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. lrlmacıcr Uzeriode şa
!llrtıcı bır tesir yaptı, mtıerin 
ve alelı~ m,ihver ~ 
cılarıwn guruJUitü pa.brtı1ı söz
lerine, atıp .tutmaıarma alıfıruu 
olanlar büyük bir dcmel ad.a.mı
lllll alelade bir inan -'bi ııad doğ.,.., 

1 
H t e, 

... ~ .. 'l'e namuek&r lıir lall'ette 
iliz soy~e aiııl erdireıni
~lar. Zennediyorlar ti bir ha
dciye nazın veya. bir baivekil 
~ IK!yti)leOek, va
Nnk alt.ı.n .. - gül peobe bir 

""' taıMr edecek, ya
lı::ında. dü.şı:na.nı •n c4ğbıl dilır 
ım.n memleketlerini ~ yıka
~ müjdeliyecek ve bo_, &öz
_..., yavan bir edebiyat yopa.-

~· Evet, böyle yapımlar vııc. 
•...at o yoldaki nutuklar ve be-f::'tlar, ilk deCaiarda biraz a-

ve dikkat uyandıraalar da, 
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G0NL OK SiY ASI HALK GAZETESi' 

- b:a.r<'ldıtı gilııtıeı:ea badta 

J YUNAN 

~P~ESI 

Fl.orina· 
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İngiliz - Yunan 
cephesi Alman 
akınını durdurdu 

/ngiliz tayyareleri 

----v;,;-__ s_o_v_yet·ı 
Alman zırhlı bir
liklerine büyülı 
zayiat verd.Jrdl 
Londra, 12 (&.&.) - Bir ta.-

Papen'ln Rusyadan 
temasları yOkselen 

iDARE YERİ 

"°*"* _,,iye, No. M Iııtanbul 
~; nı:N1 SABAH İstanbul 

n:LJ!'.ll'ON: Z019tı 

Her yerde S Kuruş 

--ı-( ŞAiRi AZAM -*')-

AbdüJhak Hamid'e 
ait hatıralar 

Dahi şairin ölüm yıl 
dönümü münasebetile 

ııthayet gillünç ve uand!nci bir 

, lllıUtiyet alıyorlar. Mr. cııur- başlad 
r ehil! .~bi devlet mdaınlannm 1 Alman gazeteleri 

llÖzleri ıaıe her 2ll1D&ıı. dikkat ve ihtar 

raftan 1ngtnz - Yunan mdııları 
Ye diğer tandlıuı Alman k1lv -
?etleri arnsmdııı. Jl'lorimDın !lİ -
mal bölgesinde gayet ıılddet.ti 
bir mııharebeııin dün ak§&Dl 
başlamış olduğu h&Vadiııi bugün 
öğleden 90lll'& burada yayı!mıır 
tır. Bu haber hakkında elde ~ 
lebüe.ıı az fakat ciddi nı• ımnı.ta 
mmran bu muh&relıenia bt1 
bir mahiyeti haiz olaCAğı anlar 
aılm&ktadır. Çünkl1 bir taraftan 

·Y1manhlaria lngilizler Makedon· 
yadaki Alınan kuvvetledlıı liıal
yan kuvvetleri arasındaki mu.
vasalayı kesmeğe ça!ıpcekbır, 
bir taraftan da Abnenlııır, cenu
ba doğru ricat etmekte olan ve 

(8oAu •:tf• 6 ..Otun 1 U) 

ebemmıyet ile tetkik .,. müta- Tıiir·I. sı'y·a.•-tni 
"- olunacak bir veııika bymeti- Ü •• 61 

a. ... ~~ 
•:;'.bg.~y~~ Blngazi skup cephe- nasıl görüyorlar SovyetHariciye 
lıarekAtmı anlatıyOl' Tiı b • d 80 Al Bern, 12 (a.a.) - Ne.tiona.l ko • • 
~~~~.~-~ .. :sın e man Zei~ gıızetesinla Berlln m~ mıser muavı-
-...~~ ....... -..·-UWM lıahiri yazıyor: 

~~~~~~~tankı tahrip edildi nü~~~:;:\:! ninin beyanatı 
dlığildlıer, Fakat İtaıymw. ! __ ııindenlıeri von Papen'in fasıla -
kadar çarçabuk ~ oldula sa bir fa.aıcy.,t sarfettiği lııüdi-

-~ :n 11t~ ~'*!,"i"~ Yugo81av Orausu ~!i!1!-ı::ı;: g= Macarlstanın Yu-
~~wıgarp 9Ölti lıwduduna Manastır - Pirle- 'l'lirk mnamdar1anna. yaptığı• (JIOBlavyaga teca-

Pasif korunma 
tecrübeleri 

-AlMlttllııalr !QlmWa ~ bir luıtt:e. ~ aılwmL~ SOP ıu;ınl 
.::.... Yazısı 3 Cıncü saytamız::ıa -

