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al ebe 
imali Iraktaki İngiliz .ve Irak kuvvetlerinin

1 

~::~,~~ 
1

V8ZİyefİDİ g •• Sf eren ·emSİIİ . harİf a' Hariciye Nazırı uçak sendik harp 
yii biz" ln11ilterenin 

' ·k· ~,d lcaıwet/e,,.,,eğe im. 
~ :,,"" ~4"ğunu, Ameri/ca. 

IJ hudrmuz bir gardım f,.. 
it • :..r.·' 
~11iııi gö.terigor. _J 

~~yhı Clabld YALÇ~ 
~ ir taraftan harp aıkıntı
Q ları ve felılltetleri uzar. 
h ken neticede galebcwn 
. anırı tarafta ka l•cağuu ta.'inun 
~~ın de zılıınler yorulup duru • 
h r. 1Iuharip tarafların her 
ltj !Uhai zaferi keııJisini.n ka-

~na.ca;;ıııı iddıa etmektedır. 
•dtlıalar ikisi de samimı o. 

; t meseleyi mümkün 

• HALEIJ • 'i ~ 
\ 

s\.\ ~ 
' '1'!7J-11'. 

it 

- ;ı Ankara ternasla
rından bahsetti 

Törkiyenin Irak 
hakkındaki tavas· 

sutu karşısında 
lngilterenin hattı 

hareketi 

Avam Kamarası dün mO·· 
him bir toplantı yaptı 1 objektif surette 

L.'1. göre bir ka
isl~yen kimseler 
·ile memnun o. 
giliz iddiasiy le. 
e vekayiden çı-

WIRMANS.AN Londra., 6 (a.a.) - Avam 
Kamarasında harp vaziyeti h:ılt 
kında müzakereyi açan Eden, 
son haruselere ve bilhassa Orta 
şarkiıı.ki zorluklara dair Avam 
Kamarasına izahat verirken az 
çıok nazik bir vaziyette bulun • 
duğunu kaydetmiş ve şöyle d& 
mi!fl:ir: 

akarak bir hü
yolunu ararlar. 

ayii şu aralık 
<li~ . devresine gir· 
Ç(, 5.~ "-s;rada, ımızı arkaya 
r/~·'trı ezı,j ·uk senedenbe-
ı,.; ~eden ahvale oakma.k 
~':ra~ni!.f dalı olabilir. 
"~ '.'w. . k ki ilk hamle ~~ıııen . anların lehinde o~

~Şcur. Lt0hislarun Alınan ıstı
lıı lna kaı-şı eıxyce uzııu bir 
llııukavcnwt gö~tercbileceği Ü· 

>'t t olunuyordu. . lngiliz •. ve 
la o.ıısız kuvetlerinın, Wç degıhıe 
ha Y}·:..r.:1crinin faal tir muda • 
lı lt>ıi>1ucıı şUphe edilmiyordu . 
buı_bukı Alm.uılar, Lehliicrın 
ile Lu;ı_ c~urane mukavemetleri· 
Çabt "6l!lcıı, Leh is lan haroini pek 
"İ , Uk niııayete erdirdiler. 1.n
Iı>~"'lcr ve Fraıısı..zlar müttefik
'- ıne Yar<.lını.a zaman bulamadı· r. 

• ' ,/ 

~ 

; --· 
lı.u Bu, Almnnlar hesabına bir 
h VVct delıli ıdı , e müt!c.fikler 
tiesa~ıııa bir muvaffakıyetsizlik
~~ F ~at, müttefiklerin ı:'.'1eb': 
lı" ne ınannuş olanların umıdı-

le~:.'.'..'Jacak bir h, reket adcı• di· 

1
. b 

1 
b ı r;:--e "" ...,_ -

Bi '<.Ut, Asıl harp g:u-p cephe- t R E S M l 
Otll(!~ Cereyan edO(•ekti; neiic-cyi s an u ayan arı- •• o 
c ada 1.~kl=ek lazımdı. C::u-p t 1 N O N lc~I>hpofr.<iek" nıltlı<trebe L«e geçi- == ff A R P== 

~r~~~·~\~~;~~.~ı!~~~~~i1e~~ nın dünkü toplantısı TE~Lt<>L.Eat. < zafer ı· 
'·, la!ışıdc imkiı.rı bulacakları ( 
~nıın cd liynr~lu. Böyle bir ta_ gil.is resmi t.eiıllgi. . ( 
iç; <l~, A. ı:ınyarun bir gece K&lıir 6 ( ) İn:!ili ( 

" is~" Da~nııtrlrnyı ve Norvc.Çl Bı"rçok kararlar verilen toplan- t& şark e,~ ~ ~ Büyük bayram 
lıtı ; ettıgı ;;ürWJü. Birdenh;rn tebliği· 1 b d 

·~ ı.r.çıJgınhk zannf'<likliği h:ı.1- d v ı d h b ı d Hahbaniye bölgesinde, İngiliz, UR Bn Sonra 
ı: ~'.~~~~ ~~~~ıgi !ı"i":ıt.ilı~~ tı a a i e azır u un u ~~;'!işı~~~~:J 11'/agısın ikinci 

\

'·• ~hnlar Parlak bı • muvaffakıyet Ankara yardımaeverler ceıni-j bul bayanla.nmn cephe gerisi topçu at.eşi fasılalı ve isabetsn ha/fasında 
, ~.· ,,.a. ka~anırnş idiler. yeti İstanbul şubesi. icaı-c heye- ve ordu hizmetinde görecekleri ""' <>·-a bölu-'nrt.> ·· 

"' :'nTturberd. ':::"- ... ::... su- t lıutlanac0k ~an içinde nihayet bulan ti düu saat 11 de parti idare vazifelere dair miihi.ın kararlar - ~· ..........,. • 
·l. ~lçiJca muharebesi neticesinde merke>iııde ilk toplaııtısını yap- "l'el'ilmiştir. Liby".da: 

t rıı . • HolanJa ve Fraı"'a mıştir. Toplantida Va.ti ve tık olarak her kaza, nahiye Tobrukta vaziyette hlç bir de 
d~~liıp Olarak Almanlar Ma.D3 I Belediye Reisi Dllkt.or Lütfi Kır "" köyde ha.lkevleri ve okul sa. ği§ildik yoktur. Sollımı bölge • Anka.re. 6 (Telefonla) - İnli
~~ sahillerine yer~ince ve dar da hazu- bulıınınnıı ve !stan- 1 &onu •vfa 2 "°""' ş del sinde, şiddetli bir kum fırtınaaı nü meydan muharebelerinin vu-
ı" -. "1er sili.hlarını bırakarak ...;;,~,;,;;..;.;,;;,.._.,. _____ "'!!!!!!!!!'l'!!!!!!'!!'!!!'""~~~!!on!'!!'!!!'""-!!!!!"'Mw kara ve ha.va kuvvetlerimizin ku bulduğu aylardan birinin kıt 
ıı~tlte_ '"" .. Ye 0 ekilince, Almanya •

1 
' faaliyetini ciddi surette ııorlaş- ortalarında, diğerinin mart ni • ... b ' mış mıdır? Unutmamalı ki AJ- ı mış, yalnız ayakta durmuş olsa yetine doğru olması hruıebile 

llıUth~tuıı tahminler fevkinde manya böyle bir fırsatı elde ede- idi bile Almanlar için bu bir mu tınnıştır. IJi.mdiye kadar yeni Tiirlı: dev • 
iıık- ış bır kuvvet teşkil ettiği bilınek içın altı yedi sene gece vaffakiyetsizlikti, galebe ede- Habt.şistanda: Dessienin ııhml Jetinin kurulmasında en büyük 
ha1:dekab~l etinez hir hakikat gündüz çalıştı., biitün kaLiliyeti- miyeceklerini isbat eder bir de- llndeki kuvvetlerimiz tarafın • amil olıın bu büyük zaferlerin 
~"'- g<>ze ı;:trptı. Harbin bu ııi aarfetti ve hazırlandı. Alman- lil idi. Çünkü kuvvetli devlet dan Aınba.alagi etrafındaki İtaJ.-
-"'lSIUd l -o'ebe eder, ;..; bitirir. Bitire- yan mevziinin gerisinde yeni yıldön!lmü için yapıl8ll merasim tarar d a, ga ebenin Alına.nya ya. _bu kadar hazırlandıitı Ye, _. ._,.. tera.kkiler elde edilmiştir. Ne • !er ekseriyetle kötü havalara. te-

den] ın ll krJacağına hükm&- lngiltare bu kadar boş bulundu- ı ıneo:se bile galebeye doğru yü- sadüf etmekte, merasim ~ 
l'iıı beırırnik~vısı artmıştı Führe- ğu ve fazla olarak, güvendiği riir. Halbuki Almanya yalıın gclllden iJ,erliyen kıtaianmız, A- ime' m..0~ıer soğuktaıa "" yag" • 

ı · · d • ---'- d ı '-•aka k · tik d ı tl · ,...ed dola= bakjm bir mevrii tutmak e.·~ tir~,- .. _ay ıçın e uuvun•YR .Fran.sıs ordusunu ve onanmruıt· .,.,,, lıç · eve erı zar e- ,_ 
1
. murdan müteessir olmaktadıt'-

,~-"' ıl ' · b ılund · " - • k · · · 1 ldı 1 ta olan kuvvet ı bir dü~an te-"" · "' .. an O·unuyordıı. nı da kıı.~ış ı ugu ..,... re prestiJınm so an ya z arı- ,,.... !ar. cu· mhuriyet Halk Partisi 
'ı11·-· ..... ti ali 1 • çal İn il _....,,.,1ünü ağır zayiat wrdire • "'-y.;'_"'-"'11<.a., Fransız ordusu• de Alınan .... vve eti g P ge- nı taze emege ışıyor, g te- ..-0~ tn0··nu·· zaferlerinin mahallinde 

. ..., """""- 1n d •-·-•ı · rek tardetmişlerdir. 4-lnı """' k&.lktıkta.n sonra lemezlenıe giltere e ..._..... re ise teşkilatını ve teslihatinı Diger" bölgelerde, ileri hanı • yapılacak mcm.•im tarihin.i ~ 
ııı- an ?ı·<.luıan artık Avrupa- bir gayret ~"-fetmeğe başladık· tamamlamağa zaman buluyor. dan böyle mavıs ayının ıkincı 

" y.,., a •• -· ""tün • •--- A ..... ketimiz devam ebnektedir. , l.q.<li -~~ kuv vcti addcdilcbi- tan ve Aıner........,.,n '"' · ser- """'"'ya., yarın vrup..._... müs- haftasına tcsarlüf eden pazar 
..,_~ ~un Afrika ve Ort:a- vet ve mesai lt&ynaklarının yar-I ta.kil olarak kalan İsveç ile İs- (Sonu oayta 5 •iltun 6 del günü olarak tesbit etmiştir. Bu 
'.1'raı:ı tı:ıııdafa.anz kalıyordu..' dınuru t.emiıı eyledikten sonn. viçreyi de zaptetse bıından ne ""'""'""'""'""'AA""-""~"""'""'YV münasebetle bu seneki mera • 
~n.i~IU-f>taki İtalyan kuvvet- lngilterenin hakkından ll8811 ge-

1 :~ i~= cı:;':: içinbu- -..--HA R p sim 11 mayısta !nönftnrn, kut.ıa- 1 eistan 1~1!"1 ve Filistini, Habe- leceklerdir ! • --"\"' nacaktır. Merasimin lı(h,rtik ma-. 
ıiuı._,.,_"."' Er.ıt.redeki tWyan ~ Çünkü, mantıkan, gün geçtik valt:'ıLların ne ehemmiyeti ola. · nasına. layık bir şekilde tcRit e-1 
liip~, ~ki Afrikayı sılip ~ lngilterenin daha kuvvetlen· cakolduk! 11ngili~erinA~iraz kuvvetli VAZ.ıYET•ı dilmesi için hazırltltla.m ba~lan-
ltaıı;;--=ıcrı ~ın ruç bir mani roe,;i ve nihayet Almanya ile an Yr-rueman hücumu rruştır. Meraslme blr rok vila • 
di, ~kü.oldugu zamıediJebilir- nılisavi bir ha.le gelm<ıSi,_ ~I akim kalıyorbuk .. t~rdayan Libya- vetler. Halk Partlsi me!ls!lplan 
~.,,un. tngııteren..'n kara n.t.i•ldet sonra. da kuvvet ıtiban- sını çarça ısti . d ettiler. Alman zırhlı kru- iştirak edeceklerdir. 
tıt,~~ 1tibari_yle. pek hazırlııc.ıı:, l le Alıti2nyaya faik bulunması. Fakat :Mısır hududuna gelince ---------
l'i •0ı;eu. adedi ıtibariyle pek g&- muhakkak addedilmek ıa=dır. durdular. Arkada b•raktıklan vazörıeriııe .1ıarşı ı·ngı"ltere nı"çı·n 
tilter gu goze ÇUpruıştı. İn·\ Maııtığııı verdiğ; bu hükmü fi.. Tobruğu bile hfill alamadılar. • • 
'&a.Yıf': askerlik lıııktmındıı.n m Jiyat ta tQyid etti l<ulırer ağu. Bir buçuk senelik harp veka.- YAZAN: J" } k.,, 
dıi. ııır dakikada buhmuyo... tos ortalarında Londra.ya gire- yii bize İngilterenin muttasıl Eme.leli Gt>neral ga JP ge eC'C f 

cek iken h!IS. uzaklardan bakı- lruvvetlenmeğe imkan bıılduğu- Kemal l"<oçer 
• • ---------

- ÇıllnkU yalııı.z değiliz. Bv 
(Sonu aaıyfa 6 sütun 2 d~) 

ırakta harp 
de.vam 
edıyor 

---o--

"Ulus,, un Habeş harbi 
mühim bir

1 
sonsafha

makalesl ' sına g~rdi 
"l\ı,willi müdafaa !Yunan Filosuİngil· 
politikamız ve 'tere ile çalışmak
Führerin nutku ,, ta devam edecek 
Ankara, 6 (Telefonla) - Falih 
Rıfkı Atay yarınki· Ulus ıç.ın 
yazdığı "milli müdafaa politi -

(Sonu a:ıyfa 5 sütun 7 de) 

~IKRA 1 

Yeni nizam değil, 
bambaşka nizam! 

Yazan: Aka Gündiiz 

Londnı., 6 (ı.a.) -- B~güıı 
buruda. bildirildiğne göre. H:ı • 
beı;istıuıdaki muharebenin sik • 

(So.nu aa 1 ra 5 autun S del - -
5 --A. vuç içi ka.dar bir Ma

luıdoııya Avrupayı hıilfl ui;'T'!Jt'• 
tırıyor. Ya. Avrupa bir Uake
donya olur.sa ? 

6 - Yeni ruzam derken kan.ll 
ve devamlı biı nizamsızlık baıı 
giıt;terınıe bunu hiçbir ordu ya
tlştıra.ınaz. Böyle bir nizam 
ııilrse sünı& kısa bır zaman sü
....r; 

7 - Ra harpten sonra dünya.
.A.vrupada. kurulmak iııten<'.n nın hiçbir devleti birçok ordu.

yeni nU.am ikidir. Biıi Fa.şist yıı b~ çok seneler sil~lı a.ltinJa 
niza.mı, diğeri Nuist niz~mı. daiı!li har~ket lıaJi,ıc!e tutamaz; 
Faı;ist. nizamının bir AvruJJ&. 8 - A>Tupa iptidai bir yığın 
nizamı olabileceğine samajeste değiJd;r. İşin en mühim tarafı 
Negüs inansın. Valttimi?. J:ır da buc!Ui'. Bu sebeplere başu 
olduğu için bunu ml'.çhııl bir is ııeb,:,,ler de ilılve oluna.bilir. 
tikba.lde miitalca etmek mtlnı- Fııkat bizce yeni nizanı nuı.. 
kündiir. dalye,;ini:n bir de öbür yiizü Vll1" 

N azist ruza.ınına gelince, pek dır iri bu harpten ve bu h:..rbiR 
kısa bir hul2.sa §!'!<imde bile binbu-' zaferinden da.ha nıilhim· 
olsa mütaleo.ı;ı faydalıdır. Bu dil". 
nizamın mantıln, felscfo'li, ide· Biraz dö~iinel>ilen ve uza.,,"a 
olojIBi ne olurs& olsun uzun baLn::.ığn çalı~an bir insan içbı 
müddet dikiş tuttıramıyaı.·aktır: o c,·.ı~ıc:,·i gôrnıci< pek kolaydır. 

1 - Zorla. kabul eltirii"'1 bir Avı uuadv. ne Nazist ni~wıı 
niz.arodır; ay:::.!..:ta <lur;ı.r, nP F~.u~ist ni.7.a. .. 

2 - Tarih gösteriyor ki, bu nınu•ı adı okunu•·. Bunda bir 
biçimde kab.tl ettirilen nizam- an bi:e tereddüt etmeyiz. 
!ar çok geçmeden şiddetli \"e u- Har"'ten sonra Avnıps.ya bir 

~e ol<hı, .... yor. Fübrer mütt'addıt defalar nu, Amerikadan hudutsuz bir 
~Ye galel)e ~Almanya tııgilt... lııgiltereyi h&k ile vcksan ede- yardım temin ettiğini gösteri. 
"'l' ıınc·• h emed.i? Bu s"hcp- c~1·,_1 ı· il'- ederek tehdıtlcrdel yor tn,,.;ıı·z kuvveti Alınan lruv l lıat'i b'.'-'- arııteıı. r-0nra a.çıK ve ~'. ...... · ,,,. · 
lSbc .•r s_ıır~tte a\"lJH"9.CaJ..tıı·. buiuıırllL İngllizler mlistc117.iya- Yetine nazaran nisbetsiz surette 

Breste sığınan Gneiııenau 
ve Scha.rnhorS: zırhlılarının, 
on dördüncü taarrın }'llpıldı
ğı halde, muharebe dışına çı
kanlamama.lan haynıtler u
yandırdı ve harp gemilerinin 
hava lıücumlarınc!an korkusu 
btılunmadığına da.ir olan fi. 
kirlere kuvvet verdi. 

mumi alo;ülılrnellcrle çarpı~mak tek 8.zam gelecek: Deh~etin, 
mecburiyet.inde kalır; korkunçluğun, be.şc'"!yeU titre-

3 - Gerçi (zor oyunu bo""1r) ticilic'"cin son tl,•rec.ısik bır tek 
Amerikan mütehassıs- dem!ı;'~r. Evet bozar fakat or- ruz:uı:ı ki tüylerim ürpeı-mt.>dc111 

!arının karıacıtleri tada oyun kalın.az ve :ror tek yazanuvac:tccını: Ar;lar nizamı!• 
~ '1Illdi ı ...,. ne oınuz si!ktiler. lngiltl'.re hf... çoğalıyor. Almanya ise harbi 

fabc" 0 '·a-r·yda ı:.ız valtwarı mü- bitirmek ı'çın· tayın" ettigı"· tarı"h-u, > ı V a ayakta.dır Ve gittikÇll lcıtVYet- . 
. Aı-- ·-- ır. alda da şurl•ır·,' 

ı.-.;::--uı.y ıenmektedir. Nihayet b"ührer !erde sözünü tutamıyor ve mut-
~IJ<a.~ında '.l en kuv.etıi bir da- .\!.,.rt -.,,, N;s..._n aylan içinde öl- tası! zaferi daha. uzak zamanla
~ alt ılı:en "'1 hazırlıksız bir dfö ücii teca.v\bin baslıyaca.ğını ra atıyor. İşte bu cereyan he
<lı11;u ~ alanıaga D>UvaffaJt ol- ve 1941 de barhlı-ı bit"ceğini i18.n • yeti umumiyesile göz önünde 
ll:ıe.ı;. llereyj mağlı'lp ede- etti. Ş"ınııdi ise Alm,rnya. gelecek ı tutuluyorsa galebenin hangi ta
' llu Ürıı 1 ııeneki mııha.rehclerc!en bah~,.di- raflıı im lncağı kolaylıkla tah-
~aah ~ kaçtıktan sonra., ı yor! 1 min edilebilir. 

Kalebe lhnidı Juıt...; fNOı._ hiq blr ııey yapn:c.ı, m· ;inCalılılYAL(D 

Tayyare, bir harp gemiqiııe 
lıarşı torpili veya boınbasile 

(&onu sayfa 4 sütun 4 lk) 

ı. başı:ıa sips;vri kalır; çünkü \Te aÇiar nizamı gelmeye ı;.Jr· 

]-
Ankara Radyo Gazetesi her nizam az çok bir oyı.ındur. siin. • 

4 - Zorla baş eğen mfüetler, Jl!uharipler ne yapiıcaklarsa 
. . . hiçbir zaman eğdirenlcrc dnst biran evvel yapsalar da a~lıtr 

Lındoer)!;ın. harhı Alm~nya- o!Ina.zlar. Nizam ne ka<lar km•- niz'llnının kunılıııasını şimdi<len 
nın k•>~nacar;t lıe~ndakı p1'1- vetli olursa olı<un, gün giirnıüş önlbcler. Anladı'< i-te, hepsi 
pag~_c!asına m·,ka b;_ .~er' ka- 1 nice badireler o.tl•.tmış bütün de kıhraman, hepsi d•.' haklı, 

muşterel<: btr kyaıınamc ııcşr&- !ay ha.klıya.maz· artık rahat bınksınfar .. ı 
nı~ ,v tarı'lmı" nı ·,c!ıa sısıl bir medeni Avrupayı kolay ko- hepsi <l<' muı:affer... Düı:yayı 

derek b&rbi ni~in Aınerikanın ::::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::: l"llı___________ '8onu nyfa 6 .Ot.un 1 cMı1 



ANLATAN: BİR GAZETECi 

44-
' 9on <t:l"ece as:ı.biJcıımiş bir bifü· miydim!. Böyle ııeJ ola.bi
lıa!de kı:.ridordan tekrar yazı <>- lir mi?. 
dasına geçerken kapı aralığın- Bunun, kat'i surette, otra
da Süleymanın, fevkaliide ürk- fımda inkişaf etıneğe başlıyan 
~üş bir halc.c, Sdeta çarpılmış I esrarer.giz entrikalann yeni bir 
i-Oır insan gibi yüzüme baktığını ı;eltli oldui;'Ull&, mııhakkak bır 
gö:ı:üııce birdenbire dura\ıt<lım tuzak kunılmaya çalışıldıgıııa 

Zav:ılı adamcağız hali o ~ hükmediyor, bundan dolayı, be
kın ve mütlılş halde :idi. KOi'- ni bu ada mi n nn çocuk yerine 
karak bana soJrnldıı ve Adeta koymaları fevkalade ııinirlemi 
kekcliyerelı: telefon edenin kim oynatmış bulunuyordu. 
olılı.ı,,"unu sordu. Önümdeki kiğıtlan, birer iki 

Ben hayretle; "'1" ya~~. ar~3:'Wll bir türlü ge-j 
- • -·çin soruyorsun, Süley- tiremedigım ıçııı, can sıkıntısile 

man? birbiri peşine yırtıp ı..• .n+ sepe-
Deilim. tine attık<:& da telcf;;:da_, Sü-
Acıam korku .ile telsfomm ol- leymana da., telefon eden ölüle-

duğu yeri işaret ederek: re de, inıııınlann define veya 
- Artık nldecegiin bilı:ıriyon!. bilmem ne peşinde entrika ~e

dcdi. Demincek telefonda baya- vinnckteki deniliklerine küfür
na nıırdum.. orası neresü? .. Bir !er sav"racağun geliyordu. j 
yın çv!l işi var: .. Bayı nıdece- T'.ıuı o esnada kapı telrrru- a
ğun ? .. Bayan; Burası senin de c;ıldı ve Sti!eyman tekrar içeri
~lecrğlin ye:r:, didüc .. O da ni ye girdi. 
demth ! d:düm.. Burası ölüler Adaınca.,üız sapsan bir ha!de 
dünyası ıLdü!.. Gozunu seve- idi. Şaşı gözleri fıldır fıldır oy
yim, boyı::ı! Öfüler tiliton ederi nuyordu. 
mı 'ıü~ •.. . Süleyman! Dayak yemek 

Zlvıı!iı SlileyMaııa.. eğer "ba- İSbınüYOl'S3ll, çık dışarıya! diye 
~:ı .c'. 'on etlen baYlJ.!1, ~vJ.'. -ı ba,,,'1ıılıın. 
b =ı bır arkadaşınım olmuş nı - Ad:uncağız büsbütün korktu. 
•;an.· ı imiş. demiş olsaydnn, B.ış'_stünc efendüm!. 
hu adamın lıı- dalın belki öm - J)iye kekcliyerek gidecek ol-
."Unde tclcfor. cliru sUremiyece- du. 
ğini ııaşı göz..:rindclti o mfitruş Fakat, sonra, &anki ne olur
Jı:or1."U ve şilphe«cu pek fill his- ııa ol un, gi>zü kararmış ve son 
tt~m ıçin zc rnk. gillümese- cesal'(tini toplıyaralt itiraza ka 

~·e ç lıştını ,.e. j rar \Trmiş gibi birdenbire g<'ri-
- I:''di. çocuk alına Sülcy- ye döı • .Iü ve dudakları dciana

rnan!. u cL;er de telefon eder mi rak feci bir nsa.biyetle: 
miş l.:o ıfü crslediın. S ·•ıin- - , Ilııyum! dedi. O tiHfonu 
le alay et.mi. r!_ Böyle şeyler ben gııpa.maın!. Öylece açılı ka
f ykme sak'"! Elfilcmi kendine lıcah!. 
ırutdürxcksin lıe? .. Hadi işine!. - Aı;ı.k mı kaJacalı:?. dedin?. 

