·tı:rd ile lıatıı 
sız u M rı ( m"ııılrr :;fil· 

.... 
ıılıl•. Dar alı. dr bu yüks2kml-ı 
nikı ~<">k h<•ybatıi -ı:lnrnynı:du. ı 
Bıı f r pcırlmı ~-aln.ız Bvn. Afo· 
!abat Aluıd ııi:ılınpl iıC' lı:ıtasn. 
b:tırdi ·re b;•in iliği altlı. Prc'llH ı 
Haı'min c s tıapl ı maniler yük-ı 

'ulkrc k ıdretioi ı.-c ldıısini giis 
ı 'r•yo ,Ju. E • i{f·rr.al (Doğanı ı 
ill' il inci ·w B, y 1'!"ihnt (Efekt· 
7JI ılc U~iincü oldUlaı'. 

13· .. ıdm F;onrn ~:ap11an ı Dre • 
ııoı • nülsıı lxık· smd!\ B:ıyan Rmı
~ıer (Zafrı·) il<:! biıinei. Bay 
ı ·ol .1 Vf' Bay KE·nıal a)W pu -1 
v~nl ık~ll ·i 01<t11Jar1 Beyirci :ırn-
ısı •• C..ı b' I · .l'l nev• l~İU kavına
k!:.nll H y G:ıfut k .:ananl:ıta 
kupalıı.rı' eli. 

l>J ıi b:ti<al:ırduı Lonı~ ocak 'i 

sa.leı ılarınaıı. ,. 'Jen ., iı · k -

-------------0-------------

• g er ı. 

Ar.aıkyada otm:ıın ;ukaıla:ı· 

Zav:a lı bal..kalın al ka lara boyana 
ve suratı gibi d .. k· an n da ayır al 

nıış yaıcyor. $uratı bunı~a. bu-u!J.'l, hil7.üle Ya:nn • 1~ocak, rı. boS. 
ln ı.sarlar id"1'<'Sinin ilholu biizlile kUpilUrll Bünge:re dön· r lerinılen biri.~illl 

mı t&,Klp ıoly "'llard.l y~ ,haL> mil.~ on ıışıığı y nıi~lik bir ko- ı l\'luharrem Zeki 1 bakkal H:ıcı serf iJ 
elınıte mevcut i. kambil kögıtla- ca rnrı; lxıldial H <I Seyfdll:ıhın na vcrleştinli. O 

k · d bo · ""kka· nın.ıı. "iııü. "'ez""" hın ya- KO GU koca:ı:a~ıııu1 ~ıırıı n, aıgara ·agı ı, sıgara, pııo ,,.... ., 'ı ı;- , 
H• ecnebi .rakı ve if'.l<i!er, kıurit, nııul ılnuınAı hacııklı bir ha- flini yapıştırdı. 
cakllll<k ,.,, <;llkmak taşı, ispirto- sır iılkcn\!r~ye çöküp gclam wr- Flakbl, kiığıt lir yı .alıp ar,- biran dnılc ~ 
lu nıaıld<'ler, banıt, sacma, kap· <li: tı. Bıi nii, ~'virdi, ın<<-'ıil'Il ince- ven:li. ; nc:ıkaTl. ".111 
Rul, dolu ·c bo'! Jwvaıı, tapu, - :l •lii.ııııin ı!ll'ykiim bakkal y,1 ";ıuıen ..g~b·ıli. flnn.-.ı y~lı >;eyi alıp ilrtlatJlll"' 
ı;<>nlik fi~ ve tııktir aktb>ri ofenlli. mi" ,tcıiyc dim(•rtık. kıl.blltligi 1<ı<aıır: 
gıbi yasııl; mevıtddı dP.ğPI' fiat- O ı lln lıwıinn,l:ıortğım ı;ı'Y· • - Hamın ninC', ~i', ba..ka -- İınd:ıaatl ' .. 
tııH" 1.tı_pfomR•ı rok yci'lnctP bir loı-i tn. · h=rl:ııııukta rıl;;.n pa.:·4 wr . .Bu lirn. ~-m<ız. danı ,;Jdtirüvorıır· 
iı; ve hıırekl't olnnL5 Y<> bu MU- bakkıl! ıtl.llt'ı St:yful!ıılı, yüziln- K!'.cakarı, bakknlı temltılli: Diye bqğ;'"'lllıJ~ 
r~iJ,. 1U:°•~1!> gidc"CPk bir kar4k· dnn bretllk llkan k ı.ı:ırınııı Aklııu peynir ••kıneklc ye· elimi tlış:ırı Jıtır> 
cılıı(a mıini oluıunıı:>tur. Rr.ı t1e!Amını ıildI <lı.'Mıı haber V<'1'. P..ım olur <ln ıtP birlk'n k:ı...- ..... 
ln "d·'-.' 4ı• •-nloru" ı"mba --'ilıı1'"" - , ...... ·!iı"-· . m hı.uıım 1 . Jı k ? ~ u.,., .... ,,... ,. '"' "' ,.... • ,..... ·~.-.;nw;: mı a u • vru.ı. va ksilar akla 
"P ·a ban<lro!Jannıış, ya.,ak o!ı:n nine... 1 Bnj;kaJ, haklı ol r61k Jwım~- 1 lı:eıi hücum ed~ 
lanr.ın yerin(• dl' hal ye:ıile!'İ s!i- 'IK:tlrıuıı, onuı!ğa 0011lıulı· 1 ıı. Seıt daıTOnmaE~ mecbur kal Hacı sı:;.fıııı;:t 
ri•lmil-•tiiı· - 1. ' %1.'\l. tinin .ç ı ıı:ıı bakkalı k ı ı • · t1 o..-. . . rr. ı ı: yc.mış yaşın :ı 

Hataı•1,fükı d~ inbi.-ar m~ıl· <'fendi? ~ - R~n Lıt• ı•arnyı ... marn. nın Alinıll>n zor 
d,.J,'rimizt· k:ırşı derin bir yıı- - ·Var, hrnı llo"1.iiÔ.llı... Bru;ıka pırmıı varna ·~ • ·oksa dlııl>v i noli.'I<' ıııı. 
kınlık göııterroi~ w bu medde- - Kaç.:ı v wı? beni iHgnl etme. Bak mii5tcrim 

1
l 1mttitur: F11laıt 

!eri lw.uiır~tir. l:!unıııı acık - hırk k\l$11 ... bekliyor. ıil knnlam 1><n • 
mıs.ılıni inhis ıruırldelcriniıı 1 - A ... Çok pahalı ... Otuz ku- f\,ırokarı. lar ;ıltınd:a kaiıı· I amıuı gibi ı\iı1ıll~ 
~utısı w.eriııde mütomıuliycıı mştıın ul 'ÜZ p::ırabk tar- ı !n t •d m ? lı:lbo'ttc kalmaz. Hcıt"'n r,e· ı .w ıamış ı. ;•~ 
k~<yd .. dilcn tere!fükr t~ııkil e· tıvıır. . · i · ı1caz J< 
der. Nıtı.IUm. birinci dukuz av· ı o utmcz ha.ııun n.uıe. 1 n~iııin vldahrmı ge,-~ tti: \ "

111 .an.aıı ..ıdi 
· ,... - Bo.Maı.. param ,,]. • bu e:uı- lıinı l•iikliim .e· · 

la ikinci ö<>lnız ay anımnda.ki oylc >İlle Mıı 1nırusluk be- · ı · l ,... ·"'-'· t nını lirayı uz3t1p ıln wr üstünü! t<oy.enıyc u: 
~altşlaı:dıın i4kilerdı> -42.683 yaz p{;yıur •ver. ~u.nmı .. a """'a ı 

......... "-'··· k.tlt ık d~me.nı. Akdıurııuı, :ıya.. - n,ı lir:l~·' Ye tiitündl' J ~.192 kilo bir fa:!< I •et • .............. ..... ...w.ı u · arııa H ~•-· ,... -"' 
1 ffl1l sen kim oluyorsun da hli- l!m»Lllll ..- il'",", 

hu~ııle gı>lm~tir !haktan bugü- gerı ~etmr. ım. .. .. ıt• · · · ... , ı---'ı·· 
ne k;,dar 27!\.()00 ltilo tüıüıı, 1 •Bu •lıl!#;:Qda kotu ı-1 raa· I unıe.tiıı l :rıısına · m';r. 11'- i vmmıı ..,ııun ,... 
:.>110.ııoo i<llo mr !tir.at ve 4. mil· tılmaz. Y •rsıııı' \'ullı11ü ka:rokold!ln iki -. 
Yon kilo tuz ıııırfoluoıar:ık tutarı - Ş lrnri im a riyor;:uıı '? polis ~etlrir, ~ni bun.Han sür- zmifte Y" 

. . dürilruııı, Jh!Sı vaırmı., bu .p;ıt1 -
1.200.ı,rıo lira k'" ya ginııı~ür-l -·Wli:4rııru.'l'\... mu? ıınıara1m tami>.m, .lıtıya- sıl .. uf 

Ba!fhı. Yay!&<t .-; olmak üzere - O ·ı beş kuruıılill• ver "' 
Hataym l;ıuı nuntakaları tütün rbuk mn. IAuınm. tlikkat haaa... ' 1 yerinde, Ü2el'İr.•lc bır d:ıml:ı-
yetı.-;tirr-...iyc fovlwHidc ci\'.el'i~li- Tabın<• onu a g ri ge- C'ık lt'kc yol: • 
1. .... .ı ·d · h "· f ki ti-' · - 1stcroen "-'itnı.iı. ı •.1lw; o~ r ... , ır .• nanwn ı aô't'Sı, a.un a r ... rır.ı. J " j 
dit;tiı ili ~i y>:' .ıliudiğiııdP!I - 'l'ıitıoz lıl'r rilut· ı>m hn· Ke~!ıc böyle biı 'r·Y ~ »tıs~n tin 
bittabi llitliııcüliil-: de haliyle ıımı nine-" 15e ,j tinınrh~n•':"' yoltaı;al:ır... j 
kalmış vo h<ıt.ta ;aım3n 7.ammı - 1'iııı miş lmaz diye? 'I'ımadıancl,•rC' sen dü~ 
ağır darlıerere maruz bırulul-

1 
·b~l'in tlln a •rı,u, t:ıtlısı olur. iş:ılblı. .. Bnk "'11 ö!ıü7. h>rıfin ı«; ı 

mıı;tıı-. Piyv.c.a, l'l<icirun mll1<raf- Hun Xilı ı.-,.ııı bfr wklr:ı.hıın 7 mdan <:ıkana.. Beni zır deli 
lanııı ılahi kH~ılamıYQ4'ak su- ı.m:ı ·ıwlı.ı bııııl<rrı lıllrniy rı;un. y.ıptı ela i~iıı içil.den myrıhYı'rdı. 
rc'ltc düşüriilmiiıı v" ecııclıi r,1,~-1 Yolum bllnrek Uno nıi gdıniyor. - Ben miyim iR:l..ı" 
mııl:itınır~ rov.:ı.cını temin yolıın 