;J .........,. Heriediler. Fakat bütün h yaretleri tırltnmlştır. 
:::::.=:~sının pe haltında bir Beıiiıııe ıısnı a7m r-•b vllzünü Rusya Bugün Osküdarda ve Oahill propaganda 

ajanllQı kuruluyor 
Anadolu lisalarine 
gidecek tal3belere ı.r, bir ço1ı; ıııa.yia.t ~ ~ cep e teşkil etti m1 ~"12 ~ı oıa!"ag= tecviz etmiyor EminönOnde tecrObe-

htııııe., ,ımaJI ~ nıtl.him; Yugosle.vyad& wr ma.h&l, 12 ~ Deutaclıland yazcyor: Moskovıı. 12 'LL) - Taa a- ler yapılacak 
ınlktarda zırhlı ku~ geçir- (La.) - 11 nisa.n tarihli Yu- Tlirkiye hariciye 'fekili Sara.- .... ~. bildiriyor· 
-t'e. m~ oldular 'l'e lngi- ~av reıımi tebliği: coğlu'mın Ankaramn ademi mü- ~ ıııetl:ri ·B. KıUtalty bu Bugün Eminönü lruas 1111 
lblerın lh~aı 'l'eremedikıeri Şinıa! ~ fıailt diişman dah&le siyasetine de9am edeceği ....._ bari · ıı:om:a- musvinl Oeküdarda olına.lı: i1zere ~ 
derecede bir süratıe t&am.ıze. Da.nıva.r yolu ile Savaya gelmiQ ve bMiseJeri büyük bir dikkatte L_-~ ziyaret etmiıft!r. mizin i~ ~de pasif korun -
pçtiler, İngilizler de bu faik tir. takip eyliyeceğ! hekbnde bey.- Setir hükômeti namına bey& _ ma tecrübelen yapllacalı:tır. Oa 
brvvetıeı- ı.ar.ısında llWfttfaki- Dehe. garpte, Almanlar, mu- ııatta bulunduğu Alın1ı11 ııiyasl ~ bulunarmk Macar lı:ıta1a • lı:Udarda. yapılacak tıecrllbe _., 
Joıtle harp ~ehil~ meyzi. kaveınetıe ~ Zağre mahfillerinde a1Alı:ıı. ile ~ rmm Yııeoel&V topnıldamıa at 10 da. ~ ,. lJ ye 
~~~um Côr'düler be girmişlerdir. Düşman müfre- Jllittir. Berliıı. ~ Ankara- g:lnnesi aebeplerini ıırılatmış ,,. kadar devam edecdttlı:. Bu 
;-~~·li AfrlkadaJcj kuv~j ~ Kngırjeva.çe. doğru ilerl&- ıwı milnhamrazı Tlirlı: nıeııfeetin fıo hareketin Savyet hU1dhne- , milddet ~ ~ -
ıı.ob u....:n lıtr kısmını alarak mişlerdir. Burası de. i:;gal edil - den millhem otmıyan kararlar ti tarafından he.klı giiriileceğl . •.na ~ar Şirketi ~ -

hup sahnelerine gi\ttlr- · mlştir. _ . almıyacağı polrtıumıden hareket ltın4dtpj izhar eylemiştir. purlan ııılemiyecektir. ı 
lllllıılıerdi. İtte Binır;ıztnin, Der- . Merkezı ~a dlişman ederek mütalea eylemektedir. . . - Denemeler eımasında para -
~ d~ bundan ileri gel- ilen hareketine devam etmekt&- Ankaranın hattı hareketi "mii- B. V~ınııld ~ ~ · ,ıtt tecrübeleri de vardır. Emin 
miııtir. ~· Cl:ıurehill Btn,:azı ci- dir. . . teyp.kkız,, "fe.kat MJha .. • !riya- lll ftl'UIİ§tll': &ıftnde ~lıyıı.ca.k tecnlbe lıl 

Ankara., 12 (Telefonla.) - Da
hiliye Vekileti d~a veziyeti 
nin arzetmlt oldugu. nezaketi 

·· .. nünde bulımduran.k bir Da
~Propaganda Ajanlığı kur -
mağa karar vermiştir. Bu ted
bir efkiln umumiyede fena tesir 1 
ler yapacak yanlış ve m"'!'leket 
için mnırlı he.her ve şayıa.ların 
yayılmaııını ~ için alın -
maktadır. 

Ankara.. 12 (a.a) - Maarif 
vek;lliğindc.n tebliğ ~-dilmi,)tir: 

Lıtanbııl ve trakya bölgeler
inde bulunan orta.okul ve lise -
terdeki talebeden Anadolu okul 
larıııe. gitmek isteyenlere mü -
ra.caaUa.rıııda tasdiknımıc veril
mesi ve kendilerine kolaylık 
gösterilmesi husıısırıda okul -
!ara tebligat ya··ılmıştır. 

Dııhiliye Veltileti tesisine ka- F O O< lr@ 
nır verdiği ba ajanlıkla memk~ _, 
keti alakadar eden her nevi ha-'llVında.lı:i kıymetli tanare 80 ~ Tankı tahrip edildi •tli,, sıfatlarile tavsif edilmek- - Eğer bu beyanatın hedefi den ı5.oi5 e kadar deftm ede -

1' danlannın ellerinden ~ Nevyorlt, 12 '6.L) - Reuter: tedir ki bu 'l'llSlfiar halihazırda.- Beı:ıyet hüktımetinin fikrini öğ- eeıc yine bu müddet zarfında. 
,,ı ~ ettlğini bile ııak:l Colombia radyosunun Yugoe- )ti vaziyette mtısbet bir ıı1yııııet renmekse, Sovyet hftkftıne • · Sirkeci istasyonunda tıoenler iş-

berleri topbyaca.k ve ajans vası- ========= 
tasu~ efklrl umumiyeye bildire- Bosna ba.ş ınüftü· 

,.. lıfr. Cburehil!in bu ivı':::!';.· iavyade. bir mahaldeki muhahl- mlnası tazammun eder. tinin ~ bıı. hareke- Jemiyecek ve tr.ınıvaylar da 
d• ili ınemnun edecek bir h.ıı:lk ı- rinin bildirdiğine göre Bulgari&- ----------- tini kabul ~ .bil - dura.ca.ktlr. AJAkıı,darlara Llzmı 

llııı ~rm.ı at I tan hududundan hareketle orta M k t . k dirınek mec~~- ~elen talimat verilmiş 'l'fl ha. -

cektir. Kun.Jmasına karar ve • 
rilmiş o1e.n tın ajanlığa. Dahiliye süne açık nıeklup 
Vekileti Mahall! İdareler Birin-

halde bia haJd'°nıa da her Yugoslavya istikametinde ilerli- açe azyl Sovyet Jıftk(lmeti ll!ıerinde bil- zıtlıklar tamamen bitirilmiştir. 
nııııziyetiııi ha•- atı ııııl&Wıa.k yen Alma.n kuvvetleri Belgradın '-tib .. __ , _,._ be~"- müdi!.rtl 

ci Dairesi reisi Necmettin tayin Yaz~n · Jka G;ntiz 
edilmiştir. Ajanlık pek ya.kın- a :_· ___ _ 
de. faaliyete geçecektir. 1 Afrika -~·~ullllM(jiOt>. Şıma 60 mil cenubu uarki.sinde kiin 1 d ? hlll!A8. fen& w 8. ....... .......1 Denemeleri sefer ...... 