Ve c.d::mca•;ızı oracıkta mah- - Ben gapamam! .. 
cı p ve ııa:.<Jn bır h:ılde bıraka- - Nl'den, Eüleyman ?. 
rak y.lZı od~ .n ı girdim. - Ben.. ben .. ben gıqıamam!. 

Tekrar yazı · l'.1mıı devam et- - Yınc tcl<'ion mu ettiler yok 
mck il in kağıtlvı elime aldım. ! sn, Silleyman ? •• 
Fakat hiçare Süleymana sahte I - 1vet! .. 
bir hidCl<tlc söylediğim: ~ 13:..ı.t mı!. 

• Ölilcr de tel"' on eder mi - lvct!. 
imiıı hıç?. - Yine kadın mıf. • 

Cilir.leııi fena halde dlmağnna - Yoh! .. 
takılmıştı. - Ya kim? .. 

Halukaten, b6~ le bir ~yin in - Bir herilt!. ' 
c:ı.ııın tüyleriru ürpcrtl"cek bir - .Herif mi?. 1 
fecazt olacağım d!işiinmekten - h et r .. nu da ervaiı cemi-
kcnd..:;;., ala_"')'(. ım. Telefonu yeti mc, ne imilş! .. 'Ben gapa-t 
aç•yorınınnz· h.ıılnğımz;ı ii.,ına maı.ıı efendilm, eliimü sürmem!. 
::-elen bir lc..'\c.::n mi .. Fakat ı;ok ~ - Tclefoou açık mı llmLktın? 
derinden ve- bo;,uk ı;'?liyor ... Ko- - lvct! .. 
ra•·.;m ya b:ı.~lıycrsunuz: Hemen müthiş bir lHddetıe 

- Orası ner~•i • yerimuen fırladım. 
Öl .. , •ı ., Filhalr:ik& s;a-- "ie6elonu - WCl" t!,lCllll:.. .....o.J'....-.a 

- ölüler fılemi mi? Siz kim- açık bırakmıştı, 
. . • Telefonu derhal elime aldnn 
nız ... ve müthiş bir hiddetle eordum: 
- Frlan~.. - Allo? Kimsiniz elendim? .. 
K.ıhıı ve !ıoi!uk nes o ismi s(ly _ Ben Cimi!.. 

lüyor ki siz onun çokUuı haki- N 
kalen olmL o!dug :ı biliyorsa- dide ;~~!°=k ş: 
mız .. Heme" sesın ha lı:i ka ten i.s- §Crrlif cdi yornz !. . 
mı söyl<'ııen ınsana ait olduğu- T"lefonda okkalı bir bhkaha 
nu lı.-ıtırhyarak, telefon ba!'lll-
cla frot'riyorsunuz!.. · çmlaili. 

0 
-- Amma da hazır ~P ol-

.. siz.c, sizin ölec~izi. ödü- mu;;< un yahu!.. sm--... 'ye 
rulecegınlzi haber veriyor! .. Si- - .. ~ 
.ze bi ran ı vu r1y . camiılli de nereden çakanhn? .. 

.. r ue ve or, garıp, Ben, ne Siileyıııaııive, ne Sultruı 
muphem bır randevu.. Binlerce ahmet camii değil, Cami ben
iruıaııın gec;tiği, ~l'hrin en iŞJ.ek deniz! .. Cılmi!.. 
cadd ınde!. - Vay Cimi, ııeıı misin! .• 

Sonnı. birdenbire sea telefon- Bay Allah mıistehalwı.ı veıme-
da söuüyor, bır cızırtı, --'- · ı A ol, ,_,, __ •-..v sın.. y sesu.ıucu ta.nıma -
paraz:. ıer gihı garip bir cızırtı.. dıır.: .. Sen miydin!. Aff.wJersin .. 
Belki, telefonun öl:ıilr ucunda, vali · h a.ııı. .. 

!}yal kayboL.:ll3tur_ Bcllci, boş - Bırak şimdi bu boş lifı! .. 
c:vlerdc veya açık kalmrj telefon BiJ.ivorınıı nAlr iili... "-- "'·-' 
lan her zaman bö"yle ö"'"- d';__ ~ ,_, """" uw ~ unuttun ama biz Belli ımul.ma-
ya sai..J.nY~ kulhncaktır ve te- dık !.. 
lefonunuzcta karşınıza birdenbi- - T~ür edsim, brde _ 
re çılmeı ~ektir dive oodan ııim !. İşlerle pek meşgulüz de!. 
.ıonı"1., cclcfona her ~lliuz uzan- Bir enu·in mi var!. 
ılık<'~ ılrpereceksiniz! .. Ban.'\ bu _ ı,;.,tağfıırulah! .. Dostum!. 
hal vaki olnı;;ş değil miydi?. Seni nıatl:ıaıı.da belki caı. de.fadır 1 

Fakat bun:ı, böylf. bir bildi- arıyorum!. :Ncrelenlaıin yahu?. 
seye, ölü ruhlarının te1cr ır.lan Be · • ' -- u mı. .. Şey. Buradayım 
kutlıına.bilmekri iınkinına inana. a canım! .. Fakat, doğnısu, bir 

, takım belilar da Mvımmla yok 
' değil ! .. Demek beni telafo11la a-

h l radın ha? .. Bana ha.bır verme
diler vıtllahi! .. 

1=--==-====-.,,,,..,,,.-1 . -. Zuan vok! .. &ıldulı: ya 
ABONE REDEIJ fl1!ldi, memnunuz!_ 

S-"'ILIK 
6 AHLIK 

3 AYLJK 
1 AYLIK 

T ..ırk ye Ecnffl 

1400 KrJ. 2700 Krf. 

750 • 1450 • 
400 • 800 • 
160 » 300 • 

7 Mayrs 1941 ÇARŞAMBA l 
10 R~bj__ı.Hıhı,. 1860 

24 Nisan 1357 
Glin U7, Ay 6, Yıl: 941 • Hrzır 1 

Gün., Ö~le ikindi ! 

9.40 4.59 B.53 E.•n1 
4.51 12JO 16.05 v_,,u 

Y-aUı 

l.46 
lmuk 
7 42 

- .Kwrunı, bir arsuıı mu var • 
emret!.. 'I 

- ~ne:~ .. kür fa. 
lan değil .. Biliı.kis çok eğlenceli 
çok cnterıısan biqey ! .. Hele ,,.,. , 
nin gibi meraklı bir gazeteci ;.. 
çin bulunmaz bir fırııat!. 

- Hayrola, cami! .. Bu ke- 1 

lepir ne imiş? .. 
- Canını, .kelepir falan de

ğil! .. İ.ı;taııbula yeni ~ bir 
zat ile tanıııtık da!. Pek ııııtere
san lrulı:luğumuz için kan.:ı-.Iıı 
beraber seni de çağırmaya ka
rar verdik!. 

-- Ah! .. Yengemiz pek !Utııf-
4ainlır bilirim!.. Fakat v:ıllalıi 
bu lütfunıız:ı k:ırşı son d<,'rece 1 

cYent 8abııh» a tıOnderilen ynıtaıo mahcubum!. İşlerden bir ~re 1 

Ye evrek nctr•dılaln •dUınuın l•de .ın'atnuy k'' ~ı....:k 

Ezani 

V,;ı3att 

Akf"m 
12.00 
19J2 20.57 2.53 

Dİ K.KA'.l' 

,,.... onız ı.. = olnıa-
•lumnaz ve burrn.rın kavboımaı1.n-ı yın!. Fakat ozür dilerim 'tardc 
ıl•n dc>layı hiç bir 111-U,,.t ıc..bı.ııl 11İIIl· çok isterdim ... ... , ....... 

( (A• ' Yar) 1 

YENl SABAH 

Fiyat 
mürakabe 

büro u 
Yeniden mühim 
nıi.ktarda tahvige 

olunuyor 

a 1IQt 
kahve 
satışı 

1Gümrüklerde bek e-l 
tilen manifa ra eş-J 
yasının ithali başa ) Kahveciler, sıkı bir 

kontrola tabi 
· tutulacak 

Bu İstanbnl fiyat miirakııtıe malların safı.~ fı·yatları 
tcşkili..tırun takviye edileceğini Y 

Şehrimizde satı!ıın ı:ıııahlat 
k:ıh'"e için İstanbul belediyesi 
flyı:.t mürakabe bürosu ile leş. 
riki mesai etmiştir. Bngüııkü 
şartlar altında mahlftt kahve 
satışı ya.sak edilmemekle bcr!lr 
be:r bu nevi kahve satanlar, sat
bğı kahvelerin nın!ılUtiyet nis
betlerini halka i!An etroeğe mro
bur tutulc.caktır. 'Esa8e& bu 
kayili hıfzıssibha kanununun 
186 ıncı maddesinde sarahatle 
zilı:rolurunakt.adır. Sattığı kalı-ı 
venin m.ahlilti~t.ini kahYe ab
cılanmn göreceği tarzda ıı.an et
meyen kahvecilerin saf kahve 
ea.ttıkları kabul olunacak ve 
t:ıh lil neti ccı~inde kahveter mah
lüt r,iktığı takdirde bunlar hak
kı'lda Milli Korunma kanıınıınun 
hükümleri tatblk olıın•cKtı~. 
Kontroller belediye ve miira
kıı.be bürooo t:aıı<iWı tarafın - ' 
dıın yapılacaktır. 

ya::!·veklletı. büroya ye- mani/ at ura ithalat birliği 1 

niden 65 mı:mur a.1.ıııma.sıııa ka.-
rar vemıiştir. Alınacak memur- tarafından tesbit olunacak 1 

!ardan lise mezunlarına 140, 1 
yill<ı<ek tahsil mezunlarına 170 
ve ~cflere 200 lira ücret verile- Bir müddet e%'Vl, memleketi- ·tıı ı· b cektir. Bu memurlar, lise, yülı:' • ra ı a at irliği .kıymet tctııbit mize getirildi"" halde .:•'-·' for- edecek, bu fiyatlar fi t ·ı sek ticaret mektebi, iktısa.t ve '" ,....... · • ya mt ra
lıukuk fakülteleri, ticaret lise- malitelerine ait tereddütten dır ka.be komisyonu tarafından tas-
si ve mülkiye mektebi mezunla- ı layı çıkarılamamış bulun:ı.n ma.- dik edildikten sonra ithalita 

dan nifatııra eı!IYıwııın ithaline baş- başlana.caktır. 

ru:.yn~ viliyeUerde de! lanmıştır. İlk olarak, bir nııktar mani -
1 

bir müra.kalıe biirotıu .JruruJma.. Bu tereddütler, yeni gelen ma- fatura eşyası çı.kanlınıştır. Bu, 
sı dü.iünülmilştür. · nlfatunı eşyasına hangi maka- esasen ucuzl:ımağa bıışl.:ı.yaıı 

mm fiyat koya.cagı· suali etra. manifıı!ura eşya fiyatlarında 
Alınacak yeııi fiyat müraka%ıe müstehlik lehine yeniden mı.ıs·· _ 

J h b tında toolamnaltta idi. memur arma şc rimizde • ir bet tesirler yapacaktır. 
kıı'"!l açılacaktır. Kursta akutu- 'Ticaret Vekiletwden sorulan Gümrüklerdeki manifatura 
lac:ıJı: deralırin programı, 1ıı- suale gelen cevaptan anla.şıldı _ eııyıu:;ının ı milyon lira kadar 
tanbul fiyat mürakabe bürosu gına- göre bu mallara manifatu- tuttn"'"• talıırun· edilme ..... -"'r. 
şefliJine bildirilmiştir. --;----;------------....,..:~:_~ __ =-~=~ .......... ==-
ista ul Bayanlanmo '";~::;ihracat 

"nkü toplanhlrn ya~ı~. mily n lira : 
(Ba• taratı 1 ıııeı uyfadal Dünkü ~tın yekunu )'1lr [ 

lonlıtrı, köy odaları vesal.r bü- rmı mily~ linıda.ıı. fazladır. Bu ı 
yük toplantı yerlerinde halk [ rakam, pıyıuıııclı memnuniyetle 
bir toplantıya davet oluna~,a.k .karşılarumştır. ı 
ve ha toplantıda idıı.re heyeti ttr . Dün. Bulgııris~ lııalık, lıı
rafında.ıı intihap edilecek kimse- "Tiçreye kufYemi. Rıımanyaya 
!er .halkı bu salıııda tenvir ede-! balı:k. FraM&ya fındık, Ame
celı: genif maKimat verecekler<- rika.ya avderilıi, Ahnnnyaya no
dir. hut, ku!!Yemi. halı, fmdlk, Yu-

Bu lıusu11dıL aWmdar makam- goalavyaya paçavra sat:Jlmışhr. 
!ara lAzım ırelen izah;ıtı veril-
miş ve tamimler göndetilmiştir. MOT EFE R RI K 

Şchriır...i:ııde bu suretle yapılır • _ . 
eak organizasyonlardan sonra Partı Mufettişı Ank:J.rada 

Parti müfettişi Reıııat Miı:Jıar...ı 
oğlu partinin muhtelif mesele -
!eri ha.ltkuida izahat vermek U.. 
_.., dlln Aıtlı:ıouya gitmiştir. 

Bir tavzih 

harp sargısı yapııcak ve gönüllü 
hasta bakıcı olarak yctiştirile -
eek b&yanla.r tıeebit olunacaktır. 
Bunların ı;alışb.nlacııkları yerler ı 
lııı.zırla:naca.k ve bu yerlerde 
ic:ıp eden buırlıklar ya.pılaı:ak
t:Jr. Bu hıısıı.sta idare heyeti a.e
kerl makamlarla da. temas et
mektedir. ao.ıwm huta bakıcı Dünkü .ı:azeteuizin ikinci aay
olarak yetiştirilecek bayanlar, fıımı;ın 4 .wıcü sütun~ mev
n:ızari derslerden Ronra İstanbul zuu OOJıiş (lıfuhtekir eczacı) 
hastahanelerinde bilfiil himıet başlıklı bentte siizü geçen 1~ 
görorek · \.eslıit odilen roüddt.-t.' ~.deposu s::Jıibi ~Y. Hııaan 
zarfında. stajlıınnı yapacaklar- ÖZİştir. Ve Karabet ismlııde se-
dır. riki yoktur. 
Kadınlar u-ı-.K H~ı-le Depomuzun böyle Hr "8.k'a 

Çlııiı'8ca1Mr ile .alılkası obnadığından mooe-

D
. _ ~-"-- _..,,,_ lenm ayni sütunda tavzihini say 
ıger ..,....._.,, ... ~.erler cıJanıııızla rica ederim 

oemi>:eti İBtanbu! şubesi idaze ~ )l'..m:ayı 'J'ılıb~ Deposa 
h.eyeti muayyen b~ ih- na-. o.a, Sı;, 

BELEDIVcDc 

İnşaatı te amla- J 

n n yollar 

ah ve 
muhtekiri eri 

Vl!Ayet Natıa. .miidürlfiğ1i tıı.
rabndan ihale olunan bir çok M" 
yolların inşaa.t1'.lrl bitmiş ve eli- u kah bürosu 
ğer bir kısmınm da bitmek üze- t .r.. d Adli
rodir. Bu arada Küçükçeltmcce araı.· ll an 
- Florya makad.°m . izc.:ri• Da- ' yeye verildi 
vutpaşa - Metriıı çiftliği arası . .. .. 1 
taroam!ammşhr. iFiyat mu;a~a.'.'e burosu . me-

mıufatı :Eı:nınunundc Tahmıs so
kllğ.uıda 20 numarada kahveci 

Antrepolarda bulunan Sancıy1tu yüzde ·12 derecede 
ithalat maddeleri I mahlut knhYclen halis kıı.lıve fi-

yatından sat!.ığıııdan dolayı ıı<l-
Fiyat müra.kabe bürosu, Li- liyeye vermişlerdir. 

manJar Umum Müd · lüğündcn Aynca. ıbir kahve.ekle de iki 
antrepolarda bıılunan muhtelif çuval halis. kahve bulunmuştur. 
i:thal8.t mıktar 1 .Eu kabvecınin dükkiinı.nda, iki 

eşyaıurıuı. ını sor. 1 !,-uval kahveye k~tırılmak ü-
mu.ştur. ~ zere ıı.zırlanmış mılhim miktn-' 

Umum mildilrlük,-.iı.wıgi an~ da kııvru lmu.~ nohut ve saire 
repoda ne miktarda mal bulun- bulunmu.3tur. Bu l<ahvecr de a<l
duğunu teııbit ederek biiroya 'lil'.eye verileci!ktir. 
bild.ireCelı:tir. ~~~--"--

-->tH<--

Yeniden çivi P-eldi 
Yeniden şehrimize 76 ton 

vi gclınistir. Çivi bolluğu, 
suretle biraz daha artmıştır. 

·~Nakliyat anbarla
[rında hult nan gı

<:i-'°: da mi31ddele:ri 
bul 

:Memleketin lıeı- türlü çivi ih
tiyacı tem.in cdi.lmiş v(IZiyetle -
dir. Ayrıca 4.-0 ton galvaniz tel
de gelıııil}tir. 

