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lrak'ta ı İspanya 
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.. 'IRAK 
rne~selesi 

Harp şiddet-. 
le devam 

ediyor 

Hariciye 
nazırının 

sözleri 

Harbiyeye İltihak 
eden gençler 

~ ir müddicttıedlilditlt! 
liii;:)) IBltma halin kewlisini 

1 ı;ak tebliği üç ln
giliz tayyaresinin 
düşürüldüğiinü 

iddia ediyor 

Serrano Suner 
demokrat mil/et

lerin aleyhinde bir 
nulll.k söyledi 

hisaettiren Irak mesele
!.~yet bütün çıplaklığile 
~ verdi. Dünyanın her tara
~. !aaJiyete gec;eo Alman 
~ İngilizler için çok ha&
lla bit- nokta. olan Irakta. İngi

için en buhranlı bir daki
erelerini gösterdi. Al-

amizmi, teşebbüs kuv
cür'etklrlığı bakımmdan 

muv akiyettir. Asıl dik
. e IJ&YaD olan nok

bu oyun& keudile
mb.k derecede muha

yitı fıkdaıu göster
ll&Jtna.rın" ' bütün Irak 
Alman ileti olm&yı 

· e ihtimal verile-
ye karfl hasmane 

eyi tıercih eden.
vatanının hay-

l'l ~ı • · ' cidale kalkış-
~ ler ve bu ka-
~e eanlanlar bulun-
"'n esimir. Alman propa
~ harisiclh ve menfaatp&
~ bazı macera düşkünlerini 
~ ettikten sonra meseleyi asıl 
~ _ kiitlesine bir milli istihlbı 
~eti gibi tasvir ederek ta
!:ita.~ toplamağa çalı~ş ola
-.,;ı aşikardır. 

ili 'ta~ız, işin başındakilerin Bui 
Yeti tereddüde mahal kalına- 1 

~. surette göze çarpmakta-! 
· ."Bır kere, bugün Irak biikU

~~·-gibi hareket eden kimseıer I 
~lar içiıı meşru bir hükiımet 
~<lirler. Irakm bir kralı, bir 

lnoiliz kuvvetleri - Knl - ..._ Al>J- ispanya yalnız milli 
Bağdat istikame- Irak ve ~ı- menfaatlerine göre 
tinde ilerliyorlar man tohrıkl hareket edecekmiş 
Aakara Radyo GuetHİ 1 Bir Amerikan oaze- t:;~~(~~po~y~.k~ 

, , , yap~ mucadelelenn anılmasl 

Irakta İng~ kune!Jerile tesı vazıyetı ~~er~i~~t~yi! ~ 
Irak ku!"etıerı arasındaki çar-

1 
11 11 

'J miş ve Plutokrasilere ve bunla-~ __.. lhalıba meuı konma UIU8 •••teeıt"•dı-11tll JMP'" n 

~~!ıu:t?:. ~ük~~ti: nası goruyor 1 nn İspanya.da.ki teşkili.tma. hii-
1 MIJıı>iea bir....... 1 

neşrettiği tebliğlere göre ÜÇ İn- eumlarda bulunmuştur. Ankara, 3 (L&.) -Aakeri li- ili Marşı ile ı..lannnf, bmm ild 
giliz tayyaresi düşürillmüş, Irak B. Suner, e1.CUınle denıift.ir ki: selerden harp okuluna iltihak e- genç Harbiyelinin coşkmı b.itahe 
tayyarecileri ve topçuları mu- Petrol borulan "- Plutokrasiler. İspanyanın den gençler bugiln sat ıo da leri takip eylemi9tir. 

1 

vaffalciyet göstermişler Irak hü- yaşamak hakkını tanımak iste - Ulus me. ydanına za.fet" anıtına Bu hi~-\..J--ı~ sanra harp o-l 
muhafaza altında medilrten sonra, venidca tspan- ~ k~et .~~~ heliı:r taraftan (8o•u aayfa 5 siltu• a de) ~1~elenk ~oy~,la~dı:- kulu gençleri hep bir ağızdan 

teşvik ~&•ua.u g yormuş ve '~Dert llibilm ye 1 genç~er on enn e harp okulu marşını &Öylemişler 
bazı Filistin mücahitleri de hu- mütaJealar Şı·maJAı Afn·ka harp okulu san~ ve bandosu ve törene okul lromutanımn 6-
dudu geçerek Iraklılara karşı •-~ olduğu halde Atatürk bulvarını . . . . 
harp etm...ı. .. _,.,a

11
.,,

11 
:_a..__ et- New - Y ork, 3 ( a.a.) - o.. takiben ve bu yol üzerinde top-1 ~ünde yaJ>l;lan. ~ır geçıt "90.ı 

ÇiL Q.&-- 1all411~ h:....ıı·se1en· k-"-kında ~-•ta ı ile erilm>-+• mişlerdir ~ ıUUL \.cı ıso&&..... h • d b• lanmı9 olan Labalık halk küt- s<n 'Y ..,~ • ı 
BağcW ör.erine ıürtt)lt bulunan New - York Times gue Cep eSJD C !r leleri arasından çeçerek Ulus ~i~el~ gençler ~şl~de 

Nevyork, 3 (a..a..) _ lrak hü- teei diyor ki: meydanına geldikleri zaman• olduğu gıbi okula dön~erinde 
kiımetinin Alma.nyaya. yaptığı ~~fu~ğ~ç brtr8!.ybay~ degı""' ·şikJik yok burada bütün meydanı dolduranı de bütihı yol ilzerindeki halk ta-
mih-a.ca.a.t üzerine İngiliz kıtala- .-.1e .,..... ın--- binlerce halkın sürekli alkı§lan rafından sevgi ve takdir U. ta.: 
rının Bagvdad ;\,. .. .,..;,.,. yu••....:ı-ek t.ereddüd etmiyecek, hatta elin- ile ~ .. -1.,..,..nuatıı ... T5reDe lat.iJc- kip edilm;R}erd.ir. 

~ ... A.. 'u.ın den gelirse dini ihtirasları dahi - ..... ~ "T 

emrini aldıkları zannedilmekt&- iatisma.r edecektir. Seyri hak - Cenubi Afrika kuvvetle-
di~troı boro1a.nmn n.ziyetl kında evvelden hiç bir sey söy- ri de harbetmek Ozerel 

Londra., 3 (a.a.) - t ·giltcre- 1enemiyeoek oWı bu ha.rbin ga- Mısıra hareket ettiler 
nı·n Bağdat elçı"sı· B. Comwallia.... rip bir teza.d anet.tiği ilk defa 

er vaki ~ldir. !a:obnık7a netioesis Jaiirıgnlar 
den alınan haberlere göre Bağ - ~· 
da.dda .. m.Un hüküm silrmek~ Londrada tıeflıbler Kahire, 3 (a.L) - Askeri 

r:ıUA .,;;,._n harekit hakkında cr.ı Uıa-
dir. Vaziyet gergin olmakta de- Londra.. 3 (a.a.) - Reuterin --. 'lo'· 

vam etmekle beraber şimdiye ka diplomatik muhabiri bildiriyor: hab TenDiotir: 
dar hiç bir hadise zuhur etme - lngiliz kuvvetleri ile açık mu- Tobruk'da dftşmamn plim, 
miştir: hygmatla neticelenen fralrtald llel"i bir yarma yapmaktır. Fa -

Anadoluya nakil 
devam ediyor 

Karadenize gidecek dördün

Mehmetçik 
• 

lfttewwft i
kulara, m~ 
ft1i ııetriya
ta ,.pısı hi
ll anmw!a 
dDini tutmak
ta mttıamaha 
eden tek tük 
bot boğazlara ....... _. ... 
rMttıyoru. 

Ş&yet yurd m8dafaasına. 
taallUk eden bir haber işitir- • 
lellİlr: -ki bu çeşit haberleri ' 
doğnı olarak işitmemize im
kin ,ottur. Ve kulaktan ku
bağa fısıldanan '8-yialann 
yü7.de yüzü muhakkak ııuret
te ya)andır- bu ha.beri vapur
da, tramva.yda ötekine beri
kine tekrar etmek bilgiçliğe. 
kulağı dookliğe hülasa bir üs 
tilnlüğe değil bosboğa.zlığa, 
Ye buda.lalıp ali.mettir. Zira 
kendini bilen, vatan müda -
faasmın lrut.Uyetini idrl~ e
den bir Türk dilini tutmayı 

da bilir. 
Mehmetçiğe casusun biri: 
- Sizin bölüğün kuvveti 

ne kadardır? diye ı.onnuş. 
Göriinüşte saf, lakin haki

katte pek çoğumuzdan zeki 
ve açıkgöz Mehmı>tqik km·
vetli bir yumrukla herifi yere 
yuvarlanuş ve tebessüm ede
rek fU cevabı Yermiş: 

- Benim kuvvetimi işte 
gördün. Bütün bölüğün kuv
wtini var aen he&:r\p et. 
Mehmetçiğin cevabı bir ca 

su&t veri.Jcllilccek cevaplar-o 
en iyisidir. 

Bulgaristanın Alman 
işgalinden bir 

şikayeti vasisi ve meşru ve munta
~r hilkfımcti vardı. Bir. ~ü: 
fi....-:-· darbesi kralı ve vas.ısını 
~wa. nıecbur etti; resmi hükfı
~ dU.tı.rdti ve yerine yumruk 
ti lıa istihad. eden bir kudre
lı htİrdi. Yeni. bükfımet etrafta İ 
~~ gelen Şüpheyi izale içi~ ı 

Diğer taraftan öğreı:rikliğine hareket, Qa.rk memleketlerinde kat bunda muvaffak olmaması, 
göre petrol borularının her han- i.det olduğu veçhile taleblerden herhangi bir şeyin istenildiği 
gi bir taanu.dan muhafazası için mürekkep bazı unsurlann karış gibi yürümemiş olduğunu göste
icabeden tedbirler çok evvelden mış olmasına. rağmen, m.rf bir rir gibidir. Tobruk'a hücum e
alınmıs;ı bulunmaktadır. Bu bonı 1 askeri isyandır. Irakta askeri denlerin ekseriyetini İtalyanlar 
lann herhangi bir kısmına el ko unsurlar, dalına siyaeete kan.- teşkil etmektedir. Pek muhte
nulduğu hakkında hiçbir haber mı,Or. !rakın yalan tarihi, he- mel olarak tank cüzütamlann
yoktur. men yalnıs ordu sube.ylan tara- dan mürekkl ep dolarakrdırbazı Al-

cü kafile dün hareket etti 1

·-Aı-ı-kar-a-Ra-dy-o -G-a-ze-h-ai ___, 

bir~ meseleyi 8l1"f dahili 
~ıh ~ldinde tasvire ça-
h.: • t verdi ve İngiltere 
"19 ~lına.ııiak çarelerini ara-
~ ~. Bunlann hepsi 

, azatıma.k ve iktidar mev
L~~leşmeğe imkan bw
.°'~ir ma.DAWra olduğu 
•nlaŞıiıyor. 

.., ___ A- -""yetin ------~ -' fınd · edil · b" maıı unsur arı a va . 
.ı...~b--·ıldiri .. iltnek-tedir·.~ ur an organım mış ır H&beşisanda, dünkü resmi teb 
~... komplo ve munbil komplo silsi-

Son hi.diaeler LondradaJd lesidir. Bu subaylardan bir çoğu, (SoMI sayfa 5 sütu" 4 d•I 

Irak elçiliğinin vaziyeti iberinde siyıuJ cinayetlere kurban git - • • 
müessir olmamışbr. miştir. Millet. umumiyetle halim R E S M J 

