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Her yerde S Kurnı 

~~~ınme~ vet. mısıra Bayramında J kuvvetle· 
mıye .1

1 
elkoydu ·- ri yakıldı 

! 1 Samsunla Ankara 
f'iiA:=~ r~,.lti,,- ~ ,.,._,,ii, arasında bir bayrak 
... 4r.. ıfl.al .... ,,,,.k'"" Tu""ca 1· d k. ı koşusu tertip edildi 
liq ,."'' ite,.;. O• empergo- " r B ın e 1 mısır ( Ankara, 5 (a.a.) - 19 
"•r i;. d~•let olsagtlı Mih- p • • ı ( Mayıs Spor ve G<!nc;lik 

Erdün hududunda bir 
ordunun toplandığı •r~.~l~tlerigl• ittiftılcın eşın para 1 e bayramı münasebetiyle 

li,. .1 lı cozib•ge oe Ber- Beden Terbiyesi Genel Di-

haber veriliyor fle,. ~ '<orn.,.,n ,,., k~e. ' satın alınacak rektörlüğü ta.rafından bu 
le,.e 

1
_P9c.Jr.1,.,.. ,,.,lale fH!ld- yıl ilk defa olarak Sam -
1Copıla1',Jır#li sun _ Ankara arasında ya-

.. Tüc l •• ti pılacak bir bayrak koşusu Irak topçusu da 
çok zarar 
gördü 

t ı car ar sura e tertip edilmiştir. tzınirin 
~~tlae_Iia ClalMd y.u rTM beyanname 1 düşman kuvvetleri tara-
~ ~~· tından işgali gününün yıl 
1 Ürkiye İngilteren.in mUt- Verecek/er dönümü olan 15 mayıs 

lcfiki<lir. Türk harici Aı.Jrara. 5 (HuS'.ısi) _ Yeni günü Samsun iskelesinden 
~ kab Politik~n rehber ola- bir karamam_cye ~re ~anısun 1 başlı yarak 19 M.ayıs pa-

Kwre, 5 (a.a.) - İngiliz ha· 
n kuvvetleri umumi karargc· 
hının dün akşam neşrettiği 
hususi tebliğ: 

~ b~ etüğı prensip millet- I :merkez kaza.qıle lzmıt., Bandır- zarteıü güntt Ank:ı:rada 
"'<IJt ve ad Yet ve istiklil içinde, ~. Adapazarı, Düzce, .Akr~o- 19 Mayıs Stadyomunda ni 
~ık b· alet lllefhunılarına mu- ca, Çarşamba ve Terme kazaları 1 bayet bulacak olan bu ko-
~~l.e.rı~· surette yaşamalarıdır. , hudutları dahilindeki tacir ve şuya ait olarak hazırla-
~i Old 1 ~ve Qynj idealin mü- müstahsil umum şahıslar bu nan programa nazaran 
:ı~ <loı:,~~uz için, İngiltere- 1 .kararın mo.hallerinde ilinı tari Samsund.:ı.n itibaren An-

İn~ bombardıman tayya • 
relen, pazar -ünü, Moaskerra
§it Irak tayyare meydanına di
ğer şiddetli bir akın yapmıŞıar. 
dır. Tayyare meydanının bina
b.rma ve atelyelerine ciddi ha
aar yan~tır. Aagari 22 Irak 
ta.yyaresı. muharebe harici bı
rakılmıştır. Vukua gelen hava 

d: ta.biid~ ve yardnn görnıe- ı binden itibaren ~irlerde üç 1 karaya olan güzergahtaki 
ı~-· lngu~· ~yle olduğu hal-1 gün, köylerde yedi giln içinde; bölgeler, Ebedi Şeften 
~ }4ih renın can diŞnanı o-1 yanlarında veya keııdi malları! Milli Şefe sembolünü ta-
... llrki Ver Devletlerin.in de olup başka yerlerde bulundur - . (&o u .. yfa 15 afitun 1 de) 
ei.y~ey~. karşı takip ettikleri dukları mısırlan beyanname ile• " J 1 

Sik &ık ismi geçen ve bnlı -.Syie tiAhne h'Şktl f!de..a (Habbani)t>} tayyare nıcydu.ıwwı ı;örü:ıüşlı 
1 ----·- - - --

Sür!yede ı : b l B l ~. hud gun geçtikçe, huşuneti- bildireceklerdir. Bu miktarlar - -=-1 
kii .... ~-~kurne.tini azaltır gibı" gö

{Sonu uyfa 5 eiltun 4 de} 

Irak lehinde lstan u ayan arı ~!Jlle tedj dan yemlik ve tohumluk ayrıl -
ı beri, 'l'ü r .. Bir buçuk sene- dıkt:a.n sonra mütebaki mısırla-
eueti rkiye Ue Mihver Dev- ra. hükilmetçe el konacaktır. 
~~arasında az çok normal 
~ilıv .... ~d'tler devam etlniştır. , Bu .mısırlar yerine göre yedi 
~ .... , evıw kuruş ve yedi kuruı; on para li-
~ll(.'ted crınin Türkiyeyi 7..erinden peşin para ile satın a-
•~·. ~bec;1 ayırarak kendile- ınacaktır. 
~il <>kl ~ek .i~t(.meJeri pek ----------
~ o1tşa ugu ıçı.n, Ankaraya 
~ İı.alıı Yl~ ~ir ~aziyet alma
"ll.t blltıu k~bil hır l.ıyn.settir. Fa-
~ dab ilk zanın.ulnrdn. yap
t~ ınu ah1akul iken, neden An
~ip X1.n::OOC!,min imzasını mU
bı. rj '.l'ürk.i·~n ve ltaıyan ga?.e-

Uleea, . Yeye karşı hırçın, ' 
tıı.\>ıt Viz, hıttfi. tehditkar bir 
~~ fli~lllllş~nrdı? Nede:::ı Al-

tltiy r:-:~. ve propagandası 
ı.. :~-c.r:inc kruı~.,. rribi ileth o.uum·· .. ·~04 ı:ı-
~ ~~~ bir tızti. nihayet tü-

Sakız Adası 
işgal edildi 

0111 T{etj l·au!aahyet göı:ıtermek· 
~ U da h' armştı? Şimdi ne 
l'l~? ~ib ava tle~ı,ir gibi bir hal 
i;~ devı~r ~vletlcri bazı kü
~aıı, 0 kere karşı o kadar a· 
~iın d ad:ır amir ve müte
~ bakılı vrn.nnu!1lıırdır ki bun
k tının :?a mesela Türk mat
ı~ıncta ur ve tenkitkar lis1.nı 
ı...t.P edertı·sa.b'rlnrı tükenmek 
~ l\a. !\al 1

• lt:ıhıa hariı;iyesj 
tteUlı.~\·ereı On.lruındJ..ki huımsi 
l' fıl\İr be Crde İtalya aleyhin· 

Ankara radyo gazetesinin ver 

1 

diği malumata göre Midilli ada
sından sonra dün de Snkız ada
sı Mihver kovvetlcri tarafından ı 
işgal edilmiştir. Diin adaya ge-1 
kn iki İtalyan torp;tomıe bir, 
Alman vapuru adlıya asker çı- ı 

Jmımudar ve hiç bir mukavc -ı 
met görmeden adayı işgal etmiş 
lerdir. 

)rakın ve petrol bonılannınva:ı:iyetini göst.erir harita 

tl)~ ~ltn ~~ edilmesine niha
~ lecav· CSiııi istiyecek kadar 1 
d il h~~n" !UtidahaJclcrle Yu
~ 'l'utk ~~?tini iz'aç ettiği hal
~t-k nıatb .arı umuntlyesinin vo 
tı ~llt;u-01 uatııun tezahürlc-rinc 
~~U?. 81 aınıştır. Bu, ı.ıiçin? 
h b Y<>kea ~~~ _gelmediği için 1 ~ bnil~ın ıç_ın<lc daha esas
" l'liJ.ki . _er mı mevcuttur? 
e biJh ~enın bugci.in'··· h ı. h 

~aQ· Clssa b l'.U arpı-u 

~·--- ı· 

Marmara havzasına 
RESMi 

-HARP_ 

gidecek kafilenin 
sev ·i dün başladı 

~~~~~~--··~------~ 

Az yolcu gittiğinden prog-
ramlarda" buna göre bazı 
değişiklikler yapıldı 

TEBLİGLERi 
·===· -·· ~ · 

ltaıyan resıni tebliği 

Roma, 5 (a.a.) - İtalyan or
duları umumi karargihının 334 
numaralı tebliği: 

4 mayıs gecesi Alman hava 
kuvvetlerine mensup filolar, yek 
diğerini takip eden dalgalar ha
linde Malt.anın deniz ve hava 
üslerini bombardıman etmişler 
ve askeri tesisata \'ahim hasar
lar ika etmişlerdir. 

Gündüz Alman tayyareleri, 
Malta üzerinde di.işman hava 

nümayişler Orduda vazife gör-
Bağdatta bulunan meg"' e haztrf an.tyorf ar 
sabık Kudüs müf 

tüsü de Filistin y S I C . . 
araplarmı isyana ardım ever er emıyetı 

davet etti İstanbul Şubesi İdare Heyeti 
81 ~l~;o;:(a.a.) - Ofi ajan-ıbugün ilk toplantısını yapacak 

1rak hadiseleri, manda altın-
daki memleketlerde muhabbet ı Ankara Yardım Severler Ce- dt> ilk H timaını yapacaklır. 
tezahürlerine vesile olmuştur. 1 miyeti İstanbul Şubefil idare 1dare heyeti teşekkülü tnri-
Şamda ~uriyeli üniversite tale-1 heyeti bugün saat 11 de parti- ı Sonu ~yfa 2 sUtun 4 de) besi kafile halinde Irak konso- ____ ;;.._ __ _...... ____ ,_ _______ _ 

loshaııesine giderek kral J1'nysai 

1 

H • J • d • • k • • 
ile Raşid Elgeylfıni lehinde nü- Iİ erJD UD U ! 
rnayişlcr yaproışlaı-dır. Ayni ta-
lebe kafileleri 1.Qgiliz konsol~ 1 N U t k U 

Almanya ile 
ticaret hanesine giderek hasmane te - ı 

zahürlerde bulunmuşlr.r ve kon- I ---- -- w 
soloshaneyi tasa tutmuşlardır. Al b . i Al ~ .1i, •• 
Polis, bir hadiseye meydan ver- manganın il Sl'~ 13tangauan, mu-
meksizin asayişi iadeye muvaf- ne harbi bı·ıı·remi-1 bayaat İl'İll D!ii-
fak olmuştur. ı . .. 

(Sonu sayfa 6 s{itun 2 de) yeceğiJle de/ilmiş IJleS.~flfer geltfi 

Süveyşe harp mal
zemesile do?u 

gemiler geldi 

Zurich, 5 (a.a.) - Bitlerin 
nutku hak.kın.da bugün intişar 
eden ilk tefsiratta Alman şan
sölyesinin sam.ilerini inkisara 
uğrnttıı'l, zira harbin bu sene 1 
biteceği hakkınra vatta buluna
madığı kaydedilmektedir. 

Bir müddet evvel, Ankarnda, 
'J'ürldyc ıJc Almnny.ı arasında 
hnzal.mo.n 10 mil) 0,1 liralık ye
ni Licnret anlaşması lrnnt""' kını 
dıı.hilıudP ınlibayaıı.tta huıun• ak 
üzere iki Alman grununun ~ ı.ri 
mize geldiği haber alınn•ıştır. 

~ ıı~<!ğj u dE \ ede oyna-
~ l h i fevkalade mühim Beyanname verip tc nıukabi- bulluların nakline devam edıl • 

ı M:1 r a z a·· ·· ·· · · d b"l ı ı A j kted. 

kuvvetıerile çarpışarak düşma - 26 parçadan mürekkep 
nın iki avcı tayyaresini düşür- olan bu kafile Ameri· 
milşlerclir. 

Londranw tefsiri 
I..ondra, 5 (a.a.) - Reuter a

jansının diplomatik muharriri 
yuJyor: 

Ilillcrin Reichtagdaki m.rt -
kunda, Churchill aleyhindeki 
§iddetli hücumları, Churchillin 

(Sonu •Yfa 5 ıOtun 6 da) 

Bu gruplar, piya..c;.r.d" fa'l lyc
te ge<;erck alakadarla.rla ü •ı ... -ı
lara bnı lamışlardır. Alı.ın"!c.r, 
kontenjan listelerinin :ı:rıiht·ıJc
si nisbetiııde mutad malları mü
bnyaa ~decekl~rdir. fiıt~. irse uşıuıulür ve talı- lın e ı et a arn c rueccanen - me ır. 

l' '\!l'iınizagerek dost ve mütte- nadoluya geçındı; isliycn lstan- (Sonu aayfa 6 ıütun 1 d•) Şimali Mrikada harekatımız kadan geliyor Diğer taraftan A!"llanyn1an, 
(Sonu uyfa 6 clitun 1 de) ke ka<lar {'J·~· ge.cıc bize şimdi- ~ ~ --

l•alt bi!' d.!llU.:.takbcl ve muhak- Fakat Türk mılleti şcl olarak 
dUıı } 1lihv uşrnun diye bakmış o- lsmet İııönlinc malildyct saa
da~Uz er Dcvk.tıcıindcn gör- detinc nail bulwıuyor. Onun il-

a. i:yj nıua.rnel0nin hikmeti hamiyle haruket eden hı.ikfmıet 
'l\'l'ur'-ı·yau~aşılab ::r. hük" . ,.+_- • l . "'\fyJ,.,t"' eıun b .. ve ume<.C UUllamıy e nıuz:ı-
tu~" leri ugun Mihver hir bulunau Büyiı~~ Millet 'Meo
% "eye k la.rafına g-cçerek ln- !isi misakı milli bııduUurı için
i\~ ?ıı hır r 1 h~rbe iştirak et- de hür ve müstakil yaşa;~ 
\>~e:ı~ek~Zedinız. Mihverin başka milletlerin de hak ve is
~~ Ye!i bi.~ ve. Orta.'}arkta.ki tiklallerine hünntt crlerek ern
~e 'ttııhvcti en~ır~. ı.ıasıl değişir peryaliz.m hırslnrın~au u~k 
1: ?tıııvarr kn oııunde ne geniş durmayı sarsılnucG bir prensıp 
l.~ı il ı a ıvm.r b" · · k+~l· Tü" k" f t 1J1ı- lı Çı It! 'l'ü ı. ır ıcraat sa- bılmc "'-'vır. r ıyc ın;a 
lliı1 ~llrıJa .rltiye, en aş~~ bulunca kom.şulrınnın hlprak • 1 

bıı- Y1ıl'd.ırn' Mılıver Devletleri- }arını zapt ve hürriyetle~ t~ 1 
Q""ll ~Uvvet ~~arım milyonluk cavüz etmeyi şcrei bilm~~ V<\ 

tatt . l\hna ~ip edebilir. Mo- böyle bir hareketi karlı gr.~r
lıtib 1kn,aı nl sılahfariylc teehi- mez. Biz Yakınşarkta bir sulh 
~.Ve>r ~ tınacak bu kııvYct ve istikrar, bir medeniyet ve t.c
~t~ 'lriU:~· tleri ordulııriyle ra.kki amili olrr.ak isteriz. l.şte 
b~llca, her ın ve Irak yQlunu bunun için İngilıucrin tarAfıDl 
~~4.'l Pek t.(! ~n.lde .Mısır ve iltizam ettik ve cınlarb. tedai~ 
~\ı 1 bUtr h.:1~.eve düser ve bir i:tjfn.k yaptık. 1 ~Yaffak?~n t butun dü.ser. Bu tngiliz dootlnr:mıı.ın yanı sı-1 
tt 'rne:se de harbi nihayet<' r.ı şimdiye kadar harbe iştiri.k 
~914 • 1~ ~nel~rce uzata~i- etıncdtk. Za.4.,c.n t;ıa.hhüdüınüz' 
~tıırl etınek ar~ınde nu.qyayı böyle bir ha.--eketi icap ctrniyor-
~~ rıış oılll::-:~1":le harbin u- du. lttifak mıırulfxkna.rrı:>si 

~Ukı ~01' 'I'Ur . gıbı. ı hari"inde kendiUğ·roi7..dcn haı--
~rr;~hlt ide."\.~ı~e da: görli§l!l, be a.ıılı.-ıayı da milli menfaatleri-! 
~~1• aris v e ahlaktan mah- mize muvafık görme<lik. Bun- ı 
leı-: e~ olsav c eınperyalist bir dsu dolayı mLtttefiklcriıniz nez-· 
t ~le itU{ c;.: Mıh ver Devlet- dindP-ki mevkiimizin el.f•ınmiye- i 
l \'e 'h.ın "rz,....ı -· · · kad k -' "' · l tJrl k Ve ~ • ·~ -...-uecegı ca- tinı zerre · ar ~n cx:wnış o - ı 
'~ l' ""--txıen ~·lın. ile Romanın madığırr.ıza da ı::miniz. Çünkü : 
t .. , •f•r" ~ ap:ı<'akln • ·u T- ilik 1 . "d ' ;;\r-0ıı . kapılabiU ..:ı~ par ın.k "~ısır ve .u-ııK e erıne ~ı en. 
·ı·\ t:rı, E . ıuı. Musul köprühaşı mevldiııt\6 sa.n;1lnıa..: ı 
~·' ve Ji'n· t;ı.gctat, B:ı.c;ra, Su bir sadakat ve saıcuniyet ile 1 
h, · ı. !{ ,~s in, hatta bize -~d: imzasına sadık duran bir Tür· · 
-"it <\ <''1Jf!ır ·· " ı 

oldar ten . goz kam:ı~tıra- kiye İngiltereyi bir çok c:ıdişe: 
~n lıediy •lerdir. ve gailcl<'n.icn masun tutuyor, J 

Tobruk mıntakasında devam et~ Kahire, 5 (a.a.) - Reuterin 
dikkat ve faaliyetini hayati nok- melctcdir. Tayyare filoları, ye· ba.u çölündeki İngiliz ileri kuv- ====================:==~== 
tafar ti.ıcrinde toplamasına im- niden müstahkem mevkiin is - vetleri neOOindeki muhabiri Y'l- --== kan vel'iyor. Türkiye yalnız tihkamlannı bombardıman et- zıyor: ne çıkar? Her şey çıkar. fı\ıkat 
varlığı ile, dostluğu ve sadaka- mişlerdir. Tobruktaki Britanya kuv - F 1 K R A ekmek c.~kniaz. 
ti ile müttefikine çok kıymetli Şarki Afnkada Alagi mınta- (Sonu sayfa 5 ıutun 11 de) Babilon sağ iken Mezopotam-
hizru~tler ifa etmiştir. kasında kıtaatımız, rliişnıanın ~~ z f k kt d• yada ekmek buldu. Şjmdi o 

Mihver devlotleri Türkiyenin b~~ hücumu~u püs~rtmüşl~ ".e "YENi" SABAH a er e me e ır devirler masal oldu. 
İngillerı! lic ittifakını ilk zaman- duşmana a~r zayıat verdirmış 

99 
=ı• 'l'unu.sta, Cczayırde, Fasla 

1-......L.- •• b · k" b" mn Ö d d somun karlar &'lM!Jar tlo' ıı.ır 
&ACU".a. şup csız ı ır ceranın lerdir. lüler arasın a bir çok , • ı Yazan · Ak G ·· u-z 
J_,,..ı. "b• t lfı.kk" tm" b ı DORT YAŞINDA 1 • a un amma nidelim ki hiç bır.· t•l:rwk ..,...,.""'"Uıgıcı gı ı c · ı c ış o- Filistinli yahudi u urun. aktadır. •-- • 
lacaklardır. Cihan Harbinin somunu ıtı·ğ.l<lir. 
başlangıcında birkaç ay içinde (Sonu ~fa 5 

autun 6 de\ Muharipler zafer istiycbilir- Ne Wılısiy, bll'iın varmış Av-
bizi zorla harbe slirükleycn Al- ---HAR p_ "Yeni Sabah,. bugünkü sa- ler. Fakat Avı:upa zafor istemi- nıpa; bütün uzanan vollnrına 
mıUılar bu harpte de İngilizler • yısiyle neşir ha.yatının üçün- yoı-, hatta sulh istemiyor, sade- göz rt;~lirrlim: gördi.im kı bir 
lehine ayni maceranın tekerriir r CÜ yılını ikmal ccmiş, dördün- 1 cc: Elm1ek istiyor! teki oisun bir fırın önüne 1llaş-
e<l~c;1ini zannediyorlardı. li'a- VAZ·ıv=Tı• cü neşriyat senesine ghı.niş Narvikten Paleınıoya, Var- mıyor. 
kat !:m dcfaki Türk hükumetı ~ buluumaktadır. na.d:ın Bordoya kadar bütün bir At!antık meydan mutı.ucbc-
Osmarıh imparatorıuı:ru değildi! Bütür. mefkuresi büyük ve beşer yığım için için ve a'ı:ık sı, s:ıdcce bır ekmek httrb dir. 
Mihver Devletleri Türkiyenin -aziz Ttı k milletinin milli aç.ık lEkmck ! Ekmek!) diye }{im galip geliı se ölc1ci ekme-k-
kendileri tarafından tecavüze Okyanuslarda ve ideallerine mühwa.z.i \'C ivaz- inliyor. sizdir. Büyük dehşet! Ve dch-
uğr.ımadıkça sırf istila hırsı k .. r re sız hizmetten ibaret olan "Ye- Bclbrrad harabesi bir zafer • setli facia! 
ile h a r b e atılmıyacağına U ni Sub:ı.Jı., f:edye ve gayretinin ı dfr, fakat ekmek dcğıl. · Ukrayna ovnhrında buğday 
kanaat getirince, rahat bir parçalarında mükafatını görmüş ve muh- 1 Akropvlun baş.,r.da. gururla yerine ordular yetu;ıyor. 
nefes aldılar. Lüzumsuz tahrik- terem knril"r.:..'ıin &'Vgi ve te-

11 

sa.Ihı.nan galip ba) rnklar var- Tayyareye benzin! Hn)1r, ek-
ler ve tecavüzlerle başlaıına bir •!----Y-A-Z--:A-N:--: ---!• \:e<!Ci.ihlcrini i,aza.nmıya mu-

1 
dır, fak.at ~öndcrlerınin dibın- mck. 

de Türklerle harp derdini aç- Emekli General vafhk olmuş bulunuyor. de ekmek yoktur. Ağır tanka ağır top! Hayır, 
mamayı harbin şimdiki safha- "Yeni Sabah,, muhterem 1 ekmek 
sında mcnfaatlt•rine dnh:ı uygun Kemal Koçer ' okuyucularının it!madından I 

1 
Macar ve Rumen o\"aları kcn- D · ı H 

gönliiler. Eğer lngiltereııin he- .:--------":..---:. cesaret abrak ve milnhası.rclll 1 dilcıi için tek şey iüşiinüyor: eknı~~~nmaya. cephane. ayır, 
sabı göriiliirse üzerimize daha Cihanşümul harbin büyük bu sevgi V( itimada day~na- EkmPk. lyicc inanan va{"lUı ki "kmek-
rahat rah.ıt hücum edebilccekle- ı ikmal yolu, can daman Ok- rnk layık göıiHdüğii llıtufkar Libya.da kum var, un yok. siz zafer olmaz; za.fe.r ekmek -
rini düı;;ün•lülcr. Bize kar~ı 1 yanuslarctan yeni c!Unyalara .cveccülıe dah:ı ziyade hak .M •• ırdnn ı1aınuk fışkırır am- t.c(Jir! . 
muamelelerindeki değişikliği biz 1 kadar uzanır. Atlantik mey- kazanmak yolunda bundan ma, Nil<lcıı ekmek akmaz. tki yüz doksan milyon insana 
şahsi olarak bu surette tcf<ıir ve W da!l nıuhaıebcleri, bu ikmal sonrn da daha t•=jyiik azim Muhariplerb arasma sıkışan her şeyin vız gelnıeğe başladı -
izah ediyoruz. Tabiidir ki bun - kaynaklarına ulaştıran yolla-

1 

ve gayretle çaJışaca~tır. 290 miı.»orıluk Avrupa 290 bin fını görmemek mümkün mil? 
dan müşteki değiliz. Fakat va- n kesmek, binabcrin Büyük Bu \'e.silc ile "Yeni ~abah., -scnedenbed bir defa ol51Un itli- Bu yığın için şu rnunıffer ol-
tanın müdafaasını azami dere- Britanyanm bel kemiğine seve-ili kariıcrine minnet ve fak edememistir. Fakat bugün m~, bu muzaffer olrıı~ş.. Hiç 
cede kuvvetlendirmek için hüm-' darbcıler indirmek gayesini 

1
ı şükranlaıını arzdJ .. •"yi mu-

1 

tek bir nokW:da tnm bir ittifak bir kıymeti kalmamak i.izere • 
!11alı bir faaliy_et ile çalışmayı da 

1 

gUdüyor. j kaddes bir borç bilir \. halindedir: Ekmek ıstemc'ktc. dir. Her zaferin üstünde tcl. 
ıhmal edemeyız. (Sonu ~yfa 4 •Otun 4 del ı Tevfik Yüc.· 'i anrıdandtr. j İspanyadan, Ct:.belüttanktan dava: Ekmek! 