tamam.... =:,""'~ lngriizler Kruse..,..,..da durdurulnıuşlardır. 8 tın a ffil , nokta MacariıJtanın Yugoslav - de kontrol edecektir. ~ - edip ltaıYMı hi.- . ...., ye.ya, bu memleketle ebedt dost 1 _:::._:=_:._:. ______________ --:,:----
lı:tnıiyetıne kat'i bir b~«- Birçok esir alınmıştır. Bunla- hak paktını ıınzaJadık.tan yal - sA" BAHTAN SABAHA • 

Bosna - Herseğin erl,ek ve fa
zileUi ba~ müftüsü hazretleri! 

ııelerdi pek ....... e çek- nn arasında bir Alma.n genen.ti 
J'aka.t bunu memnun olacaktık. de bulunmaktadır. Zagvrep hllk-~metl nız dört ay sonra. harbe ~la.-
bin Y8.Jl&mazlanıa har- U mış olmasıdır. Bizzat Mııcaria-

heyeti 11Dlıımiyeei ve nihai Ayni muhabire göre ÜSltllbUn Sırpları rehine . tan felô.lı:ete düşerek parça. 
laferlnbakınıından ne ka.ybed~ cenubu ga.rbisi..ıde müthiş lıir p•....., ohıa. idi, Ma.caristanın ne 
ru? gllixJer ııima.Jt Afrika mnharelıe cereyan etmektedir. / k t f - .,.... - ihtiyat tedbiri 

Sen; mckıi.nı kahnınanlar cen 
neti olan I•'atih Sultanın kanını 
ve asaletini t.a.şıya.ıı bir milyon 
kardeşimin ba.5ısın. 

kiti kuvvet ct>ndenneı. , ya. bu mıntakadaki Yugoslavlar Ar O ara U uyor vaziyette olac,:ı.gıı;ıı .anlamak 
fi ~~ldukları gün bu ~a_ru- navutluktıalri İtalyanlarla u1i _ Londra., 12 (ı..a.) - Hırvat ııor. bir 'lfl'Y değildır. Zin: 'Ma-

""""n ~- yuuı batı temin için garbe doğru sar ııefi Maçek'in Hn-vU milletini cıı.ristanda. da milli ekalliyetler 1 ti l . A adoluya ge11mi11e davet 

Sa.na şunu tav"ıye ediyorum: 
Markoviçle Svetl;oviçe lanet et 
ve Maçeke inanma! 

,,, , , 

ra.r 'M:.."f' 'kn'l'Vetleri fİIJıdi tek- kan bü~ Alm~n kuvvetlerini yeni müstakil hWdlmete i\tihe.- • mevcuttur. . . . il yen erın D Y :> 

bil , __ . ~ noktaıııft• g-'--l durdıımıe.ga ugraşma.ktadırlar. ka ve Hırva.tistanın idaresini tev 1 Sefir ~~J~ bu o/anmaları harp Sahasından en 
caba

e ınAgillmter,, ne k&~°"7 'J...r ÜSküp civannda el bomba.larile 1 di ettih'İ hükfunetln emirlerine beyanatını h":"~ bildir&- ' l ri b 'l 
anııı:u ln angı·liv1e ~ta!yan~ ta: :ıiği AJınan1_~~~ tahrip edil-ı ita.ate da.vet eylediği hakkında eeğini söylemiştir. uzah/ardB bu/anan devlet e n ı e 
....___ _z en Mı.arda ııoy "'="""'-'. Bude.peşte radyosu tarafından f dbi l " l • d di 
~a.k tehlıkemnı tevl'dn_.~- ~--•'s•."•"• .. ..,,, ... .,s_,au.,··, .. ""-.,...6 ..,d•,.ı""!"!! ____ ,,_s •• "." .... _, .. ı_. _&_ ... _··-""-7 _d•.._> HA R p a1dık1arı e r er cunı esın en r. 
bilir mı• Eğer bö~ . 1 

.....,... "' 

- o zaman ehnali A.[~ ııoey olur Hakikati ı;öyliycbilen devlet lir beşte dağlara sıgııunış parça par r "' 
tepelerinin )'el' n_.,,,_,•da kum damları ve dinliyebilen milletler p. kuvvetlerden başka bir eeer VAZı•YETI 
andıran bu med -•'9l'lmıeaini bahtiyardırlar ve tebrik edilme- kalına.ılı. Habeşlilerin pek haklı 
bir ehemmiyeti 0ı:~ıı1rceztr\erin ğe layıkt.ırle.r. intikamlarından titriyen ltıı.lyan 
lılısırda İnplizleri tehdir~at Eritre ha.rekatına ve deniz !ar canlarının kurtulmasını şlın
ııniye<:ek bir harl'ketiıı '-- ~ muharebelerine gelince. bunlar di İngilizlerin lfttuf ve hiınaye
kımınc\an hi<; bir kı -l' ba- hakkında doğruyu söyli:ycbilmek sinden bekliyorlar. İşte Eritre 
bır. Mahv_edilPn tta.ı~ orJ"k· çok daha kolay idi Çüul<ü haki- vekayü. 

Alman-Müttefik
ler harbi 

• 
cbill Libyadaki rnu~ffakr.. ur ıçın büyük bir mefharet destanı sının imhası da impe.ra.torlu,,"wı G 

· :Iilr.I · -"--" ıyet- -.ne d t' · l ı yılnlmasın,,___ ,,_.__ az kat•• ve Em•kli •n-ı lllr. erı UUO<Joğru bir tt.e •u u e ge ırıyor. tal yan arın """' W<UA • 

bu hamle ıle dirilemez M ~su k'!-1, yalnız hakikat, İngilizler Akdenizde İtalyan donanma- l y AZAN: 

arılat_m~ hi~ bir ll!"Y :a'.~t- altmış ııenedeııberi özene bezene müthiş olmam1ştır. İngiliz de- Kemal Koçer 
lbemiştir. ~f. ~-· d~. kuv- t&nzime ve tahkime c:a.Iıştık- ııirıci1eri ha.lyan donanmasına • • 
"et nvıanemnı göstermı..ttr "''- ~ Eribeyi zaptetmek it;in 1n- karşı ihrııs ettikleri lmanı;ız g11r Alınan ordusu, gene yıldı-
kn ancak hakikaten kunetıi': j &ilizler altmı~ rün bile calıııma lebe ile her zaman Wba;r edebi-· mn teşebbiislerile dehşet saç-
~ -.e kendine ..n.-......_,__ •• chlar. lta.t,.n aoına.lisindcn ttaı- lirler. mal<, m;.' .. efik orduları birbi
"" ınuftffalc\ ~;.'~'.~:'.~~ıır ~kuvvetlerini lılr hamlede si\- llr. Chmddll ba izııiwdı m~ ı::inden 8-Y' arak basım gurup
l'lrt y .......rno iti- 'PÜrdtller. İngiliz aomalieini geri tıeııkip sö.:D. Balkan meselelerine ııumı vakit geçirmeden ve 

I 

Jı;tıyenıerm gU1emly1'CC'.<lerl ınmte.ka w ııefili'Tui'le b..Şlw.ı 
§lmeııdiferlerimiz 

.i 

riııe = ~l:i aldı.l&r ve Fla ....... anm pa.yitah- ııakletıniııtir ki, bWer için balsl birbiri aıdtN'A ezmek mak
