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Kızıl Ordunun ln6nii, Japon lmparatoriyle Iralı 
garpte toplan- kralının doğum glJnlerini ve 
makta oJdug"" u l Almas Milli Ba11ramı münasebe-

• , tiyle · de Hitlerl tebrik etti 
doğru degı"" ·ımiş 1 ı1 ~ Ankara. s <a.a.> - Japoaya tmparat.onınwı 29 ıw.n 

t a rihine mlisadif doğum günü münasebetiyle ReisicUmhur 
~ İsmet İnönü ile Majeste Hirohito arasında tebrik ve te-

Rusya lrandan , l gekkürii mutaµmm~.=r:; ~ =:ir. 

d h• b• t 1 t ;.rEz",• ( Ankara, 8 (a.L) - Almanyamn 1 Mayıs Killi Ba.yra-
Rallt Ali 0e...a....1 a 1 ç 1 r a e p e Amiral Darlu mı miinaaehetiyle Reisicümhur 1amet İnönü ile EkBelina 

3- Adolf Hitler arasında tebrik ve tefekkürü muh!Hmmın 

Irak isyanı bulunmamıştar Alman-Fran telgranw •ti eclilm: KıüaaTebitk 

b t ld • b• ı · "' • Ankara, 8 (a.a.) - Irak Kralının 2 1ı1a118 tarihine mu as 1 rı 1 m 1 Japon B}t"DBlnln SIZ iŞ 1 r ıgı sadi; clo~tm _günü münasebetiyle Reisicllmhur lsmet tnönü 

B t d i a _,,. . ile Majeste Ddnct Kral Faysal arasında tebrik ve t.e§ekkil-
lloıı harp, vekayiini tetkik 1 re8 en Z BllU . . . .. uydurma i1.aberleri Al I ( .. mutaammın lgrafla ti ed'l i§tir ·- ) 

büyük zarar gilrdll Ra~d Ah'mn kaçtıgı na· ' Moskova, 8 (a.a.) _ Tw a- ı man ar bazı .m~r~ke ,.:...__,~~~ ~ .._J 
ibin dönmek üzere jansı a.şağıda.ıci tekzibi ııeoret;.. şartlaranm hafıfleştınl· -.-.--------------------

olduiu bildiriliyor n;~ gueteleri, Domei ajan mesini kabul ettiler Unı·ve· rsı·te haftası oı· -
Kahire, 8 (a.a.) - Reubır: mmn Nevyorktan aldığı bir ka- Vichy, 8 (a.L) - Ofi ajansı 

Kım gaetelerinin BağdattaD beri ~ektedir. Bu haber bü===n.rlan ile Ahnaıı u- b k d 1 aldığı hlıbel"lere göN, Raşid A.- United Pres& ajanmnm Vichy yar a ıı· a o U)-· or Ji., aleyhinde Jlll.PWn mnmuml 1 muhabirinin bir telgrafına göre, keri m•kamlan arasmda Pari9- ır 
~---1..:'-l--: mü+-1nn acele bir , So~tıer. birligın-.· in lnl'l"T\ bQdut te ~eden konuşmalar~ 
~uK-~ ___.., D·- r- ticeainde ..... ~ ..... , anhtpnı ta-
murette a.~ • .ı. terk tm'ştir Jan üı.ermde büyük askeri kuv '"'-'-'--·'- etm~. • --.;....._ e ı • vetler ~d etmekte olduğıuıu ---.ua ..,._-

8öylaadiğme göre, sabık ~ bildirmektedir. Ajanan bildir- 1 - 1..ı altmda bahman R kf .. .. • d • d k • h l 2 8 
sardaıı başka Brest deniz ti&- laariciye namı Tevfik Sumeydi diğine göre, Moskova diploma· hane& ile i.,ı altında buluu- e OrUn 1 areSln e 1 eye.· 
sünün de büyük hasara uğı'&-1 bey, Naib Ahdül 1Wı ile bulut- ük mahfiJJeri de, pıp hudutlan mıyaa l'rwa &J'Mlndaki hudut 1 
dJğı haber verilmektedir. (Sonu .. ~ 6 .utun 2 de) (&onu uyfa 5 aDtu!l 7 de) (Sonu .. yf. 5 .ııtun 4 d•) Mayısta sfanbuldan hareketedi/Or 

S am Kamarası ' lllwa Akı.-, 
't) ~ komedya oy- Londra, 8 (a..a.) -
\lif 'il taklit bir müeaseee değil- 1 Bava nezaretinin istih· 
~ Oi"ada eöz aöyleyen.ler buat servilli bildiri • 
~~ 18.pmağa çıkmış birer I )'Ol": 
~aktör olmaktaıı çok u~ ~yı Per -
~ ~ Av~ Kamaraanda- ' eembeye bağlayan ge
~)e ere bıze hUr, tcref ve ce Saint - Nazaire mm· 
~ 'te t ınefhumuna sahip. me- takası üzerinde mu
~Ur bir. mill~ _ kendi ftffakıyetli bir akın 
~ b\-L' naaıI idare ettiğine n yapmış olaıı İngiliz ha
~~ ve tehlikeli M1D&D- ft kuvvetleri tayyare -
~---~ve iradesini nam1 mu- ieri hedıe&ırini terke
'e !erd(lediğioe dair bir nilmu- derken, denime bir çok 

ll!iıak mil mesafeye kadar ge-
~ erelerde Lloıyd Ge- Dişlemiş olan bliyük & ~in} i~. Ajamlar duman bulutlan her ta 
~ "ı.. - hWasa etm.iı oldukları r...fı kaplamakta idi. 
~~ Harbini idare eden ve 1ki b"" "ük t l ta -..:~"etl . lend" uy pe ro s 
~h ~., •• e . ~ . ır:n fiyehanesine ve petrol 
;."":'11 t .. .:..._ekilin şın·di aynı ~ depolan tesisatına hu
~ .~akta olan Churchill'ı cuml ......... tır tık 
-~11 dolayı muaheze ettiği- ar yapl&l&ü§ · 
~-q llnlayamadık. ÇUnkü yal ~· ~edefler.: 

nıuvaffakıyetsizlikleri tam ısa~ eıbrıit ve bu
n·çin bunlar vu.kua nu takib;n g~ ta}'.. -
eU1t ve semereli bir ~eler, birdenbıre !>u
. . İngiliz devlet a- yük y~ çıktıI?_ını 
langıçtanberi 1n- w tasfıyebanenın yük-

.. yle topyekiiıı ve .S.nu sagfa 5 
harbe hamilklı ol- ••tan 3 "• 

Bu eeM ~yapıl
ması tckarrür eden UnM?reite 
haftasın& iştirak eden profe • 
*"'erin ilimleri ft aeçtikleıi 
mevaular teabit olıımmuştur. 

Haftada, her profesör biri 
daha ziyade menuun mill.c • 
has8Jslanna. hitap etmek ve 
en son yenilUderdeıı bahsetmek 
here bir JDMleıld ve bh' de 

-~,....._~~:~~ konierana re.""eeektir. 
Koiftr'amlaoa m~ se· 
~~.J!!U 
habere edDerek mahaDI baUua 
temayQlleri bilt•ssa Duan iti
bara alınmıştır. Diyarbakır, Ü· 

niversite haftasına. iştirik ede
cek profesörler -.. mevmlarını 
aşağıda veriyoruz: 

Hukuk fakültesi dekanı ordi
naryüs profesör Ali F-.ıa.t Brş
til: (Memur ve kamm), mesle
ki konfera.na (Kanunların za
man içinde tatbiki ve müktesep 
baklar meaelesi) . 

llakuk 1''clrlil1Ni Deknnı 
Alt F09ıt ~ril 

mahkemeleri karat1annw 
bakımdan t&hlili). tiraf ettiler '" bir---------------------------------~---------------------------------------

~a~~ fstanbul bayanları- . ~EAsR~ı_· Feci otomobil kaza- clenbugüııekadarihtirasıan.,. 
günlerinde bile ııar- d •• k •• t } f j G SIRID !af Sil8tl 1 f ' I K R A 1 devrilen kayası aıtın.ıa kıpır. 

Ordinaryöa profeeör Sıddık 
Sami Onar: (Kadının cemiyet 
ve ailede roltl ve hukuki vazi
yeti), mesleki (Hukukun teki
müJünde tatbikatı ve içtihadın 
rolü, Devlet Ştlrası ve temyiz ( Sonu NYfa 5 sUtu n 1 de) 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~=---==--~'"'::::' 

"""'-···"~e~~~!e-ır: nın un u op an .. ısı TE~L_L.ERI --·---- LI d G ' daır~~=eır.bizeniçindüt-
~ ı.; ~4!:~ O d d • k ·11 · h k Ro!~r:.::W ~ıı'ıaıyan T~:~!f~;i~:~:;.ç- oy eorga un :?'~~ r..;:cı~~d:ı:. da