1 
Bak, ~ llıitı.ı unutııyındum, - mbette ııensiıı ! Ôlıu?. < l-

<I: her ı:;arı ·., yurulmuı;tur. 
1 

lutiı: ~.k u~ l.ıı7. ver b:.ıri... mas:: 1 yaşıma lıümıf (. !dE'r tl" 
tııhiıo:u- ıu ı iınh&ıUiğimiz 1 ·:2;IJ.1ta1 Hnııı &1yfııll.ıtlı, ~ııinı ooıı:, Jil ıırJtınaz m. 
tcprak.larm hu kabiliy<?tioi \'ık· işimi lıitirnwği unutnıu.ı;, .koca- _, İnna!Ll!ı(' n ~bırı.n ... 1 
dir eılel"e'k d r ~ı lı.ır k~te g<><:·, ~rı il<:! , ıı<· ı:atına~ıı dalnıışt.ı. h· "lffil bcliiy:ı ıc.ı , ·mo.k ifiE- ! 
mi~.- ye dfl\ığı fıi(fbitl"'rlc ~~k u e hi~ .ses.imi çik:nmlıyü:-, 1 ~oı'Run '? St-nılcıı ı e:ı pul ıs~
kalite, gt'.relı'<' rıını!nmıı bala- nnlal'ı mnHyonlunı. Bakkal, :ı· nıiyor:ımı; c;unları alı · , "-:ı-
mmılaıı bl\yllk fın'kla;· t!'min ı:-y- lııy ·yorılı . ııi ı .ıhat bırak ... 
J,•n'.ıştır Bay Dıırsı:n Yurda.kul - ' 'nmi lik ıhı lıuru fa- 1 

r\bı r»k kıyın~tli bir <!l~manın 
1 

ut.ye ıtaıtıı;rını nıı h~nım nir.ııô 
ıdar~i altında c:ılıRan Hnt•n· in - ..ıt.asma .ı; 1 lı u f::ıouly"
lıiıınrlan. li!tiüıiİ.ıı bugünkü nlt'v ni.. Bf131üİt il:ıUnıc tö.vbe, bcd.ı· 
kiini \"C ılağ'eriııi ımhtau haEbı- vıı. ver~ ulmınıı. Ifütüıı kı~ 
hal \'e knnl\>T=lar t<:!rtip et· yiye yiye ıçımız, dıııımIB kuru 
mi._, tl\!iln y<•ti!}tinne u ullerini ·rwıutye <llüu. Y'.Ymi pıw:ını '}'!'-· 
<:!kspt'rlt> i vasıt.asil<:! ekiriyc öğ- ııınıda k.ı!ı;ın. Dünyama bin tür
rı:-tmis, rlt·ıgilcr V(' riı-;aleler da- lü hali y·a.ı·. jr aıı baza..ı1 on pa
(:ıtını~. nıahsııJ,_ dcğel' fial ve- r-.ıyu mı.lhtaı; •ıluyc>r d:ı l..iııı;;c
ıilmc;ıinı tt·nıiıı ~tmiı; ve en.mli- uı.Ul den btd:ınııyor. !-'en malını 
himmi, tiifiiu lt.l<,ı!kçılığını ;;n. F.:ttımtl: ııtr::-ain anıma b<>ıı pa
ıe,;ci bircnk Jm·•lalı t<-.!abi• il- rnnıı Rokzj :ıtnııık iııkmenı. 
tiha?. «tm~~ti . İfı-r türlii t;brik Par:ı kolayım kazaııı!ır ~anıyor 
Y(' takdire ?i\yı 1 ~ hulunan bu me- sun'? ~t.'ll vııt. flaı-;ibeciğhne 
sai S&yesinııedit k 0 3n ela 35 ko:: soı-. 
de:! 1026 ,,kici ts.rafını!an ı mil- - Hııııgi Ifos,lx-yı;? 
yon 3HU!l3 m< tre n:uı·abbaı - K2. H •ıb•! ı·ru· bu maim!· 
ı<ah dn ~rr'iyat yçılıınkt,l \'e lede?. 
153.SZü h!o ı ıl al:,-m .. kta - Rcı: ·· n .tllf) ı"ri &•!en lam 
iken !Hfl el ki;y ad<'<ii 87 y<:. e- ii" tane Ha5ibo v:·.r. ~min Ha
kidl··ı· 141l1 c-. saha 3.0S0.711 Piteı:iğiıı hanlardan lıııııgisidiı', 
metre nrnr.ıhh&III.. ,·c rekolte •ben ıı bt!Py;nı .. 
dl! ::!Sft.:Jô4. kl!oyl'. yüksc!mi~tir. • - 'en gW. ·~üre ;ı'Öre yalaıı 

-- ·~aiıı saduk, n • an;lıta de 
*•iiııı .. Lirayı al <la • ;t:inll ver 
'1İ)"Ol unı ana..!.. .. Y ~J sn feu-:. 
ıl<'rını seni bakkal! 

- 1'~iindcn geleni pv ı ht.ra k~ 
nuı '.. Bu lıra.yı !J:ınk• " J:nbul 
t'-tmeı. 

Baugi .tedığm •ıc k•lll1llİ'< 
t-ıılmyım? O <la scıun gıbi ııııtıı
mdi herifin blrlsi ,,ıa,.ri.k ... t's- 1 
tüme iyili'<. ağlık. lüoın de 
katmerli ~ '"1!r ı,;m.... H:mgi. 
txın-;: .. f r ooııgis.. al !illi 

i•'l!ı:ılı . 
H-ıll'i>; dL llEr C ı,ı!;::r. 

d.!t ·? ~nk ... ı oıvorunı ;an:ı.... Tc 
Tıl~rruıı .Hila.O.l7. ~.ey ~in c:. 

tTzun EJ)ziln ı.ı~l&l. .. !'>en 
~ "tlc ı ı;ıı 1 yı ul:ıcat mı""~ ' 1 

Hayır! 
Demek Jınıycreu. lı:ı ! 
Alnuyı,rnn1 ! 
Al iıyll' ı.şc. .. 

Hııluırn ıı ı;ar» ltl' 
bir fıç: .. m aı kıJ. ~~ 
"c ddikkr :ıcılıJI' 
Vll"ltıISi)'k .·cln·ıP 6 

d oL.q l ıı rn:ı k JW ' 
lcı t'\'VC·IJ(n<ldl 
laıımôkla V<' tol!ıı" 

ll:ılk b:JllJ 

. ıııcnııwıı<lur. > 
vEf~ 

Mulıiis p~ \ 
miidiirü mcrlııfll 
hn y •J. linfr1 ,ıaıI 
mızd•m MııJıliS • 
>m f Baı·gııçun ): 
!akL. mıiei;l!CS~1 

'l'ünien J·~nıi1 S 
(.;\.;Ç'.ıt Z°ıl c~J ~ 
( . .. !"' Jıjl; 
10('.11~ ... 7, ~ UJl t.,"ff 

vııınn1 .... t ·r. ı!t 

l'k" ., ............... 1ıJ 
~~ ı .• ı C!1 

ı-ikiye C"? '~·rf. 
~ıılı...'Sl ır.;'1ibC e~· 
l iı·. 

J\ h" u.e ~ 
s~nc s. 
fll1Jl31 JZ, 

nutoYd. lızümüıı en nef1~ suyllıyorııurr • yol... B~ııiı.ı Ha
r!ı lcriM\~l'.'4 · ... ir. Bu jt,l:arla ic:mrc sıbcc•t.,;n,, enin :nlıtlrg-In Ha4;ii
Hat,ıyı iJa.;_; ı»mtal..ısuı:ı ithal belere bcıı::ıcmt'~. Ucjitlc <:alc;ır. 
ctıniı;tir. Yapılan tc~vilderle hırt, trn ·us gilm!elik ıı.lı:,orrlu. 
!l3!l da 50 kih dan ilı:ı:-et o!.ııı ~ ıçcıı "Un , lljyc ~ıl<armı..J~r 
hususi . 1> i~tihı::ılatı bı yıl ycvmı~ ,ini.. ilen şimdi ihtiym· 
sonra 10.1(,ı) lnloya yül=k wlim4! heni f:.tla koııu,~tuıına 
tir. S.ı. • ·ekil Har lliıir !{.,. c.l.'l. ~ı. tarttık!nr.nın lıcpı>ini bır 
rııılcn~'ıı ı nbkyada bir ı;:.nrap kiğıdıı &:.: JQcr. Ev gidip tl~dıa 
fabrik • çılacE ;ı ) ol• ı da b11- mangal ya~ .'.Ll;,'1m. Ortalıgı rhı 

dramatik m., 

TAK Si;Jl/l 

1.01\U:\,' •ünıfımtı... t-alilıi 

raıl:" yııptlğ• ,-·:ı ırııhltt<: dcıin •krky.ıı to·ıkıtruh!ını. 
hır rn~ınmıniyct uJim!<.ıtm<ş.ır. H kk...I lLıcı .' :;fulla.ı. yağlı 

inci!' iatihı;ıtlı>.Ltm 0;rL1.ı?nıak ınüı;tuı.,.nın cmt ~ iı'ıncı: yeri·. 
lJI 

hususuı.t1'"1ü nı -a, de S<?m'l"- ne gelinli. l'°c..ıi<nı·ı d.ı elini 1 •tc ' ' Cılnıi göat~rilıncJ{( ı Mulh'- ıı .. • ıııa~.ı , ...... 
sini vcrm ·l<t gecidmcmi~ ve iki koynunu soklıı. Ii:cndi l:oııdim.• :.ni\cadclı'.. teFlar .. rw.ınclıı.ki aclrını.. y;ırı·1' 
yıl aıa.ı;;nda;;i t.e • .,..Jut hı•ı:ı yiiz lıir şı;ı.ylP1' r.nrı!ılıııurak l:ıi.- müd 
tonıı btıloın~lur. •let ıı.rar..ııı. Nih«"eL ı;ekilC kat· l11P tlelrotı.. Hü~·ü.:< v h yccaıılı lk nıev;lıı .. ·.;1~ 

.., J 1 lla\oteu: it~ i!<ili n .. 'J e ~? liı~nn!ıl; hi.1~. 
Mahalli Hlıırc .'.·.~re. k 1< .• asaba- I l;ıııuıt~ bir kiığıt lir,ı. ı<Jl:arrlı. . . Uııgi.in suat l ılı toozil!ıtlı ı.ı:ıtıı• 

la ııh g<m k <:<' t uyuk koyla :l.i" .A yo i \T!ZIYl'c İl' b<tkka hı. uzattı: iıiaı::••••••llııİm:ıı:ıa::mıı1ı=ı:l!l<~a;::~:;ı;ll"'.; 
sr.tıu!.ır il:ri.ı.~ ctıntk suretıl•.' Haydi, wr üuüı;;. 
yllaycı h:tll<uw ihtiyaçlarını ----'-..;,.-------------------------· 
, \lnii g1.iııuııu karşılamakla lıu. 
1:1nn1 ~ ,.'- ;bu yedG tütünde 
' ( l'i v mııs:ur. ta r, 31) fazla 
satlıynt temin ~tmiştu·. 

Hatay mııhituıdc ciı!r!eu pek 
dcriıı biı- Ge.;~i \O sempati ıı
yaııdı.ıan.B:ı.) Tuı=ı Yııı dak•. !u 
lıu iis.tli .. başatı \'c muvaffaki. 
yell .indtu iitı,ı· saınin1iy tlı) 

ROSERT MONTGO 'M:RV - ROSAL.INJJ 

slıi 2 s ı ı t ey!(l.'l lirccck '·' . . k r~ , Kl reccıi: mera \"! 

!..'llrıı.cal: ncLı bir f;Jıııdc 

ti~ 
( :J•oli~ 

SinetnJUinda 

AtiL! 
~lıTik etmok istt?riz. 