Zanned.i1'Ijğ'n göre Irak ordu ve kanunlara hilnnetkirdır ve 
sunwı yalnız bir kısmı İngilizl&. ya.lıı.ız ticareti ve ibadetiyle meş == ff A R p =: 
re katıp harp etmektedir. pi olmakta Aeri>est bı!"B.kılmam 

~~~~~~~--j··-~~~~-~~ 

Müracaat ettikleri halde gidenlerin 
azlığından dolayı nakil günlerinde 

tadilat yapıldı 

!Kendi arzularile Lıtanbulu 1 
terketmek için beyanname ve
rip bilet alanların nakilleri, tam 
bir intizamla devam etmektedir. • 

Dün de Karadenize dördüııeU f 

kafile gönderilmiştir. Dünkü 
kafileye Aksu vapuru taht>is e
dılıniştir. Malüm olduğu iizere 
Aksu, 1 Mayısta ilk Karadeniz 

(Sonu sayfa 4 'ulun 4 :le) 1 

Bulgaristanın en ağır başlı 
gazetesi olan Mir hükumet tara
fından üç gün müddetle kapatıl-
mıştır. Bunun sebebi mezkur 
gazetenin Alman işgalinden şi
kiyet etmesidir. Gazete, Alman 
askerlerinin Bulgaristanda daha 
fazla kalmasının ve Bulgar da
hili islerine müdahale etmeleri
nin Bulgaristanın bilhassa ikti-

~ S-onu r;ayfa 5 •.Utun 4 de!_ 

--'UA.l ih, İngilis bllkiimeii
. - n düşmediği RŞiki.rdır. 
u yeni hükumetin entrika.la ._._ _ 

t .. -...~ 'W)~adlerine inanmayan 
~lte~·Ji.aka asker sevketmek ı 
'akıt kaybetmemiştir. Yüzel 

t8onu •)'fa ı .Uta• ı ft) (Sonu •ı:>·fa 5 aUtun 7 del I T E B L 1GLER1 . - . . 
- hıgllb :resmi tıeblil 

Kahire, 3 ( a.a.) - Orta Ş&rlc 
İngiliz umumi karargihının tel> 
liği: 

Ham burgun 
bombardımanı 

Türk-Alman 
ticaret nn!aşması 

1 Von Papan seyaha
tini tehJr etti 

te:ı,- ek ·ve aldatmak yolile bir 
~ ka.zanııarruyacağını idrak 1 
gic. Bağdad asileri ve onların 
ın:ıl~rini ellerinde tutan Al
lli alanlan nihayet maskeleri
taa'.;tniak ve cür'etkirane bir 
ııaa{117.a. geçmek lüzumuna ka-

1 
-~~-Mi 

ka getirdiler. lngiltettnin lra-
oı~k kuwet toplamasına, ne 
~· a ohmn, meydan vermemek 
le n-:\ İngiltcrcye karşı silih) 

n u .aveınete kalktılar. 

Düşman cuma günü Tobruk 
müdafaa hatlarına karşı yeni -
den şiddetli hücumlar yapmış -
br. Düşman pek fazla tank kul
landığı halde İngiliz kıtalan iyi 
mukavemet etmişler ve düşmana 
ağır zayiat verdirmişlerdir. Ak
şama doğru düşmanın tazyiki 
gevşemiş ve dün gece Almanlar 
yeni bir hamle yapmamışlardır. 

(Sonu sayfa 5 sütun 5 de) 
-.... - - - ... _ -- - .... ----- - .... :--....,- ,..,-.,, ----

Şehrin sanayi merkezin
de büyük tahribat yapıldı 

Ankara, 3 (Tcl('fonla) -1 
Meclisin Pazartesi toplantısında 
Türkiye - Almanya, Türkiye -
Yunanistan aramnçlaki ticari 

Londra, 3 (a.a.) - Hava ne-
mreti ta.rafından noşrodilen bir m~kaveleleri'?- tnsdi~ı liyihalan 
tebliğde İngiliz bombardıman _ m~kcre edilccektır. 1 
tayyarelerinin Hamburga yap-J 
tıklaıı so.1 hücunnm pek şiddet-1 ı 
li olduğu bildirilmektedir. Bü-' F I K R A 1 
yük hasarlar olduğu ve doklar j 

tırı 11 millet için isti.kW, hakla
dUr en birincis~ ve eo büyiiğü
icia.ı" rakat k<•ndi kendilerini 1 

lı:afiıe en aciz olan, ecnebi entri-ı 

c~y~ndaki sanayi nıaJ;alle~:n_dej Affın Tug..,[u 
büyuk yangınlar çıkbgı gorill-

r HARP ' m~:bazıtayyarelerirni?.Enıl Elen Başı 
VAZ

.IYET•I dene yeniden hücum ettikıeri gi-tirnı a!tında bir 8.1et mevkiine 
bir ege hazu- bulunan, satılık ~ ~ 
~a.e~~a ~\ 4en~ arar. Polit:i-ll ..r ...... ..,...-.. ... 

\ bi Rotterdam pclrol depola-
( Sonu s;ıyfa 5 sütun 7 de) Yazan : Aka Günd·~z 

llltıı ... ra bj;JIJl.da ıer veren bır 
kili::~. elin4 ;.~istiklal vermek! Bağı! :.t:t.~ıı hir manzara 
li ~ uğfın eline tehlike- __ __ _ _ -:-- ____ _!:•-"""'*••=- ~-

'1zdıp ~~~ i etmekten faz:k- miyetinden şüphe etınck Jıak~- 1 meydana vıırıırlarsa tabiidir ki 
'bıtı , ". ~ , saadet ve istik- na malik değıldırler. Çünkü ln· j bundan çok pis:'1lanhk duyarlar. 
~~ı a.inj.qa, böyle çocuk bir giltere ıs~ idi lrakı tahliye! Btıci'mhü lır.·pte Irak en ha
ba"Şıa· ilına'arkıannı isbat için etmiyebilirdi, Irakı bir miısteuı- ya.ti b:r nokta teşkil etmeğe baş-ı 
erı~~daki maceraperest ve leke gibi idare edebilirdi. Fa-ı Iamıştır. lr&l:lı'ar ra::;ı olsa da 
lilşd ı a.d::unJan silip süpürlip kat İngilizler lraka istiklal ver- olmasa da, ellerindel:i muahede-' 
hkışve k~ale sahip bir millete meyi tercih ettiler.Çünkü onlarda nin incelikleri ve alimane tefsir
~eı!r bır lıatb hareket takip kendi kendilerini idare kabiliye- Ieri kendilerine hak verse dev 

-y e<:buriyetindcdirler. ti bulunduğuna inandılar. Irak- mese de İngilizler, ve belki ar-
bir 0k&l tarihlerinin en nazik Iılar İngilizleri hayal sulrntuna kaların<ln.n Ameril·ah'ar. Irakta 
~etn no~t:ısında cansız ve muha- uğratmamak ve onlara ümit ve bir kırıvet t.'l.i.ıf:t etmek, Basra -
~ eaız a.tıı bir kütle gibi beş tahminleriiıde aldandıkları .1.an- Türkiye ~oiunu açık tutma~ ve 
~ tl1Jıccrapercstin elinde her nmı vermemek mecburıyetınde- 1 o merk~ı rınktadan her istika
~c-n .tara.fa sürilldenip gider- dirler. Rir miileti idare edebil- mete ko?abilmek zarurctinde
lta\'\ış hıç lv>...klemcdikleri halde mek i~in y&1111z zeka ve bilgi ki- dirlcr. Bu onl:ır için hir hayat 
lbaqı~Ukl&Jı istiklale layık ol- fi değildir. Dnh::ı evvel ahlak ve hakkıdır. Ir .... kın Almanya elin
ileler ll.lı.nı isbat ederler ve ae-- k.ara.Ktere ve mcmlelcet idaresi de bir :'>ilah olmasına müsaade 

Qı.ı CA b\Alıun cezasını celcerler bılbsinde hususi b'r k3.biliyet ve etmek hatasını gösteremezler. I 
iti ı~U un';ltmama.k ikfıza cd~ i8tidada, adeta bir sevki tabiiye Bunrlazı do?ayıdı~ ki !rakın ma: 
~in lı.lar ıstiklallerini İngilte- malik olmak 13.zımdır. Iraklılar D!lSIZ. v.e esef edilecek hareketi 
~l elinden bir hediye olarak bn en esaslı unsurdan mahnım Irak. ıçın ~rarlı olmaktan baş
' ht~r. Iraklılar İngiltere- olduklarını böyle nazik bir da.ki- ka bır netıce vermıcz. 

-uu niyctindma ve w.Dti- kada ~l"f.ilti.p ettikleri hata ile Hüseyin Cahid YALÇD" 

Abluka ve 
gıpratma 

··--~~~:.--:-~~~~~!• 

YAZAN: 
Emekli Genenııl 
Kemal Koçer 

• • 

Almanlar 
Midilliyi işgale 

başladılar 

Altı avlık muzaffer Yunan 
harbıne chır bazı yeni ve husu
si notlar, ız:ılılar okudum. Son
ra derin dedn düşünc.·eye var
dun. Bu altı ayın go,>,lerimin ö
nüne ge.ıcn azamet ve haşmeti 
içinde heyecanla ürperdım. 

1 Allı ay ;~er! Hem nasıl? Bi-

l 
ribirı ardınca ve bil" defacık, 

Atlantik meydan muhare- Yunanistandan İngilizle- b.r yerde olsun pürüz gösterme-
belerindcn istihdaf edilen ga- mcccsine._ 
ye d , Btiyük Britanya ablu- rin ÇE k"Hşi hakkında Böy•e bir or<luya (teslim ol-
ka çemberini daraltmak ve yeni tafsilat du) dcmcl~ günah olur. Gövde 
adaWarı yıpratmaktır. ve silfıb takati, ~ıda ve imdat, 

Geçen eylüldenberi adanın k ı her şe'-0 tUkenmiş. Bununla be-An ara Radyo Gızetesi _, 
her çıkış mıntakası, daimj bir I rabcr vinc diimrlar müfrczccik-
hava tehdidine maruz bıra- I ,__ ___________ __; !erile koca biı- orduvu yerinde 
kılmıştır. Hücum yerinin a- Alman lru·.rvcUerinin dün sa- mıhlıyor. Vat<n topraklıı.rnıa 
teşlerle sındırılması işini, a- bah Midillinin şirne.l limıınJarm- sokmuyor! Diğer taraftan daha 
daya karşı hava filoları de- dan birine asker çıkardıkları öğ- biiyülr vt- ötekinden mukayese 
nıhde ediyorlardı. Üsler ve renilmiştir. Bu sun tle Almanlar edilem<>..z derecede daha kuvvct-
darüssınanlar gibi mıntakada- bu adayı da itıgale ~lamış bu- li bir ordu gelıniştir. Fakat ne 
ki şehirier de de~crli hadefler l lunmaktadırlar. yapsın? tt.aa.t V'fl.r. t~kat yok. 
di. Londra, muharebenin mih- Londra, 3 (a.a.) - Yunanis-, Yorgur·lukta.n bayı'an hir i~-

(&onu uyfa 5 alltu" 1 .. , . 

1 
tan muharebol~ri ha.kkmda har- nı ko!!:uklanndan tutup kaldırır 

~ (&onu ...,.. 1 .at .... a de) lal'; YeYa bir hasta evine. ya bit 

Berne, 3 (a.a.) - lyi hab~r 
ı 'a.'1 mahfillerden bildir ltlig-ine 
göre c.liin hareket etmesi ır.•ıknr
rcr bulunan Almanya\1ın Ankara 
büyük.elçisi B. Yon Papen scya
ha.tini birkaç gün tclıll" etmit1llr. 

~~.......-

ecza.haneye götürürler. AJman 
ordusu ışte bwm ya!lmıst.ır ve 
dı.:rin takllir duyguı •• rıııı diın • 
yaya iüın etnıcği vaafo bi"miş
ur. 

Ji'akat ötede bjr geni>ral ( 'uk 
oğlu <(ıkıyor, haz n, hatta ki~t~ 
biı· ifade ile teslim ~·f'b plt rı.11 
lıa.lluncnm b:.•llwıdıra a ıl2t!y .. 'lr. 
Y::ı.lan ~· \ hiyor .... u.1 <'o.'· ' .'u ! 
Eöcr bunİarı üstünde üniforr:ıa 
v:rkuı ı::.o) h..>din-l' bu >biıtüıı ~ 
ve g ıtlı t ettin. I • YC'J.>ay altı ay 
mu A1.l fer:ınc dögü:;tnlcrın am
sıncb b:'n de v::u d11-. Eğer b:... ~iz 
Jerini Almun l.!.Skuma.ndanı du
yarsa, askerlik şerefi namına 
seni kovar. l•'a.lrn.t bayır C'olak
o{lu, eminin ki sen de kalbinle 
lıılirsin ld El-.n m:llcti -hat•a 
sen de dahil olmak iizere- kor -
knk, knça.k, ka.mıs baston ka~
şısınrla hemen tes!..iın olacak l ır 
sürü değildir. . 

Bir ıncslektaşunın vaktıle A-
tatürk için yazdığı bir eserde 
söyledığini şu FC J li i e tekra.r C'
cliyor.ım : Dünya ın ne turufın
dan b:ıl:ılırsa bahıl. uı, atın tıığ
lu Filen başı dimdi1' tluruyor va 
alnı gilncş ışıi;;>ile par par yanı
yor. 
Şu fiı.rM dünyada iki gilnliik 

er7.a~ t ba.şvekill "k kin biitiin 
ha.vat nca t4.'"ıuJ;: n Elı.:n rrıi nı 
ve şahlli şerefini 1.cdcleme Çolak 
oğlu! 
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m~~=:~~; ~~\~h~~;ı: 3fı yısMilllBayramı Birli 
acele işin olduğu için matbaaya dolduran bütiin insanlardan k A • 
yet..J1Den 1ii.zungeldiğini. sö,-Je..l garip bir ürkiintn dıJT-ırak k P- Dün Leh sefirinin ve Leh a 1 

eri umu 
iş hrimiz 

t! Sa!11atya ve 
cıvarının 

imar planı 
/1. 

1 
rom ruy.ı çslrbğmı zaman, lııemen • 
Hacı Bey, ben ~ ar- kendimi en yakın bir ecza.hane- dostlarının huzurıle 

kanıdan ııcslcndi: ye attım. Oradan hıı:ıtaneye te-j mutantan bir şekilde 
ha~~~~ d!e = .. :;e :;.,Ofl.~~ Baht.aaonın 5lhha- tes'it edildi Namlarına akreditif açılan birlikler : 
Q<>_z, to;z;!_ - Hastanın vasiyetinde biri 3 Mayısa. tesadüf eden L&- muayyen bir mu-ddefte bundan isti-

D.·ct, Hacı Beyin belki hakkı değişikl ve vahamet )'Ok!. hist.aııw. mili bayramı. ~~ • 
vardı .. Fa.kat hidi ...... bW bt- -·Hın a.ynı nyku. devam edl· <_Hin _Samt If>uıa ln1•-"1d~ bir ,/ade etmezlerse ha/ılBTI ıpta[ edilecek 
rakmaz!:ınıa.... B~ mrf ılcmdi b- yor mu efendim? ı ayını ruhani yapdm.11. bu &JID-
d miıde hMiselori bımka1ıil!r _ Ev&ı a_yni lıalde.!.. de Lelıiı;ta.o. ııefiı-i Bay Karo! Bır müddet evvel Ankaraya lerı iııti:tadıe edileıni~u akrocli-
miylı? _ G rip şey!.. Klıt'( tıeQbiıı Bader ile I4hlstanın Jstaıı.bui gitmİ§ olan İstanbul İdl:ı;ı.l&t ve tifler me~u üzerinde alınıuı 

Nitekim badiseler Mtııet.lda llonuldu mu? ı jene.rııl llomolOEiu ve şehrkı:ı»- ihracat BirlilWıri umumi k&b.bi bu kanır, hirlikler umumi ka- 1 bir fHotı1ıam gibi -.eğe _ Teşhis mi• Fakat tı9§1ıisi deki Polonya t.eb s:Be Leh' btı Salih Ba.nguoğlu, şehıiınize dön- tlpliğine alikad•rla.ra tebliğ e-
b;c:biılar: 1 Dang h&sta.bğı!.. 1 dostları hazır bulunmu§Lardu:. müştür. Aultıırada kal ğı bir' dllnıiştir. Deri iıb:ıı.at bır-

Ben 0 gün Eren.köy·' delı:i 1 _ Bunda mı karar lı:ılınd.ı?. 3 M>ı.yıs Lehlırtan. kanunu &- haftalık müddet zarfında Ban· likleri bir müddetten.beri uhde- 1 

kOşır.ten çılup Haydarpaşa v,._ _ Zaten bafka bir ihtimal ı wsisinın -~ 1.50 !ncl. yıl guoğlu, .billıagea ta~a,c; şirk.eti- lertrıde bulunan akreditiflerden 
puruna ııaaıı geldlgim.ı bile bü-1 uyordu ki!- donumu idi. Valfun oldugu uze- ıwı ış~rı etrafw.<1:3- tiearot veka- en kısa bir zamanda istifade ey-
mivonım. - FakaL. 1 re bu ana Y~ ~!91 yık mayı- ıetine ıcap eden Uabat.ı VtTll1.lŞ-- lemedikleri takdirde hn lı:ıklan 

Zihnimde fıdeta hayaletler - Affoo-nis. aia dokter sıma üçihıcli gunn ° =~ar tir. iptal edilecektir. Böylelikle, id-
raksetmekte ıdı. JllQSnnıız ?. Leh krah lmbm•n StJmıslas Diğer t&raftau, habt.'r al<i.ığı- halıit piyıı>ıamızın ihtiyaeı olan 

G yet kalabalık cııan vapur - Hayır!. l:Iayır.- &ınd.ı.'<i- Auguı;te ile Leh parlamento.;u nuza göre htikümet takas ve akreditif imkanlarının birk 

Belediye imar işleri miidiirlfi.. . 
ğü Samatya ve civa.nnın tafsillt 
pLi.n.ını hazırlamı tır. Yalnız 
buradıı. tarihi binalaı· ve bilhas
sa surlar olduğundan planın 
bu tarihi eserlerin bulunduklan 
yerlere ait kısmı mii3eler ida.· · 
resinden cevap geldik.ten 90nra 1 
itmam olunacaktır. 

Surlar ve tarihi bina.lar ha.k
kmdo. müzeler idaresi henii.ı bir 
kara.- vermemiş ise de idarenin 
ötedenbcri bu hususta noktai 
nllZllrl huap snrla.rııı yıkılın:ısı 
ve kapıların mubafua edilmesi 
merlıezinde idi. 

Şimdilik buralaı·da. lıUoc ~ş;ı 
saha yapılacaktır. · 
--~ 

Çanakk le 
Kadınlığı 

· ı.;. d.. .. le · ·ııd '-- --'·aA Dem-'- tarıı.fındıı.n kabul ve tıısvıp edil- ak dıtif ··--• le · de · at.; 
da, . ııtmq . CX: n •Çl e niıı ya...._.""" • ..,.... ""'• misti. O zamsnd•nberi Lehliler re m ......... e nn ' yen.ı- til.cir elinde uzun müddet .. if!hi-j Yoksul yavrular-tmızla 
kendinden geçırnş bir adam g>- yeni bir t · koo• 

1 

d• '· 1 · den bazı kararlar ittihaz etmiş- !tında lra.lma.."1nın omıne 
· · bu 3 m.&yVı tarihiııi daima hu- ıır· • Bu cümleden - 1 .. -k ba~ ı·d-1 sar a · · ı yakından ve candan bıyd m. 1 - Hayır!. suııt bir dikkat 00 teşit ._. • •• gec;;ilıııiştır. 
Filhakika ıniltlıİ!I ııeyler de - Acaba ~ için bir ed ............. eı.....ı.~ vıe ~bu tarih halit bi liklerin;ı veriloo ve ha- Bilindi .. a"bi Ticaret V k" _ alakadar olmaktadır 

1 
düof'n'·ryordum tehlike falan göıillınüyor mu!, ~6~-· a li. mensupları tarafından istifa- gı .,ı · c a 

c..ı·ben· uykuda gemnek ı...... _ ı;iındilik h"yır!.. Müsterih yalnız Polonya tarihinin değil. de edilenıiyen akreditifler mev- 1 Jeti İzmir deri idhalat biı lil;in<!: Çanak.kale Çocuk I~sirgı:ıme 
ta~a ;kalanmış olması. ih- obw.uz! 1 lx'lki_ A""."pa _ _ sıyasi tarihinin lRlU -=rinde çalışmıs, bu gibi l 100 bin dolar, İstanbul idha12-t Kurumu bu sene 23 nisan gü.-
tim i beni ba.ki.katen müthiş fi. - Teşekkür ı-derim!. mk W:~ brr dösıum noktasını teş birtilı:lere son bir ihtarda bulu- birliğine de l25 do!arlık ve 15 ~~1,;!_~,l'ıuf:._yanesirg\~1bae Y~~tauk i<iricre ve \'ehimlere doğru k&· Hastaneden aUığım bu CC\'aP l1 uu.-r.. . nulacak kendilerine verilen im· bin sterlinlik akreditif ~uıştı. • ........ ~ ·" u" ~ ı....-.. 
Pıp ötilrınüotü üzerint biiabütlin oanıııı sıkıla- Filva.kı 3 mayıs Lehistan ana k.Qndan siiratle istifade etmeleri İn"'";~ lirası üzerine keıııdv e- tımıştıı· .. ' ' • 1 . • ~ yru;ası mcr1iyet ve tatbik ınev- b~ Bu ı;u. le ntt'l'.lfeket dahilinde 

H k bir ı>:Talık: kc~ lı:endi- rak ~ .uman çahşogım matha· [ ki" e konulan danohatik ide- kararl~tın!mıştır. Aksi takdir· dilen akreditifler İngiltcr-e "" 0 gün çocuk da' , •ı etrafında 
me ::!l twylenm ürpererek' aya t g_ru.dım.. . l\llere meşbu ilk meşrut! kanım :..J>r~ akreditifler anüle edile· İnl:'iliz liraaı saba.smda.n, dolar <;ok canlı Ye alvi iı\r propaganda 
tit İşi nm yuzııstii kalmıştı. . !ardan biridir. Lcll ana.yasası bü da Amerika ve enleııılınjabl yıı.pılm1'· oldu.. 'e ayni zamanda 

Zira bi e Babtasor'un k- Matbaada erkendf!ıı.. kim.~cnın tun içtimai sınıfların n1üsa.vat>- tık defa olarak deri idha.l&t memleket.- rdcn ıdhahlUa kul- çoc· l2r t.<ırafınd:ı.., rowt dağı -
katı kesı c k bayıkbgı !> e söy bulıınmamb. a;;:::f atı ~~,:..ı~ nı ilin ediyor, içtimai imtiyaz- tacirleri etinde bulunan ve ha- !anılacaktır. tıldığt ııcnel re nisb tir> 011 misli 
ledıği sözler, hirdenbıre1 klım· rok 1 0~. ır aya ......- . . !arı ortadan ka.ldınyor, mi!iete bir hasıl .t t~tnin edildi. ı 
da meş'um bir şimşek gibı çak- ganp hır ta.~k~~lda ken~:ı~~ ferdi V'e içtimai hürrlyet temin MAARiFTE j İl(T/S.CıT Meml ·1' t ):radmlı!Pnın yuro 
mu; ve bumm cydııılığmda ga- de ha;n:; ettıgım ~ eyliyor, mezhep ve akide serbl!s- - da.valanna k&n;ı gösterdiği. has 
yet feci ihtimıı.llenn belirdi(ini ncr;ı imaret.ile yuılanmı Yllk-1 tisini mer1iyet me•kiıne koyu- l\:L.. t 1 • f Tı" .k ve Y p ;,... &"'> ve -.ı't :ıJaJ<an•Jı bir başka 
ge-ın tüın: 1 maya başladım yordu. "K .. e me er ı e• 5a niln:..:ııesı,. g ö • ter " n bu 

Bahtaso keniliwmt (rııd Bu yazılarla san derico DNış- d •ki • l t• le ı" faaliyetten gazet.aıiz.dc bahrodıl-
r, .. . . 1taı yo gut oıd:ığum bir anda idi ki, 1 en ye ~ e - mune mesini ,.e mürr kUnse bu foto~'ra-

canavanı de~ bir yan b'-"-. bir ka ı a.nıAndı p t 1 Of' ' "d b•l ı } . -
m
1
. ~~~:ukununla lst;azılebıılda. bir _ö- uruz~m ~atlaaımı ~ ha-- e ro ısıne mD_ gı e 1 ecec el" I Tiftik ve ya.pılğı. tip nlimune fın !>aı;ılm:ısını.. bir teşvik ve 
u ..,...,1 rmı soy roeınuı ııııy- . U- . heyeti, 2 mayısU.: topı...ımı~ tanııın olur üm::ljyle rica ediyn-
. . ·-•·-'- h' ,,._._ fifre şaşı olan biçare badeır aı 

1 
cak Okullarda ımtihanla ;ı.lakası • um 

dı? Bu ganC p "'"""""'az. a.....--gel mahcup bir tanrla içeriye gir- mur a ına olsun olma.sın bütün öğretmen- Bu heyet, tiftik W! ya.pagı ı ... 
le: ı;;:-ııdı_ a~?enın ~t:,at.~na - m'llJlı. !erin bulundukları viLi.,,.,tleri sandardizasvon nümuneledni anakkale Çocuk Esırgemc Ku. 

·~ ''" bu o1UJ1un Calı ,.. tesblt etmekle miikeUeftir. J.ii.- ru. " :'1 Niıııı.n gii.nü 52 rntan mış oruugu . .,.ıı . . • su· ıeymıuı ! '"imdi ne ııôy- t•"" tee!ı?latına merbut ,,..trol terketmcmeleri Maarif Vekil· - k 
be im fik d b tltrcttı ., • ..,.... ...., ..- ki · ·h ·~ -•1nsulun" u" '-- "UCU:!unıı da t .. ııcden tırn•'!!ı ıı-,, ası 1 ·r e eıı.. . ·. liv~cksen vaz gc~!.. Ço """""'"· ofirnıe memur ıı.lına.ea.ktır. Bu- Jeti tarafı.odan . ~il.Jirllmişti. Bu n. yem 1 r_, ,,_ ıı , ... - ' - ..., ""' "'"-""'- " ~ ... - . .,- -- ·· · ='-·"·.g-m· ı' n'\0 dar g1,·ıirmi ;tir . . 

r · akil<a, bıran .....wucnın ti- ı · :-ı Suııra gel!.. nun ıı;m bir ın.üııabaka imtihanı ııcbeple hırçok ogretm nler Ana nuz pıyasaya b'm"'"'' " - ' 
P"I .. • göziimün önün_e getirince_·. JJı" a"d-+·· homurdazıarakl açı ••ttr. 1mtihanla.ra 8 mayıs· dol_nYa g_ide_mern_ . ekte. id.ı\cr. Ma- hedc-~en ~yet tiNk için ~tan- v ·N1 RA'BAH . - Mul-,taç 

Jıa..'tik ten böyl ' '"'.. ... --~ j b k <l:ı.rt n\imunelcr; -;mel< üzere yavrulaı~nın.la _vıı,k•nc!ıı.c al~a· 
ıl~ c.cfa, ona . a e adar ağm &a\"lllak iııtediın. . ta b:ışlanacakhr. uıwlıanlann arif ~ckilll~ yeru" ır ·srRn- h' . . • . . d dr..r Qlınak ha; ..ılı m g:;,;teren 
hır .. y vonılabileccği.ııe_ bayret- '7 ... •. l!ı Sül' evn'"" benim hıd- sıkı .. vapılmam_ ıı.ıakadarlar_ a em· na go .. r.e ımtıbanla aıakaı;ı o_lnıı- haziranın ırıncı, yapa,gı ıı:m e ' - ' .. ,..,. ı t pi t.ı •---ı·h· olaı·"'- s.1.yın Ç •ıakkı!,_,:ı. i ve f'P"uk 
le duşlinmelct:t>n kcnJ311l alıuRa· ı .ı .... e .•u",ıl-""""m bu sözlerden red_ ılmi0"r. Bu cihetl_e_ pe~rol """ 0°Ttrt:nı_ enler derha_ı, al:ı.k. a.- mayı.'U o !UI "" ı uh. ,.,~ u.... ., , 1-"'"6' ,..... .. J-l " k.ıı.b ı t~ E.ıirgeıııe I\:ul'tlnııı Rc•E· Bay T 
dım. s: ı. Fa.kat: ohısinıı memur olmalı: ıçı.n musa-, sı olanlar ıse a},n 15 ınrlen ıtı- u e r. İleriyi b . -'lnla.r.wl''l dola;, teb-