::: ıı~~=~~: =t;k m:: · k r duya g a ~ kım şe 
1 

ı er ı ~ld: ~~"!ı':ı~~.w:!li~r'&ihın•• nas.ı anıatıyor ? nutku ve Türk Milleti c1e~ı.::~ ~~·~~:."~·d:: 
~~~ ~~üın. v.erilirk~Q ın a genı arar ar verı l 6 ve 7 Mayıs geceleri Alman Evvelki gece saat 22.30 da Yazın: Aka Gündüz tu değiliz? 
11 ~İelJ r ıyılıJı;. gtttıkçe bır 1 hava kuvveti.erine mensup filo-! Harbiyede feci bir otomobil ka- Bunu da insa.nlık ve mazlum-
, ~ <t nı ın~ emareleri mevcut Ankara Yardım Severler Bir- ı mıştır. Sabah .. saat 9.30 da Iar, müteaddit defalar Malta. a- za8l olmuş ve içinde üç ~i bulu lar t:uih.i bilir. 
~ ~~ıgına. Pkmak, dün liği İstanbul şubesi heyeti ida- heyeti idare reısı bayan doktor dasının deniz ve hava üslerine! Hepimizin pek incedeR ince- Geçen Türk nesli Lloyd Geor-
"L".~!...~ ~ukayese ederek o- reai dün üç mühim toplantı yap- ' ( Sonu s:JY#=6· sutun 7 ııı;a_ I hücwm ederek yangınlar çıkar- nan şoför Arıf oğlu Httseyinin ye bildiğimiz Lloyd George, A- ge'u unutmadı. Bugünkü uc.cQJ ta!. h-~~ükuın vermek ve istik- !!' · ---- _ .. - mışlar, infiliklara ve askeri idaresindeki 1582 numaralı tak- vam Kamarasında ChurchiU unutmuyor. Gelecek ne.~ıller U• 

"-·~~da da bu neticelere sulh zamanında uzun ~neler George bir noktaya pek hayret (&onu aayfa s eütun 1 da) si 90 kilometre bir süratte gel - hükiimetini tenkid' ederken biz- nutmıyacaklardır . 
• ~ fıı~.'"&ı anaat ediniııek doğru zarfında temin ettikleri askeri 

1 
ettiğini söylemişti. Türkler, 1 mekte olduğu Taksim istikam&- den de bahset ti. Sözlerinde bi- lJoyd Georgt" asil Türkiye 

rndan Churchill hü- techizatı İnoi.ltere şimdi düş- ı Fraruuzlar, Almanlar, Lehler, ! HA R p tinden Şişliye doğru direksiyon zim için açık tarizler ve fÜph&- ile asil lngiıtcrenlıı arasına ye-
' u e ettiği neticel~.rin mau ateşi altında tedarike bakı- ı Çekoslovaklar hep Silezia'yı is- kırdığı sıra.da Şişliden gelen ler vardı. ııi bir kwıdak mı sokmak hır-

,;'ı.. et.bı~rnu1!"Yt;ai }ti~riyle. ~ yor. Orduyu şimdi kur~y~r· ı ~Y?~lar, ~~ kadar şümullü bir r~-·. • -------__ ......,, t.İ-amvayların durak yerindeki Churchill'e hemen teşekkür smdadır? 
~"lG\i b1r '98zifedır. Çimku Bu belki vaktiyle uzun goruş- ~tilifın ıçınden nasıl çıkmalı 1 VAZ.YET• etmeliyiz ki: Müttefiki olan Bu kundak ancak ve ancnt 
~b~~,CJM,in bir mücade- lü olmamak ve tedbir .ittihaz et- ı diye derd ya~~ordu. Halbuki 1 • 1 il kaldınma çıkarak 233 nW!UU'alı Türkiye için Lloyd Georgc'a yeniden başvekil olabileceği gUı 
fıi~~i .,'i., lliltı"itere kuvvei ma- memek baJcımmdan bır hatadır. mesele sade ıdi. Uoyd George elektrik d'reğine mtıthif bir - ancak Llyod George'un mü. tutuşabiliı. 

"k G~~ıl?1amış b~r hal- Fakat böyle bir h~n ~tın~& bizim A~~a d~ğiınz Kilik: Yenmek a ..... ml 1 şiddetle çarpmışbr. tahak olduğu - cevapları, l.Daaıı- Fakat görUyonız ki erk• 
i..:...._~ tbaret bır ka- ezilmemek w onu tamıre imkiD ı ya havalisi ıle Avrupadaki ...,, Bu müsademe esnasında di _ ca ve İngilizlere ya.iuşıı·ca ver- 1n "liz milleti üçe karşı 441 

tıı:.~ CUı~lam duruyor; bulmak İngiliz milleti h~bma Silezia havalisini birbirlerine ka- ] • reğe dayanmış bir vaziyette di. ref.e Churchill'er itimat etmiş • 
~ t_ . yor. Cilwı Har- iftihar cdiJecek bir kudrettir. rı.ştırıyor, bundan dolayı işin YAZAN: bekl ekte 1 ·· 1 Lloyd Gcorge'un Türkiyeden tir. Bunun apaçık minası şu• 
~ lta~gı. e. Alman c; Jula- Zaferin kefili de işte İngiliz mil- içinden çıkamıyordu! Şimdi de Eınelcli G•n•rııl tramvay cm 0 an guzc eüpheJenmeğe zerre kada hak- dur: Lloyd George o kwıdağl' 
~ltl~ı:ı hır fok kuvvetli müt- letinin gösterdiği bu bayat ka· Irak ile lran arasındaki farkı Kemal Koçer san'atler akademisi talebesin- kı yoktur. tututturamıyacaktn·. İktidar k .. 
~~ birlikte harp ediyor- ! biliyetidir. anlayamıyor ve Türkiyenin ln- • den Derviş Kemal oğlu Ahmet Fakat Türkiyenin Lloyd plSl kendisi ~çin ır.üel:>OOden ka-
~ ~ Z&ınan Almanlar bu- Avam Kamarasında, Lloyd giltereye _hus~met ilan etmiş o- 1 Harbinde terbiyetkir fazileti Fuad Tayman ile Ahmet oğlu 1 George'dan dfuıyala.r kadar şiip- pa.nmıştır. Du akibet ise biml 

cleiiİ~ kala.balık ve kuv- Gcorge Türldyeden bahsetti ve lan Irak ılc. b!r anlaş?1a yap - Yardır. Hazarı1t uyuşturucu Kemal Soyman ağır surette ya- belcnmeğe hakkı va!"dır. tli.işma.nlığından ve coğrafya.daro 
b ler. İngiltere ise Boii'azlardan bir iki Alman ti- masmdan şikayet eylıyor! Bir hayatı, irade kudretini kıra- ralanmışlardır. Fuad Tayman Lloyd George, Ti.irk clüşnıa- ki derin cehaletinden gel.mişt21'. 

~ b ~Uzunıyordu. Bugün car~ gemisinin geçmesini Türk devlet bgilU:re ~adar kuvvet:}i bilir. Haşin denizlerle, tabi- müsademe tesiriıe dört metre nıdır. Dünyanın çok değiştiği 23 yıl 
~ du~Un cihan harpt.en u- p..:>litikası için fena bir not ola.- , ~ursa ba.şveki~~rı bu kadar ~a: . atin güc;Iüklerile savaşanların gerideki dttkkBıı. kepengine ka· Türkiye; müttefiki olan Bü sonra Lloyd George Tilrkı~ 
4a:...__ ~ı a bakıyor. Dünyanın ra.k kaydetmek istedi. Chur: ı ~~ hat~~ra duşmek c~are~ azmini, başarış kabiliyetleri- yük Britanya !mp8!"8-tcır1ugu icin böy\o mi konnp.calrtl? Slia 
~ bda Alman propa.gan- chill'in verdiği cevap m~eyı gosterc~ilırler. Çok şuk~ kı ni ölçmek istiyenlcr, millet- dar fırlamış ve oraya çarptık· içinde yalıuz bir te& Lloyd yalnı~ I.Joyd ~rge'un değil • 
)ı~ ın....~~lerdcnberi devam kolayca tenvir etmiş ve ~k - Chın:chill .. Umumt Harptekı se- ler arasındaki farkı tebarüz tan sonra daha iki mclre geriye George'la dost değ;ldir. dir, bizim dl! .az hUknnu. bl-
~>'~ı .lngi1'ere aleyhinde lngilız dostluğunda ve gorüşl&- leimın duş~a galebe çalmak . . 1 d" K t 1 d fırlıyarak duşmüştUr. Kemal I.Joyd George'un en büyük iç yiiktilr ve bu ht'kkı d·lP:iiğimis 
~:JlUt~'1k etmiş bullınu- rind(> hiç bir aynlık bul~.a- &zı.!rlne viris olmakla. bera;ber ettırmış er ır. u up ar a, Soyman elektrik direği ile oto- acısı ve kini; Türk~. Ebedf gibi inı11anlD&!rta ~~..ız. • 
bl...~ ~hu cesaret •kıncı yal- dığmı anlat.mıftır. Bu vesıle ile- cografya hususundakı mUsa- . Himala.f9: şahikalarında ke - mobilin puçala.nan radyatörü a- Şefi ve insaDlığın ebedi dşı~ Bugünkü kanlı dünya. haıl"b&-
'~- )( t'atü1en ln('riJte ·e ti Şi- U~umi Harpten beri Lloya mahalarmdan uz!.klaşmıştır. şiflere, tetkıklere ~orulanlarla rasında kalarak hurrleh&f ol - Atatürkün Mudanya r: t.!rc • nlıı müse?lbi'·•terinciaı biri. bel>-
~ ~~r>.~ar~~a yıtkı~ nokta- Gcorge'w1 coğııü~ ~ltima- ~ata~ı .~aahih .ede~ Türkiye-- yalnız otılan yetıştırcn mem- muştur. Her ikisi de hMtahan&o kesi ferdasında BuraBda ~y- ki de b~ olan bu zata ~uni,,,.. 

0 -t Ust~:vaya kadar ··er b.n<1a lıic bir terakkı esen vukua
1 
nın durust sıyaseti ~akkmda leketler değil, fakat medeni- lediği iki satırlık nu.:t•ktur. itidııl tanli.7e etmeii &Wfet a. 

.y, · ::ır-~::.rda ve da...-iar- gelmediğini de gördük". Umtıml Avam Kaniarwna. temmat ver-, yet ciha.DJ da iftihar eder. Ok- ye ==en .,?.~~~iroğl .• u l'l\nkü Lloyd GOJr,;o o gUn· J:UU. 
Ci.11' l • t• Ih üzake j di (Sonu aayfa 4 .Otun 4 de) _...ı.ua- ACii. ..,.. =~==-====::.:==== _, · .r~m"!nn,l mli- H lrııteu sonra, su m re- . !~======::=::.::.:·~,,_.:i·~·::· ... ~-::: _ • ---~" ..- Llo•M R"-... ...._ ""' .... ı..:ıı v •• ~ (lonu ..... 4 .otun il M) , .. -- - - - - -.,c.r. Dü:.·m.ın:_! •ı.ın lcr i c~l'eyazı ettiği esnada, .r- _.., .. _....... .aa.."'YM.' 
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ANLATAN: BiR GAZETECi Manifatura Ha . i a - 19 ayıs Saı:;::::::e}la 
46- satışlarının • I "' t gençlik .. ı:i~.;;;;~ 

0dada bir aşağı, '1tr yubn 

r dalaııroa;ya ba.~ladım. Cimi ve k&rısı bixdflnlWwe b&-
1 ili hııtirlıyor lar ve Finllnd.iya.-
d.an gelen Domino Kııgliyarl J&. 
mindeki esn.rengU kadının W
lm>Nsğı bir ;çtımaa beni d& dır.
vet edıyorlar .. 

Faka.t, birkaç deJdka eınıel, 
1 illiiler 9.Jeminden benimle tale -

fan vasıta.sile kooııştnğıınu id-

( 
cila eden ve Bahtasor'un ölii ıı>
ııanJısı 1''ıı.bire Argüleıı'in ismi
Di kullanan esrarengiz kadınm 

ranacyu ~i ~ :ııe ~ 
te rantlevu vererek!.. 

Ölü n.i.,a.nlı da Sişli porıtebe
nesı-dcn te!efon ediyor!.. 

Bu meseie o kadar menlaım 
mucıp oldu .ki yetiştirmek ıne<> 
buriyctinde olduğum ya.zılan
mı. saatlerce~ J:ıaldıt, 
b>tı . .'en:ıe( • ..m. 

M akımdan. Qi.minin rande
vııh~ mutlaka gelmelerini 
bir defa söylemek ve ltaJyıuı 
kaduu ~1'kıncla daha f~a iza
hat almak için, C8minin yuılıa
ncsıne t,elclon ettiın. 1 

Fakat mnalescl' CArni sıJı:mış
tı. 

B'zim Yiicelten'in ise şimdi 
ııer de çalıstığını bilmlyonı:m. ı 

Hayret etti6-i.m cihel, oldukça 
samimi dosU:ırun bulundukları 
halde ay!ardanbcri gönnedi- ı 
ğim C9.mi ile Yücelten'in lı<'ni 
h t !ayıp böyle bır akşam l 
v<;! tzncleri idi. 

f" .mı, Mac:ıri.>tanda. ziraat 
tabı "I C"i:L ı '• gayet uyanık ve 
r.on <ierC'Ce şen bır gen :tir. Bel
ki d bu roe<;~lec<~n dchyı, bat
ka bir ısiuı k Ha.ndıgım halde 
dalıı, en küc;ıılc bir ima ile ken
dis nıl ıı ve ş.ıl~en ~ tti
ğıı:cı t<;temez. /r kat hl\<:Wıclerin 
ehe , "" yet· e ı Julayı kendisın 
den de, n.lıs Yüccltenden 
de ba sclme.K m • r.yetlııde
yim. 

Cil.mi, 1st , !>ııı<lıt o tarihte 
r.ire. ıt aletleri ticaret• <' meşgul 
bu.· '.mr.!.tıwdı. Bwıun için bir 
ya;ıh n çmıştı. l n ıı;-ayet 
iyi gidiyor;l:ı. 

Eı-asen işimi iyi gitmese bile 
onun zerre JQ;.dı.ı.r ~nnu"sı
na ıı ıkan yoktu. Zira Cami o a· 
dan''lrQaııdı ki dünyaya Aanki' 
nıLlllruıd:ı yalnız alay, kalıka· 
ha N nCŞ<) dolu ola.....ıt doP,arlar. 
Ciuı:ıi de !ıi(( <kroer ve üzüntü 
bilm..,,, kendi i<ıi hnr.cind ha
vai - ylerlc- m -mi obnayı pelı; 
iyi bı1tr tabi<ıtt.. cır aclo.undı. 

K rr.' !dlha.t de kC'nıdi tabi
at OL fevıc !!ıle uy:!llll yan.tı
IJ!ta ıd:. 

fl Jbuki müheııı.lis Yücelten 
billkis pel: ciddi, eğır başlı, ga
yet hcs:ıplt, fakat nazile ve 
terb.ycli bir adamdı. Yüedten'in 
kamı ise !mstahl:lı. belki ele is
tçri'r bir kadın -ığız olduğu için 
lilks~, kibarlığa, göeterişe pek 
d~ ünilil. 

M.uuruüih gerek Cimi ve kan
ın, gc_'<.>k mülıenılis Yücelten vv 
karısı ~ok lYi insanlıır olduğu 
için samimiyet ve ahbaphğın:m 
-,.ek il rlemişti. 

'.Esasen ben c; ıı:ıiyi de, Y~ 
teni de ihtiyat ııubay mektebin
de bir dewcde bulunduğumus 
sırada t~tıın. Ondan sonra 
binb!r ize kıı.rşı sevgi ve dOflt
luğu= gittikçe derinleşti, fN
veü. Cimi sonra Yücelten ,,.,_ 
lendiler. Ben her ıldshlin de m-1 
kablannda ş:ıhlt ol·rak bulım-1 
duğıun gibi onlar da lıeııinı Ca
libe ile niş"n mcnuıin:ıinde ha= buluna.ıı en sarı:ıimi doetlan
mı i.e4ldl etmişlerdi. 

Fııkat, bınWaıı bir mtiddet ev 
ve·! bi,d.,.nbire, bızce ıneçhul k.a
la.n bll' ııe. n dolayı Yücei- 1 
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«Yeni &abah• • 9Gnder-llen y.azıJa.r 

ve evrek "*edllıl"ı odllmeain lad• I 
elunmaz ve bun:1trın kıybolmaaın

tl•n dalayı hle oır metuliyet kabul! 
e dllme:z. 

~.mu:~~~ kontrolü a 1 1 m a 1 bayramı =ıı~'"t:aıüalttoıı-· 
O valtitteoberi buluşmaları- dmn. ı;ı1'. 

ımzı ve ziyaretlerimizi yavaş ya F' t •• k b · • Pa.rınag:mnı 0 
kadar ~ 

Y&f kesm.İi bu!unııyan:Uı.k. ıya mura a e B / i j • ti Programı alüa- 1ııtr isabetle mese1eron ki~ 
Çô~~~= ~~ beniyı' ~v:;~ lıomisyonunun un arın sa lŞ ıga arının darlara bildi.rlhli ~.:'J':~~ 
tirip getirmem. ha)rkında tek 'bır J 2 ı • J "' •• / • Jıerimi Bize anlatmaırtaO ,.... 1 l:ıı 
söz dahi söylcınnııW••. Esasen dünkü toplantısı ıra 0 QCQgl 509 enıgor 111 Kayı& "por ve geD(lik bay- dimi alamıyorum. ...ili' "Yi!r-" 

..,_ rann merasim progra.mı vi!Ayet Bütün bu ce.nk ve ~ ~- ' 
böyle bir talepte bııhı!!B4ydı bu- Fiyat mtıralı:al:ıe komisyonu, Uzan zam;ırıdanberi hazırlık- lt&bıların 66(l k~ eatılmaııl. taraı'ır.dan ha.wia:ı&rak ala.ita.- 13"' · "Ylr 1 
A& el& iınkAn oJ.m.ı,yacaktı. dün, öğleden ııonra Mmtaka. 'ı'i- lan devam eden halk tipi ayak- na imkan göıiUrnemektedir. rin, bo. boğwıma= v~~.ı. t ~i L;., 

Kaldı ki, beıı saat 9 da buluş. caret llildUrlütilnde toplanmış- kabı.lan ikmal e<Wmiştir. Kundura.cılann veı...ı;;;.; i:t.alJA.. ~,~!..:e!~=:ın~ ~ safimdiyiki .ncd!:._:~ .~ıi r ~u;ı 
mayı dahi kabul -:'..._,,,'".,.=· tır. Ha'lrl"'i a~"'" b·1-- ka .....,. .,.- """"" e ~ """' "' ~t·ı ""~...-- ~...., .r~a. ~., • ta uıı.:mran Halk tipi ayakl·abı· Taksim meydanında eıaa.t tam dilmedi · • Ben ..,..,,~ '" 'ı 

Zira, her ihtimale k·-· o Dünld! .._laııtıda baı:ı ihtildr dın. erlıek ve çomık ıı.va'!dcııbıs• mı. ce u•ı•-. ..:v <\'•hı 
-,..., "">' .r- lan aııcak 12 lirava Atıla.bile . lO da tıa.,<;Jaruı.calrtır. Bura.da top ~-•-- • · tablf'. ~ ... 

11U.tte, Gala.tasara,y postahıı.ne- valı:'alan etrafında görüşmeler ~~~ked~~ç. nümune olarak cektir. Buna ııeb<.>p, yerli deri ianacak olan mektepliler örfi ~ amıyaııe.~..ı ~~ ~"'~k 
ai önünde bulıınm•yı Ye ne oJa.. cereyan etmiş, faillerinin adliye- __ ,__..,.... tclare Komutam ve vali t:arıı.t'ın- vgasıd:ır, "~ )' Yı 
cağını görmek meralı:ıııı da as- ye teslimi kararla ..... -'-·"'·r. Yapılıı.n ilk tahminlerde '--"- fiyıı.tlarmın yükselınlj bulun - d ferd için olduğu gibi yer~eır ~ 
la f '1'-"" ......... ~ .,..... --~· &.'l teftiş olwıacalı: ve müte& • zündelri bütün milletl('6:" ".~ 1~'-r· 

eda. edemiyeoeğhni ~ Bım<lan ~ka manifatura ea- t1pi erkek ayakkabılanwn 600 m...,nur. kıben t~tikUl.l Marşı ile Tıı.ksim ~~· ~ıı., 
t:ın. l<'illıalrika telefon muha.ve- tışlarının bir kat d&ha kuvvetle lruruşa s•hhnası mümlrün gö- Halk tipi ıı.ya:kka~JSl etrafın • deki direğe bayrağı çeldlecektir di karınlarını doyurnıalt ~ 'Uiııı 
:releri arası:ııdıı. randevu saati"" '-ontrolüne '------'•m;•tir. Mal rülıııli•tü. İlk tetkiklerı·n y•- da.ki netice bir rıınnr ile Ticaret B yrak l · · gusuna düşmüşlerdir. ~ ı.~llıı yeriııin bu garip .isabet 1'11 tesa- A .....,,.,. • .,, " .., "' ~ r a çe ~ne merasımııu bu gayeye vasıl olmak bil ...,,l1 . 
düfü. harikuliıde menJcn:ıı. nıu- nifatura ııahşlannda herhangi pıldığı zaman ile şimdiki şerait Vek3.letine bildiıile<"4, tıı.sdild muht~lif rıutu!Uu ve dMO tale· 1 dar güç bir tıeY midir! _ı 
cip olmuştu. bir ihtikAr teşebbüsl!ııibı önüne arasında değişiklikler kayde • ı' müte:ıkip .ıerhal imalat& başla.- benin yapacağı güzel mr geçit Dünyada akıl ve ııa;;. 

Onun için. bu garip rw.ndcvu geçilmesi için hallon satıcıdan dihmştir. Bundan dolayı, ayak- nacaktır. reoımi takip edecektir. hayret veren hıırika\ar ) ~ 
a.atini DUll beklediğiıııi bilmi- fatura istemesi tavıriye edBmi"r ı Saat 16 da Fener stadında tan medeniyet alemi bU ..._ 
yorum. 1 Ur. önü merasimin- nadoluya ııpor gösterileri yapıla.caktır. başaramu mı? . ..... 

Dağımlı: zihnimi toplamaya Memmmiyetle g&-üldüğlhıe Eğer bütnn bu çarpıfll'~µ· 
~ yazılanmı ywılrta.n ı göre bir ı;ot kiınaeler, az kıymet de bulunacak g;decekler Çoc k Esiraeme nn wki hakikaten bcr Jı'( 
ve hafif bir akflUll yemeği ye- te de olsa eatın alclıkları m:ıni. Üniversite heyeti Lıtanbul villyeti şehrimiz.. ~ letin kanımı doyurm:ık 
di.ktcıı sonra, henüz ııaat 8 bu- fatura eşyası için fatura iste - deıı Aıındolııya gideceklere ait Kuru ns. D tan- guııu ise, bu gayeyi kU . 
çukken tünelle Beyoğluna çık- mektedirler. Bu faturalar satı- Mayısın on birinde İnön.llııde listelere, Ere!;!i, Akçakoea, Ün- fiile çıkarmıı.lı: y:ıni t:ıb1 1'ıı' ı 
bnı. Hava gilzel olduğu için Bey lan kuma.şın maliyet fiyatının yapılma.sı takarrür e4en büyifü ye ve Ji'atsııya giueccklerl ithal b 1 hal -ı d n melızulen bahııcttiği ni~ li ;~Çe 
oğlu hayli kalabalıktı. da yazıtm·~ ic•n etmeı.~-·"r. merıı1iı:ı1<l• ihıiverait .. yi teın.sil. bı"r rı'cası senıetluinden herkesill "..f. ~'ırr. 

- ..,... •wu.> t k ·· şirür· ·· -- ~ ··rn etmemiştir. Bunlar ellerindeki 1 ""· ı.,• Tlinclden riınclevu yeriae -..-u.. Böyle!"·'- sa ...... lh~ .... r yapı- e meı uzere Jı pcuı.eso I milletin müteıı~im o J1'l "" 
, """ ....,...,, wı.a TT<- 1sm ·ı G"-k ·~",,... biletlerle ve normal sef~!"lerle ...,, rüyerck - 1" ...... Yolda kalbimin """"'m aı ..,. anın rı;~~ "--•- ""-·•..-.~ .K·--- *- ', t<'lllin edecek c;arcleri ..,.. . ı::' "~u lıp yapıhnııdığı kolıı.ylıkla anla-J• altın<l b' "-~ ın·· "-- h aevkolıınar.ıı.klardır. Y""""' ....,..,.,~- ~- .,.. • ..ı., tiddetle çarpbğmı. hisoodiyor _' a ır ~,..,.. ınnı.u.. a- taubul merkezi.o.den: kabH dcil'il midir! aleıll . '""li 

dum. Bir ölü ile randevusu ol-' !lJlmaktadır. Ancak, perakende rel<et edeeektir. Heyette imti- Bu vata.ııdaşlar, ellerindeki lstanbuJ için e ve d~ 1 ~i>br..• sa.bibi olan bu -~~~ı \>~ 
mak harilruhida gııril:ıiıoo gidi· Batışlarında maliyet fiyırtını yas) hanlaruıhnayıın Ünivrrsltcli:.er- bilcUerle ~o'lan id~e. mevcut 35 şube tize fakir QO· sa.tı;ılı!.r ne gU'IC ~u...,·Y"'." ..., 
yorou. 1 m3.k için toptıı.nc,ılar ı:ııaliyet fi- den sekiz itişi bulunP.caktır ki m~caat edebilecek! rdir. cuklara yard; '" maksadiylc yal- , tl'!ı: ve ortıı .-. ,. g,rd3ıd'..ır d;_;:-i• 

Galatıısarayı ~ ııaati 9 a yatının. bilinmesi Jismldır. Ko- bu talel:ıcnin beşi tıp ü~üncü sı- ruz kendi hudutJ 1 dalıilinde valye devirl<:r'"'d ki ~,J;ı< ilıif 
beş vardı ki ben --·'-·-cniu mli;yon dünkU toplantısmda. bu aıftan, ikisi edebiyat, bir fen PO US T olmak ş:.rtiyle para to-•·-·'· re 'lttııb.atçılık, Cin mesel 
tam karı;ısında ~.....,.,,,.,, 1 ciheti de görioıerek ..tmdard i-' fa.külte! !'İnden olmak ilxcre di- meızuniyetı ver:imişti;.-. B~ c;apulcuıuk, kab2:dayıl~,ı1 ita..._.· 

GaJatasarayın kllı;csine gel- pekli lnı:mmılımla tA:ıptancıya ylll ğer üçli yüksek tiğretl»çn oku - Fr nl ri boz yı topla) lsra (Çocuk: Esirg&- saire p.;ib' şeyler sıı.ilt oııı:;ır >~ı/ 
di, ım zaman, itiraf ederim ki, de 15, fant= kıımaşlJlrda yli:r.ıde hındandır. ka • v me Kurumu İı;'"..aııbul Merkezi) tur. Halbuki şi dıl-i ~ıı•r.ı ~ ~ 
kalbim dünyanın en garip his- 20 nisbetinde mefl'U klr haddi ôrti idare komut- myon ıır ge mühüriinü ha•"i fotograflı hll- rhı. e iki. anlad, ··ms re 1 ~.~: 
!eril çarpLlakta idi: vermiştir. ziyareti ç•rntı V'iyet va.rakalatı verilmiştir. milletlerin ferih fahur ~ ~1111 

G~lata.saray.. .,., r Binaeııaı yh, fotoğraflı hılvi- rn,.ıerfni temin etmel: l<.3 - ı...:~nı,, 
Y~ bin defa geçtıpn Gala- ADLiYEDE! örft ldaı-e Komutı.ııı C'..eneral Şehz:ı.debıı.ı;ındıı. Vıdin:li T~ yet varal:ası gösteremeyen ve sudur. Bwıu tem.ine' ~ 

tasa.ray.. . Ali Rıza Artunb.l dlln sab:ıitl filı:paşa caddesi 7 ıfa.yıda otara.n ınemmp olduğu ınınta.kasuım zor bir şey olm:ıı.a g .-el<· ~ n 
Yine. her zamanki. gibi, sine- hrı·y ıı· saı;--ı· Wı.~ 11 de Yıldızda ı;ibhs okulu- eoför C!.ovft.et t"'nt.ar, idarealnd&- haricinde para topfamı,'1l fu. ter ki hü:mü ~ivet ;Y.'U: •L~IJ;ı 

nıalann ~"-·are ---"crın-"-k·ı -..~ nıi'"""?et ....... '""ir. 't 07" ...- J "J ~'Ilı r ~u• ........, = !-'f "'J- ~.......,. ki Mernifoıı 11 plü.ıı.h ve i<;in . !ıebl:ıüs eden tahsildarlara, bazı eğer ınilletkr "8"11 ~· Q~ .'. 
Bey ı.;ıu AO.JabııJ$ iki taraflı SUÇ ortağı l Val 1 Makinede p rmakları de boş ı.:ift varilleri oolllnati kam ya.~lıklara ve sui;stimal:lere !le!\ yeme ben bir llik~ h . ı,i't. 
kald•, ımhrdan ayni tebalkle d ld l ·ı · l 1 y ldızd meydan vermemek için muhte • geçirevim aen 7,anır • Vl'0 ~>. U · 
akın ettiği sırda, o ytWerce ıle- e i İ ezı mış Y"n a 1 

. an ~taşı iner· rem hal!unnzın nazarı dikkati- falet içerisinde ~ıı·pm !ılı~~~ 
fa b .mı de aklımdan hiçbir §CY • . · . ~ Bahariye cad~inde kcn freı:ıleI'ın bozuk olması do· ni ceiOOder, bilhassa bu gibileT<Y hana , ... z gelir., 1'od lııııı ~. 
g.-c.rmeksizin, bina eephcsinuc- Beyo~ Yı:nı~ ~ıyq.. Ali Rıdvana ait yağ fabrikai:ın- layı.sile yol kenanntlaftl 3050 para , nneme!erini bUrham e- zihniyeti gllarcckL~ ı %. ~k 
ki >ıat.nı dahi unutarak geçti-' V'!- ve yem. *1ile Gard_eıı ba.rmd&'~ da ~alı~n :Mıızat'fer Şatır çal~ 1 ııayıJı elektrik direğine şiddetll> deriz. ıfJplıe yoktur ki buyı.lı~· ta111 
ğim Galat~v Oıılinde yalnız bil" kaç .gun evv<;'! M:ukelTem &- ma <o?<tn!!'ıı )'ağ hlı'.llkı :rnalöne çarpal:'a.k ön klsmı hasara uğra- K k I ,,. d .__.ı. t nuz {!ibi bu d\iııy:>dr. tıı.-1 lıı} 
bendim ki, dünyanın en aca~jp dında l>ir ~~ kadının talıe.ılc:_a ıP:ııin t~p kı~ı bi birı:ı aşağı 1 mıı;tlr. Kamyon içinde bulurıan ız U e.,ın e rnam ""a üzerinde kalınJxacak v,: jb lı ;,1:~t randtvusuııa sclişoruıiı: ile yahlandı.,ıru, kııldırıldıgı dil!lJ11~ ıre,tile. ool el narmak - amele .Ali Sevcrcıı.n d::ı bu nıfi· deposu 1 kabusu, galibin ele; ı11a~l. :·~~ 

air'.ölilDiln Fah~!. h.11~~ ördUğl!,nl\ ve Bah- laril~ sol, ayak baş p:trrna&" e- sademe esnasında baj.ttıı ~rp . Kızkııles'inde iiç mahrukat I da önün,.~ dikil~eJrtir. .J/I' ~i(. 
ir.ı. 'ı:,ikir, beni o )µdar e.ıı~- rıj'~ de, yıı.kalaııaralı: zllm · '*"1g~_dan &liıt haşla-, m-'- suretile a<Y.r b.'r ha'·'- ya. d · "'"'"- rilı' · 1 rrı•etk ır o/cµi tl"'l ~ •. 

na düşürüyoi'du ıii, tabii ve fa ... aılıi:l'.edfılti ~swı.u müteıı.latı ha J1 ~ kaldlnlmı,tır: ra1=ıp Beyoğı;: ha.stah:;sin~ ti~~~ ~J;~": ~~u~ ı;lıst '" ' '-'5.;/ ~'4.1 
kayd göı:\irıelıilmek kiıı son de- tevkı~ ediiıji~ı ~k. &•• kaldırılınlştır. Suçlu ııoffir ya . sat hazırlııunııştır. , • I ıı..."llı.ı 
~e eziyet Ç<:lanelrteydim. Ne Polıs Wıkika.tı ~crledikc;e hi- R IK kalanmıştır. Hadi~ etrafındaki Altın fiyatları Bır he. vacı , ,··;:ar •... 
gör<.ektim?.. 1 dlse etn.fında yem malüm&t a- tahkikata müddôumumhı::.ıa\·in "~ 

Bu randevu bana ne içhı ve- l kta b . l ilgi!. . Bir resim set'aisi Bir ara 28.00 ltraya kadar çı· kum ed. J - •it 
rilmiştir?. ınma ve u ış e t ıuç or- ı:. lerinden Orhan Giiney el koy - 1 -•. O 

takları bulunrı::aktadır l mu•tur kruı altın fiuntıan son günl. erı1e ç-~·'--pıda he!\•••• _t "' 
Binlcrca imuınnı geçtlfri bir Bu kabilden _, __ ... ;,_,_

0 
_..,.: açı ıyor • 9. • ~ J .,,..,.,... """ ,,,. .. ...,,..... .....,.. """ dilşmeğc b:ıelaım tır. fazla fiyatla peynir salll? 

cadrleı.!e, dünyamn en cUrekiı.r Yarın eaat 16 da Baauı. birli- Tramvaydıın düşüp Dün, bir a.ltının fiyatı 27 lira çunıiui dün asliye ikio~! _,, 
hayduthın bile, uyanık ve esa- polisin adlkadiyeye tesndaıılim etti~~: ğioı:le, bir reBim sergisi 8.!lılacak ""'rAlani:tı • : 15 kurw.ı ıdi. cezaJa muhakeme edi'aıi$.,(," 
sen şüphe içinde olan bir in- limin ar •şları ım ,_ tır. Bu sergide Avni A""·· H•• "" d "" 
sana bir ölüm tmıatı kurabılil'-1 birinci sorgu hikiınliği tarafın- '"""" "'"" KUçükpa.zarlh. Hamam soka- Naftal.n ihtikarı suç sa.bit göriihlüğün e 

1 
met Akel, Nejad Melih, Yuııuf ağJr para c<:za.&ı i'e di!Y ~t 

!er miydi?.. dan isti~p edil.W. ve mütea- Karaçay, Turgut Atalay, İlhan ğıııda oturan 8 yaşındaki Salim Son günlerdn şehirde naftalin 7 gün kapatılmasıı.ıa ı.ıır' 
O hnlde buraya, gayet iyi tn- kiben hakkında tevkif karan Arakon, Faruk Dün. K•mal Sön..· Fatib · Beşiktıı.ş arabasınuı sa- fiyatlarının sebepsiz yere yük· rilmistir. 

nıdığıın bltl bir kadınm sesi talt' v -ilm~. mczler, Mümtaz Yeı:ıer, Agop hanlığında giderken köprü U>.c- seldiği göriilmiliıtür. Halbuki, .ıı 
lit olun~ niçin da\oet olun - Besimin suçu; hMise mra- Arat, Abidin Dino, Nuri İyen, rinde atlamak istemiş ve dlışe- nnftal!n stoku boldur. Kamyonun demir t 
muştum.. m-da \..--- ••o .... ~n• k----•• Salmı• Tu.r.a.nın escrlori iM'-ir O rek başından yaralaıun müdava• !lıaf•nlin ihUl:iırı yapanlar •.eE:'ı fırlayarak y""ral ~ .. \. 