..ı. !,;. !fı.kıwy rtııms•Rmn:m11:mmı:ıı:ıııııırı111m Bıı~iiıı -=t ı ılo tcrrıiliil!ı nmtiıı~r;ıı.sııı11111ımllli.,,".: 

Yol f aa1iyeti 
deı BlfiyDr 

lznıir ·l!nı Asır) r' ikim.ı-ı 
ı.I nı i•zcl y;.lılnciraltı Yolu 

le kad.: r obıı !usaiının 
.... : ı iF.Y: Harareti( 

r" Boct··ılı, 
t~ •ırt k YO• 

Şnnir Tiyatr.osH Kom~di 
3 l\fc.)~S Cum:ı"1:C:>i :ık§anıı :r.ürltl~ 

HAr~IYET TIJCESES r-0 
Jmnnil Diimt;ıı. ii '"" a :. 

ı muma 
S •· Rralh 

N .... ER.İ 

• • J , r .ıva . 'd<r 'r v kt~ 
., "· ~ .i' . Fakat, A-
cı. lı II u c:ı.1 ı:.ub;ır tioo 1 

:ı -ın , " mıra bu gli -
zcl r " ünı.i r ıwyetıeonı;ıı 01-1 ı 

- 1 tlu. 

' ıılı Bu .C. t ır.an bu par-
kı ı 1 • 1: • J.iter. Bu 
•crm·u , 11.'l ı:: 
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P VAZiYETi 
~Telgraf, Telefon ve Telsiz Haberleri~ 

Mi 11 et 
Meclisinde 

~ ca., tarafı 1 inci M,)rl".ıwla) 

r~=~:t. Belgradın ıliSTANBULDAN GİDECEKLERi Ira~ vazi!!eti !Resm_t harp~:;o!:t~tı.= 
"'-Ustteh.Ukeaini gozde tutarak, Bomba~dımanı deki .. _~_u.:11yy1.:°1 =Y·~ teblığlerl brası taziz edlldi Jn ahkem adada bırakmak .&M6lla. 

ecbUri.yetinde kalını§tır. f ·ı A etrafma çok mıktarda asker tah ,_ Ankara, 2 (a.a.) Büyük 
_ lluharebe, h~ kettir ve ha- ta Si atı Tren ve vapur tari"elerini ~ etmi§lerdir. İngiliz hükfun&. Şimal\~~ :il~ Millet Mecliai bugün Refet Cam 
.. çke J tı Irak~ bu .~ ....,_, tezin başkanhğında+ ...... ı..-.... ,.. 
~·~ası artık bü-;bütun ca.. tU'afı 1 laoı uyfada) k / lann gen çeküm~ ıça~ n~ takasında 4tman - uaıyan müf- ceklenin açılmasını ~Bi-
ı-erıcı ıştır. Dün, kazılan bır gul bulunuyorlardı. Bu hücum 0 UY UCU arım lZQ Veriyoruz bulunmuştur. Aksı takdirde bir ler~f~~::eeti~~~. Bu- lecik mebuw Salih Bosokmı ha. 
da t . kabartılan bir toprak n~oda bütün ı:ıesa.ı-et bina - ha~ ~kabilecek ve bunun ........... ~.r & ..... ~u tıraauıt taziz için bet da1db • 
1abili bı~e çerçevesinde rol oynı- larayle genel kurmay dairesi Evvelki gün Karadenm havali-J da kendilerine tahsis edilmiş bir mesuliyeti Irak makamlanna tayyareler, dülmamn motörlU ve )'akta ~Qftur. 
Jıirı- reli. Donen m eralar, ne ne iddi ısa.betler vaki olmuş ve sine giden iki kafıleden başka treıı bulacaklardır. ait bulunacaktJ.r. Maamafih Jrak saitini, kıta tabfidatmı ve ba - u .. -..ı.._ -.....a... n.. 

~rıı:ı! g ıuş kanalların, sarp Dedmjedeki kral aara.yı ile mer- dün de üçüncü kafile Karadeoiz.. l t.l'reııle hareket edecekier hükiımeti şimdiye kadar bir ted 1 taryalannı alçaktan U9M'U bom ~ sonn. "~ .l:Hao 

t~rın, dağların, hatta de- kez garı tamnnıiyle yıkılmış - de İnebolu mıntakasına mütevec 1 Diğer taraftan Devlet Demir bir alma.Dll3 gözükmektedir. bardımea etmiflerdiı'. :~1:-vi~ !:i 
n de uran ordulara engel tır Bu ilk hücumda. Belgradın ciheu fehrimizden ayrılmıştır. yolları idaresi trenle meccani ~unun .neticesi az çok gergin 1taIYJLD ve Alınaa ta,yyanıleri let1er 8l'88l ehkomoıikaf)'orıa 

l etmedi~ini gösteriyor. b a. merkez kısmı hedef it- Bu üçilneU kafileye tahsis olu- sevkolunacaklara tahsis oluna - 1 bır vasıyet mevcut bulunmak • Tobruk *ihlrtmlannı fiddetle mukavelesine ba.ğh telgntl ve t.& 
bu . kudr ti u ve aaımiye- tı az ~iş olduğundan bu nan Ankara vapuruoun müret- cak katarları bir cetvel halinde tadır. bombardımana deYaDl etmlaler - lefiıı ni1a.mnfmeleri lli1ıaf pro. 

~ ifadel r .ıif a uğratamaz. kısınıda. çok büyük hasarlar oı- 1
1 tebi 1000 kişi iken vapura giren hazırlamıştır. İng:illzlMba id6hn dir. Burada tazyikimis fılddetlnt tokolleri ile radyo kommikaa • 

~k, ateş üstünlügü ka.ıan- ıuuş ıu-. yoleu adedi 250 kişiyi geçnıemit- Tren nakliya.tına 11 mayıstan Londra, 2 (a.a.) - Bundan gittikçe arttırmaktadır. Alman yan mukav leleri taediltleriııe a-
&Uta, kta bir mühim amil de lkıncı hücum biraz daha son- tir. Buna. na.zarau meccanen se- itibaren Haydarpafll ganndau bir ay kadar evvel Ra§it Ali tayyareleri, düşmanın dört av it kanun Iayihalaruwı birinci 
._ t '~ nıane\rra kabiliyetidir. ra. saat 10,30 da ~lamıştır. yahat etmek üzere kendilerine ba.şlana.cak ve yolculara yalnız bazı yüksek rütbeli subayla - tayyareeini düttlrmü~Jeıdiı · milza.kere}etini yaparak kabul 
..... tabii ve sun'i minileri yen- Düşmarun bu seferki hücumun- bilet verilen 1000 kişinin yüzde üçüncü mevki vagondan müte. nn müzaheretiyle iktidar mev- Düşman Deme ve Ringui lize etmiştir. 
-=lüe elde edilir. Alman ordt la-· da tc.tbik ettiği ga.ye Belgraduı yirmi be9i seyahate iştirak et- §ekkil hususi ka.tarlar tahsis o- kiini ele aldığı zaman İngiliz - rinc hava akınları yapmıştır. Ha .._""""'"""""""""'.,..,...,,_,........ ................... ~~-
~ ad Ya atlamaktan alıkoyan merk •zindeki binaları ve payı • miştir. lunacaktır. İlk katar 11 mayıs- lralc muahedeeiae sadık kalaca.- sarat hafiftir. Nüfusça zayiat 
"'il llebep, maruz kalacakları tat tın ·a.yfiyelerinden biri olan Bugttn de Karadeniz ve hava- ta saat 12,30 da kalkarak :tznlite ğını alenen beyan etmişti. Bu- yoktur. 
::-aveı:neti kırmak ümitlerinin Du cmıva.k'taki bütün evleri sis- lisine gideceklerin <Wrdtınci1 ka- kadar gitmek istiyenleri iC)tül'e- na bina.en İngiliz htikiırneti Irak Şeriri Afrikada kayda Mğw 
~ olmamasıdır. tematik hır ıwretk tahrip et - filesi hareket edecektır. Bu ka- cektir. ı hükumetine müraeaat ederek mühim bir şey olmamıstJr. 
4kdenizi be . . İta' mektı. fileye Aksu vapuru tahsis edil- 12 mayıstan 16 mayısa kadar İngiliz .kıtalannın geçmesıni te İngtlis Ortaprk teblitl 

)t h . n ms~meeı, ya- Bu mahal ain bombardıman nıiştir. Aksu vapuru, evvelki her gün Raat 12.30 da kalkacak min maksadiyle Irakta bir mu-ı 
~~ sur~klemı tir. Burada -Odilmesırun yeg&n.! sebebi, Al- gün limanımızdan ~nguldağa ~ir tren Adapazarına gitmek is- v886Ua yolu açmak ar&Uaunu iz- Kahire, 2 (a.a.) - Orta şark 
ta Ye d:~fyebn, ona, ~ Şa;~ m.a.n a..n :U"OOilerinin şehrin gitmiştir. Dün bütün giuı yolcu- tıye_nleri götürecektir. 1 har etmiş ve bu arzu.unu bir ~~iliz hava kuvvetlerıain tebüS gu Afnkada oldugu gıbı merkezınden kaçan halkın ö- lannı boşalttıktan sonra akşama ı. mayıstan itibaren muht:elif sene evvel Irak hUkfım.eti ta.r&- ı a• 
aı.e llnkan~opraklahrda 

11
da ge,!llşle- lünıde-n mrt.ulrnak ıimidi ile bu- doğru limanımıza müteveccihen hatlara her gUn birincisi saat fında.n verilen taahhütlere isti- İngiliz hava kuvvetJt"rı, Tob -

"lın ~ azı.r yacagı ~- r ya lltıoa. ettikl rini görmüş yola çılmııştır. Geminin bu sa- ~2.30 ~ ~iğeri 16.4-0 da kalkmak j nat ettirmiftir. Ra§it Ali bu nık mıntakaauıda Acronıa clva
~~1 Afnkadakı mu\' tfakı- olmalar dır. Alman bonıbarclı _ bah limanımıza gelmesi ve ak - ~re ıkı tren hareket edeeek - teklifi kabul ettigı·. cihetle ln-' rmda düşman nakliye va ıtula. 
~lii'&ı eri, sayı ve malzeme man tana clcıi "Kale meyda.- , şa.m 18 de dördüncll kafileyi a- tir. . . giliz kıta.lan Basraya hiç bir ı rını bombardıman etmis ve mit.-
ı...:.=: Uğün~ ~. :men ruhi se- 111 P rkında.n Mılosveliki soka- larak tekrar Ka.radeni2ıe çıkmUl Bu tr~n~er-ln hangı hatlara&'!· hadise zuhur etmeden ibmr e- ralyöz ateşine tutmw,tur. Bir 
~ere veni b l lta.l mukarrerdir. deceklerını ı:osağıda av.u>rı ven "' çok bombaların kamyonlara isa-~ e ı ır ve ya, ya- ğınd '·ı Saviua.k l<ıliae6ine kadar . -. J-~ - dilmiştir. Fakat bir kaç gün son bet ettikleı-i göriilmüatilr. lngi-
a-..·. harp esasları kurulurken u~n n g n bir saha dahilinde Y ....... fadffit yor.;z~yıst b' . . t V . ra yeni kıtaıaraın geleceği bil-1 
~l bu cihette bir örnek ve• bulunan butün evleri ve uığer Denizyolları idaresı, 'beyan· a ırm<ıı ren ezır di ·1.mes· .. . Irak k liz avcı tayyareleri Tobruk üz.e • ı 
._.. Olabilir. bi la.rı tekı..:r teker tahrıp et- name verdikleri ve bilet aldık - h~na kadar, ikinci tren Eskiıpe- ı:ı me:cu~::liz k~~:1ri rinde görülen ve bir <;ok pike 

fl;c_,. • -'· 1 dı B -ı.. 1 ları halde bir çok kimselerin hıre kadar, 1 ak .. d . 'tmede bombardıman tayyarelerme düş 
~n .. ne go··rc, Alınan zırhlı mı:~' <'<LU;cm~ ar r. u m;uıa - b 18 . . . r ara.zısm en geçtp gı n l --r k t kt 

'49"' ı- 'r ... ı..t gitmekten vu.--eıeri ve un- mayıs bırıncı tren Esk1418 maıı avcı arına ıua ~t eme e 
ta.;.._, erinin Tr bhı.a geçiril- 1C' .L ı v pay11.41.11 ırun en ma ".....,.... h' 'k" . .. - yeni kuv\•etlerin Irak& getirıl- 1 .. ta .. al ı. 
~ ltaı ....ı 1 dık mur ve guzel kısmını te.<ıkil edi- lara tahsis olunan vapurla.nn ya ır, ı ınc.ı t~. Kt:ıtahya, ınesine mü.t;aade edemiyeceg· ini o an uç avcı yyar mı ev r 
""" Yan °1 •.au anw nt - rı yan ya boş hareket etmeleri . .19. mayıs bırıncı tren Afyon, bildi..,...iotir 1 içinde düşürmüşlerdir. lng"liz .aı1._ ~ Ptan kurt rmak mak- Y rdu . . .. ·· üzerine vapur s-rerle:rinde tadi- ıluncı tren Eğr' ı· ·~-- · bombardıma.!l tayyareleri dUcı... 