Zıra. Qı.libe ı soluk mat reu- B1 yı.rn! .. Sizi acele tclefon- baka Imt~hanına girnıe~. kabul ba.T'en ~edikleri yerl:cre r:i~,e~le lzmir Fuarı için rik ve takdır ede-;,._ 
~. ~nı. ~ayet parlak ve ~ifiri dan istyorlar!.. 1 edenler. lıir_~fa yazılı, bir defa t~rdir. B~lıhrı .. vı.ıı~et- haztriık __ _ .,. 
sıyah gözleri, kıvır k.nrır ltatraıı. ı Dıy i<ekeledı. da ..ö~ü iki unt.ıh:ı.n v.ırecekler· leri terk:ctmek ıstiycn ogretroeu 
rengi ııaçiarile. bilhassa daha _ Tc•efoııda.n mı? Kim?. dir. Sö:z;IÜ imtihanlara girebil- ler gıdcıccldcrl yer\erdekı s~l"it. iktisat Vel:iJeti, r' ~- i inf. atında 
çok bir ha,yo.I, bir mumyayı an- _ Bılıniyorum efendim! Fa.· awk: için 8 mayısta ya.pılacak adrr;leıini mektep i.\arelerine ki fıı.bnk törllll"'1 bir tamim gön 
dıra;n 0 incecik viicudü ve son kat bir ha vat mcaelesi mı.. ve!· y=lı imtihanda muvaffak ol- bildlı"'eeekler ve ımıal imtıhan-l dererek bı. ı sene de a~:ılnı.aın ~- yeni h •• ! r 
ue.rece esrarlı b:ı.kışl.ı.rile. o ka.- h ıl pek • miihlın bir şey ırın rnAk IAznndır. lmtihanda lı:ua- lan zamanında tc'crar r:ıck1"p- rarla.;tınlıı.n beyııehnılcl İzmir , 
raclık r.alile, muiıa.kkak ki, diril- h •n sizi telefooa'""'""yorl~r! a.ınla.ı- denizde ve diğer kısıın- !erine dönecekle•<'ır. f\Ull_ 'na ı~tiraklerint tawı t- ln. t taliru:ıtı amesiude tadi-

' ,.-,,-· , _ _, "°ı .... -ılacakl =- ti t · ıl tır. Y: · maddelere 

1 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Ayvalık po:;taha
nesinden şikayet 

ediliyor 
Geçen giln Ayvetıl< posta:

sile namıma gelen bir paJtet 
:içindelt1 ~" 1

0 rt milvefll!l· 
!erden istedim, gelmedi dedi· 
lw. Ben: 

- Bugüıı günüdür, ~ 
ohnası Ul:zımdır. Dedimsc <le 
"Sen bizden da.lı.a iyi mi bilir· 
sin ? ,. ce-.rabl1e smıtııru!n:ıak 
istendim. Ha.lbQlı:i biraz el'· 
"91 ~ıocuğu gönd~lim. Ç.o
cıılı: paketi göslorıle görnrliŞ· 
Çocuğa da: "Müvezzi gclsiJı. 
dersin. Bil kıın!)llıa.ytz dP.milt 
ııiniz., dedim. Tekrar· 

- 0.-lmedi, yoktur! diVC 
baoJarıııd:ıırı defetmek iW--d • 
w. O -.da ka.ıı:.peııin alt.;:ı · 
da bir pı.ket gözüıno ilişti. 

- Balonu o paket tııı.na 
&it olar.akUr dedim, ıUçin ı;:.lc 
lıye>rsunuz ! 

Bu sefer de. 
Eh <;ok söylem'! al git! 

dediler. 
Bir k:;u; dela.dıır ooyle nıu· 

a.me!e!ere maruz kah yoruııı· 
Biz t•yea.I davraıdıkça beri • 
kiler~ nzıb.yorlar. A.ıakıı· 
kadarlartn dikkat ~! 
çe~:!nenlzi diler, hürmetle,; l 
sunan.m. 

Ayvalık g cler bayiı 
C'afer ô ı 

YF..Nl BAH -, Dü.nY'-
nm her tarafında poı;tah 
!er halkın en çok tealıi!ii.. .. 
dUğü mücs.~lerdir. Me1<,.ı· 
ka post:ı.haneleri halh1:a ok 
ma zevkini ıırtt.ımıak, meml -
ketin irfan ve hil"İ smriy iJll 
yiikreltmek için matbua ve ki 
taplan bedava r,aklederuıı.Ş
Ayvalık gibi mün~" mn • 
bitli mfilıiın bir ofu; verif 
merkezimizde ıitlirsdünilı:Y 
hin pastahaneye kadar ınil· 
raeaat otti;;f halde namıttıı. 
&"e>ru.ıı bir pili i hu kaJ:ı.l' 
mil. kUlB.tla \'e ac:ıcta. çcl.·-l 
çekişe ııl:ılıilmesi ,,.,,n;e'!i:le<' 
tcc~.üre sa.yandır. Bir ,ı.ıze
te müvw.zii camına ~c!eıı oı 
mua paketini biz::.~ ınii.ı· roı;t 
cttigi halde hu kndar nrll.şliii· 
ıu hı ~J ırsa ıı.am\ann:ı u,ırk · 
tup \-eyıt. paket g ıdiğ'ııtCW!l 
ha.b<-r;ıiz iliger eShalit tn -
,ihiıı paket \ cya me!rtnpJatır' 
ıte kn.dnr m!irldette nldıkl:ırt 
rıı hcs,ıp etmek gür bir ı; ... 'f 
olmM. Münalml!t V<'kıl. t!· 

1 
ııın ,.e P. T. T u_"'·""'. .Jüdül"' 

•ifünfin 't • e llkY.ııl , . 
~ ıır !arını °":::";.:en::..:.:•::.· __ _ 

.. 
M -- __..., __ _ 

mış bir öı.ıye son derece be~ Ben de kentlisine ooyliyeyını e- •••rna ~...,,. . a,_. . Tıp Taleba Yurduna mış r. lıı 
ınel."te idi. fendim, tledim!.. Bu müsa.ba.ka ımtıhanına yuk • _. FabrikatörLtr, fııahı ;;;t,;~ake re " iaşaatlııüa .re~:ıı mal· Yuı·t L l/gi"İ 

1 - (' ..._ __ ,,_ baka ..,,ı.: mdrtepler m_ ezunlan ılc or- Eczacı taleb"l»I de lı•n~l , run-ı.ktaduhr =ıle ):ullRnıl nın onı.uro gı>1; • •> 
ve Al' 
rı. ·çifl 
<: l ., 

Esasen ben Calibede ngiliz.- ,<.nim, ma.......,..,.. ta ·tep ve lise mczunlan gı- 1 k ~u u ı mek ~in t r kat yapıldıkt>m f . p h it apl 
!eri (Vıunı» dedikleri son de- kimse -~·o~ mu?. Kim YBnı:ı o rcl>ilecclderdi. a ınaca, Dünkü ihracat son"" beledi~ )c haber •erile 
rece ı;chhar cazip. fak.ıt etra- göruşı;un ... Leyli Tıp T<debc Yurduna • 

2 
~ cek ve belediye m.U:f t . iııin tet- lllÜ ab J a 

fmdakı lll3:Ullara fcl:.ketler sa- - Hiç kimse yOlt efendim!. / Sıhhat ve lçtimai .Muavenet Ve- Diinkü ihracatın yekünu l;,ı kiJı: ve müsa:ıdes· den eoara 
ç;n k:ıdııı tipi oldu~mu ı;ok d&- Kimse-yok mn•. Kimmiş MOTEFERR K_ kiletince lüzum görü.len miktar- bin lımdır. Bu_meyaa<fa Jwı İn· mütııakıp katm yapılnı.aııma baş Hl42 den ı Vi ~ılma .ıı: ~' 
fa kendi kend =c d.ii.§iiıımüş - böyle acele görüşmek istıyen da eczaCJ. talebe kabul edilıxıetıi· gıltcreye k~ndır, !~ısı.:J .. tüttJ?. · flCi'ktir-. 1 ilk okullann birinci .ırufll!J1lld• 
tllm. ilimdi benimle?.. Yeşilay Cemiyetınin 21 ne karar verihnış r. Tulısilini Surıye_ve Iınyıt lwmuru. l ;.vıç- 1 <>kutnlacıtk alf~ v dii Jtiıı ~ 

Şımdi, bu soıı hidiselerdell -- Bir bayan 8'esıdim7. inci yıl dönümü tam olarak yurddo. geçken ec- royc kepek, Çekyaya halı. balık, Yeşil G baların J beşınci sını·larında ok ıtul • 
B011ra, tabii bir seyir ile l:ıu dü- H yretie 90roum: Türk -'iğini, iç.ki ve uyuş-- zacıla.r il<; sene mecburi hizmete Rumanyaya nohut ycr!'ıatıt~· • • 1 yurd bıigi .kitapbnn• ı ya.:.ılıJ 
ı;ünceleriın daha lkriye ıpdebi- - Bayan mı!.. 6 ......,... tilhi tutulacaklardır. Alm oyaya pamuk çekirdeği, 1 vaz Y tı 91 müsabakaya ko lmw tııf· 
liyorla.r ve onan a.ranılan ölii ol- - Evet!.. · =:":ar:'d=.~~!9"= Pasif kol!"UD a nohut, İtalyaya. derı satılmıştır. I Be!e<liye bahçeler mü.tehassıııı Yur<l bilgi ı ı~itapl:ırı ın nü. '

1
; 

mar... ihtimalini dahi aldm:ııı. g&- - Süleyman! Benimle havat
1 

ek · dün Ü küdara gid yapıla - lıakuı 1 haziran HKl t:ır~"\ ~ 
tırebiliyor, bu ise balla her şey- meselesi görll.şeoek bayan. o- :C?~~~ n:!J..Y~rh denenıeJeı·i telif kazalannda yapılmakta o- ca.k yeşil aııhıılann vaziyetini ba&Iw cıJı: ve 31 iki -ıka-'lıl 
ı: n çolı: dehşet vermeye kıl.fi lıuwu' m;"'-·~ 1ou .. .o.ı yırmı· • birinci lan pa.<ıf korunma ve havayn tetkik e1.m· r 10-12· de alfabe it bı i in d~ 

k T~f~nu açık mı ı.ratm !. ı ~...,.,___, -- Yann saat 10 ıla Beşikte.' lıa- karşı müdafaa denemelerinln • ' · • w 
gelıyordu. Ben, in.sanların anı- - &ret, baymı!. yaşıııı idri.lc etmekt.edir. Yirmi - dahilinde şehrimizin mııh- dokuzuncusu yıı.pıla.<-.akt.ır. ıEreğh fab:rı ı n müddet 1 ,•ar.ıran l • ] r.e '. 
ru emdiği rivayet olunan böyle bır yıldır lll'hoaa bu omı.iyet, bir yacak 29 t . ııi.zanı 1{111 

:: ~ı:~i:·ım cazibesine m;gu~~. 7.Jıı~.: ~i~ ~adi~::f ı:::~e ~~~ D YILIK G E T 1· ' ı kadrosu hi;:~ :~,.::~ıı~it.ıq>l:11ının ... ~ 
n..,.;,.,,.,u, ön~ bu ihümaıı......: ııaa.t sonra telefon etsinhr de... do.,"wduğu Yeşil&y gıençlik t.eş.- Si.:merb nk. Erci\i bez fahri· bak l k ı 

·c·- '""'" Hadi .k~o!.. Yahut ne ııöyli,'1'8 - '-'"''", bu _;._,;_ müsbet &- • 1 kasının ka " ,,. rdi>Oi1 Jü. ~a asına it; 11 ' "'l.nıı: • , rıırf bozulmuş, yo:-gwı isahr ...., 1 ~ ~ ......... ~ ' ....,- yenler 31 biriııcitqriu 1911 .' 1, 
mın ,.;_afumda yarat•..;. fanta- cekse samı. ~n!.. ııerlerinden biridir. Halerı:ı bu zuın ..ı?.cı·iııe, tal \İ~e ede;:clıtir. l ı;ttS 

......._ ..,,. · ·--''kten lacak Anar H "/ "' 71 k ı d • Bu falıril.aya dokumac> ustaru ma gfuıü ,.k~r.ııı "· ı fab
0 

• , 1• zücr te!Akki etmekten daha i.ledi SIUevmana bu emn v=uı gayretler neticesi o U Q Q lJU Q Q Q lSen VQZ bınm mü..al.ıs!=ıın;ı i"tir:ık ~, 1 gitmiş değiklim. Hata, bu kabil l!ODn. hemen kii.ğıtlara ba?mı dolıı::ıun her köııesinde, bilhaesa alın;,ıcaktır. mek isti yenler de 3;) a~ ı1t'>S 9 I 
d~lice tasavvurları kendi !ren- eğerek tekrar çalışmaya. ıı.ıa- İstanbul "" A.ııkaranııı Orta ve h J • k f Altın fiyatJarı cumartesi gününe >-adar ı.•ııJ!' 
<lime karşı bilı:ı henüz sarih bir dun. Yük.<ıek tahsil mües-ıerinin geç,• Ull Q lS !JO • n Vekilliğine müra~aat c-<iecd<e:" 
ııekilde itiraf edemiyorum. io'ıtlı:at bır dakika geçme<ieıı Jıepsin<le birçok iza.la:rı bulun- _. Dü: . l;·r altının satı.ıı fiyatı d 

lo'ak&t o ~n zihnim bu n&TI tekrar Süle•·man İ"''""'e gı'rcli. makt8dı.r. Bu mutlu günü Y&- 28.15 ııı .. ı idi. ır. , 
' .,,....., ,, _ • ~ ""1 p vim" <>- Sultanahmet iiçiincü ımlh, - Senin sabık n var mı?.. Miisabaltuda biı in«ili!'!:i k,~,1, Yüzü sap,;arıydı. ş.wy, .,....,...'"' ıuar .,-u ı"7' 1 •• k 

• , )'Oğlu Fransız tiyatro binasında oeza nıalıkcmesine hır cürmü Neden? . PO/_/ S T E ruı.cak olan kitap ü;cr yıl o"" 
- Ne var, Süleymaıı • bir müsamere ile Jcutiuyor. nlılOlhud davası g-Alt!i. Bunılaki -- \ nr <>frnc,ıııı lıırsııılıktJuı. .arda okulıı.lacak w her d : ·O 
Diye sordum. ı suç "hakaret ve dövnıek., ti. Dın:ı~ı devanı et•ı. Oivara çıkıp erik top· yılı i<.·n yurtbilgisi ltıt.aıılnt! '~,jJ 
Zavallı adamcağıs büabütiin Davt<PI 22 ya.şluınh Ali oğlu - l"abt ora<la lı"rkes '"ka- 1000 er nlfube kıt~µIuı ıcın 1, PJ>alamııı biı· halde, ahk alık yil Boğaziçinin planı Kemal~ ~U(·!u da ı;abık:>lılarclan tildcn. ;cdaııı vıırtnaktau ~:.hı- tarken düştü fıOO ~·üı:eı· hra telif ha t'n ( 

ııüme bakarak kekeleme~ baş. • · ,.__ Ali oğlu Cemal hulunuyorlaı·dı. kall"lru, di<·e salı\.·or keııdıııi. Akbı.\'ıl:to Çatal nıaireııcei leccl<tir. ,_ Proııt, Bogui~ıııe ait n...,_.ıu D ı · .. ı ı tı ' ' 
ladı. Ada.mııı ne söylediğiıı.i an- planı lıazırlıınu.,,otır. Bu plilna 1 a\·acı (!a\·aısını :;>OV cana - H r n '"" tm ı::ı.bah he-rinı de 23 sa\ırla oturan Ahbas•n it va Her ik mfü.ıab3karl.ı da I< ·:: 
lıyaınıyordum. Fakat halin<len gor<> yol üzerinde tetkikat ya-ı yorCiu · karşı a çıkıp yolıımu kcstı • şıııcfalt, .;)f;!u l"emal medrese .ı çi çıka:: k taplaM ~·a ır 1 r.ıı aı, 

d k km old • • - Efendim bundan bir kaç ı fi · ı h. bı" mı· " • • rak d k" • ~, son ercce or 11.if uguna p1Ln14 ve bir rapor luızırlanm.ış. - . an er-nı c c .ır ' •k Vunna n ;a yan a ·ı agac- riıı ·ilik müelii"n" vcrıleı•m " 
şüphe yoktu. Hayntle yerun- gün evvel bu Cvnal nnhalle- .koynyım da )ine git b- n .. ıı> ı.ı:ı tıı-ık tnr'ark n ınuvazc'11f',ini yıll'..• hodiye edi>ee,.k, lı:<. 1~ 
den kalktım: 1 t.ırY.u'" ksek kaidırım imar f mizde diğPr bir cielık•nlıyı dö- veremi:.. kayhc!ı.1:.; ve yere düşerek s.,~,, den hc~iıwiye ka<lat• tJ rcıc ııl·~ 

- Ne oldu Süleyımw? Söyle- - vüyorken ben ycli:<ıtitıı. Arala- Di:;~rek vurm.lga lı. lacl· ı kolıı k1 1!nm,1ır. Kıı.zaZ<."Cle ~o- kitap ~ahipleıine de ~ • 
&ene•. Dilin mı t.ııtWdu?.. diye ediliyor ı rına girdim ve '6ekçi ile polise Ben !Y'..ğtrdım Ru h"l", 'lı:-r "P.. cuk ;i ' F:tf l ha&aneı;in~ kal· lira \'<!rile<·ektir. 

Y"'--· k haber verdim. Bunu y• k31at- d ı .. ı ~ bag~rdım. Be~yn """"k :ıldınmın i- tını. S<ınra. ta.bii bir ıui.i.Y.emmel lip tuttular. O 7.!lm!l.!ı K'mi'sı- ın n ı.:ı-. ?l!C-;ab~kaya gire<t·klerirı ,:, 
Sili ı...ı..ı·.--ı.""'•I ı nı .. rına kanr ver~r. Bura· 1'e· B 1 .ı· tatı'matlfl !el"' · e:YmaA '"''"e ı_.=~~ 6•• ıa payını almış olacak ki bana · · 1 e e::.ııye a scrlNini iiçPr nüsha olar:ı .{;~' 

ile: dıı yoluil bir kısmı moza.yik pac dfo; .. 'llaıı olmu~. lfa~ gündür pe- - A. rtık kıb~<l:ı. \ l!k ;,:r1ıu: uymayanlar zamk ?11ıı.arif Vekilliğine ı; i 
.,, lef .. f hal~ ke diğer !uenıı asfalt olı..rak ya. d H:;liı tıı r cıı vn ı'· · . 1• d K"ta 1 r• f" - •e on. sızı. ena ne... k .. _ şim sıra nlıışı~·or. ,.., 1.• l ,. t h f dm"ııclen W',tID ır. ı p av..-.• 

r. b '-'- •-'- -'-·'- b k pı•aca ...... Buud- t" , > , u . ..,;,.,...,ye_ :1 .. ,Jm .. a ın1 mu ... ali 1 1...-
,; i "" ....,.;m ...,..,. sa u R(-IB sordu: ' ı 6 ~. ~k··. oı.a. a resim, .~ek.il. gı·ıı_,,.1 

I ıı~·r1..·.b.l"·tl~,.., güru r-n 1 şofür. 4. -· ov 
sözler mınlrlaıııyor, \Mı bir tür- H ALKEV LE R _ Neden?. Div•· ıa · l tı ııı O Z<ı"ll 

1

,..10 ı-,ı:ltlh!, '.? bikt•i, 1 araba sii-
1 

'es .. ı e ıu,. <ılnı?. bn mlııh~ıılı'f· 
!Ü -~ ... tiv•~;...,,rdu. ::...:.:...:='-"-=~==- N b'l · · •- H · be hır ,"uınru1< • :ı.lıa vurriıı. ' ı d b ı k'r. .....,, · ~•u,- · - e ı eyım 4""· ımı n , riic'' li h~ld:ınnda ecza zabıta- vcy"r er·. ,. u Ltn!'laı;ı UJ.'ıe:l 

·"-~eyınb~~rehuyu_~,::e1. 0
byu. BisU<let yarışı yaka1ıata.ktım, be~ dÖ\:di\tdibim dib·. V Mahken-d•' ... 1! ·.!' ı·~ diıı~~i- ıarı hnzirn olwımuşutur. Bun- Mtıf..thakayu_i'ircnl~riıı .. eıı·;,ııı~ 

llU.6-• '""""'' -..,·m Sanyer hıolkevlndıll: ye o ttc belkı. Cimkıi ıı i· urup söv i.ıgunu goo,.rı ou•ı:ı. do" '"-~ka 7 dli~kandan gıd:ı k .. bul eı!ıl !•s~ ta.kd•rdt" uç) ei'( 
natmışl:L p, ı;ın ııaat !! dıı Böy;tkdere zim Ka.ragünırilihiıı belalı kı.- mı,tı. Buııı ıı iJ,.eri•1~ r"~m İP- mo ı ı · ~..; ıı.Jınara.k nuıayeneye bı..r d"'~·" ı~ .. ıı bu escrlenn. t~. 

_ Bire a.dam '~ Rl!i" tel<"fon ile y,,ıı iltl\y aı-ıu;mda lırisildet bıulayılanndaııdır. Sabıkalı o!- ayni n?.15ilıati eı:ı~r<'k io'U~lu)'tJ 1 t; · ııu·ş ve muhtelif esnaf·! haklıiın; yalnız Maarü VekJl~eı' 
ınu?. Ne diyorsun! .. Aıı'.ıı•ılmı- · tcış\ik rınşı yıı.~. Y.a- dıığu icin oı-ada afi k-ı- ep. -serı-t bll'akt.ı. \-e i:ıencline ka- u a '•, yııı.~ traınvaydan atli .

1

. ne terltettiıılerlnc clıı.i:r notc_r<i,.t 
y«! .. Beai bi liıliyor yine 0 • ı l'LJa girıne.k istiyenlıria Evimi?. Reıs suçluya sordu: rar verdi. , yım ö lıi ıye de ayrıca oeaa ke- ta.ıtlikli bir t.aa.Iı.hüd senedi 

(Ar~uı var) &PQr ~ miiı'aeead•<'..l. J silınl!!Ur, receklcrdir. 

Sa ' Yeni ahl 
ABO:S.t: BJo}JlJ'.:Ll 

Tlirkiye Ecnebi 

Sl'NE!.IK 1400 Krf. 2100 K,.,. 
a AYLIK 7$0 • 1460 • 
3 AYLJK 400 • 100 • 
'?AYLIK 160 • 100 • 

4 May .. 1!M1 PAZ."-R 
1Rebitn2ıhtr139C 

21 Jlo:;aa.n 1157 
Gün 1241, Ay 5, Yıl: 141 ... K...._. 17a 

1 
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4.56 12.11 16.0S v.- 1;· 
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U.00 1.44 7.~3 -"' H.07 :ıo.&1 3.00 v_.ti 

ot KKAT 
«Veni &ab•b• • g6nllerıten ~ 

v• ev,..k nettetl'ft• eıctttmeeıin ,..,_ 
elunma.ı: ve "n .. rın kaybolme .. n-
tla.n Oolayt h1ç bir -ll)'et ka~•I 
edOm-.z. 
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MURAD SERTOGLU I l 

hareketi 
0 

kada r ani olmua.. yet silah pntJadı. I nıu Bulgar ltilkfuneli tarafından 
d 

~ Bir hükumd. ciarhcsile iktidar Uç gün mUddetle kapatıldığı 
\' et e lini çekememişti Bu nıevk ine gelenler artık yUzlc· Dundmı m·.\•elki maknl~e(öl) - y . 1 2) Ş. Lakur zatı §8.hanenin resmen bildiriliyor. Sofyalı mes .. k • 1 ıindc.n ma&elerini sıyıl'mış hal. t~rc~~~Lrı y~mlırken dtkkat a'Zan · Tanziıııatm ne.ıri hakkındaki lektnşımızııı bu cezaya uğramP.· 

urtulmak için yegatıe çaı e bulunmaktadıl'lar. Aı1laş1hy0r ki goz.u on~ıd~ ~ulunclurulması Al 1 KEMALİ fe.ıma.nı Mısm:la hemen ilan e- amın sebebi, Bulgatistanda bulu an t • 1 bidayette ,·eıilmicı o~n.n teminata lnbud .t.ellkkı. cdı~en ha~ no~· ..,. dilmomiş, ha.yli müddet gecik- nan Alnın.o kıtaı:ırı hakkında 
lb etığİne dokunmaktı ragmen yeni Irak hükümeti 1ngi taları ~şare~ \C muta?can~ı bır •• tiıilmietjr, diyor: Tercemede de· yazdığı bir yazıdır. Gazete bu 

liza.lcyhtanolduğunugi7.lcm.:ğ~ kaç m~sal ıle tey.d cvled~~te!1 AKSUT niteliği gibi ''istiye istiye ve ilı- ye.rJSlnda. Alman kıtalnnnın ka .. 
Tefrika No. 8 artık lüzum görmiiyor olacak 5?1~ ıza.l!at;a devam edec o'lmı- rnalii imhal,, den bahsetmiyor. ıa Bulgarit.tandn bulunmn.lannın 

f ki açıktan açığa muhasamata zı s<) lemıştik. . • 3 - Tercemedc "1'uat efendi Bulgar iktısadi hnyatına elim 
u k~dilerinin re· Niçef bir müddet C\'Vel yak:ı· başlamadan ve lngiliz lotnlanııa 1 ıF<"knt o~dan evvel ılavcsi H'ı· 'l'anzimatı ilan ettirmek icin va· tesitler yaptığını ve art:Jk bu 
d\tl l'ie dese yap· lanan ve halen SelıiıuK hap!shn·' karşı top ateşi açmaktan C'ekin·ı ~mgele~ b~r nokta var ki, tak· - 2 - liye kııyd.ı hayat ile o kad,ar im- kıtalaıın işleri bittiğine göro 
• . ar. l"akat ne> nesinde mevkuf bulunan bir ko- mcmektcdir. ~en zıkrı .d~ha m~vaük .olur : clir ki, ilimd::- bl!nun ne batıl ol- i tiyazL1r temin ettirdi ld, imti· ~ulgaristandan çıJnp gitmeleri 
~~dıde komitadı. mitacı idi. Ve muhakemesi <neti- Iraklı lmmşulrırımız De"lrol me ~ır ~~csel~yı izah,_ hır C:tk.n ten-j duğu izaha bile mulı:aç görUle- yazan me2kfırc hemen hemen fa~m geldiğini söylemektedir • .J 

. · O da ınc1"~ ccsinde idrun olunacağı da be· selesi11tten ötüıu, lngili~~crin Jrıa vır. ~ır ~ı~d~~ı ıebat ıçı:ı heı·., m~ff istikliıl~ :ı;a~dır.,, deniliyor. Makalenin tefsiri 

1
b•I"Çok emirleri men hemen muhakkaktı. ka veı'Öik.lnt:i ehenımfyet , .... kıy-! hangı bu eseı <reu ayn~n ı:,ıkledı Beni hu ınüliı.ha.zalarn sevke· Halbııkı Ş. J.Aı.kur yazısındn im· ' 

kufr tatbik etmiş, Niçcf kclmesinin tcliıfft.zu metin 5er~iui tabii bilirl~. lecek fl~ru..larm (cltatious) • yo- den yine o ltltaptır. Birinci cü- tiya?.lardun baiısclmiyor, yalnız . Mir gazetesi, Bulgar g:ızeteı~: 
Yis' D~azanmıştı. hemen ctrarı:t. ttıs\lp scsleı'.iı\in Biiylik Britanyamn bir hayat htıt. ~uılı;ı~m.t~n .. nlı?:H~ yazılacak ztinü hiJfı. dikka.tle okumakta garaııties \'iageres diyor. n aııısında en ciddi ve en ağır 
k ı ınıo da çok yükseJmesin0: selıcp oldu. Buna 1 ka.YgMile n:Hı.ıgul bulıınduğı.ı ş~ı ~ahısleı:!l koru koriinc kabul c C1iduğum "Son Sadrnzamlar,.da Acaba muharririn bundan 

1 baslı gazete olmakla meşburtlıır, 
g?.~itacı idi. F;n yalnız Yanef pek taraftar götil.n sırada MUS"ı:;I petrollf"rini elinden dil°!~m~~a: .. . 1 Şafamel J.lı.kur'dan t.erccınc edil maks:ı.dı ne !di 9Gar:mtie kefalet 

1 
Bu itibarla yazısının tam bir 

·~~~U bile klrp miiyordu. Her nedcn.sc 0 Niç~f1 Jm,~ırmaya :ra.7.1 olmasmn. imkan 
7 

l• ı~rım~c, bu ~k mühımdir. 1 mış bulunan ye<ii satrrdaki ç:ıp· ve tcahhüt miı.nasına gelir .A- lıakikatı ifade ettiğini ka.but 

f 
ç kıçıncte dctima pctc tutmuyordu: y~ ihtimal tasavvur &.lilemc7 .. Bu \ ~kıa. b~ı.'3 veya !ık~nın mes- 1 raqıklık s: 155) pek açık surette ca.b:ı Fuat eft"ndi Abbas Paşaya 1 

etmek ıztll'arındayız. Hele bu 
...) ardı. Ve ko- - Böyle bir mübadeleye dün- ıtibarla Musuht ve lrakı elden uhyetı ~ azarundır' .. fakat onu gi)zUıne iliştiğinden, acab:ı ben karı;:ı neye krfıl olm~ idi? 'l\t- yazının Bul~ristan halen Al· 

ancften ROura ;ynda rnzı ol?nazlar, diye söre çıkann~mıık i~iu her şeyi 6özıe ~a~t!l .eden ~81 mıınd;r~catına mi anlıymmyorum, yoksa sakat rihtcn (ib'l'e.niyurur. iti, sadra·' man iogalinde bulunduğu ve 
rıl!.~:Yetti. karışlı. En iyisi sa.hah leyin ği· aldıraraklar.ında şUphc yoktur.! ı~tıra~ı hase-bıle, 0 mcs uhycttc·n lık kitapta mı'! diyerek, hem ha· zam Heşit Parn, Mısır valisi Ab- 1 Bulgnr hükumetinin büyUk Bui· 
~ başka birtn· derken kendisini lıcnzctrnekdir. 1 Vaziyeti bu zaviyeden nıuhake· bır hıssc almaz ~· ~mamı:lı tip, tıem filozof olan 0 diploma· lxıs Paşackın memnun değildi, garist.a.nı tahakkuk ettirmek 

