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IES\anik kcliıneei belJı:i çok Atina, il (a.a.) -Atin.a raci- Berlin, il (a.a.) -.Almaıı oı-
- . + BURSA 

Macar 
Ordusu F" kuvvet1ı, belki realiteyi l'OSU, dün •kşamki neşriyatında dulan baş k:umanrlanhğınııı teb-

. sadık bir surette ifade demiştir ki: !iği: 
etmiyor. Fakat bir kaç günden . RupeJ boiuında, Struma V&· 10 nisan sabahından beri, ge-

Ll~NDS ÇANAUUAlE ~· . 
I - , .l 

• • 

beri lstanbulda bir nevi heyecan disınde ve KıUaş civarında Yu- Yugoslav top- neraı Weichs kumandasındaki 
bir tela• "'""l 'bi bir ' nan ve Alman müfrezeleri anısı.o Alınan kıtaları, Drave nehrinin 

· · '-~ angıcı gı . şey da dört" ""'- '-'"ıtun·· d-'---c ile kmctisını hisııettiriyor. Birbir- .,_ "' "'"""" ki geçidini zorladıktan sonra, fena ~ 
~den ayn bazı viikıalann te- htlküm süren muharelıi, ccsa - ra arına taar- havaya ve Arızalı araziye ra.ğ -
adiifi surette bir araşa gelmesi retin en kaba şeklinde vahşi men, cenuba doğru muvaffa.ki-

1 

__ 
bu fazla haesıuıiyeti te9lit etti. kuvvete faikiyetini bir kere da- • yetle ilerlemektedirler. Hu.sııst 
Yugoslavya ile Yunanistaııa ita isbat etmiştir. Yapılan ve ruza geçtJ bir tebliğle daha evvel bildiri!-
~ AlmllllYllnlıı hücunw, tah- bir gün yeniden anlatılacak olan m4; olduğu veçhile. zırhlı kıta-
tıdatlarını ikmale vakit bulma- ytlksek feCUt ve hamaset des- ---- !ar seri bir ileri ha.roketle, Hır-
mış Yugoslav kuvvetlerirun Yu- tanlan, göçük memleketimi - Maca devlet reisi vatista.ıı.ın merkezi Zağrebi " -
lla.lı sol cenahını açık bırakacak zin. bir _kere daha, ecdatlarının r 1 ga1 etmişlerdir. 
taroıa geri çekilmeleri, Se!Ani- ~. çagda dünyaya bahşettiği Amiral Horti bir be, ~= şimal - garlı istika· 
flıı Alman kuvvetleri tarafından h!J.rrıyet prensiplerini ve med&- metinde takıö eden ve Nl.şden 1 
C&rÇabuk i.egali eflı.An nmıımi- ~r~~.~~alı:sini, yapmasını pek ganname neşretti gelen Alman kıtaıarı, merkezi: 
Jed~-~iılıoş bir tesir hwıule g;e- ~- ıgı bir tarzda yeniden Budapeşte, 11 (La.) _ Bli- Sırbistanda vukua gelen muha
ttrdi.!? 8lrada lstanbulu ter ket- mudafaaya Çllğnlınış olduğun - tUn M teleri amiral rebeier esnasında bir çok fırkayı 
lllelc ısty~-'- a•ıeı.,,.;.. h"'-'-et dan dol&yı, bütün Yunanlılara H~.....,,. ~be gaze · · b"'yilk hnha eylemi"'ir. Alınan kıtaları """"' · -·u u.o.wn ift'h . ~•30ln yannamesını u ?• 
tarafın. dan. ınec. ·eanen nakJedu"le- ı ar verecektir. tıauhkl•r altında n~-...,;"'er 10 binden fazla esir almışlar ve 
eek ------ Yugoslavyada, Yuı:;os!avl--'- dir~ •-'raı be ...,,.-~d y- 7 lerının bildirilmesi bir dere- Al 1 d . ...,,. . ......,,, ya.ıınamesm e u O top ile bliyilk ganaiın elde ı 
tıeye ka&ı b' d. man '\r arasın a •ıddetli mu- = k "·---'-•--- etmilılerclir. 1 llt r ır en ışe havası tev. ·harebeler yapıldıg"ı b'ı.Jdi il k .. vyaya arşı .... """"".......,.. 

etti. Hiç bir za.ınan eksik ol- te.ı' ,.,_,,_ r me - iidahaloye sevkedeı:ı se • Cenubi Rırbi&anda çarpışmı.ıı 
illa.yan ve bu gibi dakikalarda ır. ~ komşularımızın bepleri izah ettikten ve 1914- olan diisman kuvvetleri imha 
~ pek tıı.bii bulunan türlü kuvvet ve şecaat.!-c anudane mü- 1918 harbinin Ma.caristam edilmi~tir. Bunlardan çarpışma
....-lü dedi kodular da iııi k" cade!~ ed~!erınden emın olu- bin senedenberi sahibi bulundu- ya salih so,nncu bir grup, 10 
rilkledi. o- n;&bılı_r. )! ugoslavlar, simdideıı 1 ğu topraklardan :ına1ırum etti _ nisanda, Krilovııç civarında. bir 

!hJlıuk:i meseleyi bi1yllk bir "1tllalı Arn&vutlukta ftalyanla- ğini ve Macaristanı b Alman fırka& tarafından loıı - ,. 
80ğuk kanlılıkla muhakemP. et- ra karııı muvaffakiyetler kazaıı n.ktığını batı Iat~rgun ı- men imha olunmuş, lasmen esir Hırvat Uded lhııı* 
-.ek ve hakikati c;ıplak surette Amışa benz.emektedirler. Cenubi müttefiklerin 1~14 deki gi:'hnra &lllltllll)tır. ------~----;l 
16nrıek kab'l rnavutıukta i b" . k di ı ar B } • İ d ••---· ! dir ve kolaydır. k tal _se .ızım en hi Balkanlara yaymağa gayret Alman hava kın-vetleri, ordu- u garıs an a 
A.UWl.Jl. reımu makaınla.n Ba11,0 -

1 arımız, lnsıyativlerini bü- ..,.. .. , _ _._ · ·· ın-'" be ınm herekatına miizııhenıt et -

'M"bb'n 

Hırvatlar 
İstiklillerini 
İlan ettiler 

GI. Kvaternfk 
Devlet Reisliği ve Baş 
Kumandanlığı ele aldı 

Bratislava, il (La.) - D. N. 
B. ajansı bildiriyor: 

Giıneı-al Ziat K vat.emik dün 
ııaat 6.15 te Zagrep rad.Y?SU ile 1 

müstakil Hırva.t devletirun ku- . 
nılduğunu illn etmiş ve kendisi- ' 
Din bu devletin reisliğini dıenıh
t.e ettiğini bil~. 

General bu münaeel:ıetle siiyl&
diği kısa bir hitabede iktidarı ı 

..._ SALINESIQ ~--

Japonya 
Rusya ile bir an 
laşma yapıyor 

Müzakerele~ 
sona ermek üzere 

bulunuyor 
Tokıo, 11 (a.a.) - D. N B.: 
Hükıiır.et namıııa beya."latbı 

bulunmafra memur zat Japonya 
ile Sovyetler birliği arasında bir 
ticaret muahedesi akdi hakkın -
da cereyan eden mli7.akereleria 
eona ermek üzere olduğunu me
buıınn meclisine bildirmiş ve an· 
hı.şmanın mübadele e'!ll8Ina istl-

ı Sonu aayfa 5 sütun 5 de• lardakı •-- -· t!in iJ<1e•ı ı h f ""...ucnnı soy..,..,... ve ya.na.. 
. ~.rruz hareketinin ted.ir!er •-Ye mu a aza etmek tına vu suretta devam etmiştir: mişlerclir. Zah'Pbin garbında 

'l'llrkıyeye muteveccih ol.ınadığı- Bütün sinir! . . . Macaristan ancak Yugoc,iavya bir nakliy" treni nuvaffaldyetle 
ve Hırvat ordusunun kumanda- -----------

81 
v_e olıı:ıyacağım katı BUrette kında 1 erımızın pek Y'.1 - :ı.ı:acar topraklarına karşı hava bombardıman P<lilmiştir. 

tıllnın ediyorlar. lstaniıuJda ya- dP ge g; ~~uharl'lıı_; li>,erın< hücumu yaptıktan sonra müda.- lllr Yug~bv t<lyya....ı Buman-
ll>'an Almanlar, sanki bir paro- rg n o,,.... .... durduo-u bugü t tedb'rl · nı_,.,.,_ u----t yBda yere inmiş I& teba.i nüu kar· ' .. r- - aa ı en u.ı.u.li.9...u.. .1.::urvn. D N 

ya 'yet eder gibi ayni fer ·•rBlzı.ıgından sonra, m.. liderleri tarafından Hırvat istik Bill;re<, 11 (a.a. l - · · B: 
dostluk ve Blikünet ha- ta- gcle~ektır. Terıxl1füfüınü:ıı lilinin ilan edilmesini memnun>- Bir Yu.;;oslav tayyareııi, dftn 
ahne ve takviyeye ~ınyor!ar ---..:.< ~·~Y!~·~~ yetle karşıladık. Yugoolavya aJ'- (Sonu soyla 5 ollt•n 4 de) 

~4~;aS~ UZVEL T ~~i~E ~~ __ M ___ l_S ___ l_R __ _ 
'""'e. muna.....,a etıneğe ına!ı,aJ. B mek burad b' k 

er;::~~~ ~~,k~t~:~~ eyanatta bulundu ~~t ~P~i'.~ Başvekilinin beyanatı 
~len t"1D.inatlar ve vAd!cr bi- *'. ?erhal if_a edilm~ lcalıedeı:ı I 

~va! 1'e f!Oraitin tebeddüıiie K f De milli ve muıı:addcs bir vazife -
llt!ltüm!!llz kalm~ mahküm ızı nizi Amerikan dir. Binaenaleyb cenupta yaş1- " Son hadiseler bizim 
~~ınuyortar. ~irdiğim;z gay- gemilerine açtığını Jıın .Macarların imha edilmek - için bir sürpriz teşkil 
:ah~ ha>:at her devlete pek b'ld' d' ten ve anarşidoo konuunaJan 

Şarki Bulgaristan 
mekteplerinde 

ders kesimi 
Bofya, 11 ( a.a.) - Sofya l!ııi

versitcsile, Mustaf&pafll, V&rna, 1 
JPrul:ıe ve DupniGadalti yüksek 
mekteplerde dünden itibaren 1 
dersler kesilmiştir. Zora gazete
sinin verdiği bir habere göre 37 
ilk mektep maarif nearetinin 
emrile kapatılmıı;ıtır. 

illet 

aıw, mültecilel' lideri Drante 1 
Paveli<;in temıibi ile eline aldı
ğını beyan etmiştir. 

General Kvatemik ameieyi, 1 

kl!ylüleri, aıılrerleri ve demlryol
lan memur ve milstahdemlerini I 
yeni hilkfunet!n emirlerine ltaa
ıe davet eyiemi,tır. 

Biraz Mnra Hırvat çiftçi par
tisi reisi doktor Maçekin bir 
beyannıımesl okmıınuştur. B . .Ma 
çek de bu beyannamesinde bü
filıı Hırvatlan yeni hülcfun.ete 

(Sonu •Yf• 5 a0tlf1' 1 de) 

ind iti V!WfeJer tıı.hmiJ. ediyor ı lı" ı için askerimize bugün emir._.. etmemiştir " 1 
lhti bunların i<:in<:e en birinci ; ,_Vll§ingtn.:ı, 11 (a.a.) - P..eisi- d!ııı. Kahire, U (a.a.) - Mısır baş 
Buıidı'llttu, uyanık bulunmaktır. . =~r:.!3ni!'.!:':~nlt,abı!~.ıı,ı':...~ 1 ___ _,_C .. nu uyıa ı; .cıtun a del Tekili Hüseyin Sırrı Paşanın ı;ı- I 
1ı1r ,.:P ~yıdır ki hnıruT1et,; ıe Aden körie~ .Aııı~riİ<~;·;;: mısyan~~:~~n g1: Mebusların teşrii masuniyet erinin ltlicu~ ıurunda ilk hava· p~ınnııa tekmr açtığını bildir- Yeni bir bombardı- ti 

:1~~\~~~~u~ı:..bl~b~: ~icümhur daniştir ki; man tayyaresı· ~ J:ı~;ı~·::.e!ı1!:I kaldırılmaması kabuı edildi .ı:arurı t tedhırleri dlişttnmevi Amerika vapurlan Kızıl<locis Şarki Afrika a bitmek 
...... ,m ~ı:örmUşw.··r .. Bu_ yol~ bir dn S" k lın lizere olduğundan bu takviye ( Yazısı 6 ıncı sahifemizde ) --. • ~ uveyş ana a kadar git • "k lru 
111• ne •-~'-· . ıttihaa edilme- n>ege mez ı ki Jcta.atının büyu vvetıer teş- SABAHA ....,..vuzı bir • . un o a.ca ardır. Zira •. ul'""'·-'- SABAHTAN 
lüdür, ne muhakkak emeıblr m&hsu- ~r bıt.a.raf bir topraktır. Ve Merhalesiz olarak 2000 kil edeceguıe m ~ naza,. 
mm işa-•:.u_ tecavtt- bi,araf bir memlekete ait hamu- k'ı lometr k t' d" rile bakılmaktadı.r-
me.mlek·e~· Bıı, ~ bir Eler Aden körfe1..; ve Kızılden.iz e a e ıyor Başvekil İngiliz büyük elçisi A 1 • • ı • 
~e;ı ,.i>_'.~.°!_~~ eııaııhOntiyan:.~. ele~;; ~tinden nakledHebilir. ~ ~~~ S:tr1: :;k1k,~~e:ı~:ek~n:~~~ m an 1ng1 12 
~unt:.hl~....-. ıın ıçın, lst.ail hü~o!=~t,biBtarirlafeşikbirAnım::_~ tayyarelerinin pike hücunı.u tec izahat verdiğini de söyiemL~ ve akınına cephes•ı 
hklara .. ~~esi hakkındaki ~ ~uuo- rlihelerinde 1000 ltlloınetre sür-- &özlerine şöyle devam e~ir: baricı'nde • ....,.. oldukJan -n•nın kete· sevkedilen eşyanın sonun- at temin edilmiştir. Bu suretle Son hadiseler bizlın için bir 

bir 'IÜmn! hilecda bır_ ~uharip memlekete !!'ide- "tfire'lar ııed ı 5 d ? 
~~bük~"' muhaker-ı•~~eı:~ ıı.ave~1~_ini ınceuy~ ~ bublll;;;:_s~ ---Hcs.A"" .. YR• p•D•u• s d•,ı karşı ner e 

Diğer tar&rtuı Jt.~. • Keza reisıcü:mhur, Anın-''- ııaattc 24-0 kilometrelik bir fark ~ 
Mkte!iııert Vazi-t te'h•~bi-Rlllllnı ~~...... blmıştır. 

J, .., • 'll&pllrlannın Kızıl denizde sel.er .,.__k 
Ve en<l,; ~..... geee bombardıman z·YET ~k ntahly tirı<ıye. hak ve- •=::::-t(S=on~u~sa~y:••~5 ~"";;;·~~",.:"--~7;ıı.~ı ...:.,~--~'!;So~o~u~oa~yf:a~5~•~il:!;tu~n:,;5:_::.d•~ı. VA 1 1 

Bütün h:ızırtıkıarı!aı.z değildir. ıretmesi bir harikadır. Almanlar • -
ve bütun·· k•- OrduJanikınai eden y rd 1 ge sevketse bile Yugcslav ve 

-A "'-·· ıınan o usunu değil, bir avuç Y lru tl · duran Almany•~ın Zlrlıhuvm""· y ·· ıma.n vve ennin inzimamile _ ......, unan. müdafiıerini bile çi,,.,.,iye- b' k t dah k lariio Balkan!•- y• fırka-·. ıne .,.. ır ·a a uvvet bula r·ak İn--.. ~""'-"'" mış ancak Yugoslavya tariki- ..ıı· "daf h 
llilcumun ilk giinlef<ie--..• bir• le çevirmiştir. Görülüyor ki va- ,.~ı.z mu aa attı dw·urken 
ınuvııffakı'yetlnr leıntn" ebneınP&rlak tanını ·· _,_ hiç bir ameli netice elde etmiş ' • m.uu..ı.faaya azmetmiş f&- --'-' Jn- n_,,_,_ lnıkiınsız idı·. "'-- - ,.,.,,_ başı esi dak b .uuo ~=~r. Maksat bir •u.u..... . .,ar. ır ordu ııöyle böyle bir · 
dan bunu hepimiz lıiI.i ·8Dın-J ~ı.ıkam hattı arka~ında olsa parça arazı zaı,tetnıef: d~·'il, düş 
&15:niğin müdafaa ~Ord~. hile m~hur Alman zırhlı fırka- ma~ .kuvvetini ezn.ektir. Bugün 
vauyette oldu"-, ı, SeJ•·ı"ği~ hırı '-- b" · İnr.;ılız kuvvetleri henüz tarbe 
bı -• "" ••.n ır il} göremiyor. · ı· n .. da, ıiağ•-ra dauonoC&kn gıı.r. O 1 k ış ırak etmedi. Yııı l.. ve Yıı.,aos-

"' J~n b! nur. endilerinc açık ova- 1 ı ı mudafa.a hattının ......... ._ r la dil &v onu arı da bütün mukavc-"""""'"" r, va er, müdafaasız yerler C('ği maJ&.ın idi. Altı hudtı~ arıyoıiar ve ancak revirme ha- met kuvvetlen'~ diındiı· ııyakta 
b.ala rruza ııtnyabiiecııt Yugo,,.. reketi ile iş görüyorlar. Yunan- d~ruyorl~r. Cereyan ~'<len veka-/ 
_Tnın,.,.ı~ahrıunan ordusuna Wd ar ım~ıı, vatanperver bir or- yı asıl muclafoıı. hattına çekilir
""""'cıı .,..,.. zor bir VllZi tte karşıunun fa_ık. Alman kU\"Vetlerine ken yapılan setir hareketi ve 1 

kaı~~.ın hep •--ı1ın edllı' ye ı ricat tertibatı demektir. ı __,,. """ )'Ord mag up edilmez bir d~ 
Alman taarru:ru bruıladıktan u. illan olduğunu isbat ettiler. Iırte n<> ci-ı'ı_i!! bakımdan, ne 
ra bizi _Almanların IDVYaffa~ 13alkıuı!a.raaki Almau tnarru- askeri harek'lt bakımır.dan va
~ değil, Yunanhlıınn kahra,. hı kendine güvenen, vatan * ziyette bir paniı\'e hak veı-ı~cek 
~ 111ukabele ve mlldataıılan e tutuşa,,, milletlere ümit ve- vahamet voktur. Vaziyetin so
i"Yretl:e bırakmalıdır. ~nkü ~kAı:..~iyct ar?.etti. Çok ğı.ık kanlılıkla tetkik ve tahlili 
~lnhan ocıiııııunun ,.ıı ımlyetsiz l& kuvvetleri Yugos- bilakis ürııi<limizi l·uvvet'or.dir-

ltWıııar ıırk:uımda A.hnaıı y "Yayı nihayet çiğnemoğe ve mek neticeri"i veriyor. Nihat 
::;ııı fırkalanna ir:a1'l!I bu ka.. tuı&n_lılan zaten müdafaa et-. zaferden kat'i ııurette emin oıı.,. 

ınnesınz. hir mııkınenet ar- lnemege <ıneldeıı karar vermiş hın. 
olduklan hav&liyi tahliye etme- IDl8eyia Oahlıı1 YALÇllf 

İhtiyacı karşıla
yamayaıı planlar 
• 

YAZAN: 
Emekli G ııneNl 
Kemıl :\oçer 

• • 
Hakim bir d•m'.lnmanın de

niz1crde tanı bir scyrüsrfe. te
min edeceğine Jaır olan k· na
atler, Büyük Harptcnberi, '~"
ğişmcmiştir. Deniz kol,»ıla
nnın büyük bir deniz muha
rebesiı:ıde rol oynayacağına 

~pbe edilemez. Ancak, tay
yare, denfaaltı ve korsan 
gemileri, Okyanuslarda mey
dan muharebeleri yapmak 
kudreti gösterdikçe, en bil-

ylilı: bir armada da denizle.rde 
tam bir serbesti temin etme
mlt demektir. 

,_" •)'i• • - , 4•) 
25 martta. hwıdan daha onl 

sekiz gün evvel Yugoslavya 
üçler paktıL;ı gırmişti. Bu on 

lngilizlerin muhtemel 

mJdafaa hatlarile Ar

navutluktaki cepheyi 

gösterir harita 

sekiz gün evvel Yugoslavyaıun 
Almanya ile harbe biç niyeti ve 

(Sonu •Yf• 4 IOIUD 4 ıı.,) 

inoiliz - Amerikan 
iş blrli"i. 

Harp malzen1e.~i 

nakliyatı iç iıı i.!ll 
vapur tahsis 

ediliyor 
Nevyo k, 11 (a a.) - İngilis 

ve Amerikanın mulıarıp kuvcll.a 
ti ıı.nısıııdaki iı;;birlii(i o kndar a
meli ve nıiiesı:ıirılir 1<i bunun bir 
delili olarak her iki kuvvet att• 
ıı:mdak i bu iş birliğinin yakında 
tanı olacağı ı;iiylcnmektcdir. 

R Rooscveltin, 39 Danimarka. 
(Sonu aayf.J 6 sı.itun 6 dal 

~ ......... ~~ ............ ~ 

Zito 
To eksereton 
Etnos 

Yazan : Aka Gün~üı 

Birinci Temıopil'dc Serhas'ın 
yüz binlcı·cc·den ıııürekkt>p ordu
larına karşı sa.dece kırk Yun.&11 
:U.partalı · ulvi Leoııida.ı'ın km
mandas::ıu:ı ElC'n topraklarile 
Ekıı mmınla.rmı müdafaa et.
tiler 

İkinı'i 'l'crmopıl'd0 ikir c; L<>
onidas oları uln Pap:ıgos Ro -
ma'nın yilz hiıılcrccdc ıı mürek
kep oıdularını ,,e eze Avlonya 
önüne gddi, ve Allah yardımcı
&! oL,un, Drnç lırn2>uııda zıı.fer 
bayrağını çe~.ecek•ır 

Üçiindi Termopil geçen pazar 
gününden beri ha.0laııuştır: Bir 
Atin ı çavnııu vüz elli arlrndaııı
le bir ''Ölüm 'mw·rczesi., kıı,.,.. 
rak ikinci Serhaa'ıı, ordularım 

süıı;;üden geçirdi. . . . . 
!kinci Serhaa bırıncısındeo 

çok daha zalımdır. 
I•'akat üçilncü Tcrmopil'in it

!:Unrü çaVUJ Loonldas'ı bu or
dul:ınn hepsinden daha ulvidır. 

Yunan milleti, senin gittıkc;e 
ulvile,."Cn kahramanlığına, da • 
madarınıda.k.i kaıun bütün ~ 
heri ; ' araldilo tııpıy Jrwu. 

Y llZlmın lıaııma senin d.ilinl9 
başladım. Sonunu benim dilim· 
le bitiriyorum: )"aşa ulvi Yunaa 
milleti. 
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' Yeni Sabahı 
ABONE BEDEL! 

SllNE.LIK 
6 AYLIK 
a AYLIK 
1 AYLlK 

Tilrkiye Ecn.W 
1400 ~ 1700 K ... 
750 • 1450 • 
400 > IOO > 
lllG • 100 • 

15 RM»ıiHevvıı 1!.IO 
30 Me.rt 1157 

G11<ı 112, Ay 4, Yıt; 941 _ ıc- ,_ ı 

COll•lt öı:lto ikindi -

1
ıı· 

ıo.-ı. s.ıı ı. u -
5.lll U.1$ 15.$7 v-u 1 
Akfıl• Y•• lmaak 
12.111 UI ~ E...,1 
ıs.u za.ııı 3.49 Vuatı I 

DiKKAT 
cVeaf ....._h> • ~M"llen yaı:ıl•~ 

w wr•k navedtıaln •dllmt•!n ,,.. 
olUftmu V• bunJar•n k•ybcJma.a1,._ 

d•• dolayı lllç bl<- meooııy.t l<&b~ ı 
9'Hme:r. 

n.ım. 