4"11 takip etmiştir.llaakik t•e, Alın nl:ı. · uncu hucuma sut • .. \a ... ~- •• K ı~,. 1 lngilterenın Irak • tugilız .,-
~~cenup doğusundaki ha- ~t ı "O da ba1lan ı lar ve lat yapmağa karaı· vem:u~'"-U· .. 20 .mayıs bır1nc~ tren Burdur, muahedesi ha.kkmdaki n'>ktai maıı mevzile-rini ve naklıve vası-

~1- oldnıiıı gı·bi, Mısır top- hucıtm ~ . gı:ıç vak.t. adar dı:>- Denizyoll n Kla.rcai belki de mec ıln.ncı tren A:k. !·.ır. na;'.arında ısra.r etmesi ve yeııi talıırını bon bardıman enıis!er 
...,,. t B h cani na.kil için "ill\d.'ien sonra 2~ mayıs bırı ı tren Ilgından kıta.ların Buraya illl"aç edil _ ve İngiliz kuvvetlerinin kaı a ha-

~~ doğru sa.ldırı.şın da v ıru .ır. u ucuı~ı e na • hususi 'apurlar tahsıs etmiye- Kadırhane K k d l 
~ Akdenizdeki İngiliz ~- sın ehrın mer'tczı alc• .. er . • onyaya ~ ~r o an mesi üzerine Tr k kuv,·etıeri rel atma miıznheret etmişlerdir. 
"'1111Yetini b ıtalarnaktır. ıç nde yanıyordu. Yangınlar Al cek, bu işi normal sefrrlerle ida- ar~ ıstasyoıılarına, ikıncı treni Habban·.rede tehclitkaı· bir şe- Pewııembe geceei lngıli:: bombar 

reye ça'"'"caktır. Bu b.ususta vi. dogruca Konya\ a d t --ı · B · li :h~L.o bir ru n 'V rec'l rinin dı·cr he- ....,.. "T • • kilde teceaunü etıneye başla - ımnn ayv~erı n,.I{ ~ ma.-
da~--· don ~ma kar~!8ln- d 'er n t ~hlSJJli son der<'ı:e ko· j Jayetle de temas edilnı ktedir. 22 mayıs her iki katar da doğ-! ~ır .Sundan maada mahalli nına ve eaıı n keri hedefi re hi.a-
~&l.CU}l.M scvkiyatın ~u~k l yl ışlmy lu. Bu üçlincU bom • Mama.an nunbka.sıaa nıca Konya.y~, . . Irak ku.ntandanlığı Habbaniye cum et nişlcrdir. Diı.şmaıı tica.rllt 
!'bli rle karşılaşacagı fık- b rdıman o günkü hücumla· g:ldeookler .. 23 .mayıs bmr.cı tıen Mersin,, deki İllgil~ kuV\etleri kuman vapurları üurinc de bir cok bom 
~t ~eyenler, realiteyi dik- nn en müthl!fi ve en ta'bripkan Marmara mınt'.lkasında Mu- ıkıncı tren A~~na'. danına tahrik edici bir mektup bal r atılmış\ bh vapur y. l,11-
lı.....ı..ıı:.vZundcn uzak tutmava lın ,.,. danya ve tren iltisa.kilt> Bur -, 24. .mayıs bırm.cı treıı Adana, go"nde .......... k Habb nı·\ .. ede h"r mıştır. Bir mühimmat d po u -.. ~ • o I:-}t.U, saya meccani sevkedilecck - İki ........ " " 
ba .. _·· edilmişlerdir Bir do- A ım.., .. ta.yyarelen· birtıirini ! ncı tren Fe.y.zıpaşa. • Meyd_!lnı hano-t bu' · lngili'z "•k"'r·ı har0 - da ·nfilak vnku bul 1 u \'<.' bli- ' 
.:-ıınaıun . . '"" stanbulluların ıki gtinlUk liste· 25 b 11 ·1 n• - " ... &.,._~-...... tefevvuku çarpı gı ta ·ıbc ı d l~ laı halinde gderek si hazırlanmı tır. ~ayı.s ınncı tren . og u, ketine veya hava faal yetine mü ~ilk bir yangın cıı.n ı r .& • -
~~ya galebesile talıakA: ık b nı rını alçaktan atıyur ve Bu list ye nazaran nakıl iRin~ ~k~la~~ta ıstasM 1Yonları aı asına, saade edılem;yeceğini, aksi tak- rıa t .} var<:> 1"y1a.nı t rar bom 
nı.:.:· ""'ak bu, bu badire.* ın tr 'y· er'ni, sokakla.rıla şaş- Trak vall\ın.ı ta~ls· oltınmuRtur. ı 1

2n6cı ren 1 a .at~aya:k. . dir&! bombardıman emrini ve- baı dıman edılmi tir. 
;.:~Uslarda ı k' · t• ta k b . ı k h l .. ma'fıs nrıncı Ye ı mcı tren -· . bild' . t' 1 ·ıt ----o--- __ .:-.ı M-- ıa ·ımıye ı zam n ır 1.1 " osuşan a u e- Vapur, 5 mayıs ~zartesi f."ilnü d w ·M 1 receguıı lrnlli ır. ngı ere 
ı..-. -~z. H ta bu Ül!tünl · rı e a.tıy r dı. Uuma ıy da i ,,..,.t 10 da .. 4an numaralı ogruca a at~~ya! el }Iiınin Rafit Ali nezdinde I- M h J J 
~ ... tehı A ., • ._ -s V'l' 21 mayıs; bınncı tren Malat- ·~•- l A s ikeaı b his me •zuu O- De ta, A.rad ramtVar Ve nı- yokulan V(> 6 mayıs sah gilnü ya, ikinci tren Elazığ, brak kuvv--r.uu~ gen ah111:1188ı u eme • Si kıyılara karıp da bilinen \ ıava 1 lcrine dönen bu tay 4461 den 4568 num ı lı yolcu · 28 mayı b rincı tren Diyar- aldwı~a. yaptıga te.tebbWıler 
~~Yetın muh edeme- yar k v tJ bomba h muleleri ları alarak M•ıdP..nva '':'.l 1ıareket bakıra ka ~r olan ara istasyon- na.zarı ı~ba~ alınmamı§.!tr. ı man hedeflen• 
~,~. a.k tekr H 1 r da dooüp cdc.-ccktir. Yol lar, M 1d uya • !arına ikinci tr n Diyarbakıra, 

1 
Londıadakı ~~~~ta. gore I-

tııerjik \' de. >t re ölum. u.çmağa de- vv -"VVV'."-WNVv' vvvv 29 mrı..,,s, birınci hen Diyar- rak halkı.nın .buyuk bır kısmı .• 
~ d--'-a eı atılgan - bır duş- v:::uu ılıyorlardı. . T k ~ d ı..-ı .,~· . İ"' ı- kl 1 1 nın Raşıt Alı tarafından takıp rı•• • • d J, 
... ....~ rı ı reketlere d b ,. ·o u··r :,;Jf1'a ln ı Ut1 ır, 1 m ( 1 en \.lrl Ul e, ed'J ı · ı · l hta . . . ur·•'.liıg•ye e •Juv-&l.:.ı~tı .. . . • Bclgrad nıbardım nıııa ":t ı ,,.. 30 nıayıs. blı inci tren Yarköy, ı e~ n~ıw~z a ey.. rı sıyaseü .n ~ ' 
;-"'._ -g~~ al ra.k gırı,et ılır . - MO ta}') re i ı;1rak C'fm' ir. ikinci tren Yar dcğırmeni, t~kbıh etugıne hukmettn"eeek vefli iir hİlCIJ t.ız&da 
~tnı blus ıkrnal yolunu Elektnk fı rikası ile su leRi lı • b d 31 Mayıs birinci ve ikinci bır çok sebepler vardır. Halkın 

Vilki 
(S.ı tarafı 1 lftol •)'faN) 

e aıtında sevkedolinı. f!lliltere Iıe Amerika, Kanada ve Avua
tralyanın müşterek istihsali b!
yük Brltanya.ya 1 42 ve 1943 de 
havada faikiyeti temin ec:lecek
tir ve o zaman Almanya tarafın• 
dan zaptedilen nıernlıeketlerin 
milletleri ve ha.tta bizzat Almaıa 
la.r isyan edeceklerdir.,, 

Muharip 
ordular 

Bir aylık tayyare 
zay atı bi anço.u 

Londra 2 (a.a.) - İıt'f'tliz bava 
nezaretinin tcbliğJerindeki ra.
kamlara igtina<.lcn bıldırlldiğl 
'eçhile niB&n ayı zarfında düş • 
manın ve İngilizlerin ts.yyare ka 
yıplan şudur: 

Ingıltere üzerinde: Dlifman 
kayıp arı 112 tayy&l'e, İngil~ 
kayıpla ı 3 tayya.ı ~. 

Almanya il7.erinde: Dillmaa 
kayıplaıı 18 tayyare, İngilis ka
yıpla11 106 ~yyare. 

Oıta şarkta: DUfWl.Bll kayıp
ları 255 tayyare, lngilia kayıp • 
lan 61 tayyare. 

lngilt e il <>rinde dUfürülmilt 
olan 112 dU man tavvaresmden 
87 si goce ta.Lrip edilmif ve 87 
den 49 u ece avcılan. 36 i bava 
dafi batarya.lan ve 3 ü de gayri 
muayyen va81talarla diifüriil -
muştur. 