Hii~)inOahid YALÇIN ,·--·------·---./ "1 __ _ --::"' -- ,.,. - ..,._ · ww 
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OKUYu"üü1~ 
DİYOR I: 

A LATAN: BiR GAZETEC: 
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4:1-
- .1!.'Vel. evet!.· 1 
Dediğim i~ tıyorınn. 
- Peki aJ:ıa.. Hannnefendi, 

i.z b _ •. ,. ·n biliyorsnmız?. 

yorum!. Haber vermek ictedim! 
Bunun için burada çok u.,araş -
Um. Çok mlantı ve azap çektim' 1 
Beni anlıyor musun~. 1 

Eğlence lis anbul Bayanları ilkokulların. ı::::=~~~ı;:: 
ger/erinin Q d .f .. hu seneki nazarı dikkatine 

tarif el eri r u a vazı e gor- randımanları u!i!.°etmı.: ~~~~ 
- GöniyonLl: .. 
- Göruyor musunuz?. 
~- Evet!. 
- Nereden görüyorsunıu? •• 
- Buradan!. 
- Orası neresi?. 

- E»et! 
- İş tıycr ml!Sllll ?. 
- Evet!. 
Birdenbire telefon makine

sinde gayet acayıp bir gürültü 
oldu. 

' Yaz tarif el erinin 
tatbikine 15 Ma
yısta ba~Ianacak 

h ı 
ne ve Beyoğluna gittik. l>~ 

meğe Zir anıyor a Yüzde doksan ~:~~*~~~ 
• ikiyı· bul yor madıg:ı gıbi aldığıınız_::.:~ 

lar için verdiğimız ı-~. 

Ya r d 1 m S e Ver 1 er Cem 1• yeti tık mektep baş muallimleri mukabil fatura almakW ~ 
dün Eminönü Halkevi konferans mü.şkülil.t çektik. J3u ti~; 

- Sormayın! Şimdi bunlan 
ııonnayın'. Beni dinleyin! .. 

- Ba.ğırdım .. 
Ilarurnefendi ! . Ayaklarını 

zı öpeyim! Latife yeter! .. Benil 
deliye çevireceksiniz!. Hiç bun 
!arı sormadan olur mu, aklım 
alınıyor?. Kimsiniz? Nesiııiz? .. 
Böyle garip bir surette nereden 
tek on diyorsunuz?. Dünya -
nın ö'blir ucundan mı nedir?. 

-Evet! .• 
- Evet mi? Dilnyanın <>-

hür ucundan mı telefon ediyor
sunuz? .. 

- E•ct'. 
Sit1irimclen, fia5lrmIŞ bir hal

de, gülmeye çalışıyordum. 

Evvela, birdenbire makinede
ki bu garip gılriiltünün sinirle-

1 rimde uyandırdığı ani bir insi
yak hareketile telefonu elimden 1 
bırakmağa davrandım. ! 

Fakat telefonda sesin bağır-, 
dığını işiterek teliiş ve hayretle 
tekrar kulağıma götürdüm: 

- İşte onlar karıııtııar!.. 
- 0'1lar nu karıştılar?. 
- Evet!.. 
-Kimler?. 
- Size söyledim.. vaktimiz 

yok clııdim!. Beni dinlemeiliniz 
ki!. 

- Fakat_ 
- Dinleyin beni. Bu ak.,un 

orada bulunun! .. 
-Efendim? 
- Orada bulunun diyorum!. 
- Orada mı: Yaııi matbaada 

- Af buyurunuz, hanımfe
di, ya siz liıtifeyi pek seviyor -
sun.z, yahut da şuurunuzun 
ıııhlıalinden mustarıosiniz!.. mı? .. 
~>nrn telefon makınesiııi sol - Hayır! Hayır!.-· 

e!ımle tutup müthiş bir hiddet - Oram dediğiniz nenıııi ?. 
- Po,tahanenin karışısmda ! .. 

le, i:deta parçalıyacakmış gibi, _ Postahanenin mi? Hangı· 
sıkarak: 

- Söyleyin! 'diye bağırdım. posta hanenin?. 
- Ga!at>ı.saray_. 

dü~~~b~~;:cı~t~~=n~~ İstanbul Şubesi İdare Heyeti 1 ;ı:;~nr~da bir içtima aktetıniş- ~:~::inedile~~alk~~~ 
eğlence yerlennın yaz tarıfelen- İçtimada şehrimizde bulunan danmaması için ait oJdllD. 
ni hazırlamaktadır. Bu hususta bugün ilk toplantJSJilı yapacak ilk mcktenlerin bu seneki raııdı· makamın dikkat nazarın~. 
evvelce verilen talimat_ üzerin~ 1 manları mevzuu bah5edilmiştir. ' nuunış gazetenizle oelşşıı 
her ka2a kaymakamhgı kendı İlk mekteplerin bu senekı' ran- I menizi umumun menf .,. 
mıntıı.kasında bulunan '''""'no 19aı t .. afı 1 inci oay<ad•l alınaral< cııphe gerisinde vazife j · ed y«ıl8" ,,_ dımanlan yüzde doksan ikidir. namına rıca er, sa " 
ve ei;lence yerleri?in sınıflarını hin<len itibaren faaliyete başla- alacak Türk kadınları için ~ok mı sunarım. 
tesbıt ve .tar:felennı ~~~~- 1 yarak sür'atle harekete geçe - geniş bir çalı.<;ınıı. programı ba-ı hu=~i:ı:~er eş~e~kma.4 • Fatih . H&T!b)C.lı , ıııbl~ 
rak belediye iktı!<ad mudurlugu· bilmek için !Azım gelen bir çok, aırlanacaktır. ..._ L n-ttat •--t Sol'-.. iı.ntıhanları görüsi, ilmü-+ur·· . v~ 1 ....... na U:LK- ' ne gönderın.q.ı.erdir. 1?. im. diy .. e .. a- hazırlıklar y•nınıı;tır. Bu arada 3

' ~-. N'--t 'i'--J 
d~r ı;elen tarifeler hını muteca- h~'l" kazada ~uyup yazına bilen ı Ankara Yardım Severler Ce- rılen karara nazaran ilk ın<>k- .., .... """' 
vizdir. bayanların mıktarı tesbit olun- miyeti nizamname,inde son ya· teplcrde ikmal imtihanları 13, y v 

Tarifelerin tetkikini, belediye 
1 
muştur. Bu bayanlar gönüllü pılan tadilat ta bu gayeyi istih- 14 ve lô mayıata yapılacaktır. a g 

reis muavini L{\tfi Akscyun ri· ı hastabalncı olarak yetiştirile - daf etmektedir. YaNım Sever-
yaSl'ti aıtınaa kurulan bir iıı.:a-. cektir. ıer Cemiyeti tstanbuı şubesi için M d V 8 5 1 
ri komsyon yupacak ve bu Diğer taraftan, partide bu- Eminönü Halkevinde devam- ISlr çarşısmın 
komisyonun yapacağı tadilit gün yapı1a.cak. içtimada, Yar- lı bir büro tcslıı olunacaktır. a.- • • 
tan sonra tarifeler tasdik olun- c1ım Severler Cemiyeti hfuni Bu büro, Eminönü Halkevinde ı uu,nzınn. 
mak üzere belediye daimi eneli-'' Reisi Bayan lnönünün son be- tesis olunııcak ve i.za kaydı, va
menine eevkolunacaktır. y&Il!lamesinde kadınlarımıza. zife a.lınak .isteyen bayanların 

Belediye iktısad 'MüdürlüğU 
1 
verdiği direktifler nazarı itibara tasnifi işiyle meşgul olacaktır. 

yıeni yaz tarife! ~inin 10 ınayıs-1 • 1 

~ ~~~=:ıu==~ Muhtekir eczacı j ihmal kurbanı 
yapmaktadır. 

Dünkü celsede, 
iki şahit dinle11'1i 

Fakat sız Jhhtasor·u, beni, Ca- _ Galatasaray post•banesi-
Jibcyi n\! rnüna. .;_betle tanıyorM . . ., Et fi ti 
ııun·ız? .. Bizırnle aliıkanız var run mı... 113 arı 
mı? .. Siz kimsiniz? .. Rica ede- - Ev1>t!. ~ 

Bir ecza deposu 
sahibi tevkif 

olundll 

Bir çocuk ağzı 
kapatılmıyan sar
nıca düşerek öldüı 

1 

İstanbul belediyeri Mısır çar
!llStnın ve civarında yapılacak 

park ve otomobil parkının sür
atle tanzimine karar vermiştir. 
Bu itiOO. 'la belOOiye reis muavi
ll.i Necati ile belediye is
timlü: ve imıır müdürler! yerle
rine ~ tetkikat yapmışlar
dır. 

Belediye kooperatif mil wı: 
ğii tarafından Vatan g:ızct~,ı 
leyhine tahkir8.miz n nV 
dolayı açılan davaya <lıL" d:,., 
kfaiııci o.sliye ceza malıl<cı" 
de devam o!ımdu. 

rim, kimsiniz? .. \'akıa S(Sinizi -- F ırat.. bu akşam mı?.. 1 o k 
- Evet, evet!.. Göreceksi- u ruş tamy:ı.cak gi'..ıi oluyorum! .. Fa- . 1 

kat her halde fcııoı. ı;:ı.kaları se- nız... Sı'rk·'olde 1- ~·· deposu sa.-
Irak yolile 

sevhlyat durdu - Neyi?. 

1 
k ~ -"! ~ 

ven pek muzip bir bayan ola- - Omda bulunun göreeeksi- ucuz ıyaca . bibi Karabet; nevroünleri yük-
caksınız?.. · 1 ı 

Telefondaki ses çınladı: nız... sek fiyatla satmaktan suç u o-
- &n, ben Fa!ıireyim!. - Fakat neyi kıızu:m..? •. Saat Fiyat mürakl.be bürosu, et fi- !arak diin adliyeye verilmiş ve! 

""-L. . ? ., 1 f tanı kaçta?.. yatlannı tetkik etmelııtedir. Ev- ikin' . 1. da 1 ilk 
-- ,..,.,.rre mı. =aa e"e - _Her vıı.kitki saatte?. velce de ya.ııdığı.mız gibi büro, cı as ıye ceza yapı an 

ınıyorunı• .• E ... Hangi Fahire? H _,_.lki t mi• N r· ti "d '-"-il 1 duruşmada muhakemenin rnev-

Beşilrtaşta &-1-encebey yoku
şunda 17 numaralı evdi' otı:ran 
Tahsin Ölçekinin 12 yaşındaki Iraktaki hadiooler dolayımle 
oğlu Aydoğan Çet.b evinin ban ~a. yolil" ithal ve ihraç edi
çesinde uçurtma uçurmak iözere len bazı mallımmı~ Irakta kal
k()\la rken bahçenin alt kısmı.n -
daki büyük su aarnıc-Jnın Jl~ıl: mıi;tır. Bu malhrın pek ya1":1-

Bu celsede tıbbı ;ıctli ıd!1' 
geri Celal Tahsin ile Tic9.~ 
dası veznW:ı.n Salim K • ı.ıı 

bit olarak dinlen~ikr. . fi 
Bımiardan Cchı.I Talıstıı 

rikzda 50 lira ücrr'. '.c yıı~ 
yağların nürnunel~rini talı!~ 
formüllerine uygun "'up ~ 
d•~ıııı kontrolle munuı bul ·! 
ğıınu ::-.öyleıniş ve bıt v.•'fJ ~ 
başladığı beş ayda!lberi >"~ 
7, S tahlilin hep,inin def~, # 
!erine muvafık gördü<:üıııl ~ 
le.ınirt! ir. Maamafih Ahmc~ 
min Yalmanın avukatı ~~ 
dan açılan sual ü.ııerinc· ~ 
gündfu:lü fabrilt:ula 1ıuıu11ıı#, 
ğını iPve ile kendi mırnYCfl ~ 

- Fahire Argillen!.. - er v..,;ı saa. .. a- et ıya arının yem en""'"" e-
-· N· 1 ! Bil her vakitki ?. bileceği kana.at.indedir. Bu ka- kııfeıı.· devamına karar verilerek 
Tekrar delı~elle makinenin - Dokuzda!. naaıte, toptancı ve perakendeci tevkif edilmiştir. 

bulunan menfezinden içeriye tla uııhalli miir0tteplerine sevke 
düşmüş ve derhal palise, ltfai- diieceği söylenrncktcdir. 

-..Dcımzda mı? Neyi görmek k""""'lar da iştirak etmektedir - ------------- ı önünden geriye geri ve giderek . pek ·--.-
u:ı:akla.."1ını. önümdeki makine iı;in, sizi mi, ki cidden me- !er .• Yeni tenzil~tın ;o kııruştaA MAARiFTE 

yeye haber verilmiştir. 3 muıt --------------ı 
kadar araııtırnıa yapıtmktaıı ADLiYEDE 
sonra AyJoğan ölü olarak çı - - ·--
karılmıştır. Ceeed arllive 'lok - H • h d 
toru Enver Kanın tqrafm•ian apıs ane e ar~ 

ye hay>-et ve dehşetle bakıyor- rak edıyorum, ha~ımefendi!. eşagı olııııyac:ığı soylenmekle-j ::.:;:.;;..."'-':=..::..:...:c_.:...:= 
dura. - Hayır, hayır.,.. <lir. Fiyat mürakabe komisyo-1 ilk tedrisat müfetti<>1e-

Ses dıı.ha şiddetlendi: :._ l' a neyi? nımnn, uerşemlıe günkü iç~- ı :r 
"'-h' A-;" , - Onu! ·ında et ili ile de meşgıil olaceğı rinin toplantısı • 

- r" ı.re • ı· ~en... - Onu mu? Oh! Yine meç- söyleıımelrtedir. [ .. . ·· ·· •·· • 
~uayeııe edildi~te~ ~onra def - kadaşını k .. r eden 
run., ruhsat vcrılmıştır. 

Bahtasor'un bir.inı. Balı- ...,. 
Diye tl'krarladı. hu! koun•uyorsunıa? Kimi? l Dig· er taraftan dün toplanan' Dun Maarif Müdurlugunde ılk -------~~ mahkfun 

··· O, kim? .. _ fiyat milrakabe komisyonu, Şeb- tedrisat müfettişleri toplann:uş-
tll.l\OTUn nişanlısı Fahire Ar- Ses bir:denbire kesildi. Fakat ?.adeba.şında Kasap Ali <kcıi. lar; mektep ve bina vaziyetleri 
gülen~·~~· evet!. makinede, devamlı bır cızırtı kuzu.etinin kilosunu 90_ kuruştan üzerinde görüşmüşlerdir. 

Müthi$ bir kı.liltaha attım: başlatnıı,!J. . . .. •. 1 sattığından dolayı adliyeye ver- .. .. .. o ınm ? .. Kimı-!'l;arecegım ?. m'°";- • · Borsa dorduncu Vakıf 
·- Hanımefendi! $imdi anlı- ... -

yorum!. Siz y:ı.man bir kadın- Allo! .. Beni işitmiyor mu."ltliluz? 
mnı?. !. l•'nkat tee~'liif ederim, Orada mısınız?. 
ded" ı. ölülere hi~ hiirmetiniz Allo ! Allo! •. 

Makineyi tekrar sarımıağa 
olmadığı anlaşılıyor!. Zira bas!_ adım. ŞiddeUe biu.irlenDricı 
bahııcttiginiz hanım, biçare 
BalıtaBOnm ı:.ic.a.ıılısıdır ve feci bir halde ve birdenbire alevlen-
bir surette ö!müııUir!. Vakıi... mi bir ınera.kla. makineyi sar-

sıp: 
ha~t .• Hakikaten <imdi hatır- _ Allo! Allo! 
ladıı>· !. Scsi.ııiz h!lkıkıı.tı:>n onun 

· be · ı .,..._ ek Diye bağırıp durdum. 
ıı=ne nzıvür •.. ,,.,m onu "'-'·- .mdi A, _ _., da •·-
tar...:yo::U•uıuz? Zira sesini çok ~lşti~ şı 0 ...-..w ..., • 
çok güzel taklit ediyorsunuz!. 

Ses ı:.;ddctle b:ı·1ıd<lı: Cevap verilmiyordu. 
- Ben Fahir~ ll.ıgülenin. di- Bir n1üddet iimitsiaoo uğrnş-

yorum size 1 tım. 1 
Tckrnr gülm~yc baslarlım. Fa Cew.p almayınca bu. garip ve 

1 ınPÇhul k:ı.clınm artık telefon• 

Adalar tarif esi 
Denieyollan idareııiıı.tn yalan 

sil.biller ilkbahaT tarife-Ii dttn-1 den itibaren tatbi!c mevJıiine 
girmiştir. Adalar, Yalova ve 
Anadolu yakası vapurları, dün· 
den itbattn yeni tarife üaerin
den çıılıpruığa başlamıştır. 

Yaz tarifeleri 
Bu sene, Şirketi H:ı.yriye ilk 

bahar ve yaz tarif Plerini bera
ber ta.tbik edecektir. Zira, şir
ket, halen mcriyette balwıaıı 1 

Hanına geçiyor 

Üç aene evvel Ankara~ nak
ledilmiş olup tekrar geçen ni
san ayı içinde ııehrimizde kiL~dl 
edilen İstanbul eııha.m ve talı-, 
TI18.t borsası, muvakkaten zahi
re borsası binasında çalışmak
ta. idi. 

Borsa için, Dördittıcü Valtıfll 
hanının _,,in katında mü!rta -
kil bir daire bnlunmuatur. Bor • , 
sa, evvelce Ankaraya nakledil
meden evvel de Dördüncü Vakıf 
huıında çalışnıakta idi. J 

Kumaş fiyatları 
düşüyor 

lktısad Vekaletini.1 aldığı ted 
birler sayesinde yiinlli, ipekli ve 
pamuklu mensuc:ıt fiyatıamı<la 
dü'jüklük kaydcdilmf'ğc b <lan
mıştır. Yünlü elbiselik kwnaş 1 

fiyatlarındaki düşüklük yttzde 
15 kadardır. Piyaaııda bu tenzi- • 
!at memnuniyetle kar!;ılanmış · 
tır. 

Dünkü ihracat 
Dünkü ihracatın yckünu 200 

bin liradır. Dün, !svic;re. ~lovnk 
ya, Fransa, Almanyaya fındık, 
Rumanya, İWyaya balık, Al -
manyaya deri, tcilüıı, Çekyaya 
bars:ı.k sa.tılıru~tır. <at ınüJıiş surotto sinirli, baka b~:n<lıı.n gittiğine hükmettim. 1 

retli bir gülüşle: 
Sonra ezici bir istilu:ı. ile: Telefonu kapadım ve nkabin-ı 
- v3 ı1 vah! clroiın. Dmıek de telefon saııtralini açtım. ne-1 

iilü1er dünyasile konuşııyomın, min '!"'. teye t:ı*foo eden nu-ı 
oylc mi?. marsn:n neresi olduğunu sor -

duın. 

kış tarifesinde ilkbah:ır tarife- -------------------------! 

-Evet.! 

leriııe yakın tadilat yapmıştır. 
Şirı.etin yeni tarüesi, mayıs 

sonlanna ckığru tatbik edileoek- r 
tir. 