b' Vardı. Dimo Niçef ile mübadele edilmek için nıe c.-dinco, Irakhlann İngili7Jer- ~ıdıı·? Bn.7..an en n~~ın kımsclcnn tuı Ali ve l"uat Pa.~lnn dair onu azlettirmcği dUşünüyordu. neşvesi içinde oldllc,ı'Y-n bir zaman 
ır köylü, Make- 1 mühim bir adamı dağa kald:r- -co bu kadar hayati c·hcnuniyeti bıl~ yaııılc~klan l'l'!usellem bulun yru:ısını okum.ağa mecbur ol • Abbas Pa.şa da. bu.."lu işitmiı:; ol·' da ir.tişarı ve ancak fü; gün ml\d 
Saztıir11i olarak mak lfızımdlr. haiı bir meselede onlara kru";ı duguna go:i:, ~ulasatan yahu dı:ın ( ... ). dnğu içın pek sılnhyorıdu. İşte detlc seddinin kararlaştırılması, 

b' Olduğu halde Ccvd~~ Bulgarca bilmediği i· C'ephc n1ub,lıncleri, lıııtttl rr<.;ıktruı fl)'.!"etı naklcdılecek. fıknı;tarın ş. I...itkur hu yazı.c;ında Puat Fuat efendi Abbaa Paşaya ya-1 yazının asla bir hayal mahsulii 
dıı:E. adamdı. Bir çin konuşulan şeyleri ruılan:ıı· açığn muhasarna mr·;u_tiyetlerini munderecnbnı etrar.:.e tetkık ve "fendinin Mısır valisi .Abb:ts 1 sadığı mUddetçP Mısır va.lilığin- olmadığını en kuvvetli bir ~kil 
de-o~nu kimse bil- yordu. Öldüriileccğindc zerre tü.k:ı.bbiil cdebilıncleri için kendi· h?le nlın~n. parça rnutercem ise I)nşa nezdine memuren gt;nderil do kalacağım tekeffül ettiği için ı de isbat etmektedir. 
· nbtraz sür<}iiyor· ltadar şi.inl:ıesi yoktu. Fakat bu lerinc kuvvetli müza.hcretler ve a.c.;l.ıle ta;b~ ctm?k. ~e, madem- diğinden bahsedildiği vakit (Sen S. l.ikur gTanties Y:iageres ta- Bir memleket.o dost olarak gi .. ' 
lteıı uınt: dıı değil- mı nasıl yapacaklardı? Bu kor· müzahirler temin C'tlHis olmalıtı·ı ı kı mes .ulıyette ı~tırak \'ardır, Sadrazamlar) mi\clifiııiu mık· birini kullal'mı.şbr: Vakıa IJiı· ı ren ve o mcınlekete mnaz.z:ım 

e daıma 
0 

mu- Jrunç suratlı adamların knlhin- icap eder. ~u tetkık ve .tatbıkten. sonm t~- !ettiği terce111cde olduğu gibi, valinin ölündye kadar valilik- toprnklar kaza-nd~rau Abnan kı· 
~1 da;rna o bu· de merhametin yNi olmaçlığını Yeni Irak baş,·ekili neşid Ali lif olun:ı..ı: ~ı~~a grçırmek la· "Bira-z gegmccl"n Mısırda tan- ten kn.ldırılıunması vcyn kal· ta.lanna ka ·l}l gösterilen hu 

111ıl•rlerini daima iyi bildiği içiıı kendisine işkence Geyliı.ni kendic;ino kuvvetli bir is zı~~gel~ıgı a..-ıkardıı-. , zimntı lırıyriycyl ilan <'tlirdl. dın1!11nm~sını~ :.a..:h~ii~ 1''e te- "na mi~firpervcrJik., ka~ısın· 
b yapılmasından korkuyordu. 18• t.iııadgah tıemin etmış olmasaydı, . Dognı ~nılru-ak <1lmmışıı:.. H:ılbuki l\lidh- bu keyfiyeti ılanı 

1 
ke~ftil cdılnıesı hır ıstıklruc mu- da insaıı vclıleton hayret ccM· 

d U \'a.ziyet ~n· kence ile öllinı ! Bwıu düşünmek : her halde !ngili·~ kıtant.ına top d.ı.ye yanlı~. noksan, . s~at lıır tnrihi ne!jıi.i iliınında.n beri tehir adıld!r. bilir. Ji'altat iljin aslını öğrendi· 
tt evaın edebildi. bile gcnı;: zabitin içini ürperti· nt~i n.çmak \'C Irak kıtııLmna cumle veya .uzuı:c.ı bır ıbarenin veya istiye istiyc ihmal ycya Ş. Llkun.ın makalesindeki: ğiniz zaman S..:ıfy-.ı.h refikimize 
a ~ Cevdete yak yordu. 1nofüzlcrin memleket clıı.lıilinde c'!!tvet edehılcceı:,'i haklı tenkit- imh:ıl cttirmi5 idi.,, demiyor. "Fuat cst un homme !ıcureux yerden gö?e kadar hak \•ermek 
~~&. llınit edilme- Annanın hfıd.i.seye lca:ı~ıısı ih.:;lemelerinc mfmi c,Jmsk <.'mri· lerdeıı kurtu.ın:u.ık hayalden bile Aynen: rh?cuııe de f;es vi toires n. bea.u mecburiyetinde ka.lacaksıruz. 
\'d tab:ıncah eli- iizerine ortaya bir ihtilaf rıktJ- ni \'ermek hususunda lm dcı \!ee g~<'iril~emc!.ıdn-. Fazla. olarak ''. .. et iın ııcu plııs tar(l, en- ctre som <.'nt plus :ıppareııte Bir kaç giin P\'VCI Bulgaı istau

4 

et, bu ince ka- ğını ve gcnG kadının bazı tavsi· ileri gidcmc.zdi. ı böyle bır m~d.nfan bılgı noksı.nı voy.! prcc du vicc-roi d'Egypte qnc ı-Celle <'t c<ıfıleı· aus.:si cher <lan gelen bir tınııdık, oradaki 
'et ~lannda mev yelerde bulundnt:'Unu görünce Bix.c, her hangı bir kom ;umu- nı zımnerı ıtı.ı~f d~mekl~r ~i, Abba.c;-P~cıı:ı, il o'Jtenait ele Jui quo dC'S dt.fa.ites, elle ne lal se iktısadi vaziyet haklmıda şu 

k <1r~~ında hay içi biraz ferahladı. l•~illınkika ?.un dahili işine kıı.uşmak ~"'rek· k~l~m ecbabı ıçın -en h_afıf ta- la publir'l.tion longetemps re- paSJı :ıngmenter sa ı ... putation sayanı ibret malCımatı verdi: J 

endısıni alama- bellerinden tabancalarını ve bı- meı. şu lrn.c:hır var ki eski birkaç bırıl~ • ~~k. lıa<:81eta,·erdır. tardec de l'ordonnauce du Rul- el so ı C"redit... Dikkat le okuyunuz 
·t h:: için yapabi- çaklannı çekmiş bulunan komi-! Osmanlı ,_.lli:.)c-linde teşekkül et· D_ıyebılııı~ kı:. ~. "k;_rzd~ hare- tan sur l" Tn.n7..imat, m?yeıman!· 1 • 1ha"t·si lSon ~ndraznmlnr) · -> 

~ak reket tcıtiğe tacılann bunları ynvnş yavaş miş mUsta.kil bir <.!evlet olan Jcet ııısamn oıı:r~nu tukctn· ve or il esl wıı.i, des garantıes \ ıı:ı~c· 1 da !j1ı şekil !t· geçmiştir· Bnlgaristnndn h;ıluua.ıı Alman 
IUıat genç kadın yerlerine koyma.lan <la g-özlin· !rak yakın kom.']uınuzdur. Ve bu taya ~.crhn~'g:ı bır ~~mı \;~kr:ut· 1 !'E'"' ,qui equivalaie~t a une plemc 

1 

'.'n?ğ~~a.ı_ı Tiirk. si~asi8i gayet !ısker'eıinc bol bol Berlinden ye· 
tut sunu tam göğ· den 1'".açmadı. Her halde hakkın- ya.kır. komşu ülk e bugün bir lı:ır. s:~n .. guçleştırır, .ha~t.a .bclkı blls- mdeı>ı::ndr.nce.,. tlıyor. . tı~lılıl! goruumcktctlır .. ~hıv~~a ni ba.sJln.ış pırıl pırıl Alman 
kad UYord~: 'fetiğe t.b \'Crilen öliim kararı tehir e- be salıne olmaktadır. ~ark hu· ~ulun . ımıhnl 1~1lat, . ı:fana ~h-

1 
Bu ıbareden a~la~ı 'ıyor kı: kıyctındt'n <·kseri, zalnrı :rnıg-hı· markları gcliyor:~~uş. Onlar da 

ek~ı ,Yltzdc yüz dilmiş olacaktı. Acaba niçin? dutlarımızın emniyet ve asavişı t!yac ısc. pek ~ıdde~lıdır, bu. ı~ı· . 1) ~"\ıat cfeı~dı ~flak emare- ! hıyct.leı:e J'1ııad~.1 olnıakln h<;r,ı- solnt';ru do~"T\tca Bulgur devlet 
. Ce .dBır anı:la gGz :Sunu anlıy:ıbilmek kiıı genç namına komşuda neler olduğuuu tiyacı nısbete~ ~deruıck .ı~ı~ tmdc~. m~nıunyctınden, lslaı~· her Jkl!~;a.lıı şohr~t. C'tmesıne, • b:ı.nlcasınrla. alıvorl:ırmıs. Bulgar 

h " et J'arruağı kadının gözlerini aradı. Bu giiz· I yakından bilmek ve hn bfıdiseler b~şkalanmn tctcbuatını • fıkı ı· bul.t don~llfktcn sonra, ç~~ v~ıt 1 anımcnın mazharı ıtın:a~ı olma-ı devlet h~ıkam memurları tcbel· 

1

• ~te i!~n.~kc0·t1muneu- leri yine sabit ve mlinası ruıla· le yine ynkından alıl.k.atlar olmak mızc uygun bulunca - kabul et- g~ç~eksııın, .Mıstrn gondorıl· sına pek yardım etmu1tJr.,, lüğ cttikfori emir mucibince ve 
~ şılma:ı mız:ı.rlarla kendisine ba- bu . ti d b 

1 
ö mek ve ve hakayıkı cşya~'ll mu· l mıştır. Bu tCN"iimeyi kim yapını;. bil iki htikumet arasında. kararlaş• 

kar buldu. mec rıve n e u tmnyoruz Y t bakat noktasını tetk'k· · ·· Y · Iı' ı:; "b cd k" · t l ~rıa.J.a. kny\·~·,ı''-n le bir devirde yaşanuı.ktavı~ ki :kk"tl b .. ak n k ı ını !dn~ı-1 urul r4n~rudızcl.a li~ :ı.ı; .~ ·Fı un ı~i~~ıı.ım. Fak.at kitap m~har- ırı nmı olan ııisbet dahilinde 
'41( rn ~ tt.: Karar ''erilmişli. Gen~ zabit b' k 

1 1 
:

1
_ • 1 11.., ı ere ı. ana zarun ır. pcu pus l.<Lr \(' me.eıı 1 u::ıt rJrınıu bllnu kılabın:ı gec>u-me- Aln1u11 rnaTkma mukabil Bulgar 

trı llddet haydut sabaha ka.dar meyhanenin bod· .l~1: komdiş~~n1n_~:ı" ış ıar1CHetın- Zahiren doğru görünen bu dU efendinin Mıa.ra \'Usulünden den e\"'vcl lisan bilen bir ki;nscu<' levası vcdvomıuı;. AskC"rler bu 
"del bir fırsat tnp rumunda har...:J:l,.,.ek v j ucıı en sı t<tUfır onun ;:om. u- .. " t ·,., __ ,_ 1 , n•k al· __ ,,. • . d -·ı E:ı.- .. . J 1 1 _, ~ . 
y et b' '-';J ~"U• "'" e sa- lan da mutaMrrır olabilh . şunee~ ~ crvıg '-~n eı '.!: ac ' SOlll<ır•l 1.runann mt e.gı ' :.L· gostrıınc-sı ve aslımı. mutabık O· ev ..... ar snyc.'f;inde <:arşılarda, pa-eu . ır aııda kol- buhleyin erkenden komitacılal' • 1 cscrlerın kıymelıııe <leğil, kc- laktaıı. tstı:mbula avdetı zamn- ıun o'madı•!lnı Wıkık c>lmrsi Jil- zarlarda gıda, Ye giyecek madde. 
oı:-m Yapıştığını ı kaçmak ha.zırJığını tamamladık· Btu 1f.:~~~dı~~di ~rrıikıu s;~:ı miyyetine, ehemmiyet verenler· ıımn niltir. ?.ıiug-~lirru.ı:ı;;. !Alkur mn.kale.qin- si olarak ne bulsalar satın alı-

ltj 81~~!"· tan sonra ı.-"iderlerken kcndi8ini ne eş 1 e • ıse er mzı <le "Fııadm • mm·affaJdyetlerin- Y?r!ar ve derhal bWlları paketle 
. ı;~nı:~ bir ıın· öldürercldcrcli. yakmdan alakadar edcl'. , ( •) Biriu('.i makale (Ycııi Sa-ı ("•) Ro"lwııe <W J>eux Motult>S- el n cka<.'ri mağlfıbiyetlcrc mua.- l yıp Almanynyn göndermek Uze-

lli ti_. küfii.r sağ.1 (Arka.en nr} A . C. SARAÇOGLC1t hnh - 10 Ni~n 19-l l ). 1866; C.11; S. 886-H:!J. (Sonu aayfa 4 ıütu:ı 4 de) 1 re posta.ha ıe!lin yolunu tutuyor-
~· 'Pkumızı ül- il -. .-. _ I Jatmı~. Post., t.ı·eıılcri hcrgiln bu 

f!~en lcalknn 1 ~-- ... }) ketleııu binlfil'cesini na.1<ledi-

~ ~ 1 t.aoo h 01 - • Bunların hepsi A 1 m :ı n m• ·· · • mek milmkiindii. Şimale doğru yorınuş. 

U.! ~~do;;;;;' rJ.~,~?~~a~~!~~Ht~r D u N YA ·H A R B 1 ~t~~1~:~id!f~1r.:~r.:~~:,~ . B~;~~ı
1 

:~~:~~:n~:. .. nncı 
J ı. 1 man muvnffakıyctinin kendi- H ırp z lmaiıında kullauılmı.s ~udur: Altın gibi herhangi mad-

defa kuı·lul nk l~rini .Alınnnyanuı himayesi al nuıltun Jıil ·ienn hepsinden isti· di bir esasa intinat f>lır.iven ve 
h.~ıtreketlerde~ tında istiklalden mahrum • • fot! • olunabilirdi. Iı::ğcı· mese· karşılığı oirnayn.u Almaıi mar· 
"'lllla hnkfuı (hnu-, hır.1k:ıcağına emindi \"l.' BP.1· ı ( y E N İ S A BAH) iN B O y OK 5 İ y AS İ T E f R İ .(AS l ı la, cliiıımrın 11imnl cenahını tak- kmn mukalıil BulgnriGtruıdan 
lillsıl olmuşt~ı ;· cikanın düştUğü akıbcUn kar· \'İY•' etmiş ve hem n cenuba ih Almaııyaya du:-madaıı gıdn ve 
a d%1l:ı.Uşlü Bı/ şı.quıda titriyordu. Hol::mda ~c • • ı·a~ yapm, :ı. .ıhut bunun ak.~ini ~iy<'cck m::ı.dd~1eri akma!rlurlır. 

·ı <:anını ceh~~c:' ferbcr ve kur.retle mü.wJfih B C ll ~ 
1 

yapabilir(Uk. l>ınncnalcyh mii- ~·uıi Almanya. k:uht ihı ar; edip 
.~ek ik 'n bu fıt·· I olarak huduU:umı dikkatlo gfü a 1 kan ve ·~ ana kka i e U lı1 ez• met eri d •f •• Haa k'.11.1•1 tarnfm bir kar~r yıy~t·k vo gıyecek mnddekn it· 
ı~ti. Rargnsalık i- Jiiyordıı. Balttğın nnaiıturı olan ., w nıck i~in ilk dm beyi hckl"'- ı lıa.l e<liyor. 1 

ir ~nn.ayı- ar ıclı Danimarka hiçbir müdaiaaqı I mesi İU?Jmdı Ye anl'ak bundan ı Bunun Almanya. hC'.smlJ&na rnü-

~r:_~o~f~~ıY~~:~~~~ ı r~m~~~~e~İı" z:~~~:~~ ~~~~: :ı~~a~b~c;.~~~t~::;;~~~ ~: ,-ya Zan: il hraç tasavvuru ~ııtrı:,u~~~~li~~ ı~~~~~~~·u~·~l~~- ~~~~l~~~ı~;~~~~·~tı ~;:w~;ı~;.~ 
r.u ~kıYordu, ,} ı ğıı k:ı<lnr Rusyadan da kerim- bit düf;~manı, .Büyük Hritnnya· DenizJcn ve karadan hir is· llatti\ yol IH'ık bil<' olsa - ki r~ket ctnwkto haklıdır. Fnkat 

. ·• I yorlıırdı. nın an 'anevi dostu idtler. v ço•• rç ı• ı i iFı.nın ınuva.ffak olması icin, CC'ntlp ccnahuıclu njık da <lr>ı'.:'il- bu ''alış vedş,. küç"iil.: Bulı::-aris-
.. 1! ' ~ Bu memleketlerin kuv\'etlerin Du dört <le\•let ' hirleştiı'ilc· • taanuz <'d~·n tarnfm intihap l't· di - l l bilyiik ta.k\•iye kıl'ru:ı.- lanın iktısadi hayatını tabi .tik: 

~kteliır.ı. .) ·
1
' den jstif adc cıdebilmPk ic;in on- cck oh~a 1.100.000 ln-1iJik bir 

101 
tiği noktaya tam zamunınd:ı laıını lcvaT.Jm ve mşe mad· alt Ust elıni~l ir. Çilnkii BuJgnr-

·ı.. aın b' lan karada \C denizde müda • onlu \'Ücn~Je ı;etiıebilirler(\i. mfü:lafilerd<'n fazla. kuv...-cl gön delf'dl<' lıırlikte hıırnya goıı- lar. merkez banlmlannın Jras.1l<l-
&Uil~ 'ır lconıi- (S bi ~. •>c::.o 000 y • ta clcrcbilt.1esi ve ln: 1:uvvetin dfü:.: d ı. J k" l h ti.ı;tın_ek lazımdıı'. faaya muktediı· olmak lazımdı. • ıı· sı.an ,;,v . uıınm~ • n mecbur edilecekti. ez•rne", orau:ı. ı ıarp sa nesi- nııda birikmiş olan v~ Uıcrierin-

eruıi ova - l~ğcr bu nıümkUn olursa Al· 200,000, Bulgaristan 300 000, B 
1 

mancto.n c1aha çabuk takviy~· ne gör<- tel;!.kiJ.itlandırm:ık kin deki sıfıdr:.r.ı gör<" kıymrtleri 
ı. nı, burn·u cn!,rız. man'-'•"ııııı ''a-zı'yclı· l·uı nı· ı!!·ızıc- Rom .. m.va 350,000). Böylece teşekkiıl eden! n. olunabilmesi lfızımdıı·. Bu hu- aylur lfızundı. Bu müddet :ra .. milyoıılnrı aşcuı b ı '-"<.ni basıl· ıı.'.!E~- · nu ve ,} " -· . kan ittifakının mü.~terek mv- 6Usta müdafaa yaziycti son de- · ı t .J \elttil\l1ktız. Ona a· ı şirdi. Holandanın lmvvt·tleri Şüphe yok ki bunların ihtı • wtlcri, ertesi sene~ Avusturyr.. rec~ fenadır. im .a . aanuz eden tnr.a.f hun-

1 mıs pnl pırıl kfı.ğıt nıarkt:n·a 
~b.ı en soıı.·a mühimdi. Hele Hol:ında ndal. ... • yatları tla \'fu-dı. Tazvik nlt.m· '.·n. ceııuptnıı hiicum edecekti. gi ııetıccyı elde edeme?.? 1915 muk~bil düny.ının hirbiı yerin· 

. 1 ı ·1· r·ı . . d .d b" k 1 - d k... ·' Hır seferi km'\·~t he "'ll'hll· ilkb"' hanı1d ıd 1 ·ı elen ne <nrfa ITıttddC'sİ. ıh dn <n.·. ~ bir l'l 11gı ız ı mm ıcııı zon e-recc n ırço sene er ynşa ı •. mı Türk imparotorluğunuıı harbe .. a ''" ya~u a ııcrı - ,.,.. t-. ta.ı~ ~es c;ıkıyor, mühim üslel' hiırnetıni göre - sonra. Tiirklerin elinden istik- stırcbileecği kuvveti 700.000 0 _ d.ktan soııra bllc• hiç kimse bu tC'rc ile müttcfilr!c ·i birçok 
0

j8 • yc~ck cHyı.ısı temin <'l."iehiJ ıler. 
ıı. bulunuyot· cckti. Danimaı kv bir lngiliz lallerini almışlardı. Yalnız Tiir lnrak tnhnıin '""lersck bu kuv- kuv,•etüı nereye Hıra~ olunac-ı- . tifadeler temin cd!!hiliı !erdi. Yegane çare 

·ı B l · • k. k. A t l lı ... ,... , .. mı bilmemelidir. \'akıii. Al· II ıı·ı) ·ı ı d k ı a" , I fı osuna a tık uenır.ıoin h~ ı· ıye ve vus uryn ıesa. ına v.:ıti bc:tarnf ettikten sonra or· b ı.·k ı 1 ı ı.:r e ı c·c> \'e < evam cf 
rı .. _,, ın · O bcnı'm ıniyetini temin edebiiir ve bu ",·miı;li.vebil!rlerdi. Zntcıı S1r· lı manya ile A vııı:;turya merk,-zi 1 <:c ıcm r;2ns artıyordu, hem -~ıı ı' - dularımıza Balknnhların İl' b. · ·eli (H d 

1 bıı.. gebcıtmek suretle İngiltere ile l•'ı·ru\!3a 1,~t'ln Cihan Harbi başlndt~'1 ır 'azıyct te ı ·ıeı-. er tara· e tehlık~. 
e '""' bT 1 ~ d. milyonluk ordusu iltihak ede • fa kuvvet gön1erobilirle-di) 

l\Qi\• 1 ıyorum, H.usyn. ile <loğıııdaıı dogruy:ı zamaı! mcvc-u ıyctini muhııfa • C!'!k ,.c bıı Al111aı~y" ile Avus- , Acele etm·em'ız ıa· zırırıdı t:ı.ı ordu la · 1. • b l ""li - • ... li'akat bu i.:tifmfo <lenizlcr lıf{-
~a • A · 1 muvasa ya mı.:a.n u alJı r· :'.niçin Avustıll"yaya ka.rfiı hal'· turyav" kars_--1 ua· ... iyeUmizi ta- k -~ -- -- ------){ nnaı 

1 
b" 

1 
d" · · · ,,.... • .. ·imivctinc 1..ckabiil etmez. l;.i ' ıı ıı· I er ı. be gımt•şU. Romanya, Avus· mamilc ıslah edecekti. J Iiarbın o sene zarfında.ki son 

susturJuVıı B 1 1 
bl k t 1 t n .... ,..o..; .. ta •t ı Büviik Bdtan.va 1915 yılının o· tt ıa a u ayı nmam ar ve nry • .ı..u:....-.., na uı o nu Bu tasa,'vurda birinci derece '"' - safhalnrmu gi>rc cenuıı harı> ı'!:". b"tii' . l' Alın d . ,,..._. ·ı yı . t• ~1 B l hcrlıan!!i bir anında ( C~Cl' lın· ;_'IUeyiı:ı 

1 
l u n Rlma ı nnyayı enız .1.1 ansı vruı,.ya, l., ıyoı-uu. u de bir csked ehemmiyet görü, ~· ,, sahncsintl~ lBnlknııln.rda) n· 

~ tehrk ~n~ he- den lJir Rus Lttl~ıım mnnız g-.uislanın Jiidirncdc, Miclye • yorduk. zır olursa) 250 hin kişilik bit· cclc lıir muvaffakiyet elde et-
~ UAA~-~lıdır. Az bırnknbilirdi. JıJnos ha.ttmda, hatta İstanbul· kt orduyu şarkı Akdccizin iııti· mck ir:in Bl'it::ı.nyı:ı ticaret filo. 
h 

""ıgı gibı· b .ı ·· .. -•· Fnkat ı,una. da şüphe yo u hap olunacak heı·lı"ngı· l>ı'r sa· tttı ıı· Balkan d.:ııvletler'ın'ın ua gozu varl.U. k b' . ta ... - suna ve gayrt Lüviik ordulars 
· t 1>2.hne~ pcQin(]" 9 i ızım 'rürkiyeye kaı-şl ar- lıilı" ıın Almnn ''" A""stııryalı· ·ı t• d • .... ~ -ı ~ T- k' rt 1 Balk d l tı~. " u ~ -... ıı ıvac \,ll' ı. Fakat Büvi~1• 
r. !{· ış olınası ur ıye ve a ya nızumuz ve an ev~ .,n. lanu ayni derecede bir kuvvet ,} ,, ~ 
tntır11 ~bilir, belki kuvveti ~ le ittifakımız İtalyayı lakayt gonJcrmclcrinden evvel sevke· Brilaııya deniz kuvvetleıinin 
lltıu~e köyii sar- Yunanistaı.:>. gelince, birçok bırakamazdı. 1ta.lva müttefik- der, ihr::ı.ç C'debilirdi. Dig'er Ut· de b!r hududu vardı. Gıttikçc 

t:lıtn:~?r. Onuu i· Fnko.t Biiyük Harp hattının ırkda.şı lıtla 'l'•irk lı~kimiycti Jerin ve bilhassa - 1ngilterenin büyiiyen yükler, ııaklivat i~le-.~~c r b. cennp cenahl daha dikkate de- nltındn idi ve Tüı klerin elin· d k k d ta b' raftctn ilırnç nı,ktası ela son da· ri ,.c uğradığı lıiicumı8.rla, ~a-
t. "'" c ıııc O· avasına arşı pe os ne ır kikayu kadar gi".ıı· tutıılabı"liı·- ~ 1 la h J .ıtu'.tı:ı "''bal ver: deki btrçok ".~l aı:J. lurın sa· · t 1 t.ı !tal a A\·ws " rwar u kuvvetin lmdutlnrı a,t-n .- ....... ı b ,., vazıye a mış · Y • - <.li. Hi~ su"ph~ yo,k kı· du··~rnaı1 ·· .. ·· rd rı:_ .. Uli oldıı- Sırbistan, Avusturyn • Ma· kmi hflla Yttn'ln kamnı Uışı.\·or t ld <l"\C?Tnnnı ·<l· - - ,, gorumıyo u. l<'akat 1915 yılı "-QSfn,. : gu uryanın <'.Ze en 1.,,.,. ..... - 1 ı. bizim bir ı't">fCJ i J:11·,n·ct topl". t k " ıcap ede 1 catistaıı tarafından hücumo. do. F'.ğer hu dört Balkan devle· 0 B Ik <la-=ında .,~ • · • " ngiliz deniz kuvvetleri için 
oı:n:t d n 'k' d f A nun u an ynrıma ~ ' dıb•-..ımızı bı'lı'\·oı·du. Fal·ut bıı k ,. h" t~ 

• 1 a a buı·a- uğradıktan sonra ı ı "' a • tini aralarmd.ıılti ihtilaflardan 'fiirk inıparntorluıoo;unda ve 'rürk ~ • at ı ır yıl gibi idi . ...şte bun· 
le vusturya müstevliletini geri kw·tarma>. \·c bgiltercnin i<la- 0 lrnv\'etin ~:imnlc mi, yoksa cc· elan dolayı hareket etmek Jii-

!\ or ua. A püskürtmüştii. Tiirhive 7..3· ı·e:;i :ıltnüa mlittohit bir külle adalarında gnyet geni~ menfa- nuha ını göuclc1·ileceğini bil· zumu da kendini gösleıınişU . 
• ~lti · nn:uuu yıf ,.c fena tcş,kilitlı idi; müt· h .tlindc Tür~iye v~ Avuaturyn ntleri vardı. Geçen lıarpte, İn· mesi imkansıwı. Bu tere<ldfü ( Arka.8' var) 
~ttu ~vıu tefiklere harı' ilan ctıni17ti. atc~·!ıine lı:ı."Cketc getirınck lm giltcrenin Balkanlarda her- Ye kararav.hk karBısında kat4 

li bırw "v~ı·ob1.'• d, ~-, J hangi bil' knt'i ,.e muvaffak · tık.. .. ır .uç Üç Balkruı devleti, yani Yu· bil olurı;a, 'fiirkiyeııin sukutu ıyctlo h:ızırlanması miimkiin (") Ge4:en ha.1'{fte Sır~taıı 
elQ be .. rınak doğ. naııiS~'Ul, Romanya ve Sırbis· f1Üphcni~ ki, geciloniyccckti. olmuş hareketinin İtalyayı iki dcı:ril<li. Böy1~e. her ikisine kar Ahnıınya ·rn Ana&turya lle har· 
oı- n, ne dilşü- I t~n. son Balkan haı bi.ııin kin· Tilrtı..iyo tccra edilmiş .bir ~3:7.i· milyo.ı_ıluk ord1;1Sile 1ngiltercye şı da hazır gor~ımek Ye nn.ca~ be gtnniı,;, <'Caup .>Ohmu, yani 
'-ii~~nuz? Bu leri dola.yısilc BulgarısUındım yettr.o.k~'lk ~·c 1915 yılı ıçın· ~c ~u~~ıklen safına sokaca- son <lal_?kacla hücuma YC ~lı- BaJluırılar:ı AJ.maD.)'8.ya Wıpa.-
~~~e etmek nyrılıyorla.rdı. Fak:ıt bu dört d.-. n1i.infcrst bır Rulh yapmaya gı gorunuyordu. lfıya ugTıyacak noktaya dön· nn~lı. · 