"""'"~~ 

ŞİMDiLiK 

BUKADAR! k: ~ 1 
ri bulunsavdı, ve bütun :>0r lar tahrip 4.'dil ı - lŞ QŞln a trenle Afyo~a kadar, 

1 
büyük bir ekseriyetinin iki mem- bU/UnU/Bbİ/İrDIİŞ/ 

~ ~ıne ..cad r z f rl r f n l n şehir susuz ve ı ık ız 1 haziran birinci tren Bw·la lekct arasında evvelce mevcut L d 
2 

( o .. 
~. Us ilson or lı• ı ~tün k ştır. (Baı tar•fı 1 ı,.o .. ~•da} Kay"""ri ara~ındaki istaRyonla - dostane münasebetlerin yeniden . on ıa. keria.a.)uh- rn:ı~ter a- (B•• tarafı a ihu:ll •vtaQa) 

kıyılar nı koııtrolu al ıı·· 1 l Alm ı y rdı Se nl K """" t u u li ·· k · ted" •· · J8ll m as m arrn ı gene- --·'dık u...k --~--Ülbili . - c:um r esnn.ı..;ınııa an 8Jl a m ve er urumu ra ikinci tren ~ğrtıC'l Ka,,seri- eess s n gorme ıs ı ne ra.l ,. li bert H h .. ve y-1.1 . s:u. at eolll-auau 
rdı. t VJ 'Pcılen Ş('h'ı-:1 n k, rık yardımcı Hastab:ı.kı ı-lar kursu- ' J 1 §Üphe yoktur " 1r oııg ya ıyoı · dükkan ve av sahibi ile konu • 

k Yılarına n '\ie yakın c l'U"ını kurtarm lıFan dır. ye2. h . n birım•ı t l{ Ecnebiler.~ . ndi l I~tl.enbe.nkl ooukıntil r.dekı şunca aklımız başımıza J;eldi. 
da athyan rruz r- I• ız rine · t • t k '>ir <'- Kursu, Yanlını Seve ler ce- .. k.a~~ · s· . ren ayae-

1 

çdn.nlıyor ma ~\·re erını 1 \_: azım- Daha mart bidayetinde hem 
ta ...... _-un, kara ilahlar nın a- ki d :ı~. a.çmI ı. rdır. A~m ın miyeti umumi kalibı Bayan.Afeb n, 1 ınc~ ren 1

' ~s,. . . Beyrut, 2 (a.a.) - Irak ga- dur. Bu maue\rreler m ut l\t>l <>- dılkkanımın, hem evimin kontu-
~ at.eş ve ölümden k'trtul- tavy it ımr. Belgra.d rıva · rure bir hitabe i!e ıı.çmış ve Türk 3 hazı~n, bır!ncı ve !kıncı zetelerinden Elahval gv.etesi- laralt şunarl olac:aktır: ratolannı birer sene tecdit etn ·,, 

...ı~~ .adalar yoluyb Süv va nndaki s vı·.ı leri bom. ı.rdı - kadınlığını vazüeye davet et - trenle d~grucab. ~ıv~sa, nin verdiği bir habere göre I- 1 - Mumkün olduğu takdir- bulunuyordum. Ve mal sahipleri 
-.,:~erine ,,, 1 beb d b . t· 4 hazıran, ıııncı tretı Sivas, k h'"k. t· lek ttek' de L byadlki ordu tı u ~aıtvi;\ie 1 h unt 1 
... -~ sıçramasına ıhtin al ,1Uan etme erm n se ı e u- mış ır. ikinci tren Divrik, ra uhtelit u.~ ı r~ <.>al ı etmek ve ayni za. a da Trak _ pe; aklı ve pek te kan o a-
lıit- ın-..'. deniz erin sahıbi olan dur. Çiuıku halle f1eh~r haric.-foe Bunu müteakıp, MilltMüda- 5 haziran, birinci tren Çaplı ın bmilue~'3~~1 ~rdee çıkı - yada Tüı·klere kat ı klıvvetli ve rak bt>nd<ın bu paralan istiyor • 
•- ~eketin de muharrı'rl·~ı·ı·- "tkara.k buralarda sı21nak yer- faa Vek:.. 1etı·, Sıl1hat l)aı'r"'sı· Re- 'k' · t ç ı K h şan ecne erı ış erın n ç ar- }ardı. O zaman anladım ki biz 
~ .: "' • • Al "' ı ıncı ren ap ı cma ara is- k · · "dd tl tedb" 1 al 1 toplu bir hücumda buluıımnk SU· ~-~Caba den' h.k. · et' . ler aramı. bı.rdır. isi General MazlCım söz almış, tas onlarına ma ıçın ı,ı e ı ır er - . .. . .. bu şekil ve eerait altında bura-
,..~ de .. •~ı~ 8 ın1u. Y ınkın Sa' a ve Tunıı nehirleri üzerin- Türk kadınlığının milli müda - 6YH · ' bi · . · . . . mıştır. Maliye komısyonu Basra retıle Suvenı zapta t<>şebbus ey- dan gidemeyiz. Nitekim de ilk 

uu .. .... çevre ıyen a- d k k ül' .ı k k azıran, nncı ve ıkmcı 

1 

lima id . ·ıe d . 1 .. 1 • d ı lemek .~ ı..:..:- ..ı-
~ ~:-- ınaaa . . . . e ı opr eruen geçere ır- faadııki mühim rolünü anlattık- trenler Erzincana kadar ara is_ n aresı ı eruz ,.,..enn .e ., · . . kafıle listesi aru11.~a umun ~ 
~ değ lllli.re_tuıı de temın 1 hlra yayılma.gtt koşan ahali ür.e- tan sonra sözü Mılli Mücadeleye 1 tas la.rina ikinci tre d - çabpn y~bancılann büytik hır .... - Bu teabbüsle hlrhkte ba- isimlerimiz bulunduğu halde gi-
1\....... 

11 mıdir? rine de şiddetli mitralyöz ateffi ~rmiş, hiçbir yerden işaret E~~~· n ogrnca ı yekuna bal'~ olduğunu tesbit et.- !:1 ~.k~enizlnd~i İngıliz deniz demedik. Bundan dolayı da 
~ ~liyeti, kökleşen açılmış ve kö~ıiller lizeri~e ~ ı 1 ve davet olmadan Türk kadın - ' . . . . . · 1 miştir. Bundnn başka Irak po- uıwunu ele geçırmek rnaksadıle aon derece üzülüyorum. Acaba 
~ dalere göre, bir kürre parça lunan zavallı ınsü.nlar kelımenın lığının sehir şehir, köy köy, na- 7 h~ran bırıncı ve •kıncı tren tisi memleketten çıkanlacak bir 1 pa y Li7.eriuden -bir y tle ~ bir çare bulunamaz, şu 
111111'. Pak ebluk~ını temin edebi- tam mArLl iyle. ~k:il~i ll'"rdir. sıl sıhhat teşekkülleri vücude ler Enın?awı kadar hareket e- çok yabancıların bir listesini bulımm~k.Bu U2şcbbiis ,. lnız Ce konturatolar işi halledilemez 
!l.. tt. .. at, teniyet, yeni J::arar- Almanlar, keııdilenne lüzumu o- getirdiğini anlatmıf ve icap et- deceklerdır. tanzim etmiş bulunın::ıktadır. beliJttar1kın mul~ın1 ueğil mi?,, 
~~azına ve bu kanatlerden lacak olan bu köprüleri tahrip tiği takdirde Türk kadınlarının -o- Pyni zamaııda T nca ile paıı - Bu vatandaş hakhdır. 
~, ~ bağışıamaya mecbur etmemek için buralara bomba istikbalde de bu nev· ca.lı.şma - Afrikad~ 1 8 k 'k • yoJ Fasının ışga.lini de t~ m -ı 
~l)~~~if~yetlenne ~~~lgrada hava hü- ~~=~~ ~::::::i :.:.!~: ş an ası 1 ramıye- mı:~~~!~ depolanm ele ge 
'ııl-~rt işi ç emıyor. Ha- cumu yapılmamıştır. Fakat 8 w tebarüz ettirmiştir. • harp s•ın•ı kf"zananlar çirmek ve Kafkasya petrollerine 
'-l~· ~ . ~ ol~ak~ herde- nisan günü Macar tayyareleri Kursun açılma merasiminde ci 1 doğı u bir yol açmak. Ukrauya-
~ ~ ~ bır Sıranaik .ordu- gelerek, hiç bir hedef tefrik et - · Reisicümhur 1nönünün refikala- (Btıı tar~fı 1 ı,.c 1 aa)'fadıı Ankara, 2 (a.a.) _ Türkıye ya ~ücum e~mek, b~ s~rf ~ir fa-
~ ll~lt!r ve hala tak- me.ksızın bütün şehir üzerine n BA.yan Mevhibe de ha?Ar bu - narp malzemesı kaybetmeleri U- İş Bankuuıın kllçilk tasaı nıf ~.ıyerle-!1 zı} adc bu· ımkin ve 

lfty, tedir · bombalar atmışlardır. Macar lunmuş, merasimi müteakıp sa- zerine birleşik Amerika devlet .1 h lan arasında tertip eyl -ı· ılıtima.ldir. 
t:~k t ~alan, kürrenin ttç tayyareleri bu akını yaptıklan yın Bayan :Mevhibe İnönti, Cebe- leri Hind Okyanusu yollarını ta- d~~Ml ikramiyeli plfı.nı:ın Bütün _bun~ar g~uı p~il~';-rclı.r, 
ha~ :1'Çasındadır. Kat·aların zaman Belgrad esasen bir ha-, ci hasWıa.nesi kadın kısmını zi- kiben donanma ko.rakol gemile- mayıs keşidesi bugün banka u-ı fa~at. Hitlenn .~ı~~ıde. ıyı te lılı 
~ otördUr. Motör ki mu- rabe halıne gelmiş bulunuyordu. yaret etmiş, hastaların hatırlan ri himayesinde Kızıldeniz yolile mumi merkezinde ve noter hu- edılmu, asker surulerı mevcut -
~ )ı Zlrhlaııuttır, ~a yer- Enk&.Z yığınlanndan dumanlar· nı sormuştur. Mısıra süraile malzeme gönde - zurunda yapılm~tır. Keşidede tur. 

ada Ylldırım süratllıi çıkI}'Or ve sokaklar cesetlerle Keza bugün Sıhhat Enstitü - recektir. kazanan talihlilerin isimlerini, 1 """""""""fV'o."-A..fV'o."""""",..,,.,,,"""'"" 
t..: ıa ..... _ .- r. Şimdi, kırılma- dolmuş bulunuyordu. . . 1 sünde bir dikiş kursu da açıl - Kah' 2 ( ) 1 hesap numaralarını ve bulunduk '' T 
~--'11'1 ku B bombardımanla- netıcesın mıstır. Kurs. bütün kadınlara a- ıre, a.a. - ngiliz or- auvı·rı•efk~- tı 

Görülüyor ki bu vatandaf 
haklıdır. Ve muhakkak sair 
gitmiyenlerin ekserisi de böyle 
bir vujyetten do~-ı pri kal
mışlardır . 

~"ilhakika konturatolann feab 
edileceğine dair bir Jwuuı li
yiha.eı meclise havale oluıunut 
bulwnnaktadır. ŞtipbMis bu
da hükfurıetimillİJl d1ll'tJİD ve 
müdebbirlik va.sfıem en büyük 
nişanelerindell birini daha teşkil 
eder. 

Ancak ıu da lazımı ~ ~ \'Yet de budur Za u • - ıktı ı · 1 ta
1
. _ tark. umwni karargahının tebl ları merkezleri bildiriyoruz: ., .ar ~ u açJııak . t:iy: • 1 • de takriben 20.000 kişi ölmüş - ç r. etiyen er. burava gele - ığı: 1.000 liralık ikramiye Bursa- yıldo .. num" U .. 