~~~~~;~j~~~1:;;~~ ~~~~~~~r.umuma~ açık' tı yaptırılAmıstÇ. ır1. KG öl Na~diu'.~·eyc verilr<:e'kti,:. ! m!a~i~~ö;C~~ ~ 
la.rdı. ma.ni olarak Bahriyelı Salimın Elektrik Şirketinin Bindeki 3491 sayı.lı 1<"-"'~ıJI' t; 

Galatasaray binasımn yanıba- hare il.tmı kolaylaştırmaktır. müşavir avukatlığı r L ön sağ tel>erJ"k ldstfği ~~· ·~ 
şm<laki dar sokağın ağzında, cı-1 Bu balomdan suç ortaklığı gö Elektrik, Traım'ay ve T!lne! , .., 1 demir lıalluuu fıd&mıB "e · ı.. \. 
lerim cebimde, durdum. ı rülcn Beııim de dön tevkif edil- Umum Müdürlüğü müşavir avu- K l. J kk l dan geçmekte ola.n 19 y,ş'rlı !;~~ 

Karşıda., Galatasaray posta· miştir. katlığınıı. Cenevre üniversitesin- an veci ll andan ÇlKln- Halil kızı Ha.nifcye es ·~ ~· 
hıı.ıı .-l.C, ömrümde bu karlar den mezun hukuk doktoru Mti!lll'. ~"" ı '1t 
b akl ba.._ b'l • b k J v kolundan ve bacağın ...... · 11 la, · 

ayret ve mer ıı. .. a 1 CC('- ır a a çıraaı Hayri Ürküplil tayı·n edi'm;,, . k d k . .. . ı · y rıı ' 'Q 
cm.,; s.klmıdan ..... g"'"i•ebllir :» tı·r. MArhum "'-yhülı··ı•m Ha-yn'· ca çe m ece e l uçyuz ıra rette yaralnlI'..J.'ltır. n ı ''~-~diın ~. . ...,. ..,... mahkum oldu. Efendlnin og·fu° olan ~ ... umalleyh - seki hasU.hıı.neslııe j;~l p ı.41' 

P--+-h · ,, "' • J • • f ve suçlu şoför yakaııı.ııııı>. 
""""' aııeııln -.atini göı u - Tiinel başında 516 sayılı bak- ayni zamanda Kara köy Jk'l.lasta- , C l g l l Ç e l V e r m l Ş • jf1 

yoı'(!unı: 1 kal dllkkfınında <;alışan Hasan ki yazıhanesinde de serbest ola-' Çakı ile sağ küre~ 
(9) a üı; da.kilı:a vardı. • • 90 kımı.:ıluk kaşarı 100 kurll.\'8 rak çalı.'lDtakta devam ede~<'ktir. I yara'anıış 
Maamafih, içimde garip şüp- sattığından dün ikinci asliye ce- Arkad~ımı~ muvaffakıyetler Bundan bir roiiddet evvel b. kıs yedikte Bl'e 

hek>r lı:aynaşmakta idi: llk dü- zada muhakeme edilnıi• ve suçu ~ennı ederız. ve ır ım pnrayı n Emiııönün<le Balıklı ~ 
fiindügünı şey ani bir ııuikasda Marpuççulal'da bir 1ErS1YJık ~om·a tekrar tren~ atla.yarak lesi hamal!arınd:m Siv•.!lll 

almak ,.;~· ld ı<.<ı.lıit görülerek 25 lira para ce- B=-Lr!"D/ y """'.Dit!!" vak'ası olıntL~ ve polis Lvafm- lıkcndemna hf,ı-cket etmiştir. G'•lnı Jdrf 
maruz k en..,......ı 0 u. z:ısına -·'-'-'- edilmistir. An· ~- o: = c; dan faı·li aranmakta oldııgu- u ez ile Galataclıı ı1I -'·ak başın•·· ~-'-Jedi"• LIAOLllAWU J.i:ısan; ''Oid tam bir Cm- yt SO.nrla. 26 °• d ottl' 

g,,._ "" """ gını sı· cak yıı.şı kil. çük' oldugun-dan ba fi J A "J yazılmı,tı. Dün· ·• sudıt vak-'a-
1 

' ~yı a J:i 
d ilkse. k b' _ , ___ b' 'nd ' orya p aJ arı ~ ' J .. niyet ve h112.ur içi, ' gitmekte " ld h k 1 . de 

ra a Y ın ...... "' ırı en cem indirilmiş ve 16 lira 60 ku- narak adliyeye \ rilmiş oldu- iken; Lr .nin Adanadaki tevak- • a e anı is ·e csın ·ııl 
ba.~ım,ı birşey düşürülebi!irdi.. - '-'-·"·-' Florya plaJ·larının hir kısnu 1 ğundan bu h'"·"--yı· kı.eo•• ~ kuf sandalcı Bil:il kıwga et~tı 1 ru• para =sına m,..,,.wıuyc - • """"' ·~ ~ u !<ırasında polisler gelip 

Onun için, her ihtimakı karşı, t' ., "·-- 'lb'"''· Ma". ısta 0 ~ılmı.•tı. Plajların di- k l h tı •- • rada ""."'"' ile KAr.ıili ~ 
k 

• ..~-·--'· b··L·-- ıne A<U~ ven .,,_, ' ""' ·ı uyucu anını:c:a a r ... ta,ım: kend'i'indeıı hüviyet sormuş- ,._,,_ ""~ 
ao ·• "lll apı.u ı.uuu.u.V uııu.ı.ull· ğcr kısımları da 15 1I yısta açı- Maı'Puççular<lıı Sabun .ıJla· ğinden yara\anıış ve .. •-_ıı • • aratma ,,...;~ b:ı -- la - '· lar ve nezaret altına alarak a- ~ yan eag t g,...~, ~l· y . . c ..... tır. nı caddesinde l:ahverl M hme- - mıştır. Yaralıcın mildı'A 
mı kaldırılıp yıldırım Ei.r...tile enı neşrıyat Piljların heyeti umumiyesin- dm dükkanına ın ... t~ri sıt:a.tiv- salı· gıya in<linui~!erdir. Ayni gtin tırılnıı::ı,tır. 
le · 'h · li '-'-•-- ı ._ l - d 12 l k 152 bet 750 ah - , •tanlıul.ı ;relen trenle de roev bir ı tima n ,,,........,,ı (Onu-o e ü s, on, - le gelen iskendcnı: tı ' ·ley • " - - ---- -
etmekten kendimi aiamadım. 1 lam· Türk Ansiklopedisi şap kabine olacaktır. Ahşap ka- nuıu oğiu Hasa . r' ığı cudcn İE1dnbula gönderilıniş-

Aarkamda hiçbir bina yok-1 l3 un~li sayısı bugün intişar bind<'rin inşaatı tamamlanmak çayı içm~kte iken c'nr m\Aş- tir. 
tu. ctmiçtk. Bıı sayıda Jslam tari· I üzeredir. terilere k:ılıvc ta.Şunelcta elan ı:olitn lı~~;ıretle y!UraL-ı.clı~ı 

Gala!.AAaraya dônen herhangi hinin en bi.iyük kadıw olıı.n Haz.. Alarm tecrübeleri kahvecinin d·<aıı ~ı'ın: ı.ıı .~n sıır ' ~ıı a ıyeye vcnhni§ ı·e 
bir otomobilin, bir kaza eseri i- reı.ı Ay.;c t.ı,kkıııda ömcr Rıza İstanbul viw.yeti kazıı.larında istifade ederek a.l~liıctll · Ç(;'<.~e- Sul,,ııı.a'Pm•·t bır,n«ı .. ~ulh CC· 

miş gibi bir<lçıılıire kaldı·ıme. Doğrulun mühim bir yazısı var- yapılan alarm tecrübelzri d,'vam sine yanaşıp içlndck. 300 li~ za m~ık~r .,;md<> ıik sorgu-
su;rayıp bana ~.klıdctle çıırp:ı.bile sır. ~ehatı.ı.deu olan Ayşeler ile etmektedir. Pazar günü saat 10 rn ka<lar parayı derc.>;ı ile su. yapı mııı , · .. . 
ceğini dahi aklıındaıı geçirdim. Kıııın Jıa11!ığıııtla.ki Ayşe Sul • da keı>ülıclct Kadıköytınde ve dt>rlıal diikkanılan saı~üını'1Jl- lı;k 'n leruı•,u Huseyın bura-

Onun için de, kaldmmdan taııla: hakkında Varşova üniver öniim;. '.~ki hafta içinde de Be- tur. da ver:d:~},_i_faıiede<le hiç bir 
mümkün oldu•'hı kadar gerive sitesindeki Kının tarihine ait • k Kahveci Mehmet hlr:!ı tnn- şeyden l........,r olmadığını, kcn· ,, , yo!. l~nc_ıa __ yapılaca tır. ' eli · aı-•· J 
çekildim.. vesit'.a.lara müsteni~ kıymetli c ra dükkana dör.'.ip de çelnr.c-

1 
'h' ııe l·nra - u.ıgını, ne e 

Maanıafih her tramvay veya malüınat verilmiştir. / ~ - ıAT ce<l~.ki paranın yeril' ele y ller :... ""YC gittiğini siıyleyerelc ii-
ot1~,obi! geçtikçe irkiliyor, Ç I GIR estiğini görünce hemen p ise z · ·~ buluna.'1 150 llranın 
tramvay veya ol.cılMLilden bir- 1i'I' • _o; •• t malı1mat vonni.ştir. ! olis- lı.ııı:ı- da ~alıpi paraıı1 olduğunu iddia 
dcnbl!'e uzanan bir tabancaıı:n Ankaıııda. intişar eden bu öz.. u .il ll i .raca / zı ehemmiy~tle ar m., ::;a. dur-.. ctı:-J· tir. 
belli k:ıldınma scmbileceği velı· ı !ti ve olgun ilim. fikir ve Sllllat Dili l"l ih-aoatı yP.kiınu 217 sun; lskendN-ıı:-,lu - · J.!1 a- · F'ak>'t bütün bu red ve in-
milc tepeden tırnağa dikkat ke- dergiainin Mart niisltası ol&ıı bin l·~ .r. Dilıı :B,ıl·,aristJna bal lelacele trene atları-•. •'e.~ın- kal".lara r:ı.,'hnen eldeki delil.il \'e 
s.lıyor, fa.kat tramvaylar ve 0 • (100) üncü sayısı da i.ııtiııar et,. lık- D<> arkay<. b •rn:ık, Mı- .ı lekı~min y0l ·m tı;.~-,ft" . "surıın mablyet.ine göte Hasaj' 
tom<'billnr > - t tabii lıallcı-i!P mi§lir. Dokuz senedenberi inti- sırn · i.itlu, kıiçr(.'yc ku~ yemi. ~ Faka.t E . ": t · ·.ı.liıı e a~: nıı;ı .evl<ifine. lUzı•~ göriılcrci< 
geçtı!:cc ii:d ,. ·ıbatlık hissedl- ~ ~olan bu ciddi roeG- Çel;..v ~;> çeıtif •. !ol:, İn.ı'!ilt.·r<'ye f lına m: &~!.: ı orada ınıp aulh ceza lıikiııılıgi tarıJ"ın-
yordwu. muayı okuyucularımıza tavsiye tütün, Almanyaya ceviz satıl- bır kıç f'\L-ı h • 1 ·ık ctmi~ d:ı11 tevkif karan verılmiştir. 

{Ark:ası var) ederiz. 1 mışlır. /\. y••~ ,_._ s ıa ------ ı..;,_,..;.;._ ____ ..-
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Her==~ IJI Şimdilik _ 
Komitacı Aşkı 
~zan: MURAD ,.ÇJERTOGLU 

~et Çavuş : " Ben bu yaz•yı tanı· 
0rıını. Geçen sene de böyle bir 
lllektup almış ve komitacı Niçefi 

17akalamıştık ,, Dedi. 

t>izn Tefrika No. 13 
~ko Yeniden bi~yleı- söy- Bir sMiyc lmdsr düşiindi.l: 
~e~ oldu . li' ıkat sonra - l(iınbfür. bclki beni del kur-
)l ~tt ... ~ Va?;;;~ti. Her f3e- tar.ı.n olur. Scıı şu Dimoyu ta- ! 
~P.la ltü!e bırakan bir hisle nır mısın Ahmet ça\'uş ·~ ı' 
~, 8 l'lıu silktl. Yalnız suna - Tanııruız okr muyum ka· 
~tıı ~.e karar vermişti ki firi beyinı .. Kaç defa karşılıklı 'it 1tııııle bu işten sağ dö- j kurşun sıktık! . 
~ ~ Ufsa ilk iş olarak An- ı - Nasıl bir adamdır bu? 1 S komitanın ~nnından u- : - Çok yaman, ı;ok belalı lıit· 
~iıı~ak, onu Sof ya mek- ' kafirdir .. Crt;zünü budnktan sa· 1 

~ 01 en biriı .e yeniden mu· 1 kınmaz. 1 

~~o~ Yerleştirecekti. B!rdenbirc halirlndı: " ·ı 
~ ır .. ~Un arkada:ılarıua iti-
' . -.ınıamı.ştı. - Dimo. ı\onanın ağabcvi 

değil midir? • 
•~' ~· .... ~· · · · · · -Ta kendisi.. 1 -..? -..çktubu kim yerdi r~-

1 - O halde belki Anruı da o- ' ........ ~. 
, ... !r atlı.. nunla berabct' oıur. U:68kt~n 

,,er-e,ı seyrctme!t i<·in .. 
~' ~ •1l ken~ıni ? :. 
... ~ ~,~adı, l?lltı. Sadece : 

1 

- Zannetmem ~yim.. Böyle 
•tubu h MUI" · i~leri naznn dikkati eelbetme . 1 

Be emen · azım mek' i"in yalnız yaparlar. 1 ''.l'tıtkYc .~·c.r,, dedı. 

1 
~ 

~ ~~~- ınu ıdi bu adam. - Peki, haydi öyle ise lıar.c- ; 
-~~da kalpak vardı. ket edelim. Öğle vakti kôprii 
tı.,~ '"lftuşuyor<lu nmma, di- başında bulunalım. İcap eden ' 
·.~Yordu. Her halde TUrk te<lbirlcıi alalım.. / 
~·~ Mlll~m Cevdet karakoldan 
~~ izahat v~r cQnım! Al1met çn.vuşla birlikte -daha 1 
t" tc.~l(lı? I iki nefer aldı. Kijpriinün ik} ta· 
'~na :iyi 'bakmadım. rafı geceli gün<lü?Jü koııtroı I 

ı1ı...' ~·~ri takırdı galiba! ı edildiği ı~in orada da kafi ele- l 
~e ';:1- "sen kimsin? .. falan, recede kuvvet vardı. .Bina~-:.· 

? lbıak aklına gelmedi aleyh kom.tacıların toplu bir ........ ~ ı hücumuna uğras:ı.lnr bile netice 
~ ~eır adın1 lıe11im. Orman- aleyhlerinde ola.mazdı. 1 

ı çıkm~m. Yanının Yarı.m saatlik bir atlı yürü· 
rn.;.,.~am verdi. "~~n ko- ytiı,tcn sonra köprü ba.şına. va· 
ı ~ ' ,, ucdL "Evet., ce· 1 sıl olnıuşla:-clı. Köprünün biı· 

"etinee "karakol kurnan- ı tarafında halkı yan Bulgu, ya- 1 
t·~~lct ney ıni ?,. diye , n T i.irk bir köy vardı. Dimo 

1 Qıe evı:>t,. deyince koy- her halde bu köye gelecek ve 
9'l lnektubu ı:1kardı: "He- ı buradan taş köprüyü uçurma - : 
h..~ktubu kcncliShıc ver!,. ııı yolunu :'.I c kt · 

\;,;k.~. <l\lrmadı , atını sür- ı n ara ·a a ı. 1 '°'"" 1' .. azla telaş eseri göstermeden Sırı Ce .1 oradaki muhafızları çağırarak J S: Vuet • bu ooraren- kendil~rinc işi anlattı. Hemen 
. ,.. bir daoa, biı' dalıa b" t ' 1 Al 
':'~a bana bir oynn oy- ır ter 1p yaptı ar. ımet c..-:a-

1ıı-~Yorlar, diye dii$ün- yuı, köprünün bir ucu.,ılaki ku
~~ heı- bald~ kendisini lübeye gizlenecek ve oradan , 

-..oıyaealdarôı. köprüye yaklaşa,rıları göıı:leye-
rnetni aynen !f\>y- ı celrti. Diınoyu görür görmez j 

ilaret verecek ve hepsi birer 

1 
~~ Dimo carşamha kö.şeye sinen zıwtiye!er ortaya 
·~en SOAra Vardar çıkarak bu yııman komitacıyı 

11:.:- nt~ak \izere yola ele ~~ireceklerdi. 1 
~~ıı omun.,, (A r~:n.tt uar) 
.. )'etin.de de sadece "b!r 
,~~Itri okunuyOl'du. 
... ~. ?rşambtı olduğuna 
-~ -.ae Dimo bir kaç 
~ köPJ'1.1yil havaya 
~ l,._,caktl, Gayri iht.!-