- Efendim. Ne b \'Urdumız? Aldıitım cevnp beni bü8bütiin 
Ev t mi?. hayrete düşürdii: I 'KT/SA.T 

F':ı.kat kadmm adeLi. haddin _ - Si•li pastahanesi! .. 
den rıı.zııı. ulınlaşan eesi <> 1ta- o ,uit. esrarengiz çete tara- Yağ, zeytin ve 
dar gök gürlemesine l:r.:ıuer bir fmdan bir tınağa dü.,<dlrü!mck 1 b fj ti 
~tlc makineyi ı;;arst:ı ki hay içır çok :ı!çakc:ı. fakat çocukca sa un ya arı 

p • 

Dün ikinci 
seneye 

., 
13 

Ağır 
mahkum 

cezada 
oldu 

12 

retimd·:n duraladım. 1 bir tertıp yapılımş olduğuna a...<;-1 .,,.. "-'-be k . 
Jfı ..u.··phıım kalmamı•tı. Oı:mı ,, ,yat muı-= ·omısyonu, Bundan bir mOO:let evvel ğet- Nebahat: uzun zamandır 

- GevC?.e ! dedi. S...n sana d" tad to la tıl ınd b" · • N için »on derece hiddetlcnuüş-, ım mu P n ar an ı· Tarlah,,ında mctrcsı eba- Halil ismini taşıyan ve bir kı>ç 
yalnız tchlik<·leri lıalıer veri _ tim. rini daha yapııııştır~_P._ünka.llar. ü halin ev.inde gördüğü ot.obüs- oto1'il.s sahibi bııh•nıın bu ~-

- (, r .. Mı var) I toplanbda koınıcyon, °"""' çü Halili ta.banca ile öldüren hısl3. da ayni h yatı ya~Jmakta ry ç,,miyetiniP yağ, zeytin ve sa- polis Hcıyr:inin ikinci ağır ce- imiş. Tabii bu lıal karşımn<1ıı n İ a h'ı Çocuk Esirgeme Kuru- 1 bun satış\cırındııki yüzde kar z:ı.da gurülnıckle oıan. nıuha- Halil de ll)71i ş;ı,,~! •• k ve ha:V
nisbetlerinin arttınlınası husu-' kenmı!i <lün neticeleııınış v~ ka.- rete düşmili;t :r. Lakın derhal 

AEO rtE Bl!,"'D El. t 

BENELIK 
6 AYLIK 
3 AVLIK 
1 AVLIK 

Türkiye Ecrı~I 

l'llO Krf. 2700 Kl"f. 
750 • 1~ • 

400 > 800 • 

1litl • 300 • 

6 Mayn 1941 SALI 
9 RcbiJl.:ıhır 4 360 

23 Nian ll57 
Gün 126, Ay 5, Yıl: 941 _ Hrzır 1 

Gürntı ~'· lk•ftdi 

Ezani ' 
9,44 5,0, 6.54 

4,5~ 12,11 !G,IH v ... u

1 AkF<m y,,~I lmuk 

12,00 1,45 7 l7 E~:ıf 

10,09 20.55 '" v .... aa.r 

Dt RKı\T 
cYenl Sabah> a g .. nt"' len /azılar 

ve evrek neırc-ft .... ı cdlımc:i ia:la 
elanma:ı ve bu~ral"'ın kaytıa :ısın~ 

dan dol:ıyı hı~ b r rııu:.. ıet kaouı j 
ectu,.ez, 

muna yardım edenler sund,ıki tcklifmi rcddclmiştir . rua b1glanınıştır. iki erk"'• lllrbirıu• g,:ıı. ,kr, 
Ço,rok Flsil'!!;Pme Kurımm Cemiyet, halen mevcut yüzde Bu karara göre vıık'a kısaca biı· taraft.ın Nob" ııı.t.::ı ,~,;,ık. 

bııl M<'liiezit>dt'<l: kar r.isbetinin 5 kuruş daha art ı;Jyle hüJasn cdılebilir: P lis !arı ı.levatı'. J .rk .\i. ı· L 
tırıhnasını istemektedirler . : Hayri: ibram ve ısrar üurme tan da pc: ·s :r • ın ç , p Zl Nisan Ço,uk Haftası mü- 2 ...._.. N 

nas !.ıet:yıc fa.kir yavrulara .ıı-f Ru nisbet yfu:tle ] idi. Bak- ve ü\ :; olmasına nı,,."en e- ataşe b. şfıınıi;l • ~nc:ı."1~ 
edilmek üzeı-.., kurumun.ıı.ı:a ka.lhr 0.'flliyeti, mevzuu bahis bahatle birlikte yaı;:mııya rn· sesi ortal!ıjı -- lvelü:fi' wnni. -
B.ı ·an Hayri.re Akc:;ıboğaz ta- )~mc nidı<'L'run fire farkı gö- 1 %1 olmuş ve biı· mfu:d~t dc\'llm tir. Halil nldıiiı tRT" i ı..~ •tk-1 I; 
rafuıo.ian 30, Galat:ısarav Lise- zctilmeden knbn! edildiğini ileri' eden bu metrea hayatı sırasın- derhal öt:.'1ş.vc H ) 1 blrn
si oek:ı:ıncl sınıf talebcaiıı !C'l sümılbtür. Komisyon, bu iddi- d: Nelı:ı!ıatin b~~ları ile fından alını:r.ık a'.t l<ııta in<li- ,. 
1164 ıı;;:ma.ralı Bay A;ktıt avı varid gfırnıi)eı:ck zam tek- de dü;ÜJl kalktığııı<l:ı P lıi~ şiıp- rilnıi~ ve k:qmıın önüne çıka-
T'>e.hlil tar:ı.fmdan 100, Büı;niri lüini reddctJn;..«tir. h~l nm.mi~tir. nlmıştır. Suçlu Hayıi sonra 
~i d/\nlünc:i ıı:ınıf t.-.ıe;.0 _ I· - Ancak bır sabah erkcnd~n d~ ı.,idi'l karakola teslim ol-
r, u 1 r;;ı.v f:•y·JEc:J ·.ı tar.ı.fııı-ı MOTEFr-~.-../1( Ncba~atin evine_ gelen polıs m!IŞtlır: 
dil. WD nuliv u'üfelti~i Bay - Hayn; o sırada kıııılık oda sor- Dün bu davanın neticelen· 
s~. B:ı.~~r tai-;i.~<lmı 50 k• ce· · ükreş Elçimiz makta olan bir. ya~-~r:cının" ~a mesinı.le suçhın•ın 18 seneye 
ı .. ·1 y._J<tm 2SO ka ve Be;o~lu 1 h . , d bulunması vesıl~ı.I~ ~-r. k mahkumiyetine V" '!lllcak lıFtdi-
Ak nl ı~ız ;;ıoal mcl't b! tı:· şe nmız e duı:an kapıd:ı.n g•rereı{ cto!>I"u- scde tahrik se "PlP.ti b 'ııııdu-
lc ~· bir r.r.!'. !\''"im ,_ ·--'·ı Anka.rad:ı.ıı şe!u'inıize gelen ca y: karı?'a ~1.k •ştır. . ğundan bunun iicte birinin 
tc •rraöe bu'ıı:ımuştl'r. BCiJ:rcş büyük elçimiz Hamda.!- Nr.-1nu~tin yattığı oda~·a gı· tenzili ile 12 sene hafl'lne ka-

F ·kırlerc ı:. "'' grı.:lcl'diklerı· ri~~e :r-tt.:ı.kt:ı yabancı bır ~r- rar verilmiştir. . 
bu c 1 11 

:.ıl ·-· 
1 0 • ni l<... e'·- !ah :>;ıphi Tan•ıöverin önih.-.Wr k....,ıı yatmakta old ğumı gor- Bu suretle Tarlabaı<ı cion· ı ı 

k 
_ _,, ._. . ·,1:11 -~ 

8 
deki -perııembe günü vazifesi ha- ındş ve bu manzara polııı Bay- yeti davasına bir ha.1me çe-- ı 

tt1 -;crun ~• ı.,_.,.,.U,4.. 'ln -..:1- ... • h her · · ı_. • · .~ ... - t Ço k"- · t' ı g .. .ilitc'iıi2. :loı •co ıica ede-j ~.,_ lı.arı:ket """""egı a alın rıyı şaş .... na cRvırm ~-.ı. . · ....... ı~ ır . 
. ' . r 
r~ ı ' 

lııtaııbul hapiııhanef\İJ!deki • 0Jııl1 vnnc:ll•rilmeyen yaglar . ,ıil 
mahkümlarrla!l Rifatin bir ala- .,- il"" 
cak yü:o.Unden kavga f'ttigi mad:.<;uu bilmediği.ti de 
Zeki adında. di,ğer bir mahkiı . miştir. o'' 
mnn yüzünü gözünü <'linl' g;ecir- fümu takibeoı. 1'icare\,11tıf diı!i uron bir çivi ile del•k <le~ik i v~znc'hrı Salim l(orkut 'v 
etmekten suçlu. ola'.'11' ağır ceı.ıı.', ıniş bu da: 'f 
dıı. mubakcm~-nn" oaglanJı. ı .,_ . b.ld' •· -, .ıeı:Ciıl, 

'rı -- .uc;nlID 1 ıgım sau 
blıı ad!i raporu okundu. Bu . . b t d ·--'- ıın ..ı .. . .. 1 ld • ış ıca ı sa ıs epoeturu<• • ""' rapora gore çıvı ı c a ~ yar::.· 1 M·' d.. Ha. •dsr' •"I., 

da" dolayı P.lfatin, ?,ir ı;tizü.-ıün yoı~ ~m: u ur l !::el': 1 
J.:fr olduğu 3 ıılaşılıyiırdtı. racla .dı ... Sadece Osı< an "'·~-"''· 

f)' ı h·tı d ~....ı· 1 dı. O gun Vatan ~a.~:. 11.enen şıı ı er en 6-~ı· , . --~ 1 h. d b'r ,_.,, "J 
yan Zekai de: :ııa:;;.ar 1l ey ın e . ,_ ti"., 

E,;;; '-·- . bu un ürer.inde konuşuYo ~ ~ 
- ~er ut;,lJ. ara va "'' rmesev- · erl-" il" • - ·:, ·. Bu ı;:r:ufa. aynı gazet '-"' .M 

clım daha çok vurııc!\hı dedı. . . . . Ahmed R·•i Ol". r. ır.-· '-'tl _, h . h. nın ısrr.ınm ~· ·...ı -e .ııym !;11..,1 e • .,en ~pıs a>1e - 0 - d... ·k· ı:v-. 
ha.~ gardiyanının c:c!bi için du - ~tnıı g~en ı.gım 1 ı. ·,.dil' 
rıı.,ına başka bir güne bırakıld1.

1 
gP1~. h.endile:ıne ı~t !)il', 
malnmatı verdik, foı'lll ti 

Eceli kaza diye gi)!tt<'rdiit'r. Bu ınuıı:ırrırl ~~ 

1 

tesokkür ettiler. "Momııtlll ıfT 
buna ~et'}er d1;kıarını ve esas mal:sadlııf~A 

• • . 
1 

. • valiyi kızdırma!: oldu"!unO.· ;r, 
lemaılın ı' aremnde olup tugla liyo-ck .c:ıkıp gitti!Pr. osmııl' 

!.afımakta olaıı kanwm evve1ki . 41' 
ı?;ece Ra.sköyden aldığı üç ıınıC:e bu vıtZ'yct kal"l'1.,nrh ~ 
ile bi~liktc g,riv.· dönme'tf" Err.ıcı ~almana ~-l'"'tr 1Jlfl 
iken b;ı anıclecle:i 1eınıl'I ayağ.ı munE •ıp b:ıldu. ps;- d~ 
kalkmış ve rnÜ\azeııesiııi tcmh1 kalh1p Ahmet 1 ~ıın . ıı 
edcmlyerek knmvonun ic;i.ne düs tıl~. va .. .-Jarın va;:yrt:nı tJ 
müs ,.,, dcrlıai <ilmü~tiir. Mu ~ tık~ O <ia b•ı ma ı=•.l .~11 
ycncsiııi yapan 1!.dliyc d.1ktnrıı ";'dı""_.~1ktık. Ond:ın "'' 
Enver rar:tn ~<",;edin morg:ı. 0 u "1 ı:ııyonını. .~1 
l•a1 dırı: ;aSJl'a rüzurı f'ÖrmÜ§- .\'!n.h}~ec.ıeye O~n1pr1 istLJJ 1 
Lilr. şahidiı1 )'İne gclrır1tiği a~ 

dı. Bıınıuı cefui ıçiıı ,]ti, 

b~ş1• ı bir güne bu·"knJı. 
Bir fahri a kapanıyor 

!stımbul belediyesi B"'.\·azı•ta 
Emin~ tntlt2.lCS,""!dC h;r r.1u -
s.:vi ""nr:ıfından tc ~~ olen.an çu
r.a.p -tabıil.a.sına i eme mü(" .ı.1.
d i vcnn• egi k1rar!a 1rın1~ 

lE ıo-ın-:ı...uun fa.'l..;y ;;'il!:" ... 'ı 
l!t'n'l"rdt, ,., ·_.· 'tfi.siyle o eh" rı 
ranat ız ccie(·t'~ t~bit olun
n1 c.:tu; 

Kızılt:>prakta ya"gır. 1 r 
Kır.ılt., >.k'a Tahtakbprn P ı 

dusin l<' 1, GIJ :.ayılı F:mın n • 
turdu u ."tte cfün sııtıııh yakı • 
lan \:,-ıyr,m<n .ıın cs!·i ol· 
duğll ıd::ın vanrtı' ç lı•ın, \ 1l bi!' 
kısıtı t • rı a t:ı. ,, vnn ·kt..:ı 

sonra ;_. ıı '°C tanf.ı · n .ıir.<lll
ıiil ·l· Üt'. 

Eı ~ik !.•'" K•zı'topt'l\l:t.~ 9 
nur1 ....... d.a c · tl." !''ru.rnan g~c 
3. i ele-- .s<.rhf: ol • l: eve ,t·cı
mi; y '"i!l ı;iı;~ ~ · ·ıı ı!Ön<lu ·ıo 
d ·ı\ ·\-ı.t 'ıi l:ıılmıs ı·u Y&U!ln 

__ .. _ ~ 

"Yeru Sabah,, tn rr,uııtetC 
okny;ıcu lan 1çin tcıtip t' f,1 
ır.lL:ıb::ı:"a !llayı~-ııı bJ.-_, ;,ıı 
nii hitaril1.~ e-rmiş o!d ~ • ..;~ 
o tı:.ril :.en itibaı n ı:el • ;,j 
vm-•• ım.ı .... mı t~tkik r ı:; 
il ,.,..,.. "'UI bulum • .u.w:;1' 

',,ı.,aba.kaya iki brrıe . . r 
ok. "lıC "'IZ iştirak etır. 1 

'1'ı> if '1- t:aı; p;lİT'" ... ,Jl!.''_.,,ı 
tar:k er ~r,k ve bund~n ıı<Y'~ 

•• l Altıncı Noter~ 
vırı GatJp Biı.göliln !Hl~., 
)• ııl!ı. · ;ı: ke!)ltle nel}~,,.dr' 
ııltU)'<l • lli:ll VB.O"~f 
!"':İ7. becliy, Jer takdim IO ./ 
caktır. __,....~ 

~ıltıır•1mtır. İki odocl "~ ~ 
olan bu ufak 1W tam'lll'I IS"' 
dık"ta"l cu:ıra 8"nıPriilf11' 
Sııdıı va!r:ı.Jwmı~tır. 

1 

-
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Savla : 3 
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\ 

• -Sabahı Ek'- rt· t' .• b· f kd.... .. . J Bu-kadar. 
Hitleı·ı11 nutku I s ı zaman a ıs ıerı ra ıa ı pe ogru gorememış / 

~---"""";;;;ç;ııım~I 
•mP·ac3 Aş a ı 

~MURAD SERTOGLU 

l, ~avuıu söze kar!ştı : "Anna 
ı.. kadındıı·. Şimdiye kadar 

iılere karı~mıştu. Dört homi
-rakolumuzdan kaçırimıştr.~,, 

A lma.n:ra dc,•let reisi Bayt ~e.r, ve eserlerinde pek kaba hatalar göstermişler 7'arihten dersler 
Hitlcı· evvelki akşam T nrihin ne gs.ı•ip bir tece~ 

Ra.yihştng meclisi hu7.unmda ı Usidlr; Cihan Harblıılıı 
uzun bir nutuk ira<l etti. ı Sa.n'a.tın ~ocukluk devrine y AZAN: farkını tebyin c-den sakal ve bı- bugünkU sey;:inde İngiltereyi en' 

Führer bu nutkun1a Avrup:ı· mahsus olan bu bccerik..,izlikle- F ı· L o·z o F yık gibi bariz clametleri resme- f~a me§gul etlen, en fazla üzen 

guşnıruun. kendı gonı.c; 7..avıye- [ll"'' mı'l!e•.in ı"pti"daı· J'\"'··'·-l" ...... ., •1 • m~e er ve er er umumı har· 
~ kasıp kavun1~ak~ .. ola.n .bo· ı ıin pek tabii ve .:r.arnri olduğu de bilmişlerdir. Fakat çocuk çeh ~-ı 1 d dl • 

""" "'""w '-•= 1 res.inl bir tUrlü benzetememi~lE'r. b" . kı 1n 
sinden, bi~ ~ri.hçcsiııi y~tık· birbirin? kıyllS c~...ıcl~ clej eler- RIZA TEVFiK j Çocuk ancak küçük ciisscde bir ı ı mıitca p bizzat giltere ta. 
fan sonra rürkiycye \'e Türk . 1 hal ıınbıt olur. Şımdi Y nıında ~•*W.Gtt'MW ' d'tt!L adamdır. Bi7.ire Türk ressamları rafından SW1'1 olara.k Osmanlı 
Alman münasebetlerine de te- birçok kitaplaı• Yar, am'nt vo r l da ayni derecede kalmışlardı. i.m.paratorluğunwı aleyhinde )'a• 

Tefrika Na. 10 mas rth ve dedi ki: mcd~vet tarihine ait nıühlı°" - ,,.,, - 0:->.r.'.lanlı padiş.'\lıla.l'lnın silsile • ratılmL-;ı vakıalardır. 
l 1.__ - Türkiye bizim harple ele ve meihur c."".erlerdeııdlı·. Bir. sini gösterir Jx,'"·alı resiml~r var-1 Hafızanızı '-'okhyacak olur .. 
'llk.8..r~ındu bulu-, k'.nda geni~ maJiımrıt salıibi olaı1 müttefikimizdi. Harbin ııetice-1 de ı esimli faş bQ.srn:ın (Ş hna· g~zic güç fa.rko!unahiliyo,.. ' .. j dır. Onlar araS'ında fnrk ancak/ 0 "k' dJ 

~ kamsı tinünd~ bir .zantive "<"' ''"'U }:-<> .. 1 ctı· · d T .. k _;ı ı rn"J , .... -. +-anın ~~11•1 ..... ,ill"t !'"ı·r·ı ııüstem clig~er bir adamı. atının r-.a.nız nı ·1 a a.nm, Suriyenin, 
b

. • J .<• ~ ~ .... ıı • sın e ur: iyt.-..ıO bizim nıcınle· ~· · .&-4 ll w:ı ...... ~-..... ._.,.,1mJ ve k 1- •• • d k" +,,,, ı ır lıalde atı _ Anna d,. .. :ıhn lıtı karı bu··. fli'irdcvs:il nin bu (d1·;ita~ = ü...crtUn<lc iitcn, blr lalıç darbesH~ --... • ' a.vuı.r uzerın e ·ı -ti· rak vo Musulun bizden kopan· 

1 

~ ... ~ 1 ketimiz gibi biiyük ıztıJ·aplam Jann ndcdi \'C clbis • ile l'avu.k 1 ı b 

~d . ' 'ilk bir baa_ ı~1r.oıdı ..... Nı·c:c eı·· - cpopee) ıııı lsbvıbul kutun. ha • lcnfasmdan J;:11=c.~1:t:L lmdar iki- ' c • a ılmeai için İngiltercnin ne ek J " ı=l,i.l.,, dıiçar olmuştu. Yeni Tifrkiyo- I -r--.. Ş(''·il' tin" fa 1 d .. .,. · hl ı 
ı son tcred- keklerin y:ıp::ı.nuıdıklarını y~ar, lıin bilyüli Yo dahi yaratıclsı 0 ~clcrind_e bekulup ;c~im1 ler!ni göı~ ye bölüyor. Adamcağız tı.pkı im· farkl~rclı~~ ın~s~ıaır~~.nh:!a~. ~ar biiyilk gayre:tler sarfet. 

, k il. ~Ier haldo bu bccerenıediği işleri beceı·iı·. Blr k" • . uen gcc;ırm pe1r "o ayıın'. Me- t;.ar peyni 'i imi~ gibi kesiliyor, tr ı DlJ§ olduğunu hatrrlayac::ksı,,,.,.· . 
h eıtdisini kurta.r-j dcf.asındakaraltolun bodrumun- \'ıı. ıt.itı müttefiklcrın~ kalkın· ı rakldara cidden tan;ive e-lerim! yalmz boğazına yP.kı,n blı· yerin· Yavuz Sultan Selim ~llidir'; ......., 
~areket e<liyordu. dan dört komitacıyı kaçırfü, maıun ilk n:ıuhtc-Oem misalini O resimlerde cfo hepw bu ~ocuk- den hiru kan nkıyor. Tı'alrnt göz 1 Dörclünctl Murat da öyle! Lakin Halbuki 
\ir .. ~lladı ve mey- Soıı cümle, ~nç ruUlacimin verdi. Bu~in Tii.tkiyenin b!ışııı- luk dtn ri h, talar-mı göroecltler- leriudc ve çdırcsindc zerrc- ha· 1 FaUhin kuvveUi cuscsiyi~, delı-
~ ""'4zar attık.tan büshütün n:ıztm. dikkatfai celp da bul(m:m ida.rccilcı inin düıiist dir. Mcseln, lranlll efsane kah- &:r acı du~guswın delalet eder aetli iradetiyle lınlls Türk tipini Ralbuki eğer 0 ?.anıanla.r bu 

«lraııınu.a uzanan etti. Demek Anna boclrumlanl:l ve realist hattı hareket i r.avc-1 rmmı.m (Ziıloğlu RUst(!mJ dür:ı· bir eser, bir tlc~iklik yok! .. Ö· deli Sultau lbr.ahim ve neya.zıtı yerk-rin 'fürk topraklarından 
.ı"' hapsedilen Jchn.scleri kı.rrb.rrua.k j ~dndc bu memleket fotiklfil hare- ' m:m bir milfotin padi..,.;;.::hmı, kc· t~ki puUa.r gibi mlinr..sız h~kıp Velinin clUşkün çehresinden. bU koparılıp b:ışka milletlere veril· 
t~ halde, kavuş- hususunda. ihtisas sahihi idi. )ret.ini muhafaza etmektedir . .: 1 mend ile at.mdan_ a.~ağı alıyor. dunıyor. RUste:nin vücudü de, tün ~mailiyle, keskin çizg;ilerile mosi hUS".mundn. İugiltere hatta 
b.i Yet, geaç mu- Halbuki kendi.ı;i de bi;yıe bir va-1 :revvel iıhır tekra.r etmiş ol· Bu tablo l)iı- dağlık tal)lık, ve herkesinkinden muilaka dört ke tefrik cdebHmek i;;in, meşhur t- yeni bir harp gözo alacak kadar 
~ :v~nbc; ,·~ryilı:ı~ ı ziyette iken kurtarılmıı;tı. 1 dnğumuz gibi Türkiye Cümlm- ı ağaçlık yer tasvir ediyor. Dağ-

1 
re bUyiik; \'C yalnız onun göbc· t:alyau rt'SS&mı ( Venedikli Gen· ı ısrarda bulunmasaydı şimdi 

;.ııaYatını ~i~ı ~~~ ı Zaptiye çavuşu dev~m ecli· riye"bcinin ve Türk miUctinin aha- lnrm arknsından, bu roil.b:u~eyi i;'ioc kac!ar u:~·ın ve simsiyah tile Bellini - Ccn.tiie Bellini) düşmüş ol<luğu müşkiU vaziyet 
ı ~ Her halde J ~ LIL ~ • l.n.lı8ddUs etmiyecckti. Oniki a• .. yordu: ruı ir karış topra.ğında, bır j se~Teden aHkcrkrin b!iŞtarı :,·ö· ı.;1 ...... ~,,ı sakalı va~ı, ı··ı lıı'çbı·r te· niıı • Fatihin yüziine bakarak-, 'Aı 

llda bir aclamlaı·ı 1 - Bu kadın Sof yada oku • ~dk:ı.zt~ -~nttnu~~l gfü.:H 1)'.'o~~ur. rünüyor, vo d~ların tepeierhı· Ji belli olnuyacnk s:.ırette koyu yapmı~ olduğu p-:>rtrcyi ve ma- dayı İtalynnl:ı:a vermek Suri-
hulur bul • mııştur. Evvelt c Bulg-ar kız j .ı.~ ı.ı. a oz oprnl\. a.rmm m· ıgnc den büyük görünüyor! .. l.>emek bir knrn boya 2i\rmeldc yapıl- dnlyayı görmelidir. Nasıl adam 

k bo d "dd •ı J k 1 ld w a.ı ·t · · 1 1 B yede hir Fransız, Irakta bir İıı· "EU::abilmek im· ınckteplel'indc rnunllimlilc yu- yunu a şı CL e ns a.mr ve ki ı~rspectiv nıülalıa.ıa.~1 bHe nl'stır. Bir kimsenin pek büyiik o ugu o'' n ıyı an ~ı ır. un-
.. tı. li'ak.at bu ı>ardı. Sonrıı bu işini bıraı~tı • 0 iğn~ boyu toprağı çiğnetme-! yok! .. Sonra hiç birini diğerin· h!r ad.anı olchığ1mu göstermek 1 dan benim a.ııhyabildiğim şudur gb~;afa ma.ndaın tesis etmek vo 

tıe daha c-vvcl Ağabeyi.linin zoriyle olacak ko- mck için güle güle, sevine oovine
1 

den ayırdetınck mii.ntki.hı değil!.. i<;iıı onuu retımiııi etrafındaki ki, insanlar v~ s."Uı'ntkarlar he- u hare lralm istiklal vermek 
i l'lnın mevcudi· I nıitacılığn l:oyuldu. Dimo <'ok ölmeyi bilir. Hcp:.>i de bıyıklı, <:atma .keman adanıla.r.ınkindt"n dfo-t be~ ke;:c ı lo rcsss.ml:ır, CV\'euı her bugün İngiltereyi mi4>kül vazi .. 
~ bah.'ietım<'miş- bc:l!lı bir komitncx.!ır. BizJen ti{ Almanya dc-.lct şefin.in ken- j lcRşlı. hc~i de sağ; elinin §eha· büyük ya}imak eski ~rt.istlrrce 

1 

şeydt"' (karakteristik l yani yete sok.muştur. Zira Oniki ada 
14~ h;inde b~<ika <liirt nefori ı:ıebit ctmi!)tir. 1 dluc f}üref veren bir açık l){jr..lii- det p<.:.rnıağım ağzına t:.ok::nuş, u.suklcn olarak, k..'\bul oluıımu~ en bariz olan, ve en e~.•-ı;el göze kentlisine clül}man olan bir mem 

lil'i · <-'vdetin aklı· 1 Cevdet ı:!~yri ihtiyaı·i An _ lük'c ta.ktlir dtiği ''e 1914 Gi-, gözlerinin behekk:ini sağ tarafa. bit· (nisbct) lwtusıy.Jı ! BUydk çnrpan şoykri görüp tasvire ra- Jekıtin hava kUV\'Cti~rinin lb"Sii 
iş· ıneyhanedeki 1 nanın aWdığı bu tehlikeli haya. h~n Harbi nıağiüplarına. imti~ kaydırmL? (yani Rüstemin bıı ! .Keyhusı-e\·i.n ·(Bel1li>Lfın) denilen f l~yor!Jr. Size burada iki iptirlni h.Allne ge.In1i~r ki slmdi bu n· 
y~~~l ~ güzel tı düşUndti. GiinLin birinde An- 1 sal nümunesi tc~kil eylediğini kahramanlığına knrşı, lıayretJe. yüksek kaya safhamıı:ı . birkac 1 resim nümunesi daha aneclivo- dalardan havalanan tayyareler 
~ nanm d:ı :ra.kasııu kr.ptıra.rak 

1 
wylediği (nilyük ve dahi ynra-ı tabsin vazi}.·eti alnuş) put ~rfbi I hin sene cwcl - hiıkkcdilmiş o- runı. Biri eski M"ıdır. e.c;c-.rle1:in. ,1 

A 

~
apsın? Bu ko- tı"ı) '"·aııi (Bü.._.;;ı. ı\."") ı~1·vn Ö -ı.._ u 1 hi :ı • t ta Süveyş kanalını bile boula. • 
a h:ı.pcc atılması . ..-nlıut lıiL" miisa.- 1 Ah J t · w " ...... • ~ku " ...._ i duruyor. ~de ~rid~ geyik, lan taJ;viri de öyledir. Miltlıiş ve c. en, ne r veya ueruz suyu .aş- kta<l ~ 
en yaf ~ky:ın ka· deme csn:ı..cnn<la· bı·r krur;;tına h"'· I a .. rın oprt!~rına gor. w nC"".nc-ı dar;. keçim filan .gibi vnhy1 hav-1 kalıhar Asüri ı1atlisah. larının, J viridir. Su, Rakuli, dalgalı ince ına ır. 

