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Mukaddes 

cihat 
ı----

Hak "" od .. leti t••uil 
•den hiir milleti• O. bir 
,,,."'8• toplanmar'- da. 
••gı kagbetmeğ• •• birer 
lıirer mahvolm•I• -.\kıhıo . 
tlarlar. 

Yazan: HILiey_la OMld y~ 

~ lmaııya.nın LOOiBtan top-
~ rakla.nnı . - -

. kalkma.qı ~~ 
giltere ve . l<'rıınsa işe müdalıa
t'._~ıklc:n tarihten itibaren 
u"""' •Y~tın tıırilıinde şimdi~ 
kadar ~an oğlunun geçirdi:!; 
dcvrelerın en mı: Uı. . ~ 
cadl'lelerin e kanı ışı, ve nıu-
oldu. İlk gün~rde ıı:.~-·ba.şbulanıı·-ış 

lngiliz 
Başvekili
nin nutku 

. Chnrehill Balkan
lardahi harbi ve 
Edenin temasla-

rını anlattı 

Balkanlarda bir TOrk
lngiliz- Yunan - Yugoslav 
cephesinin teessüsüne 
prens Paul mani olmuş 

g:ının mah · . . ~• 'u v-
cele . h ıyetı, şumulü ve neU- Londra, 9 (a.a.) - Başvelrit 

. o . akkında ııldana.nla.r var- B ,,,._.1 b 
~, ıhtım .. aı .. ki "'··;ın•liye ı.-~-r ta.- · """'~ı , ugün avam kamara· rihte --.... aında aşağıdaki karann ka.bu-

. gorülmı~ı harplerden bir !ünü tekfif etmiştir: 
tanesının daha lekenilr et... . Şim 

hzaııı_ı<'deııler o!mwıtu. Ftiğa.k~t · di Afrikada, Yunanistan-
akıkatte büyük üth" " da ve Akdeııizde, deniz, kara Y& 

kaddcs bir cihat ·b';' ış ve mu- havalarda elde edilen son zafer
le b'r kıy t aşlı.yordu. Öy- ler münasebetile avam kamara· 

·k ame kı.ıpac•Jrh ki sı, bn parlak harekata. i<rtirak &-
ne ııe ılde biterse bi••'- "--- . d he t--' 
yet ~UhUn neticeleri ......,il. ""'>"nihrı- en r ııınıftan ~·liz kuvvelı-
y~ hıssedecekti Almnı a .. a- !erine ve ke:>.a anavatanda da 
rer'i hUk u ·. an Füh- mesai ve ga.yretlerile bu muvaf.. 
b" d m hın sene sürecek fnkiyetlP.ri mümkün !olan vıuıı
~r ~~ . ııc:ac.ığını söylüyor talan temin edenlere, bu hizmet. 
emor.rası şcneri "'-- . : 1 

Nasyonaı Sosyaı· ...,.,.,nyetı erinden dolayı yüksek takdirl&-
rıık h.. . ıznıden kurtara nnı şilkranla kaydeder. 
ada!~~·~~~~ istiklAl.e, hak ve B. Çörç.i! bu teklifi yaptıktan 
min ea;yorıa; uracaldarını te- !<Otlra vaziyet hakkında lzahd 

Ortadaki kavga hudut . verm;~tir. Ayağa kalktığı vıv 
letmck, ecnebi bir hakıını· . gee ıı;ıı· kit alloşlarla karşılanan başve
tında yaşayan mili"'"-'- Y t al- kil demietir lrl: 
~1:ınak ve saire gi~j"""n ku:- - Alman mürlabalestle vtlı::I 
~ı ~cmleketi alak~alnız ~ır ola.ıı Bingazinin ziya.ı ve Libya- ı 
hır ıhtil:lf de"•''d • ar oocn ~ çekili.ııimi?. bilhassa Binga.. ( 
hn iç· d '" ır. Kutup buz- zı etrafındaki kıvmetli tayyare 
Afıik~ J1fc~!1~i':,d kavimJcr~en meydanları do!nYı., ... ıe zararlı • 
vıllışılcre var e kavru,an dır. Bu meydanlar ~imdi d~ • 
•"- · ıncıya kadar bu·· - il-'-"-~ '"':"' ınsanlar bu 00ı; aJar man e cu=ir. Bu Jl'lühim e:i· 

G0NL0K SiYASi HALK GAZETESi 
ı: 

• • • 
~ANA~KALc BURSA 

TÜl_RKi,YE 

ı\lnıaıı onkı111111Jn işgal mıııf:Mwnı gıiiodmir harita 

BAt.U(ESlR 
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: 

-r-;-~-~u-:-~-~--~-f-~-J ı. :t 1 [~J 
Almanlar r i üsküp, rtiş 
SelAniği ,\ ve Periepe 
aldılar l·ı sukut, etti 

1 

. 1 A.lmanlar Arna-, 

iDARE YERi 
Manı011111aniye, No. M lataııbul 

Telgraf: YENİ SABAH İstanbul 

TELEJ!'ON: 20'791S 

Her yerde 5 Kuruş 

AtatllrkUn Hayatindaıı 
Yazılmamıs Hatıralar 

~ 
•==~, 

il 

MUSTAFA KE ALIN 
Müstesna bir ceza 

tatbiki 
=~=·Yazan: Cevat Abbas Giirerj-

- 1 -
Grupumuz meveuciwıa ııekiz 

misli faik düşman; Anafarta 
lıı.r mailesinden tamamiyle te
ınizleııotlş; Suvla bataklıkları-

' na dilaverlerimizin hilyük sav 
letkriyle sürfikrek sokulmuş, 
top, liifek hatta bir tabanra 

(Soıııı 3 ünrii ~y/ada) 
·.=;:;:,.__ _____ _ r- -----~ - -- -u ZUJ4U~~ - - - - - . 

J lstanbulu terk et
mek istiyen ai elere 
Hükumet bunların Anadoluya 
naklini meccanen temin edecek 

Mllracaat miiddeti beş gündür 
lım..bUL tıilıiyetiaodeoo wbliğ yıp ta aldığı tekaüt maaşile 

olıuımuşhlr: ge~inen ve ııeferdc de bir hiz-

Btr kısım Yanan 
Jııt.aatı teslim 

olmaı 
ı 
1 ' 

vutluğa doğra 
ilerliyorlar hİSl!eleıini alaca1<Jt.~ dan het haricinde. bidayetteki ileri 

harbin bu . dır.. İşte hareketimizi Tobruk"ta dnrdlll'
nıuntiifü ~eti. ve cıhan;;ü- makla da memnun otıacıı.lrtık. 
tillrta';. u!~enın her gilnkU ih- Çückü Ba.Jlranla$ tehlike 21'-

na bir "cihat, çı~uuudır ki o- tıyo.rtlu. Fakat ltaıyan :he%ime- Yunan askerleri· Yugoslavlar da 

İstanbıılda oturan Tt1rk t&- met deruhte etmiyecck olan 
baaıa vı.t:andaşlarımıW8n aşa· aııkeri ve millkl mütekaitler 
ğıda yazılı (2) inci madclede ile cytıım ve eramilin aile!erl
tasrih edilen huııusa.tla ilgili le beraber (Trakya, lstaııbul, 
bulunanlar ikamet ettikleri İzmir, E."r.mrum, Ankara ha · 
k&Z& kaymakamlıklarına 15 riç olmak üzere) istedikleri 

' Nisan 941 ııaJı günU akşamı- yerlerin isk'lc ve iRtasyonla • 
na kadar müracaatla kendile- rına kadar Devlete ait vapur 
rine verilecek beyannameleri ve trenlerle miltesaviyen nU-
doldurmalan ilfuı olunur. fus başına elli kiloya kadar 

Şimdiye katla~ ~iz ı:::1 v~nyc.:-. ti bize .kolayca ve ucuzca büyük JJ•*eıaı;ı';ımlhlıl-nn Balı e' · n .ı.iııl nız dini 1ı~reketlerc1e~' J;~- topreJ :al' kaıraru.ıağı mümkün nin büyük illik D'A.Ollta Draç yolunda 
ı _ 1tıtanbuldıt oturan ve 11&Ddık ve denk eııyalarile bir- l 

~.kaııet bugii~kil harbe eaikr ol~ kıl~ıştır. Üza-imize yeniden dilf kahramanlıklan M ilerliyorlar 
-111"·~~ iş ve giicii OiınA· (Sonu "'1vfa ~ oütun 1 Jel ! ....,...,.....,,....ftwPD r:wırwnıu• srwr:a~.~lllıl!ll'l(..-.: 

Kaymakamlar hak- Fn tl<rr©l 
kında bir karar Ah r~akedonya! 

ı ea r de hır nevi din +ookiJ t ra~ge bıuılıyan vecibeler dolayı- u sa v v ~~.kte ve din kavgaıan:;;;:, bl'.. • sıle Libynrla kazandıklanmı:ıa Atin&, 9 (a...a.) - Yıınıı.n Ol'- 'Atine., 11 {a..a.) - A.timı. ııl}an-
""' mutlak iddia.] U· ancak nisbeten hafif kııvvetler duian başkuma.ııdanlığının 8 ID- da d u"'• ştu•• lll bildiriyor: 
assubunu muht . annı ve ta- tahsis ede~ileeek olmamıza rağ- ııan akşamı ,,..redilen 166 nu- Atinadaki Yugoslav sefareti 
dır. 1914 Cih:'J~nmakhta- mafenkharekata devam ctmeği ma maralı tclıliği: Yugoslav büyük erkanıha.ı-biye-
ettiği zaman, M .. 

1
.. zu tır v ı . bıılduk 1 -Alınan kuvvetlerinin mev ainin 7 ve 8 nisan tarihli resmi 

feei, dilşnıanlan: unıanıar h.~li- Biz daha Bingaziyi zapt<'hne- ıı:llerimiıin cephesine kanıl ta.z.. teb1iğini alıruştır. Bu tebliğde 
deıı cihat ililn ct ~~ mukad- ı el.en evvel İtalyı.da.ıı V<' Ririlya- yiki bugün de şiddetli surette Habeşistanda ve Erltrede fÖYle denilmektedir: 
lıenla. disine hilcıım e::!1d .. Falmt 1 da.nhlıAlman hava kuvvetleri w de•am etmiştir. Bu tazyik, neti- ltalyan ordusunun ba- Düşman 7 ve 8 nisan tarlhl&-

' &nuıında b uııman- &ır kıta.lannın Trablu•n h0~ ce ~eıııı· ..+;-. Thı" ~"™"enberi . d bü" ., k k tl ı ·---· ha u lllllkaddee · ket" "-- ~ -~ ·~~ .,.... .. ~·u kiwe"ısuyu!u d"'l'..lara rın e yu uvve ere ......... ~ 
dın istinat eltj"· . Ot- ı ....,,~r. Ve ~rek taş- Jıüylik ııecaatıe mücadele eden '' "'!it ™devam etmiştir. Anudane 

lriın.'leler dı> va.rafı ~ salik yarelcrimiz gerek denizaltılan • zayıf Elen kuv\ıetleri, mitteca - çek Hdi mukavemetlerine raı'men kıta -
bugünkü elhat ~·,.__ itibarla mı-• Alma.n kıtaıannı ve tank • -'-•-nn· bü"tun·· ga."'""""" mııval- Üskübil •- '-" tmek oo.nl.dı v""""1 C<>k da.h 1 • ....., J'•~~ T-->- 9 (a.8..) - Reuier a• larımtz ..,.uuJ'e 0 
......._. r ve çok da "" a a.nnı taşıyan vapurlardan mü- :faltiyetsUlıkliğe uğratınııılardır. -=::: 'diııı.omııtik muhabiri mecburiyetinde kalmışlardır. Ka 
ve ınuUaktır. ha. mutaassıp ~adiyoo vergi almışln.rdır. Strwna vadisinde, çapraz a- =:;y;;; ça.nikte düşman bombardıman 

Dünya, ·· r ..... at bu, Almanlar-m Afrika teşleri ile işbirliği yapan Rinel, ~'Ent:rcde :Kızlldeniz llz.erind&. ' tayyarelcri:ınizin keruliırlrıe ver-
•;Ynlıyor. B~:~~kçe, ıkıye sahilinde bliyük bir- zırhlı k11v-I Ustia, Palioriones ve Karataş iri Musa.vva limanının zaptı şi- dirmekte olduğu azim zayiata 
Bıler, bit' tara.ft ta delnokra· vet \ ücude getirmelerine mani kaleleri, düşmanın geçemediği mali Erttredeki İtalyan mııka- ra.ğ:mcn hlieumla.nnda ıarar et
tcbit hükinnetıa mutıaJt_yc .müa- olmamı~tır "~ olama"'lı. hte bu bir baraj teşkil etmişlerdir. Bil- voemetlnin ııon haJiı:alarmm da mektedir. Düşman bu sabah Ça
b~ Ciha H e:. Dedigı.uuz gı- l:uvvetle Almanlar, komutan!•- '---"a Ripel ve Usita. ka.lelori 
h ,. · n arbınde ""-ı·· 11 t hm • """" -·., k:ml"·"--ı """'-tennelı:tıedlr. Miin ribrod mınta.ka.sındıı. da taarru-
.a~f.~·21ne karşı ha ;"" uman mızın a in edebilece!ı:lerin- bugün üçüncü gün, düşman ate- ı h•.;;füe':ı-ttalyan orduhın • za. başlamıştır. Bu mıntakada. 

n mııslim · 1 rp en gay. den daha kısa bır zamar.da ve ııin:in ve tank hücumlarının bü • nın bakiyesi şimdi her türlü ta.- k:ıtaatıınız anudane bir mııka -
<;ok müsı~sanl ar arasında bır daha büyük mevcutlarla seri tün _;.ı.ı .. tine hiP aa.rsıJ.mada.n kat bu~"- dar ar da. vardı. Fa- b" taa.rnız ..,.~ • arruz kabiliyetinden malmmı o- vemet göstermektedir. 

~- emokrasil ır yapmı~lar ve biz de cı.y .. rınuşlaı'dır. .Jarak H-"-'lııtanda Gondar vıı • --vutluk'- '-' •-"-·zumua 

lek
de kı!ıc Mken m' ..... ~ a.leyhın daha kuvv. e.tli ve müd•faaya da Duşın"' anın ---''--'-'-'- -~ ~. _...,. ....,... .. , .. , .. u • "'" ~...,.,ıt 1 ~ ""'•......,.== --- Desl!ie'de feci akıbeti beklemek (Sonu oayf• 6 .ut .... 6 dol 

Kaymakamlar keyifle ve 
sık sık değiştirik!

miyecekler 

Ankara, 9 (Husus1) - Dahi· 
!iye VekA!eti vali muavinlerinin, 
mektupçulann Ye bi!h•asa kaza 
lı:aymakamlarınm tebdilleri hak- ı 

kında. vilayetlerden alınan tek· 
liflerin hemen ekserisinin yer j 
değiştirilmesini icap ettirecek 
sebeplere istinat etmediğini 
ve bazılarının da mahallen iş ve 
icraatı tet.kilı: edilmeksizin ve 

(&onu aayfa 6 aü.t.un 7 de) 

etler arasına nıem- ı:; eh·enşlı mevzilere eekildik risUıe indirdiği r>ıı.raŞütçiller im- tedlr. Şimdi lta.ıyanla.nn elinde 
mokrat mı ilet " tek bir de- Libyadaki mııha.reoolerin ecre : ha edibniştir, Bunlardan yetnllş bulunan yeg&.ne liman Aasa.b'dır. 
rıısiler tarafına ygo~. Demok- 1 yanı ne olacağı hakkında keha- kadMn esir aJınmışbr. Fakat bu liman hi..._.- ehemmi- SABAHTAN SABAHA 
tebıt ve mütehaltleçmış bir mUs- nette bnlunmai!a +--'"bti -~ .,.,,. tesad··r <un dev•-•- d .. ~ ...,...,, 8 ~-ue- Nevrekop -.,.ylAıııııd&, yalnız yeti haiz değildir. Ve İ:ııgillzler 

. u edilmez. lı """' e mem ..... a.amafih şu cihet aşikar Jı:ıta.ıarımız tarafından değil fa.- tarafından lüzum görilldilğü gün 
::rrıeik·ı:naen keskin~ f hır- (Sonu uyfa 6 ailtun 2 do) kat ayni zamanda kalelerin dı- işgal edilebilecek bir vaziyett:e-

1 e.vn ba _,_ ark- ______ ...:__..::.:_::::.:..:._:.:: ,..,..,__, _ _._,_ h da ......... 
lnnıyorlıİr 8 ,,Y'= albnda top- 1 M }o 0 d •• k •• şında bulunan m ..... .,,..,..,..ınu.. dir. Bu sa a. ~...,. muharebe 
uzlaşma. kabul :~bayrak en ec ısın un u tarafından şiddetli aavaş yapıl- ___ :_<:_&_on_u_ .. _._,._5_.atu __ ._ı_d:..•.:...l 
ve knnlı dink ez, en yırtıcı mıştır. Kalelerimiz çok müessjrl HAR 
de bırakır b. avgalarıııı. gölge- İ } İ bir surette mukavemet etmiştır. p 
en ınütJıiş ff~ l~ırs Ve şi.ddetle op an ısı Bunlardan biriAi, Daaa.vli kalesi, T --... , 
yol .ı::österiyoria'.ı. ar ııeferl.enne Ankara 9 ( ) B·· .. k düşnıa.n ta.rafından işgal edil . z·y Rırlcşik Am . . , a..a. - uyu miş, fakat bir mukabil hücumla VA 1 ETi 
ciyE: kaıl b erika harbe gir· Mil!ct \lcclisi bugün Refet Ca- derhal geri alınnııştır. Lis kalc-
tün mut~~i u .. k~dsl cihat ~:t ru~'''ın ba.şicı;nlıJ?ınrla toplana- si, bugün de, düşına.n ağır top -
lktisa ede~ct'!11 . ve Dıaınelini ra r rumaıneı;ınıle bulunan mad- çuımnun şiddetli ateşine sarsıl
nıpa p hudutl~1~1•. llle:aeıe Av- ;1:1 relen devlet memııı:-ı~:ı aı;lı.k madan mukavemet etmiştir. Kn· 

Almanlar, Bal
kanlarda ne ha

zanabillrler ? 
• 

artı . yragı . tına gı!(;inc e camı ve mP.SçitlN·in ta.mifi- lerdir. Emekli Gen•rwl 

bir boğuşma. ~. 1çını1e mi•kin k:a nnın tevhıt ve taaıl<luıuııe ~aır lelerimiz dışındaki müfrezeleri -
merika dünv gı 'Ydi. Fa.kat A- .. n"J'ıın Yedinci madc\eı;i özü- ntlz, bir mukabil hücumla., nıev
uzak .. rili lİi anın en berrak ve ~un e".'iet ııiırası azalığına inli- zilerimizin düşmanın muvakke.- ı 
inıanlıg~ir ~a,;,le e~ rı.~k ve. m~ <;<lılcnlı;r-e şuı_nulü olup ol- ten el atınağa muvaffak olduğu. l 
adalet ba - ale ilrrıvet ve\ il gı~a aıt tefaır mazbatası bir kaç noktasını istirdad etmış · YAZAN: 

ıruh ~ v,azıyettekı ~er türlü vu~ n~ ve ta.anif harici kAlarnk mes- Mevzilcrimizin sol cenahında, Kemııl Koçer 
zail o~nk, tereddüt ve ŞÜnhe ~ı hadcrn(S!ne VP.ril~.i'k rcu- bir Alınan motörlü fırkası, Yu- • 
artık d'·~~ lierkes ınannııştır ki a.~,ta d 0 ir kanunıın hi~inci goslavv_ a arazisine gır· erek dün j Tek cepheli bir harple, z:ı.-

""Yadu iki ·deaı ma d"2ıne b f , • · ek b" ~yor! ı '<;arpı- bakir d . azı ıkra!ar ıl!!vesı akşam Yun:ın - Yugo;;lnv hudu yıfa yüklenm , ıtaraf bırak 
Amerika zake~ aı~; kanun lilyihnsını mü du hizasına gclmeğc muvaffak mak veya. manzumeye ithal et-

knbul ;,linci/akdım kanununu Mccli~e <abııi ey'cmistir. olmuş ve Doyrnnı işgal etmiştir. mek suretile orduı.un yolunu 
be gı·ri~dve ke d nd~r yani har- Cill'la ,.;;_ .. gelecek toıılanbsını Bugün şafaktan beri bu fırka, azaltmak, Almon <liploınasi -
. . , a ar ilatünıük ıs- b~"~ yapaeııktır, (Sonu 03yfa 5 ovtun 6 •• , sinin prensiplerindendir. Ga.-

~l~Kat vtettim~tlakiyet tarafında cidıı.Ic işt. irak.,,.,.=""----,..--..o.=~=,._, __ _, - ye ise. ilk t·nc· Avrup:ıt!a bir 
· as C ı;,:nız bu üstünlük Çüıık·· .. etmesi !Azımdı. kfıındular. CümhurreiHi Roose- nizam, bir mcrke.zden idare e-

to.,, tilfek gibi mRtldl üstü lük haı u ote tara.fta Almanya velt'in öıınyak olduğu yardım .ailen devletler si~<crui kurmak-
~e~ldir. Manevi kuvvete ;J'eaı isU~ ve Japonya, yani bütW: hareketi demokrasilere muhtaç 1 tır. ' 
.Unat eden yiiksekliktir'. Hür~ ri elc!at ve mutla.kiyet rejimle- oklu~ vahdet ve tesanüd\i ver-1 .Avrupa. ce!'UJ' ~o~unda ~ 
~~et v~ hak b:ıyrnğuu 8,....ı0 0

_ '-•'-ıını· e ve.nıajl:roi . ve. dünra di d krnsi .. ad 1 . . Aiınanlarlo. gorwı bırlıgi yap- ~ ü\' lngılterenin mÜcahed;'. qb.. R:: yetine goz dıkmışlerdi. ve emo . .muc e esını makta ilk önce Ruınaıiya ön 
bin ıntna.sını ve şfimulllnil ı 1 u- . ve adaleti temsil eden hür gerçekten kudsi bir cihat mcı·- ayak olmuı;, Bulgaristan onu 
.:~k i~in Amerikan denwkr:: ~~er de bir araya tonplan- teı-ine ÇJka.rdı. Zafer bizim- takip etmiştir. Bu yiliden Bal 

nııı do ayni ... _, ",;_,,.,,,_, bire~arsa davayı kaybe_tmeğe ve dlr. (&onu aayfa 6 - 1 •o) 
,....,... ..., • ......,. r hil'e!' mabvobnaga. malı- IDiııeyiıt Oalıhl YAI..çIN 

Petrola lrak'ın 
hücum niyeti 

900 l;jJoınetre nzunluğuııda horul.'lrıa Akdeniz salılliııL 
iııcn Jllusul petrolleri ve lıavalisi 

Irak petrolleri olmasaydı ln-ı malmdeki ve şarlanrlıki lngıliz 
giltere petrolsuz kalmazdı; fa- ta.arı-uzları daha güç olurdıı. 
kat şüphe yok ki Afrikanın şi • (8ona aayfa 4 alltun 4 do) 

Yazan : Aka Gündn 

Bıından elli bcg &'ne önce, yi· 
ne bu mevsimde ı<li kı ben <lt<'Ş 
ve kan deryası olan Mııh>dcın· 
yanın bir bucağında dogc., -:ıı. 
Seferberlil< varııu~. balıamııı 
alayı cepheye gided:e•ı az.k~·r· 
!erce latife makammda (lıuyLk 
a6ır~ık} dcuılcn a.ileıer kaı.lcsi 
de cephe geı isinde bir mahal~e 
toplanmak için hareket ctı ".;· 
Jer .. Yüklü bir a".: .l sırtında ,;ı· 
den an:uıun ağrısı tutmuş \0 
beni o alın sırlınc}ın c;evgili ~f.ı.~ 
kcdonyanın kucağrna euıa:1~t 
etmiş. 
Çocuklu~m ateş ve kan der· 

yası olan Makcdonyada geçti. 
GEonçliğim ve askerliğim o lun 
ve ate.~ dcryasınıla yıllarca ve 
yıll:u·~a kulaç attı. 