~:-bu ~ en er, tür. Bundan başka muvakkaten' rek askerlerimıtt iç ea.ma.,ırlan da 4203 numaıalı hesap sahibi Ancak şu var ki: Bu kanuııun 
! ~. cevap ve alelacele kurulan hastaha- dikebileceklerdir. Libyada düşman bütün gün Ahmet M. Naım'e isabet etm"ış _ Tas'Vıri Etkir refikimiz dün müzakere, tasvip veya kaıbu.lünil 
'1..~~ .Deler yaralılarla dolmuştur. Bir Dikiş kursunda bUvük bir ka- Tobrukun dı' müdafaalanna hü t' 33 üncü yasını idrak etmiştir. bir hafta, hatta bir güa bile de-
~ \rey ~ Sicilyadan, çok ölülerin ankaz altından he- dm kalabalığı mevcut idi. ~~':~f~~:1:~!ı1"bif~u~~e:; 

1
r 8~,,r yüz lira kazananlar: İz- Tebrik ve uzun ömürl~ temen- ğil de, bir saat ma.eleai olarak 

~ a angi bir is- men çıkanlma.aı kabil olmamış larda bulunm\lflar ve di1cımanı mird. ş ·fika (116531. Üsküdar- ni ederiz. teliıkki eylemek te çok ilabetli 
118.rkaıı kuvvetlerin ve bu kurbanlar bombardıman ra eebirdea. ~kilmi@Jerdir. Gee- 1 - da Tı.ra-il ( 1350,. • -o ve vrrinde bir hareket oluıdu. vasıta 12 ,,,n.. .. :n- .... ..,,. ı--ı- geri atarak 1 tank ve insa.nca I J 

1ı ve kuvvetle dan tam 6 
... ' sonra gomwe- =--~=u=~k ~: bir çok zayiat vermi.,ıerdir. rn-' İki y""~. t>lJişcr lira kl\amanlar: 1 "1 Bankasında yaz Şu muzt.a.r ~ vat:an-

~ ltçlıihrlediarpk""" Pvliıılannme nı·ha bilBomi,mlerdbardlr~-andan sonra der- da k buıLk ı-... tır , .. "-k"" ğer bölgelerde muharebe devam Ankaıada Sezai (24132). Anka-ı mesai sa~ttleri da.ş~ara; ya .e. ~ı..~P. 
~Yak ~ yet ,.... r as er ı ... "'9 • ';ıf ....... u etmektedir. rada Sadettin (35983). .. lar ılave etmeden, itlerini .aw.uet-

~,.-........ - laına akan kuvveti bal g&nWmeyip açıkta kala.al bu koca eeb.ir yiyeceksiz, susuz, Yüzer lıro. ka.zaıı&nlar: Zon • Turki~e İş~ı A. Ş. dH: ~olmak, bütün milletin en 
laY•i güden "ada e· ı ceeetler tefessüh etmeie başlg. ıpkaız, ilAçıu kalmış ve ttiiyUk 1 Solluı mıntakaaında keşif 1 'akta Beh. İstanbul, Galata. Beyoğlu şu- bilytlk arzulanndan biridir. 

~teaıtebdit· 'kuleriniv.' etle&-kKı~ mk·~-~~-~vahayıy-~ı·!.~~, !ı:_~~ -~iht.ı"yıa"~.:.. Be&-Tu- mdlrüsademel. eri devam temekte- ~~rd.1 Felımıt~:~~i~ ?{~~)~! bele iınizle Beyazıt, Ka~:L; Ve.,..etaıeyiski hlikWae-
.,. .. -.L. "'= -,,,~ ~u.ı .... Y- ua7 - -- 6 .-. D1U&1 - ~IAl·wı K 1 Mz Üskilda.r ajaıılanmll'. ~le · timfzde ayni mefktire ve eme1Jo 

, ı............ . al'll- t.eh1ika tetkil etmift;ir. na ve Sava nehirlerinc:Mın temin Habeşistanda yollardaki tah- aaııcjyiın le hs !.l (lO~'n, 5 mayıa pazartaili giinilndea bu hl.lBUSUll halline ~. 
tıı....:2 ~ktl. vazıye....__- Bır' ka.; gün 80 .. _ ....ı.- A. ---""'·..: ~..ıı- k ı-......... 'batı ta · · . Kadık~yünde Sabiha !~18), Be 'ti"-- . . "----...... .._ un u.&• v-u• ..- ~Y~ a .. "9W. 16 dan n n mırı memnunıvC't veri- - ,.~ ı """"~ y z mevsımı muı.._ • .Ancak ili!' tere daha tekrar ade-
-.ı 9areaı bulanma.. nm Almanlar hayata kalanla- ., yaşına kadar olan Belgrat - oi bir ~.ttmişür. Kı- ~~~~~~s~~~:>ı . .:ı ), Aıı·ı betiyle şu saatlerde açık ola - lim.. Buntın her ..,,.. •Vftl 
~rk~ Bu emelin hu- ra, yara.hlara ve aımen zerre lılar lJUlleri ve yarahlan topla- talramııs (Bahri bir) ve (De- BundA:ı başka m 'ıf ubc cağmı muht.erem müşterileri - bir gün ve Mat meeele8i ofal'at 

_..._. bete; • <:ok zaman kadar allb. ~· m&k ve enkazı kaldırarak BOkak bop) u işgal etmi1şlerdir. terdeki ,irm.i besa mize bildiririz. telikki edilmesi llzunchr, y~· 
daha <:ok ıatıraplar Alman kıtaJan yağma edıilebi - lan temjslemetJe mttkeDef tu-ı Cenupta. harekAt memnuniyet ,,er ııra - yetmi h HergeUn 9.30 - 13,30. bu en hslltea Mr ftllifedjr. 

lecek her şeyi topWdlkta.n son- tulmueJıırdu". verici bir tanda devam ediyor. ylrml,je!' Ura kuaıın11e:~rdır. Cıımartesi glaleri 9.30 - U.31 llUll.AD 3U1'0dLU 
~ 
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Yazan : Süheyla UYTUN 

:rstanbul 
19 Mart 941 

Gün ve günlerdenberi etimi, 
bmiğimi velhasıl bütün benli
ğimi kemiren şu mahut Ye men
hus dert aea.ba ne zaman sona 
erecek?! .. Ve ben ne zaman s
Jı:i ha.yatıma avdet edeceğim; sıh 
batli, neş'eli yıldız olacağım?!.. 
Bana. öyle geliyor ki bu hasta

teşkil ediyor. İnsafsız bakışla
rın albnda ezildiğim, inlediğim 
zanıa.n gu dakikayı kat'iyyen 
düşünmemiştim. Halbuki §İmdi .. 

Yarın doktor Nejatla evleni
yoruz. Hudutlarım.ı.zı çevrell
yeıı dehşet coşar ve kükrerken 
kendimi mes'ut bir günün kuca
ğı.na atıyor ve defter.mi kapatı

8.00 
8.03 
6.18 
8.45 

Prornm 
Halıerler 

Müillı: 

Ev lı:admı 

* 13.30 Pn>cram 
13.33 Mtizll<. 
13.50 Haberle!' 
14.05 Müzik 
14 20 Mflzilı: 

15.00 M!lzlk 
15.30 Miidk 

18.00 Program 
18.03 Jıfüzi.lı: 

18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 

19.50 Milzilı: 

20.15 Radyo 
gazetesl 

20.45 Müzik 
21.lS Konuşma 

21.30 Müzik 
22.30 Haberler 
22.4~ Müzik 
23.25 Kapan ıs 

iLAN 
hk artık ebedidir. Ne tabia.t ka- Stlheyll UYTUN 
nunları ve ne de tıbbi etüdler ============= 1 
ebedileşen hastalığıma iksir bu .,,._"""" ___ _ 

yorum, 

Motörcülerin nazarı 
dikkatine 

1i1Je~;~eş yuyüzünü ter li ~ LMlt.C 1t.i}_ 
kediyor. Bu günüm de bir evvel-~ 
kinin benzeri olarak geçiyor. 
Sağında., solunda inliyen Jıa.sta
Jar, koridorda duyulan ayak 1 
sesleri... Kimi sert ve asabi a... 
dımlar, kimi sürüklenen terlik- 2 
!erin boğuk s.-ıdalan.. Bazan a- 3 
meliyat arabasının devamlı çığ-ı 4 
hğı duyuluyor. Kulak zanmızı 
parçalıyan bu ses kalbimizi 5 
deliyor, hurdahaş ediyor. Ilir 6 
köşede ameliyattan yeni gelen 7 bir hasta bağırarak ayılıyor. 
Diğer köşede bir biçare ıztıra- 8 
hından inliyerek bayılıyor. Ne/ 9 
müthiş sahneler yarabbi!.. Ben 
bunlara ne zaman alışacv.ğım '! ! . ~ 

12345676~ 

iT 1 1 1 1 il 
1 1 1 111'.!I lf! 1 

1 
1 ! ' 1 1 ı• 1 
1 

1 
1 1 • ' 1 1 

;ıs, 1 1 ,GI 1 1 

·~· 1 •• 1 
• 1 

•I 1 I• 111, 1 
1 1 

1 IB 1 1 1 !il 
1 ! 1 11 :mı 1 

1 

Soldan Sağa : 
1 - Bir çiçek ismi. 
2 - Duvarlara asılır, bir 

Bu sabah lıaı,tahaııenin bah
~nde gayesiz adımlarla <lola
ıpyordum. Elimdelti kitabı sıkı
ca tutuyor, be<lbin düşiinceleri 
me dalıyordum. Ben böyle dal
gın ve halsiz ilerlerken omu
.sumda bir elin dola.~lığını his
ııettım. Baktım; doktor Nejat .. 
Mi.nasını anlıyamadığım bir te
bessümle gülüyor ve elimi sı- j 
karken: " Nasılsın küçiık ?,. di

11por. 
3 - İçki içilen y-.' 
4 - Ceddini unutmıyan. 
5 - Ters "Zaman,, noksan

sız. 

6 - Yağmur yağınca hasıl 
olur, kör. 

7 - Bir nida, bir geyik cin
sı. 

Tavı;ıancıl nahiyesinin bu sene 
1 Jı.i takriben 10000 küfe kiraz 

mahsulünün İstanbul Meyva. hA- 1 

!ine nakli münakasa il<' talibine 1 
verilecektir. İsteklilerin 5 Ma
yıs 1941 pazartesi günü Tavşan
cıl ihtiyar heyetine müracaat -
!arı. 

,'"Yeni Sabahın,, 
) ilan fiyatları 

Kr. 

Başlık maktu olarnk 750 
Birinci &&yfada santimi 500 

İkinci " ,, 350 
Üçüncü .. " 300 
Dördüncü ,, ,. 100 

Beş~i Jt " ı 5 
Altıncı ,. ,, 50 

Kelepir irat 

YENi 8.&BAD' 

Sıhhat memuru aranıyor 
Türk Hava Kurumu havacılık dairesi için aptıdaki prtlan hdz ol

mak üzere 75 lira ücretle bfr sıhhat memuru alınacaktır. Taliplerden ts
tanbulda bulunanlann Türk Hava kurumunda havacılık müm...ntiline ve 
diğer mahallerde bulunan!ann ıht. Aııkarada haca ıhk dairc9i ıenel direk
törlüğüne müracsatları ıllıı olunur. 

1 - Sıhhiye mektebi mezunu olmak 

2 - Yaşı 40 dan yuUrı bulunmamak ve faal b12'nete elverif"H olduğu
na dair tabip raporu bulunmak 

3 - Şimdiye kadar çolışmııı oldutu yerle:dm nrilmlş b'i bal lt~tıa
nnın bulunması, 

4 - Kabul edilecek obm sıhhat memuru tn&ıil. kampında lol!hı:bıa 
edilecektir. (3313) 

lstanbul hava mıntaka depo 
amirliğinden 

l - t1ti ad.t elektrik grupu telen11atile satın ahnacaktır. 
2 - Kat'i teminat1 olan c615> liranın Bakırköy mal müdüclUğüne yatı

tırılarak makbuzları.lebi.rıikte6/5/1941 de saat 15 de Yeşilk:öy hava mıntaka 
depo Am;rliği satın alma komscyonunda bulunmaları. (332!1) 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bedeli (1400) lira olan 5000 Rulo tuvalet kAğıdı (9/5/ffl) 

c:wna günü saat (10.45) onu kırk beşte Haydarpaşada Gar bin:ıaı dahilin
deki komisyon tarafından açık eksiltme usuli!e satın alın~. 