Eğer, bir budala gibi bövl•. 
pek r:ıll:ındınlıp budakl~ndır -
maya muvaffak olunmuş bir' 
entrikaya ilet oluyordu~ -~rn l 
bu se"er, cinay<!tlerb beni,...I' 
ınraru ge<;ceeı1ini bir l!Uıza dG
şüne,-ck adeta titredim. 

k' :ic rniit!ıi:,. öld\\n1cü, dc-1 
lice bir merak iıdeta bir ren:dn 
gibi p.rh:>:u-ak bütün \":Lrlığ;mı. 

1 birckn tutt.ıihınnustu. 
Hemen ceplerimi andım. l 

(Arka.o;ı ' • ~ ı j 

ehir 
Meclisi 

" - Fınnlard.U:i teftişlere de
vam edi)'Onl%. Teftişlerim.iz es
nasında hamur el.:meklere tesa
düf ediyonn. orıs ayn ayn cina 
buğ'day ıe.a ettiğinden bunlıır -
dan hasıl olan unların işleııme
•inden hamurlcarlar ayar bnla
mıyorlar. Ha.ınur ekmek işini ya 
kında halle<kceği%. 

y ıı.z a,ylan ya.laştığmdan t.e -
mizlik ve sulama işleri için bir 
program hazırlad.ık. Belediye 
cadde Ye sokakları halkın şiki
yetine m&ni olacak ııekilde tema 
liyecektir. 

Mezarlıltlan k8.ın.i1m ağaçlaıı
dıra<::ığı.z. Topkapı rııezarlığına 
dikilmekte olan 1000 a,,"açtan 
ba..şkıı. yeniden 1000 ağaç daha 
dikilecektir. Burada 4-00 dönüm 
itik araziyi 20 bin ,lira vererek 
satın aldık. 

Karabük saç lev
ha yapıyor 

R11kı vernıiyen 
gazinocuya 
dlivmüşler 

Enelki. gs:. Beyo~ltmda ı.. 
m.-ıı ~ Ö3deıiı g~ 
na giden Niy.ui Ve Vehbi ~ 
de ilci ~ içki iıırtemişler; 
ftlrtin ilı:i,.e gelmesini ileri s~ 
nın &QZlnıo alıib! Ra.kkı ~ 
ııenne rüı ~ Hı:ıltln -
ya lıi\cum etmişler ve oıı.u., gar
ııon Bedri ile Um ııdmQ bir 
kadını, dôvmAşlerdlr. Bil. m.. 
da Niyui de g&fi listllnden yar 
ralamnış, gftriilttiye ~ po-1 
Baler tarafından tün kavga. 
cılar ya1rııı....,1§1ardlr. 

o-n Ü ihrac t 
DllnJ..11. ilırtıc:ıtm yektmn 400 

bin liradır. Dün, Yunanlı,1:ana 
arpa.. ~ fmdık, Aınerik&. 
ya &? derisi, Ru.manyaya pa - 1 

c;avra, SlovU:y'U'a deri, Bıılga-, 
rist.ıına balmumu, Alnwıyaya 
deri, İogiltereye keten ely.ı.fi Ye 
keodir sahlmtft1r. 

il 

' 

Beşiktaş Par. ında 
bir çi/t kesik kol 
ve bacak bulundu 

m nyaya 
·hracat 

DDn bir toplantı 
yapıldı 

21,5 milyon liralık Tllrlı: - .AJ.. 
man ticaret an'a§masının mah
- kontenjııruna istinaden .AJ.. 
manyaya keten, peynir, tıımı 
1'e taze balık, yonca tnbnnw ıııı.

tılacalrtır. 
Bu nınddell!li vıerecek tadrie

rln iştirakile dfln lstanlmı öca
M ~ aanayi odası aalonlannda 
bir top!antt 'l'lpthııışhr. Bıı top
lantıda tevziat litesi lbzı:iıa» 
göriişmcler Clm'eyan ~-

Hazırla.naa tevziat .liııt.Mi,o 
mmtııka Tlccet lırod1lrlllğli. 
vıwtasile Ticanıt Vek'Wirıe ar 
aodileetoktir. Tasdıla miitee!rip, 
llıııı.ı; işine b!ll!lanııcalrtır. 

icaret 
vekili 

Tetkiklerine dt!
vam ediyor 

, OKUYUGU 
I!iYOR Ki: 

Bir okuyuc 
zmı tavzihi 

Bundan bir mllddct !!! 
pzet=idn (<:lbyııcu. -
ki) aütnnnn<l• çık.uı. bir f 
kAyet me!ıtnt.ı Ul'E'ine. , 
yetle aHikedar ol;u~ 
da.n ~ mektı•OO. ııldık: ... 

"10 Mart 9'l larilı "Ye ~ 

sayılı guetenWıı ikinci " 
fasının üçiiıııed sütunıını!J 

1 kııyucuu· d.i.y?'" k:!diltlı:~ı ,.,_., 
)'ln va_ıruzın a.w. .I18PJ 
c..ıbecJer NunıOl!Dlaniyede~ 
bal kıraatlıanesi ııal:Ubi '.11!: 
Doğan imr.alı açık ~~ 
yazımş olduğum ŞU w•-:_~ 
~ \19 83'ni sayfa ve . 
da neşrini aa.~"l ile :=-;,..., 
~ buhmduğum }';(Ji>~ 

kaı-. Rami kışla caddesi 
No. hı degiı llieııh, arka, öıl 
yan )oımnbın şehitlilde ~~ 
tiıııı.l <ıılmedığ:ı gı"bi maili .. 
dam bulunmadı&., ve bn "del__ 
menin hanla alikadar ~ 
m&91 heeelıiJe ıooglrQr h~ 
ceçen IAğımla bir ~ 
u Wlunımııyacağı ta}>_li .~ 
"' itı'barb. hanın hığıııı::-,, 
değirmende övntlllen ~; 
bir zarar veremiyıeceği ?!' 111 
cihet belediye Bihha.t ve ıfl 
if}ieri miitehamııs mem~ 
nnca tespit edilN"elt 
de bu ı:ıekilde berhangı ~ 
fllhsnı ilıban üacriiıe 6.5 
kapatılan değinn n yi~ 
Wiyetin emri ve 

Şehrimime bulunan Ticaret -.e r.:-p kazası id:lre he 
Vekili .Mümtaz Ökınen, dlln de Din ~ht~vı.1ıile hali fa.ali• 
tetkiklerine <levıım etmişti•-. _..,.,...;., boltıml'.Ul.ktııdır. ' 

Ticaret Vekili, dün öğleden 1 eylıilikıeri husu:;at şu 'ib,_r 
eonra mnıtalta tıcaret müdllrlil la lilllf aSıldır 
ğilne gelerek muhtelif işler üze-· 

1 
... 

' Edirneka.pı Rami K.ış'b rJI 
rinde meşgul olmuştnr. Bu ara.- desi No. 15 Türkiye 
da Vekil, lıllzı Z--"V&tı l<abul ed&- ı hurlyeti tebaıısır;dan Rıı' 
nılı: kendilerinden cari işleır ü- Ortodoks Hıristofoı'QI 
zerinde izahat almıştır. Velcilin .An:cnıya · 
dün, kabul ettiği zevat ara.<ıında •------==~----;, 
lstanhuı Ticaret Odası umumi 
k!tibj, bazı manifatura tacirle
ri, ekstra e.kstn nn işllyen pu
tacı, Mrekçi ve simitçı1cı"<len 
mürekkep bir heyet, ve pctrol 

Befi!rhşt:a Şenlilrdıede mahal· ve gaz lnımpa.nyahrı müdUrJo.. 
mndeki parkta en'elki gün çar ri ~ardır. 

t, ürakabe Büro 
et mes t s·ıe 

uı olı yor yırlar üstUnde iki kesik kol ile Haber verildiğine göre pasta
baca!r bulunmıış ve derho.l po- eılar, miltn'a.<ıS!llt.rdıın un al • ı 

ma.k iat.em<ıclikleri yolundaki te 
liııe ma.lfunat vcr~ir. Knn- menni1 ini Ticaret V eldlin.o 'al'-
lar · · buhman ~arın zetmişlerdir. • 1 

m 

aya.kr..nnd&n lteııiiz çorap ar ı;ı nyat Mtıralt:ı.be Komisyonu- di i 
lmrılm w ~ştınnalar:ı nu'l, paı=tesi günldH<:liıılamda 
nı:nıeıı bot kesik bacaJ< ve kol- pasta ve börekçilerin bu dilekle

. .. 
e~u ·mu 

g .. r-ı··yor 
bra aıt. giMie illi baş bulı.ınama rl üzerinde de n\eŞgul ola.cak-
lllll;llır. &ınlaruı ne suretle lte- _tır_. _________ _ 

Fiyat Murakabe 

sildiği l:ıaklanda tetlnltıı.t yapıl

malı: il:ıere Morga kaldı.'"llm:ıla
nııa kara verilmiştir. Tclıki:tar 
ta müddehınuıml mua_.;.ni Tah
ııiıı el koymuştur. Ea korkunç 
vak' n iliıerindeki esrar per
desinin ancak Morg raporun -
dan ooo:r:ı. blkabil!l<'eği ümit o
lnnı:n&kta.dır. 

Enıi ö 
• m 

- . , u g~gı:sı-

tanv.i i 

işi.le ?'~<" gul olmakt:u:hr. 

Bu hu=t:ı vjllyel.lcrdcıı 
l ümat istenmirıtir. Itasaplık 
van yetiştiren b:ı.zı mı:ntal< 
dan gelen ma.liımaia mzs 
hilen lstanbuıda eari r.ef 
de et iyatlarınm hirıız. d 1 

bta.nbul bcledıH-ıi F.minöoü dirilmesi mümkündür · 
g<;Zgfainin eıc:rt "lJCllmeı:.:ne, ve gibi h" ("Il lst.a.ııb.ılcl& perıı~ 
!limdi&m i.'1tıaata ~naeiı.k de dağlıç ve lmram&ıı ' 
müdde~ kadar tıı.nziınin2 karar kilosuna mevzu 75 v.unı., ~ 

,.,._HIRSIZ MAtJT 61 ! 
venni'l'tic · iberinden yapım,• ktıl:dır. N 

Dün bu htıınuıta belediye imar ta. yeniden teıızi.dt yıı. -:-...ı 
--.. , rnü<!lürlüğiinde belediye bnu mü müm!üln oldıığu i!slde Istııf''

dilrli. Hfunü ve fen heyeti mli- · et mÜ.'itehlihlerinin fiyat!ta.ı'1111"'~ 

.. Kalacak değile= ya, ben alma
sam bile .. Başkası gelip alacal;h,, 

dilril. Nuıi ve el ktrik müdür- daha uşağı et yemeleri t,:n 'fı'ıı 
lilğilııiin bir n:!.ihendlsiuuı işti-• dilece'~'- "-'-~- · ,,,_ .,_. :u.•c. ç.<:1il i.Tizde, bol 
ra.k ett;,,; uır tor>la.nt.ı yapalnıış-ı tard Ulına tır. :ı et Ha ktadı.r. 

~u Murakabe Komi"';;yDıı: 
'l'oplt.ntıda. Enıinönil gezgi - · nun, ö iimiiWeki pa::artesı ~ 

sinin aı;fıtlt kaplama olarak in-ı ;J 
Dün Suttanahmet Üçüncü 

ııulh ceza ma.hlremesinde bir 
bı.rsızlık ciirmfuneŞhtıdtına ba. 
kıldı. Dttruşmıınm. bütün la
zııneleri tekemmül etmiş bir 
h:ı.ld~ ve nı~at bıılunm:ıları 
dcı!·l'l!~ile ııeri bir m'ıhakeme
yi m üteaklp neticelendirilıli 
ve suçlu hakkında karar ve
rildı. 

1ddiaya göre bu lurmzhk 
şfylc yapılmıştı: 

Sanı~hanebaşmda tra:ınvııy 
cad<les\nde kasan'bk c.d<'n Hıılil 
karı;ıd:ıki kahveye geçerek bir 
fincan kahve ısnuırlamış ve 
bu sırada kendi dükkfrnma üs 
tü başı perişan bir delik:mlı
nın girdiğini görmüştür. 

- Aman benim dükldr.n 
biri girdi. Bakalmı mii.1fcri 
mi? .. Yoksa.. ... 

Diyerek kahveden gırlaıııı~ 
t.ır. O anrla bir tr:unvay ge<;
mcktc ol uğınıdan bekkme
ğe mecbur kalın.ı.ş ve tr:ımvay 
arabası gcçtil,:U>n ı;oııra dn o 
dclikanl:.nın koltuğuııdan ÇU

va1.~ blr ı;cylcr :m.nır:ık rJelil
cele dükkindan çıkıp I•'atilıe 
doğru ka.çnıikta. c..lduğunu 
görmüştür. 

- Dur •. kR9Dı. aldığını bı
rak! .. 

Diye b:ığıraralı: ko'i8-I'ken Ak 
saraya. doğru ım:psıı ad::m kol 
tuğu. altındaki Çtml'h brrıık -
sm.etır. İçinden de kas·iiıın bir 

çift mest, listiği dOıkilliiver
miştir. 

§8.Gı k:.rarhr,'tırılınıştır. Ge7.gi lcll içtimaır>.da et rkm.ı )' 
etrafın.da iıı.o;aat t.ı.haıu fimdilik _den __ t_etıruı:_· _N_mesı_·_m __ ı.em_c_ 

Biraz ötede yakalanan hır
sız ~lı karakolıı t.e::lim 
edilmi§, oradan ela nöbetçi 
matm:mesi olan ilı;ilndi sulh 
ceıaya sevlı:Oluıı.nmştur. 

yc~il saha. olarak tanzim edıle
cektir. 

MAARiFTE 

Maarif m-d"rü 
geldi 

AJ.:..<ıaray-Oa pazar maha!Ji"ıı
de 12 $1>.Jllda llulfısi Bey hs
nt.Dda oturo. ıığunu ve isnrinin 
Musa; nıesleğinin seyyu sa- Bir koç gündeııberi Yalo
t.ıcılık oldugun" u söyliyeıı sı.ç-

1 
vada bu!un:ın J..Wuif Mli-

lu b iddiayı şöyle re<ldet.ınelı: dürü Tevfil< Kut şehrimi -
te ıJl: . ze dörı:clüııtür. Maarif Müdü-

- Ben dükkana girmedlm. I rü 23 Nisanda lst=bulun muh-
Me.stle lastikleri diikkii.n ka- t 'lif kmlaı-mt'la açılacak köy 
P"'" mn önıınde duruvordu. U- me!rtcpl.crini:n Y lava kazası da. 

b _,,_ - hilin o'anl=ru gez.erek tetkik 
zanıp a ve, ulu.. . . B la ıJ bir _ 

- No<len aldın; babanın e nı. r. un ~ an_ çogu ta-
m:ıh mıydı. senln '.. mamlanm:ık fu>.ercdir. 

IKTISAD 

Hayvan borsası 
idare meclt<d 

İstanbul Hayvan Bor. ".'",.& 
yıeııi idare n.eclis.i intihabı il" 
miliıcleki p.uarte:?i gti."IÜ y:ı.pl 
lacakt.ır. ....f. 

M: lirnı olduğu üzere !sta~ 
Hayvan Borsasının · dare met"" 
si iza.smııı bir kısmı v er.aıet O" 
:rafınd:ı.n seçilm a, bir • 
da bunıd:ı intihs.p olurm:ıJ,'11# 
dır. İntı.'lı.aba Bor>..:ıda r, ~') 
aza ıı,tirak <Cdebilocekt.ir. 

Altın fiyatları Suçhı bu suale :tarşı bit az ' 19 uıı b ı 
dili;iindl, scnr:ı onıuz!arını sil ! 1 ~nyıs ayramı Attın fivatıa.rı diln de yil1' 
kerek : 1 ~ • hazırl hları ~kliğini . muha!aza etnr'~ 

- L~·-.n a !masa vcbm bile ket- r 1 'ı Dun de hır altmnı fiyatı 20 ~ 
lııea t o":tildi va.: bir b~ks•ı Dün vilayetti! ıoııli muavini 50 kuruştu. 
gel'p :::.lncaltlı. 1yisi mi bi'n 1

1 Alıır.t't Xınık'ın rlv:ı:;et:i altında __ 
&!ayın:, ded.i"!. j 119 mayı,; JİI!>.na.stfk ;ıenliklerile ı ZAFER ve lSTtıu.Af.ı 

- Ne yapaea.ktm onl~117.. al.'ıbwar olanların hazır bulu.n- BAYCAGI»m ELDO 
- ~" :.aca.klım ('f~r,di>' . duğu b•r toplantı yapılnu.ş ve 1 El..E ~"l:.IIDECEK 
Şa.hJtl~r<l.~ dlnkw!ilrte:ı son ı cv ke wrilen kıırıwl:ıra muhalif ÇOCUKTUR' 

ra ica) ı dü~ül il. Sııı;luıın~ ohrak Seref ı;tadm<la yap.ılac:ı.k Yurttıı yardwı: · .mliht.8' 
!"1t.ı ay ~ıapr-~e ~ _.:rild.i mcrasmıdcn sarfır:.a<:ar edil.mlı;· doğan t;-OOUkları kır11yup ya· 
ıse de ı~. l•n ~ ~ ooıln:'ış ol- tir. Bu ~uretle b:ı,yra.ın valıı!:< ~;,ık nüfıısınnuzu çoğalt • 
mıı.sı ~·ı:ı ... 11r _.. .:mbokalı bu Kadıköy Fener st:ıdı.nda yapıla· ı ı=k için Çocuk Esirgeme ;t{\I 
lıııı.maması ı;_ ".'Y.I r.c. a ~ - cakur. rumuu.u yardmılarını~la ku'i'" 
ral. bu ('C'."a ılu yn . Ü r. eli. Bn hususta yapılan hazırlık- vetlendiriniz. 
A~~ iikı :ıy da · IDY• ti u- lar taınamlınmııl< ilieredir. Jim AKALIK SAADETi YA'f• 
mırnıl}·c nezarctmtle iı.'"lll:masl- ııas•'k muallimlerine ve· ali.ka- BUSl'NU K:::NOİ EMZtB • 
na; fil.}() ku.nış mahkeme bar- 1 d ~1:ıra lllı.'m ~en talimat ve· EKLE YüKSEl..l&! 
~ alınmasuı:ı. ,.c ~crhal tcv- 'i' r· · •· . Senliklerin en iyi bir ~ ltunıııt11 
kifille lııanır verildi. şekilde kııtllllanması için çalışıl- ÇoNk ~ tkriı>l!IEi 

----------------------~' maktadır. 

Haber verildiğine ~ Kara -
bilk Demir ve Çelik fabrikaları, 
gemi t:ımir ve in.'!<'tiycsinde kul 
)anılan saç levha imaline de baş J 
lamak ilıcredlr. Bu hususta icap • 
eden hazırWdar yapıhnaJrtad.ır. 
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'~ 8'' Ay İta 1 yan Her:=::::=-\~~ FEl.SEFE ve EDEBiYAT ~1 Şimdilik 
-_ı ş;;...:g:...a_l ı· ~ 1 tında --::=w Sabah -::Bu kadarf 

Y Mart dokuzlc:ırı Tabiatı doğrudan doğruya taklide çalışan eski Makedo11yada 

Antalya ve ha vali ,inden notlar 
==J Yazan: Daniş Remzi Korok f:

:ıuast müşavirlerin şaşkınlrğı. - Alu
~sarn/ vekUi karışma yor - JJlarklnin 
rıcaları w M.u -aea k 

İ;;.=:~~ ı kal"§l zaman artistleri acaba, doğru görebilmişler mi • 0e!;;;J:,~~~~~-:! 
..._ YAZAN ı l'ef&ll ediyor. Makedon • 

·~·evekkelt böyle demez • J'llDln lııtikWi için yirmi seldl 
!er? .. HakiJ<aten bu ~ene de ı83r Hayır!M .Bıralrtıl..lan -rıere 1 F ı• L Q Z Q F olur, diğer duyguiıın a bir Dd. ~ besleDen laulya.lııl 
betini ve dogruluğun;ı gosı.ercıı. bakıhnıa, tabiı> tı pek doğuı gö- • hafta ııoora uyanır. hakikat oluyoımllf. M'.aregal G6" 
Dalı ... bıri<aç gıin eV\'tı; gunlu.ı<, rememiş olduklanna hülrmet- Fakat bellı:i bir yaşıııa bımn- ring l4akedoeya koxnitecilerinilı 
ganeşlli< hava ı ara bakarak; nav. mck mecburiyetındeyı,:ı vakia, RIZA TEVFiK -a kadar ııza.kla yakını tarke- 1cendisi.ne müracaa.tı lbıeriııe 1ııs 
ta guneşın ya.ıuc• ""a ba!j.ladığı- _, n.itte ..... ı.--··· Di.g" er tarafta. ....., bu..-ıuia hatıra bir mülahaza ge- demez; annesınm lmeağuıd& ~.............,. it ' ' ... ra aldırılıyor. -

aluan subauınıa sevinci . • Af talebi 
nı garerek paltoları atıp aiı:şam- lılakedonya cephesiııde har~ 
dan akşama, pardOsüye de naz-~ lir; d::nilebilir kl: (Eski zaman - 14 - iken tannda asıl,ı dunn IAmba- den Sırp ulterieri arasında si-
la ve istemiye istemıye b\irun- art: . tlcri, hak.ikateu tabiattaki yı eliyle tutmak ister, ve mta.. Wıını bırakanlann eksa'iyetinis 

- 31 -
dtiğümü:. haı.de iki g..ındenı.eri şeyleri pek iyi gö;·emeınişler, Bir şeyi doğru· (yani hari~ madığı için. hırçınlık eder. de M•!redrmyah Bulgar olduğa 
orWık gene ayazladı. HerKesın I çilnktt, • ıpmış olduk.lan resim- te olduğu gibi!.) - görememek- Ta.bildir 1ı:i büyü)'Ünce19 b- aıılaşı.lmı§ im.iş!.. ı 

CQ;naı,Ja!;! .. Emın Beyin bütlin 
çekinctıı;ı Şey buydu Hiçbı' ii-
n:ıay~ hiçb. . r n . ..,,..,, · ır kil~aıe meydan 
v~cn her ışı sca~.;;~t:o, sa
druıızca "lırun istiyordu. ILı.lkı 
~hbealinın böyle bir meseleden hi~ 

.a n olmasın da o ... "".. b. b. nne kanı;nı:ısı . •"""" ır ı-
nıademki bu .n diyordu'. -~;mdi 
o1du. Arbk, .ıılar _ kenililigındeıı 
d kt. uı <;ıgınndan ç•kmı.• 

eme ır. Her tüılü b k ı:;; 
~~olunuz. v~ bilutiz kiac7ac~k 
siniz. azın buiün ıı.ıea'u!U de siz.. 

Ma.rlc:inin dil ·· bütUn ŞUnce.ıi artınLj v~ 
. gayrete rAü-nn y lk 

rı. @uya dÜ§müştÜ.-~ e en.e-

-. l4aderu böyle, idi de b. 
ne dı)'.c gce<.,len ınalUn:ıat ı.ıe 
n:ıedınız Başımızı bu ver -
Boktun~ 1 dertlere 

.. MuUı,s.::.:ır - ' ııeııiııi 'l.U.. ı.."ıtUn Yükseltti; · u...,,,,, 

~;;; ~ ~m dedi iti bu kadar 
gördün.it. ~t!ncli ba1rın- iş 
koynıııştu~ işte her işi yoluna 

- İyi amma" · 
llt Bey!.. Pckaı· 1:;libileyun Tll
bu ada.ııııar il 1 Yoraunw: ki 
henım.iı-et a kumanda.ıı fazla e
vet bu rııe:cı~Y.or ve bir ıı.n ev
vor. YI halletmek Lili-

. - Hı.yı.r hayır lf.at·lri <>~ .. 
tün vaziveti bJI' · °"o bu 
Musu kı.nştıı·nn ;onını. Bcı hı:ı-

~~a~~ heu e8:~z~iŞi1;,,~; 
tarafını cin bıı.ptıkta.n sonra u.ıt 
Bunda h--~şarınız bııloalını 
d ne vc.ıum, ne d k . 
anın hıçbiı· dahliıni e , uman-
Mar~i fuiet..ı. kü ill,J~l(h.ıı·. 

kendinı ıı;,. koll • ç ştU ve 
_ Hay akai u~a atar:ı.k: 

!llUrıldanm:ı.ğa bfl<!ytau hay diye 
&17.e ~ ~· Ne diye 
16al'<brt.tı an evın etrafını ili.. 