Ak saçlı, buruşuk hır ihtiyar 
oldum. Taşına toprağına kuı Lu n 
olduğum :Makedonya yine ka.ı 
ve ates deryası kesildi. VP ben 
heycca;,ımı kaybclın~dinı. . 

Küçiik Makedoııy~,m şu dak ı· 
kada yüz otuz milyonla dfiğüşü
yor. Döğiiş aslanım döğüş ! . 

Tarihleri karı•,tırrnt?. Yer yıl
zliıırle Makedonya diye bir ccı
nl!l yurd kunı!Ju J;~ırula~ı h•.'< 
bir zaman dilı;<ınan ~ızrr'e.,ne yı
ğit gö~ünü çiğnetn1en1istir. Ne 
garbi Roma. ne şarki HC'ma, ne 
şimnll hir akın Makedonyty:• 
nilfıır. erlememiştir. Nasıl ılur ıla 
bııgllıı va•·hğın! şun:ı buna lıı
rakır? O:rnn icL~dir k: si15.hır.ııı 
ve lmlbinin bütün kuvvetilc \'ll

ru~uyor. Vuruş Makcdonyanı 
Vuru~! 

..,_ -ıa•lolu ncysP Mnkeilonya rb 
octur. Ncrt:8indrn olıır"'-1. oJr-~ ·1 
bir u '\lC toprnk nhr s1kt"".rsn.P1:-ı; 
inlik iplik k11.1l kan mza~:· N,'re· 
sil'i 'lnrrıakl'rın .la şoyle b'r 
c .... r- n .... f' 1 'rıize bir kahram"n 
krni-;.1 <'f'r. 

A' M:ı.kcc nya ! Brn sel!' 1 ku-
c <nn 1 rlc lur:ı, ; :1 r h ~c-
~ ın ]r0ynu .. 11d:ı ran ..... \'lm. 

B ,.,.,·1 ye~il ve y'llrm daği·•· 
rır -!ılı ve tstiklil sava mı 
gire :I• ~ın mutlaka muwffcr o-
1•-aklarma benim gibi inan Ma
kedonya! 

/ 
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-tJJ-

o iŞ A 
ta, sa.ıı a bile ani.atamam' O ka-
da.r g.u-ip ! Değil ki zalıota:ıııa ıı:ıt1 
racaat edebileyim ŞunQa tek 1*' 
ip ucu y•kalassm büt1bı 1stııuı.-
bul pollsfııl ayağa ~! 

Yeni Sabahll 
ilONI: v:nnJ 

~· -lıl 
SENiH.Ut 1400 ı<,,. ~ K• 
1 AVLU< no • 14'0 " 1 AVU« 400 • -" 1 AYLIK 160 • -" 

!O -· 1141 P'Dl!ıf:M ar: 
1C. R•UH•v•.t 1UO 

28 M•rt 1.111 
Güıo 1111, A7 4, VıC 841 - ._ 1-4 

GUnOf tıtıı.. ·-10.U 6.35 9,11 -5.31 12.U 15.IS8 -Ak,.,. Vataı '-
.ı2.oo us 9,114 ~t . 
ıu:ı 20.U 3.46 -DiKKAT 
av._ı •-h• • ur 1 il *" )lalhır n evrak ,..,..,,.m..,. ı • 

'''" ı.-J51unMa v• buftU,.ıa "'-.>bol wmtt. 
len d•lorı •lf bir ın-ıı« ıc.ı.• 
ıdnm ... 

1 

Tuhafiye 
eşyası 

YFJ\1 S . :JAH 

ıut 
l f 

!Hem muhtı..;~ .. : ... , 
hem yalan~~ 

1 O NiSAN t!U1 

LüktJ eşya 
kaldınlmalıdır 

Bıçakla yaraladı 
Gala.tada otwran Mehmet l!l

min ile ayni yerde oturan HııJit 
bir meseleden dolayı kavga et • 
ıni3ler ve Halit bıçakla MehıneC 
Emini yanıladığmdan dolayı ya· 
kalanmıştır. Yua.iı t.edavi alt.wa 
alın~. 

Belediye talimatına mu· 
~ayir hareket edenler 
Be~Y" talimatına muga.yit 

harei<P,t ettikleri görli.leıı. 14 
för, 7 biletçi, 4 oto sahibi, 31 f:fJ" 

naf ve 15 seyyar sahcı. ıhaldann• 
İstanbul belediye.;i :iO sinema da ·-· -L· .. -- '·"'··"·ıus ,.. Jtinl · in .mtihanlarını t& • 1 ~ .....,.......,., ...,......., · 

nıamlıumştır. Bıınlıtnmıı a.ncak: elr.ııik tartılan tıesbit edi~ 28' 
15. esi muva:fük olmuşlar -! Wı:mek müıiadere edilmiştir • 
cL . Muvaffak olmıyaıılar bir. ,_,_, __ ,_,, 
ı:ı:"-' + ra ikinci bfr imtih&, Bun .... ......., ......,ka tramvaydall 
na t <.bı tutulacaktır. Bu imtiluı.n atlıya o 13 kiııi hakkında peşiıl 
d3. 'lla muvaffak olıunadı.iı.lan birer lil'a para cezası al.ınııııştıt· 
tahJırde ellerindeki rubeama -
meler alınac~ktır. Kibritle oynayan çocuk 

Bir sandal devrildi, evi yakıyordu 
sahibi kurtarıldı Fatihte lbrahiwpaşa HamaJI 

Sany~r açıldannda balık tııt- sokağı 13 sayılı ~vin ikinci klV 
ınah"t ol ın sandakı Bekir oğla Unda k.irooı bulunan Dndııra"' 
HiL ...... yh havanın bozukluğu Galibin QOCUfıı masa üstliıı~ 
.şiddctind~..n sandw devrilerek kibriti alıp O)'JW'ken. yaktığı 
denize d ü.<müş "e İnebolu dan kibritlımien pencere kftğıt!stl 
gc1m11kte c.lM ~r ltai!tanm tutuşmuıı ve ııüratle yetİf8l1 it • 
ida.resllıdeld kurtannıi. motörü f&iye taAfmdaıı .ılndilrülmi.if • 
tarafından çllcanlnuştır. j tür. 

/ 
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-:-----~~-------------~ 1 ' '18'' Ay 1 ta ya n Her ltatürkün Hayatından . Yazıln amış Hatıralar ı Şimdilik =-=-• ---=::= S a b a h WWW'VVVVVV-VVVVV-.~~·w~~ • Bu kadarl 
1 ş g 1 İ 1 t 1 n d 8 Komşuııuız Baıga- ı• n Zavallı medeniyet --..-.. :::___ Harp, muntuaın bir templJ 

A. ~ l ------:: l'istan liakkır.da ile gittikçe korktuıç ve 

"Uıta ya ve hnvalisinden notlar kehaııetler 1ıan1tma:"!~~ü dö~tıct;;: 
~ Yaza1ı. Dan ·ş Remzi Korok lı- Komşumuz Bu.!gar!ar muk- tat b ı· k ı· e:e~·~~~ 
, . tcsit ~cUrler; bir me- Mü s t esna bir ceza birlerine geceleri yüzlerce tay. 

sudan ucu 7 teligiıı kıymetini iyi bilirler. yaredeıı mürekkep filolar göa • z cepE,l.ine ve sı"la~lilar. - b.. ------lal' 
Çi k Komşumuz llulgar köylüsli, ( Baı t.,..ı, 1 ine; HYl•d•l perleriınizi dtişnnmdan kurtar- ce tahrik edilen kıtaatımıs on derir, buralarda uylik ,......,.. 

r in ıJlehmeil"!' .;~eter Ahmet. - Ya- çiftçisi hesabUiğıle meşhurdur. patlatmadan yapılan b'Ün· dı. Ayni zamwıda o; düşman birinci fırka mevzilerini takvi-ı viicude getirirken, diğer taraf -
pıla "l Ah h T k buğda taı · · İBl'af t gii hüeumiyle de Conk bayı - taarruzunun ertesi günü de de- yeye başlamışlardı. tan da İıigiliz tayyareleri Almaıı n 8 ' a ırsızltkları. - Gülii .. ıç bir e y ıesını e. riyl~ Şalıin sırttan atılmıştı. vam edeceğini dü~man kuman· Aziz kumandanım gittikçıe sanayi mıntakası şehirlerim hak 
Safış liste ) ~· U mea, İııınail oğlu, Mestante>pe, rla.n.ı kadar iyi biliyordu. Bin:ı- ~iddetlenen düşman taarruzunu ile yeksan etmektedir. Nitekim 

~ -• • Dl r l ay.1~ bir Kalır. Kom~umıız Bulgaristaııın küy Kircçtepe mıntakalarında i~i- enaleyh on altı kilometre lmti- yakından takip etmek ve muvaf· son Kiel taarruzunda. İngilizler 
- 29 _ Jeri çok mamu. dur ve bu köy- ınize yarar mevzilere yerleşen dadında bulunan ccphemJzin ge- falayeti halinde hemea. tedbi- şehre yüz ton iııfiUk ve y:ı.ngın 

leri o muktesit, he-sabi köylü dl- ktaatuııız düsmana hakim bir rilerinde bulundJrduğu ihtiyat rini mah&llinde bizzat &imale bombası attıki&nnı bildirmekle. 

11 Evet yalan d~ğil, fakat Yl\l•· I Diğer taraftan !t..lyan n&- §incim tırnağından arttırd.!ğl o vauyette buliwuyorladı. kıtaatındaıı on ili piyade tabu- için meyJı:flr mıntakaya hareket dir~ı;:-·k·-·'·kh '"""'• bu şeldldıf 
şu. ualyıın Yahudisi olan si- federinin kendi mallarından sev ili ınetelikı;ikl.:rila yapuı·- Kıı·k selı:iY. "'-Ut sfü~:ı Ana.- runıı Kepçeden ve Tw-şun köyli etti _..,.._. J-·Y 

:u · cı,No~era; ba .. vaıt·ayı kon- m•<>"r. fartalar boğı.ı,,r.ıalarmdan ge • üz~dndeıı. dolaşan yoldan on KnKvakve Kabanca tepekrin devam ettiği takdirde -ki ıııaal;r 
solos ,_e sıyaei mun~vı·r Marki yaptıklan hıreızhk ,.e su J;;ıha- --..- 1 I' l .. l d B şark yamaçları"• takı'p eden yol set dev:ı.ın edecek gibi görün· Far:ıntiy "-' .~ suıa silah ve oephr.ne 38.~ alıp çe ı ırnw: beş glin o :ıyor ''· u birinci fırka istikametine tah- ~ mektedir önümüzdeki :ıylartla 
· - . e o.watrken h~;ıi oı.. yürümüş bulıınuvordu. Türkler 1 Kom'!Umtız Bulgariata!" top- müddet zarfında lıa- iki taraf rik dtirdi. civannda on birinci fırka :.&- -
dngu.gıbı .ı.r.cı.tmı• ve f"'·-t h ' ı raklan "'""di h«il'- Yugoshv 1 orJ;ı!an z:ınw.n, zıı.mı:m· tölgt>, ı·· • de ta h" rarg•'-ıııın ikı'ncı· kademesinin pek daha mlithig maru-.aralara 
Mar.:ı bunu kuma ·dana h .~ ~ ar,! harJ. sıllUtlanıyorl.ı.rdı. ,...., ---.. ..., ;.ıreç.cpe arrıı~ ve ucu- bul d _ maha.ld geçilir !JAhit olacağımız muha.lı:kaktır. 
ed~rkeıı kendi arzu" V• ~~Y"' Bn hu usta Antalyanın eıı tayyareleıfaiu bombalan altında iiö!ge piyade ve topı;u düeilosu m.ı. u;ı.-:..ı·:ı.n on birind f•rka idi. ken~nutfmci fırkaeı:rnmandan~ Harp bittiği zaman ise, galip te 
göte çeki" ~-virerek -~egın~ maruf iki kİ;ıiııin:. burada hür- I Balltıcı Mac.sur p:ımağu gibi alt e k~if müsailemeleü yal-r:uı.k- Fı.·l;anın kımıanJanı Bavyeralı mağlılfl ta bu hava bombW.ı
ti. " "" ....... emış- metle aulabiiiriz. Çfuıkü bun • Ütit oluyor, 0 m:ı.mur köyler, bin ta.u bir dakika hali kalmamı9lnr. · süvari kaymakamı mareşal bay Vilmerin banyo etmekte ol- ınanları yüzünden tamiri sen&-
.. Hakikatte ise M.tl; •• a""""' h.:'C!aıı biri bugün rahmeti rab 1 bir zahmet ve emekle vücut bul- dı. j Leyınan Fon Saııd<'rsin aevdifi du.,&unu haber aıan kumandanım !ere mütevakkıf pek büyük zıı.. 

.,oyle olmuştu (ll Bı·~-:'Uı' .•. 1~k... mana kavuşmu~ buJmımaktadır) Gruprur.ıızını ir..e; insan ve I \'e tuttu;:iu Ba.y Vilmerdi. Bu bir lahza tevakkuf etti. 1 rarlar görmüş olacaklardır. 
tckeri'kli b' • • , ı ki bu delikanlı çok güzel olma-j muş şehirler ve mamureler birer cephane noksanlarını ikmal et- zat J\forc.~al Leymanın riyase • Fırkasının cephesinde Ana- Hava bombardımanlarının ss-

h' - .. ır aınboya rjJah • ,. .s1- '·n kinaye otaı·ak "ç'~'·'ıı,, enkaz h'.lJine •ıılulifo ediyor. mck, sipe.-lerimizi 1-:ılıkim ı-y-J tinıl• "")e,ı he' eli ıs!Ahh.·e za- far' - 'ar grupunun dola"'~;yıe !erinden · oop ane yıik!e-iilıni· . _,,. . l '""' ~"' y.,. " , """ ,_ n&)'i merkez •onra ıs • 
!<ele cndd . ., o,,...,. 1"· lihahı ile tarulan Çopacı Melı- Kom~umu.z Bu~gal'ist&n yilban lem~k, ve gclceek mulıarnbe lıi<- 1 b:tı rindenui. Fırkanın kurmav fü;üı.ıcli ordu Ya?lyelinin bilyi!k tihdui ettiği hedefler mlinakalo 
~u cık ~~~•ıX;ı \tık arı> a dol;'- ını:t KaptMın d..ınadı ve Borsa 01 bir· istila aı.ındıulıı-. Mukte.,it di~cletini kan,ılaınak için ha.zır- reH e\Velki yaınlımımzın bi-J bir tehlikeye düşebilecek kahi- yollarıdır. Bilhassa İngiliz bava 
talyan' a!'ll ı~or"u Bu '•Mba I· ı kmuıtancsi '-ahi>:ıi Mustafa . laıımak başlıca iaaliyclini te·;- .·.U1J~ bahbi geçen ku.-ınay bin-, liyetteki mühim muharebenin kuvvctleı" büyüdükre ve kudret 
. < C;>0/l...'l:\ " lüıu"lmek ı , ve heaabl Bu1:;-ar köylüsünün kil edi,·orclu. "· A 'ft' etti"· h il h' b' • ' ""' i'e o wn ı<a.rdeşi .Mehmettir. , ""şı l'I ı. cereyan gı ve en ~ ıç ır pe,·d:ı eltikre Avrupa.nın dalııll 
• Ri'llı:ııı.-. "" ıu •ııatu:ı olan t . . canından itcyı:ı{'Ui bugdn.yı, ar- Beş .,.;ın tn.m:ını olamadı. İki -·• - 1 · de · ti al ıı.dı' b' -"'-fır ' ıtal0r, n ııcf~rll'e enır ., . şte bu (Çiı-hin Mehmet) ge- ı .,. M=cı>in< en zıya nıareşalı ne ce ınam gı ır sı,..._ • miin,kale yollanna daha şiddet-
li. verwnış- ne "Pater,, !Llr»bıyle nıaruı 0 . I pası, mey\·a hülılsa mahsul ağustos gliniliılin a.1<~ıı.nııu:ı doğ- Lcymana ıü~peUe ma~ bu· ı' ka kumandaııuun, fırkası ba- li lıiicmnlar ya.pa.cağı tabiidir. 

SiliLhlar h6ı;'~ ıcı lan şoför Ahmetıe birlik ~ ı namına nesi n.rsa hepsi bir tu- rı.: Kam.dan, d-,nizden açılan ye- 1 lunan, ve fakıt en kntik bir •~ şından ayrılması ve beıı altı ki- Bu münakale yollarının iiW bir 
"' ~ u r gıc ı \am yf\bancı kô<Mt oora mtıka di btı•·uı..1ul:tau otuz sckizii:.1e · J t 'd '-- ·ı 1 bic ah~ yaptlınaını. bi ır ve ilk gününden ltalywlırla. dost ' _,,. . - ı ~ "' ~ 1 maııtla cepheoıini terlıcderek ome re gen e u••uYO ı c me~gu hale gelmcşi, bugünkli bıı.rbııı 

-ıdi. Yaııuu:h .. 'ti ce , ~ r lıal-1• olmu§lar ve bu a.lıbap!ığı o k.a.-1 bilinde yıı.ba..'lcı miiStevü tara • kadar her çapuki yağan top- banyosundan vaz geçenıiyece!ı:j alm!leı kumandıınımı son dere- henü,; görünmeyen ikinci bir !e-
-'an ~a ııınl pını!';:~~ !landık-! dar ileriye götiirmÜjlcrdlr ki 1 fından elinden korarılı.p alınmak ~u ateşi: Kiret;tepe mevzil(>l·; - kadar güHtP.rtliği şahaına düş- ee iğzap etmiş ve fakat en ağn !Akelini ortaya çıkı:racaktır. Bu 
- :ıeınış bir halde bul"nuyet ddeğ- ı Ant:üra halkı onların adeta. ı- tadır. 1 r.:ıizi ve sipeı lerimiı.i eclı.onnerni 1 künlüğü ile L,gal etmekte oldu- kanuııi sall<hiyetlcrini kullan- felaket büyÜk :tıt:ıklardır. ~a-

n w or u tal Hüla..a kc-.nŞtımuz Bulgarla-
1
· ate.~ yığmlan ile s.ı.::stı. Hüc:ı- 1 • k ' k" · ah'b' ınak fırsatını vermiQti. ı ııen .;-" '•"'---"tı •--~'"ı'ni • n Sırada ,.~ı 1· bı·r bı~•.. · y.mlarla birlik olup Türkle- 1 gu ummıua mev ·ıının s ı ı o- ~ _.., ~~ """"""' 

b ,n ..,11 a r __ .... __ ,., · --•·-uJ" ma mikan ,.,,._,___ kıhlı!rınıu 1·' b' · · f k k Fı k k da d·_.. 1 • '! bul A ta :ı.ya de_.<'~· "llklu.... ı~k ·ıt 
1
· ı ~,ve 'i'ilrl;JiıiTe lı.ar•ı f··=lı": ın .,...,, .... ,,.u:uı azız """""' U ~ ı r.iımıvan on .r,ncı ır a u· r a uman nının em». Jıee\cnıege ka i umnıyan V· ""' - , ·- .. a " ., • ı mlihim bir kısmı şiddetli mü- - k ı~·"· "Yll'! r.ef~ıı 11,, ıını unıl-·•~ b' . · .yapmakta oluukları zehabına bi-1 Wan edilme!· ce, ncfislorinden 1 ,. ınandanı yarbay Bay V!lmer; etıdlsini takip etmesi için t'nıl'i· rupa, müna1<alc Y"ll:ın bozu <>llA 

t'Ü ııozuı.: ,.,.;; .. .. ... , ır Sll·ı ı~ kapıhnıol ·--'ı kı ı •- c a.:ıa!:nıml21& dıırdurabilnı!ş kum.'mdanı albay KMingsc~. ni \•erdikten sonrıı. ~·oluna de· •• ve ;01-ez bir lıal" gddilrçe •- . .,u .• U..< P:ı.rnJarı aö:J. • "'" · yı:ıet i mamure..,d harap ol- i~e de ~~lık bulunan arazide, J Y- """~ t" 
"'Nt'tı" ".'k bı.r ııilAh a!m-L ı·çı·nôı··... Bu zelıap ile hel"kes Çirkin ktadır ı h "erlı-rinıi11, bu ismi kalın keser vam etti. sa1<inlerinin hayatı btisbii ıın 
ee eı t-dıyor-tlu, ...... ~·- Mehmet ile Pat.ır Alımcdi go"r· . ına • eniiY. tamamlımamauuş lıu!n • ifade ederlerdi.,. olan oıı altıncı YürUdüğiinıilz yol, Ece li- .zorluğa ve tehlııcey•; dliçar ol:ı.-

() l 1 
Bu talan ve tahrip dev1un et n:\u pek mahdut sıllıad3ki siper- k ı d · .L. 'dl eak o A --'- er • nce ta!yaıı Dlulıaf•-, bı'ı· ' dli!u.:e s..<>lrun ~abalı vermez ol- ' - le . o or u emrın= ı . manının iki kilometre kadar ce tır. u.man vrup ...... Y 

•• ı. ~ •A• - .., •. takdiıd k B 1 rırnize ginu...:ıe muvaffak ol- b" "'· f · • ed "'"=:ı.<lı. Svnra aı-:ıbayı dura'- m11~ıar; onlara karş! bu-er hasım .. gı · c omşwnuz ıı gar- dula ..., On altıncı kolordııda Ana- nubundaıı garbıı. dön~k sahi· yer uywo. acıa;ar cerey:ın e-
"~·':k be.ktı. O ı:la IJir .

1
: ı \-,ı·ıiy Ll almı~lardır. Bu hal iki lann ayaklaıı.maknna bomba.ya r, fart'llar gnıpu dahilindeki kol· le yakın ve milva::i ~cpheye gi- cektir. 