~tı ; on birdi. 1 
ac&ba bu mektubu 

gönderen kimdi ? . 
, ~ nimonun yap~c~ı işi 
ı.. llil r Vl!riyordu? 
~~~bir. t.u?.aktır ; :,~a~ut 

Gelibolu harekatı dumw"UI-

Sabah!._ ____ ~ - Bubdarl1 

l11giltereyi daima 
kazandıran 

sebepler . 

BüyUk Bd:an;·a baş,·dtili s1- LI d nin kusurunu ikmal ve itmuı Llogd. Oeorge'la 
fatile Bay \.i.doytl Georj;\?) mu- oy ediyordu. 
lıakkalt ki 1914 Cihan Ha.rbir, 1 •• 1914 Cihan Harbi patlak ver- bir mil/iiJıaf t • 
en şöhretli şahsiyetidir. H~ G dikten sonradır ki (L1oyd Ge- c A 
daha ileriye giderek diyeceğm1 eo rge ~ ,' <'rge) !ngilterenin en mühim ai- ve vam Kamarasının ev-
ki esba.k başvekil yalnız Avru- . ması oluvermiştir. Bu ha?'p es- ğrafya bilmemekle mcşhurı 

A vrun kumnrn.smda geçen pnıur1. değil bütUn cihanın e.rı • nasında bütün ruhunu ve azmini velki günkü celsesinde şalıesel" 
son müzakereler bir kı· nüfuzlu siyasi sima•ı ı·di. ~ h b" 1-- vakfetrui<ı o- potlar kıran maruf İngiliz dip ... "' , 1 A h b . ar ı A.u.anma.y:ı 'JI Jomatı Lloyd George'la bir mÜ• 

sım okuyucularımızın belki tu- iBundan on dört sene evvel, v m umı ar ı lan bu adam bilcümle gayreti ri lakat yapmayı faydalı bulduk. 
hafma gitmiştir. Ka\·i bir dii11- biz genç politikacılar, bir say· ni tek bir gayeye teksif etmi.şti: Türkiye ile Ingiltere arasındai 
rnaııl.a hayat memat mUcadelt!- fiyede toplanmıştık. Aramızda •d d J Dtlşmanı mağlUp etmek. Muma- telefon muha~resi bir bu"uk 
sine giri~miş bir memlekette tecrübeli maruf politika. adam- f are e en R • Ueyhin bi~k hatalar irtikap senedenberi kesile olduğu içinı.bu 
millet vekiJleri harbi idari' e- ları da varclı. Akşam olmuştu clm~ olduğu fa!•ar götürmez mülakatl radyo ile vaptık. 
den hükUnıcti sıkı bir sor~uya ama yeme~e bir hayli valdt var gı·ıı•z başvekı•/1• bir hakikattir. Meseli mühbn- " 
rekivor ve bn soreu '-'alnız tn- s mat imalilc mec:.o-ıı} amcle,·e lü- TUrk düşmanlığı ile tanın • - " ~ " dı. ~ uradan buradan komısur- "'1:>- J ı b k d' l a+-n ilk 
gı·ıiz milletinin dcg-il bütün ciha· · zumundan faz.la para veriyoı'Ciu. mış 0 an una ıp om ~ kcn m eV'.ru u~ıoyd Gcor.!!e) ih- "'ıal 'm " i:!!I old 
nın brrözleri öniindc cereyan edi- · t ·· Kendisi mühimmat nazın i- - 1 ız ?>.... u: 

- tikal ettı. çimizden birisi: Bu muan-ı•t ve k i.->til l"bn . - logilterenin Avrupada hl'ir. 
y..:ır. - İvi u.ma, dedi, bu zatın vü- - en · ısa a ta.nznni ve ten- k la • ·· -"a-· ı ı.. :-

Bakıyorsunuz, bir hatip s6z " silo için bir enctimcn teşkil et- a n yegane mutt~ı o an ~; 
alıyor ve hükumetin icraatını cude getirdiği daimi· bir eser ne garip adamın miş ve bir gün bu encilmcnc bir i lere gene atıp tu~u~ın Sır. 
:l.CJıh."tan a~.ığa muaheze ediyor, rede? dedi. Bir lc{jşede, kaııapc · k k 1 • projenin müzakeresi hususunda ~.nba .b':ln.un scbebmı anlaya • 
Wr diğ~!'l kabinenin harici siya- sinde uyuklamakta olan J..ord ara ter en müracaat etmişti. Proje cncil- bilır mıyız~ , .. . ~ 
setlerini ve müna::-e!Jetlerini ele (Ha!four) bfrdeubire bıı.şını mende o kadar itirazları mucip Lfoyd George un mühım 

kaldırdı ve: Yazan: · · · ı alıyor, Büyiik r:t'itanya ile dos- oldu kı, müzakere hır netict-ye 1 b. 't' f 
tane milnasctcUcı idame eden --:-- . Bahsettiğiniz k;rnse, eledi, 1 varma.dan na7.ır avdete mecbur ır ! ıra 1 • · 
hiikfunetler hakkında sualler ı tarihin e~ büyük h.:rb!ni katan- ngiliz Mebuslarmdan oldu. Yolda kitipleriuden birisi j • - · ' 
soruyor ve hiJlrfımeti de bütün ! mıştır kı ~ı ~ zan. nederscrn.. (L!oyd G·eor{?',e ) a. sordu: - Bu kadar basit bir şeyi an· 

if 1 çok ehcmmıy u b d H o b e r 1 B o ot h b y w. • layamanuş olmanıza hayı et C• bu muahezelere, tenkidlere, is\" - 910 d Al e ı ır eser ır. - Proje suya düştü degıl mı ı derim. Ben sizin yu .. zünüzdcn u .. 
sarlara vaziyetin ve halin mü-

1 
1 ° e m~ynyı mağlUp e- ef e?ıdim '> 

saadooi nisbctinde ~ık, sarih ve den odur. __. . 1 mumi Harpte kazandığını büı 
kat'~ (•evaplar veriyor. l varım asırhk siyasi ön-ıürl Lloyd George'un hayatı ce,!~~~!P=~e) derhal 3U ı k~G~tij~:=~· !:~~ 
Gızl~~n şeyler yalnız memı: 1 - Hayır proje eleği!, encilmeıı çiğnedim. Bir iıru.amla impara· 

ket muilafaam~ı yakından ala- (Lloyd George) un hayab iB il 7 auya düştQ.. torlukhırı ve kralları uçurdum; 
k~.~r eden ve ifşas~ mahzurlu g~rçekU:n i.!->ret ve hayretle tet- 1 ı.ıo;! 3eor:e Y.:it!:u bpek~ Filvaki iki gün sonra eacü- yeni ımp:ıratorluklar Ye krallık· 
got illen meY.~la:dıı · . . kıkc deger. Yarım asır imtidat çUk men 18.ğvediliyordu. ıar y~rattım. Fakat Anndcludq 

. Bu aç~. ~~ül.~ık, mıllctın. v~ eden bu siya.si ömril bir tek yaşında iken kaybetmif, ök it• d ·m"' ·ı·ır beliren mukavemet.iniz bütün 
"ılıanın y.~il önunde bu san~ımı makal~ye sıkı.~tınnaya tabii im· sia k~tı. kendisini iyi yti- ıraz, aı " ı az... ~ projelerimi :ı.lt üst etti, 
hesap •;en~, karşı tar:ıfın d!1~a kan yoktur. · Ancak hulasa.tan rekli. bir. keşiş ve ayni zaman~ Dtlnya.yı yenen Lioyd George'u 
koı·kung bır esrar ve tehdttkar divebilirim ki bu hayatı Uç kıs- mahır bir kund~racı olan (Ri-

1 

1916 yılı sonunda (Asquit) siz mat ettiniz. Alkışlarla gcti· 
bir ~.md\t ~~rdesine bürUnen m3 ayırabiliriz: ı chard Lloyd) b~y\ittil. kabinesinin mekanizmasının rilmiş olduğum başvekaletten 
otorı ~er polıtikaaı karşısınd.ı o E\.•·ela 19H 1 da Ik" 1890 yılında 2a yaşına. basan , harbi başarmıya kifayet ede • ı bftı üziinlizd ıshld la . 
karlar tuhaf, o derece inanılmaz ı ·ct'mai ıslahat yı Ul. n evvLleod.ı (Lloyd Georgc) :Ws (Margaretl cek bir salibette olma<lıoi7ını gf:- 8 Y en nr ı~-
~~ir. şekil alıyor ki irum.nın bila- dt.~rr'~. Sonra ~~14P1Yhonbu. Y _ Owen) le evlendi ve biraz 800• ! rünce, o sırada Sırbistanu, isti~ clirildim Bu vaziy~ ka~ısın a 
ıatıvar: ·' . . ar ı esna ra da Karnarvon mıntakasından liya uğramasmibahane ederek ! e~c. k&TDı d-OGta.n~ luslcr bC'..;ıle : ı 

- Aca.be. bu açık göıii'}llıe - sınd.ı.k\! lla;hbıyetnhazın Uoyd Ge ı mebus seçildi. Cenubi Afrikada (Çok geç) diye göhret bul:m yebiJmem:l nasıl ~~~ ye., ılıtı. 
1 l • t k"tl tahl'll orge. e nı aye arpte.r\ sonra· maruf nutıumu lra:t etti.· ı mal t.a.savvu.r ooebılireuuz. -.J. er, a em en ı r, ı er ve

1 
k" 'kna k"l Ll d Geo ı (Transval) muharebesi zuhur c:. f • 

mua:hezelar netice itibarile menı t ~v~ 1 
•• oy rgc. . ettiği Z&DıaA veni mebus İngiliz- - Oraya y~""<iınıa koşmak- ıctr sua _ · 

leket{! muzır olmaz mı? Diiş· j Şuı:asını ilave etmek lAzım· , lerle harp etmekte olan (Boer) 1ı ta çok e-cç kaldık; şu .karan 'I --Faka;t Sir! Eğer sizin plan- . 
man bu ifşaattan istifade etmez dır kı, Lloyd Georce. h~ry~n İ lere karşl teveccüh uhab- vermekte de c;ok ~eç kaldık: la.nnız tahakkuk etse~ <li : yani 
mi? diyeceği geliyor. hsomli·:ı İr~da ~es~lesi gıbi 1b~~ bet göstermekle ~ ~ ve o teşcı:..'ıüse girişmekt.e de çok Anadoln aranızda paylaşılsa, 

Ifalbuki böyle bir tehlike rnev- ay 1~ ım sıyası mesele C·. 1 Büyük Britan ıuun dilşm la- geç davrandık. hazırlıklarda ise v~ bilhassa İtalyanlara Ant.al· 
cut değildir. Selamet daima a<;ık lıall~tmış ve ~k çok ehemmı· rının tarafını Yiltiu.nı v•~ ı lüzumundan f~ geçikm~tik; ya ve havalL"'i takrunı edHmi.j ı 
}c k , -'--~ il yetlı mcselelerı de halledilme- e -esı ve ı :~1.:. ı yd he rd ,_ d Til k" ı- ~ h" cbi k onuı:;ına ta.. \ e s.?1 ~t 11! na- mi. bir halde bırak I (Birmingham) belediye daire· lw.ASll ıer ~ e ve r ye e ou.ay ı; r ·ıye<aç ue ı . r a • 
k~dadır. Sıy~sf ve_ ıçtimaı ter- _ ş ... ~ _ 

1 
sinde onlann lehinde nutuk irat . çok geç kaldık. Ve şayet hare- süli&mel vuku bulma.saydı Mih· 

~tyc bakımından olgun nıftlctlcr çık h~~n venney· t 1 "h . 1 ettiği için halk tanı.fından şid- ; ketJerimi?.i hızlaştıt'lllAZ ve gi- ver orduları bu anda. belki de 
ıç.iıı bu açık hesap \'erme saye- ~ ı . e mı en· . . . ı dişimize biraz sürat vermezsek bu yolla lrakı ele geçh-:niş ve 
siııdooil· ki neticede partiyi ka- - gıvltere ha:~~ kaybederse r ~il! muaheze ve talıkır edikli. mukaddes davamız suya düşe- i ldJSınn önüııe- bile vasıl olmu!j 

\: ıar bu boşbogazlık yüzwı<k""ll kaybe- Likın (Walslı) fırkasının riya- cek ve bu kadar kahrammm · bulunacaklardı . Bu nokt..-ıyı , 
~r · .. . deeektir; kazaııına, yine o yüz- aetlni elde edince (1905) yılında k be h · · 
. Gcçe~1 gun Ank~raya gıder· den kua.naeakhr, diye mizahi ticaret odası reisli.. . elde edi- . anı y ude yere dökWmUş o- hiç hatırınıza getırm•yor nıusu- . 

ken yoıculuk esııa:sında tarııştı- bir tekerleme işittik _ il guu.d (Asq "t) lacaktır.. 1 nuz? 
ğ'tm17. bir fsvi~rcli dip!omat: H t-...:u- . - bu barb' ~ <1.send emallsonra a "'~ · Entrika da var -_' - Vay ne diyorsunu~? Tür-

- })~nokra.si için tefessüh a,ır, ~ .... \Al:ır~nın 1 neauı ~ ye. nazırlif')•~! ~ - kiyeden Masıra kara yolu var . 
etmiş bir rejim! diyenler var- kaybetmesi~e ihtimal yoktur. ve deruhte ediyordu ki, bu mcvku 1916 sonunda başvclıil (As- mı? ' 
Jır. Fak~t.t göreceksini.7. ki, son harbi de ananeye ~aka.t, hür- 1 1915. yılına tadar muhafua et- quit) i dilşül'mek için . (hloyd _ Var ya? 
söz yine o istihfaf edilen, ha.kir riyet mefhum'!-11a ~ürm~ ve i7" 1 m~r. ·~"' - George) wı bir bayti entt·ika • 1 - Yapmayın yahu.. B~n 
görüieu tarzı idarede k!l.lacak- ~asikprensıplerkbrıne nayet yü-! - ilk cihan Harbinde le.ra da bq vurmuş old~u eöy· ı Türkiye ile M.ıstr ara!iı..'lda dcnız 
tır. Siz t.1l'ilıte mutlakiyetiu sll-ı ır;unoçn azaıraca · · - .. • . -- ··ı lenmişti. o vakitler perdenin var biliy.ornm .Demok knradan 
rekli ve pıcyidar bir zaferine Erkin um~yesine lı:a!'ll bul (Allquit le (Lloyd Georp) a.rkaaınJa geçmiş olan pek ec>k da İi"tibat mevcut? 
lıiç rastgekliniz mi? demllti. kadar s..'\mln\l 'davfan&n h~- kadar birhiriJen aıılaaaıı ai}tUI hidiıleJeri lord (Beaverbrook) - :&."'lbette! ' 

Büyük Briurnya parlamento- met behemehal muvaffak. olur. bir kombinezon bulmak müşkW- eeetirıde tafsiIA.tiyle anlatır. Ha- - KusUl'a bakmavın. Co<J-
sunun sa.ime teşkil ettig-·i bu a-1 A. Cemale"'1in s.,.•rolla dilr. Bu iki "'<>liükacı u.ırdiöm- rafyam biraz .zayıftıi. F.min o-

.T._. 'f'J (9enu .. .-fa 4 ıUtuft 8 da) lun ki Sevrc muabcdC!l!ni'l esas· 
. . . . . ·-

.. ~ ,,..... .. ~ ,.., • l . 1. • ., .... . • • • ' ; ... • _-:. • • ,1',"' ;,., "" . .-.... ~· , (."'' . • ;"f ,· "1 

HARBİ 
s1 'l'ürkler Bul~arlarla bir iti
laf imzahıdılar ve bu itilif mu 
cibince Dedeağaç şimendiferi-

- ni Bulgarlara terkettiler. Ay
ni gün Sırbistan, Alman Vt" A
vusturya kıt'alanıun hadudu 

• ---------------- - - -------------------,• üzerinde büyük bir faaliyetle 

1 ( V E N İ S A B A H ) iN B 0 Y Ü K S İ Y A S l T E F R İ .< AS J l ~~k:l;J1:~~::e~~v~!: . 
• tin Balkaıılaı'dan cenuba doğ

Bal.kan ve Çanakkale hezimetleri ru kurkula.n taarruzu baaJa · 
mak ilzere idi. -

ı~nnı luı.ztrlarkeıı bu nok ta. ha
tırıma gr"lnıiş fa.Ira t arada nasıl 
olsa Kızıl deni?. var . 

- Akdcni?. demek istiyorsu· 
nu~ galiba? ·· . 

- -· Her ne iRa .\ kde3 i?. vnr. 
Denizlere <le biz hıtkicn olduğu
muza rf)re böyle bir t.ehlilıe mol 
huz dcğliwr diye Jür:ıünmüş -

! Ll~d George'uıı istikba• 
i hakkmdaki tahmir.feri ~~ ı.-;ı! diye du~ıln

"e th sUr'atıc harekete 
~ tt'dbirler almak l&
; ~bu bir tuzak olcun, · 

. r 9eyd~ evvel ko
~ ~da bulunduğunu 

. <lu ve bu sırada Tiirkler snl.ı
nnaa açtlaıı geniş bo~lukları, 
'hatta bazı uoktalarikı tamarnl
le ortadan kalkan safları dü
zeltmeye, orJulannı yenid"n 
teşkilatlandırnıaya koyuldu
lar. Oradııki ordumuzu ~a
retsi:&lik ve ha~tahk sarmıştı. 
Bir ordu için nım·affakıyc1.in 
ks.ybolduğunu ı,'Önr.ek ne acı 
bir şeydir. Sonra bu ordu vata
nın kendisini ihmAl ettiğine ka
naat getirmişti. 

Mühimmat yoksuzluğlt _ leri şan ve ~eı·efi ona. teınıiu et· 
mı seziyor, kışın tc..-hditl.a!" bir ın~ istiyorlard;.. 

Garpte büyük bir 

Y n . · rilecek kıt'alar yola çılmıakta h b 1 

r- - - aza • ~ ~di!~~=la.~;,,_::; . Mini::: bira!.:~:ulga-
- Bir sual daha Sir! H11rbin 

netic~i lıı..kkındakı fikriniz ne
dir? 

- Haı-bi maalesef lngiltero 
kR.7.ans.cak galiba! h_ r delildi. Esm;cn 

~ ~ktubu veren ath d:ı. 
--~ 0ınitacılarclan biri j 
& Ct:v<tet, komitacıla
Olct~ bu köprüye mu

.. h t:ı~ı d<i biliyordu . 
"'~ l"!n ··h· · ın en mu mı 111 toıt ~lan bu körrU takip 

1\ te tol:ıylaştırıyor l"C U-
1 1toı.ı1~ctc imkan bula· . 

il. llu a.tın işini çok bo· 
e k l'llzdeıı ge<:cn sene 

l'a. a~, bomba ile bir 
·~:,1cJıgını, fakat bu-

• a.k otınadı~ru öğ -
1 

\t~ >ut 1 
. ~l <U.~el çavuşu çağır

hu •n~ nıQktubu gös- 1 
'~~:a..r 2:1ı>tıyc çavuşu 1 11;:"\P t•Lı oldu : 

.. ~Y.. Bu yazıyı tıı- j 
>"\~ r biı.-az hafızamı ' 

lftı..., •·· 'l'n._ 1 
"'ı"'ICQ -uanı, tamam .. 
~· !3inıt;~n mektup ta 1 
llı~ \ri 1 zı:1daııda yatan 

ı.ı.ı_ "'t.a g:;ın bulunduğu ye- 1 
~\ter;. böyle bir mek-

t~lfti. Orasını bas-
ı.~~ ili Yakalamıştık. 

1(.-~~ber doğru!. j 
l-~)l •·=- ıcap eder. ı il,..__ vır tUZaksa? Bizi 
~ lan çekmek iı;ti- ı 
~~ tecrübeli ba.şı- , s L. @ın be • TT • 

l.t' lf:'_ ll'1e1,.,.. Ytm. J.1"0Mı· 
.., ~t.:':' etmez. Gece 
~~ll&r arasında bi· ı 
lıl~ ~uı var. Olan bi-
~ v~e~ber ve,riyor. 

~ ı t;uttunıu, bu 

surette yaklaştığını görüyoı - F ransada parti ve 
du. Gelıboludııki ln2'iliz sefori ·
kuvveti..'lin zabitleri \\! nefer· 
lerl bUyUk ihtiyaçlar içlııdt>, 

nüfuz meselesi 
~ıı bir vn7Jyette iJ•ler. Di- Tam eylulün birinci günil, 
ğer tarafh!n bu ihra<; hareke- I•'r-aruında gayet mühim muha
t.inin muarızları kuvvetli ve rcbclcrin başlamak Uzere oldu 
çoktu. Tahliye taraftarları var ğn bir sırada bizim düştüğü -
dı. Hepsi noklai nazarlarım müz şaşkınlık şu hadise ile 
ta.kviyo edecek delil.er bulu • kolayca .anlaşılır. Bizim Geli
yorlardı. Bwnuıb. bcra.ber bii- boludaki oruumuz muhtaç ol
tüu bu cüret i tevlit edecek cluğu mühimmat ve levazımın 
şartlar a.raımıda yine İngiliz c-.n azını bile temin edemezken 
kıt'al:?.rliun oobatı ve Anzak'la amiralbk, Fransız ataşemilite· 
rın metaneti orduyu muhafaza riniıı bir talebt karşısuıd:l bu
ediyordu. lunmuştur. Bu talebe göre Mar 

Fakat bu ~ıralarda. garip bir r.ilyadan şarka göndeı4Jecek 
h~. 1nPi!iz hükumetinin dört yeni fırkanın nakline ln
baıuudaki mlişkülatı arttırdı. glliz amirallığuıın yardımı icap 
Fransız Generali Sanail'in nü- ediyordu. Sonradan habe-r al
fuzu, siy22i mevkii öyle esas- dık ki General Sarrnil'in ku -
tara istin~t eder ki bunları i.zalı mandası altında şaı·kta bir or
etmek koby dei!ildir. Bu gc-- du teşkiline Fransız hükumeti 
neral \'crdun'da'" kumanJandı,( karar venniştir. 
orada temayüz etmif.:.ti. ~·akat tıkteşrin 1.arfında ihra~ edi· 
General Jofr ta.raf mdan geri lecek olan bu kuvvet Asya sa.
çekilerek hizmetten alm~b. hillerinden Çanakkale isüh -
l{uvvetli ve siyasi himayeler kamlarına doğru ilerliyccek, 
sayesinde bu general, şarkta biz de Geliboluda harckat.ımı
vahim bir surette yaralanan ~ı sıklaştırarak ona yardım e
General G<>uraud'nun Y.C'rine <leceğiz. 
şarkta Fra.naız kuvveUerı ku- Gcliboluda harekatta buln • 
~lığına ~yin olundn._ Bu nan iki Fraıwz fırkaeının ora· 
g~era~ asken muva~~~~et dan alınarak bu dört fırkaya il-
leri mwıakaşa olunabilir, 1a· tihak · · · ed tcdb' ı 
kat dinsizliğine hiç şüphe yok- . d 1 /~_::apte ~11 d Böır.~ 
tu Ani a•"'•ğı .. P-an n c au.wwı ...... ıs nıyor u. y r. a"J&AU na gore , , - . h 