- lla.h .. a.~ıl işin ı;ar ı 
ri bura.'!l i~'!.. Emin Be ":tlık Ye-; 
flanlmamış olsa idi ili Ytn cvı 
hacet kabuazdı. ' ç bunlara 
tız!:. Pek iyi iıım.Ji ne Y&paca -

- VaUa'-· nün uı ora.ıını sU: d~-
artık. Madem&; ...__. dl 

ıııiYort<unuz? u--~· """' nlebit • • ...,.,,.U ktıtl'H-: •• 
'O--takım işleı'C kaUu _.._, 
-ladıgıruııı ,___ YOI'!!u.ımz. 
.areliın. .._..-uı. b&kaıun da 

Marki yalvarnu 
lllUtaı.:Jm.f Vllkili~ beti•mıştı 

- Ne olur '.l'a!at -.,. __ 
di birlik~ oı:aya ~ ! .. Ha}'
~ Stzi gorlinee ..,_,?lelim. 
A<>llllŞJnak iııık" ""Wil Bevıe 
'Kan döküJın. . aaı ~11.Sll olur. 

Ta°'• n. C>.ıne ffianj olu-·~ 
""" ..,..Y diiVÜndii ve: ' ~. 

- Hayır dedi ı 
lliın de lıö : ·· O ta.kdlrdc be 
_...... Yle hır tertibe ;ot' k ....... ıgını kanaati ..,. ıra 
.ln.i.ıı Bey büab·· ~aaıJ olur ve E
derdine dil.şer 'k ~ v~ kan 
lticet olmaz. · u dogru bir ha.. 

- Pek·· .. 
nlin öyle~·: ~ bir toy düşü. 

Tanı bu sırada. idi . . 
Yan subayı gt'I kı bir İtal
tiye şu b,. beri ~:k ~!arkı Fıu-an 
E:m.iı:l ıı,..,;- •-·· rnuşt.i: "Subay 

' ·• ""Ptaını """ • ınış ve eııırı tebr. b".up çal-
disino bi::zııt . ıg cl.miı;; ken-
lll verıni~, l(:111n BeY ~u <:evar 
bul'lldıU; . ·' ' Çekılır, hepinia 

gıuersj niz _ ı. 
~t eoura hepinızi y .... ~ .Yarım 
gunux yc,.c serece ·~~ oldu-

Btınları söyl' gı .,, 
beklirordu. Nıycn aubay enıır 
gcldı;,'iııi soruy e Yapmak 1"2ın:ı 
bu sv~lertlcn r:J.u. . Mıırkinin 
ınuştu. Demek kı:ı .ı.aııl>J.11 ol
bir ha.J i.se olacu{ı:'"ltlcn bii.yiik 
duvan, göı~n d ''. · Belki bunu 
le d '· ıa. '!;er Yel'li T .. k r e ,, ""'lanartı.k b ur -
tacaklar ve iş bilyü llraya ko
lti de bir katllama ~CCek .. Bei
~ekti. Bunu nıutasarrı:1ar gide. 
de anlattı ve sonra: Vekiline ' 

- N <' <!enıiniz TaU.t Be ı 
1Ç&lını ?.. Y ••• ne 

- Bana kalırsa Derha 
tu~y oraya dönüp··· .. .. bel bu 
.t.sın vo b· ' ozur va.o 
dan ır Yanlı§lık oldnu.,_ 

bahisle bütün ."""""' • 
•in .. bilfılıare ben haakerı ~ek • 
lir onu çağırttırtnnı ııber "'onde-

lliıılz? Geleceğinden · enıiıı ıni-

:Böl M~akka gelir diyemem 
ki Ye .bır vak'adan sonra bei~ 

da ~:;e ~=ğı ~ya -
da haki d y • Buıı-

1 ır da.. -o . 
Jllan( z:ıman ne yaparu ?. Ku

ana ne deriz• .._ -R . 
umıındana ne d.i.Yeceğinizt 

hE:ı biltnem. ıı·a.kat boyıe yap
tıgı takdirde ben gene icabına 
balanağı., ş ha.llet.meğc çalı
§tnm .• 

Marki bu sözlere karşı çar 
1 naçar itaat etmek zaruretini 
duy~u ve subaya Talat beyin 
dediği. gılıt emir verdi. Aldığı 
bu mutenaıos emirlerden İtal
yan zabiti de ha te d.. · · -tü. yre ışn~ 

.. "Bu nasıl ııey?,, diye dUşiin -
dü .. Fakat bir bakıma da meın 
nun olmuştu. Çünkü şu işten 
gürültüsüz, patırdıaız olarak 
yakayı kurt.arınış ola.caldar • 

soğı..lı.tan ııt:remeğe başladıguıı, !er ve heykeller Cıık kusurlıı- ten hasıl olan b&talann en mü- Bu haherJeri okuduğımlllı ~ 
üşuyup dondugwıu goruyoruz. j d T .• ""'- • hi.ınJeri: (Mek&n, ve bilh•ssa ü- dar, dllııe kalka, herkes tıecrllb&- man dimağunızda bil.la çö:ıülın9 

- Acaba 1rn~ı ... geri mi gel. ur . ........;.., §unu vuutmarnal;- siyle, uzağı yakını gi!rtlr. Hu- ~ı.. bulu.ıwı bir l.stifha.m arıJr 
~- ki • çilncü bum!, yani d.erinlilc); (§&- ._ _.,.. 

di ?.. 1 yız ' "'örmek ba.ı;ka şeydir, ıusl bir tecbiye görilp te mes&- yor: Almaıı ileri hareketine kıuı 
Di b. b gördil,,"'iı.'lii taltlic ve re:cımedebil- kil, ve bilhassa bir şeyin hey&- p Varda!:' nehrinin üzerindelıf 

ye ıri irin8 soranlaı- var. _._, te kil ed uml ten li topçu zabiti, yahut lıaptaıı o- """""';'6 "'ft neden atılamadı"" _ 
Fakat işı.Lt do:)-uau: lJaııa kış mek başka! .. Gö:nıek - herkes ""u !.! en. um a- hırııa pek k ldmııelerd n- ..,,,.~- .,. •• 
gı·tm•Q --~"dı ki gerıye g •.·ın. · · b süp) ·, (bir ""vm "'Öl,,_;, husfız• ' çıo en Alınanların Makedonyada nas• 

" ""l>u ~ ıÇ'ID. t-ı it bir kabiliyettir; resim, ""' " .,- - - ~- esaf--' ·yt tah · 8t--
.t:ıenuz o nazenın; bu lsta.,bul hı;.susi bir ---''et, b;p h·u·nerdir yeıe akseden gölgesi); (bir!!&- y....., m 9

'' ımm olun ta bu kadar siirat!e ilerle-
oahriJıi d.aluı do'-·-·---~- bı'- ~u ~ mett. idnuııı etmiş olur. dikleri. 1 
9"M .. w=ö.UUM.U ki +---'•'-- k yin rengi ve hele rengin nüans- •-
le. 1.lalüm ya ihtiyarlcın di!m- , • """"......, ve terbiye ile ema- Denilebilir ....., _....., -~-- ~ Evvelki sene ..,.tanbukia.n hu-

Je ,~ı..ı- B __ ,_ lan); sonra, (zavıye· i nazar, ve "" ........, - ·~ d b · _,,,__ h "-'-
de martin uç dokuzu pe .. K nl\lş-1 , ~. :ızı nadir ad"'""'r- ut ancıi .......,.. m~ıır ........ eo. 
burdur ve onların hesaowa go- da, bir m-.7llibedir, Allııh vergi- profil) yanhşlıklandır. fnee ha- samları bu hususta henüz çocuk· donya komitesi reisi lvan Mlha. 
re de eski martın henıı.z ikınci sidir.) talardan (1) ba.haetmlyonıın; hık devrini aşaına.ımt gibidir- ilofun evveli Romaya ~ 
dokuzunu doldurmaktayı.z. ~ger ' Bu ""·iln;'"· yanlı~ "~"''dir bu saydıklarım en kaba hata- ler. (Bu satman yazarlıeıı r&- Mussolini ile göriiştliğünil, bl· 
bu böyle yaparsa ·~· dokuzunda u"9 ...., ' .._~ niş yazı D>88'111JU! üzerinde""....... . lilıare de Berline giderek Al • 
Allalı cünıleıni>.e ~dat etsın. amma nakıstır; tamıın'lau,ak il- .laroır; tasvir ve resim san'atla- ,- man hük.Umetinin hizm•d:ine gil 

dı. 

Bu b'ldişle ga.uba ortalık al<.ııst 

1 

zmı gelir: Evvel& hiç !'\iphe yok rının esruılı lc-ınunlann.a karşı m başımda. sandalyelerde bir <;Ut diğiııi hep biliyorus. MiA&ilofuıı 
olacak gibi. tur ki, hir Şeyin E!llklini, me- yapılmış hatalarJır. mühim kitaplar yığılı dııruyoır. bugünkü BuJpr- kralına w nıo 

Öyle ya, ne ol•ır ne vbnazdı. Kaldı, ki şu yıllarda yalnız :t&- k\:,nda vaziyetini doğnı resme- Evvelıl. birincisinden, yani me- Bunların kimisi eski Mısır, A.ıRlr jimine muhalif o~d~ Te Al· 
Bir kargaşalık, bir ka r•şıklık ç.ı t.:mlıulun degil butun aunyanın debilmek için b;rinei <~rt 0 şekli kanı yanl)Ş tııııvir etmek ve hat- ve Babil, kimisi de Arap ve eekl manya ile Bulgarıs aııuıuıo 
karsa - ki ınuhakkak çıkacak· kaı'1Şn:laSI hep "'• sonlarına ve, • İran ve Yunan medeniyetine ait da bu kadar mkı dostluk id.a.mt tı ba . ......, Ye 'faZyet.i dcğl'U görmektir. tit · tablo üzerinde • hiç göster- edildiği halde Almanlum lliJıaı. 

- bu muhakkak arasında gll- yazşıangıeıwı doğru oluyor. Bunu kin:me inkar edemez. zi- mer.,ek b.:ı.t.aamdan, bahsedee&- pek muteber ve resimli kocaman llofu nadide bir kuş ibtimamile 
rUltüye gitınek : boş yere öbür Bunun ıçin birdenıme ilk te- ğ kitaplarıdır. Bir de --"ur ll'ir- muhaf·~· e'--'--'-'- __ .....,_, ,_ 
dtinyaya g;:... -'-·k de vardı. zabüratıw gi>rUp t. kendimi>J ra bir ııeyi. yıı.nlı.' ve aykırı gö- ım ki, buna, garp Jieaıılarında ..._. - """''"'"'""" ...,.,.,.,, .,.. 

"" """"" ( devsinin reeimli salnamesi var; harpte tamamile an•eıı!mıt olu-
Şimdi bütlin bu ihtiınaler &gustoa böcekleri gibi; Dalıarın _rilp te doğru re.uı.etnıclc hiç Penıpeetive : perspektiv) ha- Cengiz hanın, Harizm lberiııe ytl. yor. 

:indiliğinden kal.kmııı oluyor • 1 zevkine n eğlenceye kaptırma.- mümktin değildir!. tası, derler; yazık ld, bu kıymet,. rilrken, karh dağlar uasındaıı l1k önce Polonyıı. harbinde MI· 
u ortadan. Bu L•e hi~ şüphe ı mak gerek. lstanbulun k!§l ve &>nra, bu (dcğnı görebilmek li istılahın Türkçede halt, a- hailofun mühim roller çevirdi-

yok ki bir müjde haberi kadar .mart dokıWan gibi dunyanın kabiliyeti) dam akıllı, bir ka.rıııhğı yok- geçen Mogol oruusımun tablosu ğiııi. duyduk. Mumaileyhin Al-
~·rdtı.t..ı. yan BUbtlyuu eevindire- ~~t .... ~oarakuzladoı;,1!• b~~lıy!Uşorı. dl. için~!_ ~tin~ ~~~~iyetbir :~n, tur. (2) da nr. Size - şeffaf aaman kt. ınan ordusundan evvel Polon , 

... ,, """' ,..._ _, ·-·- ""- _.,._,.~~ .~.'._ ve""ı·t- ğıdıyla - bu tablonun .bııpya.emı yaya girdiği, Vistül nehri üzeria 
Genç subay da bu ne&? ve 8&- Bunu büel.ım de fulı< açıhp -~ LlllC - """"'- ""'-•"""' Yeni doğan bir medenf aile ~o- deki köprüleri. atarak Polonyı 

vinç içinoo sür'-'.tle ~ıi ye 00..,... SP~ada.n h:ı.va cereyanlarına mamb. 8lJCa lr ka.zanılabilmlş ol- l cugu, ell.ıette bir çok istidatlara aım_m, aynen ı:u~ iç~ gön- onlwıunun toplanabilmesine mi 
mü.~ ve illı: Jş o!-rak ernriodeki k"ndimızi kaptırıp ayazlama • duğımn, bu yolda yapılan tah· varia olarak doğar; Jili.n, haya- deriyorum; diğer mısallen cı. nt olduğu, böyleliltle Alman ordu 
~üfrezeyi ~ye çekip kışlaya dan yaz mcaklanna eri.şcooye la.kat, lAyıltiyle g&teriyor; tının i11ı:. günlerinde ancak • per- hangi kitaplarda görebilece<jlnizj lanna Polonya ordusunu bir kül 
gooderdikten sonra Emin be- dikkat edelim. ins:ın Ye iruıaniyet i~in çok UEUD arzed..,....;.;m; göreceksiniz ld) -""ftde değil. ayrı aJft mUcer-
yin kap.'aını çalmıştı. Aldığı em A. C. SARAÇOÖLIJI süren bu tecrl!benin (t.-ıbil ve ft!leler gibi. ziyada.ıı Rtltter tr bu pe=;:_ hatası umumi bir ~a.rçalar halinde ~yıp 
t·ı harfıyen ifa eden bu subay ~ ... ,..,.,,,vvvvv,,..,,,,.. ......... ·~,,.-.-· ek fınıat.llıı. 'l'elrdiği. soy 
duyduğu s:\:r.leri de aynen ve , ·~;.ro!ojlk 'bir terbiye} olmığıı- (1) Blllllan, §imdi pek ft.Zlh kusurdur, ve bütiln d!inyanın :..':'. • 

t=.t~.~limesine Emin bey• Amerıka Hava ita A.limler ve -{Pedagog = mü- miMllerle aıd&t.acağım. ressamları, bu hatayı. :ıı::~ Polonya lıariıinden llOl1T& Mi· 
7 rebbi) ler laı.oaat getirmişler- (!) Bu GUnoe kelime, Jı1r !tf>' Vustaya kadar tashih edememiş- bailotun sesi ve ismi işitilme• 

~n~~~~.d.::.i~: ordusu kumandanı diı~"' go"!'ebllmek lr:a"'"-~ı+uıe ylaötftılninyahatilerislai.gör- JerdirK:..:~'-'- bu h··~-"· bir•- ~~~~d=gün~n-
ıli amırintlen aldıgı g-ıbi lıır af , • u~,~-, mek demektir. Resim ııaa'atında = ....,...,..., """" Almaıı. tebliğleri işin içinde ge-
tale~le yaulıı;lık olduğu tarzın Vaşington, 11 (a.a.) - .Ame- bu tabii terbiye11İn muvazi ola.- pek luymetll bir ısblabtu. Bir ıiihe yapmak istersen;., sekizer ne bu yaman kom.iteclnin mü. 
cı:k~ ma?.en.4.iıı beYM1 edilişi ::e~v~~U:a ~= rak teraklı:i etlegeldiğjnl, mede- tablo ancak iki bundln olabilir, onar yaşında. mektep çıoeukJan.. hlm dolaplar çevirdiğini göste.... 
~mıu beye bir hayret. veımlşti. niyet ft gtbel. saıı'ntlar tarihi mmı!uğ11 ff enJlllği vardır; de- u.;;ı dan bir mektedir. 

akat sonradilll bunun bebeme- transatlantik tayy•resile Nev • pel.. açılı: bir ııurette gösteriyor; rin1iğl (yani, iiçiincll. bu'dn) ola- na ..._,ar arasın geçen Çok mulıteme2dir ki lılihailol 
~l ~~t.aıı&rrır v6ili Ta.lltin yoriı.ta.D. İııgilteie~hareket et,. eski zam•"'*rd.n kalan maddi kaç süvari) recni yapuıalannı ve ari<adaşları, Alınan hiiküme-
ışe mudıı'- 1 m;aH~. GeaeraJ flterede ;;,. "'""'· B<fı"m, ba derlD.llk bsya.. .._,_ı.:4 ~'~ • , Ü ' "'atı etmemle vaziyet- .....,..... ..,, e:serl.er (noıimler hP.ykeller, put- ......,.. ...,.._ tiıııin kendilerine yaptığı vaıt • 
~ ~ıl olan bir tebedJUlden dört. hafta kalarak han harbi- lar) da bu ır..yfiyeti ispat ed&- llad 0.- ecWıllmek lctn g1l1ge U. (BoM< s.Jı n~do) zerine Makedoııya ilerleyi.rindl 
~len g7l~~ dllşiinereJ.; burula ~~.~~~-ırldreslleriJeıni . .!~ı. mitilsıfdallfati-a cek dellll.ıri, bol bol jlırnz edi.- :dyayı yan ,,_ 1'&911100..r, O VBo-1 ~: mUhirıı bir rol Oynamıf olsun.o 
ısabetl.ı bir tahminde bulurım~ ...,...,...w.ı ........... kit diim<lim hl1' daire, bir yu- (8••• uyf• • alitu• 7 d•l 
tu. le tetkik edecektir. -,or. ftl'lak ~ cöröııftt', Dr. Bım TEVFİK MURAD SERTOÖLU 

··Bu talunhıi e .. dekUero de j;a)--jiidii~--iıj~A~İdi--iifiiiiiiİiiiiİİiİiidİİ~İiii~tiit;i~iıj~~~td~jii~;ii~--~i"jjiiij;iji---~iijjjitjjiii--~~~---İdiıİ-iiİİİ~---iıj~jiİiijg ~ylenıekte bir mini görm~-diği 
ıçı.;ı mutasarrıf vekilinin mlida-ı -
haled~ bu!ıırun~ olduğunu ve . 
bu hareket.in mü~ olaralı:.: 
.kordonun kaldırıldlğını ve ken- ! 
diııinin te-rkifinden aa.rfnı 1 
~iliğiıti zöylen-ı ı,ti. F:ıkat ~ 
tün bwıl:ı.r ev luılkııu ikna ve 
tatmin etmiyor. Hele :reflka.ııı 
bay:ı.n: 1 

- Amı.ıı bey! Sakın birden-! 
bire kaptlma,, altlillltp lilOkağıı 
falan cıkma. Belki bunlar bir 
tuzaktır. Seni sokağa çıkasın 
d!Ye ınn.hsus böyle emniyet ve
ııyorlardır. O zaman daha ko- 1 

layca yakalarlar seni. ı 
Bir kadın fikri· bir kadın 

m Utalea.eı. olm J<la 'beraber .,. 
vehlede hiç te semi itı'bar e
dilmediği hslde bu sözler bütün 
ev halkı:ı.ın ve hatta Emin be
yin de dikkatinden uzak kaım. 
~. hepsi birden: j 

- Öyle ya .. Beliti de bu bir 
tusalı.tır. · 1 

Diye dÜ!JÜmnil§l.erdi. lşin doğ 
ı~.~sunu . söylemek lfı.zım gelirse 
böyle bır ihtimal hiç te uzak bir 
şey değildi. Maanıafih biz bili
y~nız .. e daha evvelden de öğren 1 

IIUf bulunuyoruz k~ Emin bey 
aleyhınde bu gibi tertipler ha •

1 •.ı.r~• ~ıma mışb. MutllS&!Tlf ve
kılının mlida.hruesi ile kordon 
kaldırılmış ve bir asken miif • 
reze tarafından tevkifi, vahul 
soı·a•ıtn ya.kalatılması ve Öyle . 
c:-. mahfuzen kumandan!ı'7a ""- J· 
tirilnıesi tllı:.rind .... .,~ 
dil ' ti en sarfına.zaı.r e- ı 

nwı . 1 

I~in bunlardan ne Emin 1 
Yın, ne de ailesinin maltıma- I 

tı olmadı~ için her sekil ve su
~et~ mütalea yüriltnıek, her 
ıhtımalı dtlşünmek gibi birer 1 

h~arı va.rd•. Bunun i<:in ted- ' 
bir. ".e ihtiyatta kusur etmeme- ı 
lerı ıcap ediyordu. 1 

Nitekim öğleye doğru muta
=f Vekili; Emin })eyle ara

da f,öril~eri ve bir gece 
:vveıh tertip ettikleri gibi kendi
~e aber '!Önd~rerek davette 

uııunca biltün ev halkı bir 
f!_Ph~~ tereddüt içinrle kaldı

.· "'mın bey de son de•·ecede 
n:ıUtere~dit bir vazivete ıiihtü. 
.- şımdi gı'tmeli mı· 'di' 

Gı+--- 1 ••• 
"""'Welj mi idi • 

(Arlw3ı var) l 

Amiralin f"ıltri ku·vvef meo. 
muasmı visi bir saha dahilin· 
de dağıtmamak idi, ona göre 
fıı.zi& isticale Ul:zunı yoktu. 
Şimdi dtifman, bımandaıı 

gemisindclı. pelr.W. göriUebih· 
yordu. 

Bru•elar ve dlrekiet' ufuk 
hattının üstünde mürteırim idL 
(Gla.scow) dilşıoanm 15 mil
den fazla Pttr'atle hareli.et et
mediğini iıpret etmljti. Artılc 
amiral silr'atçe düıµuanına fa
ik olduğunu ve onım ha1 ekatı· 
l1l takibe IN Jctedir bul .ındll• 
ğ>ın n aııla.nwıtı ve be'! ınil ka
dar ark eda kalmı.ıı olan ( Knr
narvon) ile (Kornvol) ~efine
lerinin kıaını külliye iltihak et
meleri lftzım olduğun,lao ami
ral m1<harebe içın. istical etme
mei(e karar verdi. Bu rn:J:sat.
la S.11.26 de 20 mil ııilratle yo
la devam olunması rmri ita o
lunda Bu son is«rel, filoya 
bir "tabiye teııki!Atı., veren 
diğer emirlerle hirle<ıi.-oo "ta
kibi nınumt,, emri feshedil"" 
oluyordu. 

Ayni zamanda ami•alm na~ 
zan dikkati başka bir cihete de 
cezbolnnnyordu. Makinistleri 
nin hakikate... fevlw !beşer 
say ve gayreti neticemnde li
mandan çıkmış olan (Bristo!) 
sefinesi (Port Pileoıeııt) açık
larında üç yabancı sefineniıı. 
görüldilğllne bir işaret vermiş
ti. 

Halbuki bunlar amiral fon 
(Spee) nin köml\r gemileri idi. 
Fakat Alınan sefaini telsiz tel
graf cihazlannın İngiliz mu. 
habentını ihlil.l eılmeleri dola
Ylsile işi anlam~kta hayli miif
kiilita t.eııadUf olunmus ve se
rian ittihazı t<>clbir eyleT.ıek lil.
zım gelıni.şti. Bir mildrlettenberi 
Alman ihtiyat efradımn cenubi 
A.merilıa Hmanlıı.nnda içtima 
etmekte olduldaıına doir haber 
!er a.hnmııkta olduihmdıın bn 
göriinen yab0 ncı sefıı.inin sırf 
kömür gcmiled olabilmesine 
mukabil (Fol'tlendeı<) adalannı 
istila için g''n forilmiş Alınan 
kıta.atını hamil nakliyeler ol
mak ihtimali de vardı. Binaen
alevh. (Bristoll sefinesi sHva,. 
tisi b.ptaıı (Fesıııav) e, filoya 

... 
A 

( Y E N İ S A B A H ) iN BOY OK 

• 
HAR 1 

amiı'ali, hafif kruvuörleri 
lı:.urtarmıı.k için kendisini ve iki 
Jaarp kruvazörilnil feda etmeğe 
razı olmuştu. 