'3ö. ylıyercl<, elleri!e i\UU'&l ~~r 1 d,-.li11.anlıyı çok üımıek!e bera-ı n silaha. sıı.rılıp nıfu;tevliye: / Kuma.ndar.ınt: dilı;ıman taar- ordulardan biri bulumıyorilu. dfyonlu. Kartaltepelerlc, 126
1 

İ§te inaaolaruı "medeniyet,, 
:fD''. . _hu. delibıılımn "" ~rem~ı.:: her. iUıiyanJ.a.-• karı;ı emin bir - llamur köulerimize, ~irin ı ru.;ıınun -~ııafarl:ılar grupcnun Bay Vilmer Kaningserderı ve ve 161 rakımlı tepelerin hiına.ye- &avcrin<le erişli.itleri ve erişecek 
.ıııtedıgın• a.ıılnınak ,· ... ·ıv.or 'u nmyet l.(;min etmekte lıulunm:ı.- ; ..ağ ~ıuhırun ihıı.ta.;ını istih- Anafartalar grupu kıınıanda- sinde pek az biı· kı:ıını bu~' !eri !ıJ.Ziıı nıerteııe! Tayyarele • 

B •• ı lilftmi.:;e ayak bao>""'- andan- daf ı>decegıı"'?i d•l·a evveJ•a dil- k dığı h b l · ı n·n h·~ket sa'---· g~ru·o!edikçe u ce:>.ır ve lııçkın TÜrk b sınd"ıı dohyı da İ\ıı;men mcm- . -- ~ ~ ııından a~ır a 2r erıy e nan yol; nispeten derin.lo;ıti • , .. ' """' ' .,.. • 
nen . yalı.l_ft'i .. · tı, ı.tıılyarun eli~ nıın •. eyle __ ıi'h~ıir.. . I beri :ınemlckete bir uğurııuz.Iuk- ~Unmile. olduğundan l<:eııdine ı;ok r.ama.ıı ınareş&l Leyman fon rilmiıı ve etmfı. çitva.rt d&llarla ta.ıµ;'libildikleri lıoı:.;ba sildeti 
:Cendi ıı.vu und k Ç k 1 tur çöktü, mam:ıre!er virane, ıuı celadetkir tedbiriyle gece Sandersi y·-•·· t&llkkilere dU- .... vrilm'" bulunuyordu. &r•lıkça, lıüonbala.n.n tahrip kud 

.~ • a -ı par.ı.lun ko•'- . ;ın -.u yeıfüenn oular a ey- yaptırdıgı" ·"-"" h" · le · ,....... r- ""' -•L·.n· yu"'···cldilc,.,. '-·"~-' .. etin 
du._O ııaşl<lıı §..~kın, fakat hlr lıımlcl<ı lıarekii.tı ltal}·.ınlara mahsmllcrimiz renten ınar'.c ol- ~~.,... ucrunıy ..,,,.!!; şürürdli. Fırka lrarargilu hi.zalanna ~":..uc~<.ğl ıztırI;, d~ ,c,!a • 
-ıevınçle. pa.rnyıı bak•rken. ara- bu ıki genci h.8naye ve vikaye maktadır. Artık caıuınu:a tı:.k 1 cekcir. Balkanlı, Makedonyalı Bu yüzdendir ki &Skeri bilgisi kadar ikmal edilmiş olan bu ka- .. ,.fa feti!ı:et 0 nisıı.,.'.:l.e vüs'at 
,00 d_oın hır sılılh çekip alclı ve eli- etr'.>.k arzu ve hevbilini vermiş, dedi, haydi bakılım yı.llah... Fransız cephesinin cebinden bir I ili' askeri ahltlkı noksan bulunan Palı yol, maalesef cephe istika-ı' k~bx!ecektir. 
e bır ııeli.m Yerort:k tc;;ekkiirüniiJ :lı.Iohm.,tle, AJııııedin kat'iyen Demelerine intizar edebilidı:. Vilmer hiç bir mma.n kumanda- metinde ihmal edilmiş, hele bir MuRAD ~~RTOCLU 
'nla.ttı. bu·er ltal;-s.n dostu buluıı<lıık- şey anlamaz ve 0 zırhlı fırkala- · nınıın nazarında kıymetlenm&o kısmı blisbütün a~.ı.k bı~akılmu;ı-1 !'!!'!--~;.;;.;.;.;,~-:;!!!!~--"!!"--~ 

İtaly~, :ıefor glilraeğe b~J<Ja. !arı kanaatini uyandıruııııtır. ı Ihl.kanlarda ı::ıüstevliyey:ılnız rın diki.~ tutturamıyac:ığı sarp di. Daima lmmıındanırn. Vllme- tı. Denl7.e ufki mesafesi, \!~, ~u ceph:uıc·ı ıle, takdy,; !nl&:ıtı 
~ı, Fakat ııo, bl:ı.n elinin ,.,_ Bunlımfan 8011 derecede İ!!ti- düşmanları değil, dostlan da. !X'k mmtakal&t'da öln:ıeyi ve öldür- re, kwınay reisi Arifi itimat dört yüz metreyi 3$m.ıyan rakı-! bur ~ı ge<;nıck mecburiy-Lın_d<1 
adet paıır.ağlnı ııallayarak iti- fad,. c'1"n bu a;.:ık gö~ Türk <le· çok sürprizler !ıaıtırlanıaktadır- . meyi bir ecdat mirası olarak ta- bakımından tercih ederdi. mı yüz metreden pek az fa"1a o- ıdi. Hilıll·ıız olarak an.edeyuıı 

ru eder. bir vazıyet :ılnıı~ı. Bu lıkırnlıirırı ltalyanlar.rı tıi ci-1 l&r. Dii.ıı de söylem:ş olduğumuz' bii görmeğe :ı.hşmıı(.ır. Üç &ğustos sabahı dtlşman lan bu açık kısım sahile yalda~-, .ki zengin diiı.ınan bur::.yı koıı&-
il!'ada bı" ~ylpr el~ "öyll\yoı"'"· ı:~rine kacLtr nüfuz et«>ektc >,e-j gibi ilk ııavk>tin doğımnıuı tab.ii Balkanlar mii!ıtevli kuvvetle- yeniden Kircı;tepe mıntllkasırıa Dl1' buhınan dil.:<tJ>anın iki bli- rak. aşan !-."I' eriO'i-.e ~.;.· ;::ölle 
l'tırk ?U»ıı daha fa1J.ı para iı;l.-.- l•kmiye;ek kı.lilntaı·n.J,1 , efral m!lllllnioııııe hlarnım ~eçti. GU- yük torpidosunun tamamiylei atnıakta idi. 
'.111<.~ru •. ya_hııt elhvlt-u ti.ifr_~ini ıh'ı1<>-ında, bilhassa gedikli ça-1 olan blr ilerleyi§tcrı sonra 00. j rin ınezan olacağa benziyor. netı yilk,..,Jdlkteıı sorıra mulıare- t&hripkıil", öldürilcil tor.~'ll ate.'ji 1 h:i y·liz elli, Ilı: yUı; melt·ed'fil 
-k - · henıehal bir cephe teeıııüs -'e • A C SARA ÇO ""LU be b ~""' 'dd l · G 1 j > ,.. ~!' aıucagını zıınn~d~rck !ta .1 ~u..,!a.r ıneyawnda canJ.ın bırı ""' . • , .., d.:• a ziy...,., şı et endı. e- atına alının.ıştı. Piyade, ve top- (Sonu: .. hlfa G, sr.tun 1 de 

::-ga.ha. zırlanırken ~··al ... et nı>-1 ço~ do~t temin ı-tmiıı\mlir. "'j~~~~~~~i1-ii\~~~~~~~i~~~~~~~~~~in;#~~~-~iİ~~~~İiiiie'6i~i.l~ .. ~~~-~~A-~~~--~~ .. fijj 
-!e :Y•k~nruu d'.İh'llile r''ıran Çirkin .Mehmet, rC:uıc emin- liİ 
· ,!i an~ M~larııı·.lRU birini letiye daha ço ahb'.'plığı arttır- filika m&yna etmesine imkan am R bir eaeti bli olup balıri) e ne.za.-
~Jar?:,~ardıgı k:ın;ıın ve F"ı;-ı mış, •İ!Üıİ''\!le ı:;avıış ve onbı>.~ı- bıraknuyacak kadar dalgalı H 1 reti mubakcmei salını<'ı'i ve 
l'U k d .9 " .. vu~ M;ıç alar 1• lan'lı; depo m•Jltı<fızı gedıklıle- 'di Bu·ıdan b ~><a k ·i l t ·· ti1 b-ı t/\1ihii"e 
..,,rr lA ~ f·~anlı.;ıııa •~abyvr \'e ı rtnı kenuisine k:u·ijl derin bir' de· duır,''<n göct~lduğün:!ış ef~ . . ~~i;İ~ ·~~pie istihk'lk eı"-
'li)'<lt"rl'::. 'a.-ı da tı..ınnea <;es~- HeVgi

1 
ve itimat iie bağlamı.ştı .. / man k"ptaru'i~ııı ilıt:iyatlı bu: · mL<ti. Fakat ljiıudi ~mir:.i 

- Y-ıır91 •0 .. •. Oıı.:ıra aynca hır de tieace, hmınak ieap ediyvrdu. Bu dıı- (St3l'di) fena bir va:<tyette ya-
·~sın .. \1 i:.,~~1 tiür.gı ne yapa- yolu gi>stenniş; hiç lıir me;;uli- manın biraz sonra Alıruın fi- kaLı.:ımış, eğer A1monlar va-
.,ara Ç<ıl-t>ır ~~iı~:~}-tl'ü . ._Verdi~;u yoti buhııuruy3".;;ıııa, hCISd.p.'JlZ losn dumanı olduğu ımlaşıldı; ,. ( Y E N l S A B A H ) iN B O y O K S j y A S J T E F R j , A S I ., kit kaybetmeden !;!id<'etli ve 
'an da al .. fluııl • rk ! Bun. kit•p.;ız bulunan ellerindeki böylece cıuh:ırebc hitama ere- ket'! bir hüc'tım yaparlarsa 

'raltit Lu 8\rada ıu-~ •la... m~llann bir .. ıeuU>U •a...ıp, sav- rek Alınan İilosu hep beraber • - hayli nahoş görlinmel<te lıu-
:aık bu Jn•lnz.'.t''llY~ a~ .?irik?n maya ikna etmi.,li. 1 gaip (Good Hope) kruvazö- a t. d M h b . luııı·vu;rtu ve aııliral (Stsrdil-
tal hq,ııi "' . •o"'<>ıııııış, d~ı·- Hu suretle hemen het• ge<:~ rlinü aramağa başladtla.r, ki; A 1 n 1 rıı ıı .. r an u a re esı nin dtm>udişliği ol.rnıwaydı -ıa· 
~av1~~~a•"k ,ı ı:~kl kPSelerine ?x..:. Alırn~t (2) in şoförli.i- bu e<ınada (Glasoow) ile ~ r\ 1 ziyetın dıı.ha mlithiş olmı.& da 
. ' ...,._,., ı n~ferl an ıı:u·al_:ı.- · ğünü yıı.ptığı yüklii bir aral:.tL (Otrnnto) kclricen kıbleye ) .

1 
. y . . .. iln bak. . 

1 
mu1.temeldi. Buray• gelmek 

»1\.•l;ı1>1ı.ıar lı. ne Uzatmaga italy~n mulwıfızlll.liyle §ciuin dön~rek (Caııop<ıs} i19 birleş- (Nlircnberg 1 ~ ~ıınale, (Yal- azan • sınuı SOll e ııırsa, amıra · · 1·.aJ uzun bir mesafe 
_Gor,lü'!;t re.IYb . ve işgal hudutlarının haricine mE'k iizei-e ı;cy1·e devam edi- parizo) ya hareket C•lip dl~e!' ( • --J pek .akıline .• ~larak bu tariki ~d~ldlı';"i:u- için ın:ık7nistl~r 
!;zı ku;~l:la.,~ 3t 'tanııs·nda çıknrıımakla; A:ıa<lolıı içlerine yorlardı. iki hafif knıv~zörü, intizar et- tercih) . ettıgıli h_~dc ·ı (Gnkay- makin,.lerini tesviye i~i~ kendi· 
'.~reri biı· !c,ı<: d;ık~~nn. İtalyan kııdu, siıat. ve cephaıı.", mWıim- Ya (Gıa,cow) un (Caııo • ~e.k~e olduğu körı_ıiir gemile· ·v. ço•• rçı• ı diy,enavk. ınh sbyarısıh ıtie tar·eıo· !erine ~üırnsip bir mühlet \'e-
ııtı sl'ilı' rı 1 a ıçmde bti- mat lru;ıtılınakta ıdi. Bunlaraı pw;) a veıdiği ttlııizi terclime rı ıçın dent·'.d" btra«ını~u. er anı ar ıye eye a- rilece'>in~ muntazır idiler. Fa-
0atn:Uf, •l·L , rıave ccphanel~ri bllt\iıı ge•irı de cıı fo;.J""ı gene y<ı.hut (Valpareyzo) !ima '. Bu hafi

0
'f
1 

knıv)azöricrin o 
77 1tından ta(Fah lklandl_,.~ _nime bu- kat ,;ziyctin :h~va. ..ttiği müp-

ıne do\.! .·mu 't rayı da ceplP- Çirkin 1>!ehmetle Paler Alıme- rundan aıdıt,;,. malıiır.at nelicc- esnada ( aecow ile (Otran- unw-sa rıp etnı.,..,.e ı a o- h . tıo binaen ami!·a.: ma-
Bu ar~:'-

1
• ~. u:. . diıı c~bin,, girdikten roıı.ra geri si ola. rak Amiral Fon (Sepee) to) yu faharriye de memur e- t lıınmB uştu. 't 

1 
.. _.,__ ,_ "- k~~~:re an<:.'ll iki ı;aat bir 

•tursa onl~ kı uç sılAlı ahn kt.1.ı.a l:ıo.ıu da italn- n"'erlerı· bu c·v--'· b' t--'" 'lı dilmiş olm,Jan muhtemeldir. nada " ngiltere donanmasının u şeraı a ,,.,,,,_ anıu.,..,.,, . ti E" bö' 1 
<~a ,_, "" ' "'"" lr ~q;ulZ Zil'>t Si ' perışa· nisine!,, diye idacei İJt• -"·'-- ihti n•ı- akJ mUJılet vermıŞ • 'ger f e 

"I ke_nd: g,~ ·'·kvl·erd.iği kurşunla- ile gediklil~ıi ~mda pa.yla.9ıl- (saffı hvn aetinesi) oolwı<lu- Amiral kendisme lnt~'aıtde E'· _....,,. .•.. Y.....,. Y aşması olm'"l"dı netice hilPbiıtiln 
,., '"' "'"ile tn k kta · ı· - .,_ -. di' yı··m· doı·l 0a"tı· (\' · ., da!1 tcklifinı de reddetntlş olup pek tabıı ıdi (Gnayzenav) se , .... rur bıı· lll"' ~· _ •. uza ıa. .- ma . 1(.1. 'ı guu""n RİJtıhel~umioti, Amiral .·~n _. 1 ' ":-a :ı.p .. - . - b ·-- . caktı 

' -"'~ ., bU ,., •• ~ıın" •• ·11 _ (Kov"ın) sını • ıuo) da geeırdıkten sonra tarzı miikiilemesinden, hayat ve finesiy!e (Nürenberg) isti''""' aş .... oıa : . ~ır kı•c; l~l:i'<awır , .,oı-~~tı. Hele iş;;3l devresinin ilk ay- .,~.. ' zif · · pek nn"uk nih: et ~ (Gl ) le (Bt lol) 111'>-
lıt ~il~lı ahın. an OıUp bıtiveren !arı gcçtı~ten sonra İtalyan fmdaa tttmiya ettiği. (Formi- (Mas - a - Fuera)lngya gitti ki: bvazı e:;;runhakk ,....,d bir .. ~~L için ileri ııevkolunmuşu. Bun- a.scow ı • ıs .. ' 

bo -llluından _, 1 . deb' . . , _ Bu esnada u~ •Uiz ~misi u ocab'l 11.1 a, ... ......,~ );ar ilk hatve olarak tel:ıiıı tel- finelerine dera'lı."<p .anı. sıı.r a~ 
'.".,_ mlıo~ kı' . son- ne.er ermin bu Ç!'Şit hırsıılıkıa- 1 il) den. _bın olauguna ka- "e bu'tun" silr'atleıiyle ·(·F-'k· kal)lelvııkua dlıştugu an. !aşıla· gr-af istasyonunu top a•-iy· için etim tutmalı1 :.ınırı ve.ı:d-
dp götiiren tta"11

1 .lll'_.aba:ı~ çe- n ve melr·kct d:ın.ilinC:<! vaplıkl.ı.-1 naa.t elnıışu ve bunu ı u "" Filhakika Amir"• f ~s k (Gla ) d l ı k \a neccn s ' ı d• 1 • . n oorı-.eı· ıa ı) da gitmekte• iditı-ı· .• '\.mır:ıl bilir iıniş. · . "". 0~ le tahrip edeceklerdir. dl. F~ at .. ~ a ms' · 
"a imb!lir kend;,; . on- n ııal") o ka·lar alip yü.ti.ımiiş; hi"· o ~.u,:;u hak. ı,ı:ıwı eo<lışe fon (Speel b••• !'ıeçhııl ""OOP· (Spee) nin m. uhaı-cbenın. ıp. ti- (Falkland) ı'r.uet mevkı·ı·n~- 8 Dei'ltnı tamır ılc ugn.şr.aakta <>-
-aı-.. ""Qtı. Artık 0

1nı _nasıl kur- o ck;rcc·e <,1° •.rı.ıı. dan o 1mıın,,tı kı' ,ısel.tı ı r:t.llO ı '""ılı - 0
- denizi .,..... "" ı 

:n!ir';:" rııwını Alla.h yapt.ığ'.m t:ı.h.ıukata "" tuttııg _, y~r !o.tulı" ·r~'-- 1 .ıruıaı: an_,, .:. !erden dol:ıyı (M:ıs · a Fııera) dasından beri cennl'. a· kinunuevel saat 7.50 de görülen lup iki saatten e.ovel h11:71r ana-
~ : : :7 ·';"'1: 1

" cr:esı_ guuu limanında !:ıir ınliddet kalar:ı..1< d'.•l 'rı arı:.s~da ilıtıfa ve şa- iki sefınei harbiye bunl<ır idi. m.ıızdı ·her iki makinen a_~ık o-
Fakat bu . '·' notlara göre ii..iet.ıı lx.'<1-::wava ' ıııınıı~. ııoylo :ıa"'1yonlu. zaf ..• _,.. ve ond . tif şırtına. rolunü oynamasından, B kın ilk' 1 'di Anıinıl lan (Bristol) iee 11 e mdar 

'"yle .. va," uyı kendi oVL aa.1.ı]..... bu'·t:i- İ""y·ı'" .... ~, .. "Bizim bu gAnu·'-'e bı· . erını ı..cuıı.ıp . an ıs a- .. . .. tik k lar as m enmıe ı . .., . ti• 
~ gor .n Zek· B '?- - ~ """ '-< ......uıarı a ab· ,, . .' ' .. .'! şey deaen istinkaf etmış, &)'ni z:ı- duv~li mutte anın açı ııu (Stardi) akşamdan evvel kı- haı>:ırlanıuıuyacııgını ın:u e r. 

ılıitığu gıbi anı ~ ey nasıl bızeı ve •c•hizatı inııana. hayret ve ~Jl ılme1 hl,•o'm
1 

ıız mıışkülduı:. manda İı,gı.ltere bahriye ncza- da ne kadar kahir bir faikiy&- yam etmek fikrinde deı?:ildi ve bildirmil;ti. 
iz ki sinem~c1\,ıtL~ ise; şiluhe- 1 ddıı;.;t verınekteı_lir. Çtiıı.kü 1- ..,.ger nı;ıuı <>r kuvvctlenni · te aı·k bulundugu" nu iviPP · " .. ı · kö-
. F "•OÇcra da Mar •·-' e! 1 · b mu·etftnıı· .... , 0n··'uı•·a .,,,__ reti de Alman mm·,tfaın.v" - m. ı ... J- bugun" !erde o kadar mliheyyiç Muharebe knıvMoı· en_ . u arantiyc b<ı Y 1,,_ • ..... >= n er ermın u hareket- ' "'~ u , y!.WJ.l on 1 · 1 takdir t' anı lı 'Clu h ez lı 

>lacaktı. 0 wı. 11nlatmış !eri sade sHiı.h ve cephane gı'bı' la.rla 1xışa. ıka.ın:u i"'"- ' • tinin elim tesir en a bndn, şü- . ': .ıı;ı . . aşı yo_r · ve fakat yanlış haberler verili- nıll.r alma ameli:;:esini m ~-

1 

.. ç ....-. . ., mu! ve mükcmn.elıyet~.e har- Şımcli lngılız haysıyet ve yordu ki: l:ıaret istasyonunwı tirmc.nıişlerdl, f·ıko.t ırnıumı 
ra~~~\N~r2nın bu manza- = mallarnındainhisar elınediı:;i, Bu so?Jerde!' a.'\ı!nıl Fon bin baş!angıcmdanb<"ri tn;::ilte- ~e.vke_ti bahriyesme öyle bir verdiği habere evvel emirde 0 y.-tle "demir kaldırma$;a bazır 
1. ' • 1 0 nıa.eı on·ı ltaıy İar j . . nn aras emir neferle- (Spee) nın fr~ı4N'C ~~iye _ne· re tarıhinde misli görülmemiş mu.thi~ darbe vurunca bunu derece ehemmiyet de verihnem~ olunu~~ 1 işareti verildi ve b-:ı.&t 
."'kımmdan muazzep ctm· an . nruu zabıtlerine ait eşyayı bile :ıare~ + pJSnın.n kcndfaııu faık ı;umLLe faaliyete lıa~':ımıştır. serı hır cezı:.. ve .. mukabelenın ti. sekizbu<ıukta "muharebe~. bo-
;~».rkiye !llrf bu e:ıikle ııö;f ~ 9 llaUıkl:ırı, hatta tavla ncfel'lı.> . kuv\e::.e kryı ınuhJrebeye mec- İşte bu fa.ıı.liyet (Falkland) ~p edeceğine !fl!Phe edemez- Filhakika kumandan sı-fuı&- rusu ı;alırup kömür alm:! ame-

. G<lya onu ikaz ed~rek er..._ rinin tavl&.larda.n çekip çekip ' bur etmek u:ı:ere m_ınettep bu- zaferini ve fon (Spee) kuman- di. . . .. . si iç limanda kömiiı:· wınaklıı. ıtyatınıı nihayet verildi. 
Yan &.$kerleriııin yaptığı bu ~al- esterleri s•tılığa ÇU<ardık!arı lun~cıgıına 1;!1andc!;'1 ıı.nl:ışıJı- dasındaki Almıı.n . donanması- . _Fı1:hakika bu oyle hır darbe 0 kad!U' meşgııl idi ki: lst.aa- Bu esnada işaret ist~s .. onu 
'eıtotlerc mani olunnıaııını t ~- göıiilıııektedir. Y.or, .fakat eger s~ı harp Et- run hezimet ve perişanlığını do· idi kı: cıh8:'1daki donanmalar· yonda.ııişaretalnnşolan (Gl2B· lodos tarafında daha bııoka 
\;'~~IŞmı~tı. Fakat Mark;~~ (Arkası var) fınesı do İngılı~ filosıyie bcra- ğuracaktır. d~n en eskı ve ş.7vketlı olan cow) sefinesi na.zarı dik!ati dumanla» göründüğünü bi!dir-
Lefsirde ~ka yolda tclAkıq v~ ber bulunsardı smira1in ıııu- F lkl d M b bır donaıunaıun butun kuvvet eel i in bir top atnı• mee- . . • t sonra da 
)lllPılnıaaı ."8.ır etnıiyerelı: llS!l (!) Alıt"ede bıı i-Yrrıin wril- harebeye gınp ,;irnıiyeceği a an U a• ve kudretinin tez:ıhilr ve inkişa bu: o~u (1) ::r!tr l çey~ -~ eni derııh-
;iizumıu oı:P L'dcn ve alının.cısı 1 lllP.&·iıst· Bebep, rahip Patera g:- hokkınd& bıı"Şey anlı.yamıyoruz. rebesi fıııa sebep olacaktı ve amiral Auıiral (Stardi) nin tam te ~ vf.zı ~~t !!efineei 
ıhma.ı etm~ti.~iıı \:e.tedb!1·leri bi "'""'" "!' lta.iyulı, ltaıy<m ~c~k. har~ka~ı nıütea.ki~ !o_n (Spce)_ nin (F~l !I' vakti lazınunda (Faik - . e '~an_ geı;ti ... (Kent) e 
.ik ve ilk "l.l.nd tın ıç:n şıtr.di- ı c~ı.: oldugıınil ... ,Zatmak içiıt- oyle bir tehliııey:ı goze al.maga. 8 İlkkanun ugramak ıstemenıesı de ıhti- laıı.d) a vasıl olabilmesi büyük limandan aşagı . di methale 
>'Üııce vardı 

0
• ",Y~lm_z bir uü- dir. B•; 811.retkı __ 'l.,ıtalyıılılıır şo-. mülemıı.yil bulunm:ıdığuıa o.e- (Kronel) muharebesinden mal b;ı miit.aleadaıı. ileri geli- verHen ~nıat şı~ed ) 

• • 1• ı "'"''- '-· · fı;r Ah>ıwde kıı• ııe ıwfrctleri.ıi !filet ediyor. Alman fılosu mu- sonra amiral fon (Spoe) (Va! yordu. (1) O<ıncpus ihtar toınırı.u saat demir~ olan o:ıya 
~~'it etnıek,""·· .. u .,.-y:ı 1 ihsrıs etııı.i.1 olr:.aktadırl<ır. ,.