tisas yapIW.f olan kadınların be- • 
lediye, veair imnıe hizınetlerin- •• -----------------1 

~~~~;,,, Olüm daya~ı: 

İstanbul belediyesi tarafından 1 

yapıiav teflışlerde, ~ıda ıuııi'rle
irnnin "tıakliyat aınbıı.rl:ınnc :ı 
gayri sıhhi şartlar altında bu
!unduruldukl&rı teshil olunmus
tur. Bu maudcler, gıda maddc
lC"inin evııafıru bozacak Eı>ir di
ğer meddelcrle yan yana bu
lundurulmaktadır. 1stanbttl be-1 

tı nd& çaiıııabileoeklerdir. '-' 

!•diyesi bu hususta sıkı bır" 
"\ koı1tr'>l sistemi ihdas etmeği ka- : 

rarlaşlırıruştır. 

• 

O UYUCU 
DiYOR Ki: 

Balediyenin nazan 
dikkatine 

Garip bir otob/1.1 
harelıet menuırtl 

Adresi bbde m3hfııs bit 
karllnı.izden aldığımuı bit 
mektupla dl!Diliyor ın: 

"Şişliden Beyazıt i~ 
tine gelen otobüsler TaJaıiıılC 
geldıkleri zaman bu istasYoıı· 
dıı diğer mallallerde dıJriıuk· 
laırından çok fazla, beş oıı 
hattı be.mn on dakikadan fa.V 
la beklettirihnektedir. :sura· 
d& hangi makamın vazettiği 
bilinnı.iyen bir hareket rııe
muru vardır ve otobüs Talı'. • 
sime geldikten sonra ı;ofôr 
ve biletçiler, iki w.ıı.lı: vilayet 
anısında sefer yapan otobiiS' 
!erde imişler gibi aşağı lıl· 
mekte ve birer sigara yıı1ra· 
rak ha!'l"ket memurunun neyt 
tlbi oldıığu gayri malum i :· 
retini bclılemektedirlcr. Şi.ŞU· 
den Beyazıda tramvay klJ'lt 
beş elli dakikada otobiis iSC 
yarım saat kadar bir zaman· 
dıı gider. Otobüs yolcusu arıı· 
da bulunan bu on, nn h.eş c'•ı· 
ldlrnlık farkı otob<lae verdi • 
ği fazla. para ile 1razan,ıu1,k 
isler. l3ıınu ise bu suretle '1Jıl' 
sm1dc kavbctm•·k~dir. r,t·'~
bula her Sefer geıi im!we b•·· 
raJA avni afh:• t «r·n-iir et· 
meırtc ve bütiln yc.ı ·uları !""'· 
ytik V<' haklı bh- ~n rakı ıı· 
ımıa da\;m- oln:ıalrtaclır. 

Evelfü itiin hareket mcrou· 
rıına otobüsü nicin burr· • 
bekletti.Tini ~oran bir yc.c'· 
ya memur· • 
"-Hava irin,, cevabını \rt!~ 
miş ve w.:ıJqunuıa J'-:rr;ı ı-ı;,~e 
bir sual soran biri hulunabf'~ 
ce~ ne çok şa.ş:ı.rak otC'b;ı ii 
oe7.ııen dört be!! dak 1 k:ı dalı~ 
br.kletrnfştir. 

Bu hu~·ı!!da maknll'ı ıu i -
nin nazan dikkatini ccllıetmt: 
ui.,j rıaygılarımla dil~rim. 

Fl\rt SAil~ H - Ot!'bils 
SC"Vf"'~·::e-rcrı2rinin t.:ınzjmi l'" 
bo'Pdiye me;,:gul olınakt:ı ~ıır. 

Bu 1:mıırnta biı bıriil!' t 
hakh bulu,·or \'e h'-'1.:~cU}·erl ı 
tecbirleı' almao;mı j,,1~_..... 

.. .... "' Pi~ra.ngo 
Milli Piyangoncın altıncı t rl'

11 

birinci çc.'<ilişi bugün Ankar 1' 
Serri<'viude yapıl~caklır. l' 1~0 liş l:i :.iO de başlıyacak ve 17-' 
d ·ıı il' .,, '.~ ~:ı :ı.yet bıılacak~ır., Çek ;; " 
but .ın s:ılalıatı Scrgıevınden ,.~. 
len Arı' :ıra ı adyo:.:t' \'asıts.: ':~ 
neşroluııac:ıktır.Biiyü'.; iknı"l ' 
20.000 iradır. Tevzi c:liı>ce t ;~· 
nımiy!' vek'Qnu 361).000 1 r .. 
balıg olmaktadır. 

l.imon fiy .ı~ rı 

Piyasada r~ake:ıdc olarak si'' 
tıian lhn·ı:ı flyııtlıtnndn y! ·: 
seklUı: l:aydecti1mjpir. Bu Yi!~. 
sckliğin ~un'i olciıı;i'u söyJennıt" 
tedir. Zira, limon lıcr taraf!.~ 
boldur. Limon fiyatlarını I>~ 

Ç'aaııılJ ıwıHi~ 1 A .. d a·.... k 
Y:ı.rdııı vıclerccmiyeti,ayni nQSlnln gon er zgz Q- 1 

zamanda babalan ıı.slı:ere giden 
veanneleridemuayymııu:~tei dınlarla konuşf J• ... çalışan çocukların himayem ıçınt u ıye og-

Va§ 
Azılı bir 

lilschep yükşeltenler ihUkiir s 
çu ile adliyeye verilecelı:fu. 

Liman'ar Umum Mü40r0 
1 Linıaııl;ır Umun1 ·ınüdiir IJ)ıı· 

1 
avini Hamid Saraı;ıığlu Ank::r.ı· 
ya g;tmiştir. 

de ciddi tedbirler alacaktır. Buı / J .. .., • 
çocukların milrtarlan 'tesbit olu- i u n u o g m u· ş , 
nacak ve barmdın1:malan için· • 
çocıik lıamplan teıUa ohınacak- ~ 
tır. Bu kampl:ırda yudılllMver "f Sekizinci A.eliye Ceza malı- isimlerini sormuşlar, Behnan 
ler cemiyeti au.lıın ftJ:!fe ala-ı' kemesinde bir ana ilo oğul sor- da söylemiş. Bu konuşnıa~'\ 
cakltırdır. guya çekildi ve Ankara mah- mekt ' 

Bu ,ıniihinı 'ifin ...,_,,;..,.~,. kmıesinden ıs' tenileıı jf- "'-·'· cp çocııklan babasına ha-
-- .. --· .. v- """"'" ber veı:ince a.Jamcağız .Muaz. 

için yardım ~ cemi rinı aldı. zezin oülanı kaçırtmak .için a· 
yeti idanı ıı.e,ıeti, çoaıBı: esirg&-I Bu istinabe il& alınan ifade- racılar. gönderdi<Yini zanneclc-
me kunıma, yokaul Ç-OCtlklan :lerden ~<lığına göre hlid.i- rek b ""' 

1 
hi=tye birliği ve maarif müdil-. aenin büyle ~an ettiği gö- ır. mükemmel döğmiiş: 

- · · '-'-'·"· _,.., --'- · rül" ·· d - Bır dalıa kimse ·1e lionn<>-
1 

nınun 1'..,.,....,., ,_ - wıccı>ezın-. uyor u. ..... 
de bir toplantı yapılacaktır. Bııi Henüz on, on bir yaşlarında nıa. ı toplantıda çocıı.k1ann himayesi. bulunan küçük Behnan; anne- Diye tenbihte b•ılıınmuş. 
bahsinde nihai karariK varile - sinden ayrılmış ol:ın baba.qının Muazzez oraya ı,-idince Beh- ' 
__ ,,..,_ nınd b A k nanı alınış ve koca.sile de lmra. 1 
~..,,,. w.ı. ya a ulwmyonnllı}. n a- lrold ~ 
Gu~ Hoıılaboksm/Qr rada b:ı.lıasile birlikte yaşar- . a biribirlerine senet ver-

Gönilllü hasta balacı olacak ken bir gün lstanbula r.-elen ımşler: 
bayruılann miktarını ve bunlar amcası; Behnanın annesi Mu- Muazzez davacı olmıvac ıfı-
için açrlaca.k Jmrsları ve kurada! uzeze gi<lerek: na dair; .kccaaı da bir le.ha 
ders verecek öğretınerıleri tesbit - Ayol .eğer ıuı.a isen .. biraz Belına.nı istem· yeceğine dair 
etmek üzere yine pem.embe gü- me.-h:ımetin varsa git de 0 oğ- &enet yazmışlar. 
nli Parti merlı:eıdnde ikinci bir lanı hain baha.'<!ndan al. Yok- Halbuki karakola ln'.i!tal e-

ariİ~ 
Sivas, (Hususi mıüıalıirimiz- ı Sar •ı;ıtılık etmi~ 

den) - Amcası Mustafa ve ka- Dliıı B<•yazıtta ?.!dımet ıı 1 "' 

rısı Milnireyi ve sevdigi "Ca- da biri Hikmet iLJıili bir 1t;.dıııJ 
mm,, kedmı canavan:a blr hın;ın ı.:ariruıtılıl: ederken yaı>al ~ııı"i 
oovki ile öldiinncl< ve Muhtar adliyeye verilen suİ;la uç " ''. 
S:Jibi yaralımaJ,, Zileli Mclıme· a&lıye cf'.za ma,hkc'LC!li tarırf~J 
di dai;n k iılı· ıp kardeı;i İsmail- da.n bir ny haıı<;"'Illalokiıın elllle-
dcn fidycıne::ct iı:ıtemek ve gıısp rek tevkif olunmuştur. 
yapmaktan suçlu Artuvanın , ___ ..;...;,;.o.;;;;.;~.--""\ 

Müsabalramtı 
~----

Su ttan.sar:ıy lcöyilıı<len lrna.m o
ğı ı llarmdmı Salih oğlu 318 do
ğrnnlu .Haım.u Yılmazın Sivas 
ağır t;ez:ı ma.hkmıcsinin temyiz 
ve üyUk MillE>t Meclisince de 
tasdik cedilf'n idam kararı i"zc- "Yeni Sabnh,, ın rouhtert'ıt1 
rinc wun h""kmü Sivas Cüm- okuyucuları için tert..in etti~' 
hudvet ınüddciumuınlliği tara- mU~abul·n mr.yımn hltinci ~ • 
fmd~n .in.faz ettirilmiştir. n\i lı~truı1c ~~ş ol uğuntlı;ıl 

İnfaz sırasında. 1Juclu: o tıırıhtcn 1Uhııren gelen ııııJ 
- Ben yaptıklarımın ~-··· vamkalaı1nı tetk k ve wrı ~·~ını il .. l ~ı.• .. 

çekiyo:-urn, diyerek itirafta b . 11 m '"'-'-'lllD«.Aı.,.SlZ· 
t.oplantı yapılacaktır. Bu toplan- sa dayaktan öldürocek çocuk- den hfıdise ctrafmda zabıt• 
bya şehrimizdeki hastahane cağızı. tutulduğu için iş :ulliycyc k _ 
mertıı.bV>leri, kolordu heyeti sın-· Demiş ve: dar ılerlemiş ve Ankara ;\.ııli-
~ıiyc reisi, üniversite tıp dekanı. - Ben orıoda iken bir döğ- YC, cezıuıı davacı vaziyetinde 

'lunmu..tur. u Mıc ·bakaya lki bme yBJOll 

1 
Ankıır.ı. ·a d.ıılruma niimwwıleri ı ok ıy u~ın::ıu;; iı;cirak ~r,ttr· 

gönıkr:k>CN< . Ta ruf bi. 'kaç p,füı:? kadar bl
J Bivııs, (litL'lliSİ muhabirimiz- İtl.1!!4 Pı'f:cek ve IP.ımkm eQir.'ll 

den) - Anka..-ııda 1ktısat Ve-1 lst mı Altıncı Noteri !111' 
kfılcti lıi=nda tesiıı edibnc·k- yın Galip Bingölün huzuri)"lc 
te olan dııimi mensucat menşe. yap· · cıık keşide neticcsinıl;'1 
!erinde .• c h'r olıınm. ak üzere vj.

1
' okuyucul.arımı~a vfıdcttii?" 

luyetinıizin iiç ın:ntıVrnsında a· mız hedıyeler takdim kıtma· 
çıl.n <.lq!mma imrslarmdan nü-~ cal<tır. 

ıı;tirak edecektir. ! dü, bir döğdü ki yaraqı yara, gos~enlen Behnan ill· an.DC9i· 
Bütün bu geniş c;alıfmalaruı beresi bere, ölüm halinde kur- nın ıfadelerin; istinabe yclıı ile 

programl~lına.~ı ve idaresi tardık o~I:ını. alme.k Üzer" lstenbul müdd l· 
için 7 ki~ bir yardımcı heyet: Diyı> bir de meraklı bir iliıve :;'.~~~.iliğine tahrirat J; .. nder· • 
teşkil olunmuştıır. llu heyete· de bıılunmu.,tıır. """. 
bayanlardan ba.~ka erkek aza -ı· Bunm1 üzerine ::ııuazzez kal- Asliye •clüzinci cc.zn ınahke-
lal' ila seçilmiştir. Yardımcı he- kıp Ankaraya git:n;~ ve cocu- m_emnd~ ifad01eri alınan ı:na 
yet ilk toplantısmı ııerembe gü-j ğunu al'lll.~tır. A dır malfL'lla- ogul ltiıdıscyi lıiiyle anJ·tm: _ 
nü y~pacaktır. ta göre Eclı.n::nııı döğülmcsi !ar ve: 

Dır.er taraftan basın birliği mebebini nıahktmwe şöyle an- - D.ıvacı mısınız?.. 
İatanbu.l 'u~ cemiyetin n".'lri-, la.1.mıştır: .. . ;Diye sorıil::m BU':'l<-\ka•m her 
ya.t kohle bırlikt.e çalışmak ıi?.e- · - Eır l?'llll m~""teptcn cıkar- ikısi ık: f. 
re .. müracaatta ~ulıınnnıştur. Bu i !arken birkaç kadın Belıruına • ' "- Hay)r, davacı ,.~ ~ 
mııracaa~ cemıyet tarafından 1 yal<laşıp an:ısının, lıabtı.sııuıı • Cevabinda: buhımmı ... ; d• a 
~.nunıyetle kar1J1lanmıstır. i\.. - r .r . .J 

rım lf'' ;-!l't;!"dc!i;ec~~ti~. İiı.stikleri lhtiyacınu:;-' tcsbiti~e 
Olom!n':I mMı~:.erı ıhtiyuı çalı.,,, ı~,adır. 

va.::1 ~rLısJ~ı nnı~ıiliiriıniz· ~t"bi: im:ır pianmılJ\ "V 
den> :-1.w.rı~,cn. getirılmf'k ü~ Sivas (Hu;;us; muluıbirit111 . 
~.c c ~'':. ,t Vek'ıleti~ce bnı dPn) ~ elediy~c~-ı:mzim c~1!: 
et. -1 ı .. ,.' ;:ıı:;nnş oltl,:;,'U meya-j rilen miizt.ıkbel sehh· imıır. ı:, 
n ' ..: . _Ur-r ılı t,iyııcı dıı so- nı üzerinde hekdi:vc meclL~ "" 
ı-.ıı '!lJf.' ! ı ıgunda•ı şehrınliz Ti- icap eden görili,~6ler yııp'.IP 
er., ' } .. 1 da tei~klerde baş-ı rak lüzumlu kararl:ır vcrnıııi9 • 
la.v.ırak v;layetıınızın otomobil tir. 

. ~' ''C C 
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Şimdilik , 
--==Bu kadar~ 

~zan: MURAD SERTOGLU 

Muhtekiri yola 
llgetirmerıin en kes-

tirme çaresi Av ayyarelerindetekamül 
ispanyanın müş~ 

lıill vaziyetl 
S ~ 

iıze: ' • 
1~1l ağlamasını bilmiyorsun Dimo! 
<>yle çok gülünç oluyor!iun! Göz 
falların suratında akacak yol, 

mecra buhunıyor,j 

1 
S on :ıa.manlarda ayağa gi

yildiği glin patlayıp yır
tılan iskarpinler meydana çık
mış, Kurduracılar Cemiyeti de 
yerli keçi derilerinin yüzde 
seksen beşinin çilrük olduğunu 
resmen bildlıni~. 

Askeri tayyarelerin nevileri çoğalıyor 
---Yazan: Tayyarelerin aıikerl harekata 

- Düoyıuım en mUşk.iil vazı. · 
yetinde buluna.ı:ı memleket han- , 
g\sidir? dlp ~. "acaba.. f,. 
ta.iy& mı, Iııglltere mı, Almanvs· 
mı?,, diye dllşUı:ımeğe hiç lfizl!.ı · 
garmeclen: 

- İspanyadır! cevabım ver&. 
bllinıinlz. 

Tefrika No. 11 Ancak iki giln d:ıyanıın ka
dın ipek coraplarma bir çare a

- Şimdi ı;-fü·ürsüıı ! ranırken, şimdi yirmi dört saat 
Anna kapıya doğru iki adım bile dayaıımıyan iskarpinlerle 

1914 harbi baııladığı zaman 
tayyareler de askeri hizmete 
henüz girmiş bulunuyordu. O 
vakitler süratlen ve havada k& 
lış müddetleri az olmakla bera
ber keşif hizmetlerinde kullanı
lıyordu. 1ık _zamanlar hatta tay
yarelere silô.h bile yerleştirilme
mişti. Havada karşılaşan hasım 
tayyareleri bazan birbirlerine 
yıımı tık sılayorlar, bazaıı s&
lfurıla.ştık~rı da vaki oluyordu. 

Emekli Hv. Bnb. 

B. CELASİN 

'\ müdahale ve te.'>i.rlcri: Tayyarır J 
!er uçuş ve kullanı., tekr'ğ4l$ 
uygun bir şekilde ordularla ill

kı bir iş birliği }-ıtpbklan tak
dirde muharebenin neticesi ü-

Hakiıı:aten bu mcmld<:et, fev· • 
ka!Ade mü;lciil bir mevkide bu- ' 
lunınU:tadır. ·~ • e o, ağlıyor musun Di-

• 1 ··-~:ı.~i .ma\•zcrini omuzlar 
'lı!kt--, bir kurşunda en 
!i~·~ uı;aıı kartalları yere 
'Y•laın. Rodop dağla.nmn eıı 
l.lt t. t'tlc kucak ı..ucağa boğu
~~dar erkeksin; sonra 
, ı gibi ağlıyonıwı! 

tr - ·-
ç,baYdi, sil gözlerinin yaı;ıı-

' 1 ilk, kirr.ııe görmesin. 
--~~ ...•..... 
' n eııı sen ağlamasını bilmi
,'1ıtııı Dııno ! Böyle ~ok gülünç 
t~! Göey a.şların yüzün
·~ ~ ı-oı bulamıyorl&r. S-.l
~ q u~ gibi olmuş! Haydi 
~;ı 1 goz:.erin i ! 
~~u:ıak söder komi.tacı 
'eı; 1 tc3!tin etti. Kollarının ·. ıs; ~!erini ve bumunu 

1 ~aıJtu iri clleri:e mavzeri-
Usunn kavrıyar&k sık-

tllııa! diye tnrn.hlandı. Bir 
iltı ad~t yola çıkıy1>ı-.uıı. Ve 
ı. ıa doıımiy~.ml bUlyo • 
-n 
' ~; da.ha cliillDlenıelc mJ? 

neıı.et bir daha dönm~ce
~ · · ı Yancf bir daha dön· 
'Ya~ bir yere gönderiyor. 
' ~ llııısun ? 
, )\'altat niçin Di.ıno? 
hı ı1ın ıni? 
~ ,llıavzerinin namlusu.:ııı 
ı, 1stıyor gibi bütün kav
' ı:ı'lltıYordu. 
deş:,u sana söyli)'8!1l<'m 

~"~ d . "yalı ...n..ı oı b' -•. erın sı ,.u-e . 
ı~{. ıst.itıum parlıyordu. 
lıı.? ~-";için böyle kon\J'IU • 
~i •~ıı;ın kendisine vel'ilen 
ı,tJ'apıı::.,ktan çek~iyordu? 
tıı e. ber i!)de tehlike va.rdı. 
i~ tııitaeı herhııngi bir işde · 
~Vır mı, }'Ok rnu diye dil· 
kel\di ~ab.ıyiRı Şi.md>Je ka· 
~· ıııne verilen yfuılerce 
~ "ffalti.YcUe basannıt. en 
~ h ~hlikelcre atılırken gö
-~~te kırpma.nıı.-,tı. 
~ ~llndi? 

i~r~dtiu ediyor, .korkak-
rıy0rdu . 

illa · 
~lleaz.ıı onu o kndar .Jı.ay-
h~~!ltllştti, ki ne diJ9Ce -
~ordu. Ajtµ zamwıda 

~e ..... e karşıBtıida. korkak 
~f -":'' kardeşine kan;ı bir 
!t'a ~i Qı,. kızgınlık ve bir u
'~:ış l!cı belilmişti. 
4ı\ h~e biraz ha.karet ifa

l lt.;r ır acsle sordu: 
ilti kuyor musun Dimo? 

~l\i;cıınıc, koca komitacı
ı. : e SıkJJ..nış iki kurşun 
~retti. 
h:ı.~d~? Bir do.ha tek -
h. "'llıın ! 
'11<• b" " ,_ - ,..ı,.. . • bi .. . ..... ,,.....uııyor gı • 

:.,>.ııııa ı 13 ~ Ya · J.n<ı karşı bu ha
~r v..~11 başka biri.ai olay
~ •. - ""'tukta di.'lierini dö -
~? ılllı.U na.'il J . clüıjünebiJi • 
ıı~? 1( uııu nasıl söyliyebili
~ d.~ınıtacı Di?ll-0 kendi
e lcit ~ a ateşe atnııs ve hiç ı 
et"ııı • .,, n Ufak lıir korkaklık • cı ·-ıışt;r 
}'a~de? · 
~ t bu defa işler öyle 

;:"~ıı}lll:n~nıile ~işmi.şti. 
"'~. ıııuteessir ve bitkin 
liıe;>lı ıle kıı.ybolmuftu. Kü 
~:ı.y14llııenin salonu.ııdnn ta
~leı; teraneleri, boşalan 
\·ille Od Ve ııavruıan klifürler 
't.t hu aya kada.ı· sızıyordu. 
~ • ııı~a:ııam burada top -'u ezden !"elen emir-

li>~ oı~Ve yeni vazifeler ı 
~"et l> Uştu. Reis Yanef, 
~ d.iğe~~~f, komitacı Pet· 
l.:<t~ ..,,.ı hep burada idi- 1 

I'~ .. ·~de~~ gibi içlyorlarj 
J«;~ ınıonun kız kar
l!! "~i >..nnanın bulunması
L.~tlt Yet Vermeden yU ksek 
~l'· ~~çık ~'.lrkılar söylü- ! 

a_ çtjk~ nı~ Dımo neşeli de. 
lıı. ~~?. dalıa ziyade kay-\ 
~le ~ve nihayet kız · 
\-~ele i•t ~~. ?larak 
iti: <!lıin edigını soylıyerek 
~;lı.~lla IU"k~ ~alındaki 
, l\ı~ Clekilmı~ti. Yalıu.ı 
tı"4.~ıy dıı. ke~disini daha 

~; lralc aglaınaya bıı.ş 
~4.lı,t \....._ 
ht~ o~ bunu pahalı 
~ ~nllr<iıı. dıye bofıık bir 

e lllıı ııdı .• 
YocQuu Diıne 1 

atan ağ~beyisinin önür.e geçti; karşıla.:ııJması mesleki haysiyet ı 
- Nere ye gidiyorsun? ti t fi bak d.9.n 
- y e.nefle hesa.plaıın. ıeM. ! vo cal"e §ere ımııı 1 

.,,,- bazı esnafımızda göze çarpan 
- Dur biraz! Ne oluyorsu:ıı.. W.:aydiyi gösterir. 

Re!s Y nnef f.l.lla ne yaplı? ı 
_ Onu ben bilirim. Avuç dolusu para mnltabilin-
Kar<le.'jini bir elile; itti. Sonra de tedarik C!dilen btr çift kadın 

küçük kapıyı bir tekmede aça _ islaırpininin bir gün içinde yır-
_,, tilıp pa.Ç11.vraya dönmesi karşı-rak salona 6 .rdi. Onun bu giri~i I 

içGl·iJcki gürültüyü biraz yavaş · smda. o çürük malı süren iz'an
latlı: / sız kundııracı ellerini uğuştu -

- Gel bakalım Dimo! Hele rup: 
şükür i;ini bitircbi!din. Bir bar- 'ı - Bir enayi daha avladık, 
dak ~=P iı;nıez misin? çabulc.luğile ~ıran yankesicide.-ı 

Dimo doğruca Ywce;n yanımı 1 nun cebinden para çantasını el 1 
gitti. Karşımıııı oturdu, Gözleri- ! tıpkı tramvayda dalgın yolcu -
ni Yanefin hilekar mavi gözle- ! demiştir amma bu hareketiyle 