Bu ite girmek istiyenleıin (105) liralık muvakkat teminat ve kanunu.o 
tayin ettiği veuikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyQ.fta müra.. 
caatlan azımdır. 

Bu ~ ait şartnameler komisyondan param: olarak dailtılmalı:tadır. 
(3155) 

••• 
Vagonlann tahmil ve b!ıliye müddetleri haklı:mda tatili edevlıt tari1esl

:aııe yeni bir zeyil yapılmıştır. 

Bu zeyil mucibince senenin bütün aylarında ve her iil:asyouda sar
mçlı vagonların tahmil ve tahliye müddetleri c6> ve diğer vagonların t:ah- I 
m.n milddeileri c5> ve tahliye ıntiddetleri c4> saat olarak te-sbit edilmiştir. 

Bu saat1erde araya giren öğle tat.illeri dahil ve arabalarm kapalı kal-ı 
{lılı muayyen gece saatleri ve resm.t tatil günleri hariçtir. 

Bu tarife zeyli 1/6/1941 tarihinde mer'iyete girceektir. Bu t1tribten 
itibaren 3/10/1938 tarihinden mu1"be~ tarile zeyli !Jğvedilecelı:!ir. 1 

Basmahane ve Alsancak anbarlnrına vurud eden tam hamuleti vagon
larm, evvelce il3.n edilen sartlar clahil,inde, idarece tahliyelerine 1/6/19-41 
tarihine kadar devam edilecektir. 1 

1ı.n1irde c.Alsancak. Kemer ve Basmahane> tam "'lagon muamıelesine 1 
;tAbi h<:-ıınulelerin tahmil ve tahliyelerine dair olan D. D/509 No. lu tarUe 
1/6/1941 den itibaren tatbik mevk.iinden kaldırılacaktır. 

Fazla tafsilAt için istasyonlara müracaat edilebillr. (2381) (ıU8) 

• 

KUIUl Y CEMiYETi 
Umumi Merkezinden: 

1 - hami (250) lira~ lı:ııdar a;ylık '1lent 1119 a~ 
lllMkeıı. tazmi-u ffrilmıık irsen, • Kim.AY ()solyeoo 
Umumi . Merkezi 

MUHASEBE KONTROL SEBVl
S/NE BiR ŞEF 

alıDIM'Sktır. 'l'a.ttplMia 
liznndır. 

:A - Yilkllek .ınel<tıep menma olmak, 
IB - Askerlikle ilişiği lıalnnmamak 
O - Devlet devalr veya mtte&S h,;d& Wf'& ._.,,....ı. 

uznn müddet mııh•selıe ve muamelat wWıleriıade tefli" 
VC)'ll müdürlük gibi wzifeler gö.nıriiıı cılnıM, 

Ç - Sıhhati tam olmak. 
2 - Talip ol&AJalı:larm, bir mektupla, me""'1t mıe~ 

diploması, çalıştlldan yerlerden aldıklan Bo11801 ııt..leri « 
veı<aiki milslıib>leri w iki kıt'a fot.ognı.tilsi ve bir nüsha. W 

ciimeilıal vaıııJuı.la.riyle birlikte, 10 Mayıs 1941 1arihlne J;j>' 

dar, Ankanw1a Kızılay Oerniyeti Merkezi Sicil Mödür!Uğil' 
ne m~ elmeleri ve mürseaat mektubunda Jı.eruli Jı&lı• 
la.nnda. malftmat wreblkıoek tıınmnuş ilç ıratm isim ve ııı11' 
vazzah adreslerini derceylemderi lizımdır. 1 • 

Tahsil dereoeleırt nıımn dikk.at.e almaııı.k, IB'VSO!t matJıı· 
beyi hah olduklan enlaşılan tallp'1ıria 1aaddödü baliJ1cl9 

araJramda bir mü."""8 n açılacaktır. 

POKER 
Traş bıçaklarile Tt 

olmak bir zevktir 
Traştan sonra cilde 

yanıklık vermez . 
Yüzü yumuşatır. 

Der (yerde ısrarla POKER ~ 
bıçaklarını isteyiniz. 

)'-Ordu. 
Küçük! .. Tulınf ı;ıey. On sekiz 

;yaşındaki bir gl'nç kız nasıl kü
~ük olabilirdi. Başımı kaldmp . 
acı bir tebessümle cevap ver • ·ı 
dim: "Küçüğünüz iyi doktor 

8 - Bayramlarda. yollarda 
ya.pılır, kaldırmak. 

9 - Oamilerde okunur, arka-
da.ş. 

Ca~oğlu fırını karşısın
da asfalt caddeye nazır ecza
hane ile üstündeki ö,..er oda,. 
d&n üç katlı dai1'e satılıktır. 
ı~teklilerin mayısın dördün
cü pazar günü akşamına ka
dar a.~j!;ıdaki adnıelere mö
raca.atlan. 

·._l _i.s_ta_nh_uı,_Lo_ra_zım_am_irl_iği_s_aıı_na_lma_k_om_is_ıo_nu_ndı_n---=r~ Ticaret Ofisine Müsabaka ile 

bey., dedim. 

Y ııkandan aşağıya.: 
1 - Vapnr odası, bir harfin 

okunuşu. 

2 - Felaket bir mevsim. 
3 -- Yalan, su taşır. 
4 - Yemekhane. 
5 - Tahlil. 

1 - Taksimde Şehit Muh· 
tar caddesinde D<>mirkurt 
apsrlunanmda (5) nnm::ı.ra
da merhum Rifat Zühtü 
bey Mlvoesi bayan Sallllıı. 

2 - YakacıJ..-ta Ayazma 

Ne garip adam bu. Şimdi gü
ler ve konuşurken, bira.z ö•ınra. 
ciddileşiyor ve somurtuyor. 
:Veya bir dakika evvel şakala
eırken şimdi tamamen akRi bir 
adam oluyor. ı 

Karların üzerinde geride bı
raktığımız ayak izlerine baka
rak dolaştık. Hastalığımın neka
hat devresinde olduğıınıu. belki 1 

kısa bir zamanda bu muhitten 1 
ayrıla.cağımı söyledi. Bunları an l 
latırken yüzü derin bir tebes
IJÜln ile aydınlanıyor, benim se- 2 
vincime iştirak ediyordu. Ayn- 1 3 hrken elimi avuçlan içine aldı. 
Bir,ey söylemek ister gibı bir 4 
hareket yaptı. Fakat sonra 5 
vazgeçti. Ve hemen yanımdan I 6 uzakl:ıştı. 

6 - İyi değil, otuz gün, 
7 - Kadınlar giyer. 
8 - Bir nota, işçi. 
9 - Tramvayı yürüten. 

(l!vvelkl buJm.canın haUI) 

1 2 3 • 5 6 7 8 9 

MÜ SıA BAKA il 
ASii LllLEiKE 
DCIN'• TIAIÇı•ls 
EBEIGÜMEIC 1 İ 
N AKlf iy E •IE R 
r~ L I'! ylri T t IN:o 

caddesinde (86) numara.da 
dükkancı Bay Muhiddin. 

iM DOKTOR-..g 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dahiliye Mütehas3ısı 
Divan yolu 

[)cmekki artık bu IBtıraplı 7 Sahibi: A. Cemalettin Saraço~lu FAK İıRliilKlliL 
muhitten ayrıla.cağım günler 

1 

8 E M R A N U 1 Neşı·iyat Müdürü: Ma<:it Çetin 
7&kJa.şıyor. ı--- f. Ş 'lJ ...,1- ~ı Baeold•O• yer: (H, Bekir Gürsoylar ve 

İstanbul 9:;,•~'•:.'~~-~~~~~·~ '~~J;.~-_'.._!.A'.:._c:_e~m~alettin Saramıu matbaası) 1 

~1ta::r~~~c,ı~'.-t1~iı~f ai~~ l~~;' ,;..-_I._s_t_a .. n..-b;;;-u;;;.;;l;;,,B_.;.e~;;..i e ... -- _d_i_y_;~_s_i ... -... I ... l ... i~~n..;-1 ... -a;;;;..r.;;ı;;;;~, ı 

ET f ,·aT 

ladıgım cümleler tebessiiınle ni-
hayete ereccler. Akğer sJ.adet 
ve sıhhat ir,iııdc insan lıodbiııle-
11iyonnuş. Hastalık ,.e ı,;tırabın 1 
elemli m'in1sı ancak onun kin
de yn.«anınca öğreniliyoımuş. 1 

İşte ben de. sılıl:ıat ve aaadet 
meflıumunu·ı ifode ettiği ııesne-1 
yi şimdi anlacLnı ve şimdi tak
dir ettim. Hastanenin beton 
kori<lorları bana bir sır t~\'di et
tiler. Mukaddes, kudsi ve ebedi 
bir sır ... 

Hangi h.s, lıar.gi kuvvet ba
na bu satırla:ı yaz<lırıy,ır? !. 
Bilmiyorum. Yılr.ız saad··,;mııı 
namütenalıiliı6i içinde yıiziıyo
rum. Binb:r g-ecc masallarında
ki peri kızları gibi oradan ora
ya. dolaşıyor ve gcziyorucı. 

Hastahaneı.i.~n ayrıldığını gün 
ler h<1fızanırlı uzakb.şaıı bu· ha
tıra. olarak kal-dılıı:. B:ı.zan silik ı 
bir gölge, Lıı:mıı lıeybl'tli bir 
heyula gibi giızlcrimin üstünde I 
tecessüm ediyorlar. Hayır, o 
günlere ~krar dönmek i~teıniyo j 
rum. Hatta düşünmek biie ... Es
ki benliğimi bu hn, madtlil~~cn 

1

1 
ben tekrar bedbin düşüncelere 
dalmak ve o günlerin talıammül 
llliz ıstıraplanna avdet etmek 
istemiyorum. 

Hast3.haneden ayrıdığım gün 
Be bugün neka.dar büyük tezat , ....... --~--l~ 

Emlakişten: 
Arkadaşımız Ekrem Göç
mezin saygıdeğer eşi bayan 
Mergube Göçmezin vefatı se
bebiyle kıymetli ölünün hatı
rasına hürmeten müessese· 
miz bugün kapalı buluna
caktır. 

, 

\'esaiti nakliye re-iminden borçlu olmasından dolayı tahsili emval ka
nunu hiiktimlerine tevfikan J(adıköyündt! Caferağa mahallcşinin Gülbabçe 
sokaı"::ında 41/1 No. da hususi garajda hcıl"L'! altına alınan eski Maltepe 78 
ve :yeni 2235 plAka No. lu ve Krayisler markall işler vaziyette taksi otomo
br 7/5/941 tarihine nlii .'.ldif ço.ırşamba gUntı ~-;ık arttırn10 suret.de ma~-
lindt! ~atıl1ı1cağı ilAn Q}unur. (3·i:'l7) 

Tatımil• 

bede.il 
ilk 

teminat 

••• 

1190,00 89,25 

486,00 36,45 

?\l·Jt'>r!ü vesait aki.inniliitörlerinln tamiri için alınacak 

7000 adı.·t tahta sepcrat0r. J 

lf:as~h:ınt."'lcrin 940 mali yılı ihtiyacı için alınacak 270 
kiJo tc.•re. yağı ı 

Tahmin bedelleri ile •Jk ~t.. tıirwt ınikhtrları yukarıda yazılı işler nyrı 

ayrı atık eksiltm~ye konul..ınu~tur-. Şartnameleri Zahıt ve Muamet.lt l\'füdür
h.ı~ı. kaleminde gOrtih:biJir. th..ıle 12/:i/1941 pazartesi günü saat 14 de daiıni 
trıcürr·cndc yapılacakt~·. Talipleıin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 
941 rtJna ait Ticaret Odası "''-'· kalarile ihale günü muayyen saatte daimli 
encıiınende bulunrnaları. (3240) 

--==-· --=-=-=-~======= 
Hadımköy satınalma Komisyonu 

reisliğinden 
1 - Aş:ığıda cins ve miiltarı yazılı ereste 15/5/1941 il.inil f:aat 

kon·üsyonumuzca münakasaya konmustür. 
2 Tak~rrür eden fiyat Ü7-crir..~len o/o 15 ıem;nat alınacaktır. 
3 - Evsaf ve ~:ait ber &ün mez\..:üı: komisyonda görülebiar. 