1><- :ır 1ı olmn· ... ği tavsiye ederken öz toprakla.- 0 
• 

'etr~P~~·okt11. Hem, cief olnıaa1 çok muhtemeldi. Bu ı·ıını7.Jıı bir ı>..<!r.resini hile son ku- 1 \'Jıı resimieri de var; faJ::at hep yahudi ve m~ir ccnclıi ccmaa.tln- <'izqilerıe: ~s~~tir, fakat Suriye ve lrak'a gelince 
~~ UUruı.n \ize.• takuirde biitiın gençliğine. gü· nş '.Nkk toprağında, son Türk' hiribirinin i.istüııde ~öı ilnüyor, rıru nnsıl huzurun:t kabul ctti~i- hu ıııcc <}ızgılerın clenn Euya <le-
i:i';;~:;.~ı eliııdcn zelliğine r ğı11en hayatı ınahvo· evladı, summcu rişeğiui ya.lan- ' ve bu he."Jgamede tamsnı~n tc- ni gösterir taş Uzcrine lıa.fif J:a- 1 lhlet edebilmesi için, UY.erinD son T.trihin sahifelerini k:ın§tıra
:i ~e~rı m·~·<li? • j lacaJrtı. caya k~dar !"Jid·.lctlc nıiid'.lfıuı !ılp.sız duruyorlar. Rü.st€ıniıı hartına olıu·ak yapılıms rc.:ıimler j rad.-ı.n yapıt:tırılmı§ gibi btmbe- cak oıur:Uk ne Suriyen.in, ne da 
•rı d~ün yol imti· 1 ~onra bu kadın rus~~ele c .. 'lhil ctmenıizi Yi\siyet ct!ııişti. ; düşmana. e.ttJğı kcme11d ·(ilmt:kU 1 var. Onl..'U da. lla p:uii.,:ıblar, ön- yaz, balık, timsah ve deniz av-1 Iraltın hiç bir suretle aJal~aıarı 
~k• ~uıfü. l•,a • · bir k;msc ile det!ildi. Sof'· ada 'ı· 1 B'uy· iik tadan takdirle \·c ip - la. so). 60 numaralı mnlm· ',

0 

leriude tiec<lc eden bi,·m·e halka j gm suretleri yapılmışbr. Üu, olmadığını milşahedc o•1eı iz. 
•\, netir.~ue ..... .,,) 1 ~ J " ,.. lıavv tıl 1 k . 

J ·~ ku<luğuna ve muallimlik yaptı- ! sit.nyi~le O.ah~. hııl::~\·erliğiui r~i. !pliginucn d~lıa ince! .. :tdefa: nisbctlc gvk iri ve h:ı.şmetli tas· · 14 
ar suyEt < 

0 .unmuyor gı- Tarih diyorkl 
} ganlnrı 

1 
.
1 

ğm:ı. göre kfütürünün ele ye- ~ö~ter'-·n ~"'ill,t.:·frin c:ıki ~iJ~lı nr- ~-··- , ua =----.... 1 \·ir oclilmi~krdit·. Muııc mnboo· lı bi giirüknüyor. İkincisi, Yunamn 1 
tlar • .. c.a ık iş rinde olması kap cdivo d j kad:ışı funl 'Iurk mıll<!lmın bu b h tt•W· B"" .. 1 A.t 1· . 1 1 accmiii devrinde yapı.lrn~s biri 

~"·•A-~oylın<!e, ya~ . r u. blİ)oi.ik ve haklı 1'..a.rannı da :ıyııi .a ~ ıgı uyu c -~ ımuzın va·: leriuın nuvaı· armda mahk\ık o- ı kız heykelinin başıdır: pek te 1 

b. - c a t şa. . haksev~rtikle ve dci!rıı özle talr- •
1 

: J~ • r· . . . ' d .. • 1cna c..lcgiklir! Yalım;, bunu ıı.·a- 11 
...:"Qln,. 1 h'I O vakit, !fakedonya mesele- · l ·ut.•etuıe U'-":t'"ak hakkuuızı '""r 1 1,uı tarihi ı-.:.'>lmlcr.de de F'ira- ~ - • 

ır ::ı_;ı~-ı sıni oruya çıkararak e\'.:nebi ent- 0 ıvımızı ve sere ınm:ı ıc p c ı ı lı q· 1· - · 'tu U4U.l arının "k l dit- Y~ 1.E'.slim C'tmem:.-si ir-in or- ~· . . • ' a ~ ?'· \'Ull ar ÇO ~ ü~Cul VC ( ıger m- ı "~n n:•tı"st, henilz saç ·u-:.". fıil""'nı 1 
SO"d A w rı .:ı arına lrnl'Şl yeniden teessiif "' k k t lb al nl d d- k b .ı~ ... J ~·• um ~ıktı.. u. ldıgı <l a.kta.ı tndtl hiç bir frobcp yoktur. 1 &". oruma ıı;m e< ır mır; s.' ar an urL ere üyük tas- bilmiyormuş. Kwn saçlarını, j 

• ı~~~örU ~<i;:~iid~:k~~- Bix Alınan tlüş:n:uı1 değiliz, h~~~:·omıd. . . . j vir edilmh~tir. l!.,aka.t hiçok in-1 MLc;.ırh rcssamuı suyu gibi yap- 1 ~ -O • • • Tiiı-k tl0&tuyuz ve öz yurdumuz- u.u:-nya.. evlet ş':"f1 de hılır- I san şeklinin ve h~le ~{!ht esinin m;~: Hep biribil'ine muvazi ola- ı 
~ sküp~en kuv- nan bir bedbaht He dalıa lmnıı- 1 da, milli sııurlarınuı: içinde keı-ı lcr ~~ m:ıt::erıklcrı :mısımm diğerinden kat'iyyen farln yok- j ı'B.k, Ua;;ınuan yayılıp omu1Jıtn· 
~~cbn.i~ ve sıkı laşmı.ş bulunuyordu. di yaıhu1ızlı\ kaxrul3rnk hür \'P- kcndıın gı~ı konw.ı~ı!acak 1 tur. r~kiler hatt.A. 83ll'att:ı İnüs 

1 

mı dökillen bfr nürü dalgalı cfa-
l{n..,. §lı. Komita F'akat niçin <laL-na bu güzel müstakil yaşamaktan başka bir ~?.v~e; vefierı_ v:ı.rdır. Bu ı~barla' tesna bir d.ffia ispat <'den • Yu- ı,,rilerdcn ib:u-eltir, ve lıer tel ay-
. "1iula~ köyün- gözlü kadını düşünüyordu? 0- I g:ı ;·emiz yoktur. ı Tıı:rKı~·cde bır Alman. dUş.man· j ııaııiler bi!e, mıcak milli tipleri , rı<lır. Suda ve Ra.Çlarda asıl gö-

ına!fıUl. orada nunla niçin lliZlım~ndan &Ala a- " :B~n Türkiye !droseye kc.r, 1 !1~1 değil satfe~e ~ lıas~.a. .. bit tefrik ctlebUecek lmdar hususi- ze çaı·pRn şey, ııfak ince dalga-· 
. F:ıkat lalrn.dar olu;rordu? .., ı ceph, nlro\ş dcifü•llr. Sııde~e 1 rurk tlostlat,ru varc.ır. ı yet alfnmılmı eö:::lcr.:bilnıislcr, 1 kl d,,.,,.., . ·ı ı i .• so~ inat<Jı bir "( . . 1 ){. ., .. I <'l. ar '-tsı ııu yn .... 

~<..kıpt.e l:Jraı (Arka,,! var) Fi.\bıcrin <l<:' sitayic V(' takdir](' A. C. SARAÇOl:iLU ' hir de ihtiyaılık, r,cm~lik gibi yaş nr. JU7..A 'l'gVFİli 

'\ar•~ •'AR--~A:~~~~~~~~~~~~iııfJI~~~ 
)ti ';ı. kadar· son-
il~1''ar hir Bul- 1 

~~r~lı. Sa.atl~r
:\aç etnef]en son· 
toke:~~i bırnkn- ı 
)l b· <.;oıı:n,ez mu · 
tğa ır ltc~esin<lcn 1 

ınuveffak ol· 

'~!f~la nteı:ı sa .1 
1:0 •. ~alı.ı:hı clevnm 
&ın~ gırtnck için 
~ b.~kliyoı"du. 
~P etl~~lığında 
<ia du:ı tnulıte-
1',lını ok tchli· 
oı YB.(.'akla.."dı. 1 

lt;~:-ı iki üç yert oını tlkat köyde 
~le ak i~rc .. 

t." ~ını bulnm ua~ .. u·· . 
}f ·· U§tlikleıi O• 

~tl utreze bunla-' 
~ di~~nra derhal f · ~ak"erlerıruu ta· I 
~ l'd~a~lcsef 
~•:ı. Cdı. I~o
~ar%~· 
~ ~t1. 'i.llıdc s:r-

lto?n.i 
~h.'\f t:.lcıtnrın u. 

tlt itt· Lecle bulun • ı 
le ltaf ctuı O!tıit.a ~ er ... 
tini b nıaaiylo ll'a.Ja . liUı : P hat-
lleı- etiyle kac • · 

·~ı b~ı ~ 
l'Q\l: Ul'lik 

Du plklnlar, yalnız fatlıik c- am 
dcccklcr için değil, tekenınıül fll mi~ ve 1.Jiiliin bu l:un·etıeri soıı 
ettirecekler için <le bir çok telı- D u N YA H A g B 1 <lcreco iyi tnhldm edilmiş rnov-
like!er arzediyordu. • · kilere yerleştirmişti. Fakat 

'fatbik meselesi debEıeUi c- t.:iı ~~ ~ ond:ın sonra tak\•iye lutaları 
meklere ve pahalıya malola- ili '9. da Calic;yadan lt.n.lya huduclu-
ra.ktı, Tehlikeleri, gayretleri \"C . ,----------- na ak'ln etn1eğe b~amıştı. 
J.>.ayıplaıiyle bu hareketi, hu.re· 1 ( V E N ı· S A B A H ) iN B O V O K S 1 y A ~ "'ı j ı· Sırbistana taarruzun kctsiıliğin ııeticeleri ve t{.'bli· " T E f R . ~ A S 1 
keJeri/le ölçmek t;erekti. •-------------------------------------• B:ıltık denizin. girmek, )''a- tehiri neden ? 
hut Çnrıa.k!'2lcyi zorlamak pek Balk~n ve Ça"~knıı~He Ebezbme~ ... •:eri 
korkunç ve tatbiki güç proje- Q 11 Q i\. U E il li i ~il ~ ti 
lcrdi amma GcJiboluya, yahut 
Balkruı Yarımadasına asker 
göndermek a~ bir ts.c;avvur 
gibi itham olunmad<ın evvel 
(hareketsizlik yüzünden) I.oos 
Samnany·de, Sam'lla, P:ı..şcn· 
tlal'da ccrevan eden kanlı v.1k· 
alan, k11.tıiimları hatırlamak 
lazımdır. Caporctto'<ln 1917 ve 
21 mart 1918 de Cltaiynnhmıı) 
uğ:-a.dığ1 he~imctlcr, Rusya.nın 
l>w.gunu, ihtitalled, karışıklığı, 
rn 17 deki müthış ı..lcnizaltı fc. 
Jakct\E-.rinı gôzönüne getirmek 
lfızımdır. 

1şte bunlar düşünii.lc.rek m~
nevra veya sevkulceyşi planlar· 
la :ıafet'i bir an evvel ekte et
mek yolla~ı ara.~Lınlmı~ır. 
Teklifim reddedildikten 
~~----~--~------~ 

sonr~ 

Bu karışık muadele kare:
smda karilerime bazı miilfilrn.· 
znlar arzedcceğim. Eğer bu 
ınülilı&zalar anla~ıbr ve kabul 
edilirse, her fikir "o her hare
ket diğer fikir ve harekcUcrlo 
münascbetiılin hakiki m3.hiyet 
ve mcvkiiylc tezahür cdee<ık· 
tir. 

K:ı.rada: 
1 - Kat'i harektıt salınr-ni, 

muayyen bir ?lUD.auda. h:ı.ya.ü 
mahiyette bir neticenin •. !ele c
clilebile<:eği saha<.lır. Ba.ş-iıca 
::.alıne, ba,şl.ıca ordu veya filo
nun tah:ı.şşüt ettiği oalıadıt'. 
Fakat bu her ı.a.man kat:'i hn· 
rt-ket AAhnesi değildir. 

!! - Eğer ccph.t;yi veya or
<lulann merkezini yarm~ kn· 
bil olm~a cenahları ~.(.;vi.rnıek 

me harekeli ~tiphc '-"Ok ki mü- y . 
tearrızın <lcniz-.fo hakimiyeti- ,-- azan. -1 
ııe daye.mr. 

a. - _Hücmn ookeri clıemmi- 1 v r ftrçi ti 
yctı ha.ı2 VC CH az muhafaza O· 1 • ViofV ~ a 
lunan nokt.ahra te,·cih olun· 1 
ınahd•r; en iyi muhaf.:.zo. olu- ·---- 103 
ııamı değil. ' Balkan h~rekatınm 

4 - ~er k.ırş:dai~i düşn1an •. 
birde!1 f :u:la ve eğcı· bu dfü•· 
mnıım dn za ,.-ıf miitte.fikine is
tinat ettiği · anla~ıl!rsa zayıfa 
hilcum etn:ok .lazımdır. 

-----·-· 
müessirleri 

1915 ağuslosun<lıı. Rusların 
hezimeti" cıı buhranlı sa.flınsına 

5 - Ad~tçc faikiyet, baskın, girmişti. Haziranın sonuna doğ 
motör ve mühimmJt gibi hu- l"ll Alman v.:: !\.YUSturyalıların 
sus1a.rd:1. kat'ivet c!dc ehnc<lik- t.unrruzları, Rusları Galicya
çe k:ır.ıJa taarmza giri~Hrnc- dan ve Polonyadan gori püs
mclidir. 

-• ril J,ürtmü~tü. Br~st Litvosk \'e 
Dr.ui7.ı:!. o: Va.rşova hu tırnrruzun merkez· 
1 - Büyük filoyu, büyük bir !erini tc~kil ~diyordu. L-emb(.·rg 

deniz harbinden ba.şlrn. haqılcr 
de tchlik('re sokmamuk Jıl~ım- diişmiiştii. Almanların Ma_c· 
uır. k~ns_cn orduları şim~le ÇO'.,'Tll· 

., ş ... ·· ·t 1 1 mı.ştı. Omm k:ırşı.sındn. neat :., - ~rruı. mnsaı o unca c e- .. 
nizdc clıırhal harekete geçmeli- eden orduların başlıca rou:~a-
<lir. kale yollarını teşkil eden dort 

3 n-1. ; • km'\'"',crini tren yolu vardı. 
- ~r.!'e. "'~' 13 t zcl b" Al ·ı ve ordunun mnrinc hazır bulwı- . . erumu a. ır ~a. 

clurm3lıdır. ı~ı Avı.~sturya ordu.~ı ~un.alde· 
~- l be b"t"' h ·· .ıd" kı de.mır yoll:ırınt tchdıde ba!]· 
ıı• e 11 u un arp mtfü "- _ 

1.inc-c bu preru;ip!crin rehberli· ladı ~·c 1 .ogustos~ °!~lm ~'e 
·!-inde yüriidilm. Bununla be- Lublın hn.~tuıı kt;stı. Dort gun 
~her bu fikirlt!r Ot\iuya hakim r.onr_a Var:şm:a . ıle foangrotl 
ol:m fikirlere ve doımrunada ta· tahlıyc t..>thlmişti. 
kip c-<lilc.-ı harekata bazı nok· . "'No~·~ ~:giemıkitle fl-'.!k~ 
t.alarda ruııllalii idi. hın kı~nlık hır Rus onll.11-JU Jl1U· 

vuo dii.,.tii. R;ga c;cvcilmck i:
~crc idi. r~ur.lar boyu.rn ricnt 
cdi~·orlardı. 

H<'r taınftn. fovknlad..: t..'thki
ma tı rnetlıedilon Broot Lilcı\•ı;;it 
da. d yıma.rna<lı; düştü. BuraEı 
·ı ı a~ıı:stosda. iiq ıx-:phcclcn Çc\·. 
ı Hm.işti. :J3 ağ1ıstosta tahliye 
olundu. HUcuma uğrıynn bU
yük oıdunun ~:mı istinadgfıhln-
ı-ı cliıHlcn gitmiş \•e Rus cep· 
lıcsi, HigaJ&ki <_:ıkmtı istisna 
cdili:rso. şimnldcn ccnuhn. doğ
ru düz bir lmt ıırılini !llmı~l:. 

Ruslar ihata olunmak ve tcs 
Hm oJınaya mecbur lı=ı.lmaktmı 
kurlulnıu.~Iardı. F· kat Ga*· 
yadn ehle cttiklüi i bütün isti
fnl('rdoo. ganimeLlerdcn mah
rum krunu!}lnr; istinadgihla
rı s.ıf ırn inmişti. Polonya ilo 
bil'liktc 325.000 C.'iİt' \"(' 3000 
top kayootmi.~lerdi. Yerine 
konnıası ka.bil olmava.n mi.k· 
tarda top ve tczlihnt.eileıindcn 
r,itmişti. H:ış kumnnd:wlığı 
Grrındükfüı clincl&n nlmaı;ı \'e 
~>ı;u Kafkasyaya r.,öııo~rmcsi 
ıçm çan kaudırrnıı:l.:ınh. 

w Nişandan seı;ırıı Rusy:uun 
ugradığı bu JıczimoUer en fc. 
ıın. te!l.irlerini 1LaJya üze.rinde 
gösterdi. 1914: d~ Anrnturya 
İta~·aya kar~ı hududu:ıu pek 
lıafıf hu\'\'cllcrlc müdafaa c· 

italyaıılae tarafından Avus
tııryt.ya Ye 'riryest-Oyc karşı 
yapılM ,.c lıirhıci , füinci !wn· 
...-.o harpleri ismini alalı taarruz 
Iarda 1t:ılynn ordusu dilş-
m:ın toprağında on l;:iJo nıctrc 
k:ıdnr ilcrliycbHmiı:;ti. Fakat 
bundn.:ı sonro. italyunln.r, tıpkı 
garp <'C:Ph~indc:ki muharebc
l~rJc kıyas cdilcb~!ecck bir 
siper hm·binc mahsur kal.nıa.
ya mccb-..u· ol<lula:ı·. 

Pelıol ::..ııı.1jslı1dı! ise ltal
y:miru., birbiı inden u:z.ak hes 
eıkınlı~·ı i~gul e<lcbilm L<;ı!crdi. · 

B\iylec~ Rusyanın hc1.imcl
lerinc İt..'1lynnm da tam b::- bu-
1·~ketı;i,,.liğu malılcilm oluşu in
zım:un C'traiı:ı ve bu iki lıfülioo 
Bulı;;-:ır mili<'Linin ruhu ıi.zer1n
ılc me!'wı hiı- ~r husule ge
tirili. 

Balkaıılarda Ye· <"kUlıolnya 
kırşı lc.şcbbiliıUmiizdo 1am bir 
ınuvaffnkiyctsizHğc u~111dığ1-
1ıuz arın J.:ıdnr Bulg-ar!~r ver
Jerinden lunuldama.tiılar. fo15 
tem~n!-lz rıyına k::.<.lar Bulga.-la
rı hızını laraf a iltilıa.k üWre -
bii('t..,,ğımizi ümit Nlivordulc 
Şubatb Alm~n ve A\ı.İstury,t: 
nm Sırb:etana kn.n,n l:aanızla
ı·ı muhakkak ud."C(Uldiği halele 
bütün Y:!ı ayl:ırı ınrfında bu 
tah:.:.kkuJ. etmedi. İngiliz ka. -
birwsiniıı lıir çok nmlıtn hu 
hüyii.k tchlikc.yi ucrin bir yciH 
içinde bekliyorla•rlı. (fok 'Jll· 
küt· ki uzun :.:ım ••. n !.ıu ('fldİŞ(!· 

nin ycdnılc olrı1adığ1 nnlar,:ıJclı. 
Hiç bil- hadise ulmamıı;tı. 