rine dikti: farksız hareket ettiğini acab::ı 

1 

- Ben o işi yapmıyacalım müdrik mhlir? 
diye homurdandı. 1 Bu hareketi uta.nmadRn sura-

Küçük meyhanedeki r;iirültü 
bir ıı.nd.ı. bıçak gibi kesildi. Or- J tına vuracil.k olsanız belki dire
Wıkta me.,·ııın bir hava dola~;ı- lir ve sesini yü.kselterek: 1 

yordu. Herkes bir kt;.,eye çekil- - Y ooo efendi, affeder!'in ! .. 
nı.iş ve gözl<'rini Yanefin masa- Ben hırsız değilim; esnafım! di- 1

1 
sınıı dilanişti. ye gürler. 

Ortada JAkayd görünen y:Unız HsJbulci bir günde patlayıp 
Yaoefti. Di.uonun sö:alerine hiç 1 yırtlan iskarpin sa.tan bir kun
e!ı,-ııuniyet veroriyormuş gibi c- dura mağazası sahibi acaba far- 1 

lindeld ~arap dolu bard<.ğı .Y;:-ı' kında mıdır ki o bir yankesici -
va, Y1J."rıt4. son.wıa k:ıdar ıç.ı. den de bayağı ve muhakkak 1 

Sonra b:ıfıf hır Sl"'le: ·ki bin kere daha korkak bir 
- Ya, öyle mi? diye mırıldan ma.hlUktur. Zira tramvayda 1 

clı. . • . · portföy ar.'.l.klayJ.11 yan.kesici hi<; 1 

So:ıra _ılave .ettı ~ olmazııa kurbanı tarafınd<ın pa- 1 
- Dogru.su ış ıı.gır . . F~k.at ben 1 taklanmak ve zabıta tara tından 

bunu senden başka hıç kınıııe - ıkılnıak tcbli-
nin beceremiyeceğini bildiğim yak.al_&ıı 1P .. hapse t . 
icin sa.na verdim Komita banal kesını go7,e aldırmıştır. 
Vardar köptiieUnün mu~laka Ancak 21 saatlik ömürlü is
atılma.sı icap ettiğini bildiriyoı:. k.a.r~J,ori bile ~le sn.tan .kund~-
1nsan ka} lıuıa baknıad.an bu iş , racı ıse e;-:na.flı.ğuı. ve ticaretın 
yapılmalı deniyor. Biliyorsıın ld I koruyucu kalkanı altına gizlen
köprünün iki bıı.şında da kuv- miş, hırsızlığını riyakarlık mas
vet!i müfo~zeler var. 0.-a.ya top- keai ile örtmüş e§lla bir dolıı.n
Ju olarak ha.akın veru:ıeğe . ve dıncıdır. 
köprüyü havaya IB;urmağa im- Bu çeııit düzcmbazlara fiyat 
k&ıı yok. Köprüye çok k4l yak- murakabe komkıyottwıun ccııD.
l:uıırııa, n:oz:<ı•ı dikkati celbed~r. 1ıı 
Türkler anı.~rlar. Halbuki ifıiıl )an kiti gelmez, onl:ıl'a Cl!ki -
kurdu bir komi t..:ı.cı ki>vlii-ltılığı- tiııap ağasını rahmetle yidetti
na girerek kijprüye ııekaU. naza- reccl< kuvvetli ve ürkütücü mü-
n dikkati cclbctmeden ~deler lhımdır. 

(Arkası varı - A. C. SARAÇOÔLli 

O harbın oldukça müessir ha- ı 
va silahı bombılaroı. Bu bom
balar da yer hedeflerine karşı 
kararlama suretile atılıyordu. ı 

Bir müdact sonra uçucular 
yanlanna aklıkları ta.banca ve 
piyade tüfeklcrile hasım tayya
relerine ateş etmeğe baııbdılar 
ve daha sonı-a gözcü maha.Iliııe 1 

ve turel üzerinde hareket eden 1 

makinalı tüfek konuldu. 1 
• 1914 harbinde tayyarelere si

lah yerlcştırılmesındeki en mıi
lıim muvaffakiyet (Sen kruni
zıısyon) pervane arasından atllj 
usulünün bulunıruuıı ve tatbikı 
olmuştur. Tayyarelerin kapor-

1 tası üzerine ileriye ataca.k ııekil 
de tesbit edilmiş ~eli tüfek
lerin tetik çubuklan motöriin 
devrine bağlı bir mil il& ateşlen
mekte, tüfekler otomatik oldu
ğu için kendi kendine kurulmak , 
ta ve böylece atış devam etmek-! 
tedir. Bunda mühim olan şey 
pervane dönerken mermilerin 
pervaneye isabet etmemesidir. 
Tüfek ve pervane hareketi mo
törden aldıkları için ateşleme ve 
merminin çıkış müddetleri naza
rı ittbare alınarak merminin çı
kış zamanında pervane tilfek 

1

1 

~zı hizasında bulunmıyııcak şe 
kılde avarlanıyordu. Pilotlar is
tediği zaman bir kolu çekerek 
atışa kumanda ediyordu. Ateş 
kesebiliyordu. Bu kumanda tay
yareye kumaııdıı. eden (levye) 
üzrindedir. · 

\lşt.e bu keşiften av tayyareci
liği doğmuıı ve tek kişilik sü
ratli sağlam ve oyn3.k tayyare
ler vaııılaca.k: hasım keı:ıif ve 
bomba.rdmıan tayyarelerine kar 
şı sevkedilmiıı ve yüksek netice
ler alınmıştır. 

Bundan ba.şka. her ilı:i tarafın 
av ta.yyareleri de biriıirlerile ç:ır 

pışmağa ve kendi taraflarını lıi- zerine kat'i tesir yaptı.klıın ar-
maye etmei!e ba.Şlamışlardır. tık münakaşa götürmez bir ha-/ 

Pervane arasından atış yalnız kikat olmuştur. Bu tesir adet • 
avcılara değil önüne gelen tay- malzeme ve eşhas kabiliyeti 
varelere ateş edebilmek için di- sevk ve idare üstünlüğü ile te
ğer tayyarelere de tatbik edil- sirini daha. ~abuk göstermekte-

1 
miştir. Bu usulün yegane mah- dir. Bunun bir misalini de Yu
zunı şudur: Bu tertibat her za- nanistanda gördü.1<. M:otöri:ıe 
man takılı ve işler vaziyette kuvvetlere yardım hruımın ik
kalırsa yıpranma ve dolayısile mil yollarını, !iınanlan sıkı bir 1 
B.nzalara sebe'o olur. baskı altında tutulunca plll.nla-

Çıkanl:mış vaziyette olursa, rın bozulabileceğini anlatıyor. 
istenildiği zaman takınak ayar İngilizler daha 100 av tayya-

1 

ve tecrübe için zamana ihtiyaç resi bulunrlurabilselerdi vuiyel 1 
hasıl olur. Halbuki herhangi bir bu kadar sıkışmazdı denilmekte 
ihtimale karşı tayyarenin bu si- dir. Fakat ileri meyda.nlan işg&l ı 
18.hlarında.n hemen istifade edil- edilmi5 ikmal üsleri uzak ve de
mesi icap edebilir. İşte bu se- nizaşın bir mahalde av bi.rlikle
beplerden dolayı bugün asri av ri getirmek ve vaziyete haltim J 
tayyarelerinde bu silihlar ka- olma!;: milşJ..ill hatta miimkün
natlara ve pervane sahası dı- süz olduğıınu da kabul etmek 
şına konulmuştur. Pervane gö- gere!rtir. Hakikaten tek bir pi- I 
beğinden atanlar da vardır. 20 ıot tarafından kullanılm:>Jda ik
milimetrelik toplu ve mühim kı- tisadi de olan av birilkleri mem 
sımlan zırhlı avcılar ııazıırı dik- leket müdafaasında büyiik rol 
kati celbetmektedir. oynarlar ve düşman hava faa-

Bu l!lOfl harbin ha''ll haberleri liyetini gecelere inhiııar ettirir
aııısında birçok tayyare isim- ı ıer iti, bu da harekata o kadar 
!erinden bahsedilmektedir. Tay müessir olmaz. 

1 
yareleriıı nevilere ayrılmasını '· Memleketlerin coğrafi vazi-
icap ettiren yegil.ne sebep vazi- el · adet 
felerin çokluğu ve muhtelif ol- yetlerine göre tayyar erın · ı 

nisbctini ve rollerini bir ~ka I 
masıdır. Bir nevi tayyare ile bu yazı ile izaha çalışacağım. 
vazifelerin başarılmasının mürn \ 
kün olmamasıdır. Tayyarelerin 
vasıflarını izah ederken bu va- Çocul< Esirgeme Kurumu 
sıflardan birinin yükseltilmesi lstanbul Merkezinin 
veya çoğaltılması diğerinin za-
rarına olabilreeğini zikretmiş- yıllık kongresi 
tim. İşte yüksek vasıfların Vilayetimiz yıllık kongresi 24. 
vazifelerle telifi düşünülerek 
tayyareler nevilere ayrılmıştır. : 
Ve burulan dolayıdir ki, meslek 
içinde ihtınaelar meydana gel
mi.3tir. 

Keşif, bombardıman ve av 
gibi üç br:ınşa aynlan askeri 
vazifelerin tayyareleri de bu üç 
nevi içindedirler. Huııus! mak
satıo.r için yapılan ve kullanılan 
tayyareler ise bunlardan birine 
veya ikisine birlikte benzerler. 
Ve o:ıların hususiyetlern.i haıiz
dirler. 

mayıs 1941 cumartesi P,ünü sa
at 14 te merkezimiz salonunda 
yapılacaktır. Şubelerimiz mu- ' 
rahhaslarının teçifleri rica o-
lunur .. 

500 çuval kahve 
Gümrüklerde bekleyen 500 çu

val kahve, Ticaret Ofisi tarafın- ı 
nan ithal edilerek alikadarlara 
verilecektir. Bu kahveler, Bre- ! 
zilya kahvesidir . ı 

Bu tehiri, Çanat:kale:ve yap- ll!m U. oldu. Temmuzun ~nda Kale 
tığımız taarruzla.na Balkan u de toplanan ve İngiliz kabinesi 
htikiımeU.,..; ve bilhassa Bul- aza.:mdan (Başvekil, Lord 
garistan üzerinde yafll.ığı tesi- Kiçner ve Balfur'dan) müte -
r~ atfediyorum. Balkanlanla teşekkil konferansı, bütün ar-
herkes, lııgil~renin Çanakka: kadaşlannın fikirlerine ter-
le hUcumınıu muvaffak olma- •------------------------------------• cüman olarak 1915 yılında garp 
dan muvaffak olmadan terk- ı ( y E N j S A B A H ) iN B O y O K 5 j y A S 1 T E F R İ .( A 5 l ı cephesinde ycııi bir Fransız -
etmiyeceğiııc kani idi. İngili.;: taarruzUIIJL muhalif ol-

Geüboludaki muh'.l.rebele- • • mak kararını verdi. 
rin ııonu gelınemeııi, buraya B lk ç kk 1 h .. ti • Bu konferansa iştirak eden-
mühim miktarda Türk t!l.kvi - a an ve ana a e eza me erJ !er, Fransacla.ki muharebelerin 
ye kıto.larının yerleşmesi, bü- müttefikler tara.fındıın bir "ta-
tün bunlar Bulgaristanın ta- y • n•-'k ve tehlikeli bı·r m--'ede aruz - müdafaa,, haline çevril-
kip cttig"i siynsete te&r ediyor te tarihi. etnik sebepler, mıııı- azan·. :ı -· """" mesini, dalıa doğrusu "faal bir 

iken Bulgar Makedonyasında r telif etmek mecburiyetinde i- daf •- -k k b · k du ve işte Bulgari•tanın hare· di. mü aa .. o.,...,. a. ulfuı.ıi te -
hedelet mucibince Bulgarlara lif ed. ı rc1 

ket tarzıdır, ki Sırbistane. kar- •t. 1 v ç •• • ı HW:ı'sa m~ale, ncok mu··- ıyor a ı. 

zunu tay:n etti. ikinci Balkan harbine kadar ve bizim müttefikimH: o- teklifi kabul etti. İste bu ka-

Zavallı bir Hariciye , 

Nazırı 
J 

İspanya nazırl;ırı arasında lıu 1 
müşkülatla eıı fazla uğra.'.jlllak 
mecburiyetinda bulunan §ahıs 1 

da Hariciye Nazı.-ı Serrano 
Sunııcr'dir. 

General Fr:ı.ncomm en yakın 
mesai arkılda.şı olan bu zeki va 
acar nazır, her gün cehennemi 
bir hayat yaşamaktadır. Sa
bahlan daha. tatlı uykusunda 
iken kendisini ilk olarak !tal -
yan Hariciye Nazın Kont Cia.o 
no uyandırır: ı 

- Allo ! Sen misin Sunner?. • 
Ben Ciaııo. Bugün de Üçler Pak
tına girmiyreek misiniz? 

- Canım, ne kadar acelecisi
niz? Durun hele biraz! Brezil• 
yadan hareket eden bıığds.y yük· 
lü v;ı.purlar hele bir limanlarımı· 
za vasıl olsun!. 

- Fakat biz de müşkül mcv· 
kideyiz. Dahili haı:blııi.z esnasın
da size vaptığmıız y:mlınıı U• 
nutuyor mu.<>unuz?. 

- rilç unutmak k&bil mi? 
Fakal. 

- Peki öyle ise, yarın sabah" 
gene görilşürıiz .. 

Ve telefonu kapatır. 

Von Ribbentrop'un .; 

te!efoou 

Zavallı Sunner vakin nyan· 
dırıldığından dolayı kcr..dlsiııi 
toparlamıyıı. vllkit bulamadan 
telefon ikinci defa çalar: 

- Bıır:ı.sı Berlin ben V on Rib
bentrop. Gut Morgen mein 
Herr! 

- Sabah şerifler hayrolsun ! 
- Bayonnedeki kıWarunızıı 

bugün topro.klarmıza girerek 
Cebclilttarik'a hücum ewcleri 
emrini verdik. 

- Aman ne diyorsun dost.um! 
Bizi mahvedeceksiniz! Ayakları
nı öpeyim şu emri geri aldırı
ver! 

- Niçin? 
- Daha vakit gelmedi. Hazır· 

lıklanmız tamo.m değil. Asker· 
!erimiz lıenüz motlem silahnrı 
kullan.ınayı iyi öğNUemedi. !yice 
hazırlanmadan harte gİrilleıniz 
sizi zarara sokar. 

- Canını bizim askcrkrimiz 
kafi derecede modern sil5.hl:ırla 
ünsiyet peyda ~!erdir. 

- Y alma o kadar dcjtil ! As
kerlerimiz kaz ayagı adımlarla 
yürunıesi11i de hC?nti.ı iyi becere
miyor. Müşterek zaferden son -
ra Madritte yapılacak geçit res
minde rezil olacağız. Bıı ınilıve
rin prestijini çok diişfüür. 

- Bak bu nokta mühim! 
- Sonra önümüzde bir de İ-

aı ti. Ve nihayet Bul~r ann orçı 1 ~ •·~ şı Alnıa..-ı - Avu;;turyw. taarru- burada fetih hakları vardı ve • - tenıayil olan Yunanistanı Fransızlar, General Jofr bu 

Ben kat'iyen ~· fikirde idim 104 t af dan h' rardan sonra bütüıi' vaktimizi .~ burasını işgalleri altında bu- lan, Rnsya ar ın ı-
kı·, bLZ. B-"·anlardaki bütün ö s b" tan ·d ha.:iı.rlığı tıuxıoml•nınak üzere ....,.. lundurmuşlardı. s· d y . t d maye g ren ır ıs ı Şl -
siyasetimizi Geliboludaki mu- ır e unanıs an a d~'e reddettilc.lerı· arazi terki- olaıı Geliboluya çevirebilirdik. 

Daha 1914. de ilk Avusturya "" Fak t G l J f hen"' Kal barebenin neticesine bag"lıya- ne razı em-'-tti. Bu bahiste hı·ç a enera 0 r ıu e 
taanızu sırasmda ve Sırbis- • • kOla' t "" k nf ınd · mayız ve bununla iktifa ede- aynı mWi şüphe yok ki, yamız muhakkak 0 erans an yeru aynlnıuı 

meyiz. Geliboluda kat'i bir za- tan, pek ziyade taz~ altında mu··ttehit bı"r sı·yasetin 'oız· e bü" idi ki, bütün ahitlcr" nıuKayit• 

talya misali var. O da iyi hazır
lanmadan laarbe ı;irdi. Y.un:uıis· 
tanda olsun, .Afrikada olsun yap
tığı işler meydandadır. 

- Peki, peki! Şimdi söyl~r. 
t>mri geri aldınnm. Fa.Iı:at eiz de 

- derhal kaz ayağı o.dunarl& yü
rümek talimini tacil ı.din. Y uın' 
seni yine ararım . 

halkın ihtilaline nıa.nı olmak Aynı· muş·· külit K:ı.val.:ı. ıı;ın ı rak ş d bü" ··• b" fer elde etmeye çalı\l'rken mu yük. bir vardımı olacaktı. o a empanya a VUı< ır 
da b. . için mülıim askeri kuvvetler de kar<nm•·· çiknıJ.>tı. Geniş , '""'~"'u pi·'- ... - '''"'·- ·ı hakkak Bulgaristanı ı.zım .,. - O anda Rus hez;metini an- ··~ • ~- n •. u.uı.unı s.......,, 1 e 

· · bulundurmava mecbur olmuş- ~eseıeleri kavramaktıı. son de- " lıa ırlııma k ld AJ davamız lehine kıı.zanmak ıçın ' ·~ cak Gelibolud..'l. kat'i bir zafer z ya oyu 11 • man 
elimizden geleni yapmamız la- tu. rece büyük bir dirayet göste- örtebilirdi. Fakat ··"'··tosun U- lıatlarını yaracağına ve Alman 

dı F k t b rl tem. Gerek hak, gerek mantık, ren M. Venizelos, Kıı.valayı bıı- ...,~ lıu• g"rı· p;'··k""'~"~"e kan.a. 
zım . a a unu a m "üncü haftası da g~tig-i halde • ' ~ ~ ~-....,,~ -
tm k · · el y · ta gerek adalet fikri, gerek vazi- zı şartlar dahilinde de olsa Bul " "" at getirm" ış· ti e e ıçın ger c mıarus - bu bayati noktada seri bir za- · 

k S b. tan Bulgar·s yeti hazırruıın icapları Sırbis- garlara terketme''e razı olun;a B" cak Gelibol d b" ı · nın gere ır ıs ın ı , fer ümidi voktu. Sofyadaki as- iZ an u a lr ıezı-
tan · te • tn · · te · tanın, elindelti bu araziden bir halkuı gözünden d!iı;ecek v» ' te - a.dıktan radı a arazı r.ce ıcsını mın keri mahfiller muva!fakiyet - me ugr son r Jci. 

k · edi rd kısmını tcrketmesini amirdi. kral ile münakaşa ederken pek F da t 1 etme ıcap yo u. 1 sizliğimizin ehemmiyetini tak- ransa ıazır anan hadise-
d B 1 •sta Çar, Fransız reı·sı·cun·· 1huı·u, fena bir mevkide bu un.a.caktı. 1 rd J be--'·- olabilidi" "k Bunlara bir e u gan na .... _ la dir edince Kral Ferdinaııd ve e en ııı ,......,- . 

b 1 k G tngı·liz kralı "-•inci Jorı·. Sırp Eğer müttefikler nava lı-mali yardımda u uruna , ,e- ~q 1 h · · B ı ı Bulırar hükfuneti Almanya ile Lord G·çn 1 k 
liboludaki zaferimiz hakkıııda hiUci!me-t naibinden, kendisi manı i e avalisını u gar anı anlıiŞmayo. ka. t-ar verdiler. İş- • ı er e arşı 

b · ti için de muhilc addroilmesi temin etmiş olsalıu-dı t~nımuz 
teminat vermek mec unyc e- ayında Bulgarlann Edirneyı:ı te o a.ı;ıdan itibaren Sırbistan 
ri inzimam ctmakte idi. litzını gelen bir arazi terkine doğru yürüyerek imdadımıza hezimete mahktınıdu. karşıyti 

B 1 1 h k razı olmasını rica elliler. Fa- 1 · uht td· Artık bu bir saat ve 7.'lnıan G'-'' ·k u gar arın a ı ve kat bl.itün bu taleplere gerek gelme en pek m eme ı. u.ı.ı \•csı aların e!Jen ele ---=------- __. Öyle de olmasa şurası mu- meselesi idi. Alman ve Avus- dolıışmaması için ~una karar 
Sırpların inadı hU.kümet ve gerek Sırp parla- haka.k ki e.,/;er müttefikler Bul turya klt'aları lıan~i istika - verilmU;ti: Harbiye nezaretinin 

- __ ., meni;.)sıı kırılma.z biı: mukave- garlara bir kısım arazi terkiııe mette il~rliyeceklerdi. Bütün her günkü teJ.gra.flıınnı oku _ 
Sırbistan kendisini tehdit e- metle muhalefet etlileı:. muvaffak olsalardı, Kral Fer- tehlikeleri müdrik olmasına mak istiyeıı harp komitası a-

deıı tehlikeyi seziyor v" mi.it- Müttefiklerin diplomooisi pek dinand hiç olmazsa hareketsiz rağmen Sırbistan kendisine ya uı.sı, her sabah bu telgraflan 
tefi.kler Sı..rblstanı hımaye için ağır i~liyordu. Gönderilen her kalacaktı ve onun için memle- pılan bütün davetlere karşı sa- ancak Lord Kiçnerin husu.si 
lazım gelen yardınu gönder- tell,!7".ı.t', alınan her tedbir bil- ketini düşmanlarımız safına ğırdı. En küçük bir arazi terki- odasında görebilirler, ben bu 
mekte ml1?külı1.t (ekiyordu. t!iıı miittefiklere gösterilmek sürüklemek imk[ırınız olacaktı. ni bile kabul etmiyordu. S<>ıı telgrafları her gün başından 