Filhakika hafif lcnıvazörler 
kurtuldultle.n takdirde Jnglllz 

S 1 Y A S 1 T E F R İ .... A S 1 nm ederek Almanyıı.ya elle-l ticaretini taciz ve tahripte de-

rindeki en büyülı: hiznıeti ifa e 
"-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....... de bilirlerdi. 

Atlanti Meydan Muharebesi ba::::nı!ı:~~şe= 
refakat ';miy..eek o!ıın (Make
donya) yardımcı kruvazörüntl 
maiyetine alarak dil.'.·maıı nak
liyelerini tahrip etmesi. emri 
verildL 

.Amiral (Stın<:ke) mulıar&
beyc girınel:te iatical etrnen~ğe 
karar venııis olduğundıın sı.at 
0'1 ikiyi otuz' geçerek henüz mn 
harebcye vakit . olduğunu ge
milerine bildirdi. Bınacnaleyh 
efrat t;emm\lı: yapnıağa vakit 
buldular. 

Şurasını söyliyelim iri: Ge
milerden tııuıla.rında. efrat elin 
kömtlr alına kıyafetinde simsi
yah .. e ~ı elbiselerini liıbia 
olup biç de muhal'ebe e<lecek 
kıyafetto bulunmuyorlarcll. 

Ayni zamanda amiral o es. 
nada dü.'jllUJI& yaklaşmak için 
rota def;iştirrli; böylece vazi
yet gene anudane bir takip ma.. 
hiyeti alch. Evveli, düşmanın 
harekatını anlayabilmek miiş
lriil idi. Fakat S. 11.15 e kadar 
amiral (Sturdee) takriben şark 
tarafta v.. düşmarunkine mü
vazi bir rota takip ediyordıı. 

Badebıı (GJascow) sef"ınesi 
dilııınanın sancağa dönmekte 
olduğunu ihbar ettiğinden s. 
11.25 de amiralden onlarla bir
likte glindoğıışu kerte keşişle
meye dllnmek emrini aldı. 

Dilıpnanın bu hareketiyle iki 
filo rotası geııe yekdiğerine mu 
ve.zl olduyBıı. da amiral taam e
dilmeııi işaretini vermesini mil
teııktp 2 kerte daha ııancağa 
aJdlğından. böylece rota k&
~iı!leme kerte gündoğuııu isti
kametinde ve döom•ıım rotıı.. 
sma yaklaşan bir hat olmuştu. 

hıgilizler, Alman ııetaininin 
mükemmelen mütehaseit bir 

hafif kruvazörleri kurtarmak 

Va Zan . dee) de olduğu gibi aeyre de- ıığrıında muharebeyi kabul et-( . -J vanı etmekte ise de (İnfik- ti. 
cibl) e be,'! gonıine açılması 

1 v ç • • • ı için işaret .. ermişti. fngilizle- Bu maksatla amiral takri-
• 709 rçı rin silr'ati tezayüt ettiğinden be4ı 1.20 de hafif kruvuörleri-

12.50 de 25 mil ile seyretmek- ne etrafa dağılmalarını ve mu
te idiler ve rat.lk dilşm•na da harebe knıvuörlerl sonuna kıı
hayliden bayiiye takarrup ey- dar mücadelede devam ederken 
!ediğinden amiral (Sturdee) Amerikayı cenubi limanlarına 
muharebeye hazırlı1ı: emrini ver iltica etmelerini bildirdi. Bu 

di.AJman IDoswıdaıı (Leipılig) işareti ııla:ı üç hafif ~azör 
eUr'ati en u ve Ingil7Jere en cenuba doııru yol verdiler ~ ~ 
yakın &eline olduğundan lngi • ~ ~ fon (Spee~ iki 
!izler süf'atlerini arttırınca da- gemısını 6 kerte çevıre~ 
ha ziya~ geri diişıneğe başla- prova hattına aldı ve 90l1 sür
ını~ ve saat birde.n biraz evvel atiyle, poyraza, açık Bahri 
(lntikcibl) e 16.000 yarda ya- Muhite doğnı yol verdi. 

halde olduğunu görebiliyorlar· 
dı. 
( Gna)'2ell&V) fırkaal piştarlık 
ediyordu. Fakat amiral (Stur· 
deeJ n•ıl düşmana ta.karrup 
teşebbüsü de müessir olamıyor 
du. lngil.lıı filosu tJilr'atinin 
tenkis edılmiş olmasına rağ
men amiral (Studdart) bir ti'.r 
lU filo ile beraber seyredemi· 
yordu. (Karnarvon) sefinesi-
18 milde:ı fazla silr'at yapa
mamakta idi. 

(Kornvol) ise 4 mil daha ih
tıyat siir'ate malik olduğun
dan 12.5 de ileri gitmesi emr
olundu. Bu ana kadar amiral 
(Sturdee) sür'atini 20 milde 
idame etmişti. Fakat 12.20 de 
dilşmanm sancağa rota tebdil 
ettikleri görüldü, ayni zaman. 
da teşkilatlarının, diğer bir teş 
kilata girecek gibi, k~tığı da 
farkolunuyoda 

Amiral (Sturdee) iste bu 
fırsattan istifade ile · takibi 
jliddetlendirmeğe teşebbfuı et;. 
ti. Artık arkada kalan refiki, 
yani 6 mil geride bulunan a
miral (Studdart) ı beklemek 
ıntlmkün değildi; binaenaleyh, 
hem.en sür'at 22 mile tezyit o
lundu. 
Şimdi dıı.man tıunıuniyie 

rllqAnıı lin.llne dllşm.Uş ke
flflemeye doğru E!llyretmekte 
"" kendi dumanlariyle me~wr 
buluıımıı.lı:.t idi. Amiral (Stur-

kın düştüğünden İngiliz süva- Bu pek ustaca bir manevra 
risi kaptan (Filmor) ateşe idi. Fakat amiral (Sturdee) de 
başlam~ emrini vermişti. ~ verdiği talimatta bu tarzı ha.
veya ilci dakik.a ~nra lngilız reketi nazaıı. itinaya alınış 
~dan. ııefı.nesı . de ateşe bulunuyordu. Binaenaleyh bir 
ıştirak etti ve aynı zamanda · ... ,..,.. ·ıası a lüzum görillme
ı-ota, düşmana yaklaşmak için ı,.... ~~-'" n h fif k azörl · 
hep birden 2 kerte sancağa a- den .LU6~z ~ ruv.. ~ 
lınınıştır. Sür'at de son de- düşman hafif knlv:>zorlerını 
recede tezyit edilmiş bulunu- takibe koyuldular. Ayni za-

yordu. manda iki muharebe knıvazörü 
İsabet vaki o!mıyordu. Fa- de birlikte yedi kerte dönerek 

kat mesafe azaldıkça mermiler dtiıpnan' henüz devrini itmam 
o k":dar Y<:kın ~"'1~e _başla- etmeden onun gümrah istika
dı kı: Yakıt vakıt (Leipzıg) btt metine müteveccih bir prova 
mermiyatın hami etti,n eu ser-
pintileri arkasında nazardan hattı yaptılar. 
kayboluyordu. 1ııte böylece 1,20 de asıl 

Ahvalin bu şekilde devam e- muharebe (!nvincibl) in Gna!· 
demiyeceği aşikardı; her an ge un.av) ve (Scb~horst) ü
ri kalmaktıı. olan Alınan kru· zerine at:eıJ etmesıyle başladı ki 
vazörilnil kurtarmak için bir bu esnada takriben 10 mil ka· 
,ey yapmak J.azım.dı ve bu va- dar geride olan amiral (Stud
ziyet önünde amiral fon (Spee) dart) da kestirme bir bat üze
öyle bir karar verdi ki, hem rine nafile yere lı:umnndana 
k~ndi şahın. hem de mensup ol- yetlgmeğa çalıfıyordu. 
duğu Alman bahriyesi için 
bir şeref teşkfl eyler. Alman (Ark.as& var) 
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ı Alınan akınına 

EDed~ .. i.;ı:İki=-.pehlili;.;;~. Vllllflı:!ııııııilM•un=Ull~ii;;.iu-il.,..ailiiiiil3iliııii!aı.:::ıı=1==--~~lııl~dı:iııı.~Ali:::ır:;' l;Oll;iiıl, aolduğtıiıl· =-yeiiriılclenıiDii:ikalktıı:.a .1 ( B~..!:~oi .. yfad&) 

' ıerine tekrar kapı • .Ablıli m yılana yürüdü. 1 h=r • yoktu. Thi gün ııonraı 
~Aaahya baj;=yol"du: yarıyaoalrtı. Sonra, bu diş ka- Aclalı, Al oya bil ~ınyon.l.u: ise hilkfırN?t değişince yani l c-

- Pehlivan gibi güreş.. zık t.15.lüs Molla için tehlıke - Olm:ı.dı uste be!. , l nen hll."<ı 1 anı:akc beş gün-
' de o11bllfrdi. - Nllflll oldu be?· dil" oo~ le bir ruı.rbı göze ab~, 1 

d i emem. 
Adal• Ha.lilı Çolak MoUaya amn, clifJ kazığı vnnnakla Aliço 009Qp verd.i: 1 ı;ilıi c:. '.!. Fakat 'Yugoslavya l.ol 

1 
bir ""Y yanan;,aqıiiından dolaYl oll A d- ..... _ ı.-k be1 1 6 · '-,,... r- .,... Adalı :Hıılılin birdenbire M a- - • "n Su u.u .. "" ... nüz n .\ t edcrıı:en nısanu... Ev bnlına' , bil bulduk- ... 

1 
llİ.iıi.rr içiade ıdi, Ftlat; bütlin: ıun illerin dönerek sırt üstü Telıe! Eıı.ııe.-:aıındaıı, yı:liı: .Alın, • o MJrtan hazırladıgı" or- ( .... uuı.: ...,.. kmdl, mutfağa indi· 
bu bulırnn1anna _....,en kati ~ "" 

1 

tan ooıu-.. tutn:ıağn. muvaffak 'I sabll'SIZlıkla beki 
, • ...,.... • Mollanın sa~ tar&f öaüııe diliJ • soku.uuna kadar topraki nmı. dulnını ve motörlü kuvvetleri· 1ın bü · .,_, • m Zelu" 1 -'·- Hay b· .... ·--~ ~ 

Yen kendmi k&y~ bulua> til~·u" go"ril'.dil. be' Da'1- "•••! ola-k be? ·ı · · rdü Y la ba 
0 

:, · ı.ik bir erttir. ...,,., 13 
...,,.. .,,. .........,. .. ... · •• ·~ ·~ · ·· ni ı "" su · ı.goe vya s- sahibi, ist.~""' kim ilc1'etinl -~• ınuyortl.IL Cesn~ gib'eıJiyor- Adalı Ralil, ~-eıı•.........ı. "-'•a Yıldızları saydın gi\kte be!. lwıa.ugfrradı. ı .-.,..... KORGUNAL }.f&lam Araluıi, .,._, 

' d ' ~·-~ ...,...... pa.ı;.ıı»ık etmeden '6rıneğe razı açıp içeri girme~ -' 
uMolla, hacldintlıln fada taz _

1 
değil, itiraz.su: mağ!Up olmuş - D('yincc, Adalı, şaşkın bir ~ten üç bin ldlaınemli olil ğwıuz 1 _ 'e, ?.e gene biıı ________ .;;..; _____ , ihtiyari: 

"'lı: ... ,. ••. mı><; .__,.,_ ,.,_ ,_...,.,
11 

tu. Kulın eueemle su-tı yere vur- halde asabı bozı.ıl:ıp ağlamağ:ı. bir hududun mildafa.a.sı ko!&} t 1 zor ul: g · terir. B• :>rluk- _ u--yro'" d-''- t 
~~;~;.';!~ n;;,,~""'; , ~tu. başlndı. Adalı, bir çocuk gibi deWI iken b'r de böyle hszrrlık· 1 lan da. berta"8.!' etınck ı n •i- mele !&Jiiicadn. K&v:;ıısrz, gli. ne ko~t;' m~ 
:iti di Molla,~ kazığı vurtluktlm ağlıyıırak meydandan cekiidi. sı.z baaılmak Yugo31>\vlan çok 1:4.;ı ş<ır lan kabı• e<·er, ~ta- rfilli1aı&ıı lıir hafta oturduk. kette ıni buluuduuı?...,. 

• ~:S.~iAdab HalildM boyun- sonra, bir kıç kılçığı: mımevra.ai· Molla, sakin sessiz ve hiç hirl m~kUl bir ırorunın koyu:P:ştur., şımxs '· Fıı.L:a nı:ıl sa!ıibi * _Elbette, dedi, ,.. 
dunr,un amıınn çıkarmağa ka· le ':oea Adalıyı sırt üstü yanı· 1 ~·urluk göstermeden ı:ney - On' r için yapılacak Fi ~.ller.n- hutgô;m, r ·:.ebat.:< n ve müst&- n... doutl~ bır.at mtisaııd4. ediYQruın. ~ 
rar ve--'-"' Gür•dn otuz be- na. !t&ydınvemıişti. dandan çekildi. Moı;a. cJcı;T,ru hı.- de i hi.itün kuvvetlen, eroup- bittir. Siı:n g.ı~e rnna.tlık ver-1 geı..<i. fint n acı karvemi daha ca.ııını balık C'!'. 
tinci ~lann;;_--cloğ[µ ı bit- Bu, doğTuılan 'lo<Truya Mbl • basının yan.ın:ı. geleli elini ö ·. U. Yunanlılı • .rla n İiı.gllizlerie ınez. Ke:ıdisl. < e'llin içjı:ıde o- içip g:ltl o g:ittilrten biraz son• zannlŞllll ~ '{o-; 
dc:nbire Adalı Halilib 'Bolla.ya. lanın icadkerdesi ola.n bir oyu.-ı Mollanın b:ı.bam, oovinci:ıden >Ji•le<)tınn ·. Toparlanmaya! ı nyorııa öl:ı<' »OO>Ze bile ka.- r:ı.da...tıım.Arakııı oQ:ı.ya dmı• de balık ıwkıısuıııll• 
çapraz topladıp göriildli. ~u.ha!Addalıb, sırt~ yerod~- ı ağlıyordu. Oğlunu lrucalrlıını:;I vakit b amad1lar. Almanyordıı· nşır. !adı; maz. 

Adlılının bu çapnul müUU.- gu e irdeı:ıb r ~ol ugımu lnımlan öpüyordu. Mo"anın e: mouırlü kuvvetfuile uı;oo- Başka ye:-de oturuyorsa, big - &r tabiatım iyidir de IXr • NI. 
ti, MoJl· · lı:eııd!ııi:Jli gi.iç bela ~ sanlti yenitmerı:ı, gibi pehlivan a;'"ı:ı.b=~1si ve ru"er kar bı.vlııı·m ve Yimllnlılan: arası- olrea.7.S'.ı ay b~da para aJma,.. tabiclım fmadır, dedi. Ben,~ dim~~ e~ ~ 

-. olduğu yerden kallap llollanın doai de ııaYinç: için:ic idiler. na girdi. j ...,.... vime «Utt mia&fir gelmesiııi a-ttık---.çft -~or·,' ~ ~prudan sıyır&....Jı. Adahmn .. . ull dı. ....,. B ti h iki d 11 ıfa gclinee, ~ar at';zı::u, yumar ~· ~ _...., .il"'. 
-••·na da-bi'di. uzerıne ç :ı.n AdSlı Halil Jmbrc::ıtu,tu. Bir u suı. e em "" ımu ı;ôztinü, duşmım" .. eden, cl~ı dog" • istsm= 1 her a•·~-- • -·ail gı'bi ....,. ...,.. Molla., a=<'a kail<--'- .,:ı.libi bırleşm•..;• ı.ıeyda.n ~eımivor 1 .,_._. _.__._ ~-- ettim·. _.... ALC ;;t;, Adalı, hasmım -'"l'"' e ,....,. '""'"" • türlü nasıl y--"":"iui anlıya. - ~. • - - ı-.mu, d;;•fuıın00o n:.um gör- ........., ~ ,...,..., """" rd • ~•-......,""" y·•t' tem·-~-ını '--• tı A"" ........, " du. Hıı:n d·- vuna.n •-ı.""-atı • ...,. "" "' -~---ı.-t, ---'• ........ ye u. =...., ' i-'• canım di•ma takmJsb.;, Eze- ~ ~'c~ .,,....... · .,... tı .,. ld - _,__ - ı """"'= milden mü mmhyen söyler, - ·- """""""' 6611 

"""""' e....,'•tı·. "'-" ...;.u e1'' .,... ..- ıı; ,,w.ın v ha bir halde maMı~ · ,...,ıço, o ll~'ı y~,.,..,... nın y:ı.uı Ye!ıı.ksas hattının al'- '-'· • b'"-'-' '-· · ~..... ~ 6~ relıl kırarak mııhakli:.a.k' Mıılhivı M ıı ı ,. ~öylenir. Blt suretle, bu- ay d&- ,....ııuıı -.gı •=~....., >Knım ba•la<hm Bı'r •--.- ...ıı .. 
J' Mollay' Mk•• 1-~•b msmi.nden 0 anın yanına ge fil. '---••• d""'"''0rdU. -··-"'-'--· ru•- k _, __ --- ""Y ı;~ yeırıır~k isti)'Ol't:lıı. .,. ~ ™"" ·"''''"'"'~ .....,, vam eden rahatlığının fitil ti- ..........,........, ... , arışamazsm. ar..madan sonra hıı}~ 

Adalı, hasmını altıııa alır al· tutup güreşe devam etmek is. Moll:t, Ali<:onun geldii:' ini gö- Metnkaa.ıı hattı lıwilı uli.fıne-1 ti! burnunuzdan getirir. Tahi! - i'abt kontm-atunızda l:ıfr;- gum· .evi buldum. FSJO>:'J 
mru: de~hal sar.maya. gertl. Mo!- tlyordu. rtince derhal hü"IJlctle <'f;ilerek di;;i JıaQe Almnnlar cvvelld r;ün i!eS çıkc.ramaz..'!11lll.. Alrııi tak- le lıil' J..art yok. Araksinin konturatı il' 
liyı sa# tarafından 8* bir ııar- Molla, h:ımnıru gö·:(sihııieıı elini öptü. Aliro, Mollanın eır- bu hatun r runda.n i!l'T!larak dirde, heroe der. ·nirı toparla.- - Cuımı, koniı.ırata böyle ?;ine bir türlu ina~~ 
ma.va ı-ıırdıL itti ve Aliçoya dönerek: Mnı okr:y:ı.rak: Sct:.niği ~!ardır. Bu hare-l ırp çıkmağ~ rueehur Kalıraırıır:. aey!er 9'IMhr mı? Bu.işi bir kurnaılıklıı 

Molla, sakindi. IDç wıe etmi Di~~~l.ıııadı ııu~.. - Af ·n Mo!la rona.! .. A be k~-t Yunanhli.nn Met.akı •s hat- Zat n t lı.bmlı: o.!::natllgı i~in, Y'>' V•ktiy~~~:ı =";n; ı~ geliyordu. 
yordu. Hattt, sıırm&yt yediği Al.iço; sert bir sesle: kızan pehlivanron be? ·- Beğen· tındaki 80 • 100 bin ~. ilenni ni taşına.cağııuz e'1d de ayni de -''- domeliydin. 0 zaman · Bir gün, onu yukst1 
halde bilzülmÜŞ' ?& korttlmlllj Old b8 kı Tamam' dlm samwlıki yan kazıkla kıl- fena bir va;;;ıyete d~ürdU.,'ii vuiyclle karşılıış:ırmnız. ~~ lı:iralıııınani tmı: 
bir yay gibi duruyordu. -Adl\lı ~'-siıJfğ;~adı. &~ çığını be! .. Abe bu a.ç:ma;TI:ı.r biz halde blitün Yugomav orılUl!IU- Fakat anım.ıroa bir s..nelik Ne ... _,t -'--ın· ? • ., __ ..... _ ol·· - Madam, dM!ın, 

Môllaıun, fevkalade alrin ve ~~,.· de de voktu be! .. Buldun iki dir nn t:P.' · !!',·e '°''-''-""'ilr. kor u.-rat olduğu hıdde evınde .... _ """~'""":4 • '"'"""""' men haklı buluyorıJlll:I 
ğırıyordu: • ~uç~ .. -· ......... ........~. bttzillintit;ı clm'1Sl herkesin üa- _ Olmadı. be!.. Nasıl heml'lt yerini herifin ®'· lngıliz!crin, AJmsnlar tam. ancak bir ay oturobildlğim ına.- -.,-~<>~· ben de ne yapacağu;'ll 

riıı8d, e -~ıbir ~iHı- yııptı. nl b&r. Th ·: fından .. böyle bir ""'.'.~~· ~: \!:.ı~:_ksi:~ h~!:'5~~1en .,,_, * ... '-ki kn ~.!~~t~~:;ıu gctlt· 
eyırcı er, =O ııyı l!e9e er Ortada güreşen Koca Ynsuf. idin. ı;·~ı'(:i!klcri o"""'arını "" =·· AUM> .... yım ,... u.w. &- nu ıruı 80nrn. mıı... "' · • ~· ş:,,......,.. .....,..esmııı. ~ 

kedtıre da,ınllştü. A.dah Halil, Zabedvalh Adalı, .~y&t·ı:ıda. böy- lar, dig"er pehlivıı.nl:ır ,.!?Ur~'•ri- tarafllı..~ batta sünnelerirı- yin!. yudan ~ordum. Madam yerini doldurayım. 
ıısnnayı o derece dolamı~ o ka· lo avaya yenilwn: görmem.iş,- ni bir an i•·in bırakıp ııa:.:::.,& den ve daluı. eımhı bir h:ı.t vU * Aııı.ksi ltarJıma dikildi: 

1 

ccğin bütün yeni 
...,..,. ,,~-r.e, ııannı • a .. ..,. Ahali - rd Ad:ılımn mağl~biyetile meııgııl cude getirmeye ça ı,,,::ı:ıla.rın- Üzerine ''lıiFalık kat,, 1.cYh&- - ,,......_,,.,. ...... ar ı;es çı..,,r- il yazayım ve ';;!. 
ç!lk Mollli yüz ot11% okkalılr: has· bs.gınyo ıı: • . oldulan., • dan anlaşılıyor. MB.rtın ~ı. 111 yapıştrn :-nu; bT evin sokak maJım amma artık. tahammil- sayım. O zaman g 
.. ._ ...u , ştı ki "detıı ,_,, ti. Bir türlü inaruımıyol'du. ı· ~ ,,.~ "'"'""'h· , __ ., '-· zıml 

mınırı a!Unıta: lın-ntmıı;<tı. - Oldu, oldu!.. · b ş1 ı kapısı ömındo durdum. Se- lüın kaJmad•. ı::mrtura.tınruıda ~niriz. ~- bi ..., 
11 

.,_
1 

Adall daha hala itiraz eıtiyol'- (~ ııarl Yunan ana gelmeye s. ıyaıı "Ll laı---• _,_ !'"- ı...t' 
...,'lin gari ' Adalı na 1, ·"'" · j---------·----=---------;__----1 İngiliz ordusn ne Metal:sa.s hat vincimdı.-n 8.detiı ç•ldıracaktıın. raM, ,.,...ıuı su ç...,.ı; ,u;, . ., Mad:ını.Ar:ıJIBi, ""' "'J lıfyır y'· .le!!dik~ <'alla 13, l>'b;.: Çünlcii ü• guı" ' ir u: cıhalle ma- diye lıt &ayıt yok. helemnedi. Bilaıris ~ 

blltil-ı >-ırsrrmmı a.ı+ınde; bll-:illü · ı 1 tına g~, ııo de Vardardal h:ılle, soka\:: ıwn.:Ll: ı.aban re,'- ulilr milıdhı, öldürilr mil;,ı;.,? 1 du: Herııen gid'p kılıl!'J 
yor, küçülüyor ve bir yay gibl _ .. tahkimat yapımftır. En yeni miş, kiralık bir Uı.wık ki.imesi Aramııoıb.. Jı.r çıkmasın diye ğıdını getirdi; aJuınlı. 
ııdnq.ryordu. haberlerden. anlaşıhyor. iri İn· b Ad ba ""lrtigliın Mnn• ı.~.'U"a döküp 1 nan elime toka et.ti' 

gilizl Sel,_, .. '-'rf . "· · ile bulamamıştım. et:a - 1 r- --, - , .L 
Mo!l:Mln bu hali, Ali<:')yt! bile er ....... ""' ez:mu..n. şı- d" • .. :Jeri k:ı boş lm..a ile yu1'.an 'ıktım. Kör 1 elime geçirir geçimi"" 

tc!ıir etti. Yirmi alti ~e Tiir - ı mali garhlye doğru bir hat v'l- ~~nın~~:m,~';;': Üç gün= 1 oğlu, ilflresinden küpürüyo!", ı pıırçaladıın. Kıısten. 
kiye iı:nparatorluğunuırbaş pelı rı u ll:~wır.. ende ı"etirmilJlerdir. Bu hat g2' dür bana rsık suratını bilel fakat mac!am ... çırtmak ~· ynktırdığ1ın mımgalll...ı 
livanlığını il.zerinde taşırmŞ' olan liha Vistriça. ııehrlni taıri. edi· göstermeyen !<ör t:ı.lih, şimdi tin.. ~*·onlu. • ı I;fadaxı .Araluri• iı,'-' 
bn kocıt ihtiyar usta pehfü'an •• g" r m •ı·z yar, ııonra Ohri gi!ll.ine kaa.ar U· nihayet güler yUzünü gooter-