.,~ t>•••-·-------.ft4""'-.•------r,,..>4""'"-~-...~-------•-•---- ::::::ıi · ••• ..... n.ıs.ı.x..-..x.•.r..LJL.ı?.J.. ~--.....xır-.WW-7-L- .... "'119 .. 7- ._. -- -- - v_. ı.~-. +Y•<.ıx.ı.x..J .. \.L.>..-.z.-..x.-.~.-

Bn \ a~iyct k. rtjlf'ır.rla BuJn·a· 
ristan için ycgil.nc ~..r rf' bu ·'Ôs
loboditcl .. ordusunun l:nr iuı N'· 

,.el mmnl<.'.keti lf'rkdme::;iıt<l"n 
ıbaı·cttir. l~:w Mir gazetesi du 
bu ııoktavı nazigane biı· ~ekıldu 
kaytll'lmeltten başka hir şey ya
p::ınııımıştJr. 

Şur:ısı muhaldml.IJr J;j "kur· 
tarıc1,. Alman ordusumm Bul;pı .. 
riatam terki rurasınôa Bulgar.is· 
tanın yapacağı tezalıür.ıl cidden 
fevkalade, cidden k•übden ola-

1 
caktır. 
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_ M URAD .JERTOGLU 

Kağıt masuralar a 
a it t enzilat 
miktarı 

'.Aııknra., 3 (Telefoııhı) 
, 'fem·jlat cetvelin<' nmba.ljsız sa

tılan çimentolarla kuğıt masu
ı aların da jdhaJi ve ahıbalajsız 
satılru1 ~iınenlolar için tenzHit 
miktarı sıfır, kağıttan mamul 
m·ıı;uralar için tffiziliH l'lt'!lbeli· 
nin <~ -43 olarak kabu1H kpr~· 
la.aU ri lı:ılı&1.lr-
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• • .. AM 
• .. gidecekler l 

hakkın de 
ceı, t•rafı 1 ıncı eayfa_~al 

yokulannı alarnk Zönıı:w..ıaJa 

l:ollı ık Ad ~ün .... n~ı 1 mıltc:vcccihen liınmu=d:uı y. \' J k l O 

çok tatE:Z l u. rıumt-ı:;; 139 d ~Cl1~ ~:dt~>;st'~n fJı~~;;,~: ı ~ll:;~ıia~fl•;i~~~aı~:t,;;,'ş 1 ası ir teş iıat.a çalı ıyor? - Kaçakçılı~, 
çı arılan er 

olı :ın Molli .. mn Adalı- llattii., TiirbC!' ileri r;idcrek. yJ. <Ywlf' r li. D , kartpo. t::.Itn \ 'e cıorctuncü l>atıleyı a.l.ı.rnk ,\un 1-• '1ı y l 
bir ,ur de.· - bir 

1 
- Ho-.;a, ka tı derler .. cık ;.. -- Rıı.W 'un ~,>la , ~ri ak m sau 18 o ckrnr 7..oıı- .:Jii" •şiir!' • an Ve 

l 1 ha .. ::ı.ı. ~- c mii bulunu' ı . n kıı I. r ara. istiyorıııın ,.. · ,fu.lü re-:ını \ rd1 gulclaga harC' t etn14 r. Aıcu sonra 
ha y.ır?u. rırıı. • ;le bır f Ol. 

0 t- nun dtinku mu.: ,, l: '" 1 ı T rİ k ı 
' lılr \.. t ba D ~ b.'t 1a<1ı!ar. ~ c41.:., t , •kerı meccani lM'J ere ıı.nc J 2, O aşıy ... __..,....,_,_ p 0 a Çl ar, a • ar ne ış ya 

t !..: c..f J.-..a.U.iı. • i) t. Ru."1ı pc.l:ıh ıı nın \'r u ıı.ı ·~. ol , ' ıemki yolc· :ııın ıştirnk cttıgi g:·;r·ıı- j 
lı:taı, l:t O vakıtler , ı;öın emıı;ti. l'nk;.t,. Türli, r ,. p:ı.r · 1z. Ciddi ; .. pılım. ınliştı:·. 1 
ls.r.ııt.ııl t •ve pelıliv n ' s 'ylcdiğı •· ,- Mvl.ı.yil- bktn tckrnttt lı. "1ollayı alıp AıaK.ıdarlaı.~ bu lıusv-\a.n f;·" • ::it .. 'ı: yı uknr okumar k-
l&r1ı m k ~ i l. mm;tu. d" · y,rinc gr;ti;:.;toülcr .. Lim- ônunc al.ıraJ.• Iı.'.<!!"IWCWZ.C. bur- ıı.m rL bı. kn ı;ı oL. -:n· 

Mclla, 1 tanır ';..zur Nihayet, • oU ruı. oldu v~; ni ~<L;··ı ık. p:u-lıyc ay:-ılmıştı. dan sonr.ı y"pılacru: meccani "l!nnet~cyin. d~.,ı·ıuı. D ,ıl.iru 
<l:J. 11u :..pm ' " ,. uıı. Fc.· Peki uy: Ul<· Ti.ıtl 1 · Mc.11..ııın ctrııfıuı • l- vapur seferlerirufo bazı tadiıle • •m.n:ı., b:, ııd".t'l'..'lr .ı uımn- rnud 

YAZA 

d ~I ada.ıwn ı:_, (ıll' 
..,oJr..ak tll't REJ..llciıl< 
ıı.·"i tın: esır..tlc 
~<"t tul:aftıı. ' 
s,ıp ısk~. 

ı; t 'I <l '1l b:ı.ş ıı<:lıl/\;ınl.ırı, IJooiı.t<::ı ,_,nra. iZ• n1 1.1 :~- ınıştı. i:lu aı: <U h, l. ~u ~u- y~;ı,rı.ışuırc.ır. <l."1: b; J. .> rJnm, y 
l{c~:o. Yu • .\~ Halil. RiiH· ıunıı. dün !<: r~'Ve ı'l•çlcrdi. l'iin v;ıa~·eltlı!. >.J.ym:ı.ıını:uuk :.;.tıb·pl.ık • _J 
trm, Hirır •· P .uk~· Kat- - 1'af1tar, l.ıcn gürrı;u ~' h:ı.tıılus, v-_ on kikluk bir l.>.ra biliii.rıl hu tadiliı.tı ayn, •ı .,ımdi c _ l nrl-ıu:ı ~----------

"Vapul' lstıı 
lıa.rdı•t c tmi 
silva.va mm · ·ıll 
,. 'ı ına: beJciıY"' I'iU>el R'li • K~ra Alını t E:a- iiy:' e>gl'n c ı<,in gıi· ır. dl ı 'lllı ctı: ·; mi yedi y:ıc nd: ol;unıcubtııxum vr~iyorıı': hırc b>rer mr'.y • n,. "oyı '~ 1 ı G ~an gibi m iyctl rdi. Ciddi giircgirim... \ r.\ı. !o'• , V. ı.;.d hir rür•.s i idi. b,r;nci kufil (•:.r~ m~x:ca· rıım. Hız ahbaplık bu ırui"r' 

'ilıımu namı !mı" yiirii- ili ·inco l<aılaıı giUcrck: ı.u 1 ı "" 'iyyoı 1.tc.!Iar ıım Ana.-Joluya gwu-,.Jdor ir n Jfaçnlrç ı " btll1 ı::n =- . 
Dl' ıı. Uf.!, .. ılal: H IU ile •>· Vire ben ~Icııceyı" ıı l: - < vennıyeılardı. CUbbenın tcıl__pleııc. ll-tc a.ı: yc.k:ı ;itrne- tam ı., üoq t teııki•ltın~ 
1 glire<'cıle'.'1 ~ oonra, Ttlrk 1 dik oldui(ıcı• i~ın ,i\yl.- -t~ ... d ml ı tilin ' ufıcılt hlı aıhm) eindm dolayı nşa!;'Jak; • :.Jj p r~ J<raıl wrrl •: ı y 
imp:ı.mt rl\lf'Jnun "" tarııım H!mi o, se:: :·ı:ne el,, ül! tcrtir,:enmış~· ııei.-ni ı > i v riyl'lle '1"1yfık 
el bir •N-n \ yı1"'ı ~r. On 1 olınp•\ • "'--t.: ) n · K - ~ U · k, kt:t.ı a ip ,rı, <İl!"liri l 5 Ma)"' (ıU Pı\Zllrte;i bir lipkıınattnn ,iaJ f;- lıL «· 

J.f • lie u L1:tııbulu r.örın k j tal d l l:ri:r ıın.n..:ı. g-iinil saat 1'1 d Bartın ictikaın<! ı ld ı-' Lllk ...... ar~m a 
1 ,J p. vapm.ıık ti.zf:'.TC lttı- Dedi. ı Ark<ıaı ~ .. ı tınc g:ıeıcce G!.ı.n 1. ·h n vap-.ı- _ v. • ırunv. !"' d adan uıc 
r ct cttı. Ki ini .:.ı?tı. \'11· .. tt 1 u.1~ Al rıuıa mu!"(' cp yo c ~n .u Lk chaurl:ır ! ı: ·lıu icrinm. yi, 
ı'!tmf: yt>' uktı. E i \-ıtpum ~yni gi-.n saat l f> de gıi- "na= '" .. c ~ alnın ,;ııı 

l\!<ı. , lenız t:mlci r.c! it -=====;irı" tiırreektır taı:kik ı~ın ''t...:t<ıni mem• Jtı. 
tL Kımlla< an v lkc. 1 · ., ___________ ...,_____________ 2 - O M·yıs. 911 günii Anka· rı. ,arıi.Jr N~J<l"'llt ı-ilc t al 
lilııcL! \"(, r anb ıı yohimı luttu. ı ı•· d s ._, rn ·apunı •~~ant d c ameu- ed< 11 outc-h ssıshrı ili('\ ıttın. 
Ycili nllrın l>'.aptoJU biı· rumdt•. ı M k ı .,,.,.,. '" \" la·· ·- at ar ı;ıc.~-...-,_-,., own yo • u, I •-:ıfa ti\bı bu iFleri ıreı::ıret lı-

R "" kan~ ;~ ,<a;1 h · l"<'· aç a ru 0 'f' fl'J !' "· t'l sa ., , ,, "' .. y·ıs • ~ <'r ·11 "" g-ı:n • •muı bulı:m ..n ~ rcı ' 
fıılô alı . Yi.i:: •'İrm' '•kl:.n.lı\· · M ı d ı· Jl k J · ~ • .1 "' c '" mra o an aynı ,-11- re ııntı' 1 •' JJ:\ , r kr..ıllıı.r, <1.·-
ıt.:i mc•ı·c il vundıı. bil' hıristı· - J · ı 1 ı · ,. ı pur a gıl ece<: ,•ren·. ~(.r t 'i-.:el rl ıı...;. 'lc-ılc-1t r .ıi d t 
vnndı. Etmfıod· da ;.oen<Jd gibi 1. 3 9 M c~ıı """ı"ı ~."' - ayı.ı · cuma ,,_ l"{)· üırrt' S"'·'n"l q 111 • 1 
jı i varı l'\lID ı;cmk lcr rnrdı. 1 F ıat J" ı , · 0 •ms ~ ' 

ll G S b T.: A k " 'CI -~no '"' ıu1" gıa • l ralfurın 'n vetl ı 11h et+.J·- ı 
Rum kep.hm, _Mt>!l!mn IX'h '· aray a ener ail Pi ll a- cek nl:ın I'ı.rb ıı \':'lpurn o gıınii len· . ·~ 1311\..,,,.,.; ~ıı, '!\1• .. ı· 

vruı oltlıMınu btlınwordn. Onu J""" J '-·• tt' ·ı · k ı ı u.. = e-· = 

~ 1 ·un" t 
...... • ll' tf'I 1,..1, 

" 

f 
ı y~tk hn· zc.vk ı 
rl \ıvC>ncı ı;ırl!ğı, 

..rumiyct ili' 
•• uı·, o1=·
ı • ":::J kn· 

rtn < ı.en rr.;' ~·t"llit 

)"2 ' 
• hı 

l<le. ~·:, 

vuru.} ''r! 
n. rıalf!:.-~: 

l>ilrF,.:_in gibi 
f]ı 1 t r;Jd:. .,U-

lüzum 1 °1-, ınr""''"" l ll1 rr.ı~'e .,..,.. Fraı=tlrr. E tı i ı r '·' t. 
nilıııYet lstanbn!A MCdl'IJ!!CVe gi· _ _] ı· d•• b" kJ "? ~~s 9-U de Ankara \-:tptın. ile , " 

ll tJir Sdlll tale ~nnPtınİ.;; rauan ga ıp o ne ı ece er mı o gi::leeek o};<ll VOİ n\:;.ı-l:t birilJ:te hi. ııt:!.cslik be' 7; ı:t ll~l ~~ ıp 1 dı 
ti. bu tn-ibh• Ab;n , pıırtt ilo hıı- bu.ro} '1 got.ırrot"k ic·' r. 

1 

"Biı· ~un SO· 

ıbıı gıwliı> y ' 
;.·<>n:eıı lKJ ::li . • 

ı.ı:Zı~, ın ~n mb~. 'f~~~' H~~~ '"~,.~ti'.<' ~~~-c ·' ~:1~ :~etlı~~ ~~~~:r~rı:u!~: ™B1na~J1~~~hr.1tyı mürü-
1 kışHuzg~~~n~ı~.r ,x;m~~~~i ~~ ~ 

pehli\ n kj$l:Jetı d iug go- 1 m · I ü:z.eıu C'\"\'t ak .m k siatı ti% biı· oyun tuzm t p ycılcular. May•st:ı \-e D 

B' • l·ırdu. ) 
m. Gc.eotı cı ~. 
lıtılıınty, n ınuw 

zıyo. tu. Mc ~"" , r(mce M<· -'1! k>Şaral~ g.;Jdı. A rosıı l'l:lrc~t ctı: buıu • malik bulw m..kta. ve auk1=1 M yısa miirettep yoltulaı ıJ 11 "hru 1- etıu. mık"<Jp .. nmla.u. 
~'- r-orlu mı) rl~ı' ıhınal cık ıı.krn!Jr.-11 ortadar !> 11 • l2. lıarP.ket e.'ieCC>kl~roir. "kraı rmuan' biri ı ı!c k.:ır ıl 

-- Hr llll, ;enbiful'-.l ·i nı":. Bir harta C'V\"Cl lstaııtn l<lım Y"~'ma.ktru.lırfa.r, 1 Bu ııntır!:u-dıın dn a.rtlasldıgı 1- -ıııy:t ot u hık. 
Ki" t! bit-,.. !ihj v bfr mağl• biyet- ht ·ı:bu" l.ıı.inmi ~ma g.-lm \While y:!rııı!<'i Paza.rtcei giinu 0 ~:"~1 ~t ~c il'~· 1 ıfu. lıal;:J :r ' 

. f"'nllvım mısın?. lfl dönen' JJ- t"\Jiyenin 1!l Ma~ıs' Gl\;lıttıuıaı· · VC"ya F~::ı.-r ıı:..tıgı- saa• 18 de tek=· Aksu vapurtt 
- - E !.. ı; clwımunda r~tanhul t2loınl:.ı si olunıa omı. Ankua l•ilımıl K:ı.rndenizo meceruıi yoku gü- ; ·;,1 ':'.1:~,,!:ını-'.chin"t ~l'~l ~: 
Dt.} • ptan. <.udı. ÇUıı rı İ· netice al:ı~'Ci:I .poı· ı' ·i, .. ıı kactl' EurnUi oynnmamahl:ı, t ecektiı~ 

J; M<J a bi.ı an•t' adam<ll. iri rı ııınuıniyc.,irı i citldı l)>r ~ı.ı, 1 bcr~ber t«hıik. l:a!Jilfrnt ıle!'ı-cc ~--------- "'" dl•xtrır ek ic~ çıktı. ~' 
~:.::.. • .ı~:;,sıni ıl<ı ·~rafa m ğı-um · ~ı kıı.oar '" ıneklooir. 1 lM>i p1uı. ''kak ki onlardan \is, 'Fetkifi{e r ~~~,.;:1~: · zeı 11 
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- Aırııı. ı;.üdıx pd ı; an de- ı;ı· ında <:o:ı: <'ll ~Jik b'r '')'tll' çı- 1 looı:ınla.r n bir nrny gl''ır, 1 ~ 1 Mrftnm, ,rrır1' ~-
'-ı! mı9. k"raıı \ ertt ,· ,_n;n ,, "",.; ..._,__ ~il d,..;,,.,akt~-ıır. 1 ili 11IDll !J Bir ılrniitl..lt ' ,zlcrirıı löapa •;, " t l ' " ,,~, u. u;,-. 'il. .,. .. ' vt:ı.ı \' T.llHl • m l.llll t;· 'İl 

- e-. o =a ı'. ı. rle-'l'.m oo.-r~k !st•nbul prırı. Ank•.1vrla yapılacak m· 1 ~: " b l'I l~H: tfıı.d • ,um k uıtedi. l" t 
- I'ılı.::at, C' bü ük l ·lJ.li· m·t bir ncucc ilıı ınıı.ıd:"ıV cdf>J: yııtı>.na ~na.a.tlcr n:-.'=lln ıti-1 munn Qıl a bu vw:dıi ttrl~n i. 1.w 

,.ıuı.ıaı: tlı- v \i.~ 1 mi"' Hıı.rbiycnin. !ctıın~l iki,,,.iı;ı -,. b: nı alımrsa t~kn.ik ile mı~~ ji- mcl;anetin cı. ~I' ıiııô ~ 
- \' ..... rı-un" -''-'' Fcncı"'-ltt'<> \"(" Gnl.ı • r'-" lral'l'tl ffi"I clem•k o'-. ak (Elıı1 tardı l nn ... •yfa.da' • ff k.... ·-'- J 

·~- ı•·· ' ''"''" '"' ,.,~ " JlJ.Jl>' .. demiyor. "l~u dın mu- 0 o mu n ıı uiıım,._..: 
-Ben uu-tan~ı.nı !il'.\' "' SP. tıus.rı y kıı.rıı:.ııı.-ıclJ. •• yni gııyrc-l• · 1 vaffıık.iyetle1iıKkn <'<'!<U Jı..ıın::ı - E et, ,_ırı:.... Bıı.~iın hu r 

:ne K"vala~. ;;etinuı: t , •· 1~·, gô:rtcre• ek hııs;ml mu zorlıy:ı · Y ıı.lı.ı: fı•..-atlardaıt rnk i}i ı.- d -il, daha z r~<I uL '"idil' ı·c bir;:u. yaçını 1 13 ık:;Jl mi·? 
yıı.rılııra.c!. J.'tıı.r,ıJ:I?:.ll~lffi<.ı cakl l1 ku\''ll" t.ahmın ooıle • tlf <leelnıl~inıbilen\CU"tafor bu ma\'affı.Hvctl<r C. \l le :ıu- fa,-ııda, itı,;t l\ fol.:sei< mı 
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n, k · · · • •· !!@lu""•nu ]*k his mc,vı;ı \~ -<'r ~ '""' ' " 1 n \'<lt.:. n µara ltcı..J;ay•>I, hal 1 Zil• 
ndl, em.mu il> z: ="· nur.ı.. .. "" lil'. .ırttumakt n ı ali k,ılmt.H>ı",, Ji- ) · 1 • l 1 
fakat. Vam---'· '·'iM.t• kaldım rı- kiki degni<"'ındr:n knyoot111 ) • )·or. ıır llıK. c ~::ıartnı.:ıı. "-•' ımrd, r· 
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d•' lıay;ı~1 ut~· 
mc.lıı.m~,. • Falde.,.,. 
1,y.1:·~1 1 )hi trl'l 
l;.u?ı. _;ıf. 

" Ah '•ı lıiP.-, 
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• . ' li .1 ıı l '"ü.U C' olı.~'ıt. l 
t~ \ r c~.\ U ü.l:..ı~ 

!LA\: e; u· FOt".S LRNAL ~tı ... ..al 
ııun e;cğil mi". «kta•ın Ankıırıı \"f> hı:n.ı.ı· n <; - ı · · .. u maz mı r,ır ul.>. 