Bundan dolayı Sırplar Uzcrın- ve hepsi tarafından taı,vip e- O sıralarda hıçbır sey yapı- dakika va kadar Makcdonyada sonuna kadar okumak itiyadın
de hiç bir iddia kabul etmedik- dilmek Jizımdı. Bu diplomasi lamadı ve her şey Gehbolu ya- işgal ettiği Bulgar topraklarını da iuinı. 
!eri Makedonyu :ı.ratisini Bul- nihayet şu karara ,ıuııbildi: z:madas~da cereyan ed7n ha.r muhafaza ediyor ve etrafı.n<l.ı. 21 Ağustos s.ı.ba.lu yine böy 
garlara terketmek iııtenıiyoı-- Sırb·st.an "'ttef"kl . bııı tesadUfe ka.lmı!i netıcelerı- toplanan imhakiir kuvvetlet"e le telgrafları gözden geı;irmek-
lardı. 

1 
W ı •.mu . 1 e~n a.ce- ne bırakıldı. karşı koymaya hazırlanıyordu. le ıneşgul olduğum bir sırada 

Eğer Sırbist.ı.n nmkavemet 0. eplerinı yenne ge rme .. - Sir Ervard Grey'in onune lngiliz ve Fransızlar Lord Kiçncrin hususi katil:ıi: 
edaııiyecclt bir hale gelır.se o- dikçe ona. ne para ne de mu- dikileıı fevkalı\de mil.,'<külat.ı k<ı • --'~--.::_::_:.=~~==- umumi karargfilıtan gelen har
na bu arazi Wkuıi zorla ka- himmat gönderllmiyecek. bul etmemek haksızlılc olur. arasında bir ihtilaf biye nazırının beni görmek is-
bul ettirmek ınüm.kündil. Zıra Nihai i~lila da bundan son· Hariciye nazırı, dört büyük - · - • • tediğlni sö Jedi. 
mevzu balısol.an arazi hakikat· r:ı. başladı. devletin siyasi faaliyetin! pek Bu sırada mühim bir hMiııG y (Af'klll VAI") 

... ~,..;.ı.· .. : •. ~... ~ -" ·~-.~": - . • •• 4 • ' .. 

Eden'in telefonu 

Sunner terlerini silmeden te
lefon üçüncü defa çalar. Bu defa 
telefon eden İngiliz hariciy~ n:ı.

' zırı Edendir. 
- Si.?.i sabah snbah rahatsız 

ettiğimden dolayı affınızı rica. 
ederim. Fa1'at bahriye birinci 
lordundan biraz evvel bir hc.ber 
aldım. AUantikte Amerikadaıı 
gelmekte olan ve içerisi un ve 
pandispanya dolu iki vaptınınuz 
devriye kollanmız tarafından , 
te\·kif edilmiş bulunuyor. Bunla
rın serbest bırakılıp bırakılma • 
ması bitubi yüksek siye.setini • 
zin seyrine bağlıdır. 

- Siyasetimiz malfun değil 
mi? Tam bıtaraflık. : 

- Fakat Tancada dün go.liba 
bazı h&diseler olmuş. ! 

- Canım bunlar ehemmiyet· 
siz seyler. ; 

- Cebelüttarık üzerinden de 
bazı tııyyareler u~muş. 

- İspanyol oımadıklarıru te
min ederim. 

_ A. B. C. ga.zetede "mih VC'-

re iltihak edelim,, diye bir ın&
kale neşrelmi~. 

- Canını bizde de siz.de oldu 
~ gibi matbuat lıürriyeli va' 

(Sonu tilA)'fil 6 aü.tun 1 de) 

MURAD SERTO(';Lu 

• 

• 

• 



YENi SARAR 

AZiVETi 
:Al an:!ırhh hn.r
va..:örlerine karşı 

(Dıı ta.rafı 1 ltıcl uyfat!.;ı) 

• ,, 
taJ1ı·ip lc::-;iri icrn..<;ına girişir. 

13.irveya bir kaç torpilin n:ızilı 
Liırıni P.~n. Mcll.anın Ada 142 ;:v<'ndin •. .ltswıuua isabe'li halinde lıüyl\l: 1 

lfyı yenen hir adam olJuğunu - Oldu ·0 te!.. bir harp gemi,;i muharebe ıxb- "' 
ciddi mi • 

ttiAlcrı =:ın :ıJOiları yerle - culu!ı: gayet rahat geçiyortl - Voğruıı.ı Ş"~' " ' >·ry.. miyccek bir duruma dU~arillür, 
ıhlcle!ı -osnı:nnŞ'...ı. :McUa, hiı; ıı..-ıTı;ıJmaınııı:tı. l - Bu'l h ~a.:;ıUıaı~ n0 va.r? h:ı.t~ y.:.t:rık'-ilir. e '' rl 

Çüıilnı, Limni Rıı.n>lan .lı.da- z:ı.tcn 1 oll:ıyı deniz tı..tnra. . - fu' !bı A<lhlımn :r ıın Brc.stteki ııır 1ı!ar aleyhind.e 
lıyı ıbiliyorlfiltlı. O v<iliitlcr eo- mışiı. :ı.ı:oıla, tıınbulu yeni gö-, kadnın'l". 1 t<>rpil kullanıl.amama5ını.ı sebebi o;J ... Bu kelimeden çıkan mfı- ,--Yazan: zaman gözünil.:o 
ynhatlr eliscrlyn yelkcıill Rmn kt' ç ara!eden tU J - 1'lh' Pe-hllı'r.nIJ- hı:.. '!'l'dıır· na ve tli.birler neka<l«r bol ve Jataatı şiddetli ç~· 
xeınileriyle y. ıldı;;ından Ru- =bo~~ya,a"Tt:·-~~g.·~:r. - Yalı:uz, pehL. :u.lık ki.fil - al 1'8yynre. torpilini atab~l- çeşitlidir! 1 Recai SANAY sonra" ..... yi işi!~~ 
mct;ye,gi<ljp ı;ı:ılen P h ·vanlan - yıp m1.I alıp, ınaı ftl'dilcr. mı'? ıek üzere, yetcı.i bir <\l.Ç<l.klıgııl Mffi"la "<lil., di;ince, - hele Filhakika., "Jut. . 
lbızn ekserisi bu ~ ıılara uğrs:r- ~. - Giir~i ol.ka yaı maz k~ j inemez, karnım aç olduğu zaman! - ak- ~e.ktjr, ama. "J<l 
lardı. Telrird~lılar Mollayı .ıstaıı- t:ın ı b' lı ·ık·· .ır. f 1 ı havadisler hr'..rlafsil verildikten 1 mi'Jlerdir" dcninct bula gider .dird"'·'-i =an o- ·· b) Ve '111a:ı<cvra y<ıı:ı.ı.ook ır I ma, ı once, w:ı ırm anı:nış _ 'tı .. ,_ b' .__ ,, .. , • 

• ;,s llolkırnn kim oJ... na. l>ü,yiik ık ~·kab!J :ıGoı· - Şimdi t.t&ntıııııa :'tire~ ~" lrn b>ılıwrnz · koyun veya kuzu dili gclil-. .. En- sonra "" na ııuyr.: ır ıw.yıt <.u- ahcn.ksİ2, yt.\':111, "' 
• ı!ııım aııhıymca sevinmişti •-di'•- . _, , _,.,, · n mi, gidiy<>rwrr ~ cı· G~üier, bıı;;rayıı. karı;ı. km··! fes taamdu- dogruau ... Akş..'llllcı- şülür: . • 1 • luyor; w .. bu tıı 

Nihayet, yenildiği rchliı•an bir ""' ""• ;:ıy,,.e. v"culıer. - AıL'lh kW!lf.t <Jd<'J'>ll'. wUi tt:ii'i ''<l mel twtihi e.lınrn· !ara -:özel mczellk de olcr... "Vaziyet ciddklir.,!.. "" !' bütün lıi~lerimizle 
~pdılivau .idi. du~ptarı ?.'tcllıı. ile ko.ııu;ıı.ıyur· - l"-mk>Je ı;ü.--q-.ec<ılrsin? }ardır, buyü,; ı;ayiat gi)ze alın~- lnsıııı. ağ?;ındıı. lronu'iJna va- Mıılfun yn, kelimelerin bir de "kıt'alar i~ı;a.l 

'!!lmı k:::;ı!:an ertfSi gün yıel - - r:a!t ·hm.. . maz, sıta.sı olan. fakat, n.&·lı!:ı.se, hay- zıtlıı.rı, ıı.kui mfınalar:ı gelenleri! - doğrusu "kıt' ııllol' • · 
lmlı: ;;i :ıçn:ıış, Çe;naltiıale boğa.- - Hocam, ~enin asıl i$miıı - Iı.ınıler vıu: .!· nlıalda.. d) t.Cırpile J.:arşı miiteııddit :ığ- vana bö•·le bir m:Wıı.>1-iyct te . vardır: gülmek . ağlamak ... ne-, tir,, ols~ geıoel< · 
zıruı clağru yol alnııştr. Kap-.:U ll"l? -Rt12w::ıı Ji'ilioo.. Ka..":l .Afi- lar, rn!!ell<Y1' 'VÜtnı~ =tirikhilir. min ctmry· en "dil., den sonra, ı;elcnmek - kedcrleıını. e~ ... Y. a_ lan-j "r"1taat i ~ g a 1 J 

- _.,., .,....... ~v.....,.,.. ~ " .. ~ ~.. ....~ 'insanın dilinin ucuna birço'< sıı..fıl.. ve .. şaka · cıddl gıbı... ın> ... u ı•-h ·-'· s--'-'. -l.Iümin!.. mı.t, K~ft Y:wsuf.. Lı'm"·,ıın" n1u'-•A---yı,.... ~. ı'yı· ·-ı . "'·ınek bilmem ır 
Hele. Mollanın fevkııJM.dc mil- ,_ Noniisuı ? ~Bu, lliY.: Y~u c.!t :n~ılı m\n eden yfcrln..le d;ınlirloomc':· "dil., li kdimeler, tilf.rler gcli- Deme~ oluyor ki, ııa,karun Her halde naboŞ 

tcımzi oln u, g'llt"Jr ıkıymayışı, - Kavalıuıın Zigoş l.ıöyüı::. '.ldıyor~. Onunla '2a uıı ı;firo. le r,Nııinhı dar bir ,·0Çlıi hedef yor: z:>ddı cidd •. Ciddinin ~ldı ııa· lş bu k~dar ı 
'1>11~= ~pnınmıısı. Rımı la.r>- den... §COOksın? teşkil eder. B ı veci!1 i;ıe kalın - u;ı 1· ı•-ın ! . ka. o '- 7,d "ka.n ö "' · .. yınız ! .. ..ı 
•~-· L--d -......u _,, - Ifa', rs.1,..J..-!Idan 1'e hocadan Allı'" ı.ı.wn'' -ı,A·sA ~· .. u.... e, g v .... cyı g<>- Dirl,-.·,·, "·-Jn~ ()ili'; ........... cna ""'" '~-~-""'· - • ,, " "' -- ~ ... uiiıl2 mü~chhfıızdlr. nn· · •- ı t" .. b' h b balı • - = ~ 

n..- k--'~• i-•- b 1 -1;., pc!.ıl.W:ın Glır.ı.• 'JtJll? A -- '-- k eh - l>!lli \IZ:\u..&. urur tr mt: ::ı.re C.,dc;n Si}- gele aAt"'J'..+'-ı'';.,,·ot· ~ ......... ....--- ....... n "ar;~·- . - ............. ""'aaam ço • P : «;) Müstalrlfl!r•1 lılr ~ pHi.nlı - Dilini kısa. tut! ~ .,. ,,~ ., 
ı,ad:ır 1ılollayu halmn~. - N~e oiıruwıı... h· .unnı~ .... S!l!ırd 1;0, lillv->etli ve iumotik.a•~~;eı·i, en ku~·eUi dilirkcn "vaz::;ct cidclidir!,. ele.· ilerlemektedirler .. 

Ona ~udi ~=-'"W!i<layer g!id· - Biz de ,p:ıpaı.Jardan olıaıı2 ve ~allı .ınıış.. bi- tn"'Jtif ~-::::~.~.,.1· ''"-ta· - Her flC~'C dil uzat:n.ın! mek!e, ",;akın .şa.!za. ~}i· den sonra, şlır. i, " 
t ' u~ ~•~•-~? ,-- - B"'bül'ıın' r,. ·ti-""

0
' dili' bcl1\.· · ·..ı."' ' termişti '3follay:ı. güzel balık Ju!.. 1 - • Eh, c . ·apdlllll 1- L'lllle bilirler. "- ,_ '" nız, C:.w.ı.."1ir!,. mi d~mek istoni- ıil'le raısUım~ğıı " 

y cklc-ri yapıyordıı. - Biz <fo sankbc!an her en: ~· ııil. cuc :z. 'f) YerU.cn ' 'i \•e '.;ard.!a, de· sıd::•·: yor?!.. M ulıar~. ı;kscriya ';'A- birkaç nii.ınnııe: ::., 
.ll ,...,_ ~ek ııak>H.i. Hafif bir olnr.. Dedi. niz '!l:ltlıına t: ar al~lan tayya-, - Dilimin ucuna ~ldi .. , kacıkt.:ın m:ı.!rn.cıktan oluyor d:ı, dihı mühim kııl'~,,., 

-..:.....:........::_Ntı __ ._& __ uret __ ıe_:;y_o_ı-____ &m __ A.ı._W_ı.::gıc.·b_;_~_d_a_m_1_n_ası._•_" __________ u_ .. _r_k_ac_r:ı_:a_r_) re, kolayca tchileye tlüı;ürülfır. - Dilini SJkı tut! hazan cid ~il,,..,iyor nıu acabu? !. , dır! .. .,; "bir iktl~ 
O halde tıı.n-areııin :ı.ırlılılara - Tutlı dilli... Orası akıl erceck gibi değil gün, ... ye mın~· 

y 'l'ei'ip ele Anadoln-

.<ro. geçnıck i.stiycnlcrdı:m bir ka· 

file da.lı:ı di:in :sabnh 9.50 de k:ı.l· 

kan Trak vıı.puru ile Mudanya· 

ya ıcı:nder~i'.-. 

Trakın :ıaüretlep yolcusu 460 

Jn~i idi. f:Wtmki bu meccani se

y:ı.!ı::ıte 'J7 yoletı ~tirilk etmiştir. 

fmıi fil ruz 
İsta.nlıol ,-aa~n Haydar~ ·~ nakılleri de De· 
1 - Am:.doluy:ı. meccaru l'.'a- nızyollanmn ımınUıııam ı;e.fer-

pur ve trenlerle gidecek yol<m· lı!rlyle iıı cıl=caktır. 
lııı: lıakkmrla yeni sevk p:ı.aııı :ı- 3 _ Haydlll't'lqad:ın l230 da 
şıığzyo. çılt:ınlI111Ştzr. Bi t hiı· :kalk:ı.cak mmin yoC<lUlaı."'1 köp
ml..'lcriui.n var.ıırl:mn ve trenle · 
rin hıırekct gfuılıırinde Gala.ta. rfükn s:ıa~ 9 d:ı. kallran WJ!!ır· 
nhtmn ile ~ ge:rmd:. la. ve ~'}lldım saat 
lıu'ıın:ı:ıı..1.la.rı. l ııı.-ıo da kalkacak trenin yolcu 

2 - füı.y,hrpıaşaftım t.ıu.Je l"n da lt~iiden 12.30 da k&J. 
d:ı.lıilc gitlccc1.'lcriıı köprüden k:m vapmla. naklcdilwektiı". 

Jcırnıı :ı.ğır hoıııi>alarmı kullan· - Tatlı dil, ""'.i!~r yllz yılanı Yaln12, ban;ı kalırsa, bu, yine ket etmel.:tedirld·'' 
mıı.Jırrı z.uıw.iı:lir ve Brestte y::tl- kOVUMtımhı.n çı.kaı'ır... bir tercillne cilvesi... Bilirsiniz koınisyc:wı bu h~" 
nız bombaya miirn!l!.i:i.t e<iilmi~- - Dilde kemik yok ''ll ! k' b h .... 1 A dol A · , yapı5:ık1:ıııcl.ırlar., ' 

kul J ı, u ucr er ııa u JaD· • s· Jo biraz d 
tir. Ve en atır bombal!'.nn · - Dil ıi.şıruı... sında tercüme c.'<lilir. F'rcnkçe- ... -.a~,'· .. ~ tmedi·-1 
lanı.!mm olınusı h'tıvve~ muh- - Dil bilir! ind '"-'-'l.i , · · .. ın11ua.n:~a <' a 
üımcldıir. _ D.ilbwd ,/' e, .......,,;;:,/• ;;:;,ıt·ux,, mu, dersiniz. Bu cilınl 
Bombanın talı:rip kudreti, nü- ;rrave., mı l=ı ,tırc fakat, heı· halde şlivle 

ruJr:fuiliyctine,buJ:ı.mill:tcst'p "Göı.!iil,. manasına ~en "dil.,li h<'r halde bu ~ilii vnziyetleı:dc ·rnr kortıiı:von ıntı: 
aur·· ·"-- .__...,_., »--. U.lıirlcr bir · h ;1iC!ir. Bunl.:ırın hu kelimcletiıı T:lrk•cc!e ıııi!ıa tan mitto .... kJ;'ikllı'· 
~ ..._....., """""" ·~0·hıntı, ~'"'UZ k· J.l:uıınay.:: V ukahill ' " 'd l"I im "' j' Ilam"-, '~·--~ s"--ti ftlabil- "" .,...,_.. c m .:"~,r~. c, ,1'" " as3 cemilendirmek _,, 

"" '""""~" """ u artık. iFakat, eski f'Clebiyat:ınuz- !!erek. """° !!U -- • "'- va, :ı'-' ,. 
ırck için, ya tayyare şcl..-uli bir da bu "dil., li ltehmeler millıim ., .. .,..~ u;.uum , _...... bir "lEr,,: "Jar., 
....:ı.e ile baskııı v.·•»malı, yahut §akıı. oluyor!.. koy gitsin. .. "b~ 
,..... ..,_, bir yer tııtnıuşüır. Yukarıya " F ı h ı, v 
4'-5binmotrcyülroeklerd.a:ıdli- bun · d lar,,, "l~r,,, "dırlai,, le ... a&n ~ye 
~''-Alidir. !ard:uı ilıi nııııal kay cttinı.ı ve "dı'rl~·.r,, miı}!Arnerdaır,·_u!dun ._.,;·,o!J·· ,.....~M, 1 !şte dili:ni..-ı uc= gcli;-crenlcr - ::.: .. GlJU"" 

ltif :~ı::;-~t!Y:-:.~~~u ~i~: d.'.2t bir kaç tane daha: Yine ajans lı:ıbmcrir.de,, moro ! 
· - Dil~r... h t'" b ·---' ı~.ı·r 1 · dur ı · a . ..,, uı ırttı=ıı, ......,, nııı <a· "I>:omisyon,,un • 

Üın. hava tir 1'nlıırmda.n atı- - Dilnü...az... lebrde! - tulJ.:tf tulıaI g:ırip ga- müteaddit kln~:.,~ 
- Dilfüib... rii' l.ıirt: ' tm fül aksı<khlıfannıı ettiifuıi. biı1"en..=-· 

lan ı-.ombanııı g .ihtimali ise - Dil.ira... rastlarwuz, Thnılann en fazla mile;1dirilmesi l~! 
çok • frı'. - D'ikı:ız... gö"e öatanı l\iımmıu li.ıı:umııuz etmm olan "de'.ııı.l.\ 

DV,~r tınıft:n.."l, bu bombanın - Dil~ikir... kullanı.bn "Jc:·.,!cr "lar, lar ve 1 git)!ide y~ni yel'! J :re!':; .c bir "kat'ı ~hle., ha· - Dftne-c;in... "dırla;:,, ır. Hem de bu aceıniJ lun:.caltlar ve ıtıe< 
tz.zam vap• ·lar ile Gafail:a ır.mb:mındwı 

Vapımın lsbnlıuldoo Kalkış 
Tar.ilii Günü Se.ati -- ---- --

' f'Jı941 ('2t'Ş:imba 16 
8/0/9'.ü pıırşmlbc 16 
9 11111. = 16 

10, 5/M oruıııuıtesi 14 

• 20 
8,15 

• ~ 1 

,Vapunuı Yol.eıı Bilet 
1&ıni Adcdi:;::·"--_N_o. su 

• M.aral:::ıs 46-l 4569 . 468$ .. ~o «186 . 1812 
4.61 4.813 - 4.924 
490 4l2.3 - ı:>MS 

l - Band .. ırm.a 
AJıafarta 747 5245 - 5449 
Sus 009 M50 - 552'7 
Ç:m•kkak 596 5107 - 5244 

f9ta· ııbta·l - İz • 
U' 

Gidec· . Troı. 

lı"--~·~-=ntısaı_ı~~-

.. .. 
•• 

Thı.ndırma 
Ba:nClm 

, . 

J.Iıılı. :stıııı}"(,ıı1u:ı 
M . 11\ta.."YQıam-a 
Mu1ı. isUııyoıılara 

r. M:ıil b:r mahrek. bn"1 "-· - Di · ode... n),iteı·cinı ifadesi Tür!:çc ola-, dam.l:ılarla yl'.ğ:ırı 
nın vnruı:ın:da kayması malum- - Dilhun. .. ilih... rıık liul:?:nc ıı.lınan yru:ılnr da lıi- kıp: , 
runu d~ır. Bu m!tlır6lı: illti-ı B<iul- "'•avıp ,.,.,·u'cn "·"' .. ,li ~. - 1 "' """ uı·· ki l""' " 1 y - l r '···-- · dcl , ~ - ..... '" oy e a.<uı 3 ~r c u , .. cr.,;çc _ agmur _2. ;~ 
......... etiudo zıı·h ·l~lınl • ış, ' - ve 'dil., li keliı:ı.c!ere, twir.Jere mi konu~u:roruz, 'l'lirk')O ınj ko- Deyip i~ ı~:JIP 
mo imkanları ıııı:alıınıltrr. ı bir de coi!ra.fy:ıda Jmllaml•n mı.<ı.ıyorıı.z, belli degil!. lıır! ! ! ... 
. .S:ıb!t bir v~yeı:tck} bir gemi "dil, 4 i i.li:ı\~ odebili ıfr• ı ıraraza şöyle bir ct:mlc h~ 
ı<:>n hiç de~""" yan H.cım dedim ya. .. b....ıar, = ı :========::::::::;:;;::;;;:;;;;:;;;;;:;;;:;;::;;:. 
~';ltv • • n :sıımı ı ·a n '2!1'rh lev- uzwı dii ii.ı:>mruen .kcndiliğind= 'r -
ha!arile ttln-iy etmesi d&iır.a <lki.ıms. ve <iiliınin ucuıu eeliv&- ~ _ 
vumr. ®.-aııcn • l tll181~ kav: rc;ıJı:n-._ lıı•ıa..-ı daha ac4~c. ıt -
maya mecbıır cbıek iı;m ufkı neler hatırlıy:ıcak, değil mi? .. jı''_.,..._,_.,.._...;~------------""' 
miı1 -~:~ııdrı brrıı.kme\tnn ka.- 1 Fakat, dilimin ucuna gelen l:c- 1T R 9 d "' ı 
~ıını .......... ır. ılimclcrl't" ipin acunu kaçırınmııak \? ıa . 

1zr.1ir '.Mııh. trt~"OD'.lam Bu \'aZiy.!t~ zöre i":ı.l:'ct cc'Ccn iı;in, bizi "ha)l\'Rlll mrtık,. mer- e ~ n . ~ &2". ı .,. 
lını!r Muh. lııuı.oyotılıı:ra bo:nha.!Rr (b g11mültnuleıı iııfi· U:l'°"'me ( ! ) ylli< "dil,.e ··""' 

'11/5 941 P:rnı.r ~· ~ 11 ~ h lzmir G34 5628 • '5845 
15/5/9"..l Pvı:!;embe 18 Kadeş 

kt.,,.~ • -iC'm'adeniz v 
~ 

:tS/5. il Cuma. .. " . , 
" " 
" " .. .. . 
~ .. .. .. 
" .. .. .. 

18 Aıı.kar3 

" .. 
" .. .. 
" ,, 
" .. 

" .. ,, 
,, .. .. .. 

894. 5&1.6 - 611::! 

[Rususi Vll.pur] lak ederler, tcc-idcri sathidir. gdiyorum... 00 • 

2898 _ 3001 O.r:dt.ı B:.ı:;wıb ber· bcr gnııln in bom· Dil meselesi... g" ~'il tf (':il ~ TI 
_u iskel<E!!eıri • 

369 
918 
HO 
338 
22 

• 2 

3002 - ::.:,191 (~un h:ıya rnnn!." b'lric! aı·-:;ır.u:ıın Amcn ne QC:trt'!il mesele de- .ı:ı. '-' f~ ll. 
3..."92 _3334 Ti·'8J:ıo ~ra u,;r-attlrnllEı r.ı.<ıml:un ğil .mi?.. ,ı, 

3336 3'39 r.c. le ılıır. Diyec Bin.iz ki: 8 , 
" "O. 3•1- Vakfıkebir !Ameriknlrl~ ın iıt.l"f,den önce B . .. . d __ ,_ dil' IJ oo • • T kt =· - .. () y:ıpthlar:ı <lc~:ne!ordc yıı\<ı;ıa - u ış uzerın c, an ........ , arrr.esrıgı . e 
M46 - Akca:ıliat dii.l;P.n bomb:ılımın harel·ctı> !l'c- bili;n~ri Lıonıı~ir. -Hem, on- U genç d -~ ,. '7( . 

ın 

3447 3755 'I'rabr.on .. lar ile bir kere miiıı'1k;JŞava ta • l • 
- <>irdi'tlri tın 2i't 1 nmn dn ge- ' / J, b l ı ~· 3756 -38.lS Sürnvuı mi!c.ı:c zarar verdıt;i tesbit edil- tu;tul,:ır mı i!j:ıı içindeıı "dil llJa ez .. 1revt aC~ a fl 

1Cl95 
::ıos 

,. "" 3815 - :m23 Of . ti 1 ~!uğu,, 1~ Ç<kam;y<>l'lar. Hcr - "' 
,, lWl 3824 - 4152 Rı.::!C n;ıUo, -~~ ..,., ~,....,., . ,,..,. •• ·- r~i 2yrı lıir fi)c!r ileri sürüyor .. ! Gü.uler<l a bin deoJi ko<hlEu 1 