1 

ruişti. D<>ı-hal iize?V, Moll:ının haline :ı.cımıştt. zamyor v. Yımanhlann mişti. Bir *- d.ı. d<ıniz • 1-:ı.fımh- fakat o ~nd:ı. güğsüıı~ 
K.avasoi;lu İbrahim İtalv:ınlara karşı t rlis eden: tc.erideki ;:.le bo.'•'ı oldu<n.: uj ki od.ımnı penceresi önü.ne otur- tıı. yerme· men ~ 

dOOe k Son haftaJar zulında dik·ı ihtarda bulnnuyordu. Bu söz.. oeph-a'-'le b'-1......;.....,., "' - mu~, k-1; kwdi.n.c 0,'\Ckı söy- kendisini sırt iistfl '!" re. : .. el -·· ......,..,__ tahm ıı e~~im iğr.i bi:Jıil. bir 
-lbram, !1olla;rt.ne o1dıı be! kat ediyorum da bir çok. bınn !eri sarfcdenler mah1lle araaın- İı'ıgili7.lerlr. ~da. i1d tel p•.....,m-ıı .. <Jl;tlm. Duyd:ua.·u ... -ı lilyoniıım. ~ruı gru.e ına- dU, . . .~ 
Dedi ııı.nıf takımlarımız, basit bili· top oynııy:ın klınseler olıııı.· • - "- ~ ~ ı dam. Alııluıiyı gördüm. Yukarıdaki ~. ,~_,;.._,_ bil .. 1 h ta. '·-'· .. ~- h~""'""-· -'" yü~ bin kadar a.U:eri oldugıı sa., zil .;esi, kulııklıirmııt,. çok: güm! I B:ı • t Kav:ı.soğlu.cevıı.p ?el'Dlifıti: nen 110 ...... ,....,.... e oy e a ..... "" uugrtl811 •.r~.rac-. nılıyordu. Dün Amerika.dan !'1!'-J çalınan bir kum.an sesi kadar - na bakı;ana tı\ a.bı1 1 

.. Evin.içinde birfecya 
_ AbC', anlamndın mı be?..... !ar yapıyorlar ki insanın tuba. Uın. len bı'r haber bu ordunun;;,. ""'·J tatlı ve ·~'" gel"' "crdiv-" 

1 

Şarkı Mlyleyurek lk.ni ve i\ct dır koptu. J:şo. pollıl,,. 
Boyundurukta. ezildi bu ıumn fma. gidiyor. Ne. yalan söyleyeyim işitti- .... .r ~ ~ "ı. ..,.. ~- kattaki lıiracılıın rahat.iüE .,t. Bi>:i kar:ıkol;ı gtitfu1i"' 
be!. Neler mi diyeceksiniz? ğim anda. o k:ı.dar mliteeuir ol btUr'.ru1"11bul~~ğunu•~~~dirditının·. ne:ı :ı:.rdenenterblikiru.!nın,~ırtıinlannıdi""niduiyfunıı.de ı meğ0 lıakkın yo tur. Giınclii.z· Mc;:;<ff komiser mu•~ 

_ Doğru. be lbrabim.!- Kın!- Size bu hat.alım bir • ..ıç keli· dum ki futbol kalitesi ve tak• m ..... om ..,....ıza v~ · "" " "' • leri çoeuklarının güri' ·' 'i i a d.:rw Arakııivi gayet i~' 
c1ı b kı be 1 me ile izah edeyim: ı tiği şöyle dursun demek bir çok- tayyarelerinin tanklannın çok 1 ca keyfimdcL b'alııma sığamaz kafam }'..'U2Jl gibi oluyo. Ak· mUJJ. !kimizi de dinledi 

_u T=. gİirmeı: millin ~? Geçen hafta milli küme dep- lıınmız d:ıhıı k:ı.idcleri bile belli bo1 <>ldıığıından balıııedilen bu\ oldum. !!a.mlan da seni mi dlıılcyı: ro • ra 1>: • po\lse işaret 
BU:.i!!Up dunır be!. liamanında BeıJiktaş, iki ma·ı ba$J bilmiyoruz.; 1 ordıınıııı yalnız bu yeni hat.ti 1 Bir iki saniye wmı:u sokıık ğim? 1 -BlıYl serbest JıJ 

_ Alıe, neden~ dıuı.ır çında da birer pen.:ıJtı kaı;ı.rdL Fakat bana kalll'!ıa. bn iljtle n• dere<M tabrim edebildiği, ya-~ kapısı açıldı. K..'U'Ş!mll; tellm Bittabi. bennırtat, ses c;ıkaı •

1 

men• bu,. anı.ha• tui"~I 
bo

• Sebep!. tutbol diri :nrlerini takbih etmek ni ne derece tah"ldme vahit bu sııyıl.ııbilecek knd!ır kalın ve alt ramıı.d'111. Madam ba.ldı idi. ta.:ıısıu. Madamı da. J 
... Gayet basit, bakııı anla.ta. l&zımdır . .,... labildlği ın;.ınm. dıığfülir. saçlı bir madam dlJı;ildi. Yıizil.. Ç'ıinkü lmıtuı:atta bu yazılı de" ye• ed!liruıiye kadar ~ 

- Sindi be!. yıın: Çilnkü onlar arkadaşlarına Seımiife vardıktan sonra şiin me bakar ballın:ı.z, ziyaretimin ğilcli. dasında muha.ı.~ ~ 
Mol!nnın b:ı.bwır da heyeeım& Penaltı benim kanaatime& mhir ol:ıru•....ıar. E'.er isteseler di ..___.., .. _._. toph""" A'---ı sebebini :ı.nladı. * DediL Ond:uı sOilr~ 

kııpılnuştı. Variyet fena idi. A- .rv•• _ ....... .,..,.,,..,. ,_ ,...,,... dalı, Mollıı.yı sarnı:adaıı. baap yUzde doksan gol olmaildır. 1 hakem klll'S1Ul40 ders veren ho- lann tiıgiliclere cl:ıJı.a fazla va- Aynen y:ı:zmıığa llüıım r,ör- J Ga.liha ke:fi1siz eve taşındığı- du: bilmiyorum. 
çevirerek y~. - Peki niçin oıtnıyor diye- calar veya bu işle tavzif edllPrek kit bır:ıt:ı:ıuyacaltlanna. şüphe mcdiğim gıı.yet bozuk bir Tu.rk- mızın oıuıekizinci ~:r>ü :di. m önünden gr.çtikı;g ril, 

İhtiyar caz,.. .. da ...._,,_,,_
6 

oeiı:aiııiz.. arlmda:;;lar maal!rıeınr.uniye ı;c ila: ! Camm balık istedi Yarı•.1 ki~ So.kak kapnanımür.etl ':.J .,- u...,....._, - Ecvet ben da buna h'"""'t kendile-ini tenvir edebilirler. yoktur. T' _;-er taraftan mofôrlil - Katı nn ,..,.rınU: istiyor-. lo alum. A.ıeın ,kcrturnt 0 art- levha daima yanımk ö'' 
daL-n•atı l.foJlanııı..bu durumu - -··- 'Uman 1cı•- 1 -- Yug~1°~n•n· 6

" ., .....,.... -, ediyorum. Fa.kat biraz dilşünü- Bu itibarla kliip idarecilerine, " ........... ,_ -··- sun? lareıa mu.'1alif o!dn~mu dii•iine- Hfrabk kat!. ~ 
na bir türli\ maua veremiyor • !ı d da. ...._ __ ,., "-- · '" .., .. , du, Moll•""t ıı;.rmarla mukabil lilree tar illin gayet kolıı.y ol-1 m.:ı.çlann sık, mk sekteye ı:~- cenu U'1 an .-.n.....:ır ıuoerı- Diye sordu. mııı; lıeyeca:nı!a rok sofada kı7.urtm"''i:ın <;8' HAıharrorı:·~. ~"~ 

• dugu" anlıı.c•lır. ramaması iein oyuncularına za.- ne yürilıniişler, Arnavutluktaki idim : ~r. ·O feran!f J a,rıınunu hı<; göMıem1~i. O da .. ~ . 1' Kollanın eflildiği.re hükmetmiş- PMı:ıllıyı kaçırmamalı: i~in ten mclıuut o1an ve adedi 17 yi İtalyan ordulJnmın iındadlna _ Evet rnatl.arn. dedim, öyle Cemal S 
ti. eYVC!l topa ~ok kuv..-etl! vurına- 1 geçmeyen futbol kaidelcriniJ k.oşm --ıardtr. Burada gaye Ar- za.ıınediyoıum u• ı,ayet kolay .•.rt-ı•ıe~~ "'·-,..,..s·i'! 

Mollunın babuı, c=gıra dö- malıclır. Şiltü l:uvvetli arkada· ö"retmeleri veya öğrettiımeleri ııavut topraklıı.rmda hareket ~ ve çabuk anı.a.;-acaıiız. ,110 n- uı::a~. 
--'-·. ı;:ı. b ı \-ur'.lŞU yaptırmaktansa: io..'!n ed'yM. Hakil:ati itir:ıf et- den Yugoslav kuvvetlerinin . lık · k. Ce Oslcl'dar halkm!ei

1 

...,,..,... telmi"· '·•'h . . . . k te 1• eli .. b Beni l<:::rive buyur etti. Dar, ~sana arınuz - l .. ".!'l;oan r"l ı;>·-·" 
_ U·ta, bu ne hal!- Ne oldu gı "'·•·-.. sının az, yam ıı,.. J me azım g rse IDU.'"· ,__ ltalyanhruı gerisine d~elcri- uzun ve l ranlılt bir taşlıktan. mal Salur jübil i önihı:furlcki ~ .,.. ,.,,.,... 

bW.ın of, lana?. sub! oimıyan bir arkada.'? ııen·ı kaların idaresinde.ki gür•:;1<1er ne meyd n vermemek, anlan dal geçtik. Diındık merdivenlerden ııa.h günü. ak~• ı:;'chir 'r.iy:ı.t- at 21 de Evimiz ;/ 
_ \'allahi bilmem!. altı nttırmcık dali:ı. evıadır. ekseriya. oyuneulann bilgi'eıi- ü~ r beı;n tOPlamaktır. yukan çıktık.. Şimdi oldul~-ı rosu !romedi kı •da ri yiil. ~r Abdülhal< 
- Fena.. va:iyet ır.:ıliba!.. Zlra morali b<mllmı.ı.ş bir o- nin kıt olmasından. ileri geli• Ej;e.r milttcllk üç ordu rırıımnda geırUı bir sofada rulunuyordulc. edilecektir. Geçe.ı d ·a :;a. . ın tertip edilc.'l gecede: 
- Ben de öyle ri\riiyonım... yuncu ne kıı.t~lı.r ayuğma hö.kim yor. kumanda vahdeti varsa. Alınan! Karı;ılıklı odal.ıır::ı,kapılan, ar- jübile, 1Şlklanıı Jııı-... t!!llae na> 

1 
- Ecvet GüresıiıJ. 

- Bu. F.Cfer sen de UınltıW. • olur.ı: ol!IUll muhakkak tııpu Bıınu önleyehılmek için kurs- kaların.ı kad,ıı açı!:!:l. Birinin rastla,,.'.'• Clli" e' , ·'- n~tion ver• dall irin. hayatı , 
. ., dısarı atar. lııı- ıtcılmalı ve hafüı.mn hic de- 'arın bu tcpr:ıklanndan Yııgoa- pcnecr. '1'i ca.c'cleve, diğerinin -1 me~ Bu ı:~ıı; j"t i• nfer:ıns. ıı9I, 

sın·· ö 
1 

, F. gti;:el vuruş-; kalenin di- ı:-;ı bir gilııünde şlmc1i niv:ıı:a- lav ord•ı=•ın ıu: zararla (ık -ı kiler de deııi.za bakıyordu. Dc-ı lenin ~ mcmnunJ<.'et!a 2 - Eserlerinden ,1 

- Ye... re! leri'1den birini evvelce ~rcih da bnlunrın (yan; milli küİncve maw ve biiyük kuvvctl~ini mUt 1 niz tar:ıi .ldaki oda, yanında. kıırşıl.arn. • tirı~". okunacak ve teıtlli"'J: 
dtmin !. köşeyi vuru~ hazırlıı:ııricen ta- bu k='ara devam ettlrôlm~li. mümkün olur. Yolma ~imdi tec- (100) numara dlı: hnlwıduğu 1 Haber .ıdığım ''l o-öre j:ibile Davetiyelıır iclarc 
- Yalfayı kurta.ranııyacak mı etmek, daha doğnısıı atılacakl c'nhil) k!ilplerimitin elemmılıi.n Wü ordulara ilha.k etmec: 

- Bll<>miyomm, mftteınadi - sarl..n.ıa.kl:ı. milmkün olur. Uaddizatinde ro!t basit olan rit edilcıı ordularııı ikibeti ~ iQin, diğer odadanı daha daı-dı. 1 için gayet ZPn~;,, bir pı:ogr:uxt• ğund:ın. al!Iı•caktır. 
yt'lI biirll!Up durnyor.. Son~· , ... __ , cdllını·yccek bı'r bu "aı'dele-

0 
.. ::--"~ın· , ... ,_,_ a~- mın· d·~'"'-. Elektı"ik tesi.ııatı; yeni yııpıl- hazırıanmıştır. llulıarrir Irus - . ns 

•u w.ıı= n •· ı>n=w> uu.uu .~ uı;~uu· mış oıaea.k k:, ıncıu gıcırdı.. ret Safa CoııkuıTun für konuş - "'~" FJ"' ~·vi '"' 
=·bu mndıl. Molla.rın Adalı nokt.-ı dA ,vıu-uş için gcrilirken ,..wnuz budlll". Belıı:et SAFA ; Hemen fiyatmı• ııordıım: .,,.,..; ... ke ndcn: . 

torıını t.•.rn ar!:Mır.cta. buh"ıma"a Putbol aja.,mın nıızan dile- masile bıı:ş)ıyaeak c!r..n program- 12. Nisan CUma.rteSI' 
ya bir di'< J,nm!ı: ~rdulhı g6 - !f'lYrct etmek keyfiyetidir. Sa- katini celbederiz. - B=ın kinıııı kaç ku· da., (çardaş.), (Sa<:-Cll.3), (Ka• ıı:t 21 de Halheviınizil~l 
riılclH. Ya~i, l\folla. ~ağ htr fm. ı;a.. y:ı.hut EC>la me';lede-ı oyun· Ogu:a q.;;,,,,.., 4XBOO mett'e, Kategori 14'><200 r.-~ madam? , rem ile A.~n open>l.leri, Dilm· Hallte\'I r ·isi Bay• ~i 
da samında bulunan. Adalının ct:nun harcketlndCTI, kalec; o- -,, mctr~. 4'')1'609 metre. 4XllO, Bu sualime iı..er.leyerek furs btillli !smaııin bir kumcdlsi bu- 1 tarafüıdan düny:ı :ıb~ 
kisbelinin kasnaftındıın sağ.elini 'j nun nereye vıırııcab'lllı ke.st:irir; Maraio Jco;ı m:ı.nialı; •X400 ıııeı:r.. tcs yiiz;ilno bUtı: lıınm:ıırta.ıır. Jübileye "chir Ti· ltı'!dn mühim bir !w 
ge>ı:irerclı: kazıkllımıırtı. vr h~'llen por.isyon alır. Bun=ı - K.urııııh va?ilocelt evinı '·atı:osıı. s..u at:.fu'l rı, I~ı.inr, ıiıeecl' ~" "Üq•-it: şt' 

Mollanın bu diş kn.zığı neye öniine gernıek i<:in de belıeme-t zır .• 1'A r.ıiime maçları yok .. L~:ı. .. lıe konnşıı.cıığız.: • Vasfi Rı2a, Bedia, Şevk.iye, Re- l'afından eh (xanbŞ ~ 
,., __________ , h31 tr'11m taın arkasında bulun- U1BIUJUl ıttıııpzm &Jl""lgın. htxuıbal FuUıol .. .__,....._ - Peki oyle o un, kaç ~ 1 fil< Kemal ve <li,; r otıeret san-1 si t.em:ı•ı edilecektir· 

1 ın:ılı: ve köseden plase etmek dan: ~· - - Pazarlrksız on üç llra, pa- atkftrlan da iştirak etıiielrtcdlr· Jeriıı· R:Ukevi Bür 
•• 1.:. j 15'.znndıl'. 25 Mayııı; 194!l. de f:tt.ımada ıbo{ 1 mrlıkh on Unı.. Zatmı kon-

1 
!er · ıunur -- A U S3 ua mız. • Şeref stııcıı: Sa&t 13 Fene1' • t.urat kaintlan doldw-•-.. ~ -ı . mnsı rı:a o~ . ~I 

1
. Topu ceza nolrta!ima diker- yapı!Baa.k Türkiye Maraton bi ... a B) " ........,. · J 

liakkında 1 
e'1 ':(' ut vıınışa . .ıı.rken rind.iğine girecek olanlar üç şekıp, vıın hakem: Muhtar. NI- '"c~'·. Ben,cce sızdi.r;;.,;,smınev ızs·'·ı.Ypazılen: 1ı .- BUG M 'ıy .. :{ Bir Aşkın Kahrz.ıı'l k lıl1 k<Uk l bahçe • Beşik....., ( hakem. : J tıır sad .. . . . ' Ü 'fi' 

kaleciye ba.km:ık hıı.tıı.dır. hazırW< koşuşuna. .rn...~k mec- 5 ,..._._.____ İs "" ""' .,~·· ""' lf-
. ...-- hat, saat 1 ...,......._.,.y • t. gı'b!. kefil fı'lan da istemem. San- ~ ll'41 Eı "· E K ""'··•-·, Bir •r~,.;•"-1'n ku-'---· ... 

1 

Yukaro.ıı.ln şart.lam riayet e- buriyetindcdirler. Bu hazırlık ı 1r11 J.:.J """"" •"'-""" r....,,_. şıl, 
dilerek yapılan atı ınuhalıkaJı: koşularının yeri, mesafesi, gü~ Spor, b:ıltem: Tank Özerengln,, ki kefü kiracıdan sağlam mı-
gol ile neticelenir: nü. ve saati aı;ıağ:ıda vaztlırır. J yau hakem: A. Adeın - Şazi, sıı . dir. 

1 

Sinemasında Hatırası asltııınutulıwı.yııaak bil> 
Resimli bahar m~baka-. 

mızın son p3.I'Çallllll evvel-• 
ce neşreJ.ek hilama eroıiş 
bulunmı:ktadır. Şir.ıdi eliniz
de bulunan 40 p:ırça11 yany:v 
na getirerek. heyeti umumi -
yesindcn tek bir r~im viicu
de getirecek ve bunu ııisaıı 
ıronuna kadar gaute~ 
"müsabaka ınemıırluı'{u., ad" ı 
resine göudereceksiııiz. Bu -
nu doğru oia.rak yapabilen 
500 okuyucumuza listesini ev
velce neşrettiğimiz kıymetli 1 
ho?diyeleri takdim edeceğiz. ,, 

Bir eksiğimiz da ta<} atll}ları- 13 Nisan Pa.zııı. saat 10,30 da: 
1 

at 17 Fenerbahçe ·Beşiktaş, ha E:afil istamediği için bilhessa 18l'J'•EillifJ 
dır. Fener st~dıDd•n - Boııta.ııcıya kem: Adıınn Akıtı, yan hakemı mamnun oldunı. Pulları yapış-

Gene geçenlerde bir maı; eey· l'idip gelme. ı Halit Galip • Semih, mış, htısusi ŞIU'tiaı1 L''·' v::ızıl-1 
rediyordum. Kaşarla.om..., ida- 27 Nisan paz:ır saat 10,30 da: fJlek te;ller arasında mış olan kontıırat kfı, L• ın-
recileriiniuleıı olup bir hayli de Fener stadmdon • Mııltıtpeye gi htanbul Erkek Lisesi Futbol dan birisine, yani nuıdamda 1 
milli olmuş bir~ kendi dip gelme. Lik. Hey i Başkanlığından; kalacak olana. im:ıamı attım; Q. 
takım oyuncusu taq atışı ya-, 12 :.tayıs Pasarıoaat 10,30 ~ 12-IV-1 .U Cumartoııı Beşik- da., karg~cık burgacık yazısı 
parken saha kenarınrfa: Topkapı • E'loeya yolunda 3:J taş Şeref gtrulmdn y:ı.pılacalı. il!ı, boş bıl'aktığı yerlere i~ 'mi 

- Çizgiye bas, niye li<!ğır:-, Km. l maçlar: ve iş adresimi yazdı. Bir !ıra da 
yordu. 13 Nisan 191"'.L Pazar günü sa.- Saba komiseri: Z. Koplu, 1s- konturat masrafı i!avB ediırck 
Başka bir oyunda da keza taç a1 10 da Feuarbalıço stadında tikliil L. - Ticaret L. sıı.at 13.30 çıkarıp oı:ı dört lira vtırdim. 1 

Bıı.ş Rollerde-: 

- LYı 

atılı ken belli tal.'lml.ap.!a:ı bi- yapılacaJ;tır. \ Işık L. - San'at O. saat 14.45, Ertıısi gün, yeni eve t:uıın -1 n 
rinin kn'> ~,,. oyuneu<::r ıı.~ ileri Kategori: 4 8Xl00 mch·e, Kabataş L. - Galatıısa.ra.y L. sa mış bulunuyorduk. Madam A- ave ol&rak: Eu wn gelen F-OX Dünya ve H:ı.rp 
kaçma, ofsayda diiclcat, diye Kateı;oıi: 3 4X200 mı.ıtre, 1 at 16.1!>. raks.i, bize hakikaten iyi mua- ı '-mım11ma Bugiin saat 1 de teru:ilii.tlı matine. 