0
• harebeden hiç müteessir olT.a- parizo) limanına girdiği za. Şimdi amiralın yegii.ne ça- 7.50 de atırııştt. (lnuiıı.ıtibil) ;,. sefinesine iltihak ~.P d~ 

(1) B •'k" 1 kat <Jıl Jwkild n•n•-~nt•- bıı mıştı, gemilerden hiç birinue man, oradaki Almanlar tara- rei necati kaçam'.1.1: yapabUnıek i§tıret jurr.alında t-Opuıı 8 de nı tar.aut etın.:k ıdı. Ayuı zar 
·" ... .u ,., ayeı~ m;;,,, • ... "·/" -""~ ...-.-. eh . tli . be ktu "'-'·"" ) .... ((' ) sef' . "' "•1cn beyin .. ..., 'U- 811 :ıe ""'!!"',""' çılcuıca arttk eınmıye ısa t yo ; ve f.ından, kazanılan mll7Afferiyet- idi. a._,,,, m11Jıw·rerdir. (Kent maııua t•nopus ınwı, 
ltoğuııııı.z bi ~ur"1'1 bııııı.11-' 01?~1ra 1oa.r,,. i('lerituk duyduk- söylenildiğine göre yalnız üç ten dolayı yapılmak istenilen (Canopos) ile dıı.ha bir i.a· sefiMM11ll 8. 8.10 elemimi! ~rıı- (Cnayunav) la (N;n....<>.!ıerg) in 
'im z ki r"' .ı YC><e mı.ı..ı. kı·ı ha ve ıwıfretlerini besle- mecruh va.rd.L Bununla bera,. ihtifalata ve şenliklere müma- kını sefainin (Portstıı.nlı) da t1 ııerilmiftıi. Urmımi (dmnir 8 mil ve dU..man i..ısını klllliı:i-
~»ıi. ~· Beydoı d: ·ıl<J'!Jerek ııot ı" i..e <ie1ırım etm<.il;,r .. Muaz • ber amiral harbin ertesi günü naat etmişti. olduğunu da. biliyordu. Bunun aJonıağtı lwızır oıt., ~e!i aut niıı yirnu ooil ınoısafPde vldu-
tl'lk ~~~~. aıı!a114ı e.-. oııı-1 ~ .:::!, d.e /wıyırla yôd,e _ 1 iki büyük kruvazör ve bir de Amiral klüpte bul~'ıı es- la beraber, eğezo Alınan i.leem- 8.1,f. de 11erilrnô§w. i;unu bildi,-di. ( .A.r'/ı:IJS'I var) 
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D ye b:\tMh. Aliı;o, MoU.-eyı l 15 1 
tok s rroişti. EWıdcL .gelse kal-
lıp Mollayı kuc:ı.kb;..u:ak öpe- · lııeserok Qb_..v,;şlar· 

Molla.uı.n ycgan(; n. ziyc.ti ve 
her rellliva.ııa ÜEtünJiığü -yalnız 
ustalığından :· ret değiJcli. 

1 
(B•ı tar11fı 1 inci c, 'adrı) J 

T ·, eeıaccL 8 miJ-;on ton -pet 1 

ka1cletin Sırr1arıı terki n.-
~ mertliğe tıa311hr ve dl. 1 Evet Molıa, reı,l·a1Ade usta I 

Vt' icır'..çı bir Pdıımdı. ~ 
Mollanın en bUyük meziyeti her 
tara t:tn !l'Ül'CŞÇi aldnğunda 
idi. 

r<>ı erir. Bu, büti\n Britan:nı. 
ve mılstemJel;eleri ı>e:rol istiiı
sa ıu:ir iki ınklidir. R..uıen pet
rol· an ü.zlııdır. M.ı:ıul ,-e K r 
·üJ· . eri iki = boru ite 1 
.Al:daıili'.e uıdililmi§tir. Biri İn· 
giltereye. diğ6ri Fmnsaya aittir. 1 
Fr Suriyetoprakların:ı. 1 ~r Btını.ya geı:ıen temmuz 

"'Tw. ~ei hal,, yaznıak 1 r--
z:ı.no!ur. ,.ığıı v·-1ar, lrolay d ~ Yazarı: wu:la 1n,,~in 'p t 

ean rir bir aılıwi4ı. ..1şıe. A.dıılı Halil böyL bir 1 
.Mol.4 biı- a~ bİr ynk= ıidım:iı.. ÇoWi: :Mollayı Un. tıp-

111.eyuau y=dc do~tlc... A- kı bu. haemıl n gı1Ji eıerelt, 
da ya kbpct bıılııı.&k ia ,ı:n~tü. lmıaalı: yen ;i:rl :ıı:ıwnetmiş-

ğildir. Bir •ah= lıap.t:nc.'.l lııı- r Lİ 
zan ~"" ı · r:--ti.: ı gUrimen 

noktai nrum.rdır. Halı:;ettığim,,;ı 
kltdlmınıllharr.imı.eıgöre cilİll 
d~vleti de kale.arin oırplı ı, 
bıult>ı iması mUtaleaJ'lDM!a ı.
lımmuş. Halbuki ktanbuld:Ui 
t.,,g'il z elcisi bı rıforı:mıa •"'" 
di w "klif eylcdığı protok' 
'·'l'ilrkıycnin mü<' f:ıam i .& 

•'fı'~tbüliiilam, Semcmli'l"e ve ~ 
ba k:ı:le!e.-inm Tlirkler cı 
i;m;UyJıııu n r.lzeın oldoJ ıı \&
yuı devleti aımna haksao· 
niye . .. ı fu:run tl1:nıiı;ı . l i . 

. .kendi gibi iri p;ı~a.nL:ır ti 
•ep meydnndn güreşiyorlardı.\ eA.c1alı Halil, yıı.rını caatlik ,gii· 

Nihayet, Aıfalıya bir kispet ~ Çolak McJ!anm ne .de
ııydurı!ulac Bu sur tlc on daki· :nıeo !8Üll ve m:ını;ıvmya ı;'&lmez 
bdruı fazlıı Jıı1cılla, meydanda ~ aezı.nişti. 
1ıir ~ bir yuk&rı dal:\8tı Ailıth Halil, Çc.'ak Mcıllaya, 
)im Ye gör:~. btr ŞK'/ yapamıyaca,,,~ anladığı 

Hır:t"Ji, bcı!ıaın y:mırıdmı ayrı- 1ıalde lwlıalude cür'atlr.U oldu • 
lırkcn soruıu;ıtu: ğıı cUıııotle hiç bir ....ıat yılgın·! 

- O:;kro, 'llıımlil!l ,keıilmediı lık g&ıt.mniyoMu. 
J'<l' lışak güreşi, iki tan.fın bir 

, .-eve.o vr: ~: birine kıncı hücumla.riyle de· 
·- H:ı.mJo!m;n iyiyim ü..-m- ,.on etmekteydi. Bi:luı.ıısa Ada· 

11ıc. gn yerine otur e ,Yt'Ct!. · oetiD hlin.ırehıroa blılıınu 
Dcmlı,1.i. .Aliço, ilJ:ti1sr Caz. ,.....Uu. 

qt.u: 1ıLllia, Aib..ın.'ll hl\cuaıl.ınnı 

tiF bu iri.mi~ , ~. ta.kat, çabmı geldiği 
( """'lr .ce~·ap ve-~ ·: zaman o da <'Jl'tmll g:iriyordıı. A-

- i:>lak Moll:::.ıun bıılıasl.. dall llalil, Mo ya eleMC ve 
- Ya.. eo;. r.il%Ql., al riıı. mol- tırpan 'Ytlralllryordn. Ç(Uıkü, 

1 T •. .. •• ı .... ,. ,,_ ~ L--t.ı. . laya. • am van.. elKIUI ı .... o.._. '"' ...... ,,.. venruywıiıı. 
isttme'di d~ mi> Fakat, Adalı Halil, Mollanı.'l 

- Ifayır.. ı, tırpımlarma hoyuaa düşüyoı-. 

- l te, ııehli an aı:ı:ı • !er, du. Molla, çzpraşık bir !!Ül'eş-

uıı .. d<'di. la; <lYUDll ~ · ,'<m!ıı. 

Evvelce de ya.ııdığun gibi 
:Wolla, aıığtl3:n, soldan. ı;rtada:ıı 

güreş t.nt· tıllecek dercce'd m .· 
hirdi. 

N::.ııı.I sağdan g;ireııiyoı;ı;a, 

so:ılaa <!:!. }-ru Jru'-vct ve ıııehc.
retle güreş tutabilinli. Orta-ı 
da"1 da ayniyfo gilre.!iirdi 

l<;t<-, Mollıuım lıu vasıflıırıd! 1 
ki, d.a!re:ı Jtıırşıııındl!.lı-i ha mmla· , 
nnı • .. <;klil vk· ~ Jro· 'it -. 

:ı.Ies_ıa, Adalı Halil. yr.mız 1 
. •ğ taraftan ~ire')en bir güreır 1 
çi olduğ11 cihetle biiiliıı ı-n ... •e-

tini ve müuzenesim saj!cl2n a· ! 
hın adı.ımdı. 

Mc.Ua, lı =ıI!l..ı yaı uz saı:-cıruı 
güreş tuttıı.,~ Ye .>aiivazenooi
ni de inıradı:..-, a. _;llll "eı-.diği 

cilıel:le. dCroa ~ zol.dan f,i
riyortlu. 

An~lıyı, çı!dırtım ve aııabi-
lq;tire• en mühim meSö>le &1-
lıı.nm .is.İlle ters ı;elme~i ici. 

( A rkaa ı.ıııı) 

ba !.. Se<ıin .gğiuıı • · •

1

1 c:i a!dıığımdan oy le kolay kc • 

Ad..lı lla.l!l, Jt.ı.z;ın :iibinc gtt-. -------------- ı 

p ti.. Yıığını tazckdi. El.İlli ~ü-§ 
•il sildi. :U:eyı:;lıuı.ı!. gcldl. Moil,._ · _ 
tek ııiiz bile )'le::ıOOi. 

Güres tekrar ayıı.!ct:ı başladı.\ --------------------• 
l:<.i pehlivan ı;cne dsi gibi 
hızh birbirlerine girdiler. 

.Adalı lialil, e.esa.I'ııtilı.i 

em:;ı miittin ;mı. -----.----..9--------
111\ ııücum ed ~'· Famı ı 'r k . 1 t •ki ... , . n i 
~{ :Yoll:ıuın ı:on ~ar:::.~EiyJ.ı .,,, 1. .c. szm . l a l, rer ev-
bir kere .d:ılı& .A - ki,I .. l M 11 · . .v·· ··ıı- .. 
lfolla. ı;;ör'JndU~ii g!i.ıi eğildi • n a ll ımı, J. uce KU 
Baddiııdcn !atla 'tııw 1i ve çır j 'T9 • • 
tin idi 1. ıcaref ı yendiler 

Adnlının lti::pelmi ~>tt 8'l • M.arif Vüdürliiii,ü bı. '11.f.ınd<: 
tir:ıze!erıui .. :mek, ol 't l:ç:ı j ~rtif edilen liscler a a.11.Rdııki 1 
talırazmm bir rxn~=·ı lii icti. futi>oJ maçJanna dün Be,.;iktıı:ı; 
MO:.hnıı.. h<ıki: ateıı p , •n Şen.f .stadında dc,·aııı ed:ldi. 
bir me:ııg J:.ı.dar ç"tin ve ke•- 'l'akıılaı 2 - kfflı:L"J 1 
1.:... '"'. İlk mfuıalıaka Tıı.ksim ile h-
,..., ""' tikli! V88lJll1a idi. 
C~, Jav.;ınr.ıa g, i:;ı dçğtt-, ','4KDU,IB: 

di. Ç'ür.ktl, y.ırıın sadlik biı- g\l-

ı 
Ta:aıiın. Asaf; Melımet Ali, 

:reş ne A<lalı i~.iıı -re ııe ' lan:i; Kııt;ti, Kil.mil, Feridun; 
ie' çok &a.y!l ..z• 1 Cuşa, lelcse'.tlr, llilıDr, Calıl.t, 

Adalı, db eıı&t, :ıltı bUQt.k ıııı.- Xenaıı. 
-• d -·• - .... .;; l "~- 1ııtikm; Fethi; Ekrem, Şcı·cf; 
... arııı~ " . ..,c ı~-ı Bıirlıaıı, İlwın, Kemal, 
ılı. Ve, ama yım• pelıilvan !.ııstafa, ;:uii, Tarık, Refet. 
ol:r.otruğı ll;in :ul 1 Oyumm b:ı.ş!am•sile il tik1fil. 
kırat"< ;d-P.Şl ur.:ı.ta.rak m:ıt,iüo \ ıta:esine yerlcııcn Taksimi' rin 
et.ııci?.ı ~::.1l. ~ anlarda ga!.ibiyete ula;ıaca.k-

A:!a.l.uıuı. Koro Y usı.Uia , oları lan ~~ .tnin ediliyr rdu. I'ak .ı.t 
g-İlrt)I. leri !ıeııcen eka<r.yeıle. kaçan cı-k :fırsatlar T ·m-

• , T lilerl bir tlirlü gaye!>ıTlııe Wa • 
bvg:Uı. oo !ı: a ~ · \" 1 tı.>nıadı. Ni.'ıayet 22 inci daki -
her gii~i <:ıe heme::, be en beş .!<ar.ta ılıir anı. paqnclan iıiıtifa4e 

ııa:ı.lteıı *''\~ det, :l.i.r. ı len Cahit Taluımıe ilk gcl\i ka.-1 
i{ocn Yusuf, çek !~ r v .r.andırdı. Ve de\r vaziyet de

a .ı .:em• =-da da akkıı1 ve b"Oi ğiıjmedeıı ni" yetlesıdi. lkinri 
dewcdc kmdilc!iıı.i bi=z topar

olduğu .ı~n ı.da1 • ne k ,)"811 tstiKliilli~ oyuıuw. mUte
r,addnr:ını; · .~~ edt'rre o da V3.Alo bir .şekildz cereyan WJ>c. 
o -:c mı.k.0.l;cleden g~ri d11r- 11ini te uin elllkr. Oyun her -· 

>- tcrafın lo.ar~ ıaltınlıırile gc-
rı Zw, 

<;erl: Ta.k!:i'ınden 'Ken:ı.n ~le • 
Hat.ta bir k Kooa Yu- tıfi ıla bir qUtıc ta.lmuı.-a. ik:w i 

ıruf, Adalıyı, boyur..dı"'Ukl.ı bo- grllü bız:ınclırdı. lctikl!ll.i!er • 
ğa bola 'll1M!?IOo' etı.ı.i~T;. H~- 1 
ta, u fe1iui lr=.rek ;:ı. !:irocek
ti. 

oen hT dalril-a a Ke 1 va 
sıtruiile bu gole ~e W.."'l'. 
Ve etice dc;öı;-meCe:ı. ~beka 
2 • 1 Taksimli!~ Joh:iıııc blt'ti. 

Ahali, Gaem>o meycla- tynl 1 _ :ti 0 
DA vr..imllrttiı. \!.?!'&, ıı!.üe, A-ı Güniin ikinci milliabakal!:I Per 
&.l:y1 Jfoea Y ıetirı-len J t.?vr.lyalle a:lll'm Lra!lnda 
" - 11.!:rJ.g"l...rdı. 1 ya dt. 

iö'aKat, lt"1. ha•: daha z;y.- ı T/JDVT.lR: 

çıkarmt.k mooburiyetmd.e ka.lı.1:ı. 
oyun Pe;:te,-.iyalliledn 1 - Oiis
ttiinlijğii ve kırwzı küır.e ~
pıyonıı olmaJmw H0-1lll eNi. 

Yı'" .• .. J ! 'ficattt 

Son maç Yüeeillk'.i ile Ticaret 
ar=da yapıldı. 

TAKIMIAB: 
Yüccülk\ı. · 'T 'ıa.l; Süleyman, 

M tiıat; "Ke'-'"I, l..!elfil, Necdet; 
Kenan, llazhar, Selim, Misal;, 
Nihad. 

Ticaret: Orhan; ' ıı.b:ı!::ı,ttlu. 
Adnan; Şuayir, Beki:, MUI'l'd, 
Muzaffer, İbı'llhiın, ?· v?•t, Su
.ad, Mozaffcr. 

Oyunun ba.şl:ı.mıuıile Yüceü.ILil 
hil.kim.iyeti ele aldı. Ve 19 wıcu 
&..kilaııda l!ru:hann t;Uitile ilk 
sayıyı kazımdı. 25 iN da.lıilaan 
bunu KeııanJn attığı ikinci go, 
takip etti ve dt vre btı şekilde 
bitti. 

İkinci devre baştan a.ş:ı,."'.1 Yü
eeİill:'illülerin fuıtU..-tl~ü altında ı 
ge<;tı, . t ;an b:r QGk fır-
:ı.tlar gol adl mi nrtırnıalanna, 

rrıllni oldu. Anc~k Nihıı.dın 25 ın- ı 
ci dakiknda y~ptığı sayı ile Yü
celiilidıliiler so:~dan 3-0 ga
lip ayrıldtl:;.r. 

ilkbahar atletizim 
m üsabaka!arı 

önüınüzde.ki ayın 27 siaJe .ilk 
ba!ıu :i.tlet.izm fi3eba k, la 

baş1a:sac:il.tır. Bu hareke leni<? 
kızlar ı..r.'.lSında yapıl:ı.eak olaa 
ıoa-.. H yüksek ve glilW atma, 
disk gibi ınüsahakılara i.ortirak ı .. 
çin 1'0 a ya.km kız apo!·cu 0 a
zılın.ıı;tır. 

Ad.1.bd:ı idi. Koca Y u:;ııfe. Perteftiyal; &ı.!.l.d, lllaiıı Sa. 
bi.:· ı;ey y;qııırıııı)>mca işi .j dettin· ıı-n. SaWıa.ttiıa, 1bn- Dünya ahvalinin son 

,._ IA.ra hir:ı ~.rlı:i, Veysel, Şill ... .l, F\.>t· durumu nakkında 
doru""'' tu1>M hi Turan. on erans 
~rqı y,pa-:ağı!>lll • ~ kırıcı -mektebi; 1mıst; Ni· l'te>yı>ğtn ,.v· len: 
bir dov~ ~gibi I.~ ya- 1la ı, VlUıid; Suphi, Halil, Fethi;) ı - 12 nisan 9i1. eumıırlai 

o:..fa. lsınail, ~üııe:fiııı., Hilse)'m, p,\inü saat 15 de evim izin İetiklat 

d .be."i petrol verib~r. I 
ir:Jıta it?" haftııda:ıberi bir t.a.

lnm 1'.J:.diaeler o!uyC!". Hültiımct 
d "'i . .tı. Iinıl . i kaçtı. yeni 
gelookrin lı;oy:ı mill!ye~er · ) 
lerder mfiı:" ··op oldıığu ve -
ı;iliı: Wdm.'yeti.Le mın vcıımok 
iste< !eri ııüyl ııniy"'" • ' are· 
k 1 b ıg · l~ en milhinı ma 

" r• Irak patoileriiı • ı 
dca 11'.clJY..ını etmesi olacaktır. 1 
F· kı:'.: ı;imdihlt bu tnaıı.ayı rı:kar· ı 
m!ya ınıl±'. ve nıahıı.l ktm·. 
Eaesen yeıı.i l:ıükilmet.in kat'i bir! 
teşei::!.-lile :malil: lduğu da ma-
l" . EŞJW:r. \ 

Iralcn 1ngi! .ere ile bir ittifak 
muahedesi vardı. B Tağmen, 
l ... k 0u harbe i ·fuııi. Ptmıımİ§· 
tir. F I:raktaki Alman ''e 
t~ll= nlı::.fua altına alın· 
mış!ın'&. Bı.t ciyaaırte muh lif <>-· 
lan ve- lııi.ı ··k d\llım:=ın>İııgil· 
tere oldu mı ıı3;-'iy~n hı!' lılo.r 
eksik d~ i. .r.ı~yor ~, bu 
mıılıQ ı fl er h!r üıtümet -dar''3Cffi· 
le ~}kıe goçmek istemiıılcrdır. 

halı ıi'trolli Mwıul ve Kerkü1• 1 
ten 900 kil:ıınetreEk boru ııe 1 R:ı.~,ııı. indi~i zamo.n bura<la 
son dero.."e ırıodcrn. tıısfiye hane· j 
lerdzı ge<;ı:ıcktedir. Suriyeye gi 
rerek Tral'>lu;ıa dökülen borıı iw 
Fra.nsaya petrolun yüzde Zl ka
darını vernı.ıı;rte idi. 
Hayfadaıı petrol vapı.rları 

ı.wııarı yakın ı;a.rktaki İngiliz 
orı!ulıınna, tanklarına, tayyu-e
krlııc materlu kıtıı.larma taşı • 
nıakla.rdır. 

11'&1:alı:i bijki\met ~. e
i;e?' •ahıı.z lmk miY.iyetpen-erle
rmin et.eri ise petrol h.ugıısır ::Ja 
bu yeni hül ümetin de lr.gi ere 
ile ıı:n'lı:.;a<'~a şiiphe yoktar.1 
Çünkü S<.'!le'de ~ mi'yoıı ton pet
reıu aJat"a.k ;-:ilt.erc:len başkP. 
müı;aın. iJi · f>YC\lt def.;l
>dir. Almruı.ya "ft 11aı;1 bı.ı t>et
role u~ bdıu· = :ıtslar da dc-J 
nizlere b~lrim olmadıkları için 
cldt> ~dem.erler. t"akat eii:er Ir:ı.k-ı 
t:ıı.; &- -·~ıuilttc İngilterenin 
dii'!'ftW'I' rol "yıuı.m'~ pet 

ı lru. ~ dan lngi!.tereyi 
rnahı u·ıı etmek is1 i vece ki erini 
tahn·n cdcbi!iriz. Vükı:ı bu, İn-

i' yi halyıımn l d~ Al· 
'r.f'lllın iınllm"' dil .. ez. Çiin 

kü ah;;:,, Amerika senode ;.50 
mih tem pı;trol verir. Rakat 
ln'!i terı:n.in başına )e:ü ve nıu.I 
vai~ı--ı.t m!işh:ülat c;ılt~ı·ır. Bun •

1 

cım ibaret. 
Bd..;cl Safa 

~-~ ~~l'VV'VV"VV 

HAJ_K .... V LERI 
in ·ı .. z t:;. tırosu 
hakkında bir 
~ınfer s 

Del, sa:ıt '00.45 Enıinimü halk 
evimle hı iliz piye& muharrirle· 
ri.uderı • Derci' Potmore (İn
gili:: 4ra&ı ve Anglo • k.son 
tiy... ;o) 'Q>eVzWu bir iro!ofe- 1 

ran. ,~ırr. - ruere.nttn Ş('h 
.. w:rfa 'fr.ı;:'lı.!C'rle kıhh:rlık' 

lı~· talk hl •i lıy;ı~ bulı:.11L1U'J· 
tur. 

~y Dı!rek Potmore biiyük bir 
alaka il• ilinlcnen nferans;ı 

ı:öyl" ~tır. ı 
·•- Tiya..'ro İngilizlerin. ":Ya· 
"~ • LeıSan beri m ·· · bir yer 

tntt ı.ı,i:bır. !Iattii. tıimdi, harp 

1 
zam-r.nında bile rolünit oynarnak-
tı.id.'I'. B.ınun se:.ebi.ü o '<a.lsr 
sakiA ~ tr.giliz rı.ı.ımnda. I 
nıevcut ayette, ayw::am.anl 
da tiyt ·ı hayı:ia. tııtuWı. 

bir ayna w birbirimizi ı.nci 
den kıu:.mlan.mzı gösteı'cbi e

siııde ar-k !izıladır ~· Koc<ı. Yusuf e .met, llaci. 1 cadoh<ıiııde Nı.ırziya sokağ 4a. 
ldl\te g~".erek :.H.lııoıJl ğ- ~ ~'y'llliter k~zan - Parti binasındaki tem.."'1 salonunl 

J&UŞCU.. ..\.ıWnun lıft'.Jhı h«Sllli - Clnu;;.n takdirde l~.Jm küme • da "Dünya ahvalinin son duru
ları onıı'lla gilr.,..e -"Llrlar. ıı;:ı ::wpıyonu olacald&:ruirtan o- ı . . . 