,. ,. 3'77 gs.1 - "1!}·1 P-u .ı. •• Fildrler f,.'?t:!'l'llYOT .. :ro<ıkat. bir 
18 ı\..ıiliarl\ 12 iln5 - •llfJG Arha,·i rrıamıvr~ klıaınt:!i~lieri. sıı.yehsinde ttlriü "barlldı.i hek!Xiı.t., çı):rru- \~e~·:,:ı;;::.;ıı_:::• .'!'!~lmt ct,ır.·:~/!~?: " 

ıe T.: 

/5, 1 
7/5ı00. 
7fli/l!4l 
8, ~,'l)tt 

" 
" 9/5/ :ı 

!l,'5/911 
!l :>1941 

1 /5/ml 

Sııkr 

Cıuıı.-ı. 
C:uına 
Ça.cıJunhn 
Q'ı!'ff"lDha 
1 l!ni=be 
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rinin armadaları ıuıniı<tlen dÖI!· kil ctre U..-ıicıIDı;tir. !ıısıın ve rcş nm derinin eski ve t~cctl.-clı 
dürem.iyecc:;i..'li isl;:ı.L clmek.!e,, m:;lzc'lX!l'Ce Z31"İ'at ağı:rdır. Va- !ı'.ırrdu T~:..in~ kendi i gös -1 
lrııydc ı;ay ·ı~ r, 5al:1y.orum. ı:iyet c.'<ididir.) te=ekle gecikmedi. Gill't'F,in ıri-
~...,.~~ Yukıı:rl'la, tı.lili ttık?ibi ola.""1• mı.yetine kadar Mersinl.iyi eLdi 

~ yazclığım cümlenin son kelime- dw du. '1.f-•atAn :n.ı;: ~sr.ıı 1 &ine dikkat ettin.iz mi? Yani lVUıı v •lV"!l" ~ &;;i:cilcr etJ<i hiivo.nlar 
"ciddi,, ı.~ım.e..mc... Har" lwJ· Uersinlini.a haline :zaman zı:ı.-

denemelaı.rı" Jıyahbeti, ııjaıu lmbcrlerinde, mıı.:ı aı:ı:hlaı·. Hattiı. bir çolı: kim·! 
,_ en korkunç, dclış<U.ver muhare-

be sahnelerinin t:uıviıi araııında, se!cr de bı.ı ı;mı~ ve l::fuııc çocu- ı 
lsUılil.lul .Atleti= Ajc.r.lığrn- b11 kclim~ye Jıcn.;ın her zaıııa.u ğu Te!ürdaı;ıı.,.ıu k.vı::ısına ça. 

atm: raı;tlarsın.ı.z. Xuın:ık eınayeıtir dttl.iltt. Çlln-
( 11 Mıı.y;s -9-ı::. p&~r glinü .sa- !feııcl~ ceplı«de mıılı:ı"ebe kli Ahmet ınitıdeıi tıırkedro:lı;eıı 1 

:ı.t 10.30 d:ı. Maı't'.ton ıro,ıısu ü- km:>h ım- lıoii:uşı:fta Jıaliııdcdir... ktıH•clli rıı.kıbitıln fa&ianz hıım 
1
1 

çUncü der.eme mtisabal:ası Top &va t:ı.a:ruz4ı.riko 1'o<:a bir şe- lel<'rile bir hayli ylpl':Ull'll'!j, wl
ko.pı - Plorya yolu üzerinden hir veya şclı.irkr harabeye dön- miş ho.Uıı ,. ~ıığındın bıle b:.y. I 
yapılaca!..1.ır. ınil$Ulr.- Katluı, erktık, çoluk bct:mlş vatiyC'tte idi. Fakat .. 

Mlisab:ılmyıı ıştlrak edecıık at dçocımuı;""~~~~1·hn-~.:;,-_za.yHi:':a. Gazeteler ne yazdı ? 
1o1Jer.ln saııt 10 da Topkapı kıı - """'""" .,,..,.,.,., 
llilıtinde hazır bulmnmdıırı la b1z:JJ1 mu h9.l'clıe e!lıwi.ı hlr ve- Er~ günü. ga.zet riıı spor 
zımdır. baJ?l6t !~. Bliiiln bu s'.itımıGrı:ııda lı4-birino hiç uyma.. 1 

' 

f 

t 

n 

h 

~i 

h 

'ı 

1 . 
ıj, 



' lıpanl:Jaıun IJ. ıiş- ~ın~~ -----= 

lıltl vaziyeti Eden'i~ı :: ~a~~ş harbi Türk ve İranlResmi harp ırakta 

erleri~ - •• 

~~rtbi;'~lliıu:;:li. ı·zahatı 
"-.etı ~ah ıliyor. l 
~ ~Tahatsmm.0- na gı•rd•ı ı e t • (Bafurafı 1 laci .. yc.4et d• 
"ı- -9>k mükemmel mr dişçi • ı em n l g e l 11a1yan N&IDi 1ıebliğt _ e l 9 0 7 

. ~tler tavsiye ettı. 1-~ariciye nazırı (Bat tarafı 1 ln~I ...vfada) R«>ma, 6 (a.a.) - ~talyan ~ J 
~te Romaya da. uğn - lei .nerkezi şimdi k;mara - Ad- dula.rı wnumi. ~ 33:i {8" tarafı 1 fnoi ..,..__. 

-Jl....::.._ ~!_ . ., 'U- ... vet.. Na- Ankara temasla- d sabaha yolu uzer. de Amba.la- Bu husustaki an- nwna:~ı teblıgı: tuna dair emareler mevcKt ~ 
~ ..... - ~ ~ gı civarına intikal etmi~tir. C& . lngı~ Tobnık ~ınQa.. madığmı bildirmektedir. 
~ • İapaayaya dönece - nuptan geleıı kıtalar halen Des- hlpna tatbik ki çemberi zor~. ıÇlll ya~.· As.kezi sOtt.cü, Irak ha.va lmv-

- ı ııı yolumwı üzeriae tasa- rından bahsetti senin 140 kilometre simalinde _.ı_! • d. mış olAuk.la.n yenı bır tqebbWI vetlerinemewnıptayyarelermec 
--::~lini il d örütecek- Koram yakınlarında bulunmak - mev-.uİne gır 1 de İtalyan ve Alınan ~~tının muunun bütün modellerden 
~. e e g tadır. Şimalden gelen kuvvetler Ankara, 6 (a.a.) _ Türk ve ~erh~ nuı.kabeleye ~gın~eıert 1120 ye varmakta bulunduğu w 

Be T- ki o k ise Debub'a varmış bulmıuyor- İran hudut emniyet ve asa.yi- ~rme ~ete. uın:mıt ve bunlardan pek umn:ı modern '-~~en boğa dbvüşlerine Ul' yeı.ıt.lll ra - lar. Bu suretle imparatorluk şi.niu takviyesi mıı.kaacliyle S düşman agır za.yiaaa uğratıbmf makineler olduğu tahmhıJermııM 
)reQ i p istemi ti de onu h k'- d k• ta as 1 I·uvvetlerinin iki gnıpu biririr:iıı kanunuevvel 191-0 tarihiDıde Hoy tır. . bulunmultur. 

A c verecektim. a Km a 1 v - den nneak 50 kilometrelik bir ~- iki Sollum cephesinde diiı;ımaıw1 Rutbada esir oldukları dtinktl 1;;; .ltlılde sözleriniae inanı - k d mesafe ile aynlmMj bulunmak - 'Ulı. •• devletin salihiyettar mu- tan akın.Jan pliskilrttihuUştür. İngiliz tebliğinde bildirilen s~ 
~ ekselans!. Vapurla.rın SUf11 arŞISl'i1 a tad r!ar. rah:s~arı arasında imzalanan İtalys;n ve Alman hava filola.· 18.hsız İngiliz askerleri grupu, 
~"".:"bırakılması için emir ve- İngılterenin hattı Yua:wı filosu 19llıe ılı lyeie pro 0 olda derpiş edilen tedbir- n, müteaddit defalar Tobruk • 3 veya 4: subay ile birkac_: istih-
~ l'akat- Ha!lya, 6 (&.a.) - Ymıan fi· rin ilti akit hükUmetc_:e tasvip daki mevzileri ve Tobnık lima · kam eri Te mahalli ameleden mU 

f•L. ~ kkür derim Evet. h keti · edilmiş olmasına binaen, 4 ma.-~' e .. 1 are lo;,u ı akkmda aşatıdaki resmı yıs 94.1 tarihinde Tahranda Tür- nını bom.ba.rdıman etmişlerdir. rekkep bulunuvordu. Bmılar, 
..;:: 'hl lııabrWınak iatiyo-1 fW•ı tarafı 1 inci .. yfad•) tebliğ •e,redilaliştir: kiye Cümhuriycti büyük elçili~ Tonajı yüksek bir gemiye isabet bir seyyar Irak müfrezesi ta-
~·,:Yaınırlar İspanyaya mu- müzakerede söyleneı:ı ı.er sözü Yuı n denizaltılan lak.enderi ği ile İran Hariciye vezareti a~ vaki olmuştur. ra.fmdan esir edilmittir. Sözcti 
~ edinciye kadar bir kaç dinleyen ~s..tı:aları da mevcut- yeye giderek İngilıiz filoeuna il- rasmda nota teatisi surctiyte. Düşman, Sireııaikin bul nok • Habbazıiye etrafındaki vazıye .. 
~l hattından d:ab& geçecek tur. Söyleyecek <:.ok şeylcnm tih.ak etıı iııdeı'dir. bu tedb" Lr meıkflr tıı.rihten iti- taları üzerinde hava .aJanlan tin "biraz güç ve nazik., olduğu· 
-... var. Fakat, bunları şimdi mec- On mııhrib'rnizden üc;i bat · baren tatbik mevki.ine konul- yapmıştır. nu söylemiştir. 

- ~t ! bu ı olarak söyleye iyeceğim, ımst.ır. ~ tornitommdan ikisi muştur : E;ge denWnde Aınar oe, Ana· Basra ve Habbaniyede buhınan 
- liayıı h :M:'1"1.k ede- Z•ra beyanatUDJ dtl..,.dnlana hiç lskendenyeye vasıl ohn.,tur. fi, los, Santoriss. Nak&os ve askerlerden başka İngilizlerin, 
~ b'r ; y?:.," Ya ız 0 za- bir .sure .. le f

1
aaliyetinde yardım l!abeş ~ A~ Paros adala.nnı işgal ettik. Bu ancak, Rutbadruı geneç Bağ -

~ ka.dar bitar ık !Qva;, ti- etm.ıycc.ek . ~~<ılde yapmak mec> ı Adisebaba, 6 (a.a.) - Habe · Alman'-ra harbin adalu, Siklad grupuna. menaıp dat - Hayfa yolu üzerinde e~·j 
~ b ti ·• yun §istaıı im"""-toru Haile Sel.Uiye J adalardandır. 1 lı.~n bir miktar inşaat il.:' k lurnanu fi - urı~:e n.~e · . . ...- ..... * ~ 
~ i iyor lum.. . ütcakı~n şulY.t.?n ilk gün~ Adisebabaya grjrmi§tir. ıızayaca5mı Şarki Afrikada. Ambft. _ Alad- mevcut bukmu.T'A""u. 

- Böyle b' 'mkA ok f rmı ve h ıkfimcte ıtkbahar bı- M .. ,..... Ulft7I - ka ul ediyor ji mıntal:asmda düşmanın kl - Irak ıM>pçuaullUJl .ateli devaa 
'l' . ır şeye 1 an.Y · dayetinde Alınan ka.mpanyasınm çölde Bi gazideki ilerleyişi duı taatımız tarafından tevkü e- ediyor 

itJtn · e~a.tmı a ~~~ e- pliı.m gibi görünen vaziyeti durmak kararını tatbik etmi. lllerlin, 6 ·(a.a.) - Stefaııi ~ dilmeUe olan taz-yiki devam et- Kahire, 6 (a.a.) - İngiliz or-~· Bız de b nn um~t etmek hat rlatan nazır ~ li)yle ve Yuna.nisla.nu g-önderilece1 jansından: mektedir. ta şark umumi kararglhının net 
~ Vap ılarrnız dı ~r kon- devam c · tir: kuvvetleri bazır~br. Bu k · Salahiyettar bir membadan 0 rettiği mütemmim bir tebliğ, 
~ la.rıiıa v 

1 
oldugu za- - O sırada Almanlıann H.u- r r hilklmı ve ~lıca ı uşa bil iı.ldıgine göre Hitler, nut- • Habhnniyede harekete geçen 

Sİzj .t . a rah& .ız ed~ v.~ many&da büyük mikta~ :ıs- vj ieri. tarafından veril tir. kurı?a tahm~nlerde buhnmı.aktan Amıral Darlan İngiliz pıyadesi.nin biıttin pazar 
~C:: ıa ~ç ederım. Şimdi kcri mevcuttu ve Bulgarısta.na Yu ııısta.na y :rdunda bulundu ıçt ıı p etmiş, yalnız harbin 942 gecesi muvaffakiyetle tel vvüç 
.... ~ J .. . niıfuz baalam bıalunuyordu. ğuı. tz t kdirde bu yardımın senesine kadar uzaması ihtiına- p • •u• eden k~ ifler yaptığı.n bildir -
~ a::~~~~:::ı!i y:::; Bulgar hava meyddlllrdRnlUI bli./Ü'< süratJe olması ve tatbik li bulunduğunu sôylem.iştir. Bu- anse gı J ~ktedir. 
~Yı dU da 1 . k. · A1man siviUeıi yorl<'Siyl"\ u ve cdilebi · oir1ası el. emdir. rada teba.rü& ettirildiğine göre Bu tebliğ, Irak top u unun, 
---.,, nya uç ınuıe ıs- hedefin ı rlıale mcrhn.le Bal - Yugo.slavyanın vaziyeti Tür- bu mütalea, Ameıikamn lngil- Vıcl!y, 6 (a.a.) - Amiral Dar dün Habbwiycdeki t 1~iliz hava 

~MURAD SERTOGLU 

~gn't;~ 
lllip gelecek? 
~er;;~-Crte-lıassıs-

laranın Kanaat ari 

k · 1 i lr.ıck Bulgaris -1 .ki~ye planlanmu: J13k:kında ma tereye yaptığı y:ı.rdmtların ne- lan, dön akşam yeniden Parİs{> ku~tlf>ri kampını fasılalı bir 
tanda ye leşerek Yugoslavyayı 1 lim t v 'lıncsi n" uu \e sai- ticesi ile ala.kadar göriinmekte- hareket etmiştir. surette bombardıman etmiş ol
boyundurUık altına almak, 'I'Ur- J re gilii bir çok ~leler m"ı:a.- clir. Çünkü bu yardımlar harbin Amiralın birden bire Pa.rise duğumı da iJ ve ylemektcdir. 
kiyeyi hareketsiz lınlc koymak ı ker · edilmeli idi. Hnkilmet :neticesi üzerine miıeMir olma- hareketi dolayısiyle cumartesi İngiliz bo bardımao avrl tay -
ve bir tek silih a:tmalfa.n kaza - en isabetli tedbirin do~'n.ldan rnakla beraber uzamesına.medar günü tehir edilmiş ol.an nazırlar y:ırelerinin müteın di surt'tte 

~~n ~~r~~v:~:~::.: ~y!1:~:~ıera~~~~~:b~~ olabilir . __ 23 ~~ ~~ ~~~ ::~:ae;:;:~a~1 s0~; 
Akdeniz.dekı vaziyet:imize esas vazifeyi imparatorluk gmel kur halisane bir surette sadık kal- kısa ikamet müddeti esnasında tır. 
dari>evi indirmek olduğunu sa- may bal)!lkanı ile bana te~di et - manın her zaman olduğu gibi içtimaa çağlrılnı.amışt. Irak • Abmtnya miimııfıebah 
rih surette ·rüyorduk. Bn mi!'!tir. Türk hükiuneti siyasetinin te- Amiral Darlan, yalnız mare- Be t 6 ( ) Of 1 
pliııda pek a.şik:..r olarak ildnci Ne arkadaşım, ne de ben va~ melini teşkil etınakte devam e-

1 

§al Petain ile görüşmüştür. Al· ı~ru l~üku:ı-:-uu· n ~~a:.ıya 
b'r gaye vardı ki o da. Arnavut- .zife:mime tam bir muvaffnJnyct dece;inden eminim. man notkai nazanrun bir tahrirt ile diplomatik müna~b u 

1 
i ye 

lukta pek iyi bir vaziyette bu- beklenıiyurıduk. Alm&n nlanla- Eden bundan sonra Irak me- vesik.'Ula tesbit PAlilmiş bulun · ı nidcn tesise karar verruış oıdu-
hınmıyaır ltalyan müttH~ikltl ere nmn çok ilerlemiş ol.:luğmıu lıi- selesine geçmiş ve şöyle de~ 1 duğu ve amiral ta.raJın - t'P.ı söyleıunektedir. 
yardunda bulunm ktı. 1 ekr ~ liyorduk. Fakat lıfila da öyle tir: dan mareşal Petaine tevdi edil- r.-.,. __ .... ..,.,....!='inin ~~rt 
zam o ltaıyanla.nn iyi tera :ki. dtisıinii:yet unı ki, btı ~ü - Raşid Alinin kanunu esa- eliği söylen~r. "..._... ~·--- wv-.r.• 
1eı' kD.: detmckte o!du!wıu ~J'- _.._._.. ... takbihe ..... ır o- _r: Ulrallf lan h&l'S ti kea 4.-a...ı-: K&hıre, 6 (a.a.) - Mısır bat-
ı-vor, ltaly.anl n Yunannetanı ~ .,.... dfsrn: daha ~el de UrÜdard..; M•reıal ~ r.:·!.._~ vclciH, .diin akşam bir bey.ruıat-

flatmı IA ,ır,.,. dan dolayı D ha eevap verdiji içinn. rı-- ta buluıım11• ve ellCihnle ..ı-,;.,_I z yı ş oıuu5.m ı F!'ansıs mukaveınettnin c:6k- dttsmesine bep olm1J4tu. a sız konuşmalaruuıı kat'ı bir ma . k ...,.. ... ~ 
tebrik ediyor. mesi futeıine, Ortaşsrktaki kııv sonra iktidar mevkiini tekrar e- hiyet araettiğini tahmin ettiri _ tir ı: 

~·7 milyonu zayıfla.tan 45 mil- vetlerimiz vaziyete Fransız or- le geçirdiği zam3ll, Brik'\nya - Irak makamlan bilhnss ... 
yon . Her hnngi bir müttefike dusu olmadan karşı koymak bükfuneti bu hidiscnin 'eya yor. da ı..~ k bu nazik §8.!'tlar içinde kendile -1 
bundan daha hakaretamiz ır mecburiyctinde kalm-ı rdır. Irakta herhangı· diğer bir hfı.di· tahmin! il · :;..ıa-:;eo+ · """"· .J -

•!"'1 ·m z , ..... 

"Ulus,. un 
mühim bir 
makalesi 

"Milli miidafaa 
pelitikamn ve 
Fübrerin nutku. 

( ... tar.fı 1 .... .,...,.. 

kamız ve Füluer'n nutb., tıa,. 
lıklı ha§mekalesinde ~ de
mMMdir: 

Harp :&.ltren.Utn qmak A,. 
dalar deni9e kadar gıelıti. ç.. 
n&1dtale Boğazile Ege bfılan
mızın karşisındalıi adalar mih
ver kuvvetlerinin .eline ~~ or. 
Geçen mayısta Hoıaada, Belçi
ka w Fransız i;Qpraldannda 
mtıharebe veren Almaa tanklan 
bu mayısta Mısır hueadlannda 
çarpt~ıyor. Doğu Akdeniz vıe Or
ta ve Yakınşark m~lerl 
havada, cleniı.de '\'C karada o an
ca şiddetiyle başlam.Jştır. Irak • 
ta bazı ker ve sivil politika • 
cılar halkm ve ordunun bir kıs
mını !ngilte!'e aleyhinde ayak • 
landırmı.~r. Bu kargqa.lığl 
Filistin ve Suriyeye sirayet e~ 
tirmek için M' ti ve taraftarla
rının tahrikiwttıı. bulund11ldanJ11 
biliyoruz. 

Türkiye karadan ve denizdea 
bu h.arp ve anarşi alemile te. 
mastadır. Bizim d -i§DleZ lıir 
siyasetimiz var. B un ne oldu .. 
ğunu Türk köylwni Milli Şet 
kadar ve her yabancı bWm kıı· 
dar biliyor. Bu bir isWdll, miill 
nıUdafaa. ve milli emniyet siya
seticrr. Yirmi harp yılın ·an
beri bu siya etin v zifeleriııe ve 
imaularu a sadık ka.ld&k. Onu 
lıerlıa.:ıM saı'Slnt,) a uğrama -
dan koruduk. A yeni şart
lar için.de ayni imk&ru muhafa
za cd bilecek m'yiz? Amıinuı 
b ı<lur ve dileğimiz milli siyase
timi:Q takip ede ilm.. ' seı bcstJ 
içinde kaJmekJığı.mızdı.r. 

Yeni cihan harbinde Türkiye. 
nin bu 'hılüğlliıil ve 'l'ür.k m lle
tinin hürri) et ve h; kimi) tini 
masw1 bulundurmaktan gayri 
hiç bir menfa.ati aramadık ve a-
ranuyoruz. Ne kimsenin tepra .. 
ğındll güzümüz, ne de bizim top. 
gıınız kınııreS;ı rre kadar 
hakkı var. İttifaklarım1%, anlaş
malarımız, sösieşm ier.imiz hep
si m'inhasıran kendimia ait o
lan V<' ya komtu anmızla mU • 
terek. olan emaiyet lıJahamı Ja 
h&nl ve is1;i.lrinn müdafaa et
mek .içindir. 

Alman Flthrcıinln Balkan 
mulı. rebesmi t&kip eden n11tk•ı 
ise t.,m baa nazilt devreye tcsa. 
düf etti. 

,, b' Teklifler hakkın uic ço rm· e dWıi' . en °<'Pır mes•ıli,,·etı !jÜp· ı 
"'1l el' erıye Su.ı. ~ .. u : hesiz idrak edeceklerdir. Sami· ti.zim farzedemezdim. (Alkış ~ I Kuvctlerimiz ııisbeten zavıftı senin kendisini muahededen mü t l altında.k' serı.. ....... 

.J şga 1 ve ~L mı surette ümidimizi, iki t.arn.fın N "1• T" ki ed balı lar). ve daha beteri lıu ku\·vctlerin tevellit ha hakları evvela kabul, F' toTı-ı-lannın """"'; bir u-.un ur Y en se -
A--·-... 1·..1· h&riıi hakkında teohizattan eicldf tstrette malı~ fakat sonra reddetm'ş olnn Irak hransızdud ~~'-:t· .J~-ı. bugünkü anlaşmazlıkta, Irakta den fıkraları üstünde büyük bir 
.aı.__ h u unun ~uı ı mevzuu ...,... .. s- -lhu 'Te su··ırA-u ~ı·d·n t• _ _; .. , Ue d d ı T" k kurt ı..:,......, miit.aJıeanm gudnr ki, rum buhmmuı idi. Geçen ya.- ruskeri ..... "f'torintrı areketini hiç ..Aa-:n Fra.ns · 1 · · e .... wı "~ "'" '_.., dikka ur u c ur u-

.. _... ~"'"' çUUUuq, ız esır ennın s r- ed---1- müsait' bir h-1 !'l" .. ctı·ne l · el · reh · bu kadar cok insan, bu kadar~ zın aomıada, Ortaşark 'VUiyeti bir şey mazur gösteremez. Bü- ı.._. ı..·-lr.Wn Alm iııwal IC'\.~ ~ "'""" uş Muca esı ve onwı :.K'M 

askere h ı-bır zaman bu kadar Britanya hillnıMeıtini çok itıoaJ ..ntı.. Britanya Arap milletine ve ~~--~~...:....n--~ ~ten vant.Cakları ve harbin dünyanm 

1 

hakkındaki şahad t ile ayni da. 
çok~ v~ abıeme wrmerniş - , etmekte idi. General w;~eJ he u.r~ şeyden evvel lrakla olan ~iki. .~ ~ - bu ~ yayılnnyacağıdır. vayı takviye etmek ve ileri gör-