- -i l ___:::___ __ _ 
lııtigacı karşılaga-1 

mayan pi~ lar 
Alm f 9at tar.atı ı inçi sayfact.\ 

ıı.eya bir deniz kuvveti 
t1k:u gctlnnc'k için yete.si bir 

lçinıie ~ Fako.t, btr 
. . . de:ııizlenn huztır ve 
~, bozacak vasıtalar 

l'Aacar IKııtup kaşiflerilMıszrbaşveki- O Ç 
~::Ea.b&n~ifi~~ c;!.~~f~~~uyf·~·ı Bir Ras heyeti şa-ıllinin beyanatı Yüksek komisyonu 
Yunanistanda l 

~ . Bıi~yıı. için bu anda 
l!1 

1 
=:'le Atlintik mey • ı 

ilan bcleridlr 
~ dGUanın-: Akdeni•-

talyan filolarını. sindirin k 

ruz in A" hın iruıvetile ve ce- Askerlerimin vapac:ığı ha.re_ yanı dihkal Jıeşif-ı <B•ı ta-.r. ı ıncı .ayt•d•l 
sur ve kudretli müttefiklerimi - kit aramızda hiçbır ıhtil5.f bu- slirpriz teşkıl c. emh;tlr. Son d'u'n topl nrıı 
zin ve Atlantik ötesindeki do~t- lunmayan Sırp milletıne mütc- /erde bulundu nutukln.runda ve beyanatımtlı U 
!anınızın yardımı ile, zaferi ka- ·h d • ·ıın I: , ilkbaharın ııac~"Cler"' dolu ola ll h k 