~~ • vunıı bfylilı: bir~ başla- 'mll,, mevzuunda Şişli Halltevı 
_.a.;ı muJı~L-ıc..k b~yı, 1'.1- dılaı-. llliteaddit t.clılı1ı:e'i nlwı- rei&i B. Halit Yaşaroğlıı. tanıfm· I 
np ~. •ltı yt.'di "8.at git· ıı.r y.t!lblanıa da Muı.llimlilenıı 1 dan mühim bir e - veri .1 

muharrir 16 m 
cı w,ırda kraliçe Elizabet dev • 
rinde ~ı<pı-üe Kemal devreııi.
ni bulan İngiliz dramının Oskar 
Vayde kadın' bir tarihçesini yap 
mış te&k "ben Bernar Şav ve reşi gWıe rih~ladı. " tok enerjik oynan:ıılan a.:' 1 lı:a.- looek ve kooferaıısı müteitlnp 

"'" ... bir ., ____ ,_..._ Eren zamıııılanna m3ni oldu V• dev- •--'I ....._, ""--- k 
"""'........ ,.,..,..~, ' . lYe ~ lıerabGre bitti. J.kh•ci ı.a=u şı .. ,.,,wz ~ anııw,. 

Jııllyilnde Adalı halli meşbar ..ıevnıye çok sıkı başlı- Pcr- piyesini. Umsil cdeceki.ir. 
cll:ıan 7-.l 'ivaııı Kara Ahmcdi · tevniyalliler Mue....ıilerin 2 -13 ıllsan 941 '[)QZ&r günüj 
bcıP ~ ıneylla»daıı ~ J taıNIDe yerlO(iiv iler ve he - ııaııt 14.30 da Parti binasındaki 
iL men i}<;lhlcti dakiluı4a &.! • temsil salonuıida temsrl. fUbemll 

Adlıh K&n. .A1ııDede 1 tlnM ıısıtlrtançektiği sıkı · · tle "Ceza Kıoıuntı,, plyceUıi temsil 
o d.ereo.> gı'..rldarme tırpanlar 1\ ~>;;yete 'lllq~. ~ _bımde edecektir. 

_,......, ki K • '-- , 1_ ....., sonnun sc.. :va ıMa 
'Tlll~·-,..~ , . ~ra =<-=ı cereym ct.meğ-e b . Hakem] 3 - Da"" iyelerin dürlll 

ırlan el:mıı~. Ayaf:ndan J ).".nalllmlil. ·don il~ oy ncuyu üuden aJmmımı. rica olunur. j 

sair ınwısıriardan babeedenk 
Amerikah tiyatro muh:ın irleri -
nin de d.;.hil olduğu .A ı:glu - & . 
llOC1 tiyatro.::ın tıırihçes iai yıq> 
mıştır. Menua çok hikim kıy • 
metli muharririn konfera:ıı.<:ırı

dan sonra H:ılkeYi teıns'!l şube-
si (Sa.adet) piyesini temcil et · 
.ııiştir. 

r takım veı'2!:vi oul· '1llr ki, te
B~rleri csırlar'-J. ~u..ı. .... :~,.; hazan 
eh·~ der k ıı=k yeeeı. Hı

disc!e ol:..1r ki sabllll küni:ğü :. ~m!:!"ii1Btıı:11ı:ıı:;;:;ı~:n;ıa:ı~11W 
Li, hirdeııbiı ·, r.ün~r; ı;a) ri 
ner'i rnlını?, an1 mahiyet 

1 c rle. i mı ~·lmı yaln:~ e-
1 aer ve bürlııınt~n nııır ~ mi.

bedii olmuş '·clrayi \ c • • L 
ta yo'.· <l 'ldir. 

"Terem ~ .., !., ya'Z( • i<cn ara
YP'l b:ır-!arın ınepııini '~ydan:ı 
k ~-mak. mer i (fr.::tc=k, 
hu ırniyle <ile ''2 · hır)'nt ve 
uıuameiii:.ına 1ea.lliı.kkrini talı· 
!il ile nocdeni. siyasi, içt :nrıi ne
Ucek rmi teı;bit ve il'ae eyle
?11.ek re bütıin bu tetkik amcliye
ı •1i - intikıı • """ -0b1"ı.t;f bir 
u .ıl ile • şüphe 1 C"C<ld"· .:ıs- ı 
la ımJıe.! kaıw! - k ııure i.C yap. 
T'flll.l: liı.zım ;;clir. 1 

Bunun13. beraber, faydanın 1 
Umı ve ntiih".mncl olm:tsı l<;in ı 
ne.kının ve ml.i;ıbem hiı- ihet -
rakma:nağa ve, ·art.ık t i 1111.-, 
ma.nlarda o. :i'\. giOi, ıfülfllyli· 
re :ıokun orh!su ' ~ ..,; -
h" si ıl ıııak::a ' 1!!01ime oy-: 
yuncaklan ve ya..'ıut t 'm ler. ı 
iııtia.relor ve Wt"e r,iiııi 'al. 
bıtlı...tı= ımınnda boğmc:t;ıı. '!ML· ı 
hal o mad.-ğı içiıı, her kik:..ti 
aç.ılrt:ı.n açığa bı!c'.ir:neı;e <:.'.li ıı-ı 
mak, hadiseleri wvl.11 mı...ı.ca 
göre tasnife tabi tutrnrym-.:k • ı 
!'l'ıll.İ ı ı o.rolı:ıp, gf,ya mı;
hinı far~ nymıu~ -
hepsini teııtih etmek, sonra bir 
meseleyi anl tırken '>'Vcla cs:ı
sını b!ldirip, m!it at.fü n gcç!rd.
ği eafiıala!'l vemhay<~ :'!dli!ı ıı.e
ti~i • l:ıiltii.ı .amu v 0 rr." · ı('-

riyle - göateilllJCk, y::: tclmi 
ve işareUe ilct.if:ı. edilıne&i mev
zu ic:ı.bınaan ohr,Jarı bu çc c
veden haric bıra::mıak m!'hiın 
bit• V'MJife.tiT. 1 

H" · r , · ~i tla:.rle:ine 
teksif cttir<ıb !(). ·k tanı& 11''3-
vir etu:ıek çcı.k 11" • · , arr. j 
öyle y.apıln.aaığ,ı V<? yalnız u,:a
rct ile yfilıui •. - zaten ma 
liirnllrt!. dtJ'e ıişin hCT'ha~ bir 
1>0 :tawıdan ' &ir fıkn. 
ile il:tifa ulmrtl fu bX<l:irde 1 
ser bir fihl·is' mahiyetuıAle k&-1 
hr ve, vek~yiin eı;; sını 'bilıne-1 
yenler için ;; bir tavd:ı~ ı mu
cip oıı....,_..: Herl:c:si alil.kııllı.ndı~· 
mak ve müstefit etme'- içi!'t bah
se tne\Pı madclel' hic <Waz
sıı bir ka~ ı,i~g· >k csa ı Ç17.ıp, 
6'll11'3.. gıö?.eti:etı ıı<>ktai ııamra 
göre, taf2fü.ta ı;iri ' ve 
netieesini •'llllCh ile ifa.de etnıcl: 
ikU...ı. eyi r. 

Bu vasıfl.ıtrı • velev ıaamcn 1 

o' - Jıı:: ~ıı.n biyogr.afi
ler - her kim tara = 'Y&E1 ·
ııa y&nll!ru . n.aılı:'stır, d.~;ıa o;;
rwru kuı;r<·tuiur. Nw~u:daıı 
fLri, fayda.'>! •anı ve ·;ıwmmel 
bir eser ya:ıu.k, " ·z, 
kes' k:in 'Jd· ; inıııınlar 

ali m· ' - hibi im -
dılrlan ic;lıı ~ · ıde 4'!.i:ıı:.ı. 
hata buluna',ilir: an ·• :be ba
talard:ın. müntl"n okluğu ka-
dar .. imde k ı ~a cız,!• " 
her ırıuharrr ~"İn bon·t.ar. Ha
talı hfr eser ya · i ci.iııel ya
ulıvcrnus. ya h\1t te! ctW no <:::.• 
mdan ' '"1 ımı.bil ' c.-

yı 'rr. ki her iki hl!: 'rt! göre 
nm ... ı-.lf:;te p.;y dır. 

liil&' rı ızı t 

Osma.ılı kalelerinin ter;dni Ba- \ 
lnalideıı isteıuesi .,,Aı,ehi aedir; 
Bu tal '"J 'me.şru, n ~., mtıhik 
m1?,, defüm. hfahrur ve m:ıh
zmı yiL-CT:ıe baktı v ııorr!uğmn 
.. -eyler JıaHand:ı clrnmr.ı -ıı:atıl'
J:ırıbr filriT ı · mı.ek miim · 
lcün olm~ :ıf:'.ıu söyledi. 

Fiih:ır.ika mesele Wit '!leğ:ıl
dir. P<'k rr'lt&n mukoo "{!'! '18.· 

t.ı '-u:rclı: 'Bdgrat kalesiırlP. 
linc irdmı d~.h:ı h< ':i scıe -evvel 
Belgratta g:ryet "l'ahtm ~uri:ler 
z.ı'tnura gebniş idi. 

Sn·bista:-ı beyligi için Datııili
ce y:qnlan nizamn:ımem.u~·o:n~ 
cc 'I1'ilslillr.~nta. yalnt~ lltlgrat 
• r.~osunda, p.lli J-3.le tcpl:rr m 

-. im old ğn sal:ııı dıı.liiliııdo 
tk:>met eiid1i'eceklerdi. IJnııl ' ..-
1..,.. bu ıııfuılüı:ıır ~lırlnit!' isl;&n ı 
-.e t ıearet etkb1lirlerdi. 'M"°tWil· 1 

mı.nlıır için Belgral vırı ı ha· ı 
ricin!le biıw. iıı~· a;~ .)'(tfl tı. 

Bdgut va.roşunda <>twran 
l:".i:İSJi\.maıılımn do;. ı do0;
r. ya y ı ;; :.:.ıe ılıa'°'XlIIR1 
lıülı:m''ne .tabi G!malıı rı , kar • 
rerdi. Şu halde k•Je Ue reıı, 
ımese.~ ~yuar Y"-' ut Edirnc
der: !uç bir farla yoi<ta. Keram ! 

lgrot!ıld Sırp .. ... anla- 1 

ıtn~.d...~ alcin bulttt:rJl müs
li'mıa!:lann iru;i~"t.İ i~nine k.~
~"'n ula sa.Wı'yctı.cri yok
tu. 'ııledc mukiı:.:. olan mu hıfız 
llllkcrler.ı <in işlerine, bn e
~kr, evlaviyctle ve l:ıitı:ahi, 
mJ.d:ıhalc edc:acn.U. 

Fu vasiyet Par; :ı..Hı r.:ma • 
iıodesiy e (1856) ciahı k<tbul ve 
devJ.et:lcı•r.e tasdik odil::niı;t idi. 

F· ut Sı?1> ~-; Mllw bu 
auk i vari:·cti ilılaJ İç.in hiç 
hir ;eyden çek.inıniyc.nlu. Ni
hı;yct aı:nm tcreilcr:fyle 'l'ful< 
jaııd~rn1ar..nn, .Tiirk p,.r. 1 ~•rine, 1 

.:ı:ıahyc kar,ı her g~l-l biraz <ia- i 
ha :ı. t:ın te ·".lzle 'lleı ı>aura, J 
fırµl~r bir geoe v·..ı-a,dl 3• 

ra ·; ümru>lıır üzerine i.bmı 1 
ııtn..i~ler, onların evl rini y&ğm:ı 
eykıuiıılcı·, yaknmı ve ki'nd.İl<>ri-1 
ui çın! çıpb.k ko ıe i ne lı;aç-. 
DU'~ nıecbur bırııD:ue.lulı. ı 

ndun dolayıdıl' lJ te.ril 
yad Hıfi mrohU?" F.lın\l P 
ju& ·U:ııiıl Eelı;nı ı.:leainin f, 
)ı;ı.ı:a terl<i meaclasir.:l ~ 
deri.en, bu kalenin "1ngi'izlcıs; 

• en ..$rrplı1aııa tesfuı: 1ltfı-
ifni., 1;iJJll:Üvor. t C. 3 . '" 1 ~ 

E!ha.'!1[ it· .,,.ler ~. : 
sene kadar ~,,J a ka:·~~ı...tf. 
l'<' Bab!ftlı "1.TasııodJ. İJU" gclı: m.
}: "la -c e m1.MG!:cr.ı.lcı-e me 

:hılrtıuı ·soıırn Sıqı bev · 
n 'n 1:-.i:.1.d.ını Hz-::nno '~C. Ui .. • 

HAkariycltınk. ımı:hııfız . 
st~kc1·ının çe1{i1riln1c~~ne 
t ",.;ti ıı.,.ıı 'irin nmvaf:ıı.
k&t.. etl'.ıkııı.:i mı rıt= MiW 
il ( 3 iM:.ı.rt lii6 7 - 26 ııe 
ı.'l 3 :ı.r hıııclo) 1 mlıia& 

· • • tıır mek"..rnla la-· 
diro: ve 'Mac (:lP. =·1 · 7 ~ 
lZ ıcilhicııt' ' e) meramu:: 
-ma uaa le MJru.le tNlim ~ 
Ji. 

f'rerıaqılCJ 
nı.illlu.rrir kli.a 

· o.srnda '""""""'" "'""""" 
tam <iikl<· ıı..1 ' evJdio 
]erin . ı 'ta,yı. ahıı.n 

~lııtı:ı Ow: 
i'le\>letin!n) r.ez ı · . le tıt 
omm ı unııe. Aiı pıış .. yt -ı...:ı ili!" 
h~d<ilila.1~.:u m lııztir.ı-:- 'k • 

; kımuıı!ı. m'il5Ur g" 
İC;\'fl f"~l"" .Q.. re!r 'fı 'r ır-ed
uıe- :ıtQ<? c u:;:a kr>-

e • $r. frl:ı<!Jil> • rnmıQ_ yel ı:z 
lı · il ı 1'' lelıır ~ l.C:J;' :nıı-ı 
"" >ilıv. ır ald< riıriı. O"." 
clo.n kalılır .. ma.sındaıı ilıarl>t 
n;· ·r · :t.re ol •1 

~'Ui ~ v<ı El'!mil:ujLat·• !' 
Ma ~ı ır ~.. rbiii"!'di. Pı<Jo:ıt• 
ı::r tiııel c ve c;;;,, -r..a.ı: 
;;ııkroe m::ı.•d ı.\m mi' ıı:u• · m:ı:ıllll 

'8.S!rludlı.n1ıeri y l' miıı bııl 
it: u, bıi ·saf ""° tı iz . ı 

kad:ı.- ., .. •t 'Ve~ Til 
~ ev ve kıri(]a:.1~~ 1 1G ve .,, .. 
ı• i tıırakııı ~·nt.al)'.tı.ı·ım~ 
l"-.:mıı.k tııeeWriyetın,fo ~'1' 

( >911u. '&ııja t: ;;,ıi>:z~ '' 
Eu.ı<!<ın aoııra SH'p ıı.Bkıai ve 

"1.l-p jandaıınası doğmll:m doı~-ı 
nıvJ kaleye ~ hilcumn =et 
,diııcc, Jrale mi' hafızı Aşir Pa- 1 m•ııaı~m1Aı1ıil!::.llllli!11C:•=-t 
":ı.. bizzanıre. hem ııı..iteca.U.. 
1€re hc.n tlc B<•lgrat şehriı!e Vefat 
l<> ·~· to istima~'ni, Terk aske- Bıı)· 1 iıır.tl f;;'..1<.ru E·mer. 
rınf" Cmr\;t~1 icli. N " l,..t;a\,,-:~ "C• Dn1_: 

B<:Lıiı.'i bu l:~nlı -.·:ıl:'al:ır ho.k- • evz:u .,ı:....,,. ,,. 1'.U, """ 
'~nlla, Ahmet Vd''l< ""fr Jfye .&siha Esm~r 'l'C Eay'lll N~ 

Ern1crin pE'det! ci Bay .l'..rii 
, sonra başvekil olan me•·ıur l\h. 1!I'V~ftt ehıu Li~. C'..enausi 
•ret \"flk P. l;.i bı"'·'ılrat ~ Beya:<ıt cıuniind."'rl i 
;rnntımnş ve iJmı•:ı:ı r-,t ,,en.Tini 1!9m.umt rı .. 'dr :Jdud:ı 
.. hi nevlf.!l~·ı·e .~"f!r:riilf!i l .., 1 w. Tupknlll ail ' k:tbr.is~ 
: mrntız .• 1 .ııı~ · luha'r!'eın.11 , · c:;dı.tir. 0 ıy(' J'l'~ 
~l:: .nıın ı .11oıC'D."'Or.'.: ·n fit • '· ... d <l l ., ~ 
'-''d' ı b"-'- · · ı •• ....ı.. .. ı •<>r, "~ "'uı c aı sıııı<ı iSi u ı~re r, 01.uu mı V~K. f'...a.~1\.au.ı dile:ri%.. 
Milult m66'111:ntmUŞ ''·'· irt~ bun n üz~dııe Fraı:ısa im- _,;tl!!l--=mıı-<!lllZO'~ 
pa'l"i!•o~ Z}lOktm lif. P, 8 r~------·-
mUli .. eder.aMı- · i im~.:ı ı'rl~n dev , i. 
lct. r m"r;' lı>J.s;ı;;rı;:ıı n irt:zr.-. u~a:l.' 
hı a to»l :ıa.<ıl< 1ıiı ·=r an:n '"" • 

~~"'Trrt::r?k '"''rp i.- nin ~~- nk rınd 
ı,;lifr.ıs.. ı B~hı· ı$tt'.llaşti. a >.. 
O v·ıli!t ~\1 1 pa. a, ·i~wıı~ n 
tıü ve ı:nr m , •tii · "°"'.,Jt· T' • J. li ba,lı._1;1'" mi.isa t l• 

biı k ac a •; M"'cl t'ılnp, n1 
atin lııiın· ii hş ;ı>O"a 
yet \eren lııir h t, >· ·~ 

• Fr nı:; •·L"l İ ı tc fi ,i kabul t.L· 
L'()ll pa.. "ÇaSl 1""'1el1'i ,, 

ki' niWa.ıı: • iııtİijıo.r 

Ali aşay& ınüte:ıllik fas.'un e 
al&lıııı. Bu kil:Jtıuı 21 ci cfıı· 
sm.ia Sırl-dsta'ldaki " eleri'! 
Sırp!•lara tttki meselesi '· 
Jalil bahsedi "rken şöyle \.'<:ni i-

r· 

i~i k b~' etoi! hil-
dirm i~ idi. ( 21) 
22 M'lrl-.arrcm ~, ") . 

J<leu • te1>ıı,· • er""n bıı tafoifı'..t, 
yn!tarıda tııı.h-3cU' . .7. 'fa.T>
tr. voktul'. BtıT'~n ;,.;"' liv>lki Jrarl_ 
roıı 1'1Ü dP!fr · i!i sebep o-
lıı.•·ak ~· ,,,ı· bi'ir. Fııl{S\t her 

rbisU.ndü:i 'ıı·ı '• :.'in~ bir sc ·nlc kit~bı n<ı! 

le recim neer' htıama 
b~J-..mzııokı...d1r füı:adi ı · 

~ı~ i:.W:ıl'l:ııı O ~a.~'l Y' . 
'!la ıletlrerek ıı.,yo<J una•'!'' 
ycsinden tek bir resim ' 
de ge4.lrocek ve btuuı oi 
soowıa kadıu- g:ı»'t 
'

1t11i.?1,0hoka. mcm.urlu;~ı,, 
ret.fn~ gönder eksiniz. ~ 
ıu dol.~ olarak ya.pa • · I. 
ti\llJ okuyuc- !"le :ı. list.t..l';ııt' 
velce ııocrdiifrim.iz ln 
bcıaiıre!.Ti taJ....ıim oo..oee"'.'.:? 

'n .,., ·ı ·sa Edgı.'l'.t Cal lnl' o lritabt favd<ı.!127. ad-
İıinin ... im :w, ya tE:riti.. ~ekten miinc:.ckiôi ede - '11 
Sırp eyi fi '\ ~v tE' -afıriları I m.ı•z. I 
ı~'ıı.r ol~"ıiu. - Devlete ilm.rn 'R.md!ı.1\ ~h. diklı::ıte çok• 1 

ı\'an bl'. l lelerin, !"ınıılı.Jarn \13. ·an bir ~ibet rdır ki o dit 'I! 
bır-~:Uııı:ıası • • '"'" Mti j;ara
fı:ıdau · t&.ı • d !ili. • Wgiliz dev· 
eti de bu miıtaleada bl vıı .. 
~ bir e1Wl binrlJ.meıımi 
tavsiye etti .• Avustucya d&le
ti Rı "' ra ce\ rPd 'W'rihn"
~ln ·1 iy;·ı':: mab~ırJe.r gördü· 
iünii bildirdi. - ~eelisi w'cclfı
ıda mueleniı:ı • dbetı tetkik 
"'e m ·· kere ol:ııad nal 
lsıfz v idıı. jer.i:ı:ıin fı=> 
zatın-ı ıilı.alesiyle mü 
kerlcrini'1 J>-ald>ınl~ lramr 
veri'di. ıg;7 ( ~! 128-3) de 
o "1.!retle ir 'c &dır o\dıı. 

Bn s:ı.tırl ~ks:k 
görme/( ' lamış c'" 
me?!lı'Ul o 1 • H •r l· 

17., ı;aıti'aunı } 1i • " ııı. hıı 
lın ıı<ttald hattı h3r"k' '!T\t 
sı1 bııldıınu~; Sırp b<>yi Miha!in, 

s ·nemaınniJB1 
2 büyilk filııı '1W"'1 

1-LO DRA UY.UMU 
C NR O VEIDT - VAL TEP.İE HGBS' ~ 
L<:ınd."IDUll luruıWc sokakla.nrıda ve mask~lcııcn evle~ ,:-.ı 
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Jmanlar, Balk n- ' 
rda ne hazana- ı~~~~~~~;;~~=~~~~~~~=~i:~~m~::ZEıiiiiCEmciiiiiiiiii~~~~5ı::~~&iiijl Haberleri 

bilirler? iz 1 us~vva da \Balkan harbi! Üsküp Niş ve Matsuo "a'nın ... -.,Ant 
,.,,:~~:~;§\ il". j düştü t karşısında 1 Perlepe düştü ,Moskovadaki ~ı~: b.:a~a~ar· 
atw!~ce, Balkan hıır- i bit - d(Baf ;·~1• 1ş.'"~ ..,,raci~ Bulgaristan bütiin ~~ı~:.ı~ ;dıblı::a::~ı temasları 
u vazıyet, taarruz oruusu i- 1 mış r. ım Yl':P1 

n ermekte olup lota:ıtımız Dnna _ .._ 
..,.. __ kol .,1 • .,.ırabilir. (llat tarefı l ınoı aayfada ~y t • ızlc-ue harckctlennden 1 - -- nehr i geçmlşlor<!ir. Halen me'!D a-I """"' # ..,.. d.ı · h ı'l:ı.rt.-ttır ve bu hareketler c nu- ı· d ·ı r1 -•- J ı Runıanya ı~galındcn bu r Kı, ı;cnerallen.nızo miın a- b ,.__,, __ k et , H be n I b k"li lekctın dah ne ognı ı e cm.,.. 

liadar sıran as!terl mül!Uıe.zalar hıl.kim .,,..,. uvv rr . a. eş.vı. DU gar aşve 1 I tedirle·. 
uzun mmanlar geç- 01 c ,tır. ltibaı- denilen kı'""et •.ruıperverı nne tevdı edılebıle- h-k A • • • "ya- ~i al ceph ,,de • utı:ır .,, ı, ~:O-. 

tır ve bı: müddet ir,lnde elve- , - kt u me-ın•n 51 - .... & 
lı b kun: • .ık ımkanııu bu- !er ve yahut da efki1rı umumiye cc . r. . ' • mırtakasında menü mahiy<'tte 
_Alm 11 -ctusu, Bulvans• ·· a mulahazal.ırı ııarcU.tı katıyen ., .mdi Muz:ıvv&. ı~ı, bu t" • • h tti ufak oc ek muharobel r olınuş-ı rüş eler Y ıyor 1 

bü " ...., gu·,.ı-tirmemelidir. Almanlar araıta~ı'da Jre:ıdi_lerınc .ve - Se lDl ıza e tur. M--'--•~ 9 (• ft) _ •~n \ 
< 1 1 vük ltuvvetJer kaydır- ' ""' ı bi1ytilt ..ı•~ ışler• btlrcn """" • ..., - ~"" 
,_ fıı...ıtı aramıştır , ~imdi Libynda mademkı zırhlı .en ve.,.... . Sofya, 9 (a.a.) _ o. N. B.: Dil.'jlllan 7 ve 8 nisanda ycnı- har!eiye na=ı B. MatınwY.a JJ.:1· 

ı Bul ,arıstana ı; c n 
0

,.,.." kuvvetlerini kull:ı.ınyorlar, yal- ımpa,ratorluk .1m," ~~.ınin W.: Dün mediste bey-~natt.ı bnlu· den Bel~r:ıdı bombo.rdırnıı.n et zara kadar Urametini untmpga 
. , . rk 'ni Yugo , v _ y;; = Lıbyanın mUdafnıısı ic;ın de- ıı.. zıya.de. ilıt }:ı~ gorw.en mın nan başvekıl B. ı-~ııot, Balkanlar- mi:rtir. Bc1grad fehri harhm ılk karar venruştır. 