\' -..'nnı lıl.zımdır. Eğer bu ceru:ıhtar 
t G Jı ·-~l ~da . deuLıc isunat cdiyora!l çe\ir· 

Fikirlerimin vE:ka.yi iJı~ ne da.faaya. çekilmiş gibi yaptı; 
d<'.ı c.::~::;o kadar tahakkuk c·tti- fakat ~Hm oldul:ır. Ht::.ı:imet
t~nı benden başkalm ı ta)in lcr birbirini takip ediyordu. Şi 
etroellclir. 1',akat lıarbin tarihi mnlclc Litv3.llyada, kısalmış o
iki taru.fın bn fikirleri ka.bul lruı cenup cephcainden takviye 
ettiğine ait bir çok misaller ve lubntı alarak Hindenburgun 
hunlann nctiet.:leriııi göı:ıtcrc- knmıındasın<lııki ordular ta.ar· 
cc.idir. rur.:ı g~Jcr. lO ağwıtosda K? 

derken (Rus ı.cziıucl~ tirerin~) 
vt.· İtalya harp ilfuı ..ı.uai 7.a.· 
man bu lmclud:ı. 122 tabur, 10 
süvari bölüğii \'O 216 top Uı.lı
IJıı:line ınuvaffuk olmuş, böylo
oo ;reni hUcum.ı. J::ırşı koya.bil-

I ulı..l~t SırlJist~ına ka.rşt tanr
ııı~ neden t..chir edildi? Ben 
b.i!miyorum. 

"iUt lia.k- • • ~ ~ ' • . - '*, • • • ... _,, . .. - . , •• ~ ~ ... . • • ~: ~ • - • • . • ; '• :.. •• - • . •. . • ı---~ . ._ •: - . ..; . . ~ .. . . -. ... . - .. 
(Arkac var) 

Filha.kikrı. Suriye ve Iraku; 
Os:nanlı imparatorluğunun bir 
cüı"U. olarak Türk iJarcsinde 
y~dıklan 00. asırdruı evvel 
bw-alare. gene Türkler hakimdi. 
Irak Selçuki devleti bir Türk 
clcvletidir. Vakıa bundan evvel 
Emevt ve Abbasi halifeJcri Irak 
ilo Suriyeyi zaptederek bu..-.ıbrı 
nı bir müddet eUednde tutmuş· 
tardır. Haccaci Zalim Irakı. 7.ap. 
tederken karşısında lıasım olıı

rak gene 'l'iirklcri lmlmtL'} ve 
Horasana ltad.r.r bunlarla müc:ı-
deie etmiştir. 

Bundan çıknn mo.na Araplar
den cvvd bu rnıntukalardn. s:: .. 
kin olan lın.lk ckseril dinin T"tlr k: 
o~du.klarıdır. D:ıhn. ~vı ~ki de
virlerde de lm mınt.llmlar lrn., 
nın, lrcklaııilerin, 1'~Giıti!erin, 

nihayet gene 'i'iirk oldukıarı bu
gtln tarihçe de sv.bit olurn~ ol.uı 
Hititlerin tahtı hilkmUndc bu • 
hındu!nthır. 

Netice 
:N°('wı~ı;:J Umumi Hr.rlıi mağ. 

lup olaıak biLiren O?.n1anlı im -
µ'll"tltorhığu bu toprı>Jdarı ı~ny-
heW ve o zamanki gnlip itilaf 
clcvlclleri 8uriye ve Trnkı bizde-n 
ayırdıluı. Ayni kötil "IJoyd Ge· 
orge,. 7föniyeti c.;;a.r;p11 'rtirid ve· 
yı de SC\TC muahedesilc ma.h w 
vctmek istiyordu. Jt.,:ık·Lt Türki
ycııin kalkını~ı Llyod Gcorge'u 
uiisürmilıJ ve planlarının tatbi • 
kiııc imkan \•errnemişti. 

Ji'a.kat r .. lyod Gcorgc'mı fo1~ 
fluriyo ve Oniki :ıda'ar hakkın. 
<la.ki kararlan tctbik rneyl·iınc 

çıkmış bulunduğu için hunlar 
değiştiril •nıccli. Ye ancal~ 2;-i 
H~ııe sonra nı::ırtıf 1nglli~ <liplo
mutınm hntneı şimdi mtittcli .. 
kimiz '''-' do~~umu.z o!nn 1ngilte
reyi bu lmdn.ı· miliıl:ül bir mev· 
ldc t1 ~ürnıü.ştür. 

Bu mırcUc ı .. ıovd Gcorge t.r._. 
rHıc 1ııgilter~ye en hüyük fen~
Jıkları ynp:uı nda.ml rdan biri 
n:arak r,eçc,-c('ktir. 

MURAD SERTOGLU 

Yarın mecliste 
görüşülecek 

meseleler 
Juı:c:ırn, ti (Hususi) - Mcc

liaiıı ~.arşıımbs. topl~t!tu-~ıdAa fü;· 
lmrl suçl:ırrn tak1bınm şikayete 
bağlı olmıyarağı ve askeri ka
y.ayn t.ı_ıbi olup takibi Adliye Ve
kilinin müıı&deı>lıw 1abi ola.ıı 
f>uçlar huklnndıı miis:u denin mil 
il MUJafan rekJli taıafını:hm 
vet·ılcceğinc clafr layi1 ., ·TJH~·: 
l:Cr" etiHe:.:Cl:Ur. 
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01·1_~'81<. 
v l~lı '.r; e 

(:k~c s. mn eY."' n • 

J ... ir~ l y ri.a~ ,f ., t :,•{;J 1 
1 

Fakat A < l u &~ı et· h.. 
IJlrı-J·.re 1. flcıiıai UZC llC 

l.ıı, I ı. 

/: i':iı: ı!~ <' iz 1 .ı:ı; .ı. • 1-' •ı Bıı ycll •. .I:d" r..,.--ıı ~ 
lı .l >C Dl"ai ,a.Jı.l::; İ:: ~n 

u.Jla• ~ v l .uı,ledi. K .lök 
nı. - için ırpınc.;ı.. 

tır. < : atımı b" mik.ı: -" ı:i-

ru. :;.,,.,,;. -
~a., b: -~ ca.ı"" 

~ıur.. 
- - PG;:Jt. .• 

tu TI· 

Molk, b• kr.ıyor<l:ı. K·• 
fır ıJti d fa daha .. hn.va1 t c 

:a..<>a yeli .di. 
ı:::olla., en ı!c- mel& aı.li:-:::e · 

.. en !ıJs."I!n:ı clı · .rdi. 
l'.'..1\zl-0 hnr "1d·~m z;rı:.p..ı:dc 

ili hozıık d\ir.en ?.!Oll:ının <i ü ~ 
den c~rken Mo!!;> <!!': , 1 k 11· 

teyi l' ~ı.1. 
&, ııu- ::.r..ır ı.UzıUııi ıili. ı · -

lı.lo kili: yi :·1yiı:ıcc ı ul;;:-.b" 
O} ı:nl?.rla lrurtulmap. f"'.vaı;tı. I 
F~t, n~ mü:nlliün! Mö.L 

lı ıı lıaHı.laııdn.Jı >e a~mıı. 1 Lfil"jn bu het<!l° a.:;.np lı\ml.-mr.• 
dı, kafüııı ünarlr..! ıl!kti. iki "'"I 
y:ılı:lm'ı aram..-. dan ve l:..pu;ı dan 
bıı;V. . (:elre. c;ıt.re iki sırtım 
a:•&l<la:rı h•'\'~ ol.ı.rak yı:.ıı 

gc-ı ı.H. 1 
Bu 9'.'fcr .Ka:w!()s, ®ha kol-Y• 

lıLfo ve nk; lu::madan rnağUir 
4!ırııı,w. Aı u ı:.ıc.. ı!~ l; 
yohıı.ı: j 

'l'ii~· ~. sc,~u:c iı:ı.ütlc iat!ar .. 
l~. Rumia;-, öt:<&dıoil)ti. Kablot.a 
l?ur~ ;ıtan., Ratal ·an h'ı- r..mıca küfüıfar so.vunı>"-Ot'.....--

la)>hll.•a. :ılu!tııron 1' rı;uıır.d:ı dı. 
ırıs;3ftıı wıJaıı dayı ınıi- F.&bt. K~t-.l<ı~ na ya.pstud• 

r tcf'.l:;.sir <> nuı;;t. • . :U.-0!le gil.u. b!.. txJfilı J' ıli\ ..w.a 
f<'&!' .• t, k~pt.'lll K•talr:suıı bır ~ .. uııışb. 

Jllitey"A gde it veıııl•.ııı;in" kaıu l.i:ffcr, Rarı:ı1ıı.r ı,foJ.k::uu n" 
-olmu.:-ı..ı;. &l e~l~ li..Uım tap.. hü::lın p !ı!iv;n1 o1<ii.!fıu?:.u aı .. n;. 
"~'11. fi:ı:..ı.aJr,s ~· • ıl~ ~.ir ,.. oL:ı.J.:roı, hiç t<. l.\u ka•'::.r l:u-, 

lnı':ı. ~ '.nkr .-o.mı. - . r. 
tüccar "" l"ürl~ :ı.~-alt:.1" ... anzı ıd.
l~r. 

Kııln~ı ~~.n :- ;;. 1 .... -;i! 
._ _ hwı d;;.ı ı · u~ at la rl'ı~::ı , tıı: · 
tıi ;::il.rulfukil gı:ttc~ ıııti tal e-.
\j v" Uoil wau balı..uiuı:dn. 

K !ı\·e , 1\tl kit.~ ,·( R m:I;- •· 
vaı.tt. ı1'..;~u!M-, olU.nı TI€re8.c 
ul.tııı:;•mr.ı scroı>la:r ı :l • 
s!iylc:li. 
~ , !l<lrthıl~.r: 
- Kimini ~ . :.. 
Cevap ' 'ier: 
- KaU.loola !. 
tlt.ğıı.!ıı.ı:, h:ıtolom t~ı)"'3r -

lard:ı.. c~.p ' ılill"r: 
- O hir- Mı..U.:vı wnchllit' ' . ... .., 

mı• . 
Rwul " '•'" Türltl,,.r :,& µrmııı

Jaıuı. Fdı: • .t, afofü•ı11n l<im oldu
fuınu r« ıa~ lafıı.ilatil.ı l!nlıı.tı?I· 
~ tın ·.,1 ·Ucrc dilirti\ ~ 

'l~~ ... le:: \'C J!~aı• W: &OJfo.
dıJ&r ki, M.:>!i:ı ı.uzruf b.'r Türk 
loş pdıli;::ı.111 i&i. Onu. K:1ta!o
sun yı:n~yı_o(' .;; muhakk~· 

Bu ıı.:ıbeı-i ru:ı.ıı Rumlar rııvs -ı 
ı.c--rilı ölduh t" v~ kü<;ik ilk g•J!' -
u.t..aı1ui b. · c:faıu ... ~y:e ~t Tt" 

ZJ.ie .•• ~.~~- bu harbi C dzuiz'~ 
b~!i~, illr' c ·• . ı.ırn :~· 
r.aa.sı ie~. ı:ı.il1rill. ~~11 ,, nız!e;r· 
{ıu ~vıii::::ça.r "">'>.. .: ) ~i ttmini 
J.!A mıi.ı:ııkÜJı "L 

.lf ıa ~ ~ı !er Wtnl'li!" _,,,..th U~\L ye.ifP'?r. ' d ı 
mıı.z ... ı ı. 

"<l'r::.:::-.:.r.:.w· a· t,;~;: lj"JTC': ı f1. 1 •. - · • ~ r,~r'•tı vo:.:-) 
r Hatif lrn , KE41oi<wı.ı ~. -;;;;;;;um;;;;;....,.;'·~ı=ıl='~;;;::;::'·:ıc;:\ı;ı..;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;; .. ;;:;;;;;;ı 
11 ı::ı.ı:;iucrck ru r.;qıu:ıliııı .w)·ır -~ ~ 
lo:..ıli: 

1 

• ----

- lı"lor 11,, , u? . rı. .. 1.:I rltin r.---- 1 
w. _c ~~ .• ·andlnroi"H ~ ,,. :t 

ıli im ~-'ier l'r:·.o:~yı k•r, mf\J' 
y ic& bı .& ..• . . . 

Kıı.t:al<>s, J~ an ıı "'' V< 
-de ~.:v-.r diı; · ıır.;.,,t:. ı-:;;nı" ·ı 
lce<.dw. pchli•::ı.n ohnı!? ı~i• '.vl -J'! 
ııuım ne de'nck o:<lt'l,'l!t."' ıırua- fit:"(,; 
ıı:mıb. 

F " .. ı:.t e yaruıbili:rdı. Bi:.- koro 
h~ t.11~!ı.l'. Ne o!•.ı".'N. .,:, • 1 • _ı .. l l 
ıru. ~foı.ıa. IJ;:>7Jr bdti.>_~"0~ Sekiz SP.nerur uevam euen ı :rs-
Tür ler, uJ!ay .. ı bıı u..-11, 1 ._, 

tutmam~Ant ~6.Y~ # Urr ÇUnk:! } d ka L k l. ... _ • ~lık ? 
"l'üi'kkrin de .!ıhıl.l&ya cnıni;.-, ar an Ç llei-·em Ü.o zanu "' • 
Jeri y<>kl . 
L~kin Mc,ll:>, 'Jür',;kre: 
- .Mcı:al ~y;niL.. ıu:i >U:· 

nh olııntllL. 
Dedi. 
ı;:;t:;!.'lı;, ıı;;; • ıa 1u.-uy.ı<,;ı:. 

J,•roııa, cliie iHar<:t cde!"~ll sc::C(·r 

•lİ: 
- P .. ııı~o.ıı. r.:ıy<li l' .. 
Kr.t:ılıı;ı t8','7li~·~ İflteEu'.j'O 

na:;tlan yerine ı;eldı. V41 lı.ap~ 
~- lt ~ıoı;; ~,u sefer MoU:ı.ya 

•kendim ka tı'"lllanıak i ııı tc!ik 
uruy<>r>ll'. Jf~t. bir y•ınd:ı.n 

4la. Moli;ı; ıu v·~k ycrinı htılm.:ı 
•;allJŞIY' l d:ı. 

fü•t:ı.i.oa. JluL.adan bir lu:.f;; 
:kol Ja!mnal; f.ırr.atı;.ı irli FE· 
<mt r(,n • ııasmm•n rn~ndcu 
:ıa<, dik h. vıLlllJ~, 8!•1 ehle I{a 
taloc:ıı wı kolurd:ın L~n,.'tÜI. 
P.u sı!ff1!e lllınn11:1 \r.ıi-'l:ımı • 
t1nroyor tı. 

K t.Joıı. km tulm:ı.k "" b =ı· 
lı., .:-d,il;ı , M"oiia., humrn: 
• e aoJ.G... :.ı,>n. >;hyoı·· ı 

Nih<ı:o;~t. K:tt:ııo::ı bır f:rmı.tm: 
bnldu. \.·., oı'ad:-~ı blı- kafa kul' 
k:ı.'l ?. J<a.t:ıJoı; hu, kt.fıı. l:olclaıı 
'!•~ lıcre y<!:: emirıo:ıl. uhill:.ı.Jı 
1•af.! !irtl r-ı-rt üiltii 'Y•,m ıic.-ğ•lire-

lıti. 
Fı;:.ıtl .lol , O ı\m:rP tatil'; 

lıir vui~~ı. ıdı Kİ. ll::.ha ııa.r~ 
lll.l WA el • •p dö.ıdi:re..-q':;ı 
ı.;ır; ia Ho!l:ı, u ı-h"! l~ır Y~ b?-~ 
"vuııu ıle iıN.ı;llnı °"""" dilt-ıı •, 
, Ün ~.l rı.a. il' erdi. 

K.tn.ı...rı;, ~'(4T" dr ~ ,1ü;ır,Cl 
t~~ '1C-. k"!l!ıll.i toj'.Jl:y...ıı;J. Y<· 
inıfoıı fr!"l<ı yı p l;a c;tı. 

t..,1ıı1Lr b8.ıSinJUJıl lı tr\.d'.!11 ;;l1 
,,; gc I~ görmCdi. <.. ün!di 
hJ.ınıı.ıı.ı ay ktv. W."..ı :>:1Yll le ko· 
l"rlıi:l ·ı <'< bilOOl'ğ•n• 
1ırj,,tcr;ı1i.~t1. ı 

A.·~ta. tel..ra.r -~ y bJ .. ,?adı , 
JüıWOC, hll.S!J!'tuıı kııııı. k·ıl oyu· 
,ııns. ı:::ırı,ı v ~.ıret!,. mlika~tc 

ı:ttiir i bcı· tW· lı IK'".Aln ·~tı 
f•Hrkii. h1110.tiJ' n :-;l\.refl,iiı.:ı 

y4~ ;. ,.,:r.,mu. t! cı. ~n1~ktir. •t4t
m.~- wdi. .Alı;. ?JtıW. , •. ve ım
nı l:uru ıı • .cıı«'ll lnl!'e!' ıııl 
n:. k" ;']tı /~~ l>M< oyıınuı 
fJ>k L.J~:r~ne ~~.J"4~'1 bır tuıre· ı 
ltettıı. 

I\ , ·" basmıJJ1ar bir 
]•, ., ;, ,'.,unu ı· pro:ık içı.-ı fır 

1 
:mt 'l • <! - :S• 11.'l \', A )l" \ ,ı.f• 
f:ık c'~ı:. 

J-I lrenılı'\r i •il! ~ "*ul b t":.... ' 
si futbol :lianlı~lll ı vı_ 'ı;<l>•.m 
kontH..,if.,HU; n~·J.iıdar tt laaı '"ri 
ı .ıı.1unı. 

i{une: 11,~1~ ·n tı<J.tr'~4 .,1 h.t':t' nın' 
t:ı Uit· hr.ruec. t>;tkl~·w·. ~ ·~ .... t"1 tlı· 
yt..-c'Cksil • ·: 

Bunun irjıı. h .... :z.ı dili tıLlC<·! :i 
s1r4!.arm' k t;;ı:ın1 • 

1 - ffal.-ml' rirni?. kendilcrl
ne veıik:n \'7'o..:;"l'lı.:!., bt'r.•rcsrnı.

yo:~r. 
, ~ı:ıx::lA gCÇf.'!'.!et'<ie b;" Lıkem 

:u ~tada« m~ · sı.ııı;ti -iO ili.kil 
gN_.ı;.;: lı;Jıle . h'l>C!:ı. VÖI' nmü-

. ~ ..... . 
""r. EU-aft& ~·ar)lan r.ı:r cu , 
•. ~"";.. ~tı...i'"JTı.nd."-tr.. s~1r!'a, orrı d:.. b.I-

ltlilaıı hake?uk"t'tlcn. b:tzJla11 bel· 
ki b;r z!nir rn:"'· • n!:!.eai;ını tah-1 
mi:ı tttikl~ri b ı rnfu:ıbak:ıyı i-. 
dareJen islinkat ediyor!:ıı·. N;-

h:ıyct bu. it; ~m; '"' t.e<:,ülıesi,. 1 
t.ır :ıı:kau.."~ ısra;;b tevoı c>tC U· 
yor • 

2 -- Birincı ıur.ıf lı:ıJ·~mlc-i· 
mız lıas1.alılJunm :l~ri sil.--erd. 
yan hakcnılii,i y;ı;pn>.ıl: hıt Taı· 

"orfar. BilLJoı· lf:ıınıdır ki. yı.rı 
bak ,;ı,liği <ie orta hak •mliği gilJJ 
m 'lıim ve eıü,ü bir va.zif ·• r. 
Acıı ıa bu aı·J;.;;iJ.!'l:ırm lıa..lriJ;i 

T retler" Dıi "ar. Yı;ık.;.'1 bn i,ı 
d~h Jvfif lıulciul.11 ·ı içuı · 
!!'f'n1.1t3 Of'la.t" Dlt •). 

·rıı.lı.~ hculıı ım ı.;Jıkil!i id ri 
lıiı· bjtir lAh\l maım:u ılı bil
i tcb.ı...-iiz. e!:tirmek lılı;m.dl''' 
lo: t'UMi.ıw-.l'k ooh=l mu 
ulaı.., ~n.pl· İ<.'l<mtŞCtıkr sr.lı::· 

lın;- peı fila ""'lif <ı~ = seyre
ll'lıi tiy ,ır. y:ı.Jı :ıt f:czclıili} arl;ı.r 

,"t.;dıt hıdı;r ~bp ıfa c-yirı-i O· 

J ... r · OJ ~.ula hotic :n~ '1 ... lM:l~ 
ruı·•aroi<: ay~kı.a iır:~ıı kmi:oi- ı 

... • . . . l 

lı;.ıın o :1.u.1.Jl;11ı ıcı;!!.l.:r.i! ı.1f\.n Ştıfı· ı 

00 f'bllt>Inf:k el,irı .,Jm,;yar, 
1 

:: _ - Ka sr'• l 
4

: • l a:~r1'!.l luTr· ı 
sul!d~ liit"'..r.nıı ulıı-n. ari;_ .. .,_i. · ·;ı~~ı·~ ı 

bu kııı-su öitiriııoe ' 'ki • l'..ık 1 
. ileıi k.tlılllJJ~l!'i ;ihi (it '.C:.i:!.ll 
Jtayb<'!ııyor. ı ,1lıııt · ·ı:,•.Elı~O', 
ııu-. 

i~;k ya ilci.. ılen.x!ir 1 u bı •• 
r~. t ... e bt•r ${ b.!r 1:ılef;'1.J] 

\"C - ~n:Ji)O Y. < '" <Cİl~ y • 
hn.kcm k:ız3nn1 .uz L p "i ıa• • 
mi?. ILllh .!..ı i7'liv" t. t:ım;ı:ı.c.r. 
bur.un n::•im r'<l nr'yo:-. <'I" k 
\.-.:, '>j l• rıın ı r r11: .. JklllÜ'·r • 

c eiliy...,ıi;-.u~. O ~nr.ırı ı~ 'Jnr 

'-klına r; yri Hr!.ir...ri lı.i:: !. u~d ;;":
liyor .. 

Aralm 1;1;: kursu bıUn ·le!" biı· 
1 Y'.lıım*lnn aciz ~- ~~r mi· 
dir? Hasu- bu da degJ. hll'" ı~-1 
ır-ruıJc:., bh~ hovli nıiJll olrılu ve 
Mle-ıı i lıı t'P( iı' : ya !"'il bymet.-
1 - rkad . _ ılr vaı.. \." ""ren bu 1 
hını•, gi ''C-11<01 birtal;.ım ı:ı:· rtlar 
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Gidecek haf ilenin! 
sevki dün aşladı 

Irak lehinde 
1 Süveyşe harp ! 
malze .esile do' 
lu ge i er ge di 

"\( e i bir hava 
hücuınu 

Londıa, 5 (a.a.) - H va ne
zaıctinin tebliği: 

(Baı tarı."ı 1 lnçl sayfada) 

Diın Karadenız '\e Mcrmara .. 
Ya iki' vapur h reket etmiştir. 
Marmaraya Trak vapuru gıt • 
rnıştir. Trak, d hah 9.50 do 
limanımızdan 28 yolcu alarak 
hart: ket etmi ,tir. Halbuki Tra • 
kın mürettebi 460 ki i idi. Ti k 
vapuru b nn de ayni saatte 
Ml!.tlan ay~ gıdecektir. Rğer ~u 
gün d · 'l'r.ı.k, mürett bi ile nıs· 
b t k bal tın z bir şekilde az 
'>ku nlır ..., denizyollan idare· 

. ; badt>. a, armara hattında
ki m~ccani yolcular icın husıısl 
vnpur tahrik etmiyecclctir. . _!3u 
gibi meccani -yolcular, digcr 
Posta vapurln.rı ile sevkcdilecek· 
tir. 