lmka~annı buhnaştur. Y~k 
ki Sıcılya • Trablus yolunu k 

veccı egı r. .. ~'ır,..=ıa sı- Moskova, 11 (a.a.) - Balon- "" 1,fİ verin Sl l İŞ 
zanaıuamıza iınkfuı yoktur Bu la bir SUtl hnlinue yl4;aınak is- la imal kutbuna gıdcn SvYyet cnrillll ve en v~.ım vazıyetlere 

~~~ ii.ciz bir duruma cı: ~ 1 
batı tür. Evet, nakliye gcmueri 

esnarla kıırş1laştığımız imtihanı tiyoruz. heyeti mezkur mmtakadan füı- k .... 1 kaymağa lı=!arunaklıih- birliği etrafında 
gcçirmc.,"'e hazırız ve azmetmiş Beyannamenin sonunda naib meşa.la adasına diinmüştur. He mız lazım geldiğıni ı.öylemiştim. 

harpnlıruşt;ır, rastlanan hasım 
gemileri iıılcriııe . . . 1 

t • ıı.kı;.t tehlik . .. ıtilı:ıuş.. 
at Jg, n dii.şın:uı eyı go:r.e alan 
Atrika yak ' az ~amaııd& 
Dritaııyıı. orıı asına, Llbyadakl 
cek usunu gei'i atnbiJ&. 

bulunuyoruz. All&lıtın 1ııc:ır mıllet ve vata- yet kutup ha.valisindeki ecre _ Bununla beraber herhangi bir direktif fer lesbil 
Atina railvomı. a,yn.ca. şunları 

1 

nıru konmıa..•ıını nıyaz etınıştir. yıııılar ve derinlikler hakl;:ında siymıi mıınevre J,a.;detmemıştiın. 1 
da söylemiştir: lae-ı.rla.r tlerliyorlar 1 kıymetli mal\ımat elde e ...... , .... ~. Bcy:ıııatnn do,;ru ve cmın men-· e d i [ di 

Sel • ·" "-· R ıı ( ) Stef · 1 ""..,~ balardan alınan malllJilata isti-anı e do"'" Alman yarma . ~ma, a.a. - . a11;1.a- Sovyet balonu kutıırta ııisbcten Ilerlin, 11 (a.a..) - D. N. B. 
hareketı fle irtibatı kesiJmh. ô-- Jansına Buda"""'teden bıkltrıli - .,"ile. ve nad1'ren vaıı.lnb.lcu bu· . nok nat etmekte idi. Orduls.rmı tam b'ldi . 
lan Yunan kuvvetleri, :B7ıi'<:;'lr yor: ,.._, . . 

1 
taya kadar gitmiş ve rangel a- obr:ı.k muhafaza etmi.' 'Olan ln· ~~~er 

1

p&~ti:r~ eden dev
htıduduY>c!:ı daima mukavPmet Macar lrıtalıı:rı Dm.va ıle T~ cıası civ:ı.rmda uçtuk.an sonra gıiız kumandanlığı sevkulceyş !et.er tarafından Almanya, ltaı
et?nektedir. Eıra.scın Yunan arıısm~kl ~ 'Ma.c:ı.r arazısm- buzlar tizerinde duıi: baçuk ı;ı.in bakımından miilıim mıwıJ feri • ya ve Japonya. arasındaki iş btr
ve Alrısn lntalan ile, ~ı· de ilerı yuruyu:,e ~uşlar - kalmıştır. SİLldiye kadar beyet yetler kazandığı g:ı.rp çölüııil iyi li!:'ini daha ziyade teksif etmek 
lAııiğin sukutundan evvel ke- dır • . ten 8lle<tk mnM.ııs:ı.r nporlar a- bılınekte ve tekrıı.rlana.u muha- maks:ıdile ihdas edilen yllksek 

H bir k~~et geçinnliitir. 
arp IÇlll<le de 1 _ _,;:. ' 

merikıılıJar bU . ..._uuaer, A-
ya rkcn, afak e _dretnotlar 
Akdenızd k · g6I sa.yılan 
güç olııı e 1 se\'kiyatı önlemek 
tica ııştur. Bır ı;Uude bir kaç 
ran re ~eya harp gemisi batı -

·lın· bul ._..ba: Mac= İ&';fl azınıım izahatı lınab"·~'"''•. Bu mporlar·"'n nn rebc:i:ıin netıcesıne en tam itlma- k . d h sı ış tınan ı.n.ı t, yc:!idc:ı B d peşte il ( ) D N ""~.,,~ - dı bcsl=ektedit-. 'Muhakkaktır omısyon ün Alınan ariciye 
teessüs etmemiştir. . u1 a • a..a. - · · 18.Şlldıgına göre Atlantigm sı - ki askeri miltaleaların kıymeti ııazm Von Ribbentropun reisli-

H tılar görülüyor 
mı;ı <.rpte VUZ!~ctlcrt k~la
"~ _eı=tı b teşkil ettiğine göre 
-lli..Ql otlanna hli, bo ' 

Alman kolımun açık kalan sol B._. aşe ~- B. Laky, uuıu- cak sulan bu h!ı.\'aliye kadar sivillcriu ileri sürdügu··· m· talea-ı ğinde toplanlllJ9tlr. Bu içtimaa, 
ccnahıınızda.ıı SeLlı:\k istikameti mı !.<şe vazıyeti hakkında rad- trJfuz etmektedir Hl'Vet. lıuzla- la-'·- ~ hilkümetler.nin sa!Ahiyettar ve 

yoda bir ııutuK soy mış. ve Al- ıın, r"-•-lann t,:.,!_,,·e dö"rt "''n '"""' •azladır. Bınaennleylı ne _, ne i.ni.~ind 90ru'lıki vuivet. da- man il Hal t d _,;;u· ~ ~-"' &w ticeyi tam bir itimatla beklemek daiuu murt.." darı sıf&tiyle, 
ima gC)Ti sarih olarak kİı.lmak • ya c yaya yapı.an es- e 30 mil kadar kaydığını ela liğimlz icabetınelctcdlr. ITeudisı- İtalya büyük elçisi B. Dine. Al-

b
anna mühim bir 'yer "::::;,.... tk
ıı· zaruretti. J-~a 1 r· 

tadır Alman kuvvctlerı·, sftıa· • limatJn halkın iaşesi üzerinde tesbit etmistir bU ficri ile .Japonya bllyük elçisi B. 
' müessir oldui!u hakkınd dola- ~ _ ·~- ne rn yük emniyet miz olan 

n;k v lııiııe mU!"Jd1.l a mantı Şal!. ş:ıyiaları -tel:zi'p etr.ıq;tir. 
1 

~ orduya ltl:nıı.t ederek günlük h& Hirota Oşima iştirak etmişler -

'ger, Akdenizde tam b" d 
nı bar j . ır e
Af rikıt a 1 tesıs edilebilseydi, 

kalma.da,,_ yayılmışlar, fakat Yuı;-osıavya un~U'Pl:ırinin ın~ Yugoslavyada yatımıza devam etnı~Uyız. d;r. Von Ribberıtrop Uç de Jetin 
ınü•tefiklerimlzle birlikte kuru -1 i§ bidiğ:i sryesi,,dc siyasi; askeri 

lıul erleri 1 ve iktisadi sahalarda clclc edi-
lan müdafaa lı.:1tları ile terı'aB• B d ,.. ll ( ) D N ..• ıaoı taraf• ı •nci rayfada) ı tice! · · h _,_. ti Bu 

ta b.bJ~::::YilSta sevkiyat 
t'!Sis etm<'"li !erdir. Bıı esnafa, 1 u ape,,.e, a..a. - · · og!cden sonra Köstcnce civarın 1 Yer.i bı"r fıomı--r- eu ne en ıza , ...... ış r. 
k•tal:ınml?, cV\"cM~" de~•~ ('~i- B. : Hava ıla.fi bataryaları umu 1 ., ___ , . ti T fJV i7,a :ı.ttnn ı:-oura. yliksek komis -

le. Hava k-uvvetı .i, ur;aş sia-
r • dııl:i mdc c! · b 

~· 'u~ ., mi direktörlüğibıun biHirdiği"e 'a ·~ada yero inmı.ş ı·. ayı d yon Uçlü paktın akdi sır ı.Slnda 
~n~~imall e göre yerleştlril - göre dlin öğleye do[;nı, mute- yareni~ iki Yugoslav subayıı_ı - ıman tayyaresi kı:ırulması takarrür etrni;ı bulu_ 

A
- vutl ;. h-· tn ltaı _, adilit motörlli birç_!t Yugosluv aan !!Jurekkep mürettebatı, hu- <~•• :arefo ;. ınc• uytad•l_ 11~, tali komisyonun ) pacağı ~·ız cdebıl'ıl nız arekiitım 

bw 1 Çıkarma ~r. 
'le i - •·. t..ıtta ha\' k•ıvvet-

. Z:. yı:f hır m= Lte ka -. 

" ~ tayyareleri, Tr :ısılv11.11yad~n ge m n •· Kaml nnn teslim alnı~- tayyaresı dlişilrmu,, olan İngt- 1 işl ri:ı l'.! • i direlrti&rini tes· 
y:ı. ı bC' eııi"" i' ı fta.Jvan bü • !erek .....,k yu"ks k•·~ n da· tur. lz avcı tı\yyare fılolıın, bilhas- ~·· ~tnıiştir. 
c - ~-r im mır. Hiloum eden- üzerinden geı;ın1' ıu;:'ve bılı..bare lll,,"iliz Tcbli . sa gece muhlll'C'bclcrı ıçin ye- ı"n~gı·ıı·z - Am e-
l ::n P k azı • ya.tt& kal:nış • ı şarka uğru llcrliyerek ka} 1_ Kahıre, 11 (a..a.) .;ı Orta şark rınde olarak vırtıcı Havoc ısıni guç . l.!ı· En ·-· 

~ r torp l tayya 1 .ı 
A~ı d~ıı kurt lam.ıyor: n 
k = hiıili e • le İl yan 
fı~·~rl ' tr.yy reler tara
ıun taıı~ !ı pir '"1-
di!mışli. Y J urna;ımay t =ke-

tJr muşlnıdn-. Bu tııyyarelerin ya- taki !:!: tanya hava kuvvclicri vcrılen bir t.ıİ)"•are kullanmak· 
Alman hııdı>fi İngiliz orıtu.ı. 1 hancı bir ııraı:iye i tica r .• k karargiLluuın bugünkü tebliği. tadı.rlar. Bu nakıkattc saatte 

T!'V' r k, ,, (a.n ) - Trm: .Jste.:iikleri tahmin olunmakla - Havawn fena olmasın l ra;;- 600 kilometreden tatla bır stir-
Asoocı·ted p.,~ -'e g-1\r<!, AI- dır. Bu tıı.lımin mr Yugosb.v ~ lngiliz myyareleri dıi:ı bit- sti olan haf;f bir bombardıman 

man 'l.kıne · •·;Uan SeJ,izıiktenl tayynresiniu ~li Trnnsilvan- ~un g« d~ şimali Yu .. anıst.ıfl tayyarcsidir. Bu tayyar nln iki 
F~ c enizi IX' t:ıarruuı, ge yadn Nıı.;;aba.nyıı mı:ıt; k ında ile cenubi Yugoslavy...ıa l•arc- kanatlarının 18 me re boyu rnr 
c; k Al mp b5lf' indeki esna mecburi yere ir~"lli~ oln:a~ile de katta bul· nrak AJmanl,ırı bom dır. Avcı tayya.ıclcrirurı en bü-1 
v n ·:ı~-u ı İ ·ı .z k tala. teeyyüt etmckleilir. ha ve mitralydz bücunıl:ı.rile hır- yüğii olan bu tavyarelcr merh!l· 
t. ı. .el mı ylirl "~e b amıl)- örfi tdıırenlıı ..,,. ı ""'"'sl4tı"ldı' • ~arJır. M~nastJı· ile Pır- ı~sız 2000 kilometre ka.tede;;u-

rikan iş birliği 

i f1 \hl k ye n<ial • m<.Ilı 'ır' 
e tıkt n s;ınrn c'-sc. , ... r.-. 
~ gec 1 ıı anlığ1ı1 b. -
cc .....,"'el n layY l lı ~. r-

larJı~ " """""' • lepe S..""3.fmı· la u~man crlılı kuv mc:rtedirler. 
r:~c..ıpeşte, 11 (~ .ı..) - Silı.h, vctleii bambardımaıı edilmiıı ve ------o----

d .. a-• Ve l p b 
U;..r Ot.iı • 

Y ı· ıs!· vr,,ın şimru ,,_ >4 , Kla 
r- t L..- ır ~E>leıı ı. 1.,,_an ma1d-

l•:ırptc h def b Bı;., r 
ır n m J l it hır J ı ~1 kı 'r.rı m .. d şehrini işgal 

di' Ord -.; Vt l 1b ..... 
t uyıı besJı " , 

e< - 1
{ ' uaııa ıstikametiude 

i' ! ' t "<1 1rler 
n 1< \ • r. - k• 

.--~"'-~~ lu.va 
fogiliz ! ~~relf riıı.in fa..'lliyrtleri 

•ı t• (aa.) - Yunanis-

ı· 

f 

L 

\ 

.ı: 

t. •· 1: lunan ngı"ız lruvv 'lc
r• F' r ~tn! ~3n;~~":")lll tc ~ı;,,i: 
m- rmnu bııtün glin şl-

1 U!!ani.,...,,_ ı b o • a.-
''"

1 r.. bir ki L • ,.. -. 

lklrm lı, u ; bır' : 
ı •e hntk 1 ti 1 ri 11 p • .it 

.ne I,att;, Butı inin n 

f - o ı<ıııına r • n 1ngüiz 
hı· ba m~n ve •·M tayyare -
1 i fani y<'tt b 'unmııŞiardır. 
Mana. ı• c "1'1ndn btr motörlii 
na .ı ·e kolu b mha'"'1ımaıı edil
rn v,_ w·ıAnroız • stır tay-1 
Y -e lllt'yd•nında bulun n düe-

' 

lJ 
k 

• 
' 

·~. 
nu bır · 

hUlii de 1 

ı bliyük 

·-ır· !~ 

Rcil1 

n k y·ınlarile lntaatını mit 
m'y at 'ne tırt.:.uşlardır. Dliş 

burada at'tr zayıat vermiş-
t 

, 
1 

, ,.,. 1r ı Le Pirlcpe a.r ~ lri 
k Y • ·n e zırhlı ko'I r alçak-

1 ·~ ıar· tan ucı.ıl ra.k mu\-affakiv tle 

en 
lk. ını c;." ba Hı b ı lı:ı.r ·rııan < lilmiştir lki bü 

l i ı n, yıik kaıny ın.. .38.bet vaki ol-
Mu- mnştl.'• Di bir kamyonun 

k l> - d vril<lig l;' l'kdüucüsünün de 
~ı~i<vla v~ yandı~ göri' ITl"l~tür. Nakliye a

mut .llTIZ k_,,y. rabalarik kılo:uıt mitralyi'z ıı.'!.e-

1 ~~\ f al i eUcri tu ı;.;ıp t ·tul ustur. 
1 ı;e ..le 1:. r • ldur. Büliin bu l::ırekfıta. ~tirak &-

·n · " u·,ra den tayynrclerimizln hepsi üsle-
Y• o l , Jö · r Churc.I 1 rıne nınll! l rdır. 
g ı hs t · "··n Ru)X'I i mukavemet ediJ. ·or 
Rrt b w., .ıll.l.l 

1 .. , rnll IUııi ni ku•-v • Mınıı, 11 (a.a.) - Ofi Fran-
ah "" vrCcri, C:enız.. sız nj:uıSl bildiriyor: 

1 
h z İl' Hi '1-otlanılır Cabzı h-be l.:re göre, Make -

kr ,>'' u abn )'lıı Ul t.,,,;rnız <lony... ki Rupel kalesi hala mu 
'" m ıtc r. · • ı · ı· •-··emftt etın kt d" ?Jrhlı .n" nn , ,.e ~a. , e " ır. 

Duı VVctl r dayiltııyorl.ı.r. Yun:uıhlar ı-.el<ilirkea Seliıııiği. 
.lar Fransa, bu vasıta!a- tahrip etmi.,ıer 1 

~ pıya'l<' ' ~nrdımcı bir vıı.sıt.'l Atma, 11 (a a.) - ~ .. ıaniklen 
' )lt' sanı rd · ' A et. yo u. en eon gelen bır zat. Yunan as-• 

lıga k~~·~f • için 'lıcr f~kar· kerl nınkanıla.rının tahliyeden 
ve A a ;~ ~~ı.ık Brıtanyn evvel hava ıney..l·ınlarını sabi! 
ı;ı·ıvct ku i.I4, butun san at ve kalelerini liman tesisatını ve 0011 
J.arı V r l~; tJ rtylc, bn VllSıLa· zin Uf'polımnı tahrip ettiklerini 
uğra;.ıyorıa,.nrı tedarik etın•kle anlıı.trıa• tadır. ı 

n.:_ hır,,.,. d Alina, 11 (a.a.J - Yunanis -
kayee bir c~tv~nk .bana, mu- ta uki 1: ,iliz umumi karargi-ı 
rı:da, Aınetik g 11 l !"di. O- hı .. n h11ı;iin ntşrcdi'cn teblıfri. 

l ıınacı . be . ş a.1 ., yiizdc 45 ol:ıraı. , ~ ti • ım ı M• aıı t ır<t.ı ikrliyen 
tir ve dcmokra., bu göSt.ct_:i!mış. ;:'lm:uı lutal:ı.rı, ,illi' lngiliz ve 1 

Yenmektedir. ' var!ıga gü- • 1 :ı.ratorlak kuvvctlcrile tema·' 
~ gclr- !erdir. 

H Şarki iakedon~ ıd:ı. ,.a.ziyet 
lTVatl arın 1carısıktır. F ·at vaziyetin b::ıriz 

ev '.l.fını, Yt,na'l'ı!arı..rı nıuhteşem 

l"sfı"k/a"'[z" m veınct. . il etmektedir. l 
D lıa g:ınte Alman kuvvetle- ı 

ri 'ı:e~ .• e ve 'Manastıra va.rrnıg- 1

1 !ardır. (Baı tarafı 1 ı · 
ımutavaata ·' ne ... Yfodaı ua vet etıı c ktc 1 

Roma, 11 ( ı.a ) _ Bud~~
ted_ n • tcfanı aJansın:ı. bildiri! -I 
diğine gore flırvn.t nıü,taki! d 
!etinin iliim ha°b('!'i l eyvut edev 
etnı •iiln • er · . !l.'mrla.r meclı 

ıııı fevknliıdc bır içtb'l aktede 

•
1 
C:~ubi Yugoslavyadıı, Alman 

ı •rıh reketlne mıılmvenıcl sert 
leşmeırtcdir. 

B ·ekı~ Giir.ılerilen Tel.grnflv 
Alma, 11 (a.a.) - Atina a.

:iaıısı bildirivor: 

bv;:.;.ca gibi &Jetlerle ıı;l en cu- ::klaı· iizemıo tam iJa!>dl .. r 
rünı!ere, isilere, ve kF..Ja karşı kayılc'ii:Crek bir ıuilıtar tank Ja 
yapılan cilıilmlere ı;;u::ıat hu9 tıı.hrip olunm~ ,·e diğer bir mık 
d:mbeıi tatbik edilıİı kte ohn tan da devr-.lın.i!;tır. Bazı bom
öı'fi idare knnunl.ın bugiın ncş- balar yol civarına dilşmüı;, di- 1 

redi.len bir emirname ile nşa,,aı- . r b~. bomh !ar da dcmiryolu 
daki cünimlere de U. .ır.,., cc:il- y&lı'mır da ...w tır. 1{ ı'da 
c- 1tir: d miry J' J d po.an bom bardı -

• Müdafaa işknn, ııekt~ve nı.an cdihııiı ı lrleperun 16 kı
,,m. ... t-. ..... ı .... ,,ı ... . .: ı-~-t• ..... loJ?l~!..-Ş batı çcn l>ıındaki petrol 
itaatiŞ;\lik. Mken en ı: tte ıt~r- ı::..m kıt•utma bÜ) c':ı: 0 y!at ver 
şı şic~ lü göstermek, cını•)et ,,... c.rilmişlir. Bir _ok olıi v yar ili 
ltıınelt, tcc .. vuz, hırı:. !ık ~ ya_ • varcıır. 

karnlıkta bu suçlara • ~bi.ıs ı Sirenaik'te tııyyarelerımiz düş 
etnıek. • m:ın kıtaat tahnşütlerlle lu: va 
Yugos!:ıv ::;;'!;erleri Mac:ı.ristıma mcvdaularmı f~ılasız bir surct-

t=rru~ mu ettiler! te bamb:;.rdımaua devam etmı~-
Budapc-şte 11 (ıı..a.J - Mit- lertlir. 

ralyGz ve diı,er ağır silahlarla Demede nvcı fill)muz ycrJe 
mücehhez Yugoslav huc~t ınüf 111 modelinde 6 Heırıkel tayva
rezleri, dUn eabah, Muhaç civa· resi ile markası tcsbıt c.-dilcmı -
rmda fü-dofolopuszta ve lıabd-ı yen diğer iki tavvare tahrip et
lafold'da M~ hudut :ı.vcı lm· mıŞtir. A mi mınt:ı.kaıla 52 ıno
rakollarına hUcum etmlı;lc:rdir. delindc b:.r junker tayyaresi ıı.lev 
Macar hudut aveıtiarı, a..ı~tçe le!" içinde d\i.Jür ilhnu,.tür. 1 

k')lldilerinc faik düşnıa.ula mü - Totruk -ch·annda, 110 Vp n· 
cade'eye ,;irişmişler ve şiddetli de bir t<ıyysre ayni filo tarafın
bir mucadeleden sonra tardet -1 ılan dilşürülınilştür. 
mişlcrdir. Gazala bôlgesindc bir otomo-

bil nakliye kolıı mitralyöz ntcşi-
Bclgraddaki Macar e1Çl2iııe, ne tutnınııış, en uz sekiz dil!; -

Macar araziııine karşı yapı~an mau kamyonu tabııp ediimiştir. 
bu yeni ttcav'lizü Yugoslav hil- Akrnına bölgesinde başka düş 
kiımeti nezdinde enerjik bir su- man nakliyeleri de inıhıı e<lilnıi.' 
rette protesto etmesi, için Mıı.- tir. 1 

car radyosıı vasıtasile talimat B~mbardunaa tayyarelerimiz 
verilmiştir. ' 

müteı-.ddit uçuşlar yaparak biı· 
İngilizler Tulibih Ecliyorlar cok hasar tevlit etıııişlcrdir. 
Londra., 11 (n.a.) - Macar - Habe;."istanda cenup Afrikası 

naibi Hoityrıiu ocy nnamcsi ve tsyyart'eri ric:ı.t eden ou raaıu 
bunun nctiCl!si olarak Macar kı- hırpalr.r..ıakta berdev:ı.ındır. 
talarının yürUmesi bumda oldnk Bütlin bu harckıi.ttan yalnız 
ça mtiellem bir intiba husule.ge- Sirenaik·te iki tayya.rcnuz dön· 
t\rıniştir. Filhakika Büyük Bri- meıniştir. B~arın da pilotları· 
tauy:ı.run Macarist= karşı bı:· nın snğ oldugı.ı zaı.ınedilm te -
ı:iifı vardı ve ıgiltere bu mcrn- dir. 
leketin şimdiye kn, lar n:ı.zik Ye Esir Alınan zalı:tJ<oriıı.lıı 
ınUşkül bir vaziyeti oldukça şe- Sih·lcdlkleri 
refö bir sı.ırette idare etti!hni Yıı~osluvyada bir malıal, 11 
tıı.kfür ve \esim etmekle ini. (a.:ı..ı"' - Yııgoslavy<tda esir e
Şimdi bütiln ıı meziyetin ta- dilen Alnıan tayycı.rcc.ıkrt A'.maıı 
nuımcn kont 1 ]A dye ait olllu-j ya YugosLı.vy ya ha..-p ılfın et -
ğu ,;nrih surette ani· ~ılınakta. medrn evvel, Bclgradın mcrkc
dır. Ko.ıt Tel .ki o ?.liman umu· zinde kral ·ar:ıyını bamharclı • 
m'.ret ;tibaıite M~raristana etfc- man ctınrk cınrile havalar.mı~ 
dilen bütün 11eref hissile hare . ol uklarını bildirnu~lcrdir. , ı 
ket etmiş 'l;e aınirıı.l HorLyr>in Alman tay~ıı il<'ri, Hitlcr.ıı 
kabul ettiği ecrefsiz \'C menfur teyaıınaınc; ~\ rad_yoda clııık K 
b~ttı ha.reke:le ölfünü t€rcih eyle lcriı i söylem rucrdır. Tayy:ıı·cci
miŞtlı·. \ ler, Balgrad:ı doğru iki Kilit eY-

r .ondra ıliplomatik ınahfilte-ı ·wl Fraınııyı terko:.ttikt.en ı;onrn 
rmde lll!liral Hortyııin böyle bir Viyıı..•mdan lı:ıı:.ııhnmış olduk · 
istihalesi Göringe karşı olnıı larını ilave dmışlcrdır. 
hl'dutsuz dostluk ve hayranlı • Atina, il < .a.ı -· ltimn la 
ğına atfedilmektedir. Fakat bu değer ::rlr lmynııktıın tı:Jlrildi • 
hal lıesaplnrın ghrll•mesi gür.ii ğine göre Alnuı.nlır \!'a:mstırı 
g~lıliği zaman Büyiik Brita;>yıı i ,al ellerken ln<;iliz lrnvo ku,·
nru:a.rındıı hiç şfipbesiz bit· noa- uU.,~inm müt• i1 o·r hücumuna 
zeret tcskil ctıniyccektır. An'a- uı";=ıru~farc.ır. lngiliz tayyare -
neleri lngiltercde bu kadar tak' kri a\çaktt.n u~;ı J.k tımk ve 
dir edilen bir mcmlek.'t şimdı, zırhlı otom"bıl kc.. annı czın,ş 
mihvere hoş görülmek iı:in bii-, ve düşman.'l ıus:ı.nca da ağır za
tiin menfur mahiyetile İtalyanın yiat verdirmi~lerdir. 

lD.aı tlraf . •.ıcı şayfadaı 
nat cdet. ('Y'ı i ili •o oh: .tı.ir. ıd:U 
bad e ed [Pcl'k eınt aııın ciru; \o 
nıC rı ~;.;bit cdilmistır • 

• Jı: • 
Mo ·ova, 11 (a.a.J - v .. 
Jııron hariciye nazırı B. Mu I 

sııo. a M oslmv ya dönmek üze.
re bu sa.b:ı.h Leningraddan h" re
ket etmı<ıtır. B. Mntsuolm dün, 
Lc'lingradda muhtelif müess fıe
len gczı:n~lir. Lcııingrad So\' · I 
yeti, dün ak~am misafir şc~<ıfi
ne bir :ı.kşam z.ivmeti vrrrmıı

t !'. 
Matsıloka - Molotof görüşme

lerine Moskovada devum edile 
clrtir. 

Diploraafilı mli selJBt ta 
d' !!. or 

Tokyo, 11 (a.ı) - Yomuyu
ri Şiınbun gazetes., salaha yüz 
tul.ın Sovyet • Japon diplomatik 

1 
mümısebctler•nd~n bat"'eder -
keıı, B. Matsuöka'nuı Moskova· 
dan hareketini talik etmesine 
biiyük bir ehemmiyet Ptfetınek
ted.ir. 

Guete diyor ki: 
lWiha.zır vazivet iki memle

ket arasında bir. yakla.şma;ı.ı. ö
nüne ge~l z blr lıa.le getir - ı 
ruelcte ise de arada henüz dol
durul:ı:ıamı~ bir tarihi an'ane, 
:milli siyaset ve hat.ti düşünüş 
u~ı..rumu \0.ı.rdrr. !';imdiye kadar 
hakim olan bu an'anevi ve hissij 
amiller şimdi clüzel,,.,csi mecbu
ri ohr bu mfinaselırUerin düzel 
meshıe mii.ni olmuşlartL1". 

B. Matsı;oka'nın Mos'kova sc
yalı:ı.tinln bu istikamette kat'i 
bir tesiri o!ac~ktır. 

Yeni Japon Bahriye Nazın 
l\!ua\ini 

Tokio, 11 (a.a.) - Slefani: 
K\l•ant !..'lg ordusu erkfıruharlıi
ye re.'si cgenernl Ha"taro Kimu
ra, g1ınerıd Anam n: n ye""İllo 
harbiye nazır m .. iiğinc ta -
vir. eciilmi., "tir. 
• &1';noka. olotof !11illilıab 

Maske.va, 11 {a.a.) - D. N. • 
B. .a. nsı bildiıiy"r: 1

1 
B. Mat.cuok!ı. ile B. Molotof a

rasında!<i üeüncii ın L' lJi.Jmt lm -
gi.in yapıL...:'1.ır. Jap<ın rra fil
le"ine göre. 2 s:ı.at'en fll.2'1 s.i-
ren bu göriişmecle muhtel ... ıc-
scleleri :ıydınlataınağa iıu! ... an 
verml~tir. 
Akşam Jnpon na.ı•rı Sa-. yet 

hillt; etinin daveti J~nrine Mos
kova ç"J r~ ınllaki temsilde l.a
zır bıı1uıımu -..ur. 

~---..... -· 
tın~ v... rk ta Jalıa uza· \ ar· 
mır:;iıu\!..ı.T. l" H n;~ h d-~ 
daki \"rs:ı.~dan ileri yen Akı,.n 

(Ba t;ar.rlı 1 lnei sıY'f d•) 
1 

v:ı.ptll"ın:ın harp malııcm si nak
liyatına tahsici ve Gcorge Va
f~~on Amerikan Tran ti
giuin kıtaat nakliJ atında kulla
nılmak üzere mlıltd'iklcr!n emri 1

1 ne ' ~rilmcsi i ı>i.n parllm toya 
müracaatını 10 sahil l!T'1ha :a 
ganbotunun ln:;iltert"V .\Ti 7.a 
man a tc;;a.Jiif el is c lnı:ıs. bir 
d mokrıısıııin c!iı;~ t..r d=ok
rıı, ye ne kaiar ıoeri lard:rJa 
bulunduı;ur. t •sterıncğe kroi
t"r. Bir w~ C:Vl ı b.ı gıbl ted 
un•Jel':'1n iWh:ır edi!cbilnceö1 akla 
bi1 · 0 ," lE:ınezdi. tı 
'u."!lı.-y...,~'.I~, j.\t_ 4- - )... ~ 
york ',Nı.nı:s g.zetesine V ·1•11{
tond11n ıre!e: bir teıgra.ıı go .,., 
reis Roscvett, Kana. 1 ın • ti .·' 
t k mı.hilinıle en ş rlrt ' ' ~ 
c,·aletini te~kil eden ~enı f -cc 
yada Ha!ifal<sa AmeT;I• "' • · 
ret gemileri vasıtari'e 1 • r :el 1 
7etncsi naklini münı'Jl,1 1t k 
bir proj<::,oi tetkik l"tn ktc l_ir: 
B;tanı.flık kanununun ~·Iım 1 
ican ettı.-ecck ola,1 b• p.oJe, 1 ı 
giltereye, N vyorUan itibaren 
1.100 kilamct, elik bır yol 1 = ı 
dU"lr.akttr. 

~e\') orlt Tı:mesın t" • 
ilJ ;eten bildiri 'd ,mı .. 
~c nl'Z.•r~tıer ıler· g~1ı 
Roo velte, vapurlıırın Jı• 
z !!! si nakliyabnn talı!:. <dil • 
ınr :ini kolaylnştınnak için, it -
t.a' • t ve ihracat ü• ·r!ne dah:ı 
şiddeUi kontrol tedbirleri k •.. 
ın:ı.sın• fa\ırlye etmektedir. 

Mülıhn bir iht.i~~ 
\a iı gton, 11 (a a.) - Dün 

B. 1Wo5eveltle, B. H ·'l ve B. 
Stiınsl'>~ L;;ilt,,,-ev•:- va.pıtaca.k 
yard1..,.,·ar l>aktnndaki tec\biı 1 ~
rır tanzimine memur 1 oıcisyo -
nun rei~' B. Hopkins \"e c <niz 
h"-"Ckf•t r c•i amiral &arka t>;r 
içtima akd•tn1 işlcı-1'.lir 

kti:na hakkll"dn. bir ! 
tebli: neşredi'mcmisse de iyi ha• 
her clan membalardan i'i;r('nil -1 

dii{ine !!Öre bu toplantıda 1ngil-\ 
tercve v.eva miıttcfik!eriı:ıe. r,iln· ı 
deriler,..ı.. 1.rıı malzernesını ta -
ı;ıync:ı.k ,.n,.,urbra Amerikan I 
hanı geı.fl('rinln refakııti ıııe.:ıc
lesi görilı;ülmü•tür. 

Dlı?ı!r t 0 rnftan öğrenildiiiııe 
gf.rr. ba.hr:ye nezr.retinin şimdi
ye 1'.nda.r "llUn.rtz olrıa~·na raf{ • 1 

mPn 1 ':'i\tercye yenı1<11 bır rnık 
tar torrııt<ı re ""İbi vITi!mesinel 
h ~ı~ 1· -M::.J•r 

f'roeub.nd '"' Ar.l{'rika 
Va.'jin~ton. ıl (a.n.) - Ga· 

zc eleı· 
0 

1 "kn. büklım~t ;o 
ı.;;oc-nlan i haldıınd:ı ddıi:ı ka· 
rorı hil"illt )1.'lı;lıklar a.lt:ı:ı.ıl.: ı;cı 
rct.m ... ~tcd·rlrr. G..,::etccilcr ılU 
husustı mı•htclif mUta'c'lar vü 
ri.itmd t' liı"Pr: Bazıları Amcrı- 1 

kamıı Crorııbnd'a :u<ktr gön • 
dr ii'n t Jrdirdc harp sahası hu 
ı' ·ti ~ ·ı ı 1< ziy~de ya.kl~nıış 
o' "''lrn .. 1 v~ en kür;ük bir hft.rli· 
$l~r.in b• ~ Alınan ile Aıneri k:ı 
ııra.sm<:a lıarlıi tacil edeceğini 

ili·' . ~ 

... I ·r"e~e muvaffak oln • 
L • (.., ' 

Kızıl denizi 
Amerika va· 
purlanna açh 

(Baı te..tı 1 lnol ~· 
edebilccclt.lcııini, zira ba. bOlp 
deki snlardan ya1ııız A Menız!n 
muharebe bo"lgesi olarak blıb
ğnu bıldirmiştir. 

B. Rcızvelt bu miitalcayı daha 
sonra lrendisine Siiveye kanalı
nın muharebe böl,geııi <hhilindıo 
olup olmrulığı soru!Juğu Z8IIWI 
da tekrar GJlemiş, ''ha3m',. <:e
vab= vtırnl!Ştir. 

Rclsic!hnhur Portsait hakkın
da kat't bir şev sôy~ 
ğlni bildirmekle ben.ber lsmai
llyenln muha.'"ebe bölgesi dahnt• 
de olmaW.."'mı söylemiştir. Nev
yorl!: dcıı1z mahfilleri, Birleşik 
Amerikad.'.ı. el konulan 69 İ!;a.1-
yıı.n, Alman \'e D•nirnnrlıa va· 
punt= Kwldcniz yolu ile 'Mı
Sirll sevkivat için kı lamla ·,ı· 
nı zamıe'tlncktcdlrler. 

D"n Vilay tte 
ya :lan t planh 

Dün v!l yctte vali ve belediye 
reisi doktor Lfıtfi Kırdann riya
seti ıı.ltı!lda lst:ınbulıı terkM.mek 
istiyeıı kiruı;elt:re gtist.eril=k 
.kolayhkları ve scvkiyat isini m!l 
:ı:akcre ctnıek fu:cr~ bır toplan•.ı 
ya.pi!mı~tır. Şimdiye kad..ır ıı
rimizde 30 bin beyr ıame da.
ğıtılmıŞtır. 15 nisandan sonra 
vi.li"ıyct bcya:; -ıamclertıı t.asnlfl. 
n lıa,,lıJ caktır. 

Lwa. 11 (a.a.) - Sovvet 
· · :ıun n · n efkiin olan 

=ya desda. g=ı.cs.i Av
ıı; ıa \-azi' ~~nı g elen <YCÇire -
r k ya.~ı t;.r makalede •-eni 
Yt g slııv - iliV'"t-l mwıhedcsi 
h ~3. t.ıı t.11. "\.".! '",.. ....... 

Sovvctler Birliği beyne!ır.ılel 
t, ı.tJ;; "tleri c :ı. . ad.ık k ı· 

, • • Bil mı h~e Bal1:ıu:ı :ı
di ' 1 cıı nntik bir lıı.lti~ 
safi> "'1cl:ı. akt.d 'n·~ olur .'i· 
nr vt hüLümetinin sulhı:;u Di ~ 
yel' 1 rosterm kt lır Sov
ve ııukULı l: bu ni~etlcri iıu