~- ~,aten • getlıas .......,_ ~~~~ -~~ ... ~ okbıtu hUllUld ehemmiyete bina- wh gtıtınektedlr. Yugoslav -
•uu "': ~ --- ·~a.cmı ..._..,... ............. n&uag m, 1ıunıı yarın aynca tıetlı:lk et.- ,... muhtelif i9t11nımotJer -

Jıeııır... .J'..:'!~ etmeto. ~ cfirilttller. Buglln ~ pıllı•ıdp ~- ta- -· ....... 1 .. , 
--· 9dılıriu. .,,_ iınparat.oduğundan H JD ;lıi (Wdd y~ 

Amerika., tngilt.ereye taraftar, 1 yolda., beş bin kilo metre uzakta· 
fakat bitaraf memlekPtt.ir ve! dır. Bununla beraber oraae. da 
A.vrupada.n vapurla bir hattalık ı--· 4 oatu. 4 d•) 

Fatihin, Kanuninin ve Ata-
tiirkün öz kardc"i olan bir mil
yon Boıınak cami ile hiyanet 
arasında. haldı. Bir gözlerı sen
de iee öbür gözleri Ankarada
dır. 

Soo bir milletin ba.-ıı ve mih
ra.bısın. Politikacılığın öteki arlı 
entrika ve hiyanel tir Sen biı>
den ayrıldığın günılrnberi hu 
entrika ve hiyanetlerin binlerre
ei:ıi gördün. Evvelki ı;:ün Fatih 
oğııllarına hiyanet edenler, dün 
Habsburg oğullarına hiya.ııct et
tiler; bugün kendi ırklarına. hi
yanet odıyorlıı.r, ve yarın bizze.t 
kendi k~ııdi!crine hiyanet ede
ceklerdir. 

Sen Falih oğullarının beyle
rinden, kolbaşılanndanRın. Sen
den öncekiler vakit vakil ha.in
leri keAt'rlerdi. Sen do~ramıya
cak mısın? Bu, senin tarihi va.
zifend:r. Belgra.ddan ve Ankara.
dan ayrılma baş müftü! 
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22 - ca r V ·ı· 
ANLATAN: nlR GAZ'=TECİ 

Odamdan Ç>kutııeo, amca - ı fı:n vurdu~ gih'dfuıı. Bıına. 1 K d t k" 1... • · 1 k e 1 
- hısııettlrmeden, Nadire ha· pek memnun oldum. ' a l0 Ve eş } at genış etl ece 
::::;ıı:;: a:~,,-;:.11,!; ~~=:Vl".!111~;::: Bunlann bir des- • pavyonlar tesis edilecek Ticaret müdürlüğü 

u_,_,,._._ de amıhtan ...... : ~~lıru!mydl.. imltlzımı ba.hşet-I tere ile kesildiği yenı ve Sanayı' eda da 
~-;bi;;';k. mı1p,;;--~- ~~nb&lıı;etarmndane- anla,.ıldı ~~~~~' !""ı:u0~r~ ~sed~;, tetkikler ,.,:pU:ı 

Eft cirmeğe ,.. Calı'ben.bl 1 Tin içine vuran m.ilitap, her lıon- Evvellıi gün Beşilctaşta Şen- işlerini gtirüşnel< Ü2'ere Anka.-' ealı:i bir tnesl'lMir. U' 
..; ,_,_ - """'"'~~· b' y raya gıtmış o•-- m-•--"·- h·-- B·-,.,·- ba·~- b---h •anenm' Şehrim_ ••. izde bulun&D İktl98t 

or _ _,_ ~ ... nnğmı., '-'-'··le '-·· •· """ , __ ..-..----. ır re lik_,_,,_ par._ _ _,_ hır çiit k-·' ""' .,.,.,.u.r ~~~ "'"""" .,,,._ ,..,..,.. V · ..,.... - ... .....-- ......,~ ...,. •- --•bir h- "'"""' ..........,. ,,,.... lanenJn sertabibi R" .... ~ <>- d-'-ili" kısımlan da - .ı. bır fa.- ekili Mümtas Ökmen, dihı =. hmduğunu, ne iş gördllğUnii ..... , ""' vermeme veya Mil ucu . miş kol ve bacak buhındugunıı. ..., ..... ~,. ,.,. c=u leden ..,,., 
lamaya karar vermiştim. ~~-~~!:'.'.!~ tama.ınue çorapları bile çıkanlma.ınış olan diln Anlımdan şehnı:nize ge!- faaliy.otle daha geniş ve modern evvel saat 10 da Mmtakıı. 

Her lh~ Jı:a.,.. ı'°5+olveti- llWll ~u. bacakların ve kolların lı:a.nl&r i- miştir. Bay Rüştü Recep Anlaır bır şekle aukulmaktadır. 1 'l'\caret. Müdürlüğüne g~ 
mi tıelı:nır Çlkarıp pardesünıilııl Enell. eof.o.yı, 9"1lT1l korida- çinde oldDgumı yumı.ştık. rada al!i.kııdar nuı.ke.mlarla h,.,.. Haaatam.nede ban kovuşla- muhtelif zcvab kahul etmiş, ca-

1 
gü~,,... _.._____ tahanenin bütçe ve kadro meıı&- nn daha ._; ___ , da. d"' ·· fil. 1 rf işler Ü7.erinde meo.ıgul oınw.-

.,l cebbe lıoydıım. Ve ııol eüa- "'· '"''"~~-va ve ııra BunJann bir erkeğe aidl,.,ti lclerini göriişmliştUr. Evvelce -.~- uşun . tur. Vekil, bir ara, ınan1fatıırar 
le sımsıkı tutarak, zerre lw:lar mn. gıcırdaya.n t:ahtalan münı· a.'jikar ~ne suretle kffiıklıği- I melrte ve hastahane ııervıslcn ctlann a.krediti1' meselesi Ü3erin 
teredfit etmeden, eıılrak Jı:a.ı-r• kihı olduğu kadar yerinden ı-y- nı ve ıı.asıi bir lletle vvpıl"""-· bir gazete tarafmda:ı Bakırköy 1 dbire ~- ~llkrag~edielmelı:l vetedirmod_eı_"ll detJr.ıı.liı.kadariaı-•·- , __ ._, .• ·'-·~ 1 

"-r-- .__,_ ... _ ır --'" ------- .. __ dikk t ,- ....,~ Akliye h•st•h•n"Sinde bır suiil .........., .u. ,..,... ............. .........-mn.,....... .uc-..ım.apının _..., ~-.,- - ..,..,.,.,.. a. ru tetlrik ıçin Morga kaldırılm- / 
kalıp hlıııecbğmı rkbılım j ederek do!•'°"1 Koridor ilze • ğı da ili\-e e<iilmişti. Dün Morg öğleye doğru 1stanbcıı Ticaret 
catibeçıl-.arlı.enkap:yibpam ... tindeki o da kapdat\ açıktı. 'ı tarafında verilen rapora~ e· ha ta"ıık Mur kabe ve Sanayi OdAsma inen Vekil.! 
fabt 1nı,t1pmemioştl f Balı~ a.tf!ndelı:i penoereler • kesik lıacalc ve kollan kesMl ilet borada da ayal-.kabı işile meo • 

Blr -uy. 9\'lıı iı;iıııl dlrıled*-1 den vuran mehtap ~bu odalıı keskin bir desteredir. Fakat ne "' h t k • gııl olmuştırr. Bilindiği gil:ıl, Ti-