"'. n~ birleştiren ının- gil Mı111nn ela müd!Iiaıuıı için f ~ !ara. cil:;:r v~i:"ıavlıklıı nalı: daki vaziyet deği.:ildiğinin ınih- gi,ınilnden i'ibaren a~keri unsur 1 B . .Uatsuoka bu ıık:şımı B. 
t .l &ıfya cenubunda teş'dl çct ve şidootlı muharebe

1
Iere •:ıı ,cmın 

1 
('{rd ır. ··ıx .. ver devletlerinin arzusu hılilfına !ardan tar ye edilml.fitir. Molotof ııeretme verilen ziyafet-

tir ve ura.ya Yeni kuv- intizar etmeınız lizımdır. tal- Muhıı.reb<· c en te<>:U ' ~or - vuku bulduğunu ve Bertin ~e Ro Düşman Belgradın haricinde te hazır bulunduktan sonra kısa 
r ~urmıyede vakit bul ,,,~- yan! nn Eritrede, Habeşistan • mu• olarnk eık 1 b,ı ımn » tor mada neşredilen diplomatık ve- Karaguyevaç, ÜskUp, Şabats ~e bir müddet için Lcmngnıda gi

_, da. t gi'ız ve ltaıyv.n somali1e-, lıık kuvvetlen, b.ışka ee'>. ·lc.rı sik2ların buna delil olduğunu L=revaç'ı bombardıman etmvı deckktir. B. Matsuokanın. han
cı Biıyük kuvvfltie Sel ik ıs-1 rin e inhidammıo Nil oıdumu- takviye ıçir. Trabl.usgarptan f'.~11 bılc..nnıştir: tir. Marldi has&rat t10k büyük - cıye mesl - 00 intisap ttiği ~- 1 

kam nW! yapılan bir varma zu takviye için esaslı kuvvetleri derılen kuvvetıerın yerme gon- Siyasetlınlzın esasını ıstekle- tür "'ivil halk arasında ölenler m:ı.n bu ııehirde diplomatik bir 
ın~ ı topraklarını ikiye ayın; TDizı ve nakliye ktltleleıimizi ted 1 : J.Ji;;i,, takıliı de oı~l.ııki , boş- rimizln tahakkuku ve sulhiı mu- ve y~aJananlıır dil: var.dır. 1 v:ızıfe ile buluıuull.l olın~ı bu 
'i ugosıavya etrafında ~-ri- n n • •rbest bırakn::al<Uı obua- lugu faz.asıle d•1ldııracaktu · Bu saleınet yohı teşkil etmektedir. 7 ve 8 nisan tanhleı,nM w- seyalı te ı p olarak göııteril-

ı Çer.ı~M daraltabilir, E;';~n 1 ııı rol< ıyidır. Libynda h:ırp sah s ~tlc btokiendi~inol n cb.ha lrnv Bu banRı nıuh, faz:ı ye himaye tıııa ·eJc.ı hava muharebeleıin· nıektcdır. 
n·e.tler, yunanlıları saldır _ I nPsınin birdenbire kıırarmaaı. vet ı çıkaıı Alnıa'! tazvıkı n~tı· ;~:n her şeyı, hatta fazlasını yııp a <lu.,auı.P çok miktaM.a t&yya- J&p0.11 hsric:ıye nuın dün öğle 

1 ııur k 

1 

rıali sarkt Afri mdaki İta! =ndt kaydedilen ehemmi~<·t - t.ık. Bugu' n cie Bulgar kı\.a~an re ka·""'t~ · ~ur. 

1 

yeın.,.,;.;n; Amerika büyük elçisi 

' 
_,__ e yıgıııa vaprnıııı..rrtı. 1 - k · r· -'- k '~ oo· ı1" -,,--=cple büyük btı- ~7.rma Yu- yan imparator ugunu Y' an pu siz kayıpları telii. ı etrn...... pe Yu os!:\vya u~ Almanya arasın- I'ueosl:nhı.rm ı ı.ı B, Steınhart ile birlikte yemiş -

l
, vva ubunda., beklene _ lak sefenn kıymetini asla dü- ko1.,v 'llacaktır. Bununla bera- da cenyan e ·,n askeri Jıareki- Resmi Tt'lıliği tir. Yemek üç buçuk se.at ııür -
ırdı şiireınez. ~"" askerlerlmire " ~ · iman tazytki !li'!lct' m ııid- ta katiyen ;ştirak etmemişler - ~lgrad. 9 (a.a.. l -- Yugoıılav mü.ş ve yemekten ~onnı. da A-
ı, Yugoslavya cc.ıubundan onlann başındaki konıutanl:ırt • rletini kaybetmektedir lngilir dir. Bu husus Belgrad h\ikume· baııkumandanlığı Bdgrad rad~o- ınerikıın dı;isi ile uuır uzun 

" klip ve ~anastır istikametle_ ınıza nlan ltimatlımı7.ı ve ının - 1 ler burada ·lfıstild bir miid fııa tinin mallımudur. su ''asıtasile dün akşam aş:ıgı- müddet gorüşınil!;ılerdir. 
e tevcıh edilen darbeler de ı nettarlığımu:ı dll asla azalta - . alstmıi tatbik etrnektedirler. B•ı Bu gibi çc.k mıihim tlaldkalar dak resmi tebliği n~r tmi tir: B, Stt-inhart, gazeteci!~ be-

·ı ınllttefik ordu\"l birbirinden maz. Bilakis. muv"ff kiycl:in ko uıru• frika mnha.rcl>eleriniıı ilk da !zem olan sükunet ve •)ğ\ık Bütün cephell'rde harekat le- yanatta bulımara.k, geçen son 
yı abilr. · lay cereyanına kapılıp gittikl~ ııaCha!arıııd& QOk iyi IW!ticeler kanUlı!iı muhafaza ctındrtır. ı1ı •ı:ı: c~·<'y:ı • etm• 1 terlir. DU. baharda Japonya.dan geçerken 
el Alman ordusunu iııtlhda.f zamandan daha ziv"\de çetin wrmistir. Hükumet vazifesi b&şlnda<Lr. m~n hücumları en büylik ~id - gördil~ misafi~ı"•erliğ.c mu-
" yakın hed4fii hava akınla- harpler verdikleri zamandır kl, Mıısavvanın işgali b:ışJı:a bir Hadiselerin cereyanını sükiın<'t d,.tı .. tarrlPClilnıislerdir. E_.n 1 kabcle ettlğ'in! ıı oyleıniı;tir. B. 

rının ı.:ıraruu " uı ılek kalplerimizin daha eıcak olarak be.Jr.ımdan cok chcmmiy •na·r ve soguk kanbl!l:la ta.kip eyle - bir dıimnan radyo istasyonu da Matsuolm ile yaptığı ınii!Aluıtın 
ıe~,çckıı-eye ıı 'ı. ıı::-rrnr~ı. et- ordulanm:zla beraber olıiuğ nu K tıılarınm:ın bu liın:nıı zaptet- mektcdir. HUklimetin elindeki bunu ka.1'ııl etmirtir. Dü.,nıaıın .. <;ok samimi,. o!duğunu ilave et-

) Alil' ın c•ıJıo . '!\ 1 tt°"" g&tereceğ;z. ~leri üzerin .. Amctjkaııın bu birtüıı vasıtalarla Bt;lgar mile - "ır zııyıııt verdirilmi~l;r. Dili;· mıştir. 
böl(?,elerd .. n gıda ına.1ct:İer~ 1:~ Bundan mı b ş ;::lhı evvel mu havaliye do0rudaıı doğruya !l'lal tinın menfaat ve haklannı mü- mania yapılan carpışmalarcla bll Mo.<;kovadalti yabancı mahfil· 
bentin etl,iJınrktedır. Bugünkti vaFfakiy~tlerin fa.sı!asıı deva_!ll 7,cme göndermek hususunda ile- dafaa etıne><i lılzıındır. Hukiı - haS!"' hava l>'uvvctlerimiz teıııa-

1 
ıer Sovyet - Japon l<onuşıuala,rı 

va,~yet dolayıg·ı erlemiy<'ceğini. zaferler oldu~' rı sün:ıil~\ müt:ıle:ı.Jaruı berta- :met, vazi.fesınin ifasında nııllet 1 \'ÜZ etmişlerdir. haklrn:ıda bır çok tahnunlct· yu· 
~na yolıl sevk:;'..t ~~':'.Z~ı.~ gibi muvaff· kivetsizlil<ler ele raf edilruc.si mür.ılıüııdür. Çün- mumessillerinin ve hatta bütün · ~ HanLp Oldu d rütüyorlarsa da bilınen ıeY an- 1 'akat, Rumauya kavnaklıtrı ta- beklenebil<'Cd'ini, v~ 'ıc•r 1,a - kü artık Kızılılcniz bir harp Bulgar milletinin miizııheretıne ,ondra. 9 (a.a. l -- Belgra 1 cak konwımalann ~ye J.-ader 
arruz ordusunu "'-" liyebılir De- m nki ,,.;b, 1h sevi oldıı~u ~!~ m nt:ıkeaı olmaktan çı'muş de- ruul olacagın<lan eıııin bulunmak rady<ısu. Bfllgrada kar~ı yapı - devam ettiğı, dostane ~l~ıı ve-

&aı tı:ra~ı 1 ine: a;ıyfad•)' 
hattA mahrem ukiy !erinde 
ki r! kabiliyet r:ııyrct ve faali • 
yetleri lınJdmıde d "' ma• 
lQmat h !ftfma olanıJı: • leabr 
d .. rm<ıyanile yap ldığını ve b:ı • 
zıın isim tasrih etmek •-etile 
ı.oıymak m iııte f!tt'kre '"e te vig 
edilemıyen bu gibı t\>klifl oo
layı.sile de villyut ve kazalar 
anısında e:ıas v a::ifeye müessir 
§ah;ti hoşmıtauzluk ve ah •nkııiz
lildor vuktıa ı:: ldiğ ni ıuıbmı!I 
bizzat Dahiliye Vekilinin ıınza
siyle vlliıyeticre mühim bir ta • 
mim göndanni,)tir. Bu taıninu.ı. 
bulundu~ kazada muvaffak o
Jamı n bir kaymakamı hi b~r 
yerde muvaffak olaınıyacagı 

teharilz ettirikrek valilenn bu 
gibi hallerde onları i~t ı;aneıe 
ri il'ltenmekte ve ınesıı.ıle."1 mı:
kt-zce takip edilmekte oldugu 
bildir•lcn kaymakaınlarn bulun
dukları yerlerde f'll az üç sen~ 
bırakıl:ırak tecrübe ed'lroelen 
lAzım geld1ği bildirilmektedir. 
Dahiliye Vekil bu üç l!efl"' zarfın
daki faaliyet ve icnı&tlanndaıı 
sonra ltaymakamla~ hakkında 
bir karar verilmesinin doğru ol
duğunu bildirmektedir. 

Kiel bombar-
dımanının 

tafsilatı ~ız yolıle bu,,'iinleroe neler aldı- l:ahıl tnıerniz l•',~m P: 'd;~ını meldir. ted>r, lan hava hücumları hakkınia faydalı telii.kkı cdil<iiğidir. 
gı mtthuldıır ~c vJemL;' im. ı;wıu. 8?Yl 4 dHim - 1 cljllğıdaki ınalumatı vcrnıiştir: j _ _ <>- . I..on<lra 9 (a.a.) - lngiliz h:ı-

g) Hava kuvvetıer; meşgul denlır · evvel."_' lı;ldı · !ere il~ - lutıuyoı:fa.ı:lı. Bunun üzerine de tafsiliita g1ıi~en:ıı~im gibi Pazar M.balıı dü man tayy~- AJ J S J" va nezareti iatihbarat bürosu 
ııı mlcket üslerinden iı:tifade e- v:ı lıWmt d. 'er lıır takı": ',i· Alman kıtaları pek çok miktar- ne vazı yeti ne. de ihtimailen n1ü 1 rt'leri Belgra<la ımıansı• bır hu- ffiall ar e a • bildırııor 
d. relı yakın yoldan ha kata ·ı;ı- rlı •er daha ı~zımnm ctmı&tir. da Bulgaı·istıuıa akıp gitmcge naka. eclemPm. cum yapmif ve biıçok masum Salı akşamı Kıel üzerine a-
~· k ~-er ve üç tarafıı.ıd uı ım-'ı Ke '''Ueth ırııharebeler<i<'TI ba~ladı. 13unlaruı hcdeflcı-inde.ı _.Şimdi Yugo;lavyaya geçeee- kimselerin öl\imiine sebebıyet • "' • }d ı otlan hücum esnasında tıomber-

eUıgı r.ı rıılekttte mühim he- sonra n"?luumıı. ~ur Keren biri de gayet sarih olııcak l:ieliı. - gım, Bütün tarihi aRırlarca ha - vermi;lerdlr. Relgradın 1?,üyiikl fl}O'} a } ar dıman tauvareleriıniz şimdiye 
dı n,.,~ ta rruz edebi rl m:: a:~.1 rın c zavıatım17, diSrt niklı ve bu sabah saat 4 de &>. yat için mücadele olan ,.e yasa- bir kı.smı harabeye döıımu.şh:ır. O kadar Alnıanyııyn kargı yapılan 

hı Bu menıicketlPM c\ıitün b '·kLqıJır ltalynn .. ordusunun l.iı.niğe girmiş olduklarını soyli- yışını claglanna ve muha.ripli - Kahraman ve zulüm gören Bı->l- \'arılar <~ct,:lı~~ı'. ~~k~dt·~~ akınlarda bir gece içinde taı;ıdık 
f,evk ve na.kil vasıtalnr• .. Jan, E;ı.r~.d~k· ?~ lıc:ı n~ud9;~~ kı ye bilirim. ğine borçlu olan bu kahraman grad milletin hii~riyet v.~ şercfi- 1 ı: r kor:dorıhıı arnzınıizi istila !arından c;ok fazla bir boıııba 
1 ıtyvan ve ın an <:ayiiııden hat rı.mı.~\n 1 ntrC'l~ı butun .bu Harbin Balkan vanm adıwına ve yılınaz ınillct naı:i canavan ni müdafaa ettigı ıçın duşmanın ct'll •,teclir, C.:ı.k zayıf Eloo 00 - bamulesi nakletmişlerdir. Kiele 
van d~, ı~al kaynatl.ınnd.:m ır.ıh rebcl -...ı en on ııafta Rint gotürülmesiııde · me.,faatiırıiz nı teskin için bütüı' gay.-eUcri- ilk ani ve tahriksiz kurb3 nı ol- fıf motôı-hi v:ı.~ıwl.vı, keyfiyet 100 ton kadar yüksek lnfilik 
1 e san at mu lcrind"'tl ıstı- kıtaları~ı·z bL'unmust.ur. Bn kı- voktu ve böyl~ bil" sı~ <f:t de nı sarfeh• Eger Yııgoııl::ıvlar 1 muştur Belgradın hıı.rabeleri ü- ve kem.aıiv,·t ıtıb:ı.nyk kabili ki- bombasile 30 binden fazla yan-
a~ c:lcbilırler. ı.. •. h ııllk. Ja her flJ:!'llttu asliı. takıp ctmwik. ~n ubat Ywıanlılıua müstevli ltalyanlan :ııcr n bütün up S'avlarının yn.q olmıy'M:ı.k 11 recede yiik. c~ gın bombası atılnııştır. Dok~r 

ıl Harp salıası, lın!l topı-akJar- !fı- tan. ot,>u!ları old ıklar nı sonlarında Eden ile gen ral Di11'i slirüp a~tıklıırı sırada iltihak ı-t en bil)iik hiJ.kümet merk<'Zİ ku- tlU.•man vıı.sıtaJ;ır.na karşı ı;:ıyn w d niz tezgahları tıu.namile 
d:ııı uzaktır Hasım d~rbesini as .. etııı;. 'er ve par! k şöhr~-t orta şarka ;:<;nderdik, Balkan - miş olsalarllı Almanlar harp nılacaktır, • müsa\': ş.•ra•tlt; bır sava.ş ver - kızıl bir ıı.le\' halini almıştır. Şeh-
ker! hedeflere •evcıh etse d> 1 ••::ıı .mu uıf <'ylcmi;l rdir. lar<l!l müttelııt bir cephe k\ rm k 1 sa.hnesinc eri mcden çok ev•cl Yuı;osıı.,·ı.trııı ArııaYutıhıi'a ıni~!u'dir. ı:u dU-:manı tehir g::ıv rin merkezini h<>r köşesi bir ki-
yerlı haıkı" mal ve anı gooe R,.-ev ~ sukut nd·ı'l sonra ordu i<;ın bir !ıf:vier yapılıp yapıla~ - Arnavut ııktal<i ltalvan ordula· lfüı:uınu reli bir <;ok s.ır.t sUrnıüş, fakat ıometre uzunlıığundt\ bir alev 
tclılikooedir 11e•\m ıtM•r, Asmnra zliın ol- vacağını anlamak istedik. Atına n sıiı"r.tle iı. ha c<lilirdi. Hatta Nevyork. 9 (a.a ı - ~d~·Jyo~·k r •ıayet hasını, tehlı •li ım::rt. u.ba.k c;ı kaplamıştır. Anısıra 

kl Anavurt, harık"t bu böl- ı-·ı •ır, ıısa\'va e!imizricdir. ya vcAr:k:ırııyn gittiler. Eelgn:d son kanun ve şulıatta da fevka- Tımes gıızele ;nin Berıı en a • le Selimik isukarnetınc cJogru, bu t .. b:ıkanın \uku bulan infi -
r; 1 rdt" cereyan ettı '1 rniıdde , ~· ·l ~ • dü an <'emi'e+· ien da da gid bt1irlerdi. Fakat prens iade rııJ.saıt asl:eri va:ı.iyet var-ı dıgı bir tclgrıı.f §:ı ınalümatı şarki Mııkedon;·adıık, kuvvetle- lakla• ııctıc-esinde çıkan yüksek 
11 n ır~"'LSU'ldur H:ı h ~ bılk• '"" ızlcrmist•r Bu bir Poıün hükuınetı mUeaede etme- clı. Fa :ıt bunca kü<:Uk memk- wnnektedir rinuıin r ·nılehtin gcrı kıılaıı alc\' ütunhrile vanldığı göıiil • 
kU\ •.ıerı, kara o tlan 1 t- . :ı, tlık m sele idır VP ,,-· .• ir.l ui. Fger tehdit ~ılen bu lİÇ dev• )[Ptlcıfo pkıbctınden ibret almı - Bcm'e ı•elcn ha!Y·rlere ciire, kıswı i c tib:<·JI 'keserek iler - ımiştUr. Hücuma uğrıyan ının-
1 r e c .ap ıırmck me bw" dır H !.n"l'r hi -,ı;lş "" k • 1"rı- Jet ber-aber olll'\ıardı ellerinde yon ı·ren: l'ııul'ün h'ilıilmcli Alman esaS kolundan Çök ilerde lem< ge ır. 111 ı'fak olmu<rtıır. takalann bır çoğunda pilotları.· 
ti. r. ıy~ mı_ A"· hatmya gir<"r t b ra- allmı~ ilA yetmiş tünıc·n bulu - ~alnı, kat'i bir bitarııflıY. takip c>ıır·•k Yıı~oslav\'ada Üı<kübUn 2 Arno. .ıUc.lk c!'phetıind , ıruz tekr bo ba atacak ıılevsız 

llu.'la m '- bil: !"nt ida 'eri altın& alm 1 ıxlır. nurdu. Bu kuvvetin müııtoceıt et u klc ve ı ... t.~ Yunanistan Ye ık-nd<ı ıı...Ün:ıkaie h:ı.tlaruıa hü !Jır ,rnız "re ıeti ıle y<>ııi dÜ-5 s.ıha buloınanıı~lardır. Şiddelli 
1 ,aı:~=d o • u. ikmal nıınl D"ık l'AuJSta'nın ordt ·u 0· tia- bır pıiuı dlliresıııde seri ve rüt- Tu kiye ve bl•jmJe fili genelkur1 cı·~ tden rue'' makinelerini lıfı· man nıı-,:>ıini ışgıtl ettık ve bı· bir ruzgar alev' ri köıüklüyor -

r n an çok ll:2k ~ır, Mu- ""! r ki ;-ıi tir. Oe ıla PalY ıı va te it harekeli Alma.ıılarm karşı- ı:, ıv konll.\ımılannı re<ldetmekle mi, Al nan paraııilt.,;lileri. hi~bir risi yuzbıışı oL"'lRk üzere kırk.' 1 du. Akının sonunda y=ıların 
r n uzu alin:! t~r T\"r kuvvet! .., meş~ı.l O- sına bır mukavemet yükse :tehi- ka'"1arlı. lli 'erle pa'ıt ~·aparak netite al'""~ muvaffak olama• y;ı.kuı eı ir , Idık. mahalli itfıuyevi il~ bırakacıık 
~ Düııa_r~ tını ka'"'1.laınae.k l ı• orlar., . .. .. . 1ı • ve bu Alınanı..rı tama.mile istik:1 'Ini koruyacak :rııyasınn mış!ıırdJı·. Bu par~ütçUl!'ıın hep tsıı~~ ııln lşr;ali dercce\ie bilı;üdüj;>ii r,öriilmUş-

rnaıı ce i de lL Hah<- ıc•and kı butun İt:ıh ~ niyetiııol n de vaz geçirebilirdi. kanıldı. eı ya imha edHnııR yn "'""alın- Beri·~, 9 ı a ) Al rn Ol'· tür. Bu yangınların itfcıiye tara 
v 1 yelıne dav wıgin ku\\·Pt rinin mahved lmesı ve- ·Herhalde memleketin dağhıt Nih~vPt Yu,,"'<l la'· milleti teh ı ~lır. Yugoclav tııyyareleri, Juları lıaij'mnıaııı:ıaniıg:ııı ,, teb- fından bakim olwıaınıyuraıı. ken 
v .rın . km vet alab li,-ııe Y ~ ' nınası beklen bilir. Bu ve arızalı oluşu, mllnakale yol- likeyi gördü. Umumi bir isvan Stnuna mıntakasında vürüycn h,,; . dilcm lcu 6Öllilııceyc kadıır }an 

" v~t drğhr. suret' lr.ışka yer'er<i ki hare - ı nnın mahdııt bulun~ he p r ~ . re ayaklandı. Bunıın üze- tir Alman piv:ıde k 11U i\zerine Al nıııı kııvıetlerı, M0taks:ıs dıklan ıııu!ııı.l<kaktır. Bouıbardı 
rı,bnısaAvra-.11 • CAphe "erin ~yılılı- k~tunız "' k•ıv,-.,Uenmız der - edilirse Almanlan t:ic değilse rine Almanya da hücum emri - }eıılden tam iııabl'tle-<" kaydet "I ınüst !ık nı ' ttıııı y -1ıkta.ıı rr.an ta •yarelerinıiz birbirini ta 

a, ıın a ın isaıt •'ldir h 1 serlx... kalacaktır. · -""' Bnl rd ıtl J rdi j a.ı ı.m ı kip eden d.ıJO"a.lar halinde beş B k al ı . Kaıııdaki bu harekıl, trrnıT.<lan baş uzun müddet geciktırin.ıı, - ni ve ı, ı ctl•n. ~·en·ı b.ıberle~ go"re. ııonı:11 ııkeçcvı ışg e . er ve dır 
eınlrd• t·ı nde ınütl'l!.l'n·, k '-I Cu ,__ kan!ard• ııullıün orunmrun için Alman Jruvvctlerı· ,.~ dı'p'oma ·~ -~ , " L', · r'<'ıı. ı ı ı...ıne vernıı•1ar - aat Klel Uzerındc uçmu~lar · 

"n 1 )fil' ~ aro., am..... nnıng .... mın ıru- • ' - u~ina nehri boyıınctı İşkodraııın ,_..., ,, ... E'r öcni7.altı tezglhının büyük 
YUk kuwetl en Oyalanır v bf r.- nd:ısı altınıh. k.1 bahnyemız, y 0 gane çare olan böyle bir mil· sisi süratle ve lıclki de isticalle r ı~tı'k•·~etinde ı'lurlı'yon "•ı dır. lkri iıano:ket de\'anı ttroek- _ şı• ii 1 rak . ~rı" ~rpı~m· •ısı- .. __ ~ h=;nı· pek zı··-"'" ar , edb' 1 aldı M . t "-" • ~ ~ ' ' ted' zarara ııi>radıgı a " r o a Hl'lu. mı•h rebc .• o ~- ha,•a kuvvctl~r-ının ~e parlak mil .......,,a cep --· ~...,,. - venı t ır er , ııcarıs ana .,..osl •v d - kıtalan cenuba ve r. e· 
rat1ıc bir ~kil ahını:vım ve yıp- ıuı.lıerctlle muhım , tapan de _ zu eihyordııksa. ola eaıtaen İt 1- daha bil' müddet evvel dostluk g ab ag b' . d,..;;...,, rekile!I .ınlaruı lttrafb.rı gorülmliştür. 