'-· t. s ve ıı.u.- ---- -~'- ~~ kt '"L.-.J. =-~ tir. (AllatAar). uüSVekilJe istişare için u giJte. ınuameleleıinde yüzünü kızart- "-A'- t .. u_,. ~- ıuu~ me en lua:n:'L <'an m~aa ve 
.. ı...-!-:...ı- n:-~ _,dikten ı..m .. ~ . • Bununla beraber m&.ml:loftera: ı..on-ı...a., 6 (a.a.) - Bütün" • t poli .. "-.. -· ..... on ın a~i kuvve~ ~.a. .- reye g.aıı .eonra. •.'"ume ... t mıyac&k bir muıye maliktır. ında iki . .. __ ç b' b' .ı-: u• emn ye w.ı~ .... ._ .... • 

~ bu ord .. _1-..:. ..a.. b •..i\a, de Irak tik eBDBS IAC&lın ır ır.--ı- Irakta. lıusule getı·n·ıen veN";,... k ve ı·.ı-~· l -'-'-·-..J.-ı..: tas ziye girdıkl ri 8 . ub ~ '!'-1'1U· . ~yu ·~_.-.ye 6 ... ı uJ._ (~~ k! Iar). Mo nı ın iB · ptıkları teklifi hakkmd ~ ·a•.. sev wu-a.ı u.AAlllU&Al • 

..:onmı. Bu b'a kıymeti karlar bir tehlike,. 11>ze almak mec- li.liıni temin eden biziz. Kendisi- ne ya et:. a ve mü§kül vaziyet hakkında vip ciimelcleri bu memlek te 

.J ..._ __ ,,,_.. ol bur' -'":--ı- k-'-·..._ ~ h h hiçbir şeyin sızmadığı muhak- tcfsiratta buhm.an Times ,,... 7 ... - derin bir tahassüs UV!IJ'\dırd•"" --tiren parlak hi. ·r -~."'~ . - ıy~ -•a.,..-.. ne vardım ~· ve .. _er asusta ka.kt bu :~--.ı. reler<l n c ö- .T~ 'f">• 6-.-. h k t Ortaşark rhlı k tal -• J -M-n ır ve ın~e • 4.~ı·lun .. up-ı--...:ı. ~.ı..-ın· · ya 
1 

k 4 -- Alman ha-p sı·--tiyle m-ur. Bu ilen a.re e ının ıa- a zı ı ar, ~- kendisine kM'fP SO.uuuu tutan -'-- _ _..: __ ,_ bekl ~ U"l .IVlllAı:..ı.A ıouunrr auıu-, L .r~ 
ti~ ettiği :;üMek ~ rat, malzeme ve tayyare gön - biziz. Vaziyetimizi dünyaya kar :.,.,:. ~- en - zıyor: 1 Türk barış nizamı arasmda bir 
.:ıa.ra b&reklta iştirak ede:ı elerdik. İşte general Wilacın ile • •rih bir .mette izah arzUSUll Nisanda nazi tefvikiyle başve- tezat görülmemekte olmasmın 
21?'Blı kıta.lana iatir&ba.te ve general Cennor.a çöldeki ileri &mm. ...... tıebti kil vazifesini suiistimal etnıil harbin bu sahalara sirayetinde 
t~aj& i&tiya.çlan vardı. hareketleri eenvma - kadar Tava8Bllt teldiflerinden dola. - Bertin, 6 (a..a.) - Yan resmi olan Raşid Alinin Alman yar • askeri ve siyasi herhangi bir 
Bu kıtalara ait zırhlı arab:l.lar parlak muvaffakıyetler kazan- yı Türk ve Mıaır hükUuıetıerine membadan bildiriliyor: dımını istediğine dair olan ha· menfaat tasavvur etmiyeo 
dan bir çoğu yalnız 2 ay stiren ma.k imkanını veren teçhizat çok miımettanL Bu huBUStaki Berfuıde Frans1z - .Alman mü- herler tee:\:•yi:ıd etmediği gibi Al m~.mleketlerde dahi ferahlatıcı 
mütemadi bir ileri hareketine bunlar olmuetur. (Alkıelaı') • vaziyetimiz pur: za.'kereleri cereyan ettifi hak - matı fololannm Suriveôeıı geç - bir kısit' hami ettiğine fiiph• 
iştirak et.mit değil, daha çok B_u karar ada teçhizatının en 1Jk l&l't Ba8balıiyedeki hak kında yabancı bir kaynaktan tiği ha'lrkındlLki .baeerler d~ te- yoktur. 
evvel'1en beri hiç istirahat et · vahım zaranna olarak aluımış - lutalanmn geri çekilmesi ve ı- verilen bir ha.bere dair sorulan eyyiid etmemiştir. Ahnanle.mı Tiiı'kiye kendi hudutlannda 
meden mnharebelere istirak el· ı tır. O zamandanberi Ortaşar- raktaki Brita)'a kuvvetlerine suale Ahnan hariciye nezaretin- iktidar mevkiine ac:bı. nlarmı gc- harbi tahrik etmiyeceğ:iılılco 
m~lerdi. Buna binaen, ı'leri. ha .. ka d~!u inşa ve rnnl~~e dal.- karşı muhasamabn tadili. Bu den, salihiyetli Fnm81Z iJahsi - ç\rd ktf'.n sonra, i5c katılmadan herkesi emin kılan yırmı· • ay· 
rek tine zırhlı a.rabalru ıa Bınga- gasım idame ettik. Buyük Bn- tart tahakkuk ettirild,iği ve bu- yetlıeriBin Berliııde Wlnndukla- önce askeri vaziyetin na5ıl hı - hk bütün bir imtihan devri ge
mden Trablu8gllrba kadar de- ta•n~ bu ~yeti ithalatını mın neticeai olarak müttefik n belrkınııla ~Dil' ınalUlaat ol- ki af edeceğıni görmek arzu- çirmiitir. Almanya, Tilrki)eye 
, am hiç bir suretle mevzuu bah- tahdidata tibi tutmak suretile milletler arasmda muhasamat madığl <.'eV&l» verilmiştir. sunda olduklan hakkında Bcr- karşı harbi tahrik ettirmemek 
lll)lamaıdı. lık plan Tobnsknn müm.'ltün kıbnıştır.. tatil edildiği aman, Britaııya - Berlinin salahiyettar m&lafil-

1 
lind(>n haberler geluUştir. Raşid j ve Türkiye üzerinde herbııngi 

çok ıdtltı!W bir zaptından 11011ra durarak garp Fransanm çökmesi ilzeril\8. hükfımeti muahedelerden mü - terinden öğrenildiğine göre bU- Ali siinttle mailüp edildiği tak- ihtilat vc-silesi aratmamak az.. 
~ . · · : cenahm:uzı OQda ~ .eiımek itti Tir!:iW"I'!in. tecbizi iQin oll!-n ta- t..eıılellit olan ve her hal ve tak _ yük elçi, B. Abetz bir kaç gün dirde Almanlar kendisıle bi<'bir min.de dev:un ettikçe su1humu-

1'; ~ki: fa.kat muva.ffakiy.ebmız o ka• ah~utlenn ifas~ !e Y~~~ dirde idamesine annetmiş oldu- evvel Berline g~tir. Bu sey~ ali.kalan ob:nadığmı iddia ede - zun bozulmıyacağındıuı biz de N • ;ıirlc Amerik çok dar parlak ve düsmanın balgmılu -.eni n garantinin taütiki mün- ju haklarının tatbik sa.rtlannı hatin Alman hariciye nezareti ceklcrdir. 1 emin olabiliriz. 
~ 'b r hattı har k ~~Uh ğu o kadar büyük odu ki ~~i h~ı~ omuzlarımıza yüklen .. münakSııl)ay& amaf1e buhmacak - tanıfmdan tekzip edilen şay;a. Almmıların Iralttaki mü- ılia.rp f· ciası büytllrtik', ge-
~ ~ 1~ ~ zaman g imiştir azl ve parlak hir ileri h:ıreketınm mışt!r. tır. ıann yahaneı memleketlerde zu. · dahalf!lerinin sebepleri Arih . niştir kvrkunçtur Ne earkta 
: .. ~ •. t._, . e~i- süratle başarılmasına karar ve Orta.şarkta bulunduğumuz B. E4eft flUllan iM\l'e etmit _ hlll'tma setJebiyet veııliği tah . ı tir. İngiJU>ı·e için Irak orta ark b şla~uşf..ır, ne ae-' şarkta bite-
~ ~ilin 1 . . rildi. Bingazide tevakkuf için müddetçe Tftrk devlet adamlan tir: mm ehumıaktadır. ta. ve şimali .Afrikadaki mirtt- cektir. Bu erosa.isiz f&eianm tah .. 
·~ ~ a ve Af k mı ve AY- di yer b:r sehcp de Bingazi li - ile mütevali görüşmelerde bu- _ HiU. ~er, paaazo günkü -·-o-- fik ktt'l-'vetlerin iaı}f;leri Mm b 1 riplcrini mümlcUn olduğu kad r 
~ .4:t rik.a ~~ a mahreç - m~nının kulalnılmaz bir halde lunmak fırsatı suhv etmiştir. nutkunda Bal~anla~ alakalı • • Iıca l-,t:mzin ka~ağ_ıdır. Ke1.a ta.hdıt etm , . f i harp sonrası 
~. taar~ tası?n kar~! bu'un!:'aS1 ve ıs!i.h~n~n zamr.n~ Müt_tefik sıf~yle Tlirk hüku • bir seyirci oldu~u wyk>di. Re- Bı r. Atm~n s~nayı Ira..1< M• 1nn ve Hindistamn mah buhnutli.rınm tahriplerini de 

... ~Pt e~ 1 !4'"." lta t muhtaç bulunması ıdı. Her ycnı metı Yunanistan haıldalıdaki jimi askeri kudıete ve Gestapa- O U rcçl;>rini müdafaa eJ"n başlıcR · .,_,,.~:... etmek demektir. 
iıria d~ 111 

t . :ileri harellet için üs alarak kul- ~-- haberdar edil • nun kudretine d&yanan bir seyir rfnt .. i b L J d bulv rdır ve Türkiye icin ~jr ~ bizimle davalı olma • ~~ ~· . ı- lıı.11 lm.a icap en kücilk Tolr mıştır. ci. Bü~Un .~P. m~ıeıteue.~i nıeı ftUJ omf?aıan f :is '?ın<l 1issü tıeşkil eylemektedir. dikça bmm ki:Jwıe i~ davakııa· -~~ ~ bir - rnk · nı ıyi olmakla beraber Bütün bu konuşmalar esna- fWlll hilıp;elıdir kı, mıhvcr reJı- • . . ~ yoktur. Siymetimiz, 
~~it ~ Y! ve ır: l:.dat o' ı ~ uıdan başlaca iis- sıa..ia kendileriyle göriipıek minin yaklaşması kıakanç mrı' vapuruna hücum etmişlerdu. vfldleruni?., sözleıiaiz, halıeket-
a....~ taVtriye e ~ ıgaJ W: y' Nil deltaaı olarak fırsatını bulduğum bütün surette muhafaza ettikleri ve Londra, ~ (a.a.) - Merkezi Sahil servisine mensup tay:va- Jerimir. ve oelanıa açık Jlııedefleri 
~ Pepı>er · kalmnl Türk deriet adamlarının dilriiBt 1 biEimle itti ak halinde bugün Rhin mmtakasma btı gece yapı- relerimiz bu gecen Saınt - Na- m.ıliımdnr. ~ tek 
,....._ ~-Sıızlerine ~y- 8 bat nmaciıe Yunan hü- dosthıklen ve bu sevat ile Türk I ..ıiyet altında bulunan hürri - lan hav akını hakkında neşre- ~ire liın'!-~ma hücuru etmişler- 1.eminab olan biriiiimi-. TUr:kl-

lıı....,.._~ dığ . . kDmf!tir;.tn un· Alw t..ec.w" ·;. ınillctiniı:ı hiıkimiyetlerine karşı ]letlerinill .QQlll1 demektir. düea tebliğde ba§l?ca hedef it- dır. Dıgcr ~zı tayva: Jet del yenin hak ve toprak bi1tilnlüoc7U-
~ ~ eı: 1:ıir hedefi de ae karşı ultavemet ~tmek az.- y~laeak her hangi bir tehdide B. Eden nutkunu şu sözlerle ühw: ecfilen l\ianheinı şehrine Ncmreçte kiı:n Staavaugere mi kıınımaktao ibaret olan poll· 

'Lçı)[ tu~ ıçın df'..niz yol- mini t id eden aotMı ın,;mz ve'\'8. :hak ve menfaatlerine ka.r-- bitirmiştir: pek çok vüksek inf:lik ve yan- bomba at.rn.51~. Bom.ba.J&n.ıı t:il«wa ykml a,üanMri oklu-
. ak v_e Hilleriwn hiiku"' ~ti c gelmi tir. "Alkış - ~.yapılacak ~gi bir teca- - Nerede otursa ot. nn ne AI- gm bcımb&st abldığı iJıdirilmck h 1:1~.nrlırm tam U"tü~ e _ isab<;t ğu Kibi bÜndaıı sonra da satlık 

-.:C~ .n;ttı. Yfw)>a~ ıar., bu 1, t c gibi bir yardım v11ze kal'il ~etle muk~ve. :maııya. ne de İtH 1va }lir kere 'kj teclir. Bu akın esna d:l Main ettı~ı V" yımgıalar · ,tıgı. o-ı kaia<.a,,,__ 
a..,....... ıı+:im brrak- & bu'ull:'bilec ği ve bwıa m~t huausund~ ~ . ~ılderi 1 oiıllın taahUtl :r' .., ~ - nehri üze :inde k"'n I'1-ancftlt. rUl '\R ür. ....,,...,..--.._""""~-.....,._,,..,,,.., __ ...., 
~ lalilı&ıt f w U.gi . ~tlar dahilinde yapabi- az~ ~de denn ~ ~ lıı.asıı mielerdir. Tatbi1. tt • i zec i şelırine de hücum edilmiş ve g·e- Btittin tayyaıelerimb rujj 

~~ kalluğun ıeccğımiro . oruyordu. Yunan hU etmıs~. B~ h~buı ~ıd~e~n - tedbir kuvvettir. ı rek Dm.ada gıaııek lııllllabeimda bir .ahrıd.a lJILP.ıl~. bu h~-j Si'VllS Eeledi,e 
.......... ~Qln bhietHr A- kfımetinin hu notru!l bir imdada denben Tilrk\ye, lstik.W mvı- Avam kamara E. E in JIGglmar ~ görlM"itiiir. ta:ıı krıne lionmüel< t'dir.. li . 

~----- ;w-iı~ ti&-- :flaftt deiildi. '"Aılkı r,, Yuna- aetiyle davamı.za büyük bir nutlaından .sonra ba lıvan milza J1nıırımı wmt•illıdtı ilk>~ ~iman ~resi düşü... mec Si 

~lllıallda. •-na._ .. •--.& ~·aıa --~ -.ı..ı.-..J- bir hiı.mette buluDID\lltur. Orta kere devam etmekt <lir. 1 ve ~-ı.-- liaWanm. da hom Lıoaı.dra '~ B.ı 
.._... - ~- --r~ sı-.-- _...... -5 1 "ı-·~- '"'--t..--.a..-- -.. - ot!--.. ( • -uJ.eW iL . 7.ıa .Ja bepanat idi. V~illi Wdi- prkta yeni - teeın:Üle ka n Lordlar ICMD&1'UlllC)a da bu erua sb] s' . _..-~-~ ._,.,_ ---. -- -

w_- ~ • •1.-ı..._ LpMl ~- ,·~ -nılan ı..· ,._ı..,. ı'dı'. bir kale .. --.'9:ı etmek sureti ' -'-:u- müzakere ac:ıJmı• 'ft ne- .. ..mndiiE 1-Nlta--.. ~ fncürz ...... t ta - 4en.) - ... • 8ıeWye mlE· 

.... A.t, ~ ~-~.;.;~~v- o,wiıiı Ae11eımııınıe· ... ~kamarall~itimat Miri..:;.-.., ···w .. ~ •1u;t"ınW: • • asimm defte8i ~ l wioe abmt olduğu ıutr.n, :r.ıni, şikirdır. Sagitt.ere ilıe ittifakı :ı taltNWıi kabul .,,, Mir. j .-ia Üftllll eiınk tııir gak ,ok tijı Mmiıtir l son vcı'Xlliştir. 
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N-~ ljR A D Y O l 1 istanbul Lgfalim amir!!.!i satmllma kamisJOnundan ili Deniz Lerazım satrnai:na komisynnu1Jın 
~Ş~~ 1 BUGONKU.PROGr~-'ud 1 ..__A_d-.t----~--------------- ...,,_M_a_r_m_a_r_a_u_"_s_s_ü_b_a_h_r_i_K __ .-sa~---t-ı_n_a_l,.ın_a_.. 

Hayvanlaşan kadın 
Yazan: M. Fahrettin PA'<KAN 

8.00 Pro~am 

8.03 Haberler 
8.18 Müzilı: 

8.45 Ev kadını 

* 12.30 Program 

18.30 Konuşma 

18.45 Cocuk 
19.30 
ıg.45 

19.50 

1-'aberler 
Knnu~ma 

lı.1üzık 

20.ı5 Radyo 

-2-
12.33 Müzik 
12.SO Haberler 

Müzilt 
Müzik 

gazetesi 
20.45 ?\-ti.ız.ik 

Konuştna 

Müzik 
'tı.·Iüzik 

Haberler 
Müzik 
l~aparua 

'Bir sene kad'.\r teda~i ~dildi~, 1 

Bu zaman zarfında uzerırne br 
hal gelmişti, uykuya doyamı-

1 Eum. Akşamlan erken yattı-
halde, s:ıb::ı.lıleyin geç va.

itlere kadar uyanamıyordum. 
Bunun sebebini bir k:ıç aefer 

doktora sordum, fakat bir fey 
öğrenemedim. Ona ~öre bu hal 
tabiidir. 

Bir gece nasılsa b!lnıiyorum 
İçime bir şüphe girdi, doktoru: 
tavsiyesi üzerine, h~r akşar 
ya.tarken b;r bardak süt içiyoı 
d•.ım İşte bu sütten r.iiphelcn
clim. Çfuıkü o akşam N;im, sü
tüm il g.etirdi~i zaman, gözlerin
de bir hck<:an varrlı. Telii..~lı gö
rünüvordu. Dı• hali bmi l:lisbü-, 
tiin ~ şiiphelcndirdi, bir vesile 
buldum. n~u rlısarıya gönder
dim, sütlü döktüm, içrniG gibi 
yaparak, boş bardağı masanın 

lizerine bıraktım. ı 
O c1öndü0i za.man ben uyuya 

cakrn1şırı1 g b:. bir h'll aldıın, ı· 
beni rahatsız etmemek için, 
ses«iz adımlarla odadan ~ıktı. 

.A rudan çok gcçmerıiisti. Sa -
lo:ıd1 o·m:ı ylirüdüğiinii farket- 1 

tim. Ve h;rn·· "onra da. sokak I 
kap1~ının k~tnRnma~n:ıı İ$ittim. 
Karım evden sokağa ç:!m,ış- 1 

tı!. 
De!i r;ibi y:ltaktan fırla,.:ıın, 

On''" 0<l?c;1rı':l. koc.ıturn. etrafı 
a:-:ı.dım, e~l,i!'f"" dolabın1 nrtı>n,I 
elbiı:...,ı~!ine ba'<t1m 1 siyah tu -
valM:le,..inin o ... ada 0J.rnar111:'1rıı 

gördlim. F:ı.kat bn kıyafetle nc-ı 
reve. rı~~ıı gjrlphllir! .. 

!çimrt0-.ki ,;irhc alf'v!enmi!<'I 
V"T11'"""" hi;tü, ,.;1,.·1•1 ilrı t;tri . 
)'Or, rli~lerim t. kntsizliktPn k 1V
rılıvordu. 1 

lçir·ı<' hayı'<t ·:ı.k karlar fena - 1 
1ık tOl:tn-;lrıü lıl~scttjm_ ı 

BağırLıak, h.:y!orm2k, onu 
arnırı::.ı..k. yapb~'1nın ne c"c._1 u~u '"' 
nt.ı sorr-"'ak i·:, ;vnrdum. B·lfııım 
fena h 'ele döndü, salond~ki kol 
tuk·:iT"t.t:ın b"r1ne yı~ldım, hıc: -
kıra, 'ı ckı--:ı ağ'bdım. 

Biraz· for.ra feraJılanıış gihi 
i·lim, tekrar kalktım 0'1Un oda
sına ~l'"tir:ı, ür.crinrlen cıkard1ğl 
eJh;~,,.yi ııu<tgel" bir eo1ldalye:ıin 
i1·~ri'"!P f1r1..1t,,.-: 1 • terliklerinin 
bir teki elbi~e dolabının önün°, 
diğeri kanapenin yanma abl
mış bir vaziyet t.e irli. Odamn bu 
kaM'1k hli onun ~ok heyC""anlı 
bir halrl(' J·,ivinip s('l·ağa f1rla
d1Zını l'ot..,v ·~ "' 1 alıvordu. 

Ne ya abi'i• li..,., ?. K~rar ver
miRti~ı. onun c],müşiinl\ bekliye
ccktim -

S:ı.at sah:ılıın dömünü vur
muştu .. H"-! · r,clcn yoktu .. Di
ır.:ığım kcç~\e~ırıiş gibi, bir şey 
düşünı-ntlyordum. O gelince ne 
ııorneaP,lmı. suallffime nasıl 
00.~lıyac~mı? .. Bir türlü ka-

1 
nı.:-iaşt.ıramıyor•lum _ 

13.05 
ni bir vücut g:ilıi gördiim, göz- 13.20 
!erim karardı, fena halde ~ım 
döndü, ciğerlerimin parçalandı- * ğım aandım. Hemen yatağıma 18.00 Proıır•m 
koştull'. :.cndiıni bitkin bir hal- 18.03 Müzaı: 
de karyolımü:ı. ltzeriue attım. 

2.i 10 
21.25 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 

Bu esnada salonda karımın se-
1 

sini duydum... Bir tangoyu he- ~;.-;-~;:=:=:==:-:::==:=::=:=:~~-~
celiyordu, kendimi zor tııtabi!- f =-<D rı 
elim, bir aile faciasının doğma- · _r..,~' "~ M '°""'· ""·"' 
sından korkuyordum. 4 ıj;;;.::~&,pr;s= __ 'I'%: 

Esasen şüphe mikroplarının 
kemirmee-e haşladıih kalpte sa
adet "~· Halbuki benim 
şiiphelerimin hepsi doğt'U idi, 
giızlerimle her şeyi görmüş ve 
hakikate ııahit oimuştum. 

Evleıuneden evvel Pdiııdiği.m 
kanaatlerime tekrar c\iinmüş -
tüm. Saadet kelimesini insan -
lar. bir teselli diye icat etmiş
lerdir. Böyle bit'!ley yoktur ... 
Varsa hile o kadar azdır ki, in
sanlara katıe katre taksim e
diliyor. 

• • • 
H5.dise gecesini kii.hus içer3in 

de geçirdim. Atcııim yükseldi, 
tun" halde Ju;., t '""'dım. 

öğleye doğru karım, ancak 
uyuyabilntlşti. Yanıma geldiği 
zıman gö-dcrinin kaµakhrı ha
fif ~i~miş, dudakları •olmu>. bü 
tlin halinden, hareketlerinden 
vir'.dan azabı çcktiS"i an~a~dıyor
du ... Bir kelime bulup 8Öyliye
miyor, her zamanki gibi ya:u
ma sokularak saçlanmı okşıya
uıyordu, üzerinde kolayca far-' 
k.'dilen bir ürkeklik taşıyordu. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

~~ 1 

1 

1 1 1 

1 

1 
1 '~'! 1 

1 • 

1 ldl 
1 1 •• t'.lı 

Cll!i 1 1 1 

1 fıil : 
1 1 ' 1 1 

Soldan IJIJğa.: 

1-Bir kuş. 

1 ~.4 

111 1 
llt 1 1 . . 

l 
1 1111 1 

' I:'! 1 i 
1 ' ' ' 
1 mı 

fJ 1 1 