t.eıı m gayet i••ldJOl.,.. ~· n a.ydnı!attığı için lçlenni gö • 1 zaıruııı keııiboiş oldullin benlb 1 raca omısyonu earet Oda.<:ı, bir miidden-beril 
tlyatlı bir amd:tıl ana.lıtan ıcn.. l rebilljOn!um. Odalarda m vl teshil ooüomemiftir. 1 \ıalk tipi ayakka.bısı hazırlama.k-
de kapıyı mWı:a açtım. n!llİ perddeıdıen ısmiığı için ha-1 tadır Vekil, - ••kad·-'·_... __ bu 

Hemıeı:ı • girdim. ArtJ1ı: fif ma · tralı: bir nınk a.lmıa Bugi!nlerde bu btllltıB testıit Dün " · ....,. "'~ UMl bacaJdarmıaı tntuklnğuııa hJm oıan mehtap aydaılıttımı donuk edilecek v• tahkikat. daha zıya- yanm gunde Fiyat yükselten· it üzerinde iza.lı:ı.t almıl}Ur. 
bile etmiyonun. Taelıktıuı m siyasından ba4b !Uç bir şey, de derlnleft1nlece.lrt1r. Şı~clilikj 50 bin )" al k 1 • hk 
müddet eovm içini dinledım Hlıç biç bir değlşi!ı:ill ,..,ırtu. butfbı emv perdeııi tam bir ~ • ır 1 en ma eme-
bir-. ~ç 1ı1r 1-elret yoktu. 0 nJtit, lhııap m.erdfvenler • tifham ile h!dıseyı örtmektedir. ış yapıldı ye veriyor 

O \-ak:İt .kapıyı U8Ulea )ıap& • den. daha bilyllk bır fuUyatl:t. Balkıuı. ahvaline ~ ııon İota.nbııl Fiyat Murakabo Bü-
®;~kat, ............. ...;._. .,.;_ list kata. çıkmaya baııladım. Ma arı"f mu .. _ bir hafta içmde şelırimwien ya-' rosu, v8.Jı:ı ı;ikayeUer üzerine 
evin içiı:ıdıt ~ ~);' Heyec&nımdaıı ~enle pılan ihra"3.t, hayli ba.raretli bir 00\1.U ve valiz fiyatl:ınnı tetkike 

valuda ~ıo:;eklerin havayı~ :~~ ı:.'!:::·~ du .. rıu··g"'u··nde :;ırında~ ~~ ~ş~':Xzış~ya~~t,ın~~~~I 
~ etmesindm peyda olan Ozon lıııme&lni bekliyor, lıımı de yu- milyon 115 bin lim olduğu gen re yükseltenloer hakkında ta!ti-

,.ımt. hatif günlük kan katta bir -. bir tikn-tı işi- !inünde tutulıttııa, ihracatın na- bata g~~•-~. 1llr takibın· tesi· 
t.ızıer bir mkıı yilıW-- tip ~itmi~lnd ~e me- ~-~ çarpauFı. Blrdıeııbire ürper- ral< 00..r'd ortahgı" ...._....__.__ ııı1 bir se:rir ta.kip ettiği meydıı.- ri derhal görülmüş ve fiyatla.nn 1 

dun: m b. -·~ ...-.,..w~ Umumi müfettiş- u çıkar. iııdirilmesine başlandığı müşa.he 
Acaba. Calibe, e\'1 tcıhışlıır • ç ır - ,............. Dünkü lbracata gelince, dün, de edilı:nistir. S~ular, adliye-

mak içiJı. bir yanım - ~. En ufak lıtr çıtırdı 1ııDe dıı- ler dün bir top- yanm İlJ günil olduğu içın ihraç ye verilecektir. 
~; yalmnyorda. edilmek ilare Ticaret Oda.sın • Bundan ba....ıta büro, et satış. 

Almanyaya 150 
bin liralık tütiiıı 

gönderildi 
Ge<;<C"nlerde Samsun ve Bafra... 

da bu sene tütün ~ıılünün 
pyet verimli olduğunu yazmış 
ve Avrupadan fazla miktarda 
talep olduğunu kaydetmiştik. 
Bugünlertle pivasa.ya yeniden 
talepler vuktıbulmuştur. Yeni • 
den Almanya.ya Sa.n:ıııun"" Baf. 
re. tütüıılerindfll 150 bin liralık 
ihracat yapılmıştır. 

Et Jr·gaflart 

indirilecek i 
Fiyat Murakabe Kaı:l1iı' fi'!-~ 

a et tiyatlan llzerlnde te~ t 
tına devam etmektedir Vıl11" ~ 
lerdcn fiyatlaz- ta kkırıda ~ 
Den ınalinm.tlar yava.f ,..,, -
geiınektOO!r. Umum! -
~ laWıbuldaki et fi 
nın bira% daha indinlmesi ~tm 
lründür. Bugün toplan:ac&k ~. 
Fiyat Murakabe H:omısyoou 'iV a 
mevzu ıı.,,,.moo görıl~ 1 rg 
paca.k:br. 

>n1 

Türk ·Irak hük4' 
metleri ·n Vete'li<'r. 
riner m avele~: . 
Aııkan.12 (Ilusuıd) -

ye "" frak hilld'mctleri 'f!.Dra. 
da aktedilen veteriner muit•~ · 
Jest taırlik edilmek Ü7A'!-e nıevı· 

• ~- 1ılıılravd et 
b3.ğ!1 zirae.t encümeni m on 
ıuııın meml~ket iktJ!!adiya.~• h 
mühim y.or tutan hayvan ve 11' ı 
delerinin ticaretini kolaylııfl':l t 
malı:, bunla.nn bulaşık haırtııJl;;,ı,, 
rını önlemek IU.ere tıevneııv:: 

kabul edilm~ teknik ca"aslııı' aı: ne 
iresinde bu ınuke.velooin b,.ıııl i 
laııdığı yll.Z\lmaktıı.dır. 

19 Mayıs bayramınıll 
programı hazırlanıyor~~ 
19 Ma.yıa şenlik !erini». p111 

ramla.n hazırlanmaktadır. do 
velk:i gön vilAyette vali mus11'•u 
lııırinden Ahmet Kı:nğm ri. tı" 
altında topla.nan Beden ~ 
yesi öğretmenleri 1m ııenllk~le v 
eeııeıan hakkında görüşmiiol' b 
dir. Bu seneki ~ikler ~e 
F~ ııtadmdıı y e, 
tır. ~e Ta;lıtı &dıııta ağır bir ktlf )Do.. Her balde dıtıtnda rtlıgArl lanb yaptılar dAıı menşe şahadetruı.mesi ist&- 1annı da kontrole devam etmek-: 

kusu glbi. dolduran bil prip Jro.. dtınn~ • _afak bir beva cenı- nen malların tutarı 50 bin lira- tedir. Bazı mıntaka.lard&, ııera-J 
lruyı: tamamjJe tayiıı eıWMJme1r y&DI bile - İÇhıe glrmmıekte Db lstubıı1 lıolurif M&dlh111 dır. Bu ara.da dt"'n, F:ransaya kervJec;, ki.sapların et satış1arıııı 
'"'- •-'--- - .ı....:..~ knlrladım. olduğu için. blttlhı e-v -.iri don ğüııde mllfattişi umwniler lıe:Y'&-1 kendir tohumu, 1

---- deri S&· ...,.... ,_...,. ~ ...,..,..,., ---- durulmııo bir dekor g9ıi d · ti teftişiye ftlBi Cwat Dunounol tııınıştır. ...,.~ narktan fazla.ya ya.ptıkla.n gö -