11 00- · niz muharebesiru ka anmııı ve yanlarla a&vıu, halinde buluıııı.n ·e ademi tttavüz paktı imzala_ crnu u gar •je ~c·- ' · B>'rliıı 9 ıa.a..) .. Ask ri malı il ut eh Werkc ı.e:.gahhınn<la 
fak kuv-.~e~ıuımanuı Yunan u- .Altdenıuıe İtalyan deniz kuy _ xunanlı!ara keııdi istekleri ha- dığı dost komşu.su~a karşı tııar· lttııvaıııaı:-ı hırpalaıııakta devamı fı.i!er Yunan ı.atan~ı büyiik büyük bi rbinaııın yıktldıJ:ı ve 
ınü fık İn '.il~ yapıkhğıuıı ve v ı u kal'i olarak kırmıı;tır. riciııde bir battı hart'ket tavsi- ruzda ctirüm ortagı olması icin l etmektedır. , . bır cesarcll~ l'>vli.,ti.kk~iPi itı·. şehirde \'Uk\la gden hasarın dok 
h1:11uz h gıllz kuvvetlerinin do B, Chıırchill bundan sonra ve etnıemeğ-:ı a.zaıoylımıişlik. Bal büyük toprak ravnfaatleri tekli( Ni>, ~Edildi raf ve ı Um edıyorlar ı,.ke - lanıı uğradığı 7~ı.t'lr kadar 
riııe ~: i.>f,vebgirmed'kl • Balkanlar meselesine geçerek İtaı:l:ırda ve 'l'ürkiyede hil..'Tiyet etti. Kont Telcki böyle çirkıl' &-rhn. !1 (n.a.) - ~ıan or- d 1U ki AL-nau ileri hurek" - buvılk olduğu görülmlll}lilr. 
Yecan ,, • son lr tebliğ, he- demiştir lii. !eri irin lı!ırlıedm \'eya lıarbel- bir hıı.rekete lıtirak etme..'b;t•nse dulan ba~kumandanhgının teb- \iıım ıı.ılyıı.n kuvve1ierile trmıı;;ı - İfalnn t.a\ • tı 

~ınez Asri h ,,_ L ' d b ı ·11-'le d · -· ı ı<. bild' ilinek I ~ıı•lra, 9 0\a.n.) ._ Harhe vir l.;nn bariz · mu"'~""" f;iimdı Llbyadan ve Hab.."Şis- ~ı;e ama c u unan mı '" re kendim öl iırmeg, tercih etti. !iği. . istilıuaf ey eıh.,ı ı:r ·te-

1 

~· ~ 
t.ır, bu >nedk!raktcri, ~vnakhk •

1 

tandan Balkanlara. Almanların 1 yapnbi~ğimiz müzaheret şim Avusturyada tah.,it cd.ilmi§ olan !"eri kıtalanm•z ve v~n meıst dır. digiııden beri ltalyn.;'*fu~lü,kya 
Yugo~la e cez.nn unan \'9 Macaıista."Jın isti~fımı>ı. Rumıın dı hi:?:Z&l'Ure maf uttnr ~ ·u- Alınan o"rdulnrının ıı.ğır llcr• b:ı- grupunun ı:ı.rhlı teşekkilllerı~ ?u 

1 
Sdüııiğin Sukut.ı ralı \'e ı,.;h· olarak •· · •-5' 

kils lıtr v ':'i\lları ruhunda ma- !}lYt işgalini ve Bnlgaristaııı dal ııııuhları Iıudullarıııda tahşiclat rekcli 1!acaristandan Yu"'OsLıv- ı;aba.h su\ !~de Nı• ..ehrını ıR- 1 Bertin <ı (:ı.a.l - Bugün öğl"\ ka,ybetmi§lcrdir. lngi!ID r ıSO 
şüplıe yc\.t~~. b•ıra.k:nıyacağına ıgfal ve tRoalini takip eıi('ll müt- ta bul11nan müthış ye.ni bir mu- yanın şimal h·1d'rt istik• "t:n . gal ctoııtlerdır. , . den ~•Jnt'll ıı şr~miş ol.ı.n hu- ltf;lyan C"ıiliıtenılekckrinin z: P-

lıı: s&vaşa döneceğim Alman ha"1mla harbe giıhuıeğP teşvik 1 de tacil edıldi. \ e baş iın.ı "r.ın :Stirya'clan ba.ı;Iıyaıı. ılen. ha- su - bir te~ğde Yug ' vyad:ın tlnr a ~3 şubata kaı!ır yalnız 

ı - - - -~ - ıu;kerf kudretinin şarka ve cenu c=tl mı 'ul'•<'tini üıe•imize attığı vahşi ye kindar nanı ile rcht 1.$111U'lnda, Ma.nbor 1şr,al c·enııl.ıa doHn ilerleme.ki;<! olan 2!l6ti ki~i zayi et.ın.i;).eı-dJr. F..sır 
stanhulu t e rket- ~ bıı şarkiye doğl'U girişini mer _ ııh;,;..ı.k iB'N~ıiy'ortluk. Fakat ilk de biZ?.at istill başladı. Açı Ecl tdılıni ve Dravıının cenup kı- ?Jrhlı Alman cüztltaml=nın ~ı !er de dahil o!ır.aır üzere İtalyan 

k 
"'.:ıle merhale gördilk. Bu mt"mle- fıı-ı,.,tts li:de!l ve Dill Yunan kra amd ııehri kiıl. hnluıe getirildi.

1 
·ua üz~rinde bir köprü başı ku- liı.niki z:ıptetını~ vlJıık!an bildi- zayiat. §tJ. su.retle taksim edile-

m e istiyen k,.tlerde zırhlı ve motörlü Al· h ı" bavvekiline mülaki 0ldu-ı Bulgı:ristandakı man zırhlı rulm· t.ır. rilmektedır. ı bilir: r. . 
"} l ınan taarruzlarının, tayyarelerıo 'ıır. Ywıa.n ba"vc-kili kc.ndili(.iı1- 1 kuvvet.eri cenubı Sırbistarıa dnö 1' kübiin iş..:aliııdell Sonra Bir Kalıramaıı D~taıu . Eritre ve Habeı;ı~uı.nda ;> nı-

aı e ere ınerha~ctsizce ),ğıhnaııı aylar- ıı lıUliÜ."i:eti na'lr,ıa beyan et ru saldırıldı ve artık Yuna.nista- Bı:rlin, 9 (ı .a.) - Alman or·, Atina. 9 (a,a, ı . Rupol geçı-. s.ı.na kadar 20.169 kişi. 
' 8 •• tataı, ı '"°' danben devam etmiştir. Ve ni- ti ki Yun«ıusUın, hl\ ·..ıyetiıı; ,.e na kar"ı mulıanbct ıtösterınC'f{e duları b.'\Fkuıııandıwıllguıııı tel>- Jinde Almanlaı·m baslıca lıürı:-' Trablusg.ırpta 4 nı ırta kadar 

likle ııaklllerintn .. !'1~4•l hayet Yunanlılan ve "ugoslav- 1 t-ırırk1~M'll l.!'r müt,.c, vize kar tuzum kalmadığı iç'n büyiik lt~v Jı.';i: ınunu bir avuç Yunanlınııı St> sa 24 u g~neral, 1 amiral olmak 
ınuvaf1k ı;orillın t~ıı.pıunaaı lan, harbe karışm ı':n ıısliı iste- •' her ne pr.h~Slfu'l olursa o!Eun vetler de Yuıı;ınistıı.na aktı. Fa- 1 ü•kubün ve Köprülünün alııı- at nasıl durdurduğwıu ~ıdi bil ı Uzı>re 140 hin kisi • 

1 lslıınbul nıaı an•.,;.L nıcınıış olan ne beriki nP d öteki m"iJ>,•ı.aya ıı.znıetmiştir ve Bt\- ka· bu kuwE."tlerı derhal kalırn- mıu: ı ı üleııkip, Alman luta- dirmek ınünıkündür. -- - -
dan maaş alanlar u,~litnn A~y~ en ufak fenalık yapR· Y''" Britaııy~ Ye Tiirkiye ve man Yunan ordul:ırı hiç saı'fal • lan, \'arcları şarki Arnavutluk Alman hücunm bütün şi ide-: adetçe kat kııt lib'tün i!4m na 
cyt.am, eraml. maaşı aı ve ~ ıktidarda olınıyan hu ıki Ytıgo~lav~a t:.nıfı.ıılan taınaıni- 1 mnd3n lutrşıladılarve kanlı ma~ hududu istikametine doğnı geç tile başlayın a Yunan genenıli,j :c.ı,şı koynıu§taro 1 r. Bır n;a mu 
bu mooçlıınnı gittik.kır; anlar mıllet ve memleketin fürriyetıu- le \''irdllrıffız bıral'llsa hile ttnJ. lübiyetlere ıığrnttılar. İngiiiz ,.; rıi er w Kall:~ndelm ile Piri~ Yuna.n kuvvctı~ri evve den gr- · harip tarafların nimıetı bır Yu-
lerdcn atmaya deva ed Yer- rı ve ecdatlarında.ıı miraa kalan yaİı i.o;tılamııın bi<1nyelinde mer- iınparatorlıık k_un·etıc-ri şiıncllyı: pi nlnrn<lnrdJr. ride hazırlanan me,·ı:i.l.rı tulun- nanlıya karşı 20 Alman °!~ut 
lerdı:r. ecclt- topraklar için bir ölinn savaııına ıyete giren lr.gili1, it ifıı.kına sa- kadar harbe gırmcnıiştir. Hikİi· cıya kadar her ne paha•ına o- sa da Almanlar ancak gon,illlu 

giriıımiş bulunuy.:ınız. dık ka 12ı·ak ve lıeın İtalyaya yeyi bundan öt"y götiil'emem 'I'i\rk' ·eye ı·arşı di\nebilir. Fakat !tırsa olsun hattı mi'"· a.ıı ot - ' kuvvetin son askeri de oltluı<tm 
12 An~lanbulda otnrup (İz-

m r, .. aru, Eı"Z\.lnım hari 
olmak uzereı Aı:adoluda bu~ 
hınaıı akra~aları ııezdine a.ı
lelaril? bırlıkte gitmek ar~u. 
l(IUDU iz.har eduıleıin veyahut 
lt<>ırdtteri kalıp ta allesini gön 
dermek lstiyeıılerin is!Pdik!e
'ft ferin iskele ve istasyonları
na kadaı- Devlete ait vapur ve 
trcuı--..roe nl\Ius başınıı müte
~vtycıı ()0) kiloya kadar ııan 

v denk ~şyalaril ıu • 
~en nakilleri tenıılp cdi!miıı-r. 

İlk kAnundan itibaren Maca - hem ıie Alm•nyıı.yr. irnr~ı öll'11- 1 Binaenale)•h bir 1\n icin harbin Uknıny.i 11ububat :•mbannı •:el mek ıçin ileriye&.)''' ro'lmck ü- sonra ilerliye.bilınişlerdlr. 
ristan ve Rumany:ıdnn gcç~ıı cc-v kada lıarberle<ektir. Bu büyük \'cr,he!.·ı· 1 <,un. m .. fkaı;ya petrol'crini c-lc gııçir-' ze~c bir gn'P •MkiEn; diiş;ln - J$ir Kı•ıuı )uruuı Askeri 
ku'f\'etlcrin Bulgal'i tan ı<ın , .• er"\ıt nl» "ı" vo.7'f,.riz a~ikilr- B. Cl>Urc>ı•tı. Fr' •' r1~ - 1 l""ll>ğe teJ;eblıils edccegini ğös _ n:.1. ve gömillü !EtP ':ıtir. Bu TttJi.·n o!J:,ıL<; 
dugu herkesçe a.~k-r ir r•ıh- dı Yur~ııl ı~ diişman ıı k\ldr t ııhveb va. ' r•· n•" t~;,en bir ~.ok alametle< vardır. I uoıum alayı .. oa I· ·ıliu as)l,rler Derlin, 9 (&..n.J -Al!lllUl oı-
Yet aldı,. İki ardan ftııld olu} 'fi ve g.1zabın le ,...ı 'itırmai!a ı- Ameril•a vur - nıın.ı n tı '· ' k::ıt bir ı;cv dalın süyliye;·e- •p olınuııtur. Bu•nn iirerine dul.ırı 1 ~.şkunlanıbnlığının \cb-
~sivil giymiş Alman tav ·aıc ıar v rd.kU,ıı son"ll eliroı n ten onra nut ·unu ll'O)l Lıtır ğinı. B>r kAre Atlaııt·k ınulı:ırP. bir erb~ ı::; 1'i i ıı.~•'mi•lir. Mu- !iği: 
etlerinin öndllcri Bulgıı.İ· knlı- r•·'ı·ı 'Zr Wrlıi vardımı oııl a' mi~'tir: lX" iııı l;'\ZQn lıktan ,.e bitim i~in ı ı '"' med nınd• dı•! bira- Yıwa.n kıt lw tarafıı>dan a-
~2,~ bUkunıetiııin ib:ııı<'tı ıle ıp; ak ıı,-ıın için bir çercf lor - .::.ttabi Hitl l"n a~ken ma-' h ,,,, lanarı A m ,ku m:ı'ı~m...--i- v•ıı vapıldıktan onra rönilllü - nudane bir suı t~e .mUd:ıfaa. e-
~..,,- tllyyare ıneytlarıl:ır•'la ru di !dneBini h<tn~i istikamett \• run el ., ıl Ut akmasını ıc~ -..k tel•llkcli işlo.>ri ,ıı:ııı ktip- dilen Rupel g~~~wıı ye.nJnın -
Biııl <:en el koymağa h:i:'Lı • B;ııarnıı.leyh mart başında Yu- istıl<am0t!erd~ harek, le ge . ra, !filler nere- riilf'rin r,tılmasınq başlaroıela.r· sından ve Sclaıuguı alw:ıuıısJn • 
varoc~e ve binlerce Alnı·. ·:· ~ ı ;'.;r1 t a<ıkc-ri bir ınla ·ııa cc-ı{in• dPrpiş etmek cok t.- cJii .1, yenid~r. rır d:r. dan sonra, V~ann garlı:ında ınu 

"'1• aslı.eri ve siy ,, " tık Ye bunun iir. ri Je fi bir ~ey olur. Her han"i hir n 'yoniarca i:ıs:ı.nı ecfu<'- KöprUlcr atıldık an ı;anra bir harclıo cd 'Yunan ~uııu, va-
m7h°uru, daha Bulgaı.ttanm bu ıık n~yasta İ::ıgil ' ''e ·m- d.'.ı :ıdarıızın istilasına t ı,, te surülderse ı:ıüı illılc:ıin, bıı, Jı- ~»k dü.şmaıı tankları ta.hıip e- v.ly~tin ümitsı~ bulundııgur,ıu ka-
mı. ver ile bir!eşm.,,;i a • ın to iıık kıt.alarmın ' 1 s. -p cıl -.r. Bu, önünde •ı·i!cır.ı\'e ıni;:.dc adal~tiu ve c•».aoın J,Uıcı l dilmittir. Miiteaki bu 150 ki 1 bul ed k. bu sabah teslını 0 1: 
~meden evvel bı, m. k ;n für.l.u .:ı inin hardı.eti h. ccğiıniz bir imtihandır. !;;imdi olarak arkasıııdan kovalıyacn - ı;i büyük bir cesaret vt şecaat- ınağı t.eklıf etmiıı ve sllAhlamL 
kilit mevzilerine yeı-1~şıniş bu • , p,u-p devam ederken bu l:ı ... ı ta 

1 
Balkanlarda ~ünı.tl& ilerliyur. ğız, le ileri mı:rvsllerine yaklıuıarak bırııkmıstır. 
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Atatflrtllıı bayatıııdaıı yazılmamış batı11lar 

ceza 
İçinde bir Jıl:ehmooimiz bal 

yiyordu. Mükrim Mehmet, he
men bal tabağını bana uzattı, 
teşekküre vakit bulmadan ben 

\:"ENl RABAH 

--==--

• 

-= 

'ifARtsiNi siUN 1$ IUılllCASlllOA, 
b<RAMfvın.J HESAP ..t.ÇAR 

·( &aı tarafı 3 OncO •yfıHla) -a. arazi tabiatiyle kaybolan 
lıa. ö!ilmler geçidi; boylu bo~
' • torpidolanlıın aWan .~
lllrden şehit diişen erlerımız ve 
'dıllkülen topçu mermileri . ile 
bplı idi. Bu dr.ğılan m~ılı:r 

1 de ayrıca bir tehlike teııkıl edi-

ondan su istedim. 
Ça.dınn yanı başında sızıntı

lardan birlkı"1 ve paslı bir tene
ke parçacığından yapılmış b!r 
olukla topraktan kurtulup bır 
çamaşır ipi kalınlığında akan 
çeşmeden matramı doldurmuş 
ve kana kana içtikten sonra ge
riye giden başka bir yol olup ol
nuvbğmı öğrenmek için tekrar 

T. iş BANKASI 
Küçlllı tasarruf 
hesapları 1941 

ı--

' Deniz Lif azım sabnalma komis.yonundan 1 
yorlardı. b. . . f rk ..__ 

Atıanmızı, on ırıncı ı a AA 

ıargiUıı hizalarında bırakmış, 
kapalı JOlda. yaya olarak iler-

Jl;yorduk. h . 
Kumandanım; cep enın en 

bıılf muharebesini üzerindel 
~ Kireçtepeyi görmek için 
bir aralık yaldan dışan çıktı ve 
tetkike koyuldu. Durduğu mev
kiden muharebe ınmtakası ta-
mamiyle görüoıniyonlu. . . 

M.ehmede seslendim. 
Misketlerden balıkçı ağına dö

nen çadırdan çıkan Mehm~: 
- Ayol bo sıcakta. bal yenır 

mi? Suali ga.yri ihtiya.ri ağmn
dan döktildU. 

Misketlerin ziyaretleri altln
da fütursuz yediği belın~n he
nüz ayn lan :Mebınet; gillüınııe

iKRAMiYE PLANI 
KEŞIDELER' ~ Şubat, 2 Mayıs, 

1 A4...too, a 1 klnoltevln 
tarlhlwh•de )'llP•lır. 

1941 iKRAMiYELERi 
l odeı 2000 Llrdık = 2000.-
3 • 1000 • ""' 3000.- , 
2 • 
4 • 
8 • 
35 • 

8lJ • 
300 • 

"r.10 
too 
134 

100 
50 
:ıo 

• 
• 
• 
• .. 
• 

s::: 1600.- > 
= 2000.- • 
= 2000.- • 

;:::z::: S500.- > 
=4000.- > 
= 6000.- • 

KendLqinden daha evvel gıdıp 
Derde muharebe cephesini ve 
cereyanını bülUn genişliğiyle[ 
pbilecek hakim bir gözetl~
ıne mevkiini bulmamı emrettı. 
Bunun üzerine kapalı yolun u
eana bir kaç dakikada yası! ol
dum. Cepheyi takviyeye g~den 
alaylardan birinin . erl~ı; bu 
ııoktadan itibaren bırer, ıkıı;;er, 

1 
hazan manga h!llinde koş_ar a
dunlarla şehitler iizerlerınden 
geçiyorlardı. 

yerek: 
- Beyefendi muharebede ye- '------------

mek bulursan ye!. Fırsat bulur- iii<j " ~ 
sa~~~ı~~e~~ktiyle b<'nim de ıtJ! LWA< ~''f. 
eski subaylardan i;ıittiğim bu 
düsturu yeniden hatıtlattı. 1 2 3 4 5 6 7 8 § 

Geriye mahfuz yol yoktu .. A
laylar da ayni yoklan geçnuş -
!ereli. Yanından ayrıldım .. ~!1 : 
mandanıma bir an evvel mülaki 
olmak ve onu bulduğum giYretr 
leme yerine getirmek i~İD; k"!u
yordum. Kumandanıını ıyıce ,,e
rilerde bırakmıştım. O yarım 
saat bekledikten sonra öldü
ğüme zahlp olmuş ve ilerlemiş
ti. 0l:im!er geçidini o da koşa.-

Manzara göi:>iis!eri kabarta
cak bir halde idi. B'1 tehlikeli 
yolu geçmek için kahrom~n er
lerimiz müsabaka ederce~ıne a
tılıyorlardı. Birl:aç daki~a tey
:tif ettiğim bu J,ızı ~uteakı_P j 
dü~manları üzerine şabınler gı
gibi aiizülen kufilccikten birini 
ben rle takip ettim. O derece ~nt °" bedeni kuvvetimi:cin bütün' 
ltadretiyle koştuk ki, torpido
lardan Uzerlerimizc savrulan 
me.rmilcr yımımrna diistiiğü hal
de vakit ve sa.ati gelmiyrn ceel
Jerimizi kazaya uğrntaınadılar. 

\'ruııl olduğumuz yer; yalnız 
ınubriplcrin nazat~ndı.n bızı 
.aklamıştı. Yoksa taarruzun! 
ınuvaffakıyeti için den:,.den ve , 
karada."! ateş kusan düsman top I 
cusuntın yağmurunchn kurtar- , 
ınış değildi. .. 

Aziı kumandanıma ~01,dlc
ırıe yeri bulmuştum .. Faknt bir 
kaç yutum su bıılmaK umudıy- 1 
le ufak bir i~tima h:ı.ttıııda lnı
nılu tek çadır beni kendi•fae 
~ti. 
~~ 

TETKİKLER 
( Ba-;, tarafı 4 üncü c:ıyfada) 

fı düşünülürse .. acaba Ali J)al)a 

bu adamlann. bu kahraman 
711rtda.şların terk<Ylecekleri mal 
"te mülklerinin Sırplılar tarafın
dan ödenmesi iGiıı miiCHSir bir 
tedbir ittihaz edeme.z miyt.li 7 

rak geçmişti. . 
11 inci fırka kumandanı Vıl

meri · vazife ve vaziyetle ala
kasıziıı:;~nın derin manalarını 
yüziine her adımda ~arpara.k.be: 
raberinde getirmi~tı. Bırıncı 
kademe kRrag'{ihı bil~ fırka
sının cephesind~n Çt!>k uzak bu
lunan Vilmere verdiği 90n emre 
eahit oldum. 