•• • 
numayış er 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) r 
(Baş tarafı 1 lncı sayfada) vetleri cemruı 3000 diişmnn as- (Daş tarafı 1 incı sa~fada> 

Beyrutda eski Amerikan üni· keri esir almıştır. Alın::ı.n en mo.ıhareb<'lerinde de bir çok duş
versitesi müdavimlerinden Irak scın haocrler ge~n çaı-J mua 1 man t ıyyaresi, servis harıci bı
lı ve Filistinli talebe Irak kon· ve pergcmbe giinlcri pe~ ço.J{ r kılmıştır. Bir demiryolu bom
soloshanesi önünde Irak davası düşman tankının tahrip edilmış halanmış ve bir zırhlı tre~ g€-i 
lehınde tezahüratta bulunmuş· olduğunu göstermektedir. Al - dônmu:->tür. Tnyynrelerimizden 
tur. manlar ve ltalyanlar İngiliz lo- bir tanesi mecburi iniş yapmış, 

~alfıhiyettnr maka.nılar Suri- talarının şiddetli mukavemetin· fakat bu tayyarenin mürette.ba: 
ve - Irnk hududtmua emniyeti· den hayrete dilşmüş göı·ünü- tı, diğer bir İngiliz tayyaresı ni muhafaza icin bnzı tedbirle?' yor!ar. 1 tarafından kurta.rılmışbr. 
almışlardır. Düşman taarruzunda işb~~li#i Habb:miye dıc;ındnki Irnk 

Kudiis mtiftisi de lmk noksanı bariz bir surette gorul- topçu mc.vzilenne, motörlii cii· 
hökfrnıetine :tm-nftar mekte idi. Taarruz esn:ı.,mda ziitamlanna ve asker tnhn.şşüt-

Ba!!dad, 5 ( a.n 1 - Hiikfmıet ıı düşman tankı bir İngiliz lerıne karl'fı müte:tddit akınl::ır 1 
1,,.hindeki tezahürler bilyük b'r tank dafi topuna karşı ilerlemiş yapılmış ve bir çok tam isabet· 
inti:r.am icinde devam etmekte bunlardan dördü bu topla pek ler kaydedilmiştir. Bu hedef -
ve hükumete her taraftan sada- Y"lnndan diğer top tarafından Ier, bütün gün bombalann ıs
kat teminatı gelmektedir. Fi· sür'atle tahrip edilmiştir. 'l'opu tır. 
iistin mültecileri orduva gönül· idare eden askerlerden üçü ya- Bilfilıare Muaskaı~C\it tayya
lü ya.zılıyorlar. Bağd:::dda bulu- ralaıunış, fakat geri kalan er· re meydanına yapılan bir hii -nan sabık Kudiis b:ıs müfettisi J d'' tardedil" cı·ye ka 

ıer uşman ın . • cum esn:ısmda, haııa"!ôrlara ,bina Hacı Hüseyı·n Filistinlilere :hita- d ··aaf a d'''"anı etmis- "'~ 
ar mu aay '°' ·. lara ve bir tayyare deposuna 

ben bir beya?l.I!n.tne neşı ederek lerdir. Almanlar ve İtalyanlar tam isabetler kaydedilmiştir. btmları f noiitere -aleyhindeki +~-.;ıedili d'l !noiliz kıtı· 
-~· l4!u r e ı mcz o· Bir tayyare tahrip olunmuş ve mu··ca.delclerine tekrar başlama- ı t f d · vazı·fel=-ini 

an aarnız evnye ~ bom baLı..r diğer bir çok tayya-ğa davr-t etmiştir. tekrar ele alınış, ayni zamanda renin hemen yanına dü,:mi.ış · Memleketin idari ve iktısadi. d d'' nakil vasıta 

(Bat Urafı 1 ine· cııyfada) 
Jn~liz nsmi :t.sbliği ' 

Kahire, 5 (a.::ı.) - İngiliz U-
mumi karargfı.lıının tcbl gı: c Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Irakta: Ha.haniye ch .... "'l!Y.bkl son nutukl:ırının ona şiddetle do 
Irak ı.apçusu pazar günü tay • ı unmuş cılduguııu go .... tenyor . 
-y-.rclerıroiz tarafından nisbetcn Rcichtag nutkunun en alaka
dnha ""'.ı.yri f .~ b;r hale lco-1 Iı kı.3.nıı beliti de E..ı.lkan ı leri
nulmuŞtur. Habbaniyedcltl gar- ne ve Almruıyanın bu mıntaka • 
nizonumuz hal ldcn masun bir lru "4lı toprak menfaatleri olına
haldcdir \re lra.!~m tahr Jk ediline- dıı,'1 temmatma ait olan kısmı
den vaki taarruzu üzerine pek dır . .ft...ıır..ı.n lotalan tara.fıncl:ı.nl 
az zayint ve!"' :iştir. lmk lıa\o muslihane işgal edilen Ruman
kuvvetleı ine meıı nıp tayyarele - ya ve Bulgnı'istun, Aim.n.n sil- , 
rin c;ok büyük bir kısım gerclt rülcri tan:Jındau ezılen Yugos- 1 
1ngiliz sahalarına tecavüze tc- ıavyrı ve Ywıanistan derece
şebbüs ederle n. gt'rekse t.ıy- sinde bu tenıin.ıt; haklanda fa. 
yarelerimiz tarafından lrok ha mzi.ycl~~de b~hull_l;bılirler:. 1 
vıa üslerine yap1la.n ta..'UTUzlaı liiUerin scz.lcrınde mustak • 1 
esnasında şimdiden tahrip edil· b_ı ni}etleri hakkında bir işaret 
mi~ bulunmaktadır. lrak lruv- araştıranlar mutad oldu~u üze-

1 vetleri 2 maynta c'tvarda bu- re vakitlerini kaybederler. Hit
lunan silfı.hr.ız bir İngiliz in'}a<"l.1 ıer hakiki maksatlarını gizlemek 1 
müfrezesine hücum e4.tikte!l son ıcin kelh.ııeleri kulL.'Ullll'ak san
ra Rutbayı işgal ctmişlC:~ir atında bir üstaddır. 
Basradaki işgal lotalanmız ız ac Bitlerin, İWynnların yudım 
edilmemiştir. istemedikleri hakkındaki beya • 

Libya.ela: 3 - 4 mayıs goces· natı 1·e muharebelerde İtalyan -
kıtalarımız mukabil taarruzd, ların cesareti hususunduki met-
bulunarak düşmana ağır zayi, hiyelerı hiç .şüphesiz Rom:ı.cta 

Pa.zan pat.a.rte..<iye bağlıyan 
gece 1n liz lıa'\ia kuvveUeri ta.• 
rafından Brest havuzları iizeri .. 
ne yapılan akın cs.ıın.smda AI.. 
man arın Schrnhorst ve Gn i • 
senau zırhltlarınu ço'k yakın VG 
emm isabetler mü~edc edildt.. 
ği bil<Lrilmektedir. Hiicum bü
yük fılolarla yapılmış ve bü} ilk 
çapta bombalar a.tılnııştlr. Lima 
nın ki taı'afında b tlunnn hnvuz
lara ısabetler kaydedilmi ve 
büyük yan~'l!llar çık& "'lmı tır. 

Daha küçük filolar R ter
dam, Anvers ve Le H::ı..vre .h.; vuı 
lnnna ve oradaki gemiler hü
cum etmişlerdir. Anvers y:ıkı • 
mnda takiben 1500 ton h,.cmin 
de bir düşrnan iafe ge..'T.isine 
tam isabet kaydedilmistir. 

Tayyareleri.ımz tarafından pa 
zar günü yapılan hücumları es
nasında düşnınnın bir d... riye 
gemisine isabet kaydedilmiştir. 
Tayyareler ayrılırken gemi bat
makta icli. 

rnğer tanütan dün saat 18 
de Aksu , apttrtı, limanımızdan 
nıeccaııi Karadeniz yolcularım 
alarak harcı t tmi tir. Al·su 
vapuru, evvelce ayni günde 
hareketı kar nrl:ı.ştınup yolcula
rı tertip edilen 'J'ırhan vapuru · 
.rıun yolrul::ırmı alıp götürmüş
tUr. Aksunun müre1 tehi 866, 
'l'ırhanınki ise 872 idi. 1738 ki· 
~iye baliğ olan bu Karadeniz 
kafilesinden ancak 392 yolcu, 
ıncccani sej J.lıate tirak etmiş· 
tir. ı 

Altsu vapuru, &m ile Zoıı -
ruldak Bartın Amasra, Kuru· 
ea .. ne, Cize ve Ayn,1cığ~ uğnya
caktır. 

topçu a uşman • tür. Bombardıman tayyareleri-havatı nonnal seyrini takip et- n üzerine tekrar ateş açmıştır. mizi kar~ıl::ımağn teşebbüs eden 
me.Jrtcdir. • Taarnızun akim kalması, Al· iki Irak avcı tayyaresi dıişil •

1 

vcrdiımi~ Ye taarruzu yenileme büyük bir mcmnuniy~t uyandı-, 
kin düşnmıı tarntından yapıl racak \'e AJ,•iyatik sahillerin • 
makta olroı hazırlıkları ıfna l t de ist.ediği ara?.i meselesinde 1 

Pazar günü öğleden soma sa
hil servisine mensup tayyareler 
d vriye uçuşları E'SDa.smda Nor
vec: sahili açıklarında tahminen 
3000 tonluk bir düşman gemisi
ni ve cenubi Norve(fte diğer he
defleri bombardıman etmişler
dir. 

lst;ı, bul 1 "ltiyc ti ıdcıı tebliğ 
ed.iln i.~tir: 

J\.rın.doluya gidecek m~cani 
Y<>l"u.lar için K radeniz i \.cL
l'ine it bir nci k 'file nakl'y:rt 
kac1 inin t ı.mamcn tcvh · di 
lninnkün gônilmiiş olduğnndan 
Ye. i tert~ sevk planı n ağıda' 
YaMlnustır: 

A' 6, 8 ve 9 mayısta. kalkacak 
\ta'!>ıniro· knldınlmıynrak 11 ma
Yıs ü4 ı pa.zr.rtesi gilnü saat 18 
de kalkacak (Aksu) vapuru 6 
bııayıstu Summına mürct.tey 
2113 - 2161 

:a) 8 mayısta Sinop ve Ger
~e miirettc• 2160 - 11'51 

C) !) mavı ta SambUl1ll mu -
rettt•p ?88 : 2415 

b) 11 tl'"•·ısta kE>-w S.,ı .... suna 
l'tıüret1 p 2581 - 2818 numaralı 
~i1~t lılmilerini bir uartirle s

elelerine götürecektir. 
"~'VVVVVVV 

Gençlik 
Bayramında 

--o-

s~nı ·tınla A ""lka:u·a 
Cli·u~ında b!r bay
ı a - ko~ .. ısu tertip 

edi di 
ş (E~,, tar.ıfı 1 lııc. sayfada) 
~ " 1 b;,ı,y~, ta ı) ı "ak olan 
\1 aUct iki kilomct.r....- '•o acek 
e bayrağı difcr aı kadnşına ve· 
~~ktir. Böylece clde>n ele veril 
.etelı.l Sll['('tiJ le ~inemli ve yük • 
ol mim batıra:)"J temsil edecek 
b <ı.tı bayrak gençlik ve spor 
l'ıay,·'.lrnı ~iinü saat 11d('19 Ma-
nua Sl:adyonıundalri Ş""ref tribU-ı 

ııe getirilecektir. 

~ 

l\teclisin dünkü 

& vekil radyoda b•r nutuk manlann Mısırda yapmak iste· rülmüştür. 
irad C'derek lrnk halbna, mü - . dilrJeri ileri hareketi hazırlıkları j 
caddeler.in ilk saatlerinde gös- için ağı.r bir darbedir. Almıınl:r Tayyarelerimizin hepsi üslcıi· 
tsrdiği vatanperveıJikt n dolayı Bin!!Rziden Solluma giden bu- ne dönmüşlerdir. 
teş~kkiir etmiş ve ordu ile mille yük~ snbil yolunu h:llfı kı.flla- Tahrip edilen 25 Imk tayya-
tin. mcnılekC'tin mü fı:ıFa.asını te -"-+- "· zlarınm resi, harbin bidayetinde 50 nan1am ... ıu.a ve ı.a:ı-mı . 

1 
l k 

,.·n 1 fi' ı>Prcrirıi vilr ve gayesi- hergünkü gecikmesi yem n· tayyareye malik bulunan ra 
le çalıştık1anm ve muazaffer çık gıliz tnkviye kıtalannm batl hava kuvvetlerinin yarısını les-
~. ir.in cap ed ıı l-ütôin ~e_?s.· -çölüne muvasala.tına imkan kil etmekt.e olJuğu santlmakta-
k~rl ları ~·apaeaklarını ılavel veı-ıncktedir. dır. 
etn urtir. Oel~üttarikfuıı giden lıarp Tahrip f'dtlen Irak tan nreleri 

Almanya. lraka askeı gemileri Londra, 5 (a.u..) - Hava ne-
.oaklt>dcltilir ınü ~~ 1 La Linea, 5 ( a.n.) _ Ofi Fran • zaretinin tebliği : 

Londra, 5 (ıa.a.) - Irak bil- sız ajansı bildiıiyor: . Di.tn İngiliz tayyareleri Bağ -
kunıdti lngiliz kıtalarma karşı . !ngiltercnin Renown ve Elıg.n dad i.ızerine Arapça yazılmış 24 
yardım ıçin AJmnnln.rdan yn.r· 

1 

beth zırhlısile Sh •fficld, ve ~- 'bin beyanname atmışlardır. 
dım taleb'nrlc bulunmuştur. Me- ğt-r bazı knıvazôrl~l"i. m1ıht:clıf 'l'ayyarelcnmiz Bagdndın şru"· 
se~. .Alnumlann tayyal'e jle I- torpito muhıipled, l\rc .Roy l kında mtihim Irak asv.eri ıntles-
raka Jc:talar Uı.~~abilip ~"}:~a .. tayyare gemisi, miıteaudi~ ?eniz E(.'Eelcrin bulwıduğu Moasker 
mıyacn2ldtr. Bu 1ş gayrı mum- altıla"' ve bir sarnıç gemısı bu Elraşi1i şiddetle bombardıman 
kün gibi göziikıuektcdir. Çünkü sab:ıh Ccbcfüttarıkta.n hareket ettikten sonra üslerine döıım~ -
katedilecek mesafe, nakliye tay- etmişlerdir. Gemilerin hı•rek"'ti lerdir. 
yarelerinhı yere inmeden kat~ ni bo'.fuz üzerinde uçan '6 tay) a- Hangarla.rla. taırurat atelycle~ 1 ~cbiJecekl •. ı; mesafenin. ftzallu- re himaye etmiştir. \sker.i li· Ti, bürolar, diğer binala~ vo 
sıni tecavuz eylemektedir. Lon- mnuda. simdi Argrı t:ıyyare ge. yerde bulunan tayyareler uze • 
drnda umumiyetle iyi haber a· misiyle tii.Ii eremmiyeti haiz üc.; rine tonlarca bomba -atılmıştr:·. 
hn m..ıhfiflerin fikri bu merkez· gemi kalmı.~br. Mühimmat d .. pc:Marına yeniden 
d~ir • . 1 Süveyşe gelen ıt;ffll&r isabetler vft.ki olmuş ve toplu 1 

Ayni rnahfıllcrde_ ~ ~ihet te-1 Ankara radyosunun verdiği bir halde bulunan nakliye vası-
barüz ctt!rtlmektedır .Kı, ı .. ·akta- malfımata göre, Siiveysc 26 A- taları hasara uğramL5tır. Bom· 
ki gtiçlükler, elde mcvcuıt ~et- mC'rik:ın gemisi gclmHtir. Bu ba \'C kuf'1iUn parçaları ~le en j 
rol nuktarı bakımından lngıl • a~iler harp malzemesiyle dolu aşağı bir d~ tayyaresı tah
tere:yi gayri mlisait vaziyete h.i<: bulunmakl:nclrr. Bunlar Anıeri- rip ooilmiş ve bir çokl7rı ~a ha· 
bir suretle soknııyacahtır. Fil- kannın Kı?..ıldenize giren ilk ka- sara -uğratılmıştır. lkı cluşman 
lınkika Irak petrol kuyularına~ fileyi tePkıl etmektedir. avcı tayyaresınin düşürüldüğü 
i •hsali, diğer mmtakalnrd ıkı zannedilmektedir. Bir İngiliz 
istihsale nazama zayıftır. frak tayyaresi üssüne döıunomiştir. 
1939 da 4 milyon ton petrol is- Almanya ·ıle lngiliz hava. kuvvetlen <lc:lıa 
ühsal edi3•ordu. lia.lbuki m~e. • sonra Moasker Elroşid ile Bağ 
ıa İran sonede l.O milyon, Hol· dat hava meydanını mitralyöz 
landa Hindistanı senede 8 mil.. ticaı·et ateşine tutmuşlardır. 
von Bomeo bir milyon, Mısır Bir tayyare yakılmış ve her 
S00

1

bin ton. Hindistan 300 bin tayyare meyda.n.ında en acıagı-. (Bat tarafı 1 loıcl aa~•fadıl ......., 
ton ıistihsal etmektedir. Bu su- ayni Mla.şma. hilkümlerJ dahilin . üçer tayyareye :ıaabctler vakı 
retle, petrol temin kolaylıkları, cı"..,, ı'tlıa.latta bulunmalc Urere ba- olmuştur. J Irakaki hfuiieelerin no!.icesi ne " 

ls o}a -:ık zı ithalat tacirleri de faaliyete Harp eSiri sayılan t~IWJer 
olursa o ~uu, -muazza.nı ı. j Baodat, 5 (a.a..) - Ofi: Garp 
kalmaktadır. geçmiş bulunmaktadır. Bwuar, 1 mmt:~ası k« "'-Rlldanlığı, enter-
trak lıükfımeU ıpeb'Ole el '.koydu I ba.şta çivi, b:uıyo takımları. por ne edilmiş olan bir mı.ktar ln-

Bnğdat, 5 (a.a.) _ Ofi: I selen e.~a olmak üzere Aıman-, giliz tebansın_ın harp ~iri mu~
Irak hükCınıeti ta.rafından n~ . !{adan sınai mamulat getirtmek melesine tabı 'l:utuıacagını bil-

ı·edilen bir tebliğde, hülcfunet re- niyetindedirler. dinniştir. · 
isinin karariyle "Irakiruı Potro- _ ._ Ankara ı adyo gaı.ctesinin 
leum Company,. şirketine a· .. - ..,. 1 __ • • • harl:>' fecaati bildirdiğine göre Şarki Eı·dünde 
tesisatta istihsalatın durdurul- ~ç~'.ı ~erme ın e-1 Em'ir Abdu11ah, Irak naibi \'C 

duğu bildirilmektedir. Petrolün n k~ olmuştur: Nuri ~ıı.i• naşe.mn kurnand:ısın-ı 

toplantısı 
Pipelinc '-'.asıtasiyle Hayfaya a· Vazıf-em sanhtir: Anavatanı- da (Hürriyet ordue.:n) namile 1 

kıtılması da dlll'durulmuştur. ımn 'kirletilmiş şerefini t.cmizle- kmrvet!er toplanmıstır. Moslco • ı' 
Bnzı tasfiyelmneler, Irn.k du- mek ve meşru :surette teşekkül va radvosunıın habC'r \'"rd'i'.-ine 

nununun ihtiyaçlarını temin et- etmiş bir hükiımetin idaresip • rfirc bu kuvv"tler Iraka geçe -
mek üzere faaliyetlerine devam de onu sulh içinde refaha isal rek Raı:;id Ali kuvvetle: ile harp 
edeceklf:rdir. etmek ıüzere vatanıma dönece • edecekleı·dir. 

Irak hükumeti tasa~ ted- ' ğim. Bu hainler çetesini kov- ANI• YE 
biri olmak üzere husu~ mües- ı~~k. ve sevg!li . n;e.m.leketi~ze ~ HAB B • 
seselere yapılan ben7.l11 satışı- hun'lyet ve ıstiklfılını yemden ı ı 
nın vesika usuliin? ~bi tutma- vermek için Ira.kın bütün ha- . Tayyare meydam ra'c
mağa lmrar vermıştir. kiki evlatlarına hitap cdiyo ·' .

1 
• • I ~ 

1rakia.n Petroleum Company- :n.ım. Yalnız ~ahsi menfaatleri- kında karı erımıze mt:' U· 
niıı 8<:nelik potrol istihsalatının ni düşünen yabancıların valrm-ı mat veriyoruz 
5 milvl ıı ll'm. oldugu hatırlatıl - ları ve -entrikaları ile size zor- fn 

dı 1 .AJans telgra an:ı..N~rit el • k 
m kta r. . la~ tahmil .olunan bu ı.ıa.r.ı;ıtc~i sık isnıi ge""'n (Fla.bla!li} •) 
Irak liml uaibinin be~ o_gullarm1?.ı ve karde.cılennı~ du- tayyare m '\ Jru ı İnrriltere Irak· 

Londra, 5 (n.n.) - Emir Ab- şününüz. Askerler, sükün içinde ta rnan ater devlet fa.tile J U· 

dül liih. Filistindc bir beyan- mevkilerinizc gidıniz ve orada luodumı sıral rclo. ln~ili 1 .. ta
nam neşrederek Raşit Aliye sükun içinde, bcnhn miistakil rafından meyJ :na g~tin1miı:ı hiı
kar 1 isvnn etmeleri için Iraklı. meşruti Irak lıükumctini yeni- tav\'a-re reevd mdır. (R!lb'n· 
ı~ hıi-. p •t.ıniş ve meşru llil· den tesisimi bekleyiniz. niye) meydanında t:\k 11en 

'lllijlerclir. Almanyanın beklediği müzaJw·· 
Sollum mıntakasında maki ı-eti göı ~eyen Mussolini için 

neli kun•etlerimiz yeniden fa hnfit bır taviz tetıkil edecektir. 
aliyet gö~ternıişlerdir. Müte · Aıuerikada ~ıer 
addit düşman müfrez~erlnc Va.şlngton, 5 (e.a.) - HitJe-
muvaffakıvctle hücum edilerel ıin nutku Vaşingtonda pclro.z a 
insan ve zırhlı ot.omobil itib:ırilc lfıka uyanuırnııŞa 'benziyor. Bir 
zayiat verdiı;lmiştir. çok khnse!eı· bu nutku Hitler'n 

Habeş.istaııra: Debulı bulge- Chıu"l?hille karşı beslodiğı in.fia
sinde Hind krtıı.ları 3 mayıstı Im bır ifadesi olarak teli\kki e--

1 
J<:mtadani ve Uletherti zaptct - , diyorlar. 
mişlerdir. Bu harekat csnasm- J Diğer bazı kimseler Bitlerin 
da çok üstün bir mevc~tla ya- nutlamda Aınnrikaya hücum e
pıl:ın düşmanın n~ukabıl ?ınr· deccğmi zannediyorlardı. i.,a· 
nızu tardedilıni§ diı§nıan bır su kat biitün hiicumlaruı Chu ... -
bavln 250 erbaş :ve eı· esir "er chille tevcih etmiş olması son 
miŞtir. v • _ Ahmm zaferlerının, Hiilcrin ga-

Dün Ambalagiye dogr~ ~ger 
1 

yderini :tahakkuk ettirmek lıu
mühinı mevziler zaptedilmış - sm .. unda. pek zayıf bir rol oyna-

1 tir. İleri harekatı mü.tema~ • ya.cağı hakikatini tebarüz ettir- 1 
sen terakki göstemı~kted~ . mektedir. Filhakika HitlCli kız 
Bir cok düşman asken teslım dıran nokta hakiki zafere ka
olrnustur. Bunlar henüz sayıla- vuşmak için İngiliz aclala.n mü 
mam~ır. Cenup ,bölgclcıindc dafaa~ını kırmak zaruretinden 
d;·"mlam takmeden kıto.larm":Z kurtulmmnıs bulunmasıdır. ı 
biitün bölgelerde )'eni terakki· ıs, içre& ~'isler 
ler lcaydetmişlerdir. Bern, 5 (a.a.) - Ofi Fransızl 

Alman tt.6mİ tebliği ajansı b.ldiriyor: 
Bertin 5 (a.a.) - Alman t.cb- Bitlerin nutkunda yabanCJ 

ı . v muşahitlcrin en ziyade dikkatim 
1 ıgı: l kül' k 

Bütün bu ha.rekatta hiç bir 
İngiliz tayyaresi kaybedi!rnc • 
mişs? de pazar gihıkü devriye 
hareka.tından iki acvı tayyare
si dönmemiştir. 'F'akat bunların 
pilotları kurtulnmstur. 
Şirnali Jmmilityu ııa ... a. h.üc.umn 

Luı dra, 5 (a..a.) - lngiliz ha· 
va ve dahili emniy~t nezaretle
rinin iP.hliği: 

Pa.zarı pazartesiye bağlıyan 
gece, düşman, şimali İrlanda 
mıntakası ilzeı ine 3İddetli bir 
havn hücumu yapnııstır. 
Düşmanın hav::ı. f a!iyeti !n

giltcrenin bir çt>k kı ımlan üze
riııd,... de büyük'mikyasta olmuş. 
tur. Esa.s hüeum, Mel sev nehri 
sahilleri de dahil olmak Ü07ere 
şimali garbi 111gilt.ere0 ine te\ cib 
edilmiştir. Bir çok nC\ktada yan 
gınlar çıkarılmış ve hasar vu -
lma getirilmiştir. Bir miktar 
da. ölü ve yaralı va~ır. 