~~~ 1l9ıırine .,a.. bir~ gl'u 'b'"ıjffl. orın !unun -~bu bir ~ındatı ----------- =~gbueçi~~~.1f;:ı~~ ~: 
Darüşş faka 

rtlndüğ!l bir kob - tlth'rt- O buıw 'l1lnln ıarit> oe:ın yapnıı.,.ar .,.. emıe .... L MOTE FE RR/J' küda.rda bir b;.p, kıvırcıı..-
hlım§b?. btuııa,,. ~ lıı;ln. yahut müfeltiş/ıerla memleketin mub- \ ıs~ M 1 k 1 1 rf 

Fakat C1a!ibeajw ııl!:ıllıııdllCI. ta.bakibtmı•ldJiıiı;lıı&.b1-- telif yer'.altk ya.ptıklan tefti. Yeail Aycılann perakendekilosunu80kuruşlan eme etin sayı 1 i im ve i an Y".e 
kokul.an çok iyi bf!cUğlm içiıa dUmiyecelt Jw!u 1:ııafi:O-ırif g1. vat ba»nıc1ıılr! raporları ttzerilı.. 1' satarken va.kalanmıştu-. Halbu- _Jt. 
böylebir~roı•mı.ıı ili~~ 8IU'8tle. da~~~~~~, toplantısı ~~k.bilindiğigıbi. 75 kuruş-'v~sı bugün 68inci yılını kutluluyoı~ b 