- (-J·.,ı,. .,.. ~ yıı,n! r dı' (i"'af!!?,_ll__ kında da Otr><l!• kdimc )"E.Z.ı- "1{13.1, \'C "h3MYl(ll1ll·:ti:,_.so-__ • j"-t::M:l.:ıı!~i:ı::ali::t:l ut 
J" ırnııdaki muvcüa.k!ye«izlıgin • Ul!I U(l1 Ui)U- Iım: --- • 

- A:rr2. '-' "gm·,ı....- çok 1 ı- d scyalı'/.t yorgıınloğunw:ı bul KC".,ecfT.:.Ie F'tt.."'t Paşa Yııı··ıı- ·------------ - --------

;ıllJc.t 

~uk, '< • n b:ış }1'<1 lh":m ol- tokım iize>rintlı:..'d teı,irin! 't8Zll r'lH oaıı· n ııi \'e Dil.-zil •• ar.ısHHUı. rıknı. Bıçakla ağır surette 
W3Z., fübnra, almak la7.llI:dır ÜJ JI l'itne üzcrhw 00,"İık hir sa:iıhı- yaralamış 

·a•·et s .. '.v;ıh • Be•:a~lıh;ı· i 
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Aıı""'· 3 < t!n~u·'l _ u -=';" yetlc :-:.uriy".)"() ı;Dı;d~ıil ";Ş. Ec· 

·. ( . - l!-' ık n u a:r:w \{" 
tJ •.- ıı r - ... 

- O. AJ :. 
1 J),;di. 

, r "l'ürl· ...• 

• oUt, b r;.nk \CJ m,~, ıı. 
anbııl:ı. }ok•ıluk. b · lıafk kıı-

1 dar P"l.'f'<"ckti (,."C..k.-, yrJkcnl" 

( 
gr-liyorhr<lı. A<la.l:rr- da uğrı-
yorlard!. 1 ! Rum kar.tar. Lim F' ın;'mi•
ti. Yük bc.;;altıyor v yW> alı 
ycrdu. I.!ıı;ı.ı.ı.ldc Il<ıml~ ·ı dii;;ü- · 
nü varciı. Diiğıin ""k kalab· lıY.· 
tı. Eğ) n der ti rtip uliltıı- ti. ! 

.MolJ? d;.. Limni ·c <ıt :ı do-
l:ı ıyor Ulr a.ı:a}J!<, k:apt ıı ve 
tayf mi.ı·-rkl..,, ~ r kal. -
Jık karşı ·' ıliki\1" 

J{apun, 1 rı ?-iO,rl1 U • 
t - Ho nı, !'en pclili\an•ıl'! 
ll..;r.Jann da IJuraıfa AL'.! ıJ,111 
gelmı: b1r "'11.il·• v 1. t': vıı.r .. 
Hu paıiırzt. a, Atilla lOOil ollın· 
piyt ti rm•I:> giireı;mı< bir peh
ıJh-; ndır. <; ı ,;eni. nırtırıl g•>ribı
fürdim .• 

Ml>ll,1. •lUrıı.l"dı .• 'o Rbyli • • 
eeğfni şaşırdı. l:lir luruı!iyanlıı 
J?İİtP .. tınektcıı kııı;-nım.t,k d· 
giıc1u;· g:i ·.,·crGU. F':Ur:ıt, kaıı· 
tan:: mut.:ı.v:ızı hi:· tanrlıt: 

! Ka.ı>t:ın, 1ıc o k"1iıtr . ·;n. 
retli bir- ı ı<"bllı.-an ı lcğfli ro ki ... 

- Olsun-, l:iU: düıün lı<U~ını 
e;:!cndirmcl< iatiyoruz :ıo;y le bir 
~J ~ICC. VİX!: be1 •• 

Beni mazur gör im tlı; kll p -
1~ • 1 

- Vııe hııı.'aI!l para var be! .. 
ı -- ll<'l'.!, ı.;.ra ~ • Lüzu 
'JnU \'ük .. 

Dedi i. ..ı& kd.ııtan ı-.ı·nr etti. 
'.Ad.ılı 'fürl ler de ::<.follanın ult'a
fıııı nlr.111]; ttrıı.rn 1ı '"-ıın:ılaı'rl!. 
A alı lurklcr, ııumlam kaı'!}l' 
bir 'fUrk ıdl .-anını gıircştir -
ıard.. ... tiy ?idrdı. 

, · · ayet, Rnınlaı ve 'I'üı·kler 
ır <Jar:ık Mollayı sıkıştırdılar .. 

Mollanın ha.rp. derde girişnıi, i. 1 
Dııkt ziyıwc Tiirklcr i ,..ti ııctis 
ınc ·cl~i \'il "lyorlarcb.. ı 

, , D- - ~ o .. ,~. _, 1 1 , f Galata a ::ıttı n ıtlnl ahı i:ır-
taııbul~kı ıı.tlet;I< Ye c'l< . k o- Hl M:ıc · "'vonll'~l• 1~. ıU l'u". nebi uil\" t ~ "r:ı ımls" Yi•l-- ., o.AA., ·~·... ... .. j ·· ı ·1z · 1 .. d.·n k\· t i <X"n \"f; ~ flt·· 
,_·ıın siııkm.le:·;r:, d.-plıı..,--nı n me marLırm:'ı l·'L'Ilerbahce. "•·"· oraya gomii· 'l Ul" o an aomi'*'t'-

'S JU ~ 1 d L l o~" . t- ... -.c d nben kav l b Jl1,C.. ,....J ~· 
ınaçlıuı.nda ti tıı.tbıl: ndnlJ'I kt"-pct ,. Galatns:ınylJ. •lt. Har er en °"' '"'"'il "' 1 '"'ın~a 11.!Jat.ı.d. oturan . •hı mı1lt.nl,. 
lrrtli l:uliyct! söylıy 'lLiı kı Uye tak"mbn arasıP.<h. d am' Siirirn. Y<> Fıl"'tinı;ı hirl .'lirik , ıyı hı~.:ı.hla b . ılım , c 
A~·-.ııedoıı ela a. büyük r, f l;:.ı L !Jldı. l'Ch 'tır Hııfüiyet tr..kıl \"C h•[-

•iKi - - J L'- t J> t 'h b.• .:l~i.!(,ÜUl rİ'. lr .Jlrf'tf \'...~l'ft!, • 
!" t~L"ı''ula •Viretllir.">r,L llk . """ ı F 1 mm ,.,ıa ı;şa.ya eve.' ı;lun· ~ - ~., • - "il • ...,;.ı.: , •ene~ ı:tlı"" ;ıc '-·11 · 1 · ı · .,_ tlı•" Jdruı '. • '-1 ı:n tr-. Yı,.. ı 

~- ma•ı ,..., ınu-. m- ayı ..... ''"'il , 
Galalus:ırı,v, F'cn.,rl:::' < ir. Mw:kCf! · ı'aSllY.lı Yıl! ı!:lı. O- n•. Hundan b-.:ıh~olunurkcn ll yo0 1~ hru;.;..aı=.m. ı· tımir-ıq 

. vahıı.t kudn.·tini bu "el il·~ t • yıın"'~ i'k _.,ı·mi dakikaı:.11'.l:> ili;- 1, C!l ~nl.razaır.lar) btıiliıı • ..:~ lır. 
txirüz cttiı'Uikcc 1 soıl'ıı Ark:: • tün • ymı.' ;..!l San - Lach·ertlıleı bı.,.k ın. <l'·f• 1,, rr·.· ·•u"··'·'" .,, , J = ... ...,, 1 , g · · • ' ~ ~ ,,_, oır yı:tngl-ı U«.i el'\ C! 
da diğe. takım :ı.rıın:z.ıı. na.z:ı..ruı yı~mıc. clf.';.ikatL. ILbiinı ııt· t.ab:ri k llaı»lm• ıar. Eerriy<>t, I 
ıı.:ı.be. ffl.Zla muvaff k ol cal..Lı. - tığı golle 1 • O yalip ,·~ı<i\•ete EU H~ ott n nr .1 m o'an kır. Mat:nııtpıı.~ada h:ırt'll'JJı ıl ·\ 
n .1 t hmin ,,Pk ~;uri 1€> "' ır. 1: • ..ıilc.•, B~ r...:: ·u ~.nnrn "f;': rı c·öl demt'.tlr. Şu r:Juı:ı Berri·· hıu ~ir.." h ' :ı.:. :ôN. t r> r 

Mtııiik, pur, f.' ·eı h" , ki E'· .. fas! .._ r!ul ,. üst fuı e vıı:p - ti.iş. •ın ı, Slirı «mn arLıut!P l;;. ı Arnr I. Jı;yan:ı it K• ı 
.. 1. .. .. f·'· tık:ar., ";ı ldrla Pc <ı knleı-ını '" w .. .ı med~aHııcleki t~ tı f· r n rp ı, ua un, &.ı.n.at ne lL~ı% O• fI .. r:k)a ı~ J;t'l Ul.llRll "'enlik-

.·· 1 (' -1 K ·'uJ•• \'., • ' ·'-•!' <.·-•• ırı l•"t",l'°'"•' '- '-' ""il yuf!\; t>ecor• \. Jt~"ül .. ıuc (.ıj. .a · a.r. ·e ;..;.. l!lt.:ı siz ,.e ~w.cı taj '''TCC'b _;•e.ri·t'(' ....._...... v 1~ 
ıanıwıtır. <l kıbtı.ıa nberliJi ttmm d • ckrl . _ ·-tcltim Hün - ıl Mı- 1x laJı;ıcı 01rııı• • ı de·~, l'· 

·,. ı • Jf '- ı B dal · l" · llll- ı ··vdan \'erilme 'n itfah<.. 
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,-- "" tara ır.Jaıı svmltiriılınti t i· nnbut"""" nv"ıı.da eh n 1 eg m;. · •· tJ <·~' ,. unul n. ::.rasın •ı <<ı ııu a ... '11 tB r ' 
d· kik ık O)'l.Hm ro;:ıı lfı.Jıu: 37 incı daıcilmda attılr!aıı lJc ... ııei riyctiıttibl dl.1' Herrıyaliu ar:ıb-
yctnn~ rlnkil.e.sıuı h"kın• oy:ıı - sayı ı~· iı •tti ve ıl· H•) lıı:: şc-1 ca miiradifl,ıi badi. e : "sııh- E:.rik a~ac;ııchn dÜŞ-fl 
}• 1 :.ıaskcsµorlıılar, h•,ıın lı:ı . kilde :! - ı Mask.,,,-,;ıonnı k-liiıı«-' 1 nı .. Y'-' Fmnsızc;ı "Desm .. n;ı-. cocuk 
h' liııi.iu<l<' birhlı~riie y. :ı _ ı>:i.P• bıtti. j Cemi ''buayıı.. .o!2n "l:J<'ri\TC' ' 
c '.no grıl k ı.rrnı:;lo.tr. Hanki btı 1kiııci u.t; r('yo T•'cnc~iJil'r iıız- J1alk ın~nat:UnnUır. Nit.Cl~i~·: !TP-11C1 tt~h "'d~t 2H ... yula otu-
yctwivnrmll<' ıı;ibl i:>iı Jı.> penaltı Jı b• ·lıı.dılar ,." .Mııak;;spor k,ıJp.fil Kur'3nd' ]'t·y;- lı;;-ı-c ~h;ı.yı-ü! - u.m. Alıır:t-<IU ı 1 y,,sınrl.ı"i -ı • 
)I Y.nl ·iy• ıeillim etmi,.!e(tlir ıı ıyiN: yt-~ mm·,,ffıı.k'ol ~riyye, detıilıruttir. la Ku:~n Yuııaıı .. ı:;. illi! . .,,"'; 
(;• ·et Jwlayhr.lz rakiı>lcriııı:. ual~r.1''" t ilkıul:ırtt • lJir tür- !ııgilk lon:il. lfl.'lkifüıi tawiv<> t'lilt agacııı1 ~ıkl<!J..<, dlli'mı. 
't\U >ıaha~ına kudar in«tıil•" lii ııcın" ,J:ı..ınıyvrlarclı. Bu a· Htiri hıdi ;y tin. tıı.lıii, cöı'-1.. n sol kol11 ~· 11lMmışur. '.\ii-
li\Sk 'i>P,Orlular on sckıı: <;izg ra.<la. Sıı.ıı. Lilcinıl l::tl~;'6 ı:ı- ıle>ğil, Siirifc ,-" Pili,tmm mıı- ılııxııtt y-,1'11<1;ı~tır. 

ir.intle. h>d>irl<ıri:ı gol ikmm etle Mfk fın,ıı.tını bulan M!!:llk~pol'- mur olaı~ııı!aım<h lmmlma
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nıı';lıı.ı,lır. , 1 .ırnı'diler. J.'onerbah<;cJı~ bu lan ycrkrc i~c arıı!Jl:.a Berrii~-

Harbi~ tal:ı~ına gcliueo: ,.,.yıd ı ı:;ıınra l:Nsbütiin hııhnnı Fam derlt>r. Cenlet, Surılıi. Ka-
Hedı·i gibJ bilgili biı· kal~ ile. arttırdıhı.ı. Netic~ir. f(('l~!" bit mil Pa.şııl:U.'<ltla l,p ti'.biri hi\yle 

uEl.'i bir mi.Hl- ıı;ı \•e.kıymctli biı 1 <:uk aJun!arı.ııcl u son ·a 3C ııu:ı. kttlla~:. ~- ır. 
'ti !'k • I ıl&lriku. iJoıinö \'C O) ıwun son Tıı_h,,,.._,ı1mı4e <i(·\·;ım ıııleı:e-

sol ıns&} ın .. ı o.,aı ;:orııç, I ıu 1 . ,, .. '-· '-· . ".,"iz. j 
biy• luN. şampiyon Rl'şi.l::t"~' dıtki .aa,.,,, .r~ra.,..!rlıiı. .:ayıla 1 ., · 
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bir hayli teılt'!mi\derdıı. Onlıu • 11111 yaım~llı mııvaffk CJ!>lulıı.ı. .vvvvvv.vv~~.!~!~~~~~~~ 
ılaki cl<ııiklik te, d8.lıP. ,::ok u>'ta Oyuu bu şekilde F~bah~(-nin İ • d 1 ı 
dan lıürınruı. '.-{ rtol< ı.; I~ dibin- üsti.in fa\>'.at f;eıuere'İ.,-; r yuııil" Zmlr e yap!'. aD 
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l'Rt vHı·ıuiş. V< btl karar:n 'L~ lnL· ~ .. 11 . .,.,,, :'-'~ .. .ı.;:~ _ r. 'lG ,." 'ı.ın J;1 

tıı1'Joo f:("<;ilrvj~ti. M~kt~ ll<:rı" -------·------------------

<lr• -üt at:ımıımalandır. 1 ;_ı "ı 3 bcnr.lıert· bitti. mı·ı ı"'ı k u'' me maçl ... -ı 
kın~ı karşı.laşma. Gala.t.a..•'11.rny az· 

Bize kalını« tııkımlarıı• e>ıı k:ı. la Hıu lıiye aı·;uııud"' yaµıldı. hmiı" 3 lHllli'oo \ ~ Bugüıı 
lı balık bir yerini lt!!";hı eden Hil'i:u:i d~V!'eyi 3 . f) ::',lll.İ[l bi- A!e.auca.k staı;iycımun<h nıint kü 
meı-kCT.de-ıı ileılenıekt.e:ı.oe ı~ah tiımeğ<- tVil\'aff:ık <•lan Sarı _ mc uıa~larına Altınorılu ile D"
la akarak rıtkip t:ı..r:ıfın g!" Kırmızılılar ikinci deı.-r<'<le :l.t • nıir.<poı· ve A tl!.yla d:ı f:cm:lto-r 
ri:-ıini tehdit ut::nek l:~r zaman tıklan iki gullıı S-. O \':tZtY tc hirligl aı'tlSlnda <le:v:>.ın edildi. 
faydalı olur. N1i:ckim Hııl'bi ·, • ıreldılt>r. Hadılyclilerin oytıDunj Altınurdıı Dmıirspoıia Z . 2 
liler lstıınbul~µcr kıırş:sında. a• son d~k'ik. lnnn<la iki ;:ol rıkar- beraber k<lldılaı-. Alt,ıy da 

rı yukarı bu t:a.hlyey: talbık c malarfü =.:; _ 3 Galı!t~.Em'Cyın Guıçl bırllğl ,j 1 - O maı;liıp cl-
dcrek galibiyete erişti!~· Şu mlı i iıııı. l>itıi. ti. 

lmltiplt:ritı ııyı1lw, !'.'! 80lll'i! ~;;m~;ı;ıJ!Dfilllll•m10R•aaıtıııı::.ı::ı111ı::ıııı:=!lll.,, 
Y11.1 ~Hl\ kıirnılt, da l~1 ~~·r bi:· ..,- -
•ok ovusı< ~ıwı ı~~ylıcıııw,ı ve B U G Ü N. ıf 

"'Y~~.uğ~;~i~· ~~~"ı litn:k- ~ı1 ACAR K ~ Of rJ. O R KES~ 
rnrlilğii bunu ı,a?.:ııı ı1 J< . .-...~ a . ı 

ıarıık eı;k; !<'arım r.-i o!ım.;, ''" I S J, T A Dı ı· "'YE pi . A" Jf 
{İ)'at <..T \"~ :{r<lt·~ tVt 9-yJD.rJ;t 1;.1.. •- U i._ 
\ ıl kulüplerdi' 0~11, ıial. '!l!.a k:ı.- " • ·~~-.IH Ot"l - cl . k b 1 et 
rıı. venııiıt le lC'O 1 .'.! .:. yıı.p -ı· 'ı' ,-.. u .ı.. ., ' mu . .,.erı a t! 
ıY.ı~t·r. 'iSi("~ h azı r d ı r . c:ıız:o;-eJll.,. 

' . t 
b,, 
v 



... ~~lar i SPANY A Şimali Afrika 
Mıdıllıyı ışgale ıHariciye nazırı- cephesınde 

. ~.:~.~~~: .... , n~~~~~~;~ .... , ıdeğ~!~~~!~!f.yf?.~ 
b~ye nczare::.ı taraf~ ne~ ya meselelerine kan~aga ça. • J liğin alındıbırını bildirdiği B hr
cble~ rapor, ihtıva ct.tıgı teknik 

1 

lımrorla.rdı. lspanya).-ı ı ... urtar- daj, Tana gol ınün en cenqp kıs 
mal m t a.raımıda b_ıı~k ~- um.k bahanes1yle İspanyol mille- . mınd.ı kain bir ı;ıehirdir. B ra
~anlık mcnkı~lermı ~rib tini hey<!cana ciü.,ünnek icin en~ da, Tana gölünde seyrüscla.mi 
ettirmektedir. Dumd:u :ınt aım: l inanılmn acak ı:ayiala.r ve yalan j tanzim eduı küçük bir arni
mı?.ln ka.hnunaııca h:!raketlcrı 1 haberler· çık:ı.ı~yorlaı·. Bir gün 30ll vardı. İtalyanlar şimJi Tu
esnasın<b. Yeru Zefo.~ili lı ve ~- ı 1spanyanın li.qlU pakta iltihakın na golünün cenup sahilin1en ko 
\:u"tr~lyalıl~r l n murekkep ~ cian, wtesi ~nü bunwı aksinden, vulmuş olmakla beraber mnl 
lha bir bogazı tutarak liıgıliz b" ·· 1 .. ~- harbe gire- sa.bilinde bir miktar ltaJyım da-
ve mıpuawrh k kın•vetlerinin ı~ ıgun .t.at-Jı~an~.n d ~ ha kalınaktadıT. 
.n.a.lr •• "-- tm",,ti Al- .OCnmde.n. ene. l gun bunun og-
~ln~esın:.~·madet ı~!::. ........ ru olmadağ'ındruı bahsediliyor. Bir köyden ilerliyen bir kol 1 
maa ftU\'T~n::n e çe ·oı." ......- İk" t eb' ı · ı tarafından icıg&I edilmuı olm 
k,.; ..... u.betın.ıe :~ı- bulunuyor· ı· ı asır aparı.yayı c ır erı a -- ~ ..,.. 1 '"'° •'- n U-.UIL ... A.- t 1s k Debug, Asma.raya giden büyük l mı. 15 ıniaanda boi!"azın tsrk lL.l_n._. tu ruı.la.ı • p~yanın ~1! ı 
IM'th&linı mlid&faa -eden Y.eni 1 ~ mukaddcra.tını bızzat ~et~dıs.ı- i~!:U!~~:~e mesafede bu-
,,,_,_~ . .ı-.ı.ı . ..ı ı:.-a--,. 'l.:: nm karnı lastınnasına manı ola-

1 
.uçıa.r11.1-.ar~1tu d'rlu.ı~ep E.u • - + - h . 
ilk bi Ufr: aietae üstün nuYl1A"aklardr. uspanyanm an- Ba.dogtie.'IMISI Oflllı au.ktul 

dç.. r m ·~~ı· bir ·a ··,.,,mu ei siyasetı, i\'lt.lnız milli menfaat- ~~i 
ııŞJJIHnnı :!ilu..ı ı utı..u - 1 1 b"' etm kt.e..ı: B .. I ... .., •. 