1 
• . . 

sız hükumet mahafilinde onun ~ bu y~nı .are '"t ıçuı ayn 
lehine bir anlaşma ınevcuttu bir ordu toşkil ohınaeaktı. 
ve kendisine ~arkta tamamile Çabucak fll rihet ania.şıldı 
m~kil ve mühim bir vuif e ki, basiret. cilrct ve vazife kay 
verilmişti. Fransız radikal sos gwile gösterilen btltiln ka.t'i de 
yaliaUerinin elde etmek istedik lifle rağmen eJde edilemiycn 

v. Ço•• rç ı• ı J mağlUp edilirlerse onların ta· r.ı.stan sabırsızlıkla Sovladaki 
kibi için elde bulunan blitün muharebelerin sonunu beklcr-

106 
kU\'VCtlerc ihtiyaç vardı. ken ve bu neticeye göre men-

Bu lgaristan harekete hus kararını vermeye hazırla-
,,eyler Fransız siyasi partiler:. • nırken onu idare edenler, Fran 
nin ovunile eide edilebilirnıi.'i. . • geçiyor mz toprağında daha mühim ha 

Fransızla...""In istediğini d~r- - -...-~- ~--· , -- rekatın ba§lamak üzere olduğu 
h l k b l ettik Lord K. bir sır.ıda, kat'i taahhiill"""' a a u . ıçner 1ık fıkraların ~emilcr~ bindi .... " 
hemen Geliboludal<i iki Fran- rilmesi tarihi olarak 10 ilktef}- girişmekten çekinmiyorlardı. 
sız fırkasının nakli için tedbiı·· rin tesbit edildi. Bununlabera· Almanlnr Artois ve Chau· 
ler aldı. Mösyö Balfur hemen ber General Sarrail Çanakka· pagne'dc kıt'alann ve topçu 
nakliye gemilerini hazırladı. leye doğru acele hareket ede· kuvvetlerinin tahaş.~üdünii mü

Fakat şaşılacak şey. Acaba eek (Lord Kiçııerhı bu husus· şalıet.ic ediyorlar ve i>una kar
General :Jofr bu i?e nasıl ~au ta pek acele etmesi?e rağmen) şı biitUn te<lbirl~r i alıyorlardı. 
oldu? Haber aldıgımı?.8 gor~, ve orada yerinde pliuılal_'ını ha· Alınan crkfu:ııharbiy<lSiWn bu 
o! bazı şartlarla rıza g?.-<;terıuı~ zırlıyacak, \·aziyeti t.etkık ede- muharebelerin akıboti ha.kkm
tır. Zaten onun ınevku u~ pek cek yerde, şüphe yok ki pek daki ma"niyct ve ilimarlına. Bul
sağlaın değildi ve bundan do- mühinı meseleJcr vüzünden 0 • gar crkamharbiyC:'si de iştirak 
1 til · · t edi'-·or<lu. ayı sol cenah par crıma az. lacak, Pari.ste kalmayı tercih " 
yikina karşı pek laka.yt kala- ctmb~ti... 213 gyli'ılde giineş doğarkt"n 
mazdı. O~a. .bi~. ı~~!1evra la- 2Ö Eylulde Lonclraya fe- Garp cepheaindeki bHyük harp 
~eh ve ılerı surduğU şart şu na bir haber daha geldi: Bul· bnijlaı.Iı. Bu taarruz{ı Loos'Wı 
ıdı: . garistan seferberlik yapıyor. O İngiliz ve F'ransızlar-ın otuz f;r

Garp ceohesinde bi~ hare~ct nun nihayet Almanya ve müt- ka ile yaptıklan yardımcı ha
yapa.cak; bu hareketi~ netıce- tefiklerilc işbirliği yaptığı zan rekat He kırk li'ransız fırkası 
sine gör~ kat'i mahtyet ~lıp nediliyonlu. iştir&k ediyordu. 
almıy~ kollıyacaktı, ışto Ertesi gün Bulgar başvokili Ba~kumandanımuu, Fransız-
bu netıce ahmcıya ke.daı· Ş~r- partisin<loki azaya İngiltere ile larla mü.,tcrek hareket kin. 
ka hare~et ~et-'ek . takvıye müttefiklerinin davayı kaybet- kendisi tarafından asla intil;ap 
kuvvet~en bekliyee~kti. tiklerjni ve Bulga.ristanın akı- edilıuemLj olan bir noktada ta

. Kale de ıı eylülde . Lord betini mağlüplann iıkıbetino :ınııza meebur olınu.,tu. Fakat 
Kiç.ner. ~aDSlZ generalıne ~u bağlıyamıyacağını söylemişti. General Jofr'un planını tekem-
~etıce ıçın :ıekadaı· zamana ıh- İngiltere ile miittefiklı.~inin ~l :O:ar~~~~~ti~eo ~~~ 
tiyacı oldJgu!lu s~rn~uş ve ıs- Bulgariatana istediği arazıyı manberi Frıuısızlann Cbanp;.g 
rarla cevap ıstemı.ştı. Fransız 1• a ..... ı h • 1 üph" . .. enr· . ....,_ ususuncıa pe c m em ne'deki taarrtl%1arı bir "lıudut-
generalı nıüsbet veya m ı ~e tekliflerde bulunduğunu ve c- suz n1etod,, un tatbikatı olarak 
vahı, harbe başl~~.n. ~r ger Bulgaristan harb-3 girecek yidedilmiştir. Ordular. dilpc
ha.fta sonra verebilecegını bil- olursa Rumaııyarun bitaraflığı· düz ve tam ileri ıiilrillmüştil : 
dirmiş. &!er bu zsınan zarfın nı tenı.in edeceğini ili' e etmi§- nckad&r mümktin olunkl o :ıca-
da Almanlar ricat etmeye mec- ti. dar ileriiyeecklcrdi. 
bur bJmezlırsa, prka gönde· Ayın 22 sinde, bir gece yan- .. 

- Buna teemn\f mü cJiyorsu
nus? 

- lngilhr. olmam iUOO.ri!c· 
memnuniyet, fakat Lloyd Gcor
ge olmam itibarile de tec~Ur e
diyorum. Zira brn, Unnunı H.ır
bi kazanmış bir baf}\'<'kilinı. Al
manları benden başka.lannın ye-. 
ncbilmettini çekemivorunı. Söz 
aram&.MJa 1914 de biz Alm3.nl.ım 
kRr11ı pek kalabalıktık. Franfa 
vardı: Rusya vardı; İtalya. ,·a r
dı ; Amerika \'ardı; J::.ponya 
vardı. EllıaS?l biitün rlünn1 bi
zimlt.' beraberdi. Karı:ıda bir r.iz, 
bir de Almanlar b ılunuyordu. 
Harp 4 sene sürdü. GUc bcla ka-

1 
zannbildik. Halbuki :,imdi lıı • 
giltcıc yalnızdır : Fransa. sukut . 
elıııi <:tir· Rusya bitaraftır; J a
pvny~ Almanyaya n1ütem.u~·il. -
cliı .. İtalya onun mllttefiludir . . 
Bütün bunlara rağmen lngillerc ı 
hila re.nğlUp olmadı "~ . ~di?.t , 
gene onwı galip gelcc~ın ı gos-

1 t eriyor. Bu nziyette Churchi
llin şöhreti benim ~hretimi 1 

mahvedecektir. Buna nasıl ta
hammül edebiliri m'! 

ı-.;vel vakıa ben lngilizim. Fa
kat itir:ıf ederim ki !n~ilizden 

, ziyade de Lloyd Georgcun . 
Muannid bunak dipJomaUa 

konuşma.ınız burada bitti. 
MURAD SERTOÖLU 

iz mirin ihracatı 

bjae teslim .. { 
' -

tzmir, 8 (a.a.) - Şehrimiz 
Ticaret odası tar-afınd3n huır -
ıanan istatistiğe nazaran Ni
san lfMl ayı ?.arfında limanımız 
dan dılJ memleketlere 693..665 li
ra kıymetinde 5.351.l 28 kilo 
mAhını,l ihr4'C edilm~stir. ot • - • • • • ,. • • . . 



Kcca YilSl!f, kr-rşıs:n<l<ıki ha& 
mır.n. c;ok tct.JiJ,cli ok!nğunu 
hili~ oı in. ~~aka d3~il, kc::ıdi~ 
&i Jiıı ne l'l"OO ycneınclli~i A
rı L.•ıı i?ti defa üsti!.">te hem do 
ko1~~ C:Ik ıcağ1fıy> etmiş, ü .. 
j,-\!ııcı· :ow•®e de meyJaııd:ın 
kaı.;.1 ul~t.ı. 

L-~1: ilı ,..on ura h!~ :r şey
•kn habt'ri ynktu. O, ~öyle bir 
ıdman y:ı.fıaca.,ıııı :w.nneiliyor •

1 
<h:. 

n,, pclıl;nın yagls.ru:ı meyda
na ~-:,tıısr. Mo!l , rrl~ le bir 

1 
rcşre-.· ya r.nııştı. H~ı.:ki, Ko- ı 
cıı Yu:ıuf ad ·ta 1= pe.0rcvi ı' 
Y:l[ll~·orw ı. 

Moll:ı, Yır..ufun iJC"rC\'i uznt-ı 
nıaQ!llcl'\n flo!f\\·ı F,Ül;heyc · dü.54 

m~m' U. 01ıtb!4rdi l.ı, YusufWl 

1 
•. ec!.i ı:ıt•yle idi. 

"ilı ~·{.t iki ;lclılh·.:m tutuş. 1 

tuhr . Yusuf :telUr gfoi tutu
y•.n·J !. • ~ol!a de . hasm:ron ze-' 
hh- gıbi tul.ı:tı!Mııa J<q~ keneli I 
ni k uvonl'ı. , 

l<lın~ ~ gi!reıti <le nl .;ı. hi~ bir 
1 

pdılirnn hasmına :ıç:k diliıme- ; 
r;lc?; • e ycnilmclı: t;renı<ı:di. Ne .

1 

de ol: n. sıla tat:ırnı. 

lo'nka.t. Molla d<l/' güre<) 
tır .... ad:;;. i«"1 Yı:sııfto, yenmek 1 
üze: c tutn.ı-r:rortlu. Gı!.7-«.~ gi- 1 
ri:;·on=l d:.ı 1anmcn ~C...:. ini mil
ıl:ıfun. il.z vakit ı;e9riyortiu. ı 

Zst ıı Moll:ı, y;ı! yc:·gıntlu -
·andan :ıııııo:t;.ı-ip idi. Yedi se- 1 
kiz gün dmbde <;:>~ıa.k ko
lıy değildi. G~;!ı;_~nı, istirahatini 
i.~te<l'ği gibi tanı.im edememişti. 

Kcca Yu f, hasruıı•ı hırpa
l:ıyor 'u. Buyundu..-uJ·l:ır, tır
panlar vuruyorou. ILıtt.3. bir 
l<a~ kcr,. kw-tk3 panıııa, tlomuz 
tor~11na ~ ~ ~. 

Fa.!·at l-'!• La, Koca Yusufltn 
:;a.f~'2_ bühiıı O)~~ ..tiküp 

144 
~ıı..,yordu. Kendisi do oyun!:ı.r 
yapıyor, hı:ıı:mıru altına aJ,yor, 
l.'ikın idman g'.ll"('Şi ol<lu;:;u i~)o 
)'enıne knnar.1.!nna geldigi 23~ 
ı:t" ti.<ıtc koynllyordu. 

Kcca Yumıfla Çolak ?.foll:>
nıu bu idnnn güreşi çok me
raklı olmuı;tu. Molla, idm:!:t gü
ı·e"i l>ildiği için hasmına ser -
bf'stçe giriyo1·, altaft.a, üst;istc o
luyol'<lu. . j 

Hıılbukı, Yuı:uf, bu allalla 
, .. ~ üstüste 7.'~ ı:aütcmn· 
c!iycıı :Moll:!yı yrmneğc çalı..,U
ğı halk bir W.rli.i. muvaffak oln-
JUJycrdu. 1 

Y..''hayct. ha iki pehlivıı.n böy
le~•) U<; saat kadar birhlrl 0 ril·.• 
u;O;rru",War. Akıpun o!nıu:tu. 
f.iar.)mağalar1c{lı:m. biri m"ydn·, 
o:ı :;clerek iki pehl.'vanı ayırdı. j 

Jfolla, idn.~"m ~i olth..?b"Unu 
bi!di.~i için tler;ıaı ha:-mu:dnıı 
ayrıhlı. 

Koca Yusuf <la. !:Ok terbiyı,ı. 
biı· aclamd}. O güreşin ciddi o!
du;'?tınu lıil:liı;i luık1e ses ı;ıl: r
matlı ayrıklı. 

Fakat, üç ss.atlik güre~ kocn. ı 
Yusufa epeyce ders n:rmL~t· 
notta, koıim doğurmu~tu. . ,ı 

Bu sebeple Yusuf, gü1·et1 n 
avrıbnasına memnun olım M:u. 
1ki peh.!ivnn meydand~ çc!;iJ
dil r .. Bir rrJe giyinmeğe bıtt:-
15dılar. 

Iforem:ığalan ve paı;-alıır kll-1 
m•:;.ıyorlardı. P:L,,""1ard:ıo b;ı · 
Yııaufa hitaben: 1 

- Yusı'f, ~u Mollayı ycncm.e- ı 
din be?... • 

Deyince, YııHıf: j 
- Ne yapayını, elimden gcl'e 

yNıecektim .. 
Dedi. 

1,föJJa1 p ... ~ın1n bu sözlerin\ i
,.;ı ı n;ı. H ~·rt'tlcr i~iode kal
dı. Bu namı ~eydi? I<eııd.if-i id
mmı :;ürc~i y:ıpnn<>tı. HaJbulo,, 
onlıır ı;ülX'ııten b:ı.lısedc:;orla.rdı. il 

Molla, yüzünü k=ttı. Yfüm· 
fa dhıPrek: 1 

- Yusuf pclıli\':1.11 • biz ll'•ircıı 
mi yapWr?. 

Y•ızııf tl:ı: 
- .. Jı~vct. gür~ yaptık ya, ne 

y.ı.ı:>tık be?. 
Diyitı~. M<>lla: 
- A be! E~u, güre. yapm.:ı.-

<lnn lıe-~ .. İdıırn11 yaptım be!. 
ucdl. 
Yu.;uf ızrar etti: 
- Bm, gilrt)f1 yaptım.: 
- Ya, bana idman ya.paeiik-

s~n'Z <lı;"'{lıle-r-.• 
- H~·berira yok .. E(;P, ;;üıe~ 

tlıtt 1 •• 

'L~yin~e. or"'la bıthnuıılar
<l41.Jl hirıni, .ış.i .:u;ı~~ v ll..,]U. Bu
n~ r .. ~t..ri..Lc Y\r..ı'5Vf, oltJ.'.JğU yer- ı 
dt'Tl yü,üd:!.; ... onanın l'li:oi sı-
kuak· 

1 
- A.lfed<:>t~in Molla? .. Ben, 

bılr.ıiya-~.k gür tuttum. Ya, 
ile"İ yt'nmiıı olsayılıro ne ula-! 
< tktı ?. ayıbtır bu, beni :ıffrt. 

D dı. 

l~~c :ı.i.ollaru.ı Hacı Hüsı ~;n 
lı-ığnıihJd Y fla ifü tutm;u 
r.;l;e olır ~tur. Faltat Yusuf, 
hasmı ne kı<W:r çetin oldu
LlWU &"~lı rei.:..41tlır. 

MOllıı.. A"iirertı:ın ra, Fatihe 
ı:tliıı &cy·olcn M.cbmet pclıli vıına 
ır.~cyi a.nlatınadıın Suyolcu, 
!'I cllı.mn ı.ulaklon içinde yağ 
görür g0i'fi1u SQıımue: 

- M '1a, ıııı o! Seyunilul\ 
mu?. 

. :Mulia Ua. C•J<lnfıu gibl va .. ı:;~'e-1 
ti tınla!. r.~tı. 

( Aıı:lm;.ı_ 't'M) 

v~~;ı; ,;~a~dm 11 .. -= .... -..... -_,_ _____ .. o __ _,,,_3 
drrJsU~ğü ı a. 11 ·n - t~ 

İzınir (Yeni A.<><.r) rc!ikimiz-1 ı .....,. 
deu - Sinekli caddes:::ıu~ 8&, '1 a .ı ~fl.1 
nu:ı:ı:rah e'dc otnr:m Ya,ar I.! iJ tf 
oğlu h~ınnul Aznıi ı>cm~raıtın
da birkııı; metre mesafe:, , saçıl
mı~ E2,5 liro. bt.:hnu~tın·. Dilrüst. 
l1anll'J31 bu par:ılan c:ı<ldııd<Jll 
toplıyar;.k hem~ Eemeraltı ka· 
rakoluna tcı 'im ctrıüş tit'. 

ingiH::e~.e~ :ıı:atı:.Jan I 

hi'!r güreş 
haftada 

neti c- s'" lıa ;> 

beaii oBur? 
ı•:.ıam 

!zmir (Y cııl A.<ur) rr.fihlıniz-1 
den - Son ~fa İngiiizlcre s:ı
tılm:~ olan <lJı-t bnı ton kur.ı ve 
çelürtiela!iz iizfunüu ihr:ıc:ıt mil
e~l·ri arıısında tcvZ:i mev- ı 
zuunu mi.L~:ı.kcre etmek üzere 
dün öğleden sonra kuru meyve 
ihracatçılar birliği E:rlikler u
ınunıi kıWhi Bay 1\.W' ln:mıo rc
is!iğh t!c tvrl ı ·t11". 

lı~ti! iuam 
edildi 

flöyle bir dü..,UndUm de ~im&
ye tadıµ- yapılan profesyonel 
g~lerdc galip ı;eleıı. kiııı$eler 
p !r a.z, bem~n bemen hiç yok 
gib'dir. Ka~ zamandır d0<füıo -
duıı ı devam edCR llen;!ııli Ah
met - Tekirdıığlı Uiiooyin L'Ü -
sab.ı.kası ~ok çetin bir gün;, 
dıHi bi.r çarpışnıa olacak zan -
niyl~ sahada bir çok seyirci top
lamı:;tı. 

Ne yazık ki bu hakıl<i maçı 
r=k ve he~·cc~~ takip ve !;İ.\'.: \ 
!erini tatouıı ıçm paz:ır gun u 1 gezmelerini feda ederek <• rtf ı 
stadını dolduran binleı:ee klı;i ! 
her zam:m duy<lııkları Ye :.rtık 1 

:!.'c..ruir.dcn bi.ldir'.l.iyor -[ benimscdfl<lcri bir kolimc ile g<:-
Tm:. u un Ali F:ılci _k1~r,üı_ı~~ 1 ne ~';urla.ıu!ılar. 
bir k"'ı tıı.ızmı:ı:ril,...l'n o "urou:;ıı "4.5 dakih.Jık bir çek:~medcn 
i<;ln Mııraiıı ~ ıır 9~ m:ı.hkcmr-j ~onra iki p ılivruı ycni~m...ıii-
"i t:ırafüıd:ın elli!: tl?Za.~ıııa I ler. Giire.'1 bıı aberdir.,, 
rcahkim edilen Ali Rız:. Gölge-

1 
Bh: ·· !erin en eski ve dc

c:in hakh da.hi tel .L'"S.!-:..0, dı.ia .tcw ;ez: ısmı:w:: _ = 

.. .... ı--d:irnll c~v2 le-
infa:: edilıııiştlı-. 

1 iz. :irgı. f~nir COijli:~~ 

rl J~iiimc!cn l<alr.1' b1r s1;vn1 1 
ralan ~ilı-c§i (;<ık scvJigi muhak-ı 

.ok b i~ııilir ki onu ht·J' 
§<'Ye trr dh et.lcrı:i:o. 

}'akat bazı orgııni~~.törlar t.'.'- 1 
biri c4ime bir iki açık göıı, h~. 

kın bu ali..ka ve bcniııı:ıcyio;iıı -ı 
clnn i""ı.ifatic ederek kE"-elcrlni 
clold;ı uyorlar. Bunlu bilmeli-
clirJer I-j artık 
ki.ase yutmuj,.or. 

bu clolır,ai.'1.rı 

Bi:t. ı;c-;-l:!e.~ güre~ beab., 
m:~·e hlr ~y tru.&\.';\"Ul' edcr~:_J()· 

nı;:: 11.i .ımn·dtcn biri veya ili-1 
,,. rı ~ r.ak:l;;ak h-aınnır. 

:ının~,· .. t, lıUyle iıir ~<-Y yok
ttU'. 

~~ 'c tı:.ııır veren lınlıcr• 
lıc-:·ctıi;rhı ~a.cdo-.ı ~~ye 
<lit.-::-11 ... :l ltzın1du. 

Bu, va haltcr.:ılecin iitiz::ınm
dnn, ) ihut da bilgisizliklerinden 
iio. ri ge:::-;ektedir. 

~nııi!yc lrnd:ır yapılan ıcüreş 
mtis:ı.o:ı.L::!:ı:rını iu re CQCU h.1-

ke...."'licr ı ·t·k o kaüa r yabana at:.-
• ,.. t'!fll .... 

rm I&auyeıı.ı 
:bnir, S (n.a) - Y, -dım 

soveulcı· c.ool;r~<i hrui•· ruer 
lce:..i ooırina tnk uıı k:1pü.t bco:i 
VCI!ll21,tir. 

1 la ru y ırdıin ' lır lrirr'.;; ·er d,,.i\,lir. Yani lıu 

i. ı'e bilglı;izlikleri d · ünüleı:ııez. 
Faka• !:ter ~:ur.~n k.ıı.rşmLıo<ı !ı:ı
kem hoy.:!.i olar.ık ~ık.an eı;ki, 

truıuuma, .. iir ~ileri.mif'.den mü. .. 

İ7Jnir (Yed tu:ır) rdikımiz
dc;ı - 1ıı.ı ı>iden fakir lııılkın 
ı;o:ıuklarını emin ve m~but bi,. 
yaı:!e mtı.hafaza için C. H. Pı!r
ti.ci vilayet ida.re heyeti ı tls;ll~i 
tzrafınd:m rok hayırlı bir t~b 
'biiı:e girışilmiştiı-. Şi.m:lilik E§
r Jpaıf:ı., Cııziler ve KahT~;;r..an • ı 
!ar mıntakalıuında almak üz"1'e 
fakir halk vıı.vruiannı b8rıııı:Ur
mak için k;cşkr ihya edilecek -

Kaza ve nai:ıiyelsrde 
b· ö-u satıd· ·!an ya!'):l;yor 

hrnir t Yeni A ') re fikinlİi:- I 
..ı.n - hmir 'SWhat ınildilıfüğü
niin tuzum gooterdiği ı,cltilde 1 

""a \'e. n:ı t;,·P.lcrdc buğu s:ın -
<ltklrirı y:ıptı.'"!lın:ı.ktadır. 

Bu M11dıkL:ırdan ~ok i~1:ifade j 
ed:lroAkte \'C J;ınr.taJılc çıirnn ev
ı, ilcki ey<ı. lnm!ar4 tc·bhir e- 1 

Jilmektetlir. 

lki sene evvel işfenen 
korkunç bir cinayet 
Dunıadan bilrliriliyur - Sa-

ma lı k<Syilı:ıde çak feci bir cina
yetin csran meylhna çıkımı;tır. 
10 st'ne evvel bıı lwye "!erek 
yerle~ea m:ı.nıı.v ltrıJıinı adın
da lılri.ııin iki eene evl1Cl muha
cir RilıMm.iıo dilrt ,pışmdaki kı
smı hayvıwcıı. berirui ederek 
nn bir kaYl@}a bo<Jup cesedini 
ltald. çuk:ıruııııı atilğı tesbit e
dilıds ,-e bu kor:lrutı.Ç katil der
hal ~ .ıkaLı.r.Jllllitır. 

tir. t 
B':ralarıfa ı;-x:ukların i"QC!cri 

tanin rlilcoogi gibi fl!);I=mclcri 
iıüa de bir CDk ;:a.ıııtalar bulun -
d~ınılacaktı~. 1 

Feci bir kaza 
lzınirdeıı bildiriliyor - Öi!c

mis ve Adagido küçük J.fr..nderes 
netrfade feci bir kam olıııı,ıetıır. ı 
Öd~-nışin Cıiirc köyünden flUse: 
vin kızı Hat:ı;e JıMıliği ~le Ö 
(J .ni ten Adli.gide n:ıhiyeııiıle 
~jıJerkcn 'Me11deres nehri üzerin 

1 

deki lc5pıilııü:ı bozuk olın:r= -r 
dan 1 l)(l rot tı·c ilerideki sudan 
geçmc:;e ç:U:şırkcn sııl:ıı- tnr:.ı -
fım' ,,, cııcğilc birlikte siirüklc-ı 
nl'~ •• ~ed bir §cl>ilde boğnJmu~ 
t,u· J 

' kc-o ııaıı !ar böyle knı·arla-
1'1 1111 J vcriyo ı.r. Acaba hen
uil•ri gü:rcş yaptı:klnrı &aman
ı ila mlnd len bir !>:ere olsun 
~.ralıerc avl'ıldılar mı? 

O halde ·iltimas mı yDpıyor
l=r'! 

Aıte&k sırtın yere gelmoo.iyle 
"'ticeye v=lnbilon lıir miisa
b:ll;ıı<ia iıu da luı.t.ıra gclcr.ıez. 

r·akat niçin biı' türlü nPliceye 
u1'lo l)l(>i'. Kuvvrlleri:ıi h~r za 
man tak<lir ettiğimiz iki pelıli
~Jan lıangiainiıı er m.,.ydımın-