'a!I --

2 - Horozlarda vardır - Bir no-
ta. 

3 - SC'mer - Eınli:.k. 
1 - Bir renk - Fal. 
5 - Bir ot - Bir spor. 
6 - Belli etmek - Sulamak. 
7 - Not defteri. 
8 - Ba.•it - Açık. 
9 - Elınaslle ~ur bir yer. 

Yu.'tanda-n ~: 
1-Bir iskambil k~dı - En 

ba.şt& gelen. 
2 - Dün}'& - Rusça "Evet,,. 
8 - Elektrik mahfazael - Düş-

Doktorla aralarındaki rahıtAı.
nııı çok derinleşmiş olduğunu an 
lad•m ... O her şeyi arzularına 
feda. etmişti. Bir aile nıımusu- Ul!l.tl. 

mı ... Beni ve çocuğunu hiç dü- I 4 - Cümle. 
şiinmeıniştL 5 - Bilyük ıı.nı>e - Bir geyik 

Kararsızlık beni büsbütün hır nevi. 
palıyordu. Aklıma feoo şeyler 6 -. F.sk.i bir siifilı - Y udı.ıılcı. 
geliyordu, bu kadıını öl - 7 - Bir nota. - Medih. 
dürmek!.. Fakat işlenecek bu 8 - Vücutta mr uzuv. 
fada ile kirletilen bu namus te- 1 O - Fazla - Tehlike. 
mizlenecek mi idi?.. 1 (Kvv•lkl btttftlac.•nı" h•l'1l 

Mademki ben ve çocuğum ya- 1 2 3 4 5 6 7 • 9 
şıyacağız, IU halde ikimiz de 0 

ayni iOOnetin kurbanları değil 1 H 'Alır! S 1 f j3 'K Ö K -
miyiz! ... "! ~vn.ım, fona bir. aru1e- 2 A ,... I t A ,... E J E 
nm sildünü emmuı, ben ıse en "" _ 1 '" ' • 

fona bir şekilde aldatılmıştım. 1 3 S 'o! ı. A K ~ T Ü Y 
Hasta bir. insanın içeceği sü- 4 T 1 A ı L · T ı f ' F ı;;; 1 1 

de, uyku iliicı ataz: ve o~u u- S A a E il I Ş ı;- R 1E 1 F 
yuttuktan ııonra, hiç lmlhı sız- ' ı ... 
lama.dan, hayvanlar gibi bir 6 ' T ~ L 1 A S 1 il M 
kayde, _bir şarta bağlı o!Pıadan 7 ili S B I A 1 F R 1 N f L 
yaşadıgını sanan, baı;ka erke - ı--'·-=--,,-=-=o...,---'-'~-= 
ğin kolları Ql'6Slllda, çılgın, nıii- g ~. Kl t !Pıfii,A m .N.P 
levves bir halde, geceleri sabah- 9IT T iT 1/\ 'r. 'T' ,,. r. •"J 
!ara kavuşturan.. kirlenmiş bir 
ruh, pis bir vücut ile, yine o te- ======--'--======= 
miz aile yuvasına dönen bu ka- ADL/Y EDE 
dının insanlık içindeki IDC\'kiini 
ölçmek ve ona lfıyık olduğu ce- B ' 
zayı verebilmek iç.in tam bir ay • r 
az3 p içinde düşündüm. 

muhtekir tev
kif olundu 

175.000 GaJvaniz.l_t köprülU sürgü. 
175.000 > Köprüsüz sürgü. ~ 
lG0.0-00 > Kesme kanca. 1 

Yukarıda yar.ılı Uç kalem malzeme 8/5/1941 perşM'l.be Minü saat 14 de ı 
Tophanede Lv. Arnirliği satın alına komisyonunda rnüteahh 't n::ı.m ve h~sa.
bına pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 14,825 lira Jll: teminatı 

1111 lira 87 kuruştur. NümunPleri ve şartname6i komisyonda ı:;•jrülür. Ta-
li~lerin belli vakitte komisyona gebneleri. (1113) (3343) 

• • • 
Behcrine 275 kurUŞ tahmin edilen 30.000 adet kromlu tüytü koyun 1 

derisi alınacaktır. Müteahhit nam ve. hesabına paUll'lık:la eksiltmeffi 8/5/941
1 

perşembe günü saat 14.30 dn Tophanede Lv. i:m.irliği sahn alına komisyo-ı 
nunda yapılacakhr. tlk. teminatı 5375 liradır. Nümune ve şartnamesi ko.. 
misyonda görülür. Talipı4erin belli vakitte kemisyQDıll &:elmeleri 1 

(!!IS) (~45) 
• • • ı 

200.000 metre mahruti çadırlar 191.n şerit lro1an altnacaktır. Müteahhit 
nam ve hesabına pazarlıkla eksiltmesi 9/5/19-tl cuma tu.n.ii 5'tat 14 de Top
hanede tstLv. lmirlii:i satınalma komisyonunda yapLlacakt.ır. Tahmin bedeli 
20.000 lira ilk teminab 1500 liradır. Evsaf ve nümunesi komi.c;yo'lda göril-
lür. Taliplerin belli vakitte komisyODa gelmeleri. (1120 - 3428) 

• • • 
26 numaralı mü~ellid dikiş telinden 40 kilo alınaca-khr. Taliplerin vere-

cekleri tel nümunesi ve kat'l ttm'l~natıarlle 8/:'i/l941 perşembe günü saat 
14.30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(ll22 - 3438) 
• • • 

Bener kne-.u 34 kuruş 55 santimden 30 ton dölrihu hslinde benzin ah
Dacakbr. Pazm-JtkJa eksilttncsi 8/5/941 perşemhP günü saat 15 Je Tophand-

1 
de Lv. ~mirliti satın alma komisyonunda yapılacaktır Mevzuatı bidon ola-ı 
rak Olo Park Md. ce ven.lecektlr. Taliplerin Ah:ırkapıda O.O Pmi<: MüdU..
lüğündc mevzuatı ~örmeleri IPflriiır. ı.tekliterin. liM lin 75 kut'\l8 kat'I te-, 

min:ttlari.le belli vakitte komisyoı: ~~leci. (1121 - 1431) ı 

:Müteahhit nam ve hıosabına 318.008 adet madeni dülme almacaktır. J 

Pazarlıkla eksiltme.; 12/5/941 pnartesi ~unli - H de Tophanede Lv. 
Amirliği sutınalma. komisyouunda yapılacaktır. N""um~ kom.İS3"0nda gö- 1 
nılür. !Ik teminatı 101: lira lfl kuruştur. Telj;Werfn belli vakitte komisyODa 
ıeımeıen. (1125 _ ,_) 

• • • 
5000 liralılc k;:ıdflr iyi cin:-:den porbtt:t yazı makinesi alwracwk:tır. Pn.zar

lıl~la eksiltmesi 9/5/19-4:1 cuma aünü saat 14.30 da To9hanede Lv. Amirliti 
sabn alma komisyonund:ıa yapılacaktır. tstekhlerin belli gün ve ıaatte vere
bilc-cC'kleri mak nelerin katal<>C, eı'l'saf ve kat't +emjnst•a-ri~ kom.iJ:,.ona iel-
melerl. (1126 - 3470) 

• • • 
Aşağıda mH<tarı yaz.ıh sebzeler pazari>l<la aatm. almaealdn. b!eol 

tı/5/1941 puarles; günü saat 15 de Tophanede Lv. 5nrirlip .- alma ko
m~yonund:a yc::ı.pıl:ıc-a'ctır. Hepsi bir ta.Ube ih&le edilebileceği gibi Anadolu 
ciheti ayrı ve Rumeli ciheti ayrı ayn taliplere de ihale edilebntr. Anil.dolu
cih~tinin ilk teminatı J 16 Lra 54 kuruş Rume-li c1hııeti:ni:n. ilk Wt:rJtnah %54 
lira l3:? kuruştur. Ev!!.af ve şartnam~ )comisyonde gıf:fı:rfttftr. Tahplerin belli 
vakitte komisyona ı•hneleri (lm • -) 

Anadolu clhot1 cı..ı 

Miktarı 

8000 
7000 
7000 
3500 
22~0 

5000 
0000 
6000 
6000 

Kilo 
Adet 
Kilo 

• 
Demet 
Adet 
Demet 
Adet 
Dem~ 

Ta2<! ...._ 
EnJ{inar. 
Senüz oW,.. 
Be>elye. 
Dere olu. 
Marul. 
Maydanoz.. 
Yeşil salata. 
Taze socıuı. 
••• 

MutMll oOtetl 

ciheti 

2~.-
11.100 
16.400 

7 .ııoo 
5.750 

12.250 
ll.000 
14.500 
8.500 

mlktaM 

Kilo 
Adet 
Kilo 
Kilo 
Demet 
Adet 
Derı...t 

Adet 
Demet 

On beti mayon ~det simşir veya madenl biQııülı: dütme alınacaktır. 

Beherinin tahmin fiyatı 22 santimdir. Teı:lim müddeti 15/10/1941 günUne 
kadar uzatılmıştır. f'aznrlıkla. eksiltmesi P/5/1941 cuma günü saat 15 Top -
hanede tst. Lv. tlmirlili satın alma kontisyonunda ,,.pıJacaktır, Evsaf ve 
nürrı.une.leri komısyonda görülür. tlk. tıeminab >tt5 Hradır. Taliplerin belli j 
vakitte komisyona ıetmeleri. (1128 - !523) 

• •• 
Beher takımının tahmın fiyatı 4-5 lira olan beş parçadan ibaret komple 

kayl"lk elbise&i alınecaktır. Paza.rhkla eks:iltme~i 9/5/1941 cuma günü saat 
16 da Tophanede Lv. thnirligi satın alına kanlisyooonda yapılacakbr. Nü
mun~. ev9ılllf ve şartnamf!Si komisyonda göıiilür. Taliplerin 135 lira ıc..t, tıe... 
minl"ltlarlle belli vakitte komh:yona g~lmeleri. (lllQ - 3524) \ 

~ .. 
lltr demirhane b:nası yaphnlacok!,:r. Pazarlılda eksiltmesi 9/5/941 cuma 

komisyonundan 
olan 20.000 kil• ; 1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 2.5,2' kuruş 

•ekcll olarak pa:.:.cırlıkla satınalınacaktir. 'il' 
2 - Pazarlığı 9 Mayıs 1941 cuma günü saat 15 de tı.mitte Tersa.oe 

p;:ındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Teminatı 757.50 liradır. tstek.Llerin bu islerle ilgili 

dair ticaret vesikalarilc birlikte belli gün ve saatte korn.ia:too 
müracaatları. (3483) 

oidU~ 
başkanlll" 

... ~ 

1- Tahmin edilen bedeli •6000> lira olan 1000 metre 2 X 10, ıOOO ıı' 
2 X 6 ve l 000 metre 2 X 4 itik yuvaclak ı;ekilde izola lcablonun g/s/ 'I 
cuma günü saat 15 de Kasımpaşada hulunan Deniz levazım aatın ,,ı.P 
mi.cı-ynoonda pazarlıkl1t eltailtmesı yapılac&k:tır. J 

2 - Kat't teminatı f.900• lira olup prtnameei Ael" ıün iş •aıti d 
öode mezkUr komisyondan bedeJ;!i'!: alınabilir. .,J 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istediPi. vesaikle birliid'fd) 
gün ve saatte adı geçen komuıyona müracaatları r,luour. ~ 

Hadımköy satınalma Komisyonll 
reisliğinden 

1 
ı 

1 - Aşağıda cins ve m;ktarı yoT.ıh ker- 1&/5/IKl ~ .. at 1 

korni:s,)IODumuzca mtinakasaya konmuttQ.r. 
2 - Takarrür eden fiyat üz.erinden % 15 teminat almacakttr 
3 - Ev.af ve şerillt her cün meılı:tlr komisyonda ~Ur. 
M~ M-tk.tbı Eb'adı 

iO 
30 

120 
11111 

~ .. 
4,ooxo. 25xe,o1 
4,00XO, 25X0,03 
4,ooxo, 25xo,oı 
4,00XO, 12XO,OI 
4,ooxo, 1oxo,oe 
4,00XO, 12XO,ı2 

(M41l_J 

Emniyet Sandığı hanları 

Taksitli Emlak satışı sekiz 
senede 0 I o 8,5 faizle ödenir 

1 Mu••"',. 
1<ıY"'/ S.mtl 

K:.dıköy -.paşa moltııllesi eski 
Adalet yeni Hürriyet sokak 7 No. lıJ. 

(MüYerrih Ata I/ll) 
Kadıkö7 Hasaınpaşa ınaballesi eski 
Adalet ""'1i Htlrrlyet ııokak eski 7 
mii. yeni 8 lfe. lı. 
Oı·taıro,.de Mecidiye IR8hal!eei eski 
De<ebnl"l ,..,,.; Dere -.ıı: eolti US 
yeni !:.ili NG. lı 

Fatih Ki.tip MusHhlddln - Harn•
m! Muhiddin ""'hallesi eıı!<:I TaUıku-

yu yeoi Taıh memba llOl<ak eski 4, 6 

Cinsi 

Ev )200 

Ev (Apartman) f500 

,-eni .. 8 :No. Jı ,J' 
1 - Arttırma 2jl mayıs 941 tarihine 1111""1 pazartesi günü yapıl•" 

M den 16 ya Jtadar devam edecektir. 
İhale arttırma sonunda en yükselı: bedel verme yopılır. . .,.,; 
2 - Arltırmaya girmek için muh&mrnen kıymehnin % 15 i nıs 

pey akçesi 7at1nnak llzımdır. 
3 - Artbnna bedelinin dörtte biri pPşin ~eri kalanı sekiz s~nc<İe 

m.i.ısavi lalı:sitte ödenir. Taksitler % 8.1 falze !Abidir. 
4 - Takaitler ödeınioceye kadar g.ıyrimenkul sandı,ja birinci de 

IJ>o!<'kli ltahr. 
5 - Binaların foCıoirtlfları Snndık dahHindeld satıe salonundJ 

okını:.aktadır. Fa:da tafsl.i.U almak için saloıı.a müracaat edilir. 

Emlak almak ve satmak istiyenıere 
lstanbıdwı bet' semtinde her çqit emlik alma!< "e satmak için eO 

yol !atış ı;a!onımıuzu :ılJ>arettir. r 
İsten~ takdirde ...tılı&:a konan cml~k. nmkabilinde ne aıiKıP' 

verilcceti tayin edilerek aJIUc.adarlara bildırilir. Bunun için ilci lirı1 
gttırü saat 15.90 da Tophanede Lv. lmirliti satın alına komisyonunda :ra- alınır. . ı: 
pılacaktır. Keşif bedeli 1003 lira 9 lr.1>1uş ilk ıemm..tı 75 lira 23 !ruı-uştur, Teşlrir ücreti: Btt liradan nşaiı olmamak üzere üç ay için b•"1,. 
K~if ve şart.nameşi komieyonda görfilür 'ralipM!rln belli vakitte kamisyona on iki buçuk kuruştur. Ne sıatlcıdan ne de alıcıdan başka bir (icre"t ~ 

Ben b· ı "aıdyette lı<x'alarken 
ksoır.ın önHnde bir nl0nınbil se
si dt'ydıım. Hemen ba lko:ıa l:oş
tnm. Gözlerim ala•a karo.nlıkla
n dclnıişti. Onları farkeJebil -

Karanını verdim ... Y&vnım i
çin ya.şıyacaktmı, onun günahı 
yoktu, haywnlaşan bu kadının 
yüzünden, niçin insanlığımı fe

,..mıeleri. (1130 - 3525) 1 (33U2) . 
Sakalaş Yuvan adında bir ta- • • • 1 .-

cir yün ipliği illtikarı suçundan 1~0.000 kilo ,;inli! lnrpıntıdan battaniye yoptırılacaktır. Beher batlani- -;-salın alına komisyonunda y;~ılacaktır. Bat~;...,-ve kırpıntı- n;;n'~F 

di~oktor \'') ailem . l 
Evvela otodan inen doktor 

on.a yardım eltı. ikisi de a
ya..ı.-ta duramıyacak kadar sar
hoştular. Kapının önünde bir 
ı:.n biribirinc yakla.<>tılar ... İkisi-

da edecektim? .. 
• • • 

Bir mektupla onu hayatının 
rüzgarların& terkettim, o~lumu. 
aldım, halıersizee evden ayrıl
dım, bu ayrılığım bir de.ha dön
memek tl:ıere idi. 

( Ari:aM var) 

in. i arlar İst· :1Lul Başmüdür
lüğü.nd€n: 

t~;;ki ve tiittin saLıt·~l:lrLnın ell~indt"ki sa~ tezitm"elerinlıı müddeti 31 
1Jay•s 9tl ak ·mı sona erecektir. 

Satı<;ılar1, y -ı tezkeıelerini kola; lıkla alabilmcle!'i için roınt.Jktı iti-
1 

1 arlle ış;:ığıda go tc·ılcr- ~nlcrdc dtikkana <li' koı:tu.ratları ve e::.ki tezke-1 
l Jeri ve lkı ı.ıd.el foto::ı:rrıflariıe Kabataştı,ki Ha:;;ımüdl.lrluLi.oınüze mi.ı.r"":lt·aat 

etmeleı"i v!C' 5 h:ı. iran 941 akşamı sa~t 1 7 d~!l !Onra yapıl .. cak kontrolda 
tc-zkcrel~ rini almıyanlar hakkında kanurıi muamele yapıL'lcağı ilb.n olunur. 

(3396) 1 

ı:;-16-17-~Q mayıs 94ı ~nleri, S,yuğlu, Galata, Pıı.n~altı, Şişti ve Ka
mnpaşa nııntak :ı.sınd<tkl bayiler. 

21 .. 22-:-:~ mayıs 9·11 ctinlerl Sirkeci ve Be:ı-·.ı:ı:ıt mıntnkasındak.. bnyiler. 
2·1'-~-27 n1ayıs 941 iünJeri Aksaray, Fatih, Bslat, Bakırköy mıntaka

larındaki bayiler. 
28-29 mayu 941 günleri Beşiktaş, Rum•li Boğaz.içi •• A=dolu Bol!a-

ziçi bayileri. 1 
30-31 mayıs 941 ve 2-3 ha:rirnn 941 günleri Uskildar, ıt.adıköy, E.ren-

"6y mıntakasındaki bayil""I'". l 
4-5 haziran 941 günleri Adalardaki bayii..-. 1 

,,. .. Şarktan - Garptan Seçme Eserler - 9 

ŞEYH SADil ŞIRAZI 

GÜLİSTAN 

mahkemeye verilmiş ve yapılan ye için verilecek kırpıntı miktarı 28 lı:ilo ve iiruıliye ücreti de 20 lruruştur. \ Ue evsaf ve şarinamesi komisyonda göriilür. Taliplerin 160 lirl1 7! 3;1 
mf uhhakihetik~e:_;i dndetilcesinde ~u.çu Pazarlıkla eı...iltınesi 9/5/1941 cuma günü saat 14 de Tapilanede Lv. AmirH- kat'! teoninaUarile belli nkitte komisyona gelmeleri. (1132 - ./ 
a ış -ar a o unarak ikin- __.., 

ci ceza mahkemesi tarafından 1 -- --- - -·- - -
tevkifine karar verilmiştir. 

Çocuk hırsız 

Kobata.şta Mehıııet ~ 
15 yaşında bir çocuk dtin bin
diği tramvayda Nevzadın çan -
tasını ~aldığından yapılan mu
hakemesi neticesinde tevkif o
lunmuştur • 

Bir palto hırsızı mah
küm oldu 

Gülhane pıırkı arkasında MUS
tafaya a.it ahırdan bir palto ça
lan Abdullah üçüncü sulh ceza. 
malıkemeo.ince 9 aya mahloQıı 
edilerek :ter~kif edilmi§tir. 

POLiSTE 

Bir yangın 
G:ı.latada Arapoğlan sokağın

da Daniş Başoğluna ait hurda 
demir deposımda boruları boya- 1 

mak için ateş ya.lolmış ve de- 1 

poda bulunan ka.tran tenekeleri 
ate,,1:en patla.yarak yanmağa 
başlamışsa da ateş, etrafa sira
yetc meydan Vl?rilmeden itfaiye 
tarafından söndürülmüş, tahki
kata baııJanmıştır. 

Bir sarhoş yaralandı 

BORSA 
6 Mayıs 941 

Açı••1 ve kap-an'f 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Atina 
Madrid 
Belgrad 

1 Sterlin 
Dolar 
tsviçre l'rc: 

Drahmi 
Pezela 
Dinar 

Y okohama Yen 
Stokholın tsviçre k:roc 

5.24 
132.20 
30.-

0.119 
12.845 

30.915 
30.525 

UHAM ve TM'ViLAT 
. ~~' 

itınuıııı aiuN ıs eAMıc~s 1ı;l 
iKRAMiYELİ HESAP ,.. Ergani t. 1 

ik.roımiydi 

Ergani % 5 
ikramiyeli 

1'38 

1933 

19.-

19.10 

' 

T •. t~. BANKASI'"\ • ~~ 
Küçuk tasarruf \ İstanbul Elektrik, Tramvay ve fıı ~ ı 

. hesapları 19!1 1 İşletmeleri Umum Müdürlüğüııd~ "Yeni Sabahın,,"'
1 

ilan fiyatları 
IKRArJllYE PLANI 1 - liOO adet fil ve muhtelif mi,ktar istinad vegeçltizo!Atıl•ıe 

Kr. 

Başlık ımktu olank '760 
Birinci •Jfada. 1181ltimİ 500 

ikinci H " 850 
Uçünoti ,, ,, ıoo 

Dördiinoli " " 100 
Beşbıd. 

Tüberküloz Cemiyeti 

KE,IDELER: 4 Şubat, 2 Mayı•, 
1 A~ uatos, 3 1 khıcitevln 

tariblerlndo yapılır. 

1941 İKHAMİYELERi 
1 adet 20~0 Liralık = 2000.-
3 > 1000 > = 3000.- • 
2 > 750 , = 1500.- , 
4 > 5-00 > = 2000.- t 

8 • 250 • = 2000.- • 
35 > l.Q() > = 3500.- • 

80 > 50 > = 4000.- • 
300 > 20 > = 6000.- > 

Tüberküloz cemiyeti mutat •-------------a 
&yiık toplantısını 7 mayıs çar- ı-Sahibi: A. Cemolettin Saraço~lu 

ııamba günü sa.at altı buç~kta j ~ •• Neçiyat Müdunı.. Mecıı Çetin 
Cağa.loğiundaki Etibba odasın.

1 
Basıldı~ı yer: (H. Bek,lr, Gtlrooylar ve 

da yapaeaktır. A. Cemalettin Saraıço4).lu matbaası) 

lı mektupla te.klit istmıek surf"tilc sattq, alınacakbr~ 
2 -Muvakkat teminat 2185 liradır. 
3 - Teklillerin levıwından par&<ız tE'darik edilecelt ,.rtn• f 

tari!ala uyııun olarak :ıJ/7/1941 ç~ınıba günil saat 17 ye l<ffd• 
hanının 4 !lncil katındaki LenJ:ım Mödürlüğüne lnı%a mukabiJitlcJe 
o<ması lılwndır. (840'1) A 

1 Istanbul Belediyesi İlinlat• 
----~--·----------,;,_ ________ ._..~; 

Alibey köyündeki alıpp köpritrrün tamiri 2490 numaralı 1tanll1'1>',.ı,ıl 
cı maddesinin B fıkrasına te'Vtikan p:-,~arhğa konulmuştur. x:eeıt ıfı' 
lira 41 kuruş ve tenlinatı 110 lira 46 kuruştur. Keşif ve şa~, 
Vf' MuamelAt llüdürlüi.rü kalcnlinde grirülebilir. lbale 9/5/941 c~ltt#/ 
saa.t 14 de Daimi Eııciımende yapılac;\:tır. Taliplenn. 1eminat Jl\<~ 
mektup1arUe ihale günü muayyen sa·ıtte Daim1 Enetimeode bul 

(3500) 