Vlkıa, bu koku. bir rıAMet eol elimde aldığım t:&lılnca &- tiha.n.lar için de bir program c;i- Yeşi!ay r:ençlii ııtıbesi tara!JD.. Koııt:ronen devam edilerek • n _ ~ft,· 
00. laılmıır eski evlerde duvart.- !imde, kulak keecıınn. ve te"" • '.'.!.lmtıı~ ==-· aüfet~ dan her e.y tertip edilen aylık tir. ~dan 68 sene _evvel Cemi- ı CUmburiyetin • teeııaüııiJll"'~~'-'!Ulıj 
nn neşrettiği ga.zle.rdan hasU ~ .-- •• --~ toplantıle.rınm Uçüncilsü dün E- yeti Tcdrisıyeyı İJıl&miye namı- sonra da büsbüiüiı kezıodiııl 
~n. bir kilf kokusu da. olabilir. ~:.~a.tt ~' ~ minönü H&lkevi salonunda ve • E~lence yerlerinin tari- nı taşıya,n bir ilim cemiyeti men-! Jıyan D~al.-ıa. memiel< 
"' ya.Jet gı'lıt - ~ı.ıu:mııdan do- rilmiştlr. Bu toplantıda ceıniye- feleri hazırlanıyor tıu'.pmı 8&lmh Eııat P&f&nUl tav her mekanizrnaaına, de,,,<Yerli 