' &im tır Olimn.-..:ı. da- ı>ı~ t..c ca ı.u e lur. ugun-1 ~ndra, 3 (a.a.) - Alınan 
nı. maruz.!.m.ı , . p' ı"yuft"~bo-g-a idi estin ~ff."Sı, bugünkü re- radyosu, İtaJvan oıduları sabık 
gnun cen.uuuıııurutı en - ı·"--'- · k ı k · ı lan ., bil tardedil- ... ıucı n:l'l tanıma ve meın e e- genel mrma.y b kAnı Mare48l 
~~·~--- u . cwnb. .. .. -tural- tin i'stikb:ı.line ye.ni bir istika • ı Ba.doglionun N>-ı .. Paolo Bado~-
mı. . ~ru:z;I gıBl lt' .ant t kü }" ' · ."&...,. · · ' 
y li asına menaup iki tabur :me verme r.. I ıo nun şımali Afrıkari 'kı bır ha 
~ın'r tut.an klfaoın iıMadına v~ muha~~ öldıigılıni bıl-
yetişmiştir. Burada 'biı' livaya Zeytinlikleri işletme ı dirnıcktedir. 
bulan t~"iliz k~vve"..lcri iki A.l- Alıkara., 3 Telefonla) _ , ~i Afrika. lnıvvet.leri UDya 
man fırkası ıl•~ kahr11;~n:u:ıca. Vakıflar umum müdürlı.ig ·nim, ,.-ehmda 
ça m nu~tır. F!og~J mııd~aal zeytinlıklcrı iŞletme "dareleri gi- . Kap~ 3.~.Ca.a.) - -~uu1 Af-i 
~n kıt la.runız ag\t' ~ zayıata bi ticari gaye takip .eden ımite- ri«a Bırllgı ~aşve~ılı <?.('nerai ; 
Ut"r , ~ ~ sa_g c~alıı- davı! scr·ınayeli miietıSeselet'in S~ust Cenu?ı Afrika hukumc-
mız~1 k \•avı klilbyeı.ıın rıcatmı l938 mali yılı başından ilibarou tının, Habeşıstaz: harekatında 1 
.eınıuyet allınu almı~ıardı.r. tutmakta olduklan kazanç ver- kullaum~arını_ı. ltizum kalmayrn: 

u- Rapru n dıgcr bır fa~Jında gisıne ait deft rler usule muva- ca Cem~bı Afrıka kıtaatının Lıb-
hnp_ l ı · l.lk k.uvvetlenn1n c~ :fiık bulunm 11 ?tır. Bundan son Y.aya_ honderilmes!n~ müsaade et 
n hı Y · v mu -ı:l\'c n nın 1 ;ra bu deftc.r'cr 11 varıda.t daire- trgını beyan etnuştır. Gen,.rel 
kırılm ·ı yıl .ünden hat:ııl olan lerınce tasdllc ettınkneei usulü ı SmuL~ Cenubı Afrika h&.v ı v 
tehlıkt: 1 \•a, ı:vctj oıı.lf"mek ma~- Jta~m 1 .·tırılııuştır. v~tle~·ının büyük bir kısmının 
ful ıı~. W mıstırda acıltuı gedık -... ,_ şundden Mısıı yolunda bul n-
te>n sar kım Alınan t!ııyıkııu lenen ı:ıon ri t ha:ı·c-ketinden de ı duklannı ilave etmış ve dcı ı . 
durdunn k kın aıfe iklerl bahaedilmekt r. tir ki: 
ga\ tI n b ·hfK'<lilr,ıf'1rtedir. 1 ingiliz ta~ Vll~ ileri Kıtaatımızi Mı ır haı-ekitmda 

Alman'· neak lıüyt k za~i- 'l'uDQnistaudım ınuttl ~! kullanaca6ız ve tu muha ebeye 
at mık b·lı ılP mıi U: ık kuv-' Kahile, 3 ıa.a.J - Röyterın elimiroe bulunan biıtün meuba
vetlt ri Oıınıpo~ b ~nd ha- hu.msi mubah ri bildiriyor: lardan istifade ederek iftir,,i.k e-
nrlaıl' n yt"ni .nud:.ılaa hatlııı.a 1 İngiliz h:wa kuvv le•·mden aeceğiz. 
çekılm o-e nı •clJur edebilmişler- bir yüksek subay, İngiliz hava 1'.tmi IJir fagiliz .huı&Mi 
dir ,., kuYve-tlerine mensup son ıki bin Nairobi, 3 ( a.n.) _ Resmi 

7 Nıe n ak. !lll Yu~la.v kuv kişirun Yunani ·· u nasıl t r- bir tebliğde bildirild.ıgine göre 
ve ı ·nın ~un uğradığl an- ketmiş oldukln ·ını bana anlat- imparatorluk kuvvetleri Asma-
! mc; \'e • ır gedi;;_.j a- mı~tır. Bu yük:; < sı b y, Al- ra yolu üzerinde ve Dessıenin 
c • ı n. Florm:: um cenubunda m· nlaı ın yakından ta mi e - 80 kilomeLre şim linde bulunan 
.A. ı anntıa v }(' tiri- va n eder;,~n. hi hır kayıp y- Ualdı ;,ı ısg, ı etmi .clir. 
len ıutr .v z e ıpçu kıt'a.il- dctnıt•ksizin <'rlcri ın t Hyea ni Ü-bt> · ta.rıga ..,elen yeni l;flllİler 

.keµ b r tabur ka- org ıze ctm· ve karal"lıktan Lal nea, 3 (a.a.) - O.u: Aı-
• subRym bilistifade -to um C'n Cl 111b n- gu:; t :>. are gem.sile iki t{ -p"cio 
Q&?'ll mıs- da biı kiı<;uk ko. dan in ula diin sabah Cebelli tank.tan h -

n l ill - dopdolu k kalkan kız reket etmiştir. Şiındi lını nda 
" ayı erkanı llll lre boy n i bir rıur i- iki lı, ı i torpido muhribi 

.ı b ond rilm·s- ı.inde Yun;: nıstam ' ı~n ctı e bu t yyarc gemi ·i bulunmak 
tir. Gener: 1 ı!P ueı abcr bir np- • Ingil · '1~' a kuv\L'ti subayı t dır. 30 tic~et 'aupuru ıl i ti 

ı al yı, b ı tu.nk lıı.fi alayı ve kend ·.:;; 0ım:.ı tur. petrol g" i ·i ı, fJl h lııı lc ha-
bır t ı mr noksan olmak ıizere Bu suoay demi 1 ir ki: rel·ete hazı l nıyor! r. 
b:ı, Avll'.:ti l~a lı.\:~· ~ur;ıd ~~ Yu m tanı t .. et k O-·----
kıt aları ta cvıy ıcın s ' dıl mC'.Cburıveı.inde bulun lur-umuz 
mi"tt". 3t kuvyetler Almanlaı m ::;:ırı>hıtt · kesht-dince, hı irz lıa.
hucumu ı.ı ınt17.aıen Amuıt on va kuv,·ctler., loradan ahl"ye. 
~ lkınlar· ,ia \Zı aln 1 r. yi or""' nıre etm ·e bcnı memur 

9 Ni · 1 la Alm ılar . loı na- etti. TahH~ e edil~ k lngiliz ha
nın .. en unda . vı:ulmuşler ve va kuvv Uen eri ri, hyyaı eri-\ 
o gı nle eı t ·ı ~n lien ?al ~fac- leı de u hil olm -ık üze>rt:. takri
kay".n kumam1a.c;ındakı kıt ala· ben 3.500 kişi iJi. Uiıtun levazı-

muşlaı dır. lnı*'aı.-at.orl~ mımı1.1 ve teçhizatımızın en bu-• 

B:ıf qaristanın A ~ 1an · 
« ~ 1i~den bir 

tınymi 
(Baş tRr:ıfı 1 inci sayfada) 

sadi hayatına ağır darbel"r vur 
duğunu yıı.znuitır. Gazete diyor 
ki: "Alman askerieri tiadece top 
raklarımızclaıı ~cekler ve ce
nubugarb1de harp edeceklerdi. 
Bu harp sona. ermi tir. Binaen- 1 
aleyh Alman askcıleriuin daha 
'fazla topraklarımızda kalmata
nmu lüzumu yoktur., , 

n.c :1 rı hı ana agır ~'.1-Y at yük kısmını zevtınlikler ıçinde' 
v • 1 mı .. r. f. kat hır _mudde: tahrip ettıkten sonra, sahil ci
F10rna e kend k>:rme çok varında saklandık. Dikkati calin 
faık Alnı n kuv\ J 1 karşı- keyfıyetlcrden bırısinı, sehir ve 
sında ut rı mıya.cakUı.:1 a~l~l- köylerde Yunanlıların bi1,e kar
n u~ . UU; lll•lJ!. .\rnınt.eı~n da şı göstermiş oldugu iyilik ve yar 
d • luı ul ı~ cagı tah k.k :~ .~t füm teskil etmiıftir. Geri gitmek 
ti~tt.~ son- a bu ceph~'"~Q but un le olmamw. nıgme11, bize bol 
mU<ıa.f a hatl uıın gerı .ılmm:ı.sı · bol yiyecek ve içecekler verdi
zar ri bır 'hal gt-lmı tı. Ak.sı ıer ve bi~i iflkin ettiler. Tahli
tal.dirde bu kuvV"etl nn ~~- ve için buır\adlğımız iki bm 
mesi ıhtım h çok km":.~.1 !dı. tonili.totık vapur, rnaalelilef, bi
Binaenaleyh 1'1 nıl'an gunu ım zi .karan!* aaatıerde .Alınan tay 
par torluk ve Y nan km-vet&e_ 1 yarelerinin harekat sahasından Mütta,,.aa ıed.•ien 
yeni bir ha.t tı7.erme ~ibneğe W.rı çıkarmak igin çok ağır- J · 

baJJlamışlardır. . ı dı Bu.ııun ili4e ine 500 tonıla- !fİırk"etleritı 
Harb ye n-!'8tlntn -raporun- toluk bir vapur tedarik ettik ve l 

da 'Y ug shwyanm ktsmell ~eı . &u ıvapurla 600 kişiyi tabliye et- kupon ar.ı 
:betlik yapmı~ otmasıne. Tagmen tik 1 Ankara, 3 (Telefonla) 
bal'be ha~ır oMtMiıitı kaydedil- · :t...-Mı-a-:.. 1-e.ı<ı•' .,. • 

~- ,_..,._,,,_. '" 1875 numaralı kanunla müba-
ınektedıı. . . L.ondra, 3 (a.A..) - İD8iliz A d 1 D 
Raporda..-.~ edılmek- .-.~. e n·,,_.,, .... ti .. u.. 1..w.m: 

1 

yaa edilen na o u emiryolu 
- ı • .-.-... " .... ,...,...,. ve !Iaydarpa.şa lmıanı şirketle-

lıedir: · Yunanistandaki kuvvetlerin 
Y~v kuvvetlerinin iı!wDi tahliyeleri .esnMında 1376 toni- ri)e Mersin, Tarsus, Adana de

yalnız askeri mütaleaiara göre hltoluk D.iamond ve 909 tonJla-ı miryolu kumpaııya.sına ait itia 
'Yarıılmaş .değildi. Bu meeek.:te toluk Wtytıeok tonpito muhrip- edılıniş esham ve tahvilatuı ve 
siyasi mülahazalar na.zaı: dık- teri Ahııan pike t~'Ynrelerinin tediye edilmiş kupoıılunıı imha- ı 
kate alınmış ve :memleketın en hücumlarına uğramış ve batmış• sına miitedaiı' bir talimatname 
büyük tehlikeye maruz bulunan fardır. 2,. 25 nısan f!ecesi icinde 1 hwurlanmv;tır. Bu talimatname 
oon ıp luamınn ga.yn kafi .iwv- kttaat buhınaıı bir nakli.ve va- ye naz."lrsn Cümhul'iyet Merkez 
"el ,gOnGeıiUrW!ti. ~~osla.v or-

1 
puru d~an tay3'Q!'elen tara- bankası tarafından muh~a.aa. e

dUt1unun tevai püla.rı S~tko- fından hUcuma uğramış ve va- dilmeK.te olan kuponlar milru· 
vıç hük.üm~i ~ı:afı~n ta~m ı pur..d& yangın QJkmttrur. IDai-' ru Z8mana ugradıklaı ı vadcl"ıın 
ve talbık edılmış:. General Sımo mond tornido muhrıbi hemen ,.a den itibaren asgari altı ay gcc-

--- _ _ vic bu pll\n\aııı ~ ka- ~ııun imdaftına koışmuştu ·. rray medik~ ımba edilerniNE"Cekler-
......... ~ ~ bu ~'il dar vakit bumn~r. 1 ya.reler dunnkdan torpido mub- dir. Borsadan -iitira sure ·ıe it-
~ 15 i()O 1ıiıra (ada Wemıopil mevzileriH değnı ribimize lıiicum e'tnel&ıinc rağ- fa oltmen tlfh\·ilat için de asga-

1 ~ " ~ ~r. &oıtıı.y- ~ılan dahn sonraki 1'ioat hure- men gemimiz 600 kişi kurtar- · n müadet. .,Ora edildikleri se'S-. Set;; :._a.ı,ı Puan parke 1 keti diişınamn ı.cok şiddetli bom- m\Ştır. Bilanaı't' Diamond'un nenin nihayetinden itibaren 10 
. ~otu,~· Taıtkarakoıu 1 bardnnanı altmda muvaffaki- yaı;ıunına koş.an Wr.!le'?k de 100 senedir. 

\ıa .. \ır~"141ta P&za.n • Min~ yet.le başarılmıştır. kişı kurtarmıştır. Mhteakiben Kura kaşı~ suret.ile itf t 0 _, 

~~ ~u, &iı•ar:•• ı ingillz ~wm itle !leni Ze. Diamond, gemilerin bir mani Junan tahviali.tın imhası için de S ~ IOeetii, ~- landa Ye Avustralya topçuluı i teşkil etmesi ve ışığından düş- müruru 21111a.na uğradıkları ta
-:-~~ 'Cliiel- istaal'OR itu muhaaııeheae mühim bir rol man tavyarelerinm iftifade et- 'lihten ittba.ren 6 ay müddet ka