P.1ctre mlk1ba Eb'adı 

60 
30 

120 
50 

100 
3( 

4,00XO. 25X0.08 
4,00XO, 25X0,03 
4,00XO, 25X0.02 
4,00XO, l~X0.08 

4,00XO, lOX-6,0C 
4,,ıoxo, lıxo,12 

(3441) 

İstanbul hava mıntıka depo 
amirliğinden 

1 - clOOOO> cam matra.ya kılrf ve teferrüatı yapılac.o.kbr. 

14 de 

2 - Kılıflar hava rengi kalın ltıılık elbise kuma~ınc!an olıcaktır. 

3 - t1500> liralık kat'i tf'ıninatm •Bakırköy mal rııüdürlüğfuic!> yabn
larok makbuzlaril~ bu"iilcte 8/5/9U perşembe günü soat 14 de Yeşilköy ha., 
"" mıntalı:a depo iınlr!J!i satın alma lıomjııyonunda bulunmaları. (3416) 

Adat 

175.000 Gclvanizli köprüm sürgü. 
175.000 > Köprüsüz sürg-"j, 
160.000 > Kesme kanca. 

Yukarıda yazılı üç kalen1 malzeme 8/5/1941 perşembe günü soat 14 de 

1 
Tophanede Lv. Amirliği satın alına komisyonunda müteahhit nam ve hesa
bına paz.arbkla snhn alınacaktır. Tahmin bedeli 14,825 lira ilk tem.inab 
1111 lira 87 kuruetur. NUmuneleri ve şartnamesi komisyonda görülür. Ta-
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (lll3) (3343) 

• • • 
Bcherine 275 kuruş t-ıhmın edilen 30.000 adet kromlu tüylü koyun 

derisi alınacaktır. Müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla cksiltmefrl 8/5/941 
perşen1be günü saat 14:.30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyo- ı 

nunda yapılacaktır. tık teminatı 5375 liradır. Nüınune ve $Srtnamesi ko
misyonda görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(1110) (3345) 
••• 

Küçükrckmece lııtasyonundan Anhera ve anbardan istasyona c1500'> ton 
yem ve> 300 ton erzak nakliyatı yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/5/ 
1941 pazartesi günü saat 15 buçukta To~ancde Levazım Amirliği aabn .,. 
alm·_\ komisyonunda yapılacaktır. Beher tonı.rrı tchmin fiyatı «50> kuruş ilk: 

MEMUR ALINACAKTIR 
Ofuıimize, Yüksek mektep mezunları ile Lise ve Orta m<>kteP ,.,r 

zunları arasında müsabaka ile memur alınacaktır, Mü~abak:a i.mti~ 
ları tabıirl ve şifahi olmak üzere ild kısımdır. Tahriri imtihan 15 J1l 

7lS IJ.tl perı<mbe günü sa•t 15 de Bahçekap• tüncü Vakıf handa l~ 
bul Ticaret ve Sanayi oda.c;ıı ictima salonunda yapılacaktır. Günil. ~· 
rıca tayin edJlecek c.ıan şifahi imtihana girebilmek için tahriri trntJb ıı 
da muvaffak olmak prttır. İmtihana talip olanların memurin ks0"\,.. 
ile 3659 numaralı kanunda yazılı vası.nan haiz olmaları ve bunları ~t: 
beyyin vesalkin asll veya mUS3ddak suretlerini askerlik tı.i.zınetlel"" 
bit.ird.lklerine dair vesikalarını kısa bir tcrcün,eihal ile h3klarındB. ~& 
10mat alınabilecek k,in1selerin muvazznh isim ve adreslerini bir iS ,ır 
ile 10 Mayıs 1941 cumartesi günü öğleye kadar Bahçekapı KuUU }1 

da Ticaret Ofisine tevdi etmeleri lh:ımdır. 

Müsabakada kaza.nacak memurlar 6 aylık bir tecrübe devresi g&' 
rec~kler ve ehliycUcıi sabit olmıyanların hiç bir iddia hakları oımattt' 
üzere vazifelerine nihayet verilecektir. 

TiCARET OF\81 

teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartnamesı komisyonda giirillür. Tal;plerin ElmıAlll•••amıa:ı.11:1:uzımmm:11:mmızııım::ıı:ı:ı;z;ı••-': 

belli vakitte komisyona ge!nıtleri.. • (~439) ı 4'GllllllDlllR8llm!Dllii:DliC•8l:zıB!l!ll•ımlll•lll•••-.. 

Kordonile birlik!• 100 adet av.:ı borusu olınacaktır, Pazarlıkla ekoiıtmcsi 4 MAYIS YARINKİ PAZAR GÜNÜ 
7/5/1{)41 çarşamba günü saa.t 14.30 da Tophanede Lv. ftmirliği satın alma s ı 
komLc;yonunda yapılacaktır. Beherinin tahmin bedeli 14 Era knt't tcmin~tı M A C A A K A O 1 N O R K E S T R A 
210 liradır. Nümunesi komisyonda görülür, Taliplerin belli vakitte komis-

yona ge!P'elm (1116 - 34241 • su AD İYE PLAJIND ~ 
Adet *)I il:aııı:a111111a•c•a111ktaıı11r .ı:mıO::::aıtel, müşteri kabul etmek içır 3 İlik maıclne'SJ. 

l Dört dclıkli duğme n>Qkinesi. h a Z l r d 1 r . 1111111•mısım•-~ 
1 Pontariz makine,i.. ~ 
l Çift iğne makinesi. 
2 Stopsuz motôr. ,.1 Hava gedikli namzetlerine 
Yukarıda yazıh makineler ahnacaktır. Pazarlıkla ek~iltmesi 7 /5/1941 

çarşamba günü ~nat 1!>.30 da Tophanede Lv. Amirli~i sntın aJma koınisyo- Gedıkli namzetlerinden 15 - 18 yaşında olup muayenede klttı:ı~ 
nunda yapılacaktır. TaLplerf.ı knt.aloğ, ve kat'i 1eminatlarıle belli vak.itte 

1 

evrakl:ın ta~nar.ıluıunış olanlar 5 may1s 941 p:ızartesi sevkcdılcce}c:le( 
komısyona gelmeleri. (1117 - )425) bunların paı.ar!.csi s..1at saat 6 da kurumda bulunmaları ilfin olu.nur· .., . . . __,,,,., 

IF u 
Küçük mikyasta kontrollu marut markalar ve komisyonda - 6 1 Ü • 1 

mevcut nümunesındcn aşağı olınomak üzere bir adet h.,.ap makinesi ahna-1 TLJRK VE C l\.>1HURIYET 
caktır. Paz<ı.rhkla eksilbnesi 7/5/1941 çarşamba günü saat 15 de Tophano • 

de Lv. Amirl'.ği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Tahınio bedeli 170 z I R A A T B A N K A S 1 
lira kat'i ·teminatı 25 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte kon1iı:-yona 
ııelmeleri. (1118 - 3426) ı 

• • • 
Askeri m<ı.tbaadA mevcut 500 çift köhne !otin sablacaktır. Pazarlıkla 

arttırması 6/5/941 ı;alı g~nü saat 15.~0 da Tophanede Lv. :imirliği satın ~ı- 1 

ma komisyonunda. yapılacaktır. Fotinlerin m3tbaada görülrneti şa.rtt1r. '!' u
liplerin 75 lira mal bedelile belli vakit1" komiliYona gelmeleri. (1119 • 3427) 

••• " 1 

200.000 metre mahrutl ç:ıdırlar tein $erit kolan alınacaktır. Müt.c.;ı.hhit 
nam ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 9/5/1941 cuma günü saat 14 de Top
hanede tst.Lv. amirliği sauna.ima komi~onunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
20.000 lira ilk teminatı 1500 liradır. Evsa! ve nümunesi komisyonda görü-
lür. Taliplerin belli vaki~te komisyona.gelmeleri. (1120 - 3428) ı· 

~ . . ... 

18.500 adet HarisQn marka 72 lik çorap iğnesi alınacaktır. Paı.arlıkla 

eksiltmesi 7/5/1941 çar~::ımba ;:ünü saat 14 d~ 'J'ophanede Lv. Amirli(i :,;a ... 
tın alma komisyonunda yapılacakur. Tahmin bedeli 1295 lira kat'i teı11in~- k 
t.ı 194 liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelıncleri. (1121·-34:2S) 

• • • 
26 numaralı mücellid d:kiş telinden 40 kilo alınacaktır. Taliplerin vere- j 

cekl-;rı tel numunesi ve kat'i tem;natlarile 8/5/1941 perşernbe ~ünü ıa:ıt 

14..30 da Tophanede Lv. fin1;rlif:;i satın alına komisyonuna geJınclcri. 

Kuru!uıı tarihi; 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. 
Ajaas adedi: 265 

Ziraf ve Ticari her nevi bank• muamelelert. 

Para blrlktlrenlere 28&00 lira ikramiye veriyor. 

6' 
Z!!"aat Bankasında kumbaro:ılı ve ihbarsız ıaseı.rru.t besabtıarıt' 

&7. !i(J l!r:ısı bulu>ı~nlara senede 4 defa çekilecek 
p]fı.na göre ikcamiyc dağıı... 'qc<.ııchr: 

4 aded 1.(\(}() Liralık 4.000 Lira ! 100 aded 60 Llrallk 

4 • 260 • 1.000 • 180 • 20 • 
4 • 500 • 2.0ı.ıo • 

1

120 • 40 • 

• • • 40 • 100 • 4.000 • ,1 
Beher ktlo!l;U 34 kuruş 55 santimden 30 ton döküm halinde ben2ln alı- DIK><AT: Ile.o;aplarınd;ıki paralar bir sene jçinde 50 J.iradııfl )1 

(1122 - 3430) 

nacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 8/5/941 per~embe günü saat 15 de Tophr.nı.:1- · dü~n·iyenler~ ikramiye cıkt1ğ1 tukd.irde % 20 fazlasiyle verileet° 
ce Lv. imirtiSı satın alına komisyon~da yapılacaktır Me,·wntı bidon .,;, .. 1 ,~' f;f 
rak Oto Park Md. ce vcrıleccktlr. Taliplerin Ahırkapıdo Ot<; Park Mü.!.ı.·-, ı lfor'ala.r senede dört defa 11 Mart, 11Haziran,11 
lüe;indc mevzuatı görmeleri Şarıllr. İ.rteklilerin 1554 lira 75 kuruş kAt'l tc-: lül \·e 11 Biriııcilı:Wıun tarilıleriııde çekilecektir. 
mına.tlarile belli vakitte komisyona gelmeleri. (1123 - 3131) İ !ı.ı:i1111t•illlı•••lllllB••1:ı:i•••••••••••"',... 

" 