d2.o galip aynlrıcı:h'lnı görmek, 
aııle tnıtk içiıı Şerci starlırun izdi 
hamına katlanıyor. AncuJ· bir 
ki•i eığaHl<!n türnikesin&-n e
mlerek, büziilerck stad kapısını 
aşmdlrmak mecburi etiıı.de ka
lıycnız. 

Niein "· 
Bir kac orga.n4"1'.törün keşe!.-. 

rini <lulJ.urnuı.k ic,.in mi? j 
Bu ,-aziyetleri daha ııc k:ı. •

1 
da. hoş göreceğiz ve r:~ıııuın bi
ze da.ha oekr göııtl'recr. k • 

Oğuz Oüaey J 
• 

.. · Yeıımch aznıi . ; 
{ea.ı tar;ıfı 1 inci U.}'f.;;,:Jı:) 

yamısu lı.ııva. yülile ilk :::< _ıı, 

a.ia n, bi.ıtüıı Amerika ı !!:fırı ı 
ı<aygı ile, talrdirle &n• ı "0 ~n;:ı 
mustcsna hir rı1ak.a:m ·~rdı ı•li. ı 

Şrniti bolşerlk &lemi bir me
cunıyet kahı·amı;.m olcr~ ı: taun-. 
Be;; , tealiı:lni ıniite'[ckkir cli
m:ıt;lara borçludur. H:l~b · n <le 
mesut nE'tic..:yc gCtUt~hi.1c~indı.: 
ihtira1.tr büyük ttdri hai:;i! .. rln·. 
O ~i·lc. lı{'r gün yeni ilıli.ı. ..... 
lara f:•ıhidlz. 

Bü~ilk barp. bir ~~ra s~'n:.:ı- • 
yan ic"tlarile mnharebe doktrin 1 
lcriui Uc ği~tirmif:i ve i<"at LuOO.'C'· 1 
li gü.rton•n rrıılleti._r, tcfcnml: 
imki..!'l: .. rı L•ı:" ... 'lrın11ı)~~rdır. A-r
t;ın menzil ve tesir, çal1<1ma me- ı 

todlurıutla tc::kcır..rniil, mvhat-il1iu 
z1rhlanmru.:ı \'e <"°"ı. dev adı!!ı!~~· 
rile yüri'yiiıı kabi!iy;ıti temiı:ı.i, 
httvaln!'u. h,.•liim.iye~ ve s":J ~ı .. ı 
tmd ıreyri:.~ofer P\iti.in bnnı.-ır I 
tfıkıı.ck:Um ıçındi ! 

Yirrnı a'"Cl:ınbui el<- tel·nik 
t~ahada ilc~İ~-nelc-r, h~rp niÜ .. 
U,,tini kısc:llnıak ,.e g:ıycıye crir
mek n1ul:i:ls.c\?nı taklp ecli}·or. Bıı 
yaru, n f.'·11 l<abn, va~yeb de 
kay°t(;clecekti . 

Gat;ı ımrf bire'i fınm '<'<: ilmi 
uin, yeni bir ııc;ıtn kaleyi md;..,. 
ri:_>ier s-;ım,~ın •ı;ı srılc1ıracıtb·mı 
aj.ua:J:-.r ya;ydımr: Amcıilitdan 
k:ıli:n:ı bu h:,v:ı. ejderi, 18 t<>n 

.bomb!lu:ru. hQJ .fille att.ık:ıuı 

flnnra.. A"TUJ 1f4, tl-ı.prnitl&rına hı
medc-n .b ıthf:ı ti::~ d5net"ek ! 

Ateş ılı;n.itl" N, i$tc:liicn >.a
ın:ıuıfa ve yer.le bı:smn k~ır ı 

faik b'r t ~~~ ~11'1Pt nı.erkuz:i .Yar .. 
malt COJP:<tır. A\'I'u;pu.m ~ 
ıPm hl;.ti:ı:: b~tı bölgd ı ın; ele ' 
g~iren Alr ·n!r.r. yal :z bu:- -
laı:ın l::ayn:J,lsrır.~ lıiılr clma
ıru0ı~r, a).1i uuuul<la l~u'""·t"tla..~ 
r:..in tiklcl n .. brh-e;-tloi <!~ esas ha
ddı tcç.kil ~den Brit:mra c'\a~ 
~·akın lıı ı-ma luı yd 1 rı:ıtı; la re«~. 
M 1 teiif ~~tlwı!ım.l:>..ıı krl'.ı- n 
~e mukan·cr lıedcfiet·e t<:> (!{~ütı 
ed~n hav· filoi.c.rı, Eri ı:.,-~ Ü· 

!.f'ri:ıde h.ZJ~im btr rcl {ıvnam.J.-
ta<lırl~r. w 

1 

Bh· te\Y')'~ \-eniıı \..~c;ıft•~ lıcım .. 1 

bc!ıın oo:t bıı~uk ton #Jlc:'tl"Ju a 
t"'Ö!c, rfinün rı:n.!r.t .. J:f F;;2.atterin
de ~-,,ı--:n : tıld n bır hc.-U-fc }iiz
lerce ta:> lrımb<ı. clü~iiriilm ~i. 
:·ak:n il: leni n hav:ıJa:.ınu ı-ı:l w 

man t .. ııü-.,ı diyı,kri iç' 'l .kohıy 
olını1 ...... :r. 

İn,:l:i.t !>::"::.filoları iq:n :lF\İ 
clıt,,ı.,.n,y::ı..e.ki hedoflcri bom
bala . 1:, uzım hır w .-, y -
ınektı>dir. Dııt~~ toroCan, lııı 
filolann illt ,-azil'rsi lılic um cı-J 
kı..'l yerlerin' bnc- 1:..., !·ı r-a.Jl'!l~ :+- · 
c.• .. aJr b;Z"" c~urur!~ gd.\!"ml'ktir. 0-' 
nun il"in. Şirr:t..l ,] · :z.i \es.:..ir 
kıyılaı·ı cloım;,. zi;-:ıı-et edi!nıel.

tedfr. 
Heı1ü.z hnı:.ı::J::.a. :ti.:=.\u:t~e za' 1f 

olr.n Biiyüı: Bcit.~nr<ı La.va vı~u
le.ı:uım C!lcnJı !~lo!:.uhı <ili,;:-•. · ,~ 

, hintei l.:::.n.d!nJ :ı alın yu.vm•J,1-
rı iml:D.m yoJ.:. g;bidir. ı;ılyrı: (,,. 
n1JÔ<U'ri u~ak l;alelLr, bu iJ;;tıy::. 
cı ı·arçıl:ıj!ct.C~1kla.rclı"l·. 

Bı 1.44, lru-.n d,f:,cr bir ri~~ -
hanı da 'lltthıı : 

:ı. ı B.:!L:filı .poları, ~il(ıh to
ı-etlt'ri, mi' dtebııtın buluntluk
hırı iElım· "''rleri ateo;leı elen kı)
tuHuıak \i2.'"·1·e takviye etiilir. 

b) Sekı.:ı: maki•ıeli tüfekte:: 
d~h:ı. f .. ııfa si!iih ı,oı:mlı:r. 

c) Eattii. mt.nsn· "m:ı.lüııe!cr·n 
tlclbrilıl i~in topı.o.r rb. le<;hi:: c'
ililir . 

d) Kar~tls,.;:.cı>i;-ı ayyı:..-c.kn 
·ort:ı·~.ı ı . ;.J,'Ul U:._v.-ere, r x 
vıı.ı.iyôlle muharebı~yi l~l..:ı'.~ 
c:ekinmez. 

e) En zj' ıı- bomi'r.1.-ınn !P.şın
mnııı irokuın elde e•ikctgmdcn 
tahrip ı.-uüt-eti de arttm ,. . , 0 • 1 

ıu- .. 
f) Nlsbc:lrn yiıltsek t bal. lla

ıa ç:ı!mı:ıl~ "8Y<:r"inde yeı: defi '~ 
tıml al:e.\'leriııdcn ma;;u.'l k~lmı: 
olurlar. 

Yak;n bir atı<l" 1°:ıva fiiolaı·ıı 
era=Ua. topçu cliklioyıı ı~iü;ı

ce ha~1-etkıre di"rniyeceğiz. He! 
m\lhn.rip r:ı~ml ... -keUn ara-.ıırrcn. 
(Fa ·clıuog) heyc:.Jcri, yoni tip
l~ '\.--i.icttfk- t~ctiriyorl:ı:. &· :vıl 
8n\.'e :va1111anl~r ~ıa J'('nih"'i:İ~'ic 1 

boy öl~ii~l'lUiy<>ri:;r. 
Güu ~tikçe ue n ocl'\ -,·a•.'. • 

yete deşen tayya.~ri ..:ıftan 
hariG c::karmak nı~Llıı~r·ye:.: h • 
şısıodu, $an0ryıln vcrirıı i:ne br.ıt 
vurma!< lfı= ı<~!;r. O a i><'r·L 
rnü.st.:ı.kbei Ir..:...-,,~r~ naı bbl'i ! :ıu.~rcat.

1 li bir iş rn kanizma.s. J.:nr~ınl:..1rın 
kaı.anac!ıtl.t&rtna iı SJl.lJ.abl"ir. Bu~ 
ra.cla( sa.yuu11 Jw.ba.ı:ıkl• -ından, 

ıiyeık kar:ı:ifterntiğe yc>r '" • 
mek aıığrıı ur v bütiin o ~al:: l 
ınal:ı.rın istihdaf ett· i ga:;>c d: 
bııncl::uı ibarettir. 

e• •• ? ~ 

O ~ ır~©ien T®~~©'lern 
... -....~~A/·.A..'~~~ 

... 

E 
"' fi 
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Irak isyanı 
baJ.tırıldı mı ? 

ingıı·z 
tayyareteri· 

. (B .. tarafı 1 lncı -~IKl•l n., h ı3ı 
mak üure tayyare ile Bağdat- m u..CU mu 
tan Ammana hareket etmiştir • 

boa v~ 1 (Bq tarafı 1 inci aayfa1a) 
B~yrut, 8 (a.a.) _ Ofi: sek b~caJarının birbirini takiben 

Alman - Fran- 1 A/rikada TUrk siyaıethe , ... - ..... -
sı~ .. !!~~~~t ... , harp J11rgun Almaaya =::~ .. ~;::; 

emtıa 'e kıymetlere açık bulun b • f' L. J Berlın, 8 (a.a.) - Yan rel- gelm.ı, oJduğua• toberOa ettir • 
durulacaktır. Şahıslar da bir lT SQ R a a mi bir kaynaktan bildirılıyot': meıktedir. Bilhassa. ur.ak ~-
mın ı adan dfjerıne vahim Bugün Alman haricıiye neza,. tan P1'P ltudutlann& n•kledla 
hastaı klar veya yalnn bır ak- retiude, bir ecnebi gazeteci tara.- kıtaat sebelıiyje, ..,.,. cbnir 

Mubasamat ba.şlıyalı altı gün de\ ıldlgini görmüşlerdir. 
oldugu halde 1ngiliZ _ hak ihti- Her gun i.ızerin~ yapılan akın
latı ı n z hakiki b.r muha.reOO larda ,iyi ruyet şartlan, tayya
mahıyetiııi alır.amışt.ır. Muhasa- relere hedefler iızennde mukem 1 
mat bir takım münferit hareket mel surette uçmak ve bombardı j 
lere inhisar etmektedir. Son nıanlarını tam isabetle icra et -
günl e habc~ er azaln~tır. me15 imknını vermiştir. 1 

ra~mn vefatı milnaeebeti e ge- T ebnığa la bndan sonıla.n suale cevaben, )'Olu ibıePinde. yo.lıaa mlı:ü,.-
çcb ccckJerdir. İki mmtaka a- •• yapt • 1 Mo treux muka\ lesine naza • durdurulmuşt&. 6-p llMut 
ra ında resimsiz kart post.allar- lliıcwlar i&m ma- l'2!-Il ~~~ meseletiinde hiç larma merlled ~ dl. ... 
la muhabere serbesttir. Kara ve •

1 
. bir dfCişıklik olmtııdijı ~ & Jik ku tler uklecHJaıkbl • 

h va ordularına mensup asker- nası e akim hldı dilmiştir. dil'. Doğrudm dejıruya bafku • 
ler de mezuniyet halinde imdi· . Şv daet de il&ve ohmmllfbır mandanlığm em.J!lnde hllJun• 
~ kada~ bundan ·stif de etmi' .Kahıre, 8 (a.a.) - 'l'obnıku ki, Türkiye şimdiye kadar taah iki ihtiyat ban ordl mt

0 

bio 
lrakta.ıı Beyruta en son gelen Dütüriileıa tayyare 

malCımata gı:>ııe, bidayetteki Londra, (a.a.) - Düşman 
harpçi tahrik.it silkfı.net bulmuş ~ wfuıdilz.kil 12 avcı tay -
tur. Bu, müteaddit askeri ve si- Ya:eısı ve PerŞembeyi Cumaya 
yasi sebe9lerıe atfohınmaktadır. bağ17an geceki rekor ıeşkil e
Iı cephanesi az gibi gözük- den 2~ bombardıman tayyaresi 
m !d~~· F"lhakika Bağdad hü kAY:bı ile, ~?n ~ saat zarfında 
kfun tinuı elinde ancak zayıf İngııtere uzerınde ve eetra.fın
tokl vardır. Diğer bir seb p W1: c.emaıı 36 tayyare ka~ -

do lz.:ak ha\'a kuvvetlerinin uğ • mıştir. . . 
ra 1 gı zay· tır. Baaaen Ira.kın Londra, 8 (a.a.) - İngili& 
:ı k bir kaç ~e filosu var ha~a ve dahili emniyet ner.aret.-
dır. lerinin tebliği: 

Düşmanın İngıltere Ur.erinde 
dün ~ hava faaliyeti bü • 
yıik mikyasta olmu§tUF. Merse.y 
sahilleri, Lıgiltereniıı şimali gar
bi mıntakası, H\ımber nehri 
mınta.llaaı. şimali şarki şehir- 1 
leri ve Bristoa kanalı mmtakar 
sı Mmarı hava. hi.ieumlar-ınm 
başhea hedeıfierini teflkil etmiş • 
lerclir. Geniş mikyasta has;.ı.r ol
muştur. Şim&iye kaıdar alınan 
h~€ ler insan zayiat miktarı
Dlllı da farda oldu~ unu · ter
mektedir. Dün gece İngiltere ü
zer· de 2Q Alman bombaniı -
man tayyaı-esi d~üştür. 
Bunlardan ıa u İngiliz ece 
av<'.ı ta.nrareleri. biri de tayyare 
defi bataryalanııın ateai ile cUi
&ürülmü@tüt. 

UZUJ1 mendllf tıoplan ~ 

ktlrler·ni bildire Londra, 8 (&.&) - Fransız 
rek oevabuaa ı)lblaıet v.enııekt& mhlllerine ye.._tiriJmiş b lu -
dir nan Ul'Mll meruıılllt Alman tonan 
ır.ka in* •lıa'11fnla eöderi dün ~ !><>uwes mıntakasıru 

ati&tia4e bir JIOl"'ı 8 (a.a.) _ kı~ bir ~t bo bartlmı n 
EMi Irak ha llüi e mütevef- ~- Oilne,, tmadan az 
fa kral Fny .m <lo tu Cemil bey ~ bir lleç dak. a fasıla ile 
mthiafa · Irak -.r.iyeti hakkru- mı._.ıt~~ !t sal 1ar ahlmıştır. 
da demi tir ki· lkı k ınıttt, 12 kişi yaralan -

Bugünkü hadiseler geçici bir ~tır. İngiliz ta:y re defi be-
yaz bulutudur. Dürüst ve haki- taryal~~· Al l --ıın atPŞ 
ki vatan rver ber Arap Irakta 8 hhatmı t.estrit e ıaere ta-
bu meml tin mazhar 0 ğu ı-a~~ u~ ~ ya :ı Messers-
aaml htlrri et ve istllı: 41 eı..."na- eh mıtt ta va,m, atecs aç-
sında. tezahttr eden tatırtPQl"ha- mı 'ardır. B M'eme.aolmatt 
reltetia hak kt makead(nı an • IMOlllu i 'bqJ • 
]atmaktadır. Bu fesatçı h rek t n~!tb.r .Bu ta . in denize 
için ıı·ç bir sebep ıoktu. Bu ha- dilftüro zannedıl l t d r. 
rekette ancak kare"as Jık ve 
kavga çıkarmak arzu u hakim 
olabilir ki bu rla, htıtriv t·ni 
kayb deıı ve ı;I köleJer gibi 
yaı:uynn meml k lerde tatb.Jk 
olunan usullere u gan o a~ .ec 
n~bi menf tlertne hizmet .et,. 
mek icin<lir. 

8UU411 ~ \v.İy~ 
Cid 1 8 ( a. a ) - 1 k hud 1-

d~!:da. Suudi kıtaları tahşit edli-
digı h ' ndak tekzip o-
hmm adu. i.. bu ha -
bul• tamam auüıurdır. 1b -

olan den z askerleri cibi serbest hü~ aptetmek tizeıe pçea lıüu.ine kat'iyaı sadak b, risi, şimdiden 1liM' bumııııt askeo 
çe bir mıntakadan diğ ine ge- hafta dupwı taral.ındau serfe- ft ~ ,.... .aısaa ııt m•tak- emriM ~. 
çebileceklel'dir. 1 ~len gayre~in mu~~yet- de etftl8diii dbi .._...,... •hava ordm ı, 1.800 bembardı 

2 
t~ ~~ıkle neti.ce.ıemnem. UMl"ine deRis il88Ü olYWık ~&·~--'--- maa,,. 90e .,,-ta~ 

- .1.9ga.l maSl'aflarının azal· duşman ta ik •uu~ ... "',...__ ması iç·n müzakereler başlamış ~ zy mın (Y'evşemekte na da müsaadıe 91lememiftir. mill'eldlepttr. lfand i 119 a. 
tu~ Bida tt oldugu anlaşılma! tadır. 1 ve 3 Bia.aenaleyh ~ .... mellel · zer dıenilıi fUoiarı, adblt file. 
d.,.· .• Ye e maua.flann gün. M_a.yısta aami şıddetini bulan a:-..lı'va '-.2..~1·ı..4-n~..a-- ..,.ı ~ 

" 1.5 ıl~ 20 milyon rayşmark ke yıt'lAI ., - ·--~ :r- - swum harp guüleri ile takYiJe ~ diişüııtllmekt:ed.ir. Bu ten Pi bomba.rdımaııları timdi ~ maw9*Jr. oltmm ktadır. 28 den.ialb pa 
zı.it ede takriben U dört za.lmıQtJr.. DtMjmaa kuvvetleri ____ ......___ m·si, 4tJ torpito ve 18 tiJpçıeker; 

m~lyar ra arklık bir fark Tobrukun cenubu F.al'bW:indeld V" --!-.t ... 111• ti~--- buralara nakledllmift;ir. Kuznet 
gostereeektir. :MU&a.kocelere de- kötede münhat mıntakada ba • -..W:Ulm9 W sovun. riywtılnde bir ulr.eri ıı.. 
vam edilm.ektedtr. nmn&ğa gayret edivoı-. Fa.kat y:et, Moskov-..ı-- "'"'ı..--- "'--dilfman burada. rahat bir m.ey. etmiş GUIU1 .l..u&-.u& -

Bir İtabaa CWM ! !• Dde dffliJdir ve t-.-11: ......... t••et • ket etmifür. Ajanlı, bu ~ 
lfltmnı.n leriai;;ütevali ::~i'iı~ Sütre, 8 (LL) - Rftter: ~a Pderilmeılhlin, lra-

d'İ~~no, 8 (a.a.) - Popolo lanna ve Ingilia tepc1WD11D mü Şl:mdi ifşa olunduğuna g&.., ~ki:-':,;:::= 
ıa, bn.şma.kaleeinıde gôylıl temMli b&mbaı'd&ıaanlarma nıa. myteffffa Yunan ba.tveldll B. So"•_..'- b'~~-- verilm~ -... 

yazıyor: ru.iur.. !f iki taraf da. eemelt- Xorizia 18 Kianda intihar eıl&- .. 3 ....._ " .. ........, - -

Fransa, uğramıç olduğu bezi· te olan boğucu kum fırtıDUJn rek l>lmUştttr. Bu intih ra ae- = etile~~~~-cld'. jı "' te-
m~ten beri ild yü.dll bir siyas;et dan ~tee68ir oı..aktadır. Sahil bep tqldığı mestliyetin ağırh- u.ı·.waı:Lc:uM-
tı~ı.p ediyor. Fran ız siyasetı·, boyundaa kopan • fartına iı ve memleketin gıeçircUği bult· Tasa ajJWm, lll cibeti beyam 
h

-d . .h laJikı t'"ft- ı..: n---u.a... Uni • 
a ıselere göre tah&V\1il emek- mwıakal&t.ı ve tan&Bııdatı .n;.. arn ususundak. endişeler ole - ~, as .uvua:-

te ye F:ansa, bUyUk demokrasi- leıştirm6Atedir. 3 ve 4 May;~ du.o7u söylenmektedir. W Pl'8B8İD ıaeçlwl .müabirin-
lenn nihai zaferi hakkındaki :ea,di.ya v r,apı.mıenua aı:ka. dea akhjı tN fiiplıe ı.a,•dın• 
b~t~n ümitJ rini kaybe memiş llDdan. do ıniltelıaft'ik fıı. Resın j ha tanda ya1'Pl'&CI haber, ı:ma-gı>rumnektedir. Pek aşikar o- giliz kuvvetleri Alnıanlan bu rp Jaan-irin but& faat d bıM bir 
lan bu Fransız man vralaı1 gibi harellletlerin tekerrftrüne bJ• v le • mahsulüdür. Kuznetsoıv yoımı., 
kimsenin gözünden kaçmamak- milli olmak üzer~ Sollmnun çok tC Jg n Tahranda. değH Mos-.. ha-tadır. oenuJ>und&. çöl ımntakasına dev· Junmaktadır. Baltık fHoaa mua-

A)lni makalede mU.9teezt bir 
111
rir::. pdermeje. mecbw" et· (Baı tarafı 1 ine aıytaıla) takası dan Hazer deDilıiDe ve. 

lisaala L , • · yenı ortaya teeisa.tta mühim hasarat vukuu· yakut Kanuıleaia h~ bir dealıl 
çıkmasın n i · ahı yrı kabil Almaaların . ._ klsmea na sebebiyet \e mişlerdir. aiti wyabut tGrpKo n•HıdH • 

T....... u..u.....ı- au-enaikte Tobnılr. _.._.... • memiştll' w na.kJ.ed8mwekte 
bir hal. ohl una işaret edil • .ı-ı.wa .,_ ve kıt'a nalı- d s t h. b. ---.ı .....,.,,_._..... dir. Se--'- ı..h-M""'"-i• 
mektedir. Fransız siv•uı~tinın line mah8U6 tan'areler tarafın. lJl t un ır mcv-.ı ıfg8.1 edil- ıau..ı·.~ıa:?.:'..ı~ı.-.. ~:._~-;:.'-"'~ .,-- dan un .... ı ... 1~ıı...•-.:1·- 'C'-'·at bu miftir. SOllumtm ft .... ı...nda bi· u- r- .. _,...,... uu,ı,ua _. 
barometresi olan Lıwal, Jrabiııe. ta ~e::;ı-'~· •-~.. zim i in ~ilsai b;w ~tte ne- kert kuvvetl• t.ab(lidl,, wlma 
ye go·· .. e _ _.._v ... ,...1--'Li .. n vey...... y en ÇQl'l -Ulf;u.b bava ~~~ 
hut ~=J'- :ıı~_::~....... llu etleri tara.fuıdan l:.aJutp e- ticelenen muharebe! r vuıu. ...... ..,......,tir...- del'Pİf edilme. 

_....,,_,&an ka:~-- • di · bulunmal..-tadu-. mgili& plmıştir. Hava filolan, Tobnık meld.edir. Dcımeinin haberinde, 
dır. ha · ı....-·etı · · · ··ı.u etrafındaki dth ınan menilenni o da kabaca tahrif -..ı11 .... ia -ı-

Bu P"'..,.-, '"'-a-·-1 ...... n te~ aur11' en ıçın garp çoru· -ı.. -· ... ~ ~ ~ ııı· ~· n:ıu ne •~ı-vı·UA ta 1 · eldi . yeniden bombardıman edeı"* ,..,. ın cut yegfın& h-ı...ı...._ .. _ 
düt i~ bul··-..ı .• ı.lanJu. kav - ~ .7- yya:re en g gm b.. . a-.111.- .,._ dfimek WM&'- " den t yyare ile nakliyat seiel'- \lyük hasarat ika et.mi'1erdir. mesini, Novosibirakde daha iyi 

tedir. I IEri de gt~aiftir. .Düşmanın Tt .. blu garba yap- konaklama ~ti meteet oldu-
111 nıa. hn' ~ • mış olduğu son hava ak nı esna- ğundan, lılir piyade f.trkasınııa 
ZUrhih, S(a.a..) - Volbreclıt ~ wuQtft ~nda ~P'are dafii toplarımı:a, lrkutsk mıntak sından Novo • 

gazet.aai ~ ki v ·yete. ~ 8 (a.a.) _ Avustraı-' b~r .lng~~ız tayyaresini denim sibil"Slır mıntakasına naldedil • 