t Yol mu~ olmak il- oynamıı,lardır. Bunların. diişma- ~ıem~ kin yanm~a ol~n _nak- bul edilmiştir. İmha muamelesi 
1 ~e . bir 'Va- na ağır •yiat veıtdıkle mııhek tiye v~punmu torp!lleııiıştir. i . Devlet Demiryolları ve li-: 

~~~ktır. lJruu. prog- kaktır.~ Almanlar 1'oPQU lilrW.ı 2abah Naupda.rlan ha.re- !:ıı um müdürlr·ün·· ı 
::....._rın __ kşe~irde mevcut ateşimisia ialllN*iai itiraf «mek ket eden iki torpido munıibiııe, ~edı umiki. • .

1 
... .'g k u 

...-.-:... ... ---- ~ıennıes~ gi- ~irler. hücum edilmiB ve ~. temsil ~ ~ ı e .-ı1.cr ~ S:, ~N!e .._. titr ııır~ ~in -raporun- Oc;tincii biT torpido muhribi -IOO bankası muxnessıhnden ve hazı- 1 ~ ._ ~ ~nı bu ._ bir Y-eiti lrvdıa tiwun tanı- klı}i kurtarmı.~a da in1e1ıea a.- wıaıi t~ 8'iıeılı ~r iud.aıı mü- j 
llla1aıiaa ... ......_ 1 ıfanian w .,. ...ıilen Ye uker- yiatuı fazla obuasmdu koıbl- · Wiekkal .air ~90 kurula-! 

l .... ..,.....-... ~ oetieıe maktadır. caktır. , 

Irak 
man 

ve Al
tahrilci 

IRAK'TA l 
Harp şiddetle 
devam ediyor 

Ham burgun 
bombardımam 

( Baı tareft 1 kici Nt'fMla) 
nnı da bombalamışla.rdır. Dün 
Hollanda sahili &çıklanuda ee-- 11 
man beş Bin tou hacminde iki 
ditşman nakliye w.pur tayyar. 
Ierimizin ihücumuna u -aruıtıUr. 
Bunlardan biri tama n ~ ie bat • 
mış, diğeri de pek taiiyiik huaıra 
uğramıştır. 

,.. bftıll 1 "9ol ...... 

m hıter. hkat ordnnun ~ 
gruplan . e.ndt.fe verlci tatrata 
ftll bü)'6klük iddialaı~r. 

Harp, AlmaR ?e ltal)1all pro , 
pagru lacı.lanna -wWyeti istier 
mar Ci.mC"k ve~ - Irak mua 
~i le fngUtereye verilmiş e> 
lan ava.ntajlar hakkında ale) h~ 
msslyatı tahrik eylemek fır ti; 
w verm.iftir. Maamafih, tra ıa. 
ki ka.rgasahklaruı, bugünkü gibi 
de ancak can sıkıcı bir h&dise 
teı;kil ettiği mfulak~ götürn1011 
bir k yfiyettir. İrak ordusu ne 
müh ı::ıd·r ne de haseat.en mua.a
zam bir şeydir. lr-ak ordusunl.HI 
miktan, sulh zamanında, 30 bia 
aakerdeu ve 15 bin polis ve jan. 
ciarmadan mürekkeptir . 

(8 .. tarafı 1 IMi ~ 
lnfiUk eden petrol • 

ta fİ) d • .ıne!li 
Londra, :_, (:ı.a..J - Afi mile-. 

takil Fransız ajansının Kudü ;- ı 
teki muhabirinin bildi. <ligine gö-1 
re, Fr !l.JiZ malmmlaı ı taı .. ı ııı
daıı Trab!usiiamda tesis orlilcn' 
petrol tasfiycha.nesinde nıku
bulan şiddetli bir infilak netice
sinde çok büyük hasar vukubul- · 

mu~u~ ı 
Harp ~ti lıaldaada 8811 

maliuna.t 
Londra, 3 ( a.a.) - Iraktan 

Londra:&:a gelen haberlere nazu- 1 

ran yerde bulunan milteaddit ln- j 
giliz tayyareleri tahrip edilıniç-

1 tir. İnsanca da zayiat olmuşlur. 
Habbe.ruy~ tayyaru meydant

ru bombardıman eden bir çok 
Irak topları, !ngıliz bombardı -
ma.n tayyareleri tarafından is -
kat edilmişlerdir. Irak hava ku\r
vetleri cuma günli H&bbaniye 
tayyare meydanı \İllerine bir a
kın yapmaya tefebt>Us etmi er
~ de muvaffak ola.mamı ar • 
dır. Bu sabah Irak topcueu tek· 
rar ateş aQmistır. Muka.rebe de
vam -etmektecrr. 

İngiliz kuvvetlerinin Rutba.fa 
ka.r~ı bi" hücum yapUkları ve 
bu hücumun püskürti.dd"ıgü l a.k
kında Iral lılaruı ileri siırd ti 
iddia, Londı :ıda doğru tPl · 
edılmemektedir. Yukarıda 1i 
~en tayyare meydanı ı a bu
lunan l»giliz tanklw m t! hnu 
eJııoıği hakim dn:ki ayıa a 
asdsızclır. Soıı ufuı ıerde lra:k n ıı 
kumetı Habb iye tayvare mey
danı etrafında Irak kıtala.n talı
sit etmiş sıp rleı kal6<l rınış ve 
tayyare meydanına hi.kim yo.y -
ı, a da topJnr yerl~tirilmi~ti. 
Bu kuvvetlerin çekilmesi içi11 

y... ılrul taleb iize ine yeniden 
bazı Iı a.k kuv' eti rmin \ıuraya 
getirilJiği göriilmüş ve 2 ma
yıs sabahı erkenden ı:.ıulıasa.mat 
b ... lamıstır. Jrak topçusu t:aY)a
re leydanı üzerine atef; nc.ı-nı~ -
tJr. Habbn. ·ye lngili:l h, \'a l.uv
wtı .. •rinin bır talim rr erke :i ol
du u için burada bulu•ıan tayya-
r ılerın co,,, ı ta.hm t .> ıdcrı
dır. Tayy e mey l d m~ · 
tah leminm \'€ Aı:.uri a k ı lerden 
n it '!{kep -·· · k bir .ıt.a un bu
lu l luını er mii. t hKem dt'ğil· 
dir. Petrol km tıl. rının ve btittln 
tay\ re m ycla.nlu.ı n ırak kuv 
't ti""ri taı afınrlc.n İ" ı.l f'dildi ~i 
l u .k < ·i nı ';: ı · li 1 rı 1~mıı
sel:ıehile bural:ırın e asen öted<-n 
b r· r ~ i ılarm dinde bulundu· 
gu kaydedilr. kt rı·ı. 

Bu harelr.i.tta dPrt '-'7.... · 
miz kaybolsıuştw-. 

Brestüe makiııl .... 
AlmenW 

Nevyozıic, 3 (a.a..) - it~ 

dan Nevs Cronicle ~İM ı 
gekm haberlere gür • niı:ıan ay.ıa 
da İngiliz hava kuvwctleıinia 
Breste ) a.pUkları bir hiıcwn es
nasında atı'an bir tek boınba ile 
400 Alman subayı ölmu ttir. Bu 
ha ise Kontinantal cıtel nde, bu 
mıntaa.da bulwıan k c.e.lannı 
ziyarete gehniş olan l ubay ka
nlaıı ~refine tertib edllen bir, 
balo e.snasmda vuku bulmuştur. 
lngiliae merinde 1ııdır.ip ediw. 

1 

Londra, 3 (a.a.) - ~r: 
Dön aJu>am Londrada i!Vi bir 

kaynaktan ha.her verildiğiııe gö 
re, Irak lıükümeti re.isi Raşit 
Ali, ! g· tereye kcı.l'Şl Almauy&
run yarJımıw t lep etmiştir. 

tana.reler 
Londra, 3 (a.a..) - &va _. 

zaretinin tobnği: 
Bu gece İngiliz avcıları tara

fından iki, hava defi bataryaları 
tarafmdıın bir Alman bombar
dıman ta}1yaı-esi dil ı.hulmüşttir. 
BMka bır hı jlnan bcımb rdımaıı 
ta;y yareMi de gc.ce ıı.vdl rı tara
fından iimali Fraıısııdaki hu.va 
mc.) !anlarından bıri üzeri de 
dü : illmili; ve bu suı· tle tah
rin edil n Alman tay~ r lerinin 
atlecil dür-dt b:ılıı; olm st r. 

Bu gece M.ersey biil. ·~ iııt• ~ a
pıla•ı bi ... taarrnz ııiddetli olı ı~ 
v · birk c saat sürmii. 1 ıir. ı:rm· 
dıvc kadar elen raka hır ölii 
• ~ aralı r:ı·ktarının yiınsck ve 
h arın miihim olahıkc:egini gös 
terr "1 dir. 

B • k ehi-rlerindeıı bir inde de 
bir'. ba lll ·apılmı~ b 0 rcok e\ lt:r 
ha..cmra uğramıştır. Az mıktarda 
u.yiat \'ardır. 

B~rbirindt•n uz k d'gc.r nok
tal~ı tizcı ine de homb 1 r atıl
rnıs ı e d · pe1 az ha .ır ve ın
sanca pek az zavıat v tdır. 

D.. Lrü1en Alınan ta~~ nre:tri 
L ıniı. "3 (a.a.) •·• ı~ıı·v t· 

tur bı ınenbadau bil ıı iJdigıne 
göre, 3 mayıs b hı nih, yet 
bul. n haf a için • tn i 
ln ili sahilleri üzeı 'nd 17 Al
man t l are~i diı~w i.ı ti :tur. 
Rıı müddet zarlmd İn it rt.' u
zerinde lıı~b.ir l.ngirz tayyare i 
k v~ditmistır. 

1u~iltereye g~ 
p:Iotl • •l 

ı 

hgiHz ra4fosunua ltir bitabl 
Londra., 3 (a..a.) - İngiliz rad 

yosu, Arabça neşriyatında.. Ir~ 
halkıııa .aşağıdaki lıitabl yap. 
nuştır: 

in .milleti; 
Şa.lıs.ı menfaatleri için İagil

tere ile kavga aı ı. an -..c mEmtlOn 
kctinizin menfa .. le ine hiy net 
etmiş ola.o Raşit Aliyi 're bu bir 
kıu ackcri şc fi r .... ı.adot ve kov. 
Raşit Ali, Irak kanunu eea ısi
ni ihlal etmıs "e memleketten 
Jcovdugıı Inetiru kral naibinin 
hayatını tehdit eylemiştir. Rasit 
Alı, ınılıv rin emri ile harbi lra· 
ka tcşm le hazırdır ve süratle 
reddedilip ko\ ulmazsa., memle -
kctinize müthiı, ıstraplar getire
c~ktıı ... 'ulh idnde y ~ak ar-
zu cdi) orsanız, paı a ile sa.Wmll 
t ı r 1 cıl:ı.rı d vır.ruz ve kanun 
ve nizam veniden büküm sür
siın. 
lngüiıı ~leı:inia mütaleA.lan 

J..ondra. 3 ıa.a.) -- R"uter: 
Bu saba ki t ıgı!i ~ gareteleri, 

b h ln.:.iliz - lr k hadiı:ıesi 
ıle meşgul olmaktadır. Gazeteler 
miıte,ıl~ ben bu h .. disenin sebebi 
ni milıver devLtk ınin entrika-· 
laı ına atietmekte ve lrakın eko
nomil, ve stratejik ehemm~eti· 
ni tebariiz ettirmektedir. 

1 '1 ( 1) ))' ki: 
Ye- ıı Iı ak hiikümetinin Mih· 

\'Hl iş birligi yapmakts. oldu -
;undan rtık şüphe edilemez. 
ln tcı oin, 1 ~ hükumctin·n 

uıe ijr tın k .. n, 
ı Ar p · ıklıili icin bir t k 
b 1 ~bırak nıyacak olan "k 

ı rlc işbırliği yapmal t ki 
ır t :ıtıne aıuna.ktan ve I .. ak
ta "· haklannı \ <' stı tejik m . -
fa 1. im, nıün ' ün olıu.1 bütün 
~ıc!J tle müdafaa etmekten ba.f 
ka .> pac.ağı yok ur. 

Daily Telegz aph di ıor ki· 
ı. · Alhin bir Alın n ja.nı 

old.ı u · ka .&.'Tici ld~ beri ı a 
luı du. ıı.knt, lr,1k c-fl<armın 
rr; ı·m un •rl rı kendi ine mu
h b lw ~ndan, g \ i 

·ni t l p 

t'l; o· 
cin uun ki 

dır. 

1-

p ı b•ı. dan nra 
Irnkıu eh n mi ·ni t~baı·ız ı.
tir •k SÖ"l ·ne söy e tle a.m e
dıvor: 

·str~tejik bakımdan Irakm e
hemmiyeti. hic:bir zaman buJiin 
kii kad r büvük olmam ştır. 
Çünkli Irak, Suriye ve Türkiye 
ile hemhuduttur ve bu iki m m 
leket h kkındaki nazi niy tleri, 
petrol ihtiyarları nekadar acıl
se. o kadar s nhtir. 

Daih ft.' ail divoı ki: 
Vaziyet, en bUyük vffiamettl"

dir. Naril r tarafından çıkarılan 
Irak isyanı. muktC'dir olduğu -

Moskova., 3 (a.a.) - OOn 
Kremlin saravında Kwlordu şe
refine bitvük ·bir k bul reP.mi 
tertip olu.nmuştur. B ı .kabul ~es 
min<' kı~l ı ıevda lde.l ı tezahu -
ra.ta iştiı-ak eden gruplardan da 
mümessiller du·et edılm · ır. 
Milciafı:ı.a halk komiseri ma.ı e8fı 1 
1' m enko tik kad hi St li .1 

ve ... · '" t hükı•tnc-t."n"n ~erefme 
i mı i. Ma.resal. ~- Hı le So-.
w t hlil ftmet.inin f kili.ne · .:ı.ae-
tı \ ~~;' ı de fiovv.!t!er birl«i 
lıutıt h mm mln;ye -altında "e 
nıcml ketin dh i~ bulun -
ctuğıımı söyleınist-r. 'l'&ttk ko i

l r he J ~ B. 'Molotof 
ıı .Ua p vere..ek ka<lc • 
mn· :ın.Iottiu ile lfttre 'Ua:tl rı 
~re ine .. Uh ·1nı br. ~ı:\liı 
va' m~ · -:tları ile 



S.Tfa : • 

RADYO 1( 

1 BUGÜNKÜ PROGRAM j 

t.00 Program 19.30 Haberler 
9.03 Haberler 10.45 Konuşma 

t.16 Müzik 10.50 Müzik 
t.'6 Ev kadını 18.40 Müzik 

* 19.00 Konuşma 

13.30 ~am 19.15 J\1üzik 

13.33 Müzik. 19.30 Haberler 

12.50 Haberler 20.l~ Konu~ma 

13.05 M:lizik 20. 13-0 Müzik 

* 21.00 Müzik 

11.00 Program 22.30 Haberler 
18.03 Milzüt 22.50 Müzik 
18.50 Müzik 23.25 ~ 

Tramvaydan yürürken 
~ inmek istemiş 
Kruıımpa§ada Mescit sokağın

da 15 ·sayıda oturan Riwli ô
'mer Yanık Ortaköy • Aksaray 1 

hattına işliyen arabanın arka sa 
hanlığından atlamak istediği sı
rada düşmüş yüzünün muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. Öme
rin müdavatı yaptırılmıJjtır. 

BORSA 
3 Mayıs 941 

Açıl•ı ve k.3panıı 

Londra 1 Sterlin 5.H 
Nev)Ork Dolar 132.20 

Cenevre 1sviçrc Frc 30.70 
Atina Drahmi 0.9975 
?t.tadrid Pe~·.eta 12.9375 
~lgrad D1nar 

Yo~ohama ·len 31.1375 
Stokholm tsviçre krot 31.0975 

ESHAM ve TAHViLAT 

Sivn:; - ErY.urunı 

il. iliİ Vll. 19.30 

Yeni neşriya.!_ 

Türkiye \e Dünya 

Bu ciddi aylık mermuanın 
be:)inci sayısı inti~ar etmi§tir. 1 
E.ı.;r.ıctli münJcrcca.tı arasında 
(Halid·" Edılıin yeni romanla
rı), (Milli san' at ve folklor), 
(Stcndhal'in kalır:ımanbn) g:ibi 
özlü yazılar v1rd•r. Mlin vver
lcrimizc tavsiye ederiz. 

Türkiye Bit•lij ogııı.fl"i 
19·10 yılının dördüncü fasikü-

lü intişar dmiştir. ı 

YENİ SABAH 

6 NCI 

Birinci S,.~y~iliL?e ~~ıs 1941 
Adedi Miktarı Tutan 

1 20.000 %0.000 
2 10.000 20.000 
4 5.000 20.000 

so 2.000 60.000 

• so 1.000 80.000 
60 500 80.000 

120 250 so.ooo 
800 100 so.ooo 
600 50 so.ooo 

3.000 10 so.ooo 
80.000 2 60.000 

84H7 .Yekb 360.000 

4 

KIZ LAV c~~ 

Umumi t~erkezinden: 
'1 - Azami (250) liraya kadar aylık ücret ve ayıt~ 

mesken tazminatı verilmek üwre, KJZU .. \.Y CcmiYe 
Umumi Merkeıııi 

MUHASEBE KONTROL SERVi
S/NE BiR ŞEF 

ahne $ıhır. Talfpleria 
18.:mıı<br. 

A. - Yüksek mektep -.oınu olmslc, 
lJ - Askerll.lı:Je ilişiği bulunm:una.k, • , 
O - Devlet dovuir veya mü""8eı..tlada veya banksıa.rd'. 

uzun müddet mııhaselıfl ve muamelat tıervislorinde şefll1• 
veya. miidürlilk gibi wzifeler görmil§ olJlıak. 

Ç - Sı.hha.U tam olma.k. 
2 - Talip olacaJ<la.nn, bir mektupla, mevcut ıncJdtV 

diploması, ı:alıştı.kla.n yerleı:den aldıklan Bonservisleri ,e 
vesaiki mtislıit.ıleri ve iki kıt'a fotografileri ve bir nüshtı tı>f" 

c<inıeiha.I vanlıalariylıe lıirli.lrte, 10 Mayıs 1911 tarihine ~ 
dar, Anka.ra.da. Kızılay Cemiyeti Merkezi Sicil Müdürlüı:t': 
ne müracıaat etmeleri ve müracaat mektubunda kendi ııi>Jı 
lannda ınalümat verebileook hı nıarnış üç zatın isim ve JJIO' 
vauah adreslerini derooykme'leri li.zınıdır. 

Ta.lısil dereceleri na:ıııırı dikkate al.ınarıık, evsafı 
beyi haiz olduklan anlaşı1aıı taliplerin taaddüdü 
aralannda bir mü.-.b&ka ~. 

1 
!:------------------------~ İstanbul La.azım amirliği sannaıma komisıanundan 

Aşağıda yamı bakır nplar pezarhk!a salın alınacaktır. ihalesi 5/l 
JllD";:8rlesi günıU sat 15 d.e Tophanede Lv. Amirliği satınalma komisY011 

y~pılacak:tır. Her kalemi ayrı ayrı taliplere verilebilecetJ:i gibi ber k·~ 
mıktanndan da daha az ve partiler halinde muhtetf bayilere verı 

!steklikriD. belli ~te kom.t.yoca gelmeleri. 
Miktarı Tutarı ilk tefT11• 

Clnal adet Lira natı 1~ 
BQyülı: bakır kaum. 500 42.000 3150 
Küçüle balor kazan. 300 18.000 !350 
Karavana. 10.000 50.000 3750 

Kopaklı bakraç. 10.000 80.000 52~0 

Kevgir. 1.000 3.000 ı~> 
Yag ta'VUL 1.000 4.000 337.~) 

(1107 - 3ıO 

• • • 
,pıı.: 

Maltepe Asker! li.•esinde mevcut köhne 300 çift harici, 1194 tıft "1. 
1t>4 çift er fotini satılacak..tır. Pazarlıkla arttırması 6/5/941 sah gtinii ~~ 
d.e Tophanede Lv. A~irlıği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1'";1 
nn mnlları okulda gorın('lcrt şarttır. İsteklilerin hepsinin tutarı otaıı1 1 

s.a ııo kurus ile belli vakitle kamı.yona ıelmeleri. (! 108 - 3302) 

••• 
~ 

20.000 kilo kireç kaymaj:ı müteahhit nam ve hesabına paz;ı.rlt}<.]•1 ı 
Ana J 

Bu aylık Ana dergisinin 40 =====:=========-============ =========================== 
alı'?-8~~~tır. ihalesi 5/5/.1941 pazartesi günü saat 16 dn Tophan~t~~ 
a.tntrlıeı satın alına kom.ısyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesı .~ 
yonda &:örülür. Tahmin bedeli 7400 lira ilk teminatı 555 Lradır. 'fvPP ıncı sayısı çok zarif renkli bir 

kapak içinde gerçekten faldeli 
ve zengin milnd<·rec~Ua intişar 
etmiştir. Avrupai bir c~ckil ve 
özde bu müfit ka<lın mecmuası 
her aile reisesinin Lstifade ve 
lezzetle okuyacağı bir deı·gidir. 
Genç anneler kendilerini yakın
dan aliıko.dar ed(>Cck öğıitlcr lAf
lacakla•tlır. Ehemmiyetle tavsi· ı 
ye ederiz. 

r- Dr. ŞJkrü Mehrııat -, ' 
Gureba hostahan~i c1ld \'C züh- ı 
revi hastalıkld.rı ~bık htfkimi, 

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara • Haymana yolunun 64 + 800 - 76 + 800 tincü kB<>

metreleri arasında 12 kilometrelik yeniden yapılacak makadam şoee, ıınal 
imalat ve tesviy~i türabiye işi 12/5/941 tarihine rastlıyan pazartesi glinil 
saat 15 de vilAyet daimi encümeninde ihalesi yapılnıak üzere kapalı zarfı 
usulıl~ eksiltmeye konulnıu~tur. 

2 - Keşjf bedeli «215735> lira c40> \cunae ve IJl'\nl'akkat teınir:ıatı 

cl2038, lira c77> kuru.ştur. 

3 - Taliplerin: 
a - Muvakkat teminat mektup veya makbuzlannı 
b - Ticaret octısı ve<rikas.ını 

C - En az 70 bin liralık bu kabil şose i'i yapmış olduklarım lı>bat ede
cek vesikalarını, talip mt.ıhendis veya ten memuru olmadığı takdirde bu 
kabil bir ten adam.ile işin nihayetine kadar ~riki mesai ed~klerine dair 
noterlikten musaQdak vesi.kalannı bir istidaya raptederek ihale gününden 
en az üç gün evvel Vi.13yete mUracaat ile bu vesaike müsteniden alacakları 
fenni ehliyet vesikasını !ıi'.\milen ihale günü saat 14 de kadar 2490 sayılı ka-

pazartP' ., ~..ı.rşt.ımba ve cuma ıürı 
!eri 2 den 5 e k.ıd~, BE'.yo4ıu ls
tikl~\ çaddcsi, No. 99, T<l. 40916 1 nun hükümlerine tevfikan hazırlıyaca,.kları teklif mektuplarını daimt encü-

Ankara Valiliğinden : 
1 - Ankara :lstaııbul yolunun 107 + 000 - 125 + 000 lrilometrel-erl 

arasında 18 kilometrelik bir kısmın esaslı bir surette tamiri işi 12/5/941 ta
rihine mö.saclif po.z.artesi günü saat 15 de vlliyet daimi encümeninde ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarf usulile eksiltmeye konuJmuştur. 

2 - Ke:ıll bedeli c230322> lira <24> kuruş ve muvakkat 1en>inatı 12?60 
lira 17 kuruştur. 

S - Taliplerin: 
a - Muvakkat teminat mektup v07a :raakbuzlannı 
b - Ticaret Odası vesikastru 

c - En az 70 bin liralık bu kabf! :ıose i§i yapmış olduklannı ıstıet ede
cek vesikalarını ve talip mühendis veya fen memuru olmadıfcı 
taltdirde bu kabil bir fen adamı ile jŞin nihayetine kadar teşriki 
meaai edeceklerine dair noterlikten musaddak •esikalannı bir 
istidaya raptederek ihale gününden en az üç gün evvel villyete 

müracaat Jle bu vesaika milsten.iden alacakları femıl ebJ:iyet vesi .. 
llDl 

Htımilen ihale ıtınü saat 14 de kadar %490 sayılı kamm hilldintierine 

belli vakUte kontisyona ıolmeleri. ( 1109 - 3303) 

• • • ı~· 
Aşağıda milrtan yazılı sebzeltt pazarlıkla satın alınacaltt~r. ,r-

5/5/1941 pazartesi güntı saat 14.30 da Tophanede l.v. fı:mirli,ii ~;;ttll'l ,_ 

k.ımiliıyonıında yapılacaktır. Heıısi bir llllibe ihale edilebileceii ıı:.bi /l~,d' 
cihetı ayrı ve Rumeli cıyctf ayrı ayrı tal.plerc de ıhalc cdilebUır. /\1 
cihetinin ilk teminab 116 lira 54 kuru.ş Rumeli cihetinin ilk tcnıinstl 
lira 82 kuruştur. Evsaf ve şartnamNi komisyonda görülür. TahpJt:riJl 
vakitte komisyona gelmeleri. 

Anadolu ciheti: Rumeli ciheti: 
Miktarı Cin ti Miktarı 

8000 Kilo Taze bakla ~2.400 Kilo 
7000 Adet Enginar. 11.100 Adel 
7000 Kilo Sf'm!z otu. 18.400 Kilo 
3500 ) Be•"1ye. 7.000 Kilo 
2250 Demet Dere otu. 5.750 Demet 
5000 Adet Marul. 12.250 Adet 
5000 Demet Maydanoz. 11.GCO D<'nlet men •iyasetine tevdi etmeleri. tevfikan bazır!ıyacakları teklil mektupianm dAim1 enc:ünıen riyasetme tevdi 

1 L A N ı 4 - Bu işe ait keşi! evrakını ve şartnameleri her gün Ankara YilAye- -!eri. 

941 /271 ti na!ia müdürlüğünde .ııö<ehilecekleri. (2278 - 3219) 4 _ Bu ile alt keşif ve '8rtnamelerı ber gOn Ankara -,..cı utı.ı 

lstaııbul Asliye 9 urıcıı Hukuk ============================:l:::müd::"=ür::l::liğüı::::;:'d;:e::::gO:ö::re=b::il=ec=e::kl=erı::·::ı=JA=n==:o;:lun=ur=.==='(=22:;7:::6,:):;::::;::::::::<;:32:;!~7~)== 

6000 Adet Yeşil salata. 14.500 Adet 
6000 Demet Taze soğan. 8.500 Demet 

(1111 - 3305) 
eıı ~I 

Hakimliğindeıı: 
Kayseri Belediye Reisliğinden Hasköy Şirketi Hayriye fal>- Dıniz Layazım satına ima komisvenund ın 

rikası ambar katibi Aptullah A· L----------------·--,------ ltayserı fclırinln ~lı:On kısmının 1/5-000 mikyasında ve m...ıcdn ile 

l - lhtiyacımız olan sekiz kalem boya ve filika küre&i malzemesi PYJi mesklln sahaları mecmuu olan 950 hektarlık kısmınlD 1/1000, 1/2000 

Küçilkcekmece istasylJ'Jlundan Anbara ve anbardan ist:1ıı;;yoıı.:'l ct5 . ,., 
:rem ve'> 300 ton erz<.ık n~kliyatı yaptırılacaktır. Pazarlıkta eks:ltırı · 
1941 pazartesi günü !':aat 15 buçukta Tophanede Levazım !imirJiğJ ~ 
alma komisyonunda yapılac•ktır. Beh<>r tonun tahmin fiyatı c50> Jeti 

teminatı 67 lira 50 kuruştur. Ş.:ı.rtnamesi komLc;yonda görülür. ·r~i}' 
takan tarafından Gümü.~suyu 
hastahanesinde hasta bakıcı Na-j 
zife aleyhine açmış olduğu bo
f3Jlffia davasımn muhakemesi 1 

sırasınrla; M. aleyhe gôııılcrilcnl 
dava arzııhaJine verilen meşru
bata nazaran M. alcyl in. basta -
haneden ilişiği kcsılerı.>k adres 
vermeden gittiği bilılirilmiş ol
duğundın dava arzuhaline yA-ııı.i 
gün müdJetlc cevap vermesi ve 
muhakeme günii olarak tayin e· 
dilen !?6. f\1911 paz:ırtcsi saat 
15 de mahkemeye gelıneRi veya 
bir ,·ekil göndermesi al{!;; tn.kdir 
de l""Ulıakcmcyc gıyahen cıevaml 
edileceği da\·etiye makamına 
kaim olm3 k üzere ilii.n olunur. 

Kelepir irat 
Ca~o~u fınnı karşlSın

da asfalt caddeye nazır eczar 
hane ile üstündehl üçer otlar 
dan üı: katlı daire satıhkttr. 
İsteklilerin mayı:;ın dördün
cü pazar günü akşamına ka
dar aşağıdaki adreslere mü
racaatlan. 

1 - Taksimde Şehit Muh
tar caddesinde Demlrkurt 
apactırnanında (5) lllUDAl"&

da ınerhnm Rifat Zühtü 
hey zevoe61 bayan Salibe. 

2 - Yakacıkta Ayamıa 
eaddesinde (86) numarada 
dükki.ııca Bay lılnhiddln. 

.... , ...................... 1 
Sahibi: A. Cemıııılcttln &araç<>Olu 
Neşriyat Müdürü: M•cit Çetin 

BNtldıOı yer: (H. Bekir GUrtoylar V9 
,f>, c:.u.ı.uıa ..,.ço0ıu pıot•u•) 

ve 1/5000 mikyaslarında !es'nye müııhanlli muntazam har!talanwo yeniden 
5/5/1941 pazartesi günü ıaat il den 12 ye kadar pazarlıkla satın alınacakbr. alımı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye c;ıkanlmıslu-. 

2 - 1stekLlerin belli gün ve saatte K;,ısımpaşada bulunan deniz levazım / Eks:ltme 23/Mayıs 1941 cuma günü saat 15 de Kayseri bdediyesinde 
satın nlma komisyonunda hazır :uıu:rn~ları iJAn olunur. (3451) toplanacak olan belediye enctımenı taralından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 1206 liradır. 
1 -- Beher kiloounun tahmin edilen bedeli 150 kuruş olan 20 roda 16 Şartnanıeler bedelsiz olarak Kayseri belediye möhendisliliaıden Teya 

mim kutrundaki ctakriben 5000 metre 4403> galvanizli çelik tel halabn Ankarada belediyeler imar heyeti ten tefüğinden alınabilir. 
6 mayıs 941 salı günü saat 14 de pazarlıkla eksiltmesi yapılac'lktır. Taliplerin toplu olarak meskün ve gayri meskllo mecmuu en az 500 

2 - Kat't teminatı c990> lira c.68> kuruş olup ıartnamesi her gün ko- hektarlık bir ıehir haritası yaptığına dair Nafia Vekiletindeo alınmış vesi-
misyondan alınabilir. ka ile ihale gününden iki gün evvel belediyeler imar hryeti fen se!litine 

3 - tsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 1sted1ii. vesaik.le birlikte müracaat ederek intir§k vesikası almaları lkımdır. 
:btanbuldaki komjsyona müracaatları. c3449> Haritanın kısmen terslnli için 065X055 eb'adındn ve ı milimetre kalın-

• • • ~ında 54 pafta ve a~i ~'adda 3/4 milimetre kahnlığııxJa 49 adet pafta 1 

ı - thtiyacımız olan altmı., yedi kalem muhtelif cim malzemenin kt ceman 103 pafta aluıru.nyumlu vatman kAğıdı alınarak belediy~ler imar 

belli vakitte komisyona gelmeleri. (3439) 
• • • 

Aıı:1'erl matbaada mevcut 500 çift köhne fotin satılacaktır. _ f't.ı~~r 
arttırması 6/5/941 salı günü saat 15.30 rla Tophanede Lv. 3.nıirHgi 5:ı·f 
ma koınisyonunda yapıl3l'aktır. Fotinlerin matbnar1a görülın~i şartt• ~ı 
liplerin 75 lira mal bedelile ~ili vakitte koıni::;yona gelıneleri. cı119, .. . . 

Beherine tahmin t"clilen fiyat.ı 22 ı::antim olan on be~ ııııly,ın rldet J 

veya ~a~e~.ı çinko düğme pa?.arlıkla satın alına~a'.ttır. ihalesi 5/51~~ 
zartesı gunu saat 14 de Tophanede lst Lv. lnurlıgi satın aln1a 1' 
nunda yapılac.ıktır. tik tt'minatı 2475 liradır. Nüınunı.•lcri ve ~rtr· 
komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte kom.i~yona gelmeleri• 

(1105 - 3288) 6/6/1941 pazartesi günü "'1at 10 dan 11 e kadar pazarlığı yapılacaktır. heyetinde mab.tuzdur. Bu kilıtlann bedel4 bedeli ihaleye mahsup edllece!ı:-
2 - fgteklilerin belli gün ve saatte Kaıınmpasada bulunan Deniz le'Va- tir. (3118) 

z.ım satın alma komisyonunda hazır t.ulunmalan llAn oluour. (3450) !=============================== 

' • • • .1 
Muhtelif cins ve kuvvette 852 •det manometre alınacakbr. f'•. f 

la eluıilbnesi 6/5/1941 salı l'tinü saot 1 ~ te Tophonede Lv. anıirl'.~ 
auna komisyonunda yapılacaktır. İRteklilerin verebilecekleri manoO'ııt / 
den birer nümune ve kat'i tem'.natlarile belli vakitte konn:;yoıı:-ı gc 

ı - Tahmin edilen bedeli •~000: ıı: olan •5000> metre erat yazlık TÜRK TİCARET BANKASI 
clbL'4'1ik kumaşının 7 mayıs 1941 çarşamba günü saat 14 de pazarlıkla ek'- İ 
ıiltrn.,,ı yapılacaktır. A. ş. ST ANBUL ŞUBESİNDEN: (1112) (3342) ... ~ 

2 - ilk teminatı •375> lira olup ~ be< etin laımiayondan pa
rasız olarak alınabilir. 

3 - lsteklili>rin belli gün ve saatle kanunun lstcdltl wsaikle birlikte b-
tanbuldakl komisyona müracaatları, (3448) 

lstanbul defterdarlı~dan: 
Beşiktas 2 inci orta okul binasının tramvay caddesine nazır ihata duva

rile hamam ve müştemi!Atından ve sair harap binaların bedmlyatından çı
kacak demir parmaklık, potrel hurda çinko, kurfun levha, menner, kire
mit vesair enkaz; 15/5/1941 perşembe günü saat 15 de Milli EmlAk Mtidür
ıntünde toplanacak olan komisyonda açık arttırma ile sablaeaktır. Muham 
men bedel 1000 teminatı 75 liradır. J'azla izahat için Milli J:mlAlc 4 üncü 
kaleoııine müncaal. (3341) 

Hava gedikli namzetlerine 
Gedikli namzetlerinden 15 - 18 yaşında olup muayenede kazanınıt ve 

e'V1"8ltları tamamlanmış olanlar 5 mayıs 94.:1 pazartesi sevkedileceklerinden 
bnnlprın pazm1eQ saat 16 da kurwnda bul11 nmelen ~ 9.lunur. (3409) 

• 
5 mayıs 194.1 tarihinden ıt.ıbcıren yeni iş'ara kadar Bankamız gişeleri 

"'8iiıda gösterilen saatlerde devamlı olarak açık bulundurulacaktır, 

Adi günler: 9.30 dan 13.30 a kadar 
Cumartesi günlerj 9.30 dan 11.30 a ~ 

===== 

Va.ide Bağı Pravantoryom artbrma 
komisyonundan 

5000 1irabk kadar iyi cin&<ien portatif yan makinesi al.J..nac:lktıı··,ıtı' 
!ıkla eksiltmesi 9/5/1941 cuma günu saat 14 30 da Tophanede 1.V· • 
sab.n almA kom1syonunda yapılacaktır. 1'ıtt"KÜlerin belli gün ve ssııattC 1 f 
bilecekleri rnak:nelerin katllloi:, evsaf ve kat't teminaUarile konıL'>}'0" 
meleri (1126 - 3470) 

;. 

Şarktan - Garptan Seçme Eserler - 9 

Çayır Satışı ŞEYH SADli ŞİRAZi 
lluba:mmen Muhammen Muvakkat G o L • tJ 

miktar bedel temln•t lha .. giinU 1 T A 
_..._25-.000 Kilo 1000 lira 75 Lira 19/5/1941- . ·• fi 

Müessese arazisinde yetişen çayır otu açık arttırma ile ı.atılauok ve Şarkın en meşhur eserlerinden bfri olan ve miJyoııl~~ 
19/5/941 pazartesi günü saat 15 de ihalesi yapıl>ıcaktır ı b Ü d "'J 

isteklilerin ,.rtnameyt gönnek ilzere her ııiln Cagaloğlunda kAin YUk- asılan bu mühim kıtı>.p, stad Kilisli Rifat tarafın 3Jl:r'i~ , 
ve temiz bir lisaııla tercüme edilmiş ve Prof. Dr. Ali ~;i~ 

se1ı: Mektepler Muhasebeci\iğine ve şartname ile berabe.- <"•Yın ~örmek iı;ln ı Tarlan tarafından da bir ön söz ili\ ve edilmistir. 20(1 -~t;ı·ı 
de mezk'O.r müesseseye ve isteklllerin teminatları ile beraber muayyen ~1n- 50 kuruştur. ADMEI' HALİT Kt('~ 
de sözti ıeçen muhasebedlikteki sabş komivCM1Wla nıüracaatlnrı. (3414) llliiıiiııiiiiiiiliiiiiim•••••••llİ;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;.o.ilio-' 