' i.ık bır ,e .llpa ı ı . k;.u-, v-r 
tır. Çimku f'ovy t Hiıkumcı 
sulh l hinde i.ı.al ve tktır hır 
m"ıcadcL;ı.c ı;:.."işıni~ Lutunır .. ak
tac.. So\'~etler Birl.ıJ". br ı l· 
lctı !:'.: :p fctal "' .den lrnrtar -

ı;g; :Ilı uf her h-r.:ketc, bil! 
t ._ • , ,., ı.=b~t ctmckt r. 

1 ı n"Ja s,·esda g--..,,.;,c.:;i, 
v:ı.si mnah e:!- Lir • l ma d ·
ei ınuc bı . tar ..flaru~ bir• U· 

Çi... ıCİİ bit- l ~~lctin tcQ\'ÜZ,;!..O 
maruz lr• 1 .., ı takdirde e iıd 
!ı.kid tar f .rıı ,ı •da d<ı<ta.ac rnli 
='xticrin tle\"lm edcceı;ııoi 
kayd tnıc <kdir. 

Mwilr g:ı.zete y.wsı.n.ı !)ay~ 
bltU'lllektedir: 

Yeni ş .rtlaı· içındc, bu mua
lıed daha ~il) iıir t.r etnnıiy~ t 
iktis:>p etı:ııekt.oclir. Zira 8ovyet 
!er Birliği b 0 ynclmilel t:ı.ahlıiit
kriı>e her z:ıma.n sal! kat ı,;<>s
t.;rmiştir. 

ştrvıDİLİK 

BUKADA f 
Makedonyada neler 

otuyor ? 
( !;a~ tarafı 3 Jnc1i sayfııda} 

!ar. llu ar=Yi ksrııı kan5 bılen 
bu k , tocııu, \'ardar n ı · 
llİU kiipriliorini YC bazı ı; ·.t ·er 
l<:-rini tutmurı olsuul:ır. • = 
Yu~osıav tı:·bllgleri; AlnarL -

~ , 
rm Yııgo::..av km•vetler. ,; we; 
rirıc paraşUtçiller ınu r - ını 
ka~ ·ınıi.şlerdir. Belkı Jc ııu 
k" . Jtecilcr bu \"&..la ile 'i' ~es· 
la\ e;rdUsunun arku n..;ı. dil,';e-
1,,ilmi terdir. 

nu lıavadisİll ilanı ı;ünııe yok 
ki eıı faı:.h hayal sukutuna mu~ 
cıp olacaktır. Bwgar!:ır harb 
müteakip Mit~ _.Mukedo...-ıyayıı 
s1hip olmayı umıt edıyorlardı. 
E~ r '"' 1 ıwadis tıı.h:ıklmk ede· 
cclt olurs:ı.. o tallı hulyaya ebe
diyr.ı ,-edil etmd~ icap ece -
ccklir. Böyle bir Mı:kedonya t~· 

·~ek va iyef tkik etmistir. Na~ 
{ • mr le lı:!şı; kil, milli müda-= 'lr.' \e nel kurmay 
:•~• ka~ı ve gece yansı-
._.._ bır b yanname n~o. 

' " ""''IL'tır. ""' 

Baş, ekil Korizis, Yunanısta· 
ı:::! h~r t , rafından bütün Yunan 
r;: •n' n h-ral ve rnı1li bükiıme-1 
tı::- -:•r.~ında ııeref ve hürriyet 
tçın but.Un \'llrlığile çarpışmağa 
azm~•tiğine dair telgraflar al
Rıakt:ıılır, 

işlcd"ı, cinayeti tekrnr ederek Nevyork 11 {e. a.) -Nevyork 
en (€tin imti".anları recirmektc Times gıı.zete:tine p5re, Avuct'.ır
o'nn bir mcmlek~te karı;ı nlçak- I ya hu u<lunda.n VI: Grııt •;lan Sa· 
ça. bir taarruza geçmek için va ve Dnı.w v~.dı;_ ri boyU!lca ı
mukaddes bir günü '~t'ha'P et - ı lcrlemckte olan ıki Alman kolu 
miş bıılın::uyor. bugün Zağreb - L!ubUaua bat -

1 

ko ıı ~ lgrndıu banliy • • ·• 
'I'. • 1 

• ., lavyıtnın (loğu - ccmı -
b ınc l.i vaziyet isUrraı· kw.:" t
miştir. Alrııanlar l~ocıuuk b:ığa-1 

nı:unıs lır. Y< '!Slav in lanı 
rn <rlil 'ini uhafazaya muvaf
Ü!k ole.~ ıarı takdirde Üsh-ı. p • 
teki Alman ils!erinl tehdit ede • 
ccklerdir. 1 

üs ettiği tıı.kdirde ~ . bı~ 
:o.<ınmn zar'...ır.da bunun, öküzü 
yut:ın bir boğa yıbııı gibi Bul
ga.rist.ı.nı vu . ve tı=et -
mesi nıuııt=cJdir. 

NURAD SERTOCLU 
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l!lııJfa • • 

VEDA RÜYASI 
Yazan: SOheyla UYTUN 

YENi SABAH 

Millet Meclisinde 
Mebusların teşrii masuniyetlerinin 

kaldırılmaması kabul edildi 
nun da blrind ~ni J111P 
mıştır. 

Meclis pazarleai. günü topla -
u:ıcaktır. 

Meclise gelen 

~PARA 
\ ...-A:r T A&Jlfllllll 

lAyihalar rT. iŞ BANKASI 

,_ Qmrim!a Denizin mglnllldıı -
lb2e ııür'&tini akmtıya uydura.
.. ilerliyordu. Görünürloerdıa 
m171m namütenehrnğtne wpll
._ bir ~ lmştan ve J)eniriıı 
lıacağında çırpınan v &purııı:u.
.. başka bir şey yoktu. Bu 
Sıııılar bir karaya yaklaşmakta 
eldnğuınnzu gösteren delillerdi. 

Belnfhnm iııtemiyerek ilç 
beş - ... ....ıilMl çevriliyordu. 
Hatta dalplann gemimize in • 
dirdlği tokat --1nda bile. .• 
"Çiçekli bir bahçede, bir gerıç 
kız!& ber&ber cerd1=. Ba.zaıı 
konuşuyor w 1-zan düşünüyo
nrm. Y apınvl•lri genç kızın göz. 
lerinde birib:n ~ zail et -
mek için ırorla gülüyorum. Bu 
göz yaşlan buglinkli müşterek 
haya.Wnıs için.. On& erişeme -
mek eıııtiı rtyle akıyorlıır. Çüıı
Jdi arada mfihlm bir mani va.l'

Ankara 11 (Hususi) - Bu
günkli meclia toplantısında; ba
zı. mebusların masuniyeti teı:rii
yelerinin k&.ldınlması hakkında 
verilmiş olan istidalarm dikkate 
&lmmal&rı lıus'18Unda. İstaııbul 
ıneblliru emekli general Klizım 
Ka.rıı.bekir ta.rafından mecli11& 
verilen bir teklif Jayihasına al~ 
encümen mazbatasının müza.ko. 
releri yapıldı. Bıı müzakere ın
rasında genen! Kazım Karabe
kir söz &!aralc teklifini izah l't" 
müdafaa.da. ve encümen mam.
tasının d& &leyhindı> bulwıda. 
Onu takiben encüuıen nıınına 

ııöz alan Recep Peker ma.zlıatayo 
ft onun tezini şerh ve izah ede
rek müdaafıı. etti. Nihayet Raı;Jh 
Kapla.n sı&ı istedi ve kürsüye 
gelerek: "Meclisin müstc-mir ol
duğunu ve he.r gün bazı me!Jwı.. 
!&nn ~ masuniyctlerinln refi 
h&kkında gelen bir çnk istidalar 
dikkat namn. &lınarak bu ma
BUDiyetler k:ıldınlar,ak oltıı-B& 
mecliste hemen hemen ekseriyet 
temininin kabil olamıyaca.ğını., 
ileri sürdü ve neticerle nl&Zba.t& 
lı:a.bul ve teklif reddedildi. 

Ankara 11 (Husıııi) - Buglhı 
yaptığım tahkikata göre; ceza Kllçük tasarruf 
mahkemeleri kamın un un bazı , "----------------~ M&kinalann boğuk, munta -

11m1 tempola.riyle azgın dalp
lııınıı asabi sesi biribirine Jamoa.
ak uğulduyor, yorgun asabı.
mm üzerine müthiş darbeler in
~ Gök yüzü koyu Kur
tıml bulutlarla muhattı. Bira.z ev 
9l!lki Gttneş tamamen b.ybol -
mııı, l!ııtünü bu bulutlar ört
lllllletü. Kurşuni kümelerin ara
mıı:!an süzülen ışık huzmeleri 
Denizin köpüklü sathını karına 
bnşık yapıyordu. Gemimiz h&
ılldine biran evvel ulaşmak için 
8Ceie ediyor, sür' atini a.rtınyor
•ıı. Bu ani değişiklik, her halde, 
iyi bir alfırnet farzedilemezdl.. 

Ben ve kanın Geminin güver
b:sindeki koltuklarımıza yan u
aı:unış 8Jgara içiyorduk. Uzun 
müddet devam eden konuşmayı 
kesmiş, derin bir sessiUik için
k engin denizin köpüklü snlan
na bakıyorduk. Şu da.kilı:ada duy 
4uğnmuz saadet bizi ıustunı -
:rorctu. 

• . . .Ne kadar zaman böy 
le oturduğumuzu ha.tırlıya • 
ıwyorum. Şu muhakkak ki 
&radan ancak kısa bir müddet 
ıeçmişlir. Acı bir feryatla yer 
imden sıçra<lım. Nalan'ın göz
leri dehşet içinde parlıyor, el-, 
tyle bir noktayı işar~t ediyor • 
en. Gösterdiği o noktadan yü
kselen k0< a bir dalga üzerimi
.., geliyordu. İleriye doğru 
lıir hamle yapan gemi mütlıi4 1 
catırdı ile sarsıldı, ve bunu de- ·ı 
nmlı feryatlar takip etti. 

dır. 

Niba,.ııt ommla ııtıııml.anaca.. 
ğımız günler yaklqıyor. Her 
ikimizde derin bir saadet için-1 
de yiimyortts. Artık NalAn da -
ima ne'eli bir ımç ku ohnuştur 
Geziyor, gtllftyGr Ye ~orwı. 
Yok ettiğimiz "ınıuıi,.ye gurur 
ve sevinçle bakıy<>rUL 

Onu beyu tnıler içinde gör
düğüm mes'ut gün her iklmi2 
de ne kad&r lıahtiyardık. Yara.b 
bi, o giln ila bugünün teşkil et -
tiği tez&t ft acı ve k.orkunç!._ 

Gö:r.leriml Jıapadım. Üçtinctt 
bir d:ılg& gemimi:ııe yaklaşıyor
du. Yere yuvarla.nan insanların 
çığlığı gök yüzl1De yükseliyor
du. Bu müthl9 dakikeda maziyi 
düşünmek sıramz ınr.eydi. Teh
like gittikçe y&klaşıywdu. 

Nihayet beyaz köpüklü heyli
Jfl. çevik hareketiyle vapuru ken 
di altına. aldı. Ve biz, hepimi&, 
den izin azgın ırula.nn& gömül -
dük. Arbk c;ığlıklar uğultu hal
inde geliyordu. Ytlkselen feryat 
!arı vahşi. dalgıı.lar bastırıyor -
du. Nih&yet bir boşluğa doğru 
kayınağ& IY'şlad•k. Artık öliiın \ 
muhakk&ktı. Son defa. harap 
olan gemini'!. llUlar &ltmda kal
an enkazın& halı:tnn. Bu bakı4ı 
hayata veda. içindi. ...... 

K<>lumun sarstlınasıyla göz
lerimi açtım. Batmış geminin 
giivcrtesinde oturuyordum. Na-ı 
lan yanımda ayakta duruyor. 

Aynca yine İstanbul mebwm 
General Kbun Karabekirin teı,
Jıil3.tı eııaııiye kanununun 17 inci 
maddesindeki mebnshtk müd
detinin hitamı k:aydile dahili ni
zıı.mruunenin 180 inci maddesi
nin ikinci tıkrasındaki .. _ 
devre,, tabirinin tavzihi ha.lı:
kındaki takrlrine ait ve mevzmı 
bahi8 tabirlerin mvzihinc lil"'.Uln 
bulmadığına dıı.lr teı;okflatı esasi
ye encümeıi mazt:ıtasını kabul 
etmiştir. 

Bundan ııonn. Posta Telgraf 
Umum Müdilrliiğü ile İnhi&al'
lar Umınn Mlldürlllğü ve Onnıı& 
Umum lfildllrfüğü 194-0 blitç&
lerincle neğişiklikler yapılması
na ait kanun layihalanm tasvtl.o 
eylemiş, Erzincan ve civun · 
yer sarsınbsından mliteeM!r 
olan mıntakalarda zarar görenle 
re yapıl!\cak yardımlarıı :\İt lı:e
nımun dördüncü m'lddı-•ine bir 
fıkra ilavesi hakkındaki kanu-

bana gülerek bakıyordu. Yf'rim -----------. 

maddelerinin ve ce?.a kanununun hıP1"1nlarr 1941 
18 ve 403 üncü maddelerinin ta- ~ 
dili h&klarındaki JAyihalarla iKRAMiYE PLANI 
Türkiye - İtal)a ticaret, aeyri
ııefain muahedesinin ve Türki-. 
J9 - Rııınanya arasında t.eati o
hınan ticari notaların tasdiki ~ 
yflıclan meclise gelınış+ir. 

Emin kaynakla.rd&ıı l\ğrendi
ğime göre Kizıııı Karabekir m& ı 
buslann mııauniyetlerine dairi 
bir kanım projesi hazır!ıyarak 
yeniden meclise verecektir. 

1<1111DU.al: • ...-. 1 ııtarıo, 

1 At· 1 4 1 lld ....... lıo -.,....... ... . 
1941 lıRAMIYB.ERI 

1 -- - ı.ı..!Jlt - --u.a 1 • ıooo • ..-: aeoo- > 
1 > 111 > as 15ı00..- > 
' • .. • = 2000.r-- • 

Aynca asker ailelerine yapı- ı • l50 > - ZOIO.- • 
laca.k yardımın şeklini tıeslıit et- 15 • lot • - -..... > 
mek üzere hazı.rl&nan kanun ıo • M • - -- • 

• --- . pro~ meclis gnıpunca teııkll soo > • 
edllmilJ olan bir muhtelit eneli -1'------------•ı 
mene h&v&le edihniştlr. Encl1 -
msı bu kamıııun lkm&l ve ttma
mına çnJ1 gacakbr. 

Adana da 
Türkiye serbest 

güreş müsabakala n 

Eksik ekmek çıkaran 
fınnlar 

Yapdan ımıa:Jcuelade Beya -ı 
att& Ordu caddesinde 256 mı-
marada Tntiğin ve l"l>t' ayni 
caddede 75 mımarah t.ırmd& 276 
Ye Gel•tada Beyazıt l!IOkağınd& 
!6 sayula. Y orglnin fınımıda. 25 
ekmeğin "8Zlnleri. eksik görül&
rek 301 ekmek müııadere olun
IDUI; aynca Beyu;ıtt& Bedro • 
llllil frıı.ncala fırmmda %2, Sali
bin tınnmda 30 fraDC!!1an1n da 
'lleZlli eblk görllllip 52 tra:nca-

Adsııa., 11 (a..a.) - Yann bu- la ml\sa.W. fililmlş ""' fırın a
ra.la yapılacak olan Türkiye lıtpleri hakkında cea. zabrtJan 
--ııest gilreş birinciliklerine ~ tutnlmtl!lbır. 
tırak edecek bütl1n TUrkiye gü- ========== 
~lori .Adanıula toplantnlQ 

bulunuY?r. Bu büyük müsah&. r ''Yenı· Sabahın 
ka.lar lçı.o. yapllaA hazırlıklaı" '' 

bl'rnf;;,r paza.r ·•mnw o.- ilan fiyatları 
dar b:tmiş olacaktır. 

Bugün yüzlerce g1lreşçi "" Kr. 
bhılerce Adanalı y,enç beden 
terbiyesi bölge binası önlindd 
tôplanarak Atatllrlı: parkına git
mişler ve gençler anıt:L töı-enle 
~er koymu.•l&rdır. 

Başlık a.ktv. cı&ınlı: '150 
Birinci ........ -ttmı 600 
IJdııcl • ., IOO 
Uçüncli ,. • IOO .,..,,.___ . ...,,... 

Kadııı, erkek, çocuk çığlık •

1 laı-ı perde perde yükseliyordu. 
Kimi boynuna ge<;irdif'.i bir si
ırıitle denize atılmak için hazır 
dnnıyor. Kınıi haykırarak ge - 1 
minin bordasır.da kayboluyor -
&cağımı şıı.~ırr:iiŞhrit.' :ll!fltYi!l' :1 
denbeıi u3J"aşarak kazandığım
ız bu sa:ıd,,t EU suretle mi neti
celenecekti? ... ı-orku ve dehŞet 
içinde Nalan'a sarıldım. 

"~~~~~t ... ~ ~ R A ~ .!. .. ~ , 1 

lı uyku bu .. dedı. H K Bııfinci ,. ,. 16 
Büytikıı.da: S'illıeylt1 UYTUN a.oo Pr- la.as MO<ik ava Urumu• Altıneıı 1iO 

8.03 Hab..-ler IH.40 Müzik l'-----,.;'°;.,.-...;;'°;_,._~-1 

ADLiYEDE 

Adliyeye verilen 
m hteki:r 

Mahmutpaııa caddesi 167 nu
ma.."lU!a mani f<ı.tu racı Osep ; b5 
brtL5"- saWması icap eden kı
'Wll'Cık ba.emanın metresini 75 
kuruşa satarak ihtikAr yaptı -
tından dün adliyeye veritıniş 
Ye evrak ikinci asliye ceza mah
kemesine havale olunmuştur. 

Bis'l<letle çarpıp ö!dür
düğün:ien tevkif edildi 

POLiSTE 

Sabıkalı bir e:ro
inci yakalandı 
Me,hur eroin kaçakçılarından 

Mustafa enelki gün hapishane
den çıkarak tekrar beyaz zehir 
tical'(:tine başlamıştır. 

Hapishaoede bulunduğu sıra.. 
!arda Aziz ve K1mn ile ahbap 
olmuş; bunla.rdan veresiye ero
in alarak hapishanede ötekine 
berikine satm&ğa başlamı'i'tır. 

Evvelki gün mahkfuniyetini 
bitirip çıkan Mustafa r."ene ero

1.18 )ı!üzfk 19.1111 Kon~ 

8.45 Ev kadmı 19,15 Müı.ik 

* 19.30 Haberi...-
19.45 Konu~na 

13.10 Procram 19.50 Mü.:ilt 
13.33 MQzilt. 20.15 Ra.dyo 

13.50 Hatıttler gazetc."ii 

H.~ Mü.ıilı: 20.45 l\-lü; "i; 

14.20 MJ7llı: 
21.30 Konuıma 

15.00 Mü.ulı: 
21.20 Milı.lk 

22.30 ı~.ıberler 

* 22.50 1'luzik 
11.00 Pro;::ram 23.23 Kaparuş 

Mahlut kahve 
meselesi Bundan birkaç gün evvel &.ı.. in ticaretine b~Ianıı.ş ve dili! de 

;poğlunda lıin<!iği bisiklet ile 70 Galatada eroin satarken cürmü- Fiyat Murakabe Bürosu mah-
:pşndaki Mişona çarparak kal- lfı kah · 
mnl<lığı !ıastahan~de ölümüne mt:~lıut halinde yakalanarak be- t . ve işile belediye ile mÜ.'}-
eebeb;yet vermekten su,·lu Ru- şinci asliye cez.a mahkemesine tereken meşgul olmaı;a b:ı.~laıruş 

' ·, · tır. lstanbulda mahlut kahve sa-ınen tebanmndan Bernhat Şavst v~n mıştlr. Mustafa sorgusı:nu 
dün birınci sulh ceza mahkeme- miiteakip tevkif edilmiştir. tan kahvecilerin bir lıüesiııı bü-

ro h<'le<lıv1>yc ı ~vdi cu,1i t•r. Be-

na yardım 
BORSA 

11 Nisan 941 

Londra 
Nev7orlc 

Cenevre 
Atına 

Madrid 
llclgnod 

Afılıp .. 

...!!e~ 
l S4ıorUa 1~ 

Dol..- 129.20 
t...içre J'nı 29.98 

Dnhml 0.9975 

Yukohama Y• 

Stokholm ~ -

U.9375 
S.175 

&l.1375 
aG.7f6 

Ankara, 11 (a..a.) - Tlirlt Ha 
va "Kurumuna yapılmakta olan 
yar,lımlar hakkında bugün aldl
ğımız haberlere göre f",emlikte 
fabrikatör İbrahim KaNıak ku -
ruma 300, hırdava.~ı Mustab · 
Gcnçoi(lu. Nıni Selçuk. kEresteci 
Halil A•ık ikişer yüT.. fabrika-, 
för Agiih Somer 225. B•haeddin 
Ça\·dar, Etem KA.mil Kafoğlu 
yüz elli'>CI", zeytinci Ali Karsak 

1 120, Hasan Adalı, Mu<ı'~fı;. Çıpa, 
Osman Orhangazili, N'1reddin 
Kumla, Mehmet Şal.il yüzer, Şev. 
ket Sakıp Beceren 60, Ali Tur-
gut, Cemal Ata S.=r lbrahim ESHAM VO TAHViLAT 
Mu tınan, Sevket Taran, Meh - Muameı. obnamllbr. met Salim Ercek, ÜST'lan Geniç, ._ __________ _. 

İzut Geniç, Daniş Eki.n, Cemil ============ 
iLAN 

941,1&28 
Sv.ltarıahmıst 3 iınci RlJı hı;-

1 

Şirketi Hayriyeden 

lstaabııl 1.eYaz111 lmirfi!I sahnafml tomisyonıındaıı j 
Bir - loomploo ahn......._. t 1 1 !l!erjn 

JlklPU alı. &CIDll - ıt..111 da '! cı'-df IN. hWrllti 
......, ....... r'mder' (.lOll • JIM) 

• • • 
- - (-.;ıc - -tıt) - -wı - 1560 ~ ~ w ı ı m ııı. 11 -..., ıo..ooe me1re (K.odıılt ıımçua pati 

-.... ııı..ı 1"hmla bedel! 1'68 lira kat'! teninab 217 lira 50 ~ur' 
tur. pa-ı. •ini"- 14/4/1941 -- lflıril .- 16.JO da To~ 
aıede Lıv. lmtrtll1 a.tıı:n .. • ' a •nd.ıı pıpı! k*ır. Taliplerin 
...-ııte ........ """' ... 1 i. (1164 - Jl8J) 

• • • 
l60 Z2I2 - - ...... - .. •br . .l'azariıkla eıcsıııı"' 

• MI~ -mbe stıni. - 1e ela L<r. lmlrlll! .. tın .ıma 1<oıni>tj 
aımda J"'ll'' ırtr. Ta'-ia bedeli - 1in M lruruş, lı:at'I <emin•~ 
... u -.ar. Tal.lpiedııı lNılli --- lnnl 1 - ııelınder!. 

(IOll - sa8') 

• • • 
DOt .... liutda:!' btcbrd>ı •ltttt. Pazwblda - lS/4{941 ... ~ j 

ııı!I - H de Tnphmı-M ıı.t. L<r. Amlıiltl atın .- lcomiByoo.unda ya 
aktır. 1'elmıllı. bedeli n.ou ıtra •:lbızvf ilk beminatı 2325 lira 40 1< 

bir, ~ benı - -- p!aıelorl. Şartnam..ı )<Dmis) 
fllrtnllr. (lon - woı 

Deniz La1azım sahnalma k11111isyonundan ---" 

IOOO - J[oymı • 
ıoo .ldlo S$ı- eU . ~ 

1 -~ ieııllm ~ prt!le rakanda cins -..e ııu• ı 
~ 9:t kalem elin, H Nleen lMl ah tıımı - 16 de ııuarıııu. 
aıtın.S :yapııo.c.u... 

ı ,- bt""'"erin ı..aı stın ve -U.. tıekll1 ""-kleri 1iyatlanıı ~J 
~ !Ilı: '8mlnatları !le birlikte ı.tanbuldoki komı.,ond:ı ,,,. 

---ı.n. <-> 

1 İstanbul Belediyesi İlinları , _____ ____.,.. 
DcrllltcEw m.Üe&MMli tein ahnecak 10.000 metre )"el'1i AmerikaJ1 

r:i t..ındidea açık ekııillmqe konulmuştur, Tahmin bedeli MOO lir• 
lllı: leıninatı 215 liradır. Şartname Zabit Ye Muameitt M1ldürlüı'!ü ~ 
minele ıı!lrillebilir. ihale 12/4/Hl Ah sllnO. saat 14 de daimi oncü•~ 
~- Tallpl<!<Jn Bit lemlnat lDllkbw: VCJ'"O mektupları ve 941 
no. alt Ticaret Qd.., vMikasll<> ihale ~ mua""" saatte daimi · 
mende btıhmmaları. (1892) 

DOKTOR •mmı~ı /r- DOKTOR 
HAFIZ CEMAL J fevfik Akif Ayışı1' 

L k H k • Dehill Hutaı.«Jar MDteh•""' o man e lffi 1 Beyoğlu Parmakkapo lmAm •' 
kak num•r• za, paı:ardan m••ct' 

Dahiliye Hütehll8al8ı ••t 14 • 18 o kadar. 
Divan.yolu j Geee mUracaatları da 1ıe•ııttl 

l .. •---~-BlllZ!lCB::di •dllir, Telefon: 48905. 

lline verihniş ve yapılan sorgu- O b •• h • l • lediye bu kahv-ecilcri sıkı bir 
yu müteakip tevkif edilmiştir. l.0 us sa ıp erı- kontrol altında bulunciuıa.!ak 
~hte pasaport kullanan nin kavgas! tır. 

mahküm oldu Eyüp • Keresteciler hattına Konferans 

Çıpa, Ziya Kaya, fs.na il Akın 
elli~tr lira, diğer bir k"'m va -
ta'lda.•lar da yekunu 98'1 lira <!. 

1<"n t 0 berriide bulunmuşlarclır. 
uıı}er l;tr~ftan Eııkişe''ı ·cte Siik
rü Türker ve esi, Osmon Özcan 

1 

ve eşi, Mesrur Demirel 'l'okatta 
Turhal nahiye miidürii Kfızım 1 
Sıı~ rar ve eş', Şe\'ket Cnk:nak, 
F..dirnede avukat Fethô. Can ve 
tti, Afyon<la Esad Şerrn. Akhi-/ 
Glrda Hrı.nın Sabnr ve e•i de ev
'erme yi\riiklerin:i k•ıruma ter

kWc Mktmllği>tden: ı Davacı 1st. P. T. T. avukaU ~ .. llllllllllmıı,E.-.lll,mı::ıııc;ıı:;;z:ı:;s:ı=ııı:11m1m::ı1m: ... ı .. ımı:ı.-"'1 
Cemil Anlı tarafından Şişli TURK YE CÜMHURIYETI 

İtalya.dan tedarik ettiği sah- i: 1 _ekte olan 3045 aay1lı oto -ı KadıkıYJ had. ·i,ıde11 : 
te bir pasuportta Türkiyeye gel- büs sahibi Mehmet Atilüc 2012 12 4/9H Cumatcsi snat 21 
eliği sırada ) al;alanan Polonyalı sayılı otobüs a:ıhibi Abdulialı de Bay Refik (;orbo·ı t.ı.rafın
Kihail Lençiçüı. altıncı aslı ye ce nı asında iş yüzünden kavga çık 1 dan Evimiz sn.lonundo. (Milll 
sa mahkeme ,aıde bakılmak ta IC...J ve Mehmet Atik büyük hir birlik mevzulu bir konforaıı.s ve 
oll\n davası dün neticelcnmış ve taş 11w·.ı.k Abdullahı sol kula- rile<xktır. Herkeı; gclebilır. 
b.rar:ı. bağlanmı tır. Sw;lunun • • tte ı 
k.endbi de lıilmiycrok İtalya.da/ gın ':' agır sure yara aıııış · Karpit kaz.ını patlayarak 
ltandınp dıılandırctıklan ve pa- tır .... aralı hastahaneye kaldı bir amale ö'dü 
1111.portun sahtelığinden burada rılnuş ve suçlu ya.kalaııınıı,;tır. Karaağaçta ~ 12!.l numarada. 
lıab<'..rdar olcl?'ftı ve rr.;ıl.lnı:ı.t Koç Demir Limited ı;;rketinde 
V"l'.nnek istediği tarzındaki mü-1 Gomalak geliyor kaynatılmakta oları karı>it ka • 
d:afaa yollu if dntı mesmu gö- , .mm birdmbirc l'~tLını;; ve 0 sı-
rlilmenıiş ve bir ay müddetle Geçenlerde Marangozlar ce • rada kazanı kar:ştımıakta olan 
Mp;_ '~ karar verilmiştır. nuyeti tar:Uından Kalkütaya do fabrika iııçilerindeıı Kalıraman

kıız bın kilo gonıalak'in siparış oğlu Riza iki metre kadar hava
edıic i<'iini y-.ı.zmıştık. Kalkilta - ya fırlıyarak düşüp derhal öl -
dan bu maddt-nin yola !<ıkanl- müştür. Adalara vapur 

sefeı·lcri dıg• lildirihnektedir. Bu mnrl- Polis hadiııe etrafında tahki-

Ad lard:ı.n 20,15 de hareket 
edip bütün adalara uğr-.Jtktan 
eorıra koprüye gelmek üzere bir 
doğru posta indas edilmiştir. 
Bu seferler, her pazar günü yıı.
pılacaktır. 

dclcr bugünlerde ııehrimize f;l~ kat yapmaktadır. 
!erek esn:ıfa tev?.i edilmeğe Ev taşlayan sarhoş 
ba§lanacaktır. malıkum ol ıü 

Ağaçtan düştü, bileği 
kırıldı 

Ahvali hazıra 
Türkiye 

ve 

ŞişU Halkevi reisi Ahmet Ha
lit bugün saat 15 te Beyoglu 
Halkevi salonunda (alıvaıi iıa-

)ı{eşrutiyet mahallesind.ı ~ zıra ve Türk.iye) mevzulu Lir 
1#!1. Fınnı mahallesinde 33 _. konferans Yerecektir. 
pi& o~ .. 14 ynşını;taki _N~ Beyoğlu Halkevi reb F ·rem 
ti çıktığı yüksek bir agaçtan Tur da Şişli Halkevinde ayni 
tlllşı:n~ ve sol bileği kırı.ldığın.. 

1 
mevzuda. bir konferans verecek

... hpptabgneye .ka.ld.ı.nhmştı tir. 

Bc.,iktaı]ta oturan Hakkı sal'
lıoş bir vaziyette il en evinin ö
nunde oynıyan çr, uklan döv • 
rnegc başla.mı§ \'C bu sıradn mü 
dalta!ede bulunan kım usu İlt
b.Uiıı do evini taı;Jan• stır. Suç
lu Haklu yakalanarak Beyoi(iu 
üçüncü sulh e<>2a malı.kc'ffiesine 
v<·rilmiş ve yapılan duruşmada 
suçu sabit gtirülerek beş gim 
hapsine ve 25 lira Ub~ para <ı&
z:ıı.sı &lemesine karar veriJmiıı -
tir. 

Biiyükdere caddesi No. 8.
1
1 Bo- Z 1. R A AT B A N K A S J ya fabrikasında. Artin Solmaz-

!!'iil aleyhine 941/628 No. hı 
dosya ile açılan (34) lira 80 
kuruş alacak davasının yapıl
makta olan muhakemesinde 
müdueialeyhin ikametgii.hının 

meçhul olmasına binaen 20 gün 
müddetle ilanen tebligat icra- 1 
sına ve muhakeıne-ıin de 5/5/ 1 
1941 tarihine müsadif pn:z.artcsi 
günü saat 11 re talikına mah
kemece karar verilmiş olduğun
dan yevm ve vakti mczkürda 
bizzat veyıı. bilvekfile mahkeme 
de hazır bulunulmadığı takdir· 
de gıyaben muhakemeye devam 
ve karar verileceği iliınen teb

keylemişlerdir. 

Abdülhak Hamit 
Ölüm yıldönümü 

ihtifali 

liğ olunur. 

Yann da.hl Abdülh•k .Hii.ı.ııi
din ölümünün 4 üncü vıl dönü
müdür. 1fa .. "lrif Vekiıleti Abdül
h:ık Hiınid ilıtifalinin re•m~n 
her dört senede bir yapılmasını 
kararlaşt;rdığından şehı. i•de 
üniversitede \'e m<·kteplrrdç ıcs- ============ 
mi bir mera.sim yapılmıyacak • Kiralık 
tır. ' 

apartıman 
Yalnız Oslnldar Hnll· c•·i Ha-j 

midin dördü.ncü ölüm yıldönümü 
içi'! lımrusi bir gece tertip et. 
miştlr. 

Hazırlanan progarama naza
ran saat 9 da Hami• l gecesi b:ı;;
lıyacak ve Servet Gürer tara • 
fından Hamidin 1'ayoıtmı ve e~~r I 
!erini tahlil eden bir kr>nf Pruns 
verilecek ve müteakiben Hami
din eserlerinden bazı r-ırçaJ:ır 
okunacaktır. 1 

Beşiktaş AkarcUcrde 4? numaralı 

aııartmanın 3 üncü. ve 5 inci daireleri 
kirr.ya verilecektir, Dörder oda ve 
mılştemiiı\t nı a~ri konroru ve neza
ttti k.Ami:cyi h<lizdir 

Kira b d li sabıl ını bulduğu ve 
ta1·ple .. t; a :düd ett t ta k.üt-de btırı

lar ar~ mdo.ı kur'a ~·ekilecektir İ! tek 
lllf"l'in l"•l4/P41 salı ı;üDU saat oıı 

beşe k.ld:tr Beşiktafta Akarf'Uerde 
54 numar da mütevelli ka,ymal:..nm • 
Jıtına mür•caat etmeleri. 

Kurulu.I ı.mt: 1888. - llemıay..ı. ıoo.ooo.oeo Tnrlt Jiraaı. şube 'fi 
Ajans adedi: 285 

Zlr.-f ve Tfe11rt her nevi banka muameleleri. 

Para blrlktlrenlere 28800 llra tkr••iye verlyw. 

Ziraat Banl<runr>da lrumberalı ve ihbıuııız ıasamıt hesablannd• .,ı 
az 50 lirası bulunanlara rencde t de1a çekllecck kur'a ile asn!ıd' 
plana göre t.kramjye dağı~~caitır: 

4 aded 1.oG1l Liralık 4.000 Lira ~ 100 adod IO U.-.lık 6.000 ~ı,ıl 
4 • 600 • 2.000 • 1ao • 40 • uoo ' 
4 • 2&0 • 1.CICIO • 190 • lıt • uoo , 

40 • 100 • 4..000 • 

DiKKAT: Hesaplarıudakl paralar bır sene içinde 50 liradan ııf11' 
düşmiyenlett ikramiye çıktığı !akdinle .,.. 20 fazlıısiyle verueeeJo:lif" 

Kur'alar senede dört defa 11 Hart, 11 Haziran, 11 EY" 
lül ve 11 Birincilı§.nun tarihlerinde rekil~cektir. 

Sahlhl: A. Ceeıalottla k•a90t)lu Neşriyat lllidüril; Macit ÇetJ~ . .,,ı 

a ... ıdıOı yer: (H. 8..ı<fr Q.Dreoylar ve A. CemaleW• &araçoğlu matbl-