dai~ yazd ıukaletl ,ıe di- ya hat'bıye nazın B. Spen er, dı\sürmu~rdır .. Ta~ r ın mi me.si ~il etmeld:edtr. Domel 
yor. dila gwtecilere beJJ•dta bulu retteo tı esir edilnıiştır. haberierfnin bötUn geri hala alr 

8-1:-*k• ı•• inin Lava- Df.r&k d-i)#iir ili: Şarki Afrikada Aladji mınta- samı, ancak fantezidir. 
le •'C-INll etı el 1!'1' ı Eid '°GM ıııaıBdz*~ ım.&arimı- MIJMlda topşu faaııyeti gÖl'll • lsfllllnJl 
J!'Wan.r. ~ -• ~ ..:TMn*u ar ti '•llfı ~ ~~ .. Qüla..._..o '™'D'leke liaJBBLwmlD nı . riyeti ile birli te dir oMüları kanaatindedir. D tinde 3 lAyıstaa 5 ~ ka HIHll 
Al ı ı · 1 · dar devam eden şiddetiı ir mu , manya ı e va a m s v se- mu Ma.yıMia yepbğl li(Wetli barebe esnaanda kıtaatımızm ,U;.J,& ._........._ 
tini rcd tmektedirler. Hen f'D bir ha et netieesinde dlıj mil- n teaddlt mukabil ta.arruz!an- uuımu IUINllNIM 
hemen b. tUn SQk\Lt ba.şl rında daıaa mevzii rind.ee bir kısmı- ııa ugrıyan düşman mühim zayi- , .... tat•tt' 1 ,,. .ayr d•> 
De Gaulle un armaaına rastlan- m işgal .et.hı· fl8e de 4 ml\yı8Uı ya a.t · ti Lfitfl K · maktadır. Bu ~ bftyük bir pıl bir mukabil hücuıe neti _ vermıs r. ıro ınn riyaseti aJtanda 
"V,, harfi içine alımm' ~ ceeinde A\rUtralya Jatalart bu. mgilia reAllDi tıebligi top n İdare heyeti pWll 
ine haçından ibaret 'Jlup duvar mevzilerden bir ıusmma 88ri al- Kahire, g (a.a.) - Otta .,..ti hastabakıcı teŞ]dıMI ile meşgul 
tara çizıimelrteiit. Halk öğle -..ı...owh... lb ·11~ umumi klft~ olmUIJllur. Bu toplalltıya hasta-

_,,._"\:U&; teblilji: hm Sfttabipıeri \f9 timlllwıHI 
zamanı ve a1ırşaJn il7.eFi lııgiliz Y\manist.andııdti AVUBtralyalı Irakta iğtinam edilen mal dolRorlardan ballan~·~ 
rady~un Frawuca ne3ftyat aelııerierdtn. llüeü grupların ~ı me arasında 6 top v lır. .oe -... 
yaptı~ sıralarda bu neşriyat\ sıra gelm- devam qelrtefit". de.'1 azla esti alınmıştır. 'n>pliııabda verikiı DrirPla.ra 
dialiy$leri rahatsız etmemek ftıhluktıri ,_.)fit Irak ordusrmun a erise na.Mtaa her' Msııtwıane Jferuti 
itin =on m.uhavenıat yapına- Halıire, 8 (a..a.} - Reuw a- t . in teeviki ıl bba- lradrosu dallitlnde kat. unu 
~ r. iM'8QIUl hlUAIBI m..ı.~ ~u: niyeye sinsice ve hainane b r h baklcı yetişUıelıileeeğiJ:l 
ı_. altıncla buMuunıvaa mm _. .aıuıff' ~ rette hUcuın eden kımmrP. karşı tesbit edeicelr- ve btmll idare 

tahrle Mar&ilyaya ~el.en malla- tlyor: 6. Mayısta ya~la.n ve muvn.ff .• heyetine bttdfreccJttlr. Bu .._ niuuu l n ihtılAftar:ı önce itti -
haz etti ı hattı harekete gelin
ce: Kralın Gey.Jlnf hüHJJletiae 
itidal tavsiye etmis olduiıı zan 
nedllmekt dir. Kral İbnüıeuud 
Irak hükumetinin uzlaı n aktan 
kaçınan siyaaet.ini tas · I) etm&
meltle bereber bunu stle ıarı ten
kit etmeği de doğru bt m ak -
tedir. Kral, Rimdı tn~il17Jer 
Iraklılar ara.auıda ınUc d k>ııin 
b dıtı b · r sırada Ir · hökP.. 
metine muhalefeti bittabi bü& • 
bUttın yersiz. görmektedir. Maa
maflh lngTz - Irak ihtilafının 
hal için yapıl cak bir ta vassu • 
tun Suudi btikfımet · i vi k_. 
şılanacajt tahmin olmmakta -

rm çeğmıu Almamar aatın al- +L~ bet gün kalan bir kıyetle tet v.1ic eden har~tı- retle bütün hata.h'anelerd makta.dır. Bu mallar Alman va- .uıguız- subayı, bana buradaki mizdeo sonra. H bba iyt.• ve ~ 8ntmn ~!:"' 
gonlan i~ .a-ı• d8P'u aı. İngiliz garnizonunun semret ve Baerada vaziyet sakin olarak Cllann rmkı!, ve banlarm • 
nan wlledilmektedir. Jünil _ azmini anı tmıfbr. Tobıruk gar- kalmaktiııdır. müddetleri teab:.. 1 .. __ H~ 
yad& ahUI Aıknaıı vaı-rtarına DiZOIRl bölıaaıa .Avuatnııyalıla- Libyada ToMıll Ye &Ham " 

0 ~ı.u-. kfımık' getirea V&IOldan nef • nıı bir kaş hrgıiüa- uafttan mmtakalarında, İngiliz keşif ~er-~~ halla asgari UÇ P 

dır. 

sonun. sala günü radyoda söyle
diği nutuk hakkınd& da bu 
nutkwı cesurane ve aydınlatıcı 

retle ..,ıetmeııteıc:Hr. Alman cQalhtmında:n ve bir k~ dil 1'otları ~ide!I faal vette bu - nüllu ~ uduı vemıe
t.yrab aatınM J.1nmmg kwasu- Htnt cttııtttanıındaıı teşeJdtUJ et lupnmuet\ır. · P çah~. DiPr taraf. 
llıl'blda v& biDı111a Marsilya ile melrtedir. Her ne kadar Alman Habeşista.nda Ambıı. - Al~- taa evvelce Satlıiye. Velliletl 
Blııroeılıo• 8l'88IMa sef:er yapa.a tqy'arelermden mürekkep ha- yi şhruıJden rmıbaftlza eden tanüuııdaa açalaıı g&ıülüi hu
bu v_..ıua görmek ~ va devriyeleri limanı nezattt al- ka mevziler daha zapt lımJMllf tabalacı kurslan D01'1Dal me-. 
sintrlmdirm~r. tmda balunduruyorlar- ve ketif '-e bit miktat- eeir a:lıımuşıtır. ll8ileriııe devam edeceklerdi!\ 

tfglJ altJ,ndald Franms. top _ u~ denizde uzak mesa • ~nn dtğe nnntab.lard ha - . Saat 11 de gene Baya Hay.. 
raı1daf'mD. göıtlen Alwmr düş.. feifırıe"" Jıadu götlrii)'ortarsa da r~n.>ı.t, ~ı meDMtHllvet tAI" n~ Kırdann nyueti altında 
nnnhit lafka. ~ilden İagiHllet' ıuıumıa metlraliu ta - tarzda de\'am etmektedir. b balan aekeıe giaen ve UJlC> 
dalwbllltdir. 111mılle blkimdlr. AimaııJu pi ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!'~! leri de muayyen biri• çalışan 

Şimali Fransadald iki şehir- ite bambardlınanlaiile ve mayn 4ocuklann himayesi ve bunlana 
den itimada l'Ydr membalardan ~ saretile limanın ltulla- ~admlması içıa aiıDacak ted-
a1ınan haberler Amerikan ga- nıımaına mini obnağa çalışı - bırlu müzıs.kere edilmiftir. Nı. 
zetelerinin verdiji brt haberi te- yorlar. Fakat, bu. lirrurna giriş.: h yet öğ)ede190111'1Laa&l 1' de 
yit etmektedır. Bu habere gore ve- çtliltta anealf biraz sıkıntıyı Yardımsever bayanlar ııettfyat 
Ii1r81l!Blzlar İngiliz. tayyareleri • muctp oım.ktadlF. Hint kıta • pbe:lıi Ül.Jaa Hdlf' ıalibiıa 
nin Fransa ~rinde Almanlara lan ıa9daf .. mevıilerinın ta.hki riyaaetinde toplamna§f::ır. 
kutt harekltta bWlımuıarım, mi itiB& hararetle iştırak edi- 1 Y'arııı sMıt 14 cM m:Ma bir 
boll\budımanlaf'dan p,n ziyade yortan Şehirde kaJan yeniler ıapıa.a yaptbınk lmliD vart-
kentüleri mutunrnr oldukları d~ el er.Mğf temin ediyorlar. len kararlann tatbitab etra:fm· 
h8'd . mmıaun·y tle karşıla.- PiWe bıonıbardımanları Ye mit da müzakereler yapıli.C&ktır. 
maktadır. ralytM- hücum.ları ~ içm 
AJı ar ....... ki., &.....&-.tçesı· 88Pfenea pyretıeıl• 11'1 gay-

~ H UQ retlerden dÜfMRJlllt ~ tiltiği 
.AMtra, 8 (Telefoma} - Aıa- neticeı. araıem.t1a-~ )l")k • 

kara belediye- mecl bllgÜB va.. ~ ~ ~leri b'lls ve 
rfctat bütçeeft'ri 2 8'0.000 lira ha'faa toplamu Jru lamrıa1Düd11-. 
olank kebtlt etti. 'l'obrul'ta 1 yat norma t seyrini 

~ ediyOr. Su ~ yı~ bol
dar. A~et-Jer keyif]{ ve- ~en· 
lidir. Bunlar ara l'lıia ditman 
hatlanftdan ~ Bmgıed u~ 
Tobruk aram ı<lakı 480 kif6ııftet
reltlt'ntıelafts'i 1~--ytrliy~ 
ret ı.M•ıteıı ~ ~ t.&. 
dlı\'91 ...... ,...., *tP'Wl'ııle 
1) b! lll dıf blıl--•· lti1 .... 
aelar'YA\ıdlr BilP tin Ahan 
lıl • •nw ta,,._....,f. soo 
Almaıı ve tıaı,. 1-pesltltaak 
... bir J.iiııa.; ........ hQ
.... ıWit' PMn Blilıl•hhl • 

BORSA 
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AŞKlf,~IZI~ YIL.OONOMU 
/)r. Enver GÜRSEL'E 

1 
Yazan : Hatic-e MOcena =---=--============ 1 

Onu şimdi her v&k':fr.'njı·n ğim bir bkıııin zebwıııyum, ve- · 
çok c!.:ıha fıu.1., özlüyorum. Hal- recek hiçbir cevap bulıı.madmı. ı 
baki, b!ribirinüzden ayrılalı bir ı Sadece: 
ııaat bile olmadı amma, yine - Karşıda otar-an adam, ba- I 
özledim işte, bu elimde değil ki. na güldü.. diyebildim. 

Küçücük evimizin zeytin ağaç O günden sonra ben her u-
larfle dolu büyük bahçesinde, a- balı onu ayni vapurda görüyor
nre dola.şırken hep aklımda d<.llll. Ve bir gün arkadaş olduk. 
kocam, sevgili Ekrcmim var. O Böylece 10, 15 gün kadar de -
fim<li, beyaz gömleğini çoktan vam eden vapur arkadaşlığın
giymiş, h"""talarile meşgul ol- dan sonra, o Ana<lolunıın ücra 
maya başlıır.ııştı bile. Acaba, o bir köşesine tayin oldu. Henüz 
da beni dii;;ünüp, özlüyor mu? gene ve tecrübesiz bir doktor-

B:ıhçenin nihayetinde başlı- du. O hayatına hemen bir isti
yan, ve henüz yaprak.lan yeşe- ke.met verecelı: vaziyette degil
ren bağın namütenahlliklerine ! eli. Ve zıı.teo. ben de daha pek 
dalmı~ hep onu düşünüyorum. ! küçüktüm. Ayrılış sahnesi pek 
Bu~ nedense )çimde eon- bü:züulü ve fakat çok temiz bir 

auz bir sevinç var. Kalbimde 

1 

dekor içinde, geçti. İki elin t&- ı 
doğan bu sevin<;, bütün benli- ınruıı, iki kalbin sevgisine U:r
ğime d:ılga., dal?a yayılıyor ... Ve cüman oldu.. Ayrıldık. Tam 31 
bu büyük bir heyecan Y'c.auıı al- buçuk sene onu hiç görmemiş, 
tında eziliyor, fakat çok m6S'ut sesini hiç duymamıştım. O bas
oluyorum. ret yıllannın, hasret dolu gün- 1 

Yine bugün, dünyaya gözle- leri aklıma geldikçe bir çılııuı:a 
rini yeni açmJş bir kiiçük be- d i.• nerim. Ay olur, ondan bır 
bek grunsu.lığı ile, içinde bulun mektup &-imam, giin olur bir ı 
duğum saadetin sarhoşuyum. satır )'UISJnl özlerdim ve_ fakat j 
b.::n. Ayakl:ı.nmın beni, yavaş, 1 onu her gün her zaman ıçın sev
yava.~ ilerdeki büyük erik ;,ğ;ı- miştim. Çok. Be.zan <>tinler birer 
cının yanına gö~ürdü. Hemen a:nr çok defa yıllar da birer gün ı 
oracığa oturuverdim. Gözlerimi gıbi geçer. İşte bizim aynlığıroız 
s•msıkı bnayıp. ılört yıl ön- da öyle oklu galiba. Uç buçuk 
ceki bu giinü düsiinüyordıım. senelik hasrot bir gün gibi geçi.-1 

Yine bövle rrüneı;li bir uL~:ı.n verdi. Ve ben beyaz elbi~cleri
aabahı. Dahçmizin önünden ae- mill, tül duve.rtıının içinde son: 
çcn tren dü liiğiinü acı, acı öt- suz bir ~nçle onun ko"1na gı 
türn1eocydi, emnirn ki, Lc,n ~ ı".n re.·ken hep bunu düşünüyor -
ortas'n" kadar uyuyup kala,:~k- dl!m. 3 buçuk sl•nedir çektiğim, 
tun. Trenin pcı feryadı kulakla· şimdi bir rüya oldu, artık mes
nmı, güneşin kız"'ın alt!Vİ yüzü- uı..hun. ~eçmişlcri unut~cağım .. ,., 
mü y LAt•gı i~ın d!lha fa::l.ı. y.ı-J Diiğünfünüzii takip eden gün· ı 
tamadım. Kıı!ktım karyolam- !eri diliJiiruniye vakit kalmadı, 
dan, acele 'lcel,• giyinmiye ba'r j se•··~ili ELi:~mİr'in tatlı sesi 
!adım. Bah ı rın bu blı güıcl sa- kulağımın riib;ndc çınla)'lverdi. 
babında ,,,..ı.;tQp te çekiliı mi? "Kızım, canım benim, galiba 
diye dii.şüniirk .n, gözlerim ma- nh<an güneşi seni sersem etti. 
aanın Ü?.eriııde ıJ.:ran saate i'i- Uvkııya daldın! 
şivcrıli. /ı.'";ıa,ı Allahnn, saat c- ·Elimi dud·ıklannın lb:erir.·• 
peyce geç olmu~. mektep varu- kaıw:lım. Kulağına usulcacık 
rumu lrnç.rac'.lğım korlmsile, 1 e';ild•m ve yalnız onun i.şitebile
koşa kr$,ı. i ·e\ye gelılim . Va- l'C:'.ti hi,- se<ıle: 
:>ur kal\ n1 \lı;: üzere iken kendi- - B·ı~ün, dedim, aşkımızın 
nı.i c!;r s.ttım var ura. 1--!ı.~r ~ün- y1ld011ün1U .. 
kü ycı .. niz<le arkıtdaşl.:.nn l fukt-ı ~in<'1ıin son kı».ıl le
benden e"'ıvc~l ı.:;..:!llp yer haı.1rla- kC'l1.,.:i si1inir1 ~r.n zeytin n, ... lan 
nıışlıı.r bana. Aralarına mkış. 1 altı::da mes'ut !'lola~~yoruı. 
bm. 13'rq ;onra. vıı..pıır, m~vi su ~· --· 
lann siı ><inde. lıir kuğu lm.;ıı r; ;,, s . .,. (" h ' "" 
gibi ~·i~ülr,1eyc ba0 laılı. Arka- l 'jl iJ!.11)'1 
daı;;lannı'a komıcrı:.ıya b· ,l1d;k, j • • • 

1 
l 7 

Bir a.rı."k na..e:.1 c'dıı lııu ·;•.•o - 1 !(t';n fu1<')f'~rı 
nur.. gö~crim, iki sı~a i~crde ~ ı.rot'!~a . ~ ., ~:. .. !t! 
otııra~1 gc:ıç 'Jiı· erkeğin gU~t&- Kr. 
r'.ne tıı.kıln·erdi. Ve hırka~ da-
kika o ~e r ·nkli gi'i:>.leein için Ra5hlı: maktu olıı.ralı: 750 1 

de dıırdtı, dinkndi. Gözlerimi, Birinci ~ ıııanttmi 500 
ınklı gözlet inden .e.yınp, der izin lklnci ,. ,. 350 1 

köpüklü sularına çevirdi.ğ'.:n za tJ .. ö soo ı 
man, yti!ürnii kan bilriinıüş, çımc .. • " j 
kalbim güğııümiin ürerin:le ya- Dördüncu " • 100 
raiı bir kuş gibi çırpın' y0rdu. , ltl'<,İnci " • 76 

1
1 

Birdenbire kend.mdr biiyük bir f Altıncı ,, ,. 50 -' 
değişiklik sezen arkadaştarım, 
befli stk1;;~tınyorlarrl1: S:ıhıbi: A. Cemalettin Saraçoğlu 1 

-- Ne oldu Macide, Deden kı- Neşriyat Mücl;irü: Maelt Çatin 
za.r'l~-ı, SÖ'\dCSCne'{ Ea51ld~{ıı yer: (H. 1:":"!1-:ir Gur•oylıM" ve f 

Ben o 8..na kadar hiç bilmedi- A. Cer.1:.lettiıı S.ıra~.otıu rıatb"~ı;ı) 

ISTANBUL BELEDİYESİ 
t.~tanbul Elektrih, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Mi!dürliiğünden 

17/4/04' gücU sa;ı~ 17 k.adar mektupla teklit istemek suretile iha1e edi
Aeo•:i ilin edllt"n SiJ:a·.!a.r fabrik'l.SI icömlir nkil tes.ıo:.::ı.tı için teklif ü.teme 
mGideUnı."' 2.3/'i/941 ~unü StMlt 17 ye kadar U7atıldıtı ilfıın ve tekliOcrin 
khı_·emlz veznesinden 11 Ura bedel nlukııbill.rırle \ed.-u-ik. »Jilet:ek: ~rt.narrıe 

'f'C plArlerdrıkı t.; rr!ah. dain ~:tdf" 4 ü.ncfı kattaki komisyon klUtılii:iıM 
tıru..a muk;abH.nde verilm~::;i rlc;ı .;>lunur. (36(M) 

Tramvayda Bulunan Eşya 
lstanbal Elektrik, Tramvay ve Tünel · 
işletmeleri Umum hlüdürlüğünden 

1941 Yılı Nisan ayında Tramvay, Tünel ve Oto
büs arabalarında bulunan eşyanın müfredatlı 

listesidir. 
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Arslan pençesi mi, 
Kartal gagas~ mı! 

1fRİ\Dvo 
BUGüNKü l'P..OGRAM: 

Yazan: Ba:-tri ÜZDENlL a.oo Procı-am 18.30 Müzilı: 

Bu iki kuvvetli unsurdan ars-ı 
lan, ağır huylu ve sog:ıkkanlı
dır. Daimıı. yeniş sahalarda ve 
z~agin vaha.larda Y~samaitı se- 1 
ver. Karnı çok n.ç olmadıkça 1 

ve ıgzap edilmedikçe çok kere 
hasını caıunn biıc hücum etmez. 
Kartal ise Balkanları seven, te· ' 
pedcn pike inen ve beyin aclen 
cinstendir. 

Bu iki wısurun bugünkü har
bi çok iyi temsil ettikleri mey
dandadır. 

İngilizler, arslanlar gibi ağır 
ve tel~ı.z hareketlerile tema
yüz ettiler. Alıııanlar da hava
larda hiç dıı=adan şikar arı
yan kavgacı kartallar gibi bü
tün ufukları dolaşmakla şöhret 
buldular. Arslan, çol ve sahra
ların kralıdır. 

Kartal da dağ şahikalarını ve 
balkruıla.n &şıp gelen gözü pek 
bir avcı ve belalı bir kuştur. 

Kuwetli kanatları sayesinde 
şimalde (Narvik) den cenupta 
(Libya.ya), Akdenize; Mısıra 
ve Baltıktan Ege denizine, A
dalara (Pire) limaruna; (Nava-

1 
rin) körleziııe ve (Mataban) 
burnuna uçmuştur. 

Akdeniııin tuzlu sularmdan 
hoşlanmadığı için Nili mübare
kin suyuna &şıktır. Arslanı kıs
kandığı için o da çöllerin üstün
de uçmak inadıru gütmektedir. 

Balkanlardan ge-çerken yolu
nun üzerine müsadif şahin ve 
atmacalar!& kanlı çarpışmalar 1 

yapıp zava.Jlılan yerlere sermiş
tir. 

Kartal, havalar da.ha fazla 
lflınmadan çöllerdeki uçuşlarını 
bitirmek ve yuvasına ganimet. 
lcrle dönmek azmindedir. 

Kartalın deniz bavasile ünsl
yeti olmadığı ve bu sulaıda ta
lihi yardım etmediği için (Nil) 
vadisıni (Süveyş) kanalını; 
(Suriye) çölünü geçtikten, (Fı
rat) ve (Dicle) nehirlerinden 
atşıru teskin ettikten sonra bu 
&ğır su hamulesile (Irak) a in
mesi ve orada kat'! bir tevak
kuf yapması muhakkaktır. La
kin (Musul) ve (Kerkük) deki 
havayı nesimi gazlarla dolıı ol
duğ-undan yorgun ciğerlerine 
dokunmak ihtimali de vardır. 

Hem bu havayı teneffüs edeıı. 
!erde kin ve ihtiras a.lii.iroi belir- , 
mektedir. Buna da (petrol ha.a
talığı) denilmektedir. 

Bu maraz çok saridir. Mılmıp 
!arı da çoğalmıı.ktadır. Bu ille-' 
te tululanlan (kara sevda) gibi 
di!rin dü:ıünceler ihata etmekl&
dir. Bu mikroplar da insan ka- 1 

nile bcdenmektedir. Bu petrol 
ha.stalığı mevcut olmasaydı bu- 1 
gü.nkci kıyametler kopmazdı. B? 1 
ijuursuz lıart'kctler görülmezdi. 

1 Bu tank giirültüleri kum sahra-
1 larınrn ezeli ıssızlığını ihlii.l et