Dığer mınt:ı.kal::ı.m yapılan 
dağınık hücumlar, az 7.ayiatı 
mucip olmuştur. 

Rooseveltin 
nutku Alman haTp tayyare teşe. t çe'kcn nokta, Alınanyaya uv· ı 

let•i dün gece şim:ıli İrlandada vctli bir istihsal temini için yeni 
mühim Belfast limanına mu · tedbirleri bildiren F.ısnudır va

9
ington, 5 (a.a.) _ B. Roo 

vaffa,dyctli bir hücumda b~lwı Bund ga~etesınin Bertin mu· S()Vclt, reis VVHsonun <loğdugu 
muşlardır. Bilhassa tcçhızatı habiri Hitleıin im s&Aüne fav- yeı· olan Stuutonda Jün bır nu. 
sanavi müesseseleri ile : ic~?rs kallide bir ehemmiyet atfetmek- tuk söylemiş ve ezcfünle demiş-
tezO'fıhlat'ında muazzam ın(ıl. k· ied.:.r. tir ki: 
lar \re bir çok büviik y~ıgınlar Mo.ıhaoire nazaran, Bitler A- _ Ameı ikan milleti. dün~ a· 
mUnahede edilmistir. Liınanrla m.crikanın maddi yn:rdnn.ının İn da dcmokras.nin. mevcudiyeti id~irlenmis bulunan dört a~ıi- gifü mtık:ı.vem~ti i~~ . mü~im çin evvelce çarpı ·mıştır ve dai· 
d"' yan~n!ar çıkmı!'::tır. Dı~cr bir un.ııur :teşkil ettigını anla - ma yeniden çarpışmaga bazır· 
har.n ta~'l"P teşekkülleri İngi- maktadır. dı r JJ-- bl ~ 

Hz g:ı.rp sa.hill rinde u unan Buna bınaendir ki, Almnn is· Wilsoıı, demokrasinin ıinfirad 
bahriye tezgabln.rıuı bombarclı- tihsalini takviye etmek \'€ silah içinde ~·W?ıyr.nuyaca::;ını ogıcn -
man etmifi ve .Mereey mıntaka- jronlini a.rtbrnıak için yeni ted- miııtir. Wilsonun bu düşüncesini 
SJnda bir gece cv,·ell:i. h_ücnm ·' b;rlerin elzem ol.juğu kann.atin- ve imanını tebcil edelim. 
Inrdaıı beri kısm 'n hala yan- · dedir. Almanya .te;;lihat sahasın B. Roosevclt, Wilsonun doğ~akta olan tesh;aw tam isabet- <f:t haHt. elinde buluııdnrduğu n.- muş olduğu evi hürriyetin yeni 
ler kayd('vlemi~lerdir. vansı muhafaza. etmek ve za - bir mabedi olarak ilan etnıi'1 ve 

Di"er hJ.vn hücnmlan Hart • nı .. nın .-olünii oynamasına mü - sözlerine devamla dcmistir ki: 
lepoÔI civarında bulunnn silfılı 1 sasde c·tmemek için ga)Telterini _ Bu hareketle, bizim iri . 
fabrika1arn a ve 1usuric~ il{' <'n son hadde çıkarmaktadır. mizdc bulunan imanı dünyada 
Plvmouth limru1larmın tcsı53 - Hıl'er nutkunda Amc:-ikun hürriyete ,.e açmokrn ·iy<' ima· 
tına tevcih edilmhıtiT. I yardımına rağmen lngiltc_rcy~ nımı?..ı, .;adıkruıe bir surctt bil· 

tngiliz sahilleri acıM:ınn~n imha gayretinin _çok tehl~?1ı dir iyoııız. 
baro tav ·a.releri cermıtı "1 000 bir te;:ebbiis olduguna. kcndısı - Bu imruı, uğı wıda evvelrc 
tonluk dört ticaret gemisini Vi' rıindc> kani buhınduğunu ve çarpıstıf;'1ll1ız ve mevcudiyeti 
bir :rıuhribi batırnıı ~la.r.-iır. ,.,. •. ı fakat şimdi artık bu tesebbü~c için yt>nidcn Garpısroağ:ı claı 1ıa 
\•ari.>lcr bundan basJ.rs diirC'r b s• mnıcı ka.d:ır devam icap ede- hazır bulundu<{tımuz bir im.m • 
hü ,.m, tica -et g('m~sini 'bomb":· ceğini ilı< .ıs ct.mi.ştir. ı dır. 
dıman ederek ciddi bı~aru ug- · 'd Denıokrasinm bu~inkii ihti -
ratnuslardır. Yoni Kızıı~u 1 3f'O l laft1n muzcı.ffer ç·lrn.caitına ımn-

lngilterede bir ta'\<-Vıtre me,·· l U 1 W U :f 'ti mm vardır. Biltün tarih p- ·• te· 
d~nı a yanı1an bir Mkum ('S· ~ t• ri\"oı· ki b".;er 1&kı, vrıhız ınr:.c.ni 
nasında verıdc <iuı~n t vv '(

1 
• uti"Ctl ı kıyme1'<.'ri ·tak\'ıyc "uiifi 7.a • 

tahrip Pdilmiij ve k""Mpln.t ii~· 1 J mn.'.'1 hahiki manasilt• t •rn1 l,; ct-
uctrol d"polarmd:ı yan~ınlrır ~1 

... L\.ııkıı.~a, 5 (:ı.a.) - ~?Jlay miştir. Tek itim:ı 'IP.!.'1 ıı .l.ıl 1 en 
karılını~lır. cl'mtyErti umumi merkezınderı bağlamış olan bedbaht ıruHcllcr, 

~i·nnli Afrik~rl;ı toplarımızı bildirilrni tir: sonunda muhakkak -ıırcttr kı • 
Tobruk önünde İngiliz nnılmbil Bugün yapılan Kızılay umıı : Jıcla ölmiişlerdfr. Maddi kuvvet, 
hücuml~rını niiskiirtnıilslcrdir mi mcrkez.i toplantı::Hnda heyeti dnimi surette rnane• i klt\.'Yc-iin 

Tuna filotilası Tunada .seyrü • ide.re reis ve azala.rlna aşağıda· darbesine hiç bir zaman muka-
sefer eden gemil<'rc mavnlerden ki Y.C\'at int"hup c-dilmis1crdir. vcmet edemez. 
serbest olan yollar temin et - Rana 'Tnrhan, l<-tanbul mcbu- -------
n•i.:;tir. su (to.!ı~L Hasan ~:ı.ka '!'rnbzon f 

rı·•sman dün de J'"e-<"e ne de/ m ~busu (ikinci ı cis). Cem~I ~Jv: 
t!i. •ıdih Alma.n t"PrttMnn Uze - badın Tekir<lağı mebusu (lkın<'ı 
rlnd" harn faaliyetlerinde bu -ı rcls). Dr. ASJm Arar, Şıh~at :,re kim ti yeniden tesis için Jr-,Jrn Yaşasın Kral Faysal.,, (8000) kcdar ye~·li 1rn1''~ 'il " 

dbneceğİni tcm'n e~ lemiştir. Şarki tlrdiinde manidar yordu Bnnlarl'l Jk mc-tb .ıu re-
Emir Abdül llah, bu bcyanna- bir · al t simde r.-örülmekt,. l:r. 

J mmn.nııştır. lrtimai Muavenet VC'ltaleti ınus 
~- -w ==·PO nw te?.arı (umumi 'kfıtip, Kemal 
ir ;ı <" miş oldukları ('n Jüyük z~im Sune>l, Türkiy<" C. Merkez 
t vvaı .. meyda.m olmakla ma - ba•ı!rnsı Umum Müdürü fMu • 
rufhrr. hr.r;rhe mürnkibi), N~ki Cevad 

Esbak Kastamoni Sulh ha
kimi merhum Bay G. Jibin 
k<:rimelcri ve Veni Sabah 
"a.7A. tc:si idare Müdürii Bay 

ıne inde czci.iınle şöyle demek- ZIY e · lnt"Jt:erc rııa ·d. t~-r ;, vlc.,. ola· 
i.c<.lir: l Kahir~! 5 (a.a.) - öpeı~.il .71 Tak ... r.~cta 'bul .. nda- 1 i vii 

<liğine t7ore, Cumartesı guııu cude fTM;irilmi~ o'"n b üıyv.-.ı-e " Bir askeri tiranlar grupu k" .Rrcl.. r.ı • • Ad ilah ~ · · • · li 'l<) Şar ı u un ~mırı u · meydaın I ak h · ~u • t:• ..... yahanı.;ı momlrucetl<'.re satılmış tarafından yeğeni Il'ak sabık 1 yılında meml ı n ırl ., ·ını 
R.ı.şit \linin ve digcr kimse!e · / kral naibi Emir Abdili .llih şe-: bizzat deruh<'E' l ıl ten or. a 
rin -cürüm şeriki olmuş ve fena refine Yerilen bir öule ziyafetin-ı• Iraklıların mni lr :ı •n ydrın -n· Uorle hareket ederek genç "' \ e "E.'VgiJi kralınız y~enimin de, !l'aktalti Vaziyet ciddi bir lart olmuc;tur. 
~ ı t!l mukaddes vazifemden tctkika tabi tutulmu.ştur. .Bu (llubl .,j .,,., 

...... B ' o .. <rJı• zı·,~afetine, bir Jrak sabık me0:ı.hc:'~inoe <'vı. ı, benı <' bitle nyırmı:;ıır. .mıa..rm ~ ., 
fP ıa 1. :siri 8.lbnda asil lr:ık t ll n zın il~ Iraklı şefler· ve Şarki la h clo1n b'ı· ,.. .. , P l 

t rakları, yalanlar ve sahtcı.· ı' { 1
1 U~ ve F.ila.ti~ Arf1P şefleri j ib~ret o1"n hıı t~' v ·' 

1 larla zehirleluniş ve sullıı.irı cL iJtırak eyle.ınişlerdir. J:ngili.7Jrrin lng:.terc 

Frrh1 .. .,,;ye) mevdamnrla tt'l -
1 

Altkenna.n. Zinuı.t V-ekideti mü-
e-iii ,.f' Irak tnyyarecilcrine f'.wirl<'ı'inden (ve?.n~ mür.akibi), 
m ,, .. ~ l.ıirı~hırda.n m-R~da me>y Dr. ffüsamettin Kural Ağn me-j 
o nı:l. : ·r ı .. m lilen <2000) busu {a7,a). 

b 
Snlih Karaca.o\aJımn teıyze-
zadcleri J3 ~an Sadhe ile 
Kıbrıs nshnhi aı:tlakinden 
B Hfarnvalı , ı B y •r .. .-y 
fik'in mahdumu Hulnık T. -
Jel>C'lcrindeıı Bay Fuat Üne· 
lin dünkü gün akitleri E
minonü evlenme memurlu
.ğunda icra ea:tmiştir. Ken
dil<!rine saadetler diler ru1P 

oru f :ı ·.. vcrli isrL'llin \•e var - ._,;..a;,,;;..;.;::;;.;, ~--=...,·--~~
d '1l 1ın ~ı~<ı.ile> ikamıo+Jerine raplar, Asüriler, Hin~iler, Çin
mnlı tf" ··at ''Üc:ud~ .,.eti?il - liler de ,·ardı ve bil yuy.den tay-

1 
m• ... ~ ·r ki bun!ar n ailelerile bir- yare meydanı biraz da. her ırkın 
UltU- ?Tlt'C'mu Vı"'ldmu (8000) e kar&fiaştığl yarı Avrupai., yan 
vr.ırm ~mdır. (Hft.blaniyel mey- Asyai bir ka-~ba ma.nzarası.nı ı 
d.~11rnrh. y<-rleı,mü;ı khnselar A.·1 alnnşt:?r. '-------------....: 

cl'radım :t1>hrik e< riz. 
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Havvanlaşan kadın 
( B-. t•rafı 4 Ünci Nyflldlll) 

bir görüş za.viyesinden olmakla 
a.oo Pı ozram 
8.03 l!alıcrler 

bcrahcc ayni suali kendi kendine 8.18 Müzik 
sorup duruyordu. Çünkü ihti - 1.45 Ev kadını 

l 8.30 Konuşma 

18.45 Müzik 
19.00 Müzık 

19.30 Haberler 

~~PARA 
HAYAT YARlŞlNlli 

DİAEKSİYONUOUA 
Yazan: M. Fahrettin PAKKAN yar deniz kurdu ne yapıp yapıp 

kıymetli defineye tesahüp etmek 
hırsına kapılmıştı. Bir akşam 
mürettebatını çağırdı ve: 

* 
19."-5 Konuşma 

u.~o Müı.lk 

-1 
Bir trendeyiz .. Katar, mecra-ı 

aına alışmış coşkun bir ırmak 
gibi rayların üzerin<len kayı · · 
yor .. Kompartiman penceresin· 
den dışarıya bakıyorum, kara
k:Jş, ölgün tabiatı kefenlemiş, 
her taraf bembeyaz ,etrafımızda 
dönen karlı yamaçları geçiyor, 
tepesi dumanlı dağlara yakla -
eıyor, zaman zaman uzaklaşı . 
yoruz .. Hat boyunda ağaçlıklara 
rruılıyoruz, yapraksız ağaçlar, 
çıplak ağaçlar, o k-adar manasız 
görünüyorlarUı k~ manzaraları 
insart'il Meta hüzün verıyor. 

Kompartimanda, ben, bir O<' 
erkek ile b<:~aber, sekiz, dokuz 
yaşlannC:.ı bir çcx•uk olmak Ü· 
zere ü~ kişiyiz. 

Tckt't'leklerin raylar üzerin· 
deh devrelerinden çıkan gü -
rültUy~ kendimizi kaptırmış, öy
lece ccyahat ediyoruz. 

Çcx·uk. ar:ısını "baln,. <liyc~. 
büktı.~ı mccıruadnn bir resim 
göst~riyor, i~J.~ ahyor, sonra 
tekr--:r yapl'akları Ç.Jvirrne.:Te ve 
rcs;mh"ine 1:-ıkmıya de\ nın e
diyor, elindel..:i mecmu . ..ı. il~ eğlt:"
nirken çocuğun, gözleri. c bir 
y:...rgu~.ı!w!r ~cld\. mctn:ıua <l!~le -
rinın ü;:•!Tİnc düştü, ba.00."1 ~o
cu(lun 1 t)ı.ıdu<"hlnu f, 1rlince, be .. 
nim yı ·zümı; baldı, güll•rek: 

- C.1c:uklnk, dedi. 
- l~ve+, ya,·runun ~özleri yo-

mlr.. ur, dt'ı ııı. 
Rm. ·ı. oı<u ra 1ıat C< leb;l •Psi 

için, yıı ··~~ '< ltu)':a y~rl" t r
di. J · cnbı 1 ı ırıdaıı aldı. Ko
yu kc .. , l , • hafif bukle
ler halir.de, anlının ~z '1e du
ki!:uy< re. 

ll .. ~.ı.u iJir un .~-.rz.Jcrnıı ,...,.ı ~ -
Dl!n v.ır :i. n,, ·nı çehrcs nelen 
ay~ l " ..ı.. ~;onra d<"r ıl 
bir n 'fe:. alcı. \ «.·t....wbin ı~ . cı-
ka.rd.!~11 ta;~ • rıt ev"'t·l~ b"-'11~ 
ur.atarak: 

- B;r sı~r.:ı. y 1{n1az rrıs:nız '! 
ue<li. 

l~on1 ... t'iman a.ı·kaUa:·aın, o
tuz, otuz h-ş yı.şla:ırJla g u
nen ciddi, ağı•· ba~lı bır ı ,~na 
hen;nl ı lu. munlaz'lm ı 
tilmiş r , ~h l:.ıyı! la ı, ·ı lı 

çehı esine r.yrı bir v ktı.r ' 
yor. sat·t ı·e s;;.kiıı ba'•ı~hn,1da 
e!ernb1 açık iL le i <'h 'JI • ~ r iu 
Sesinin ahc n~ .H c. ~:ı.• lİ ın.-·ın 
!ara mahstL• lıi yunıu aklık 
vardı. 

Sigar ılaı ını: .. ın rL ... man~ kon1-
partım.aııı hatif ·~ lendıriyor -
du. I 

Katar, karhrla örtülii v"si 
bir arazinin ort.ısın!, ~"3. vaı 
solgun gıin li ufk~ -do,~- u u
ÇU\Ordu. 

Bazi çuk r L~r ~Lr2"Tn,rı or
ta~ n(3, k-ır!a 'l gömülıı ÜS g:bi 
biı· köy rrntlı or, kah bir cla
ğın cic::";lne tınn nmıs Z31U'ını 
veren, bir kns.ıb ıvı ı- ıv ı .ıı. 
Basık evl ;.iniı karlı b f .. ıl'i.rın .. 
<lan yıi'tselen dU'll ır.. r l:.ı0 , 
f,.,;ıJalaı·la g-iiz..len .-ıilin )orılu. 

• • • 1 

mıı.ıp tn. wı. ark.ulaşımla 
zam ıı lı .•ı: ı r < st 
lubuı 1 11 .. · •cn.ı.: 

./\k m :,cmeg :ı, ·ıbcr ye -
d;I r le, kcıll\<'lcr ı~i i i • 
yor l ı kı, ~orır. mm nı ıı ec-
rine k d 0ın n r.ıuhc- uldu-
ğunu V" z l!nan rktaki 
ın t t' criPı.le çnlı1ttğın1 
tt l ttı. \• 1 l\.P etti· 

- - rn.n1 ~ k Z S0!1C 0'UV >r ki, 
l•t nhulu dan. ,i. 

l- <: \ .kıt bulama. tınız 
mı7. 

V kıt b •1 .,-; dım dl'ö-il, 
fakat tı n o " den ' nl ·'u:-n 
h'r rlahca. <ll;nııı rr et iı"'t. .. ~ çık .. 
c-• 'tıın. 

lfayrc '' ordurrı: 
" - . 

Yann.ı vt 1r · .n ya'.Ttıqun3 

nemli guzlN i; iP J]C", or. · m 
saçlarını ok.._..adl. l \ t .. J, uatıa •iö
ncrek k,..Jerlı 1'i · S<'Jle: 

J;;vel, de1 , bu daha dun · 
meını;k üzere çıkmıatıyy; 

- Af tıuyu n q .z, ,.., :c. ~~ et-
tim bun ın seb h.ni ;;uuuama 
m iİtiaade eder ınısıuiz ., 

Uu 5Ual onu lıll nn dit..;üntlür~ 
düve : · 

- - Sebebi sa.dt-'Ce bır ihanet 
davası ve içıiın.ı.i bir yarn acı
sıdır, d "1i ve anlattı: 

Ilk mektebe devam ederken 
babam hwata guzlcrini kar·.ı -
ctı .. Tah.3-'le annemin ynrdımi!e 
devam edebilelim. İstikbaHıni 
kazandım. r.oey<lana çıktığım 
zaman, zavallı o.nn~m <le benden 
ebc<li olarak ayrıldı. Hayatı hep 
böyle ıstırap diye tanımıştım . 
Bir ~ün olsun saaclet kelimesinı 
bile hatırlamadun.Evin bo~iuğıı 
hayatımın boşluğunıı karışm1Ş 
ve giderilmez bir yalnızlık içeri· 
ııinıi<ı beni bırakıru.ştı. / 

-
Omribnün öyle devam etmi

yecegıııı düşünüyordum, ne 
gün olsa herkes gibi bir kadınla 
ha.yatımı birleşLlrecektim. Fa
kat bu nastl? Ve ne zaman ola- 1 
lacaktı bunu bilmiyordum. 1 

Netice, kader emrini vermiş o
lacak .. Davet edlidğim bir çay. 
ziyafetinde Lamia isminde güzel 
bir kızla tanıştık, oldukça tah
sili yerinde bir yuvayı mesut 
edecek bilgisi me·..-cuttu. J 

Bu taruşma hayatımızın bir - , 
!eşmesine kili gelmişti. Çok 
geçmeden güze! bir aile yuvası 
kurmuş ve saadetimizin temiz 
havası içinde mesut yaşıyorduk. 

Geçirdiğim uzun gönül ıstı
raplarından son.ro, bana ismini 
bile hatırlamadı~'IID saadeti bah
şeden ~e karşı daima bir 
minnet duyuyor, onun her ist.e-
diğini bila tereddüt ynme ge- 1! 
tirmekten zevkalıyor<lum. 

Saadetimi her şeyden kıska
nı:or ve eşimin en ufak hisl 'ri
ne bile hüımet ediyor, tom.ımile 
cnu için ya.~dığtmı sanıyor
dum. Bir aile toplantısı olsa, o
nu d•nsa kaldırsalar, hemen kal 
biınin yandığını hisse<l~r, içimde 
korkunr, da.i;fara tırmanmağa 
h""zıı-}anan bir sevvah.ln csraİ-lı 
korkusunu duynrclım. 

Aradan çok gcrmc<J.,n haya -
t:n <.n güzel hc<liyesini k:ızan -
mı~tık. 

S~ziinUn bur:ıc·,ına g·~ldi·~i 1 ... ı.· 
rr "1, y nınrI:' oynayıın c.1cu~!u
n:.ı baktı. lı:ı::a ı!önerk. 

- İşte, derli, Tur 'tldunıuz 
l~ ·1yaya g .. ı: ~ıştı F'akat, "tabi
atte iyi ~··\ •,·ri l:ıskanan ır,izli 

biı" kııvvel ya.''Y'" .,. 
R;r köprü ınşa.Eını iiıer:m~ 

alı.· tım. 1" t bitir~n ed' -ı 
F,. c::ı halde hastalandım. B·.ına 
ra ;men va.t.ifemiıı ba-=ı·ıd:ın ay· 
n'ınadım. çaltştım DOndil;".ilrn 
z:..man sıhhatçe t.:ık peri~andım. 

- Çocuklar, d~'Cli, beni din
lerseniz defineyi (Kokos) ada
sına nakledelim. Du adadan mü
nruıip bir yer bulamayız. Ve mü

12.30 Program 
12.33 Müı.lk 

12.50 Haberler 
13.05 Müzik 
13.20 Müzik 

* 

20.15 Radyo 
gaıetesi 

20.4.5 Müzik 
21.30 Konuş.ına 

21.45 Müzik 

rettabatını teşkil eden serseri - ıs.oo Program 
!eri ve haydutları hücuma ha- 18.03 Müzik 

22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
23 .25 Kaıpanıı 

zırlamak için onlara bol bol is-,============= 
pirtolu içlıi dağıttırdı. 