K•ımıuıdanım mübarek eliyle 
işar~t e<lerek; burada: kararga
hınızı tesis edl'Cek~iniz! 

Vilmeri cesaretsizlikle itham 
C'<len acı ihtarın gösterdiği yer; 
dii~mırn ate!!lerinin en müteka
sif bulunduğu bir alay karar -
..,5 hının yeri idi. 
" Fakat büyük adam; fırkıı. ku
mandanını ceza olarak bulun
durouğu yerde üç ağusto.s mu
vaffakıyetlni biZ?ııt temin e
dinciye kadar kaldı. Al<şaın ka
rarırken Vilmeri orada bırak
tık. 

Vilmere bıı ceza tarzı ağırdı. 
Cü:ıkli o heyeti ısl9.lrlye iGinde 
Ti.irk ordusunu ıslaha gelmişti. 
Ha lbukl miistesna y:ıradılı~lı 
Türk dfıbisi At..türk, Vilmere 
büyük bir askerlik dersi verınİ.!/
ti. 

0-St Abbaa GtrRER 
Millli~tin derecesini mchma

mıken tahfife hir:met etseydi\ 
muvafafk olamaı. nııvdı? ============== 

Yalnıı. Ziya paA<ınııı iRtih-, 
:ıasiyle kalmayan ıııualıezeler, 

feyet AE pa.~ot birnz çalışsa. 
gayrette bısur etmeseydi zan-ı 
nediyorunı ki o kadar şiddetli 
olmazdı. 

MU!ahıı.zalarımızı tPyit l"de· 
cek misallere bundan Mnraki 
yazılarda d vam edec~ği'. 

12.3.941 - K"dıköy 
Ali Kemali Ak.'riit 

ZAYi 
Fatih nüfus memıırluğurufan 

aldığım hüviyet ve nikah c~ 
danlannu zayi ettim. Yenısını 
alacağmıda.n eskisinin hükmü 
yoktur. • . . 

Hekimoglu Alıpa.şa - Seyıt 
Ömer mahallesi Ali Şir Neval 

sokak 50/2 numarada 
H&il<ıe özeu..r ==---o--· -- -·--- - - -=--==----==== 

Tünel Saatleri 
İstanbul elektrik tramvay ve tünel 
işletme1el'i unıum müdürlüğünden 

TUnel ~eif'rlr>rinin curuarte~i ve p:ıt.ar günleri aşağıda gösterilen saaUer 
sarfında yapıl:!cağı sr.yın yolcu1ara ilin olunur. 

Ctın1artesi günleri 
S.at 8 den 
> 12.30 dan , 17.30 dan 

10 a kadar 
14,30 a kadar 
21 e tadar 

Paz..nr ıurııeri: Yairuı: ~at 17.30 dan 21 e kadır 

1 1 1 ı• 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

., ,., 1 1 

1 l ıaı l 1 1 
1 1 :• 1 1 'B!. 
ı• ., 1 lllı 1 

i •I 1 ıuı 1 1 

1 1 1 1 \ i•\ 
1 1 '11,BI 1 1 • 

il 1 1 
1 1 1 • ' 

aoJdan ..a.: 
1 - Yugaelııvlann zaptettlkleri bir 

şehir. 

1 - Be.,.-v .. istı'hza. 

3 - Yemeklere konur, fazla. 
4 - Değnek, zaman. 
5 - Bir renk, bir nida . 
6 - 1(laret edatı, zaman, Bumo11 pa-

rası. 

7 - Küçdk zerreler haline getlrma. 
a - Hint paJ>11%1, belli etmek. 
9 - Geliolenn f;e"lll>edilderi bir ka

dın. 

Vu.kandll• apğı1a: 

1 - Bir şehrimiz. 
1 - Alol, küçük. 
a - BUyilk tencett, kör. 
4 - Eıılı:i bfr siWı, eflenc•. 
5 - Bir viüyet:Uniz. 
8 - Bir musevi i.sml. 
7 - Gösteriş, mel'un. 
8 - San1at, bir emir, Mapça "900 
9 - Vahşi bir hayvan, kadınlıınn 

çok aeV<lildtti blreey. 

(Evve4kl b41knaoanın halli) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 YENIİ'SAB.AH 
2 E M1E Ll•lo.Aıv A 
3 M'EIZiliYIEIT •!z 
4 t iL t IMl•',MIAI IA 
5 Ş : • I R Dö '. •ıK:A!N 
6 m ıA'•:E l lE L il• 
7 A SIAIP·•ISIIi iT 
8 Nil S,f ILIİ K'l!lıA 
9. ' 1 IA R'•A 

RADYO 
BUGONKO PROGRAM 

a.oo Prorram 
8.03 Haberler 
8.18 Milıllı: 

8.45 Ev kadı.ııı 

* 12.30 Proeram 
12.33 
12.50 
13.05 
13.20 

Müzik 
Halıule< 

Müzik 
Müzilı: 

* 18.00 Program 

18.03 Muzik 
18.30 Konuşma 

18.45 Çocuk saati 
19.45 Çocukal.r 

için musilti 
19.45 Komışma 

19.50 Müzik 
20.15 Radyo 

ııazetesi 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 MıiLik 

Üniversite Rektörlüğünden 
F•n Foltü'+.esinde a stronomi doç•nll•gl a~ktır. Namzctler!n ,...bancı r "Yenı· Sabahın,, 

dil tmtih,,r.ları ;> hazı ran 941 tarı.hinde y;ıpılaC'aktır. t~klilerin Sıhhat rapo.. 
nı '5 !otoğrnr nı...f·.ıs tezkeresi örneği ve ilırJ hüviyetini gösteren fjşlerile • 

1 Cfişlef tcd.rfS ';}er; k;1leminden İSlene..:~." ktir.1 ı"laA n fıyat arı 
2 hazinn 1941 ta: Jıi okr-ıma kadar rektörl(lie mUraaatlan. (2652) 

Kr. 

T ı,. "'ti ..,. Ba.5lık maktu olanık 750 
a~sı e 1S_~a_,....;iŞ1.......__,.,.-E Birinci sayfada santimi 500 

~~~a~g~:Yı;;~ ~iç-1 LUXOR ~i~~cü::. :, ffi 
lr-:;:;re;::P:;r;:e:;a;::i:ıy:;o;;;n::.:ı:a:;:a:t:~:e:ri=~---~~;::;:R;. ~a~d~y~o:::;la:;:rı~ n"ş;ocl ,. ,, 75 

~ Al luırı ,. ,, 50 

A E Ci l"ırın _Süpürge ve her ) z ET • T ~~.,,=-~--~-----' 
tiirlU elektı-lk Aletleri ) M (l~ .. ~; .rı -f • A. c mafcttin Saraç.otlu 

OSMAN ŞAKAR ve Şeriki 1 Neşrıynt Mudtirü: M•clt Çetin. 
..,ant Vniveni1e Cad. 28 _ Kadıköy: t.ıreıe c.d. ll3 • 2 Baa>ldıljı yer: (H, Bek;r GUrsoylar w 

~lata. Baakalv Cad. 47 - 69. Telefon: 41178 - 1 A. Cemal6ttin SıraçOfılu matbaaıı) 

,, 

• 

80 -soo > 
10 .ıtc. 
80 , 

15 > 
2 , 

70 Adet 
2:10 • 
125 

13000 
> 

• 
1000 çın 

2000 Metre 

Tranta ıer.idi 
Fotin .. tarı 
Ataç çiv; 
Demir çiv:I 

Cirlı 
Bıııılmıım1t, 

MO§in 
Makara 
Kunduracı ,,....... 
Jl"oUn kancuı 
Fotin ba~ 
LAstlk şerit 

Yu\:anda cino ve mJktan yanh mal "' lıı her btr ._ "7ft _,. 12 
Mı.n 1941 cumartesi ııwıu sııat il de pazarlil<la ıhnacalctJr. 

tsleklilerin belli &ün V• saatte btanlıaldak! Jıxwnl9 de - belun-
ııaaı.rı. (280'7) 

••• 
ı - Twtınıin edll•n bedeli 6825 lira olan 700 kilo _.,.,.. W4/IK1 

pazarteo; ~ö oaat 11 de pazarlıkla eblltmesl yçılacaktlr. 
2 - Bedebıiz olan şartname ber ıün lıı ..a;ı deht1incie > 

-il!r. 
S - Xat'I teminatı 10ı3 lira 75 \:w f4tuı, 
!stclclilerin bu temin3tla birlikte belli ,an w ...ttıe ır-- r ııc• ~. bu-

- koma!;ı>onda hazır bulunmaları ilAn oıun.ır. (-) 

f Devlet Demiryolları İlanları f 
Muhanunen bedeli (600) lira olan ıooa k1lo marangoz tutkalı 18/4/Ml 

c:wma ııünü saat (10.30) on buçukta Bayda<ı>ala<la ı:ar binalı Mbilind~lci 

lımmisyon tara1ından açık eksiltme usuille satın alınacaktır. 
Bu 4e girmek iı;tiyenl~rln ( 45) liralık mırraklaıt teminırt ...., bnunun 

tıı,in ettiil vesaiklt birlikte eksiltme gUnU aaatine kadar ko~ mii
nıca.aUarı IJızundır. 

' "" 

Bu ~ &Ut ı;.artnameler komıayoodıa:n param ol:an.k dalıt>rkta<br, 
(2592) 

• • • 
Muhammen bedeli (G800) lira olan :ıooo Kg. ~ lı:Jt (30/4/1941) 

-pmba gün!! saat (15) on be;ıte Baydarpapda gar binası dabllin
delci korni•yon tarahndan kapalı zart usunıe satın aı-ca\:lır. 

Bu işe girmek Iııtiyenlcrin (720) liralık muvalı::kat temiaat, kanllllun 1 
aı;,ın etti/ti ve.!ltalarla teklifierirri muhtevi ıadlannı ayni ııüıı saat (H) 
on dörde Kadar komisyon reisliğine vermeleri l.hımdtr. 

Bu işe alt prtnameler komisyondan para.ız cıürak dııjiılJimaktadı. 
(2817) 

İstanbul Levazım amirliii satınalına komis1onundan 1 
100 adet hamam bornH:ru alınacaktır. Pazarlıkla eksıltrnesı 11/4/1941 

cuma günü saat 14 de Tophanede Lv. Rınirliti satın abna k()Oljsyonunda 
18Pllaca!rtır. Tahmin bedeli 400 lira ilk teminatı 30 liradır. Evsaf ve nümu
- koınisyond.:ı .jlljcOlür. Taliplerin belli "8klıte komia)'ona &elm<!leri. 

(1049 - 2723) 
10,000 adet bakır yemek tabaiı alınaeaktlr. Pazarlıkla elalltmesl 

1V4r'l9'1 cuma ııün!i saat 16 da Tophanede Lv. Aınir!lili satm alma ko
mlııyommda yapılacaktır. Tahmin bedeli '1000 lira ilk teminotı 525 liradır. 

-uneşi komisyonda görülür. Talipledn belli vakitte komia)'ooa felmcleri. 
(1050 - 2724) 

• • • 
Stlvaıi biniclllk okUlunda m"""11d 1198 çift köhne fotln ..,. 80 çl!t konÇ 

..., çizme müteahhit nam ve he1abına pazarlıkla sahlacakbr. !balesi 
11/4/1941 cwn• günü saat 14,30 da 'l'opbanede Lv. Amirliı?I IDlın abna 
lııomisyonunda yapılacaktır. Hep•lnin tahmin bedeli 250 liradır. Toliplerin 
fotln ve çW:neleri Süveri birücilik okulunda görmeleri ve 150 lira mal be-
deli ile komisyona gelmeler!. (1052 - 2728) 

• • • 
QOOO kilo ııırl<~ mut"abhil nam vehesabına alınacaktır. Pazarlıkla elı:-eoi 11/4/1941 cuma ı<inü saat 16 de Tophanede Lv. Amirliili oatin al

ma komisyonunda yapılacakbr. Kat'! teminatı 83 lira 75 kuruşlm. Enatı 

loomllyonda görülür. Taliplerin belli vakitte ~ gelmeleri. 
(1053 - 1'127) 

••• 
Beherine tahmin edilen !lyab 5 lira olan 500 adet tevhid eemeri ~ 

lreW.ti nlüleahhıt nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. lbal(·si 
11/4/1941 cuma gUnll saat rn.30. da Toph"':'ede Lv. Amirliği sabo alma k~-ı 
misyonunda yapıl;ıcakiır. llk temınatı 187 lira 50 kuruştur. Evsaf ve nu. 
muneei komi~yondfl görülür. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmeleı·L 1 

(1059 - 2827) 

l.tanbul sıhhi müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan 

Bakırkliy Akliye ve A.,,biye haııtahanesi için !Azım olan 2000 tal<ım 

hasta erkek elbisesi ile 500 adet kadın entarisi kapalı zarfla eksilbneye k0-
nolmuştur Eksiltmesi 16/4/1941 çarşaamba günü saat 15 de Cağaloğlunda 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdilrlilğü binasında kurulu komisyonda yapı... 
lacakbr. 

Muhammen fiyat. Erkek elbisesi 490 kadın entarisi 330 kı.tttıftur. 

?v1uvakkat teminat. 858 lira 75 kuruştur. 

lstekliler şartname ve nümunesni her gün komisyonda görebilirler. 
tıJtekliler 1941 yılı Ticaret Odası vesikao;.ile 2400 sayılı kanunda yaı:ılı 

vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat makbuz veyn banka mektü'bu 
ile birlikte teklifi havi zarflarını ihaleden bir saat evvel makbuz muka-
bili kon1isyona vermeleri. (2577) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma 
ve eksiltme komisyonundan 

1 
Leyli tıp tnlei.ıe yurdL.ı i~in 2368 metre elbiselik kumaş kapalı 1nrfla t·k-

siltmeye konulmuşluı 
Eksiltme 11/4/941 rurnr, 111nıi ı:-aat 15 de Gağa1oğlunda Sıbhdt VE 

mai Muav<'nct l\1uı .ı;r 11 !..I l ~1 1d:ı kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Muh: mrrıen fıva• 1rht.: ' n C>t. es, 592 kuruştur. 
Muvatkat ten ı ınt 1051 l ır l :\9 kurustJr. 

l~ti-1 

1.slekl;ler ;jnrtrıarr\~111 1 n"1 a;i..u1 k<.mL'>yonda görebilirler. • 
hteltliler 1941 yılı '.r:c\.: et. O<i3.~ı vesikasilc 2490 snyılı ktlnu"ld.a yazılı 

vesikalar ve bu işe yeler ınuvakkat teminat makbuz veya banka mcktubi
le teklıfi havi zar~larır:i ılı, le saatinden bir snat evvel makbuz mukabili 
komi.yona veıTrt.1• r!. !2384) 

10 NiSAN 19Ô 1" 

................................... 
Memur ve Fen Memuru 

alınacak 
Maliye Velıiilettnd:en 

8/9/1940 tarilt ... ~ 0._..ıı -1 ,..- 11 '°fi" 
17/8/1940 tarih ve 2/Hrrl num-11 ~ betlı 1ıapS •vsl 
tallınatnamosinin talbtlr::I için te.Jkll - ,.. - olan ıa.nı.,..,.,-

larda ~ 11-. A. - :ıı.iıı; B «AZii; C> - --· Bu memw 1aı •, ,.ol. masıafltJ:J. ı.rtc. Qdl. nwkhtn tw ~ 
Qcretln ıwıml mlktan; 

Ret..: 171 
Azaya: 15t 
i'e:ı 1DMmUUDa' JIO 

ReieWoı 

1 - Yqa eo dan 1m1a olmam•: 
ı - Ddterdarlık, tapu ıır11p mDdıllrll!ltı. •• •il rtditt. .m,ol 

tapu Gdl mııhwQıhfl ve.yahut bu ,. it ' e ...m .uı ~ malt 
hizmetlerde bulunmUJ olmak, 

3 - liiı:il llibwile himıctlııd& ~ dW " el! rr' plın•l<; 
~ 

l - Yaşa IO dmı fazla -ı.t! 
1 - lla} mMOrlilitfi ııidJ. mUl+!11!tlt, -..,.. mMtlrJCllb araJI 

tamir komltt;ponıı relsllll 'vqahut ba ,... " ' ı ~ ..ııı _;.. maU 
ht:::ıC es de bu1ulımuş olmak; 

1 - Sicil ltlbarn.ı hlzmeöadttD ltıÖt*le ec!!W 3 il ...ıa..ıına"' 
F• MemuNarı9dal 
1 - Yaşı 58 den flızla ~ 

2 - 'l'apu ... \:•' ı. ... V'03'a cNafla '" - - 1 ıt lllioort bari' 
ta Umum MOdllrlQtll blmıeUermde bir aene :!tn momurlubı yapın1' 
~ ......,..ırut ta Natıa -,.a tapu ft - 1- tatik.at melcteJ" 
lııııır:iuden memn ohnak; 

• - Sicil itibarile lılDMtlndem• tltlfacl.e edl!elıdleceii anlqılmak; 

cllb 
llOf\AClAAT fEKLI ' 

Yulmnd:a ,..uıb prt:Jarı haiz bnhmanl•r, bir istida ile $1ıdski 
- en reç 15/4/lH.1 tarııw. kadar Mali7e Vekiletine cJılllll Eıll' 

-~· Kamlsyon!arm derbal teşlı::lll mukarrer ol<ttıtundan, arman ev• 
..,. ııaız -.!ar müracaat ..,...,ruı göre ta)'in labn.acaklardlr. 

c1V• 
ARAJIAN VH ... IK 

ı - Nfttul hü'lltyet - ..ı. veyahut noterce veya reeml bit 
mııkamca musad<lıdt Sl.ltttb 

2 - 8 kıt'a fotoiral <altı b~çult dokuz eb'adında> 
3 - Mektep taodikı>ame ... ya şebadetnems <aslı veya muoaddııl' 

btr su.r..tl> 
ol - Bulunduiu memuriyet.ltl'e ait vesaikin Mlı veyahut musad· 

dak smetı ctasd1kli sicil karnesi veyahut musaddak suretı kA1idir.t 
5 - Sıhhi durumımun her ıklimde ve köylerde vazife Jtasın' 

ınl!lait oldağmıa dair billdlmet veY• belediye doktorluğu raporu; 
6 - C. Müdd<'iumomJ!lğinden ınahkfun.iyet:ı olmadığına dair veSI' 

ka <tstida zlnne Müddeilıırnımili\:!ie taadıkl.i meşrubat verilmH: ııured 
ilıe de olablll.ı:.> 

7 - mısnuh•I kAJ!ıdı; 
8 - Aı!!kerlik Tefikam c"Nütus bOviyet varakasında vena ayrıcl 

ı.tıemeu 

9 - Tolip olan ~ahıs nsml bir dairede müstahdem ise, bu dairi' 
rdn alelüsul muvalakatini ıösteren vesika •Talebe müteelnk istida 'il 
merbutu vesikaların o daire v._.,ta11 ile Maliye Velı:lletlne ellnder!lın.,.ı 
halinde aynca muva!akatnameye lQzum yoktur.> 

NOT: lstldanamede bu vesaik'• göndcrlldJOf wı llateaı yazılacaktır 
10 - A.'!ağıda yazılı şekilde ıaahhiitname <Bu Uıahhutnamed•~ 

müf.f>!;p]sil kefilin resmt dairelerde veyahut ticari mali veya aınat rrıU .. 
esaceelerde memur ve müstahdem obuaın prltır.> 

•V• 
TAAHHÜTNAME 'EKLi 

Maliye Vck.alM:ince Toprak tevzi talimatname8inin tatbiki için te1 
kJl edilecek: toprak tevzi komisyonlarında bir vailleye tayinim halindi 
bu vazifeyi kabul edeccti.mi ve en az 45 2'in evvelinden hılber vernıe"' 
den bu vazifeden istifa veya bu vazifeyi terk veyahut hizmetinıd"" 
istifade edilmediği veya istihdamınun devamının caiz ohlıadığı idare" 
takarrür ettirilerek vazifeme nih.:ı.yet verildiği takdirde, komisyon rtıe" 
sai5inin bu yüzden aekteye uğraması sebebi ile hasıl olması mfunktl 
ve muhtemel wraı1ara karşı maktuan ve cezat prt olarak beş ti 
lira tazminat vermeji ve bunun icin hakkımda dava ikamesine 
~ istihsaline lUzum olmadan bu taahbUtnemenin icraya vaz'ı ve'f' 
but hazineden alncağun var~a bu alacaktan def'aten takas ve mnh.ı::tıb 
ve yine bu taahhütnameden mütevellit her hangi bir ihtilA! için da~ 
ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Anlau:a mahkemelerince rii 
,.eünt; kabnl ve taahhüt edıyorum. 

Adreo: 
Nüfus hüviyet varakasındald bttviyeti: 
............... nin cozal şart olarak taahhüt ettiği beş yüz liraya kadsl 

~ ş3rllarla müteoelsil kefll olarak kefalet ederim. 
KefiHn rrıealek ve adı-eıl: 

Nttrus hüviyet varakasındolti hüviTeti. 
NOT : Bu taahhüt vı kefa1rtname noterce reRn tanzim oıun' 

<:aktır. (1531) (2070) 

Harp Okuluna Havacı Subay yeti'ti' 
rilmek üzere sivil liseden mezuJJ 
olanların kayıt ve kabul şartla: ı 
ı - Lise ob,'llnluk imtihanını vermiş bulunmak. 
2 _ Aldıkl.1rı mezuniyet diplomalarındaki kanaat notu i7i veYB 

iyi bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihinden bir seneden bu.la müddet 

ıni$ bulunm•k. 
4 - Sa~lık durumu pilotluk bizmetıne m!lsatt olmal<. 
5 - Yaşları en yultan 21 olmak. 
Not: 
Bi13hare hava muayene hey,.tt ta~fından YRl'llacak muayenede 

lık durumları pilotluk sınıfına müsait lftıillm:t;yenler isterlerse harP 
ıunun diğer sınıflarına verilmek gibi hiçbir n1ecburiyete tAbi tutuh11 

tan1 serbesttirler. Kendilerinin arzularına röre muameleye ~bi tutulll 
Okul tedrisatı 15 Mayıs 104-l de başlıyacafı.ndan talip olanlar 11

' 

lundukları askerlik şubelerine müracaat edeceltlen::Hr. Askerlik şııt 
y:ıpbracaklan sıhhi muayenede müsbet netice alanlar evrakları ile 
okuluna sevked.ilcceklerdir, (2822) 

1 İstanbul Belediyesi İlanları 
Tahmin 

bedeli 

1323.85 

18.:u.80 

ilk 
teminat 

99.29 

138.74 

Rumeli hisarında Ret;kbey caddesinde 3 )aıP1 fi 

ralı evin hcdim ve tahassül edecek enkazırı 1 tı 
B~bclrte Ik-bek _ Rumelihisa.n caddesinde!' 

34/2. 36 - 38 nuınaralı binanın yol i5ti" 
kalan kısmının hedim ve ta.has.stil edecek 
satı~ı. 

Tahının bedelleri ile ilk tt•nünat miktarları yukarıda ynııb ilO 
enk:ı .. saWmak üzere ayrı ayrı açık: artınnaya k:onulmuıtur. ~ 
Zabıt ve MuamelAl Müdiirl•ığü kalcm:nde görülebilir. thale 25/""~ 
ma günü saat ı~ de Daimi Encümende yapılacaktır, TaliplerıC\ _t 

nat makbuz veyn mcktuplarile lha.lc gQn:i munyyen san.tte DaJrw 
mende bulunmnları. (2834' 