ın"2Jlli. Havalarda. rahat uçan ı 
k• ıc<ların ejderlrrden ürküp cı-

1 vıitıları kesilmezdi. 

8.03 Habul..
lan, sivn tırnaklarını kumlarda 8.18 MlW!ı: 
lıır3lıı bilemekte ve keskın diş- us Ev kadms 

W.30 Haberler 
19.45 Koau-.ıı 

19.~0 Müzik 

20.15 Radyc !erim mütemadiyen gıcırdat- * 
maktadır. Bu derece hakim kuv 12.so Pr_.,. gazetesi 
vctine karşı kartalın da seri ha- 12.~ Mu.ııı: 20.45 TenlSil 
reket ve manevra kabiliyetinde- 12.50 Haberlor 21.30 Konıışma 
ki üstünlüğü sayesinrle kolayca u.os Müzilt 21.45 Müzik 
mukabele ettiği görülmekte ve ıuo Müzllı: 
arslanı her zaman yalnız yan- * 
dan gagalıyarak canını yakmak- 18.00 ı>roıram 

22.30 Haberler 
22.% .Müzilı: 

23.30 MU?.lk 
ta ve veçip gitmektedir. li.03 Mu.ııı: 23.25 Kapaıua 

Bu karşılaşma ve kovalama 
oyunları aylardanberi devam et- 1 ~-~,,----------...,._. 
~ekte;_ arslan ve kartal kat'i ~I ıR U .& .&r~' 
bır neticeye varamamaktadır -~ iiıılRA ~'~ 
!ar. ,. .. ııımUi!İlil!!liiiııiCi 

Bu iki mütekabil kin ve ihti
ras bu iki devin hiddet ve şid
detlerini arttırmağa bais almak
ta ve bu saika ile gii.zergiihlann
daki zayıfları da çiğneyip ez.. 
mektedirler. 

Arslan, kendine has toprak -
!ardan harice çıkmağı pek sev
mediğinden kartal ise (petrol) a 
yakla.şıp kanatlan gaza bulaş
tıkça bu iş öyle çabuk hitama 
erecek gil:i görünmüyor. 

Kartalın havalardaki keşif 
uçuşları . ',. sırasında gözlerine 
çok kork~ hayaller de görün
mektedir. Çöllerdeki hareketler 
onu saatlerce heyecandan heye
cana sürülemektecilr. Sağlamı 
kanatları bu uçuşlara müteham 
mil görünüyorsa da kartalın lez 
canı biran evvel yeni yeni şi
karlara atılmak, iştihıuıını gider 
mek için zemine süratle inmeğe 
ve kan ala.cak bir başa, bir ca
na konmağa çabalamaktad•r. 

Kıı.rta.hn her inişi yine bir 
kanlı muııademe anının h•ılıi.lü
ııe işaret etmektedir. 

Nihayet kartal inroeğe mec
bur olduğundan dsima arslanın 
gerilerindeki b;r kum tepesine 
tozu dumana ka.taralı: konmak -
tadır. 

Balkaıılarıa eeyyit havasını ve 
kayalıkların neş'esi.ni burada 
bulamadığınd&n sadası boğuk 
bopuk çıkmaktadır. 

Tepede bir hayli çırpınarak 
tırnakları ve mahmuzları ara
sındaki kumlan temizliyerek IML 
zırlığını görmekte ve adesele
rinden fırlamış gözlerile etr.Lfıru 
tarassut ederek arslanı çok u
zaktan göz hapeiııde tutmakta
dır. 

Bu fasılada kılıç gibi keskin 
gagıısında daima ta.~ıdığı ihti
yat neva lesini büyük i~tihasile 
parc:alı-·orak gıdasını almakta 
ve b Cilan ııiddelle c~~rek yeni 
kuvvebni de tartmoktadır. 
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Boldoı. 81Jğiıı : 

1 - Esk; bir ee:r.a naull1. 
2 - Bilgi · Adet. 
3 - Bir nota - Bir ııeb"8.. 
{ - l3a'4 gelen feiiket - mz. 

nota. 
5 - Bir eonna edab. - Bir nota -

Kırmızı. 

6 - Rabıt edatı - Kilpeldezıe ta
kılır. 

1 - Bir feryat - Tanrıya :ı<&P
lan. 

8 - Methetmek - Samına "Ş,, 
gelse muvaffaktyet gOıst&
ren!P.re yap.ılır. 

g - Bfr edat, bir "8ret edatı. 
Yukarıdan Of/JjİIYG: 

1 - lnce ağaç - Iııyan edelı. 
2 -- Telef ooda llliylenir - Her

kes yer. 
3 - Başına HA,, gelse bir er

kek ismi olur - Yardım. 
' - İyi koku neıınıden bir mad

de - Acemce ekmek. 
5 - lşçileıin kullandığı. 
6 - Ü züro yetiştirir - Ayni lıriın 

de bulunanlar. 
7 - Gökte bulunan büyük yı.1-

Cı: - Katı ohıuıpn. 
8 - A vutınak. 
9 - Mükemmel. 

(Evvelkt bahnuanıt1 Mflt) 

1 234 56789 

Knrtal, yorgunluğu ~idince 2 ~ 1 f t B İ K D IO 
ve hazırlığı bitince. yerinde d';'-1 :S P!AI L 'A N ıg ıM A L 
ramaz. Mullaka bır ava ve bır 1 · --ı 

1 
;-f 

tarafa hücum edecel<tir. 4 ~- L , it ı R E M 1 l. !."I 
. Du mahliık zekidir. v~. t~biye- s T E 'Ris '. u. tl .A v 

sı de kuvvetlidir. Buyük kuv- 6 -r-~-1 1 i 1 -. -, 
vete hiç cepheden taarruz et - · !_ .!!~ A' S . ~ K 
rn~z. Fırsatını kollar ve bir gaf- 7 l!Ji. 6 • K A R N E lıl R 
lctanınd<ı.hcmenseriatılır.Ga- . 8 A.Wİ_!ı_E - 'NE IT 
gasına ve çelık penGes•nde tak- -·-· --- • 

F 5 
9 llf&yıs~941 ~· 

J Devlet Demiryolları İlanları ] 
---., bedeli (-) liN olan muhtelif kalınlıkta 2150 kilo ı.,, ld 

amr.ın~ 200 tilo lı<1Dm&i lrordoruyant ve 100 kilo gcaf!t\I ya"-1 f kllfe ,-aı
maııtn ı-lüoddllntl ita edemiyerı milteabiıld! nam ve b *'"' (lG/li/9f1',· 
cuma gilnu -t (10.45) cııu kırk belle H.a;ydarpaşadıı Gar bin•sı dal>l lJV, 
delı::i lıiomişyon taca.ı...dan poızarlıkla satın almacaldır. 

Bu işe girmek lotiyenleı"in (387) lira ("IS) lcuru:ılnk kart ı-.ı.at .,. 
kanunun ta;rin ettlli vosaiitle birlikte ~ günfl. -- ı..dar ~ 
~ IDÖJ:aıcaatları lhımdır. 

Bu twe ait ı;artnameler komisyondaıı ~ o!lırıdt dolııblm-dır. 

(3185) 

Ankara Valiliğinden : 
' 1 - Amlrara - Ha:ru- yolunun &! + IOO - ff + IOO imeü ıı:ıır 

~ .... ,'"'-' 12 kilometrelik yeniden yapılacalı: -ıı:a-. -· ..,,P. 
ima!At •e te.vıyei lürabı,ye işi 12/5/841 tarihme F..tlıy• -- ftiıı' 
1aat 15 ele vılll.- cı.ımı mcümealndoı lbaleei JEF -'r - loapeb r..ıl 
asulile eksllbne,-e konuln1uştur. 

2 - K~ bedeli <215736> lira - 1ım., 'N awo 11 1 temı,..ıı 
41J038> Ura •7'l> k:uruftur. 

S - T•llplerin: 
a -- Muvalı:luıt ı..rımt ıoeldup •e,. -kbudannı 
b - Ticaret odası vesikasını 
C - En az 'l-0 bin llnWlı: bu kabil ~ ~ ,_ old-ak\annı isbat cd.

cek vesfkalarını, talip ınllhendis veya ten memuru olmadtfı takdWe bU 
kabil bir !en r adamile itin ıılbayetine lı:adar -.nJci mesai edecelclerine dııit. 
noterbkten musaddak •eoikalaruu btr istidaya rı1pt00erel< ihale gününd"' 
111 az üç eftn onel ~ milraeaat ile bu veıailı:e mıı..teni.ıen ala~ 
1ennl elıbyel V""ikası"' nAmlleo ihale c9Dll - K de kadar 2UQ aayılı ~.,.. 
•un bültümlerine tevfikan bazırbyacaltı.n telı:ll:! mektuplarmı daimt ecı& 
men n,.seti.ne teo-dl el:lneleri. 

4 - Bu ile .Ut keşi! evraluru ve şartnameleri ı... ııilıı Ankara vil~ 
ti -& müdürlüjünde görebüeceldoırl. (2278 - atl!t) 

Ankara V alitiğinden ı " 
1 - Ankara blmıi:ıa! yolumq 107 + 000 - uŞ + - lı:llometr"~ 

orumd& il ldlornetnılik bir lı:ısnuzı enslı bir sureöe ı-l<i jŞi 12/5/941 I'' 
rlhine m- paurlcsi lllnil - il ele Tia:ret ds!ml eoıciimeniade ih•l.,,ı 
:pıapolmak - upııh zııct uulBe eluil-J'O konulmuttur. 

ı - K<tlf bedeli cıaoeu> 1lnı «24> ıc-.ıı ve muvakkat ı-ıı.atı. 1ı1el 
ıı... 11 iolnqtur. 

1 - Tallplttin; 

a - - tıemıut lllelrtap •.- -
b - nc:.r.t Odası veslk.-nı 
c -- Eııı az 70 bin 1iralılı: ı.ıı bbll - ili yaP.mli olduklımnı isbat cd"' 

ee1t ~t!ıldkalarmı ft ~ mühendis vey~ f~ m~muru olrn8~1! 
takdird~ bu lwbU bır ten aı.lö1tmı t\e işın nihayf"tine kada_r teŞrı.:

mesai edeceklenne dair noterlikten musaddak vesikalanıu bit 
i:stidaya r:tpt.eclerek: ihale gününden eıı az üç gün evv~ vil•\>~ 

müracaat ~ bu vesaika müateniden alacakları fenni rhJiyet v 
lta...u ••• lDmllm ihale ıünü saat 14 de kadar Mto •Y1lı kamın btikümlel"1 .,.ıı 

Mfilı:an bamr)Q>acakları teklif ınektaplaruu dai.ın1 .....wn- riyasetine te 
etmeleri. 

4 - Ba lııe alt keşif w şartnameleri her 
lddürJülü.nde görebilecekleri illn olunur. 

ııiin Anlcara vl!Ayeti n•61 

(2276) (32ı 7) ~ 

İnhisarlar İstanbul Başmüdür· 
lüğündeıı: 

1 ' ' •"dd u ıl k;:zkere erının mu c içit! ve tlıtih> AbMlanıun ellerindelı:i satış 

ıaa;,ıs 9'1 akşamı sona erecektir. . ., 
Sahcrlann yeni tezkerelerini kolaylıkla alabilmeleri: için mıntaka ı_t~ 

bari.le aıaltda göstedlen günlerde dükkA:na ait konturatları ve ~ki tı?V, ı 
rele-ri ve iki adet fotouraflarile Kabataştakı Başrnüdurlüğümüze ıllür.ı.c~;. 
etmıeleri ve 5 hazir~ 941 akşamı saat 17 den sonra yapılacak kon:.ı·oıut· 
ı.ırerele:r.iat alm.ıyanlar hakkında k.anunt muamele yapılaca!ı ilAn oltU} 

(3356) J(•' 
16-18-lT-20 mayıs SMJ l(tinlexi, B~yo&lu, Galata, Pan~alt.ı, Şişli ve 

S1tapafa rnıntab..~ıcdaki ~~;iler. . . . . Jı3'' 
21-U..28 mayıs 941 gunlerj Siı.-kecı ve B..:yaı.ıt mm.t~kasuıdalci bD~_ 1"' 
~4-26~27 mı;ı,y1s 941 günleri Ak~ey, Fatih, Balat. Bak1rküy mınt.1 

aındaki bayiler. ci" 
28-29 ma:yıs 941 günleri BC"Şfkta1, Rumf"..li Botazici ve Anadolu SıJ» 

Del bayileri.. r,ıd" 
30-31 mayıs 9i1 ve 2-3 ha7Jra.n 941 &ünleri ttsküdar, Kadıköy. 

k6y mıntaka.ıı;ınd3ki bayiler. 
4-5 haıiran 941 günleri Adıdardaki b~1yBer. 

1fiiteha:;sıslarm (Mayi m!L"lı
ru· rd l ismini verdikleri bu san 
rcıı k!i suyun sanayi alemine 
battRt:t.~iği büy;ik hizmetlerine 1 
t:ı. .. K .. bil seix·p olduğu kurban-; 
!Jr•n adedi bu menfaate teka
bül etmemcktedır. Kanlı plau-

tığı şikarını cok çab1'k e3er ve 9 S /: P ı A ı N 1 C A 't 1 A. 
yere serer. BÜ.tün tehlike bu a- !'!!"•~--------""'-----"" 
tak mahlukun seri hareketinde- 1 İstanbul Le1azım arıiırli!i satına ima komis 1anlindı~ 

ı;'ı:'u çok katıı.nktır. .. 
Bununir..., ,eraher bu maynn 

hırs!ı alılkalılan nazarında me
safe. leblike ve ölüm hiçtir. 1 
Mik ·"ıphılar ~abit fikir!erile pet 1 

rol l: tyuhrının inti.~ar sahalan-ı 
na k;~,ırlıır. Biııbfr dlişiince ile 
(pelr0l) ün her zerresinde (bir 
ihtJra beraclil ararlar. Servet 
ve seı-mavclerini birleştidrler. I 
Aksiyon!;, r ~ıkarırlar. , 

Devletlerin münasebetlerini 
bozarlar. Ef!ôrı un1umiyeyi çe- i 
!erler. Nilıayet bugiln mahru: 
mivctlerine kallanılan harbı I 
mı;; >:ıına getirirler. Hep_ bu ber
cii•""r~ ( petroll hast:ılıgırun ih-

dir. Bazı hareketlerinde mu
vaffakiyeti de bu sürate med
yundur. Cıv& gibi kayar, akar 
ve yakar. 

Her !beye korunıyan ve önü
ne gelen şikara atılmak itiyadı · 
bulunınıvan arslanın güzel pos
tunu çıkarmakta diişnıanlarının 
en büyük arzulandır. 

Hiddetini bir tür!U teskin e
demi.yen arslan da kartalın ka

lamıyan iki tarafın muhipleri de 

1 

bu mübarezede parti!P.rine yar
dım etmektedirler. 

Arslana bol gıda gönderen 
zengin Amerikalı muhibbi ol
duğ·ıı gibi kartala da sıcak çöl
lerde ve Balkanlarda yardım e
den ve buna mukabil kartalın 
getireceği avlardan arslan payı 
bekliyen bir Alpli arkadaşı var
dır. 

natlarını birer birer yolmak ve Dünyanm viısi sahalarında ı 
kuvyetli ııençelerile iki bacak-1 cereyan eden bu hasmane sah-\ 
!arından tutup ayırmak, bir 1 nelerin nihai bir günü olacağı · 
parçasını (Akdenize) diğer par ve tevakkuf saatinin çalacağı 
çasını (M'.lnş) denizine atmak şüphesizdir. 
ve kanatlarını da (Atlanlik)in Bu kanlı perdenin bir daha. 
derin sularına batırmak emelin- kalkmamak üzere inmesi de 
linrlı•dir. . candan umumi bir temenni ola-

Kat'i arzularına muvaffak o- cağı da muhakkaktır. 
~-"===-=-=----====-=---====== tilaçhrıdır. ,.t\ 

Kartal, bu çölleri katetmek i-. usküdar Kız Enstitüsü Müdürlüğünden 
çın sa hı•alardaki (vaha) !ara 
konmak, dınlerunek; gıdasını al- 1 Kırt'! teminatı Ketif bedeh 
c1:ık ve temizlik yapmak meo- -:c:L.,.. --,-K_. ------::L-,..:--:K:::.,.---_lhale gün O Saat 
lıuriyelindedir. Lii.kin vahalar ı ıı 94 746 27 10/5/19_41 _____ 1_1 __ 

civarındaki arslan sadaları kar
tal.ııı ı,ykıu;unu kaçıı maktadır. , 
Ar:.ı.la.nnda birçok musa<lemeler 
de vukua gelmektedir. Kartal ' 
dalına yan çi.ztp çevirme hare
ketlerine koşma.1<tadır. 

Kartal, fmı<.t kollamakta ve 
ağ:ır arslanı uykw;ıında bastır
mak istemektedir. Bu baskınla 
arslaruıı beynini delmek ve bu ı 
korkunç rakibindr.n kurtulmak, 
serbest ve pervasız arzu ettiği 
ljik&rlarının üzerlerine atılmak
tır. 

Baba anılsa ise yaşlıdır. Ha
reketleri ağ:ır ve ihmalci ise de 
tecrübeleri çoktur. Senelerce iç
tiği Nil snlarile, Sudandaki avla 
rile ve IDn~ cevizleri.re çok 
beslidir. Bıı sebepten pençeleri 
pek knvvetıidir. 

Bununla beo-.ılıer atılgan ve 
mahir kartalı kolay kı>w.y tuza
~a dlişllMmemekted.ir. Ars-

ttsküdar Kız Enstitüsünün kalôri.ter tamiratı yukarıda yazılı gtin ve 
!aatte GağAıloğlunda kaln YüKsek Mektepler muhasebeciliği binasındaki ko
misyonumu1.da pazarlıkla ihale edilecektir. 

KE>şif bedeWc teminatı yukarıda yazılıdır. 
Taliplerin bu gibi t.esir;atı tamir edebileceklerine dair İl'ftanbul Nafia Mil

dürlüğünden il~n tarihinden sonraki tarih.le aLıcakları tasd.ikname ile Tica
ret ve Sanayi odası kayıt ve~ika!'!ını hlmilen sö:di geçen gUn ve saatte ko-
misyona gelmeleri. (35G4) 

Oıniz Lenzım satınalma komisyınund ın 1 
1 - Tahmin edilen bedeli 7000 lira olan 5000 metre er-at yazlık elbl-1 

ııelik kU1na4ın 14 Mayıs 1941 Çarş;;.mba güııü saat 14 te pazarlıkla eksilt.-
mesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı c375 lira olup pı:1:namesl her gün komisyondan · pa
ruu. olarak abnabilir. 

3 - lsteklllerin belli gün ve saatta kanunun ialediği ve.;aikle birlikte 
1.tanbuldaki komisyona müracaaUarı. c3S82> 

••• 
1 - tlıf:ITacmnz olan 1490 ad<t kömür çevalyesl 

g\lııll. saat 11 de pazarlıltln satın ııbnacaktır. 
2 - 1stekllierin belli tün ve saatte Kfl~ımp.aşada 

da hazır bulun.malan Ufin olunur. (:~5~3> 

10/5/941 cunıartesı. 

bulunan komisyon. 

ıı!'(• 
Müteahhit nam ve bmabına 868,000 adet m:ıdent düğme atınact-: J}" 

Pazarlıkla ek.c:iltmeBi 12/5/941 pazartesi «finii f:aat 14 de Topha.ned.e fJ'_ 
Amirliği sahnalma komisyonunda yapılticakbr. Nüınunesi komisyon~:.ı .# 
riiliir. tlk: temioatı 104 lin. lfi kuruştur. Taliplerin bellj vakitte kOJTl 1:;} 

gelmeleri. (1125 - 3469) 
• • • J 

!~''"' Aşağıda miktarı yaz:rb GCbzeler pa7.arlıkta satın alınacAktır. ~ 

12/5/1941 pazartesi günü saat IS de Tophanede ı.v. funirliği sabn aırrı•~ol" 
mLo;yonuada yapılacaktır. H~PSi bir Wibe ihale ~lebileeeği ~i .A:~01ı'" 
cihr"ti ayrı ve Rumeli cthelı ayrı a.)Tt taliplere de ıhale f'dill'bıJır. Arı ,:• 
cihetinin ilk teminatı 116 lira 54: kuruş Run1eli cihetinin ilk temin.ıh \.ı~ 
lira 82 kuruştur. Evsaf ve ~tnamesi ,komisyonda cörillür. Taliplc:riD 
v&ldıte komisyona gelmeler!. (1131 - 352G) 

Anadolu ciheti 

Miktarı 

8000 Kilo 
7000 Adet 
7000 Kilo 
3500 > 
2250 Demet 
5000 Adet 
5000 Demet 
6000 Adct 

6000 Demet 

Cin~ 

Tue balda. 
Enginar. 
Senıiz otu. 
Bezelye. 
Dere otu. 5.750 
Marul. 12.250 
MaydanO"L. 11.099 
Yeşil salata. 14.500 
Taze ııoia». 8.500 

• • • t'l "' 
5000 kilo zeyt.n taneoi ahnacakl>r. Tahmin bHeli 1250 lir• ~~;ı:<Jl' 

min:ıtı 187 lira 50 kuruttur. Evsaf ve şarlname"i komisyonda J:l 
0 

; 

!balesi l!/5/ı941 aalı günü saat 14 de Tophanede Lv. lmirliği ""~,ıtl'" 
ma komisyonunda yapılacaktu', Taliplerin belli Takitte komisyona p:cl 

(llll4 - 3590) ,) . . . ,,. 

Karöscrlerile beraber fabrika tonu 3 tonluk J'lırgo FK 4 marlc• i~,.ı: 
müc-cddc·t kamyon ~lınncakbr. BeherinJu tahmin fiyatı 6500 Iiradıt· ıJ'ti> ıl 
hkln eksiltmesi 13/5/941 salı günü saat 14.30 da Tophanede LtJ. "61~ siltın alma komisyonunda yapılacaktır. Hususl şartları komisyonda g i~I 
Taliplerin luıta!<>i ve 1950 lira ltat'l temirult lıırile belli valtitıe ~· 
gelmeleri. (1135 - 1591) . . . / 

v-.ı-.1 
20 ton nişadır alınacaktır. Pazarlıkla ebiltmesi 12/5/1941 1>31.ıat .~ :J 

nü saat 15.30 da Tophanede lsL Lv, ôıniriiiı sabn alma komi.sYoJlll01~J"", pılacaktır. tsteklilt-rin verecekleri nJşadırdan bir parç!l nümune ~ıtl;ı/ 
üzere ve kat'i teminatıarile sözü geçen gün ve saatte ko.ınisyona ge 

•1133 - 35e0> .r ... ~-
100 ilA 300 mum kuvvetinde 3 a:det li1ks IA.mbası alınacaktlr· ~~,-rl 

la eksiltme&i 12/5/1941 Pa:ıartesi günü saat 16 da Tophanede L~· ~ I 
satın alma kornisyor.ıında isteklilerin gP.tirec-ekleri nilmuneıercten ı:ıettl 
mek surctile yapı~.ac.:akhr. Taliplerın nümune ve kat1 teminauarile 
kitte komL"Yona gelmelorl. (1134 - 3561) 

1 