Filvaki bir gece kamaraların- 1 0ğlunu yaralayan 
dıı gafil avlanan yolcular gık, b b dıo 
de!!ıeye vakit bulamadan mü- a a a ı.ıyeye 
17ttebatın yat:aganları altınd:ı verildi 
bırer bırrr cansız yere serıldi
Jeı, cesetler denize aWdı ve bu 
suri!Ue (Lima) nın kıymetli de
finesi (Mary - Dear) ın zorba 
mürettebe.tiyle katil kaptanının 
malı oldu. 

Artık defineyi ornin bir yere 
nakletmekten ve oraya gömmek 
ten baş1.a yapacak l:.ir iş kalmı
yordu. 

(Mary - Dear) ın kaptanı ve 
mıiretlebatı bu (Lima) dcfine
sıyle iktifa edecek tıynette mah
luklar değiluil~r. İşi azıtarak a
dama.1<ıllı korsanlığa başladı -
far. Llı.kin günün birinde (Es
piegle) ismindeki Fransız fırka
teyni ile karşılaşarak esir düş
tüle~ v' o zamanın adeti ve<; hi
le Fransız harp gemisinin se
r.?nler.ne boyun!:i.:ından asılıp' 
ir.lam edilmek surPtiylc cezala
rım 'mldular. Maamafih kap -
tan l 'l'hoın..~on) la ikinci kap
tıı nı hayatlarını kurtarmak için 
defineden ba:1setmisler ve can
ları bağışlandığı t:ı.k<lirde defi
ı:eyi gömdükleri yeri ifşa ede
C('k)erini söylemişlerdi. 

Evvellri gün Galatada Arap 
camiinde 3 numaralı kahvede 
gördüğü oğlunu bıçakla yaralı
yan Ahmet dün adliyeye veril -
miş, Sultanahmet birinci sulh 
cezada sorr;usunu müteakıp 
mahfuzen müddeiumumiliğe ia
de edilmistir. 

Suçlu oorgusu yamlırken de
miştir ki: 

- Onu oyun oynarken gör -
düm. Kumara b-ısladığmı söy
lüyorlardı. Gel seni eve götü· ı 
reyim dedim. Bana karsı geldi. 
Götiirürsen döversin decli. Ben 
onun bu kadar kar0 ı gelmesine 
dava.namadım. Gözüm kızdı 
çektim bı~ağımı vurdum. 

Mahkeme rivaseti yaralı hak
kında kat'i ve svib raııor veril
medi~inden suçluyu serbest bı
rakarrıaclı, mevcuden m;iddeiu
mumiliğe iade etti. 

Meyhaneciyi 
yaralay~n tevkif 

e dildi 

İıM2niıtİ IİUll ii BMtl(ASUID A 
IKRAMW~İ ~5AI"' ıtıoÇAA 

rT. İŞ BANKASI"\ 
Küçük tasarruf ,
hesapları 1941 

_____ :---
Satılık Köknar tomruğu 

Devlet orman işletmesi Tarsus 
bölge şefliğinden: 

1 RAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 

1 ACustos; 3 lkincitetrln 
tarihle rinde yıpıllr. 

1941 iK,~AMİfHERİ 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Liı·a 

3 > 1000 > = ~000.- > 
2 • 750 > = 1500.- • 
4 • 
8 • 
35 > 

BO > 
300 > 

500 
2'.\0 
100 
50 
20 

• 
> 
> 

• 
> 

= 2000.- > 
= 2000.- • 
= 3509.- • 
= 4ryno.- • 
== Sl•OO.- > 

1 - Güreş Xaranlıkdcre ormanları.nda at.aıktada mıeYCat 2081 adet mu•' 
dili •6:15• metre küp •f40> desimetre küp lolllrnar toınrul)u açık artııfl"' 
ile oatılacakbr. 

2 - Tomrukların bacimleri bbal<ıım - lw4ur ;;-ı...ıe.ı hesap~ 
mışt.ır. 

3 - Tomruklara ait satı, şartnaır,.; A.nluırada Or"'8l\ Umum Jdll-' 
dürlüğünde Mersin ve lsbnbul Ol1narı cevi:rp müdiirtüklffile Ta.-suıı or-' 
man bölge fefliği.;.de g6rillebilir. 

4 - Tomnıkla.rın beher metre küpıünöa m.ubama:aea bedeli .ekiz Jirt' 
dır. 

5 - İBW!ldllerln ıı. 1.5 pey akç .. ile ll2/5/941 pertembe günü saat <1fJ 
beşte Tarowı ormo" bölge ~elliğine müracaatları. (2380) (340') 

iLAN 
Sultaıuıhmet U~üncü 

Hukuk !lahkemftlinden: 

sıılh 11 istanbul Lerazım amirlili sahnalma tmisyonunrlan 1 =------------.....;... ______ __;,, ____ __,. 
Bayram Yavuz ile Mustafa 

kaptanın şayian ve müştereken 
mutasarrıf oldukkı.n İstanbul 
limanına kayıtlı 845 sicil nu
maralı ve 30 - 37 rusum tonila
tolu Keşkül isimli Yelkenli ka
yığın izalei şuyuu zımınında fu
ruhtu tekarrür ederek müzaye
deye vazolunmuştur. Kıymeti 
muh1lmmenesi 3348 lira 10 ku
ru~tur. Mezkur kayık Kasımpa
ııada vapur iskelesinin yanında 
ki iskeleye kıçtan bağlıdır. Ev
saf ve demirbaş eşyası dosya -
sında mevcut ehlivukuf raporun
da yazıldır. 

Birinci açrk arttırması 30.5.941 
tarihine müsadif cuma günü sa
at 14 den 16 ya kadaı· icra olu
nacaktır. Kıymeti muhammene
sinin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdirde o gün ihalei kat'iye-

Kordonilf! blrliltte !(){) ack>t avcı borusu alınacaktır. Poıarlıkla eksilt"'"' 
7/5/1941 çarııamba flinü saat 14.30 da Tophanede Lv. ~mirliği satın •""' 
komisyonunda yapılacakbr. Beherinin tahmin bedeli 14 lira k.at'l temin:ıU 
210 liradır. Nümune&i komisyonda Pülür. T•liplerin belli vakitte kornis• 
yona gelmeleri. (1118 - 3424) 

Adet 

3 
1 

1 

••• 
ilik makinesi. 
Dört delikli dülme ınelıı:lneot. 
Pontariz makine<JI. 
Çift iğne mak.ineoi. 

2 Stopsuz. motör. 1 
Yukarıda yazılı makineler alınacaktır. Pazarlıkla (ksiıtm~i 7/5/l~ 

car~amba günü saat 15.30 da TophanedC" Lv. Amirligi satın alma komıs1ı1' 
nunda yapılacaktır. Taliplerin kataloj, ve kafi teminatlarile belli vaır:it1' 
komisyona ırelmeleri. ( 1117 - 3425) 

••• 
Aşağıda yaz.ıh üç kalem muytabiye alınacaktır. MUteahhit nam ve 

11~ 
sabtna paı:arlıkla ek.silbnesi 12/5/941 pazartesi günü saat 14.30 da Torıı:;, 
nede Lv. Amirliği satın alına kom:syonund.a yapıl<:ıcaktır. tsteklilcri11 147 J~ 
ra kat1 teminatlarile belli vakilW komisyona gclıneleri. Nümune ve ~r 
namesi komisyonunda görülür. 

Miktarı 

Adet Cinai ( A rkaM ''" ) 
~--- V'V"V'V 

Sayfiyeye 
gidiJ;oruz 

Bu iki haydut F cansızları fil
vaki (Kokos) adasına kadar 1 getirdilerse de adaya ayak ba
sar basmaz bir kolavmı bııl>ıp 
sıvı~tılar. Bu iki serseriyi Ada
:1111 !Z"Ümrah ve melızu.ı orma.n ~ 

lıkhrında aray,., ele geçirmek 
mii•;kiilün müs•· ili bir isti. Ri· 
naenolcyh (Epiegle) de il<i fi
rariı1iıı adanın vahşi ve balta 
g,lrroemiş ormanlıktan arasinda 

ı geberip gitıniş ola.caklarına ka- ı 
ni c>lanık adadan ayrıldı ve yo
hına de,·am etti. 

Kııledibinde meyha'leci Mena· 
hımin dükkaıuna içmek üzere 
gelen tabakçı Muiz Levi ile Mey. 
haneci ara!'lnda eski bir busu· 
met scıilti ile kavga cıkmış vo 1 

Menahimi a.iiır surette bıçakla 1 

yaralayan Muiz Levi yakslarak 
ailiyeye veri:miştir. Dün birirıci I 
sullı ceza mahkemesinde sorgu -
sıuıu müteakıp tevkif edilınil}- . 
tir. 

Muhtekir bir ku· 
ma~cı tevkif 

oh•ndu 

si yapılacaktır Bulmadığı tak
dirde en son arttıranın taahhü
dü baki kahnak üzere on gün 
müddetle temdit edilerek ikinci 
aı;ık arttırması 9.6.941 tarilıin
ne m üsadif pazartesi giinü s-.ıat 1 

7R9 
449 

1000 

Kaşağı. 

Tımar fırçası 

Gd>ce. 

(Ba1 tart-fi 4 Ufleü sayfada) 

şiı-1.IU<iııden istJfade edin de ı;on 
rae.ını düş\inmcyin artık! .. 

nu gıııptan aynlıp biraz il~•i
yc doğru vürildiıın .. Iki mütc!rn
it s:garlaruıı tellen "ire tellcndire 
konuşuyorlardı. Bir tanesı u 
esna.da: 

Aıizim diyordu . Ben bu 
ışe O kad~r Se\iruy rum ki .. a
deta t~mbellikte•1 kuıi.ulac·ıV,ız 
gibı gcliyorda 'çime bır sevine 
<ic!uyor.. 

1 

Oteki islifhamkar bir bakış
l:ı yüzüne döııı.lii ve dıınım·:l
dı. 

-Ne gibi? 
Şu İstanbul 5del;ı mis

v n', r tckkes:w brnziyoı !ar. Ya
lı ıt ta b:r panayır yerine .. lkr 
t -'? ba."1ııd1 bir tane kahve; 
g· wıu var .. lnc":m bıınlara bir 
kere alı~tı mı. Al~;ıhın günü u
:-c::.Ja-:m.. Otur, otı,r, pi!1t.!dc 
rlJr .. Yahut"' .ıdı!l' ba;,ında hir 
e~Jencc yer v"r. dine.'llal::ır, tı
yatrolar: he!c bundan svnra vaz 
ıncvsi mı ya .. Her sokak arasın
d:t uile bır a<;ıI\ R !leına :~uru· 
1 o•ak.. Ba.o.'t~n başa bütill' !~
tanbul bit- r anayır yerırıe dene
cek.. 1 

- Elıhhh? 

- Su<le biz oL'lak ne iı<e 
Fakut l'iı <le çolıı~t çoct.k bvıla
ra cl,ıJanLlt ı:..ıı, ti.ayan kcscyl' ... 
P.· k altından k.ik ıbilir ırj~in? 
F· kat r;i~c!.i i"''d ~C'Jiıniı. yc.rde 
nr. höy 1~ lx:l ... :nC'rua .. ne gazi!l.o, 
ne de kah\'C bula.biliriz. Bir here 
n1nsraf yarı yarıya azalır. Sun
ra hombo.~ otıırm· ktan <la sı
kılınca hiç olmaz,;a insan tıı
vutu, ördekti, kazdı, bun!~ ;m 
yumıi.lamaları, civciv yapma - . 
!arı filfın diyerek meşgul olma
ğa baş!~. Yeni bir f,l~mo, yeni 
b'r çalışmıya giri~mi~ o!'1ruz. 

Diğer ihtiyarda ise bu ka
dar nikbinlik ,hosgöril~lük yok 
tu galiba ki o ba.5llll ::;:tl!ıy3 sal

lıya· 1 
- Bırak Allabını seversen, 

dedi. Ben de bir r;ey söyleyecek• 
sin zannettim. Oralarda asıl ta
vuklar, ördekler, kazlaı· değ-il; 
o sükun ve huzur içinde bizim 1 

g·~linler, kızlar. damıttlar, mah
dumlar yumurtlamıya başlar -
!arsa asıl masr:<fın kapısını ar
dın.a kadar aç-ırsın da :rörür
sün .. Haaa. .1'1 k.. o zaman boş 
da oturmayız işte.. Çüııkü yeni 
tıebci<Jerin beşiklerini sallamak 1 

Halbuki \ Thomsonı adaya çı
ktll<'a kendisine bir pay av•ıına
rna.k için ı,uiki cürmünü de öldü 
rerek ortadJ.n kaldırmış ve bir 
kolayını bulup adadan karınıya 
muvaffak olmuştu. 

Dlil<kanına koyduğu etiketle· 14 den 16 ya kadar icra kılına- 11 
cak ve o gün en çok arttırana 1 

rın fiyat mürakabe komisyonu- ihale edilecektir. !pot.ek sahibi 
nun koyduğu fiy• tlardan yük- alacaklılarla diğe~ alakadarların 1 
sek olduğu görillen Sultanhama 

::enelerden sonia mında kuma.<ıı:ı Nesi:n Nahom işbu kayık üzerindeki haklarını 
di\ , ~.sliye ikinci asliye cezaya hususiyle faiz ve masrafa dair 

Kaptan (Thoın.'lOn) un izine ve. ılmiş ve yapılan duruşmada olan iddialarını evrakı müsbite-
biı· d:-ha anc-ık (18-17) yılında tevkif edilmiştir. !eriyle on beş gün içinde bildir-
rast!ıyoruz. O yıl içinde bu ka- meleri lazımdır. Aksi halde 
'"'rlcıııniş haydut Kc1tin~ is- ' / 1 haklan liman sicilleriyle sabit 
mın le biri·:iyle t.muşmış, ona · Askerlik iş eri olınadıkça satış bedelinin pay-
sırnnı açarak defineyi birlikte ____________ _, Jaşmıısından hariç kalacaklar -

çık:ı.rmalarıru teklif etmi~, ıa,.

1 
Eminönü As. ş. sinden: dır. Müterakim bi!Uınwn Yeıgi-

kin o arııltk lıastalan'1rn.!< yata- !er ve liman ve fener rusumu Yedek Lv. As. Tgm. Hasan 
ğa dü..o;ınü.~ ve nihayet arkada - Hulusi oğlu Ahmet Sami 317 1 hissedarlara ve del!iliye ve iha-
sına (Kokos) adasının bir h3rita le pulu ve liman ferag" har~ıarı 

h · Girit (30370) ' 
s!nı tevdi ettikten sonra ank s 

1 
Yedek Lv. Tğm. Şakir oğlu müşteriye aittir. Satış peşin 

giiz!erini bu fani dün~:aya a-

1 

C'sman Nuri Koymaz.dağ 320 para ile ve liman kaydı muci-
paml'tı. ı hince icra ve iflas kanununa 

b 
tsı,~rta (32217) 

Mı ımafih (Thomson) un ı- Yedek P. Tğm. Ahmet oğlu l tevfikan icra edilecElktir. Art-
rakt:ğ-ı harita pek ipt;doi ve İsmail Hakkı ( 19493). tırma şartnamesi işba ilan t.nr!
müphı>m t•ldıı<tınıdaıı '1 ··ne, bir İstihkam Yzb. Hamza Remzi hinden itibaren malıkeme di -

(1127 - 3405) ....lı 

komis1nnun1 ın ::J 
Marmai"a üssübahri K. satınalma 

komisyonundan 

Levazım satına ima Deniz 

1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 25,25 kuruş oh1n 2tp 000 kilO 
tenekeli olarak pazarlıkla satu1aluıacaktir. 

2 - Pazarlığı 9 Mayıs 1941 cwna gun\1 Fa<1t 15 de l1J"n1ttc 'l'rrs:u1e 
sısındaki komi..,yon bina:sında yapıl<ıcaktır. 

3 - Teminatı 757.50 l ~radLr İ!)~cı~Lh.:rin lıu i~l(·rle:: ilgili 
dair ticaret vesikaıarile birlikt(! belli gün ve '"c'i..le kom;.syun 
mürocaatlarL (3483) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli «7000• lira olan «5000> metre er;ı.t i 

elbiselik kumaşının 7 mayıs 1941 çarşamba günü saat 14 de p3zarlı1'18 

siltmcsi yapılacaktır. 
2 - İlk teminatı «375> l ira olup şartnamesi her giın komisyo11dnfl 

rasıı. olarak alınabilir. . e 
3 - isteklilerin l.ıeUi g;;n ve saatte kanunun istediği vesr-ikle bırhl't 

tanbuldaki komisyona müracaatları. (344C) 

çok aramırma!.ıra 1 'en as- oğl>.t Ra•it ökçün 309 Köpriilü vanhanesine talik kılınnııştır . 
la lııılunaınamı,tı. (3300 _ 5) • Ta:ip olanların kıymeti muham f 

! le (Lima) d;c•:nosinin hi- Kayıtlan tetkik edilmPk iize- mencsinin yüzde yedi buçuk stanhul hava mIDtaka dep~ 
hayc,;i bundan ibarett"r. re derhal şubeye müracaatları, I ni~betinde pey akçesi hiimilen • J" d 

----- akoi takdirde 1076 kıınuna gö- o gün ve saatte !stanbıılda Sul- amır ığin en: 

1
- y--;;f ~e~r·-x~t- 1 re cezalandırılacaklan ilan olu- tanRhmette \'"tapu tııncı;.;ııuu alt ı _ Bir adet 170 Kva. lık Altern'1tör alınacaktır. 

~ ~ nur. katında dJ.irei. mahsusAfnnda 2 _ K~l'i teınin<.ıtı olan 190i.l lirnnın Bakır~öy ııı.ı T 00 dur:JğUnc • 
~uıtanahmet {}çüncü Sulh rıu- larak ınakbuzlarilP birlikte 13/5/1~4.1 ı:alı gLinU s:ı~t 14 de Y"ı... lkL·Y_. 

İstanbul Belediye t L A N kuk Mahkemesi BaşkitabeLine j Mıntaka depo amirliği satın alma ko11:7 , nunda buluınnolan. (S 

u /at .ıııbul Asliye Alfı1WI H tLkıı/; 1 811 - 12 N °· ile m iiraca atl:ırı l u:ıtıı~mm::ıc:ıcmlll!l:ICiüllZllilil::=ıllRmlillll&F.11ı:ı:;;.Jtlll.,Si"'" 
mecmuası ilan olunur 

1no iıkP.trıc.si ~ulı:ll: 
Belediye Mecmuasının 30 Müddei: Dürnev 

Nisı.ın sayısı bu defa alaltalı ya- Miid<lcialt<yn: Galip~ Aksaray rw . C" b h 
zılar ve bir çok güzel resimlerle !smailağa malıal.lesı Çıngıraklıl f enı ~a ~ Jn 
inli~ar etmh.tir. bostan sokak 8 No. da. 1 ~ • ıı 

- - --- --'===== Müddei Düınev tarafından ı"'a"n fı' .,tıa 
müddeialeyh Galip aleyhine a- y ' ! rı 

PC- L/.._, T iZ çılan boşanma davası i~in müd-
deialeyhin 2914/1911 ~lı günü Kr. 

Tramvayın iç tarafına at- saat (14) de mahkememizde Başlık maktu olıırn.k 7.>0 1 
b.:l ı<S- ı;ıdan bacağı kırıldı hazır bulunması JüzunEt ilanen Birinci sayfada santimi 500 

,,, tebliğ ed'' •esi i.lrerine mumai- ikinci ., ., 3.50 
Yedikuleden Sirkeciye git- leyhin 0 gün gelmemPsi veya' 

mckte olruı 2615 sayılı vatman bir vekil göndermemesine meb- t)~i)ncü " " 390 1 
Ifasamn idare;;,ndeki 4.4. numa- ni hakkında gıyap karan ittihaz Dör,\üucii ,. ., ıoa 
ralı tramvaya hareket halinde olunmuş ve imla kılınan bu ka- Beşinci ,. ,. 7;) 
iken ttrS tarafından athyan Ko, rara aı·t ı"hbamamenin bir nü•- · Altın -o 

dak 
~ __ . cı ,, ., ;ı _a 

c:ıı;1ustafapaşalı 15 yasın ij' hası da me>tkeme divanhanesine - -' 
Hayreddin mukabil cihetten ge asılmış ve kcy.-iyetin on be~ !',Ün -- - · - -- -ol 
len vatman Hakkı idaresindeki! miirlil•tle ilıirıı için tahkikatın &h!bi: A. Cemalet!ln 5noço~lu 
70 numaralı tramvayın basa - 3/f\/1'l41 salı e;ünft saat (14) e Ne. iy t Müdür•J Ma<.t Çet.n 
ınai:ına çarparak sol ayağı dizi bır-ıkılmış olduğu tebliğ yerine Baaıld• IJ• yer: (H. Bekir GOrooylar ve 
kapağı altındaki kalem kemi - geçmek iizere ilan olunur. A. Cema!ettl n Saraçoglu m•tbaas>) 

ğinden kırılmış ve CE>rrahpa.~a =========:-::=========-
hastahaneHint' kaldırılmıAır. Bu -========== 
hıu<ı..::;t:ı. tahkikata b:.şlanmıştır. Jstanbul Hava Mıntalla depo 
Dört kişi denize düştü amirliğinden : 

Ey\ibün idaresindeki sandal 
ile Ka'<lmpa.ııa ya gelen Zülfikar, 
Cemil \'e Beıı i r adında ü~ şahıs 
iskı>leye çıkarlarken sandal dev 
rlmiş \'e denize düşmüslersc de 
cümlesi lrurtanlmıştır. 

l - 2500 metre 3)1' ı O eb'aduıda yüksek tevettilrlü yeraltı kablosu 

alınaoaktır. 
2 - Knt"i teminab olan 3375 liranın Bakırköy Afalmüdürlüğüne yatırı. 

larak makbu:-Jarı ile birlilt)e 13/5/941 salı günü saat 14 de Yeşillç(.iy hava 
,, lnt.akn depo fımirlif:.i :satın olma komisyonunda bulunmaları. 14'lC'° ~ 

Zİ 
TÜRKiYE CÜ. ıHURİ\'E ri 

"A AT BAN;' AS I ... 
Kur~ ta•ıhi; !S88. - Sermayesi: 100.000.0tı<J Türk liraoı. şoıı' 

Ajans adedi: 265 

zırıl ve Tlcarl her nevi banka muame1eler1. 

Para ... lriktlrcıı eı·c 2380C lira ikramiye v~rlyor. 

/ 
Ziraat Da.ık sında kumbaralı ve ihbrın::ız ta!'>arrur- hcsabısrırıd/ 

3z 50 lirası bui·_ı.ı.:::ınlart1 sen~..ııte: 4 defa çekilec-ek kur'a il~ aşl 
ptaıi.a göre ikramive dağıL 'acal(br: ı,. 

~ 
O~ I 

4 aded 1.coo Liralık 4.000 Ltra 100 aded 60 Liralık 15. oO 
1 

4 • 500 • 2.000 • 120 • 40 • 4.6 ~ 
4 » 250 • 1.WO » 160 » 20 • 3,2 

40 • 100 • 4.000 • ,1 
DiKKAT: Hcsaplarındakl paralar bir 5ene iı:inde 50 ııra:~::c"v 

dü!:mlv<:nlere ikramiye ~ıku~ı takdirde 'o ~O fazlas:ylc vert
1 f';f' 

Kur'alar senede dön deb ll Mart, 11 Haziran, 11 

lül ve 11 Blrincikanun tarihlerinde çekilııceı.tır. 
~-~-~-~-~~~~:iil!llPllllll3llllll .......... m. ... 111ı;.t .. ,,. .... 

.. 