Fııka.t, beni en ziyade bey• _ ,,.,. Pı·yadeye nakJor1ı·ıen u. izala.n tarafından kona.er.... . sıyesile Türk yeuınler= tıalim muılor vermekte h= arttıl' b 
cana dtişüren yangın kokuııu ib- lqt:mı.. üU ._._ te-~ ....__.._,""-. Bu a-"" Kıı.ymahmlar ta.rafmdaıı eğ- ve terbiyesi için bir mektep a.ç- mıştır. 
timali olduğu içi:ıı görünürdl1. Fakat ne tıOfad&, ıı. kotidor. LOOC """" ·~=-'"" :r- lence yerlerinin tetkiki g~en n:ıışla.r bunım ismine de Şefkat B:ıgüıı 68 inci yılına be.saJl 
Bir dıınuuı ·eya alev panltıııı. da kiınBe göremecftm. C'&llbıef!ln hava subayları toplantılar omıiyet 3za.la.n aza,. perşembe günü bitmiş ve beledi-• Yuvası manasına gelen "Ua.riif- ilim ve irfan yuvası yanın ,. 
aramaya l"'şlamışt.ıın. Böyle bir elektrik IAmhüarmı yaktığı lıe.h 

1 

lllDd& tam hır birlik husule ge- ye dııurları da.hilindeki 11 ka· şata.ka,, a.dıru vermişlerdi. geçen va.rlığmı kutluluyor .. t p 

şey yoktu. Çe ilırtliıldıelti odalana ı.ıt lr.api. hakkımı bı'r ~anun ~~~ ~ ııadan 10 unun tarifeleri beledi- lstarbulun en havadar yeri vesile ile bu sıcak yuv=ın ~ 
Acole ctmeltmiydlm !. !arı kaf)l)ıydı. Bu kıflllann ö-

1 
rl yeye gönderilmi~tir. Ya.kında. olan Sultan Selimle Fatih eami-1 tile b.ığrına bastığı dilniin "" 

Yoksa, her ne va.... li8tnne nU.de de birer birer dura.rak Elektrik kilovat fiyatla- tarife komisyonu belediye reis leri araeındaki sırtta mektebin çiik, bugünün büyüklen bır _ _'A•d 
gitmi.ş alınalı: için ga)"lt ihtiyat- içeriyi dalcUra!&rea ilinJecliın. Aııkar& 12 (Hususll - 193G altuwlı toplanAcaktır. Eğlence' temeli a.tılmış, pa.ra bulundukça. re da.ha. eski ve kıymetli h~· 11 
ıa mı harekf't etmeliydim?.. Hi~ bir - yoktu. seneı;inde Harp okulundan ha.va rma zam yerleri bu sene de geçen seneler inşasına devam edilen. bina 4 1a.nnı yiıdetmek fırsatını !rıı 

Bir aralık ta..'!hk Jfımt-.mm Fakat tam ~ oda • snbay\ ol&r&k çıkanlardan lıaa- Xömilr f:iyal1annlll artması ü- gibi ili: sınıfa tefrik edileeek ve senede ikmal edilerek 12 hari- mllilardır. ) 
yakıp yakmamak için ~ tenıd- ınna. geldiğim ~ blrdelıbin lan piyade lotasında sta.J1a.ruıı 1 ıııeriııe elektriğe kilova.t başın& her sınıf için de matbu tarifeler 1 ran 1873 tarihinde reani küp.- UarüşvafakanrJI .u. 
dftt ettim. titredim. 1 göriirlerlı:en ahvali ıabhiyeleri' kırlı: para zam )'9pılmaaı mulı- j lıasırlanacakbr. Bu tarifeler- ka dı yapılmıştır. ~ 

J'ıı.kat aokaktaıı, sokak Jrap1-j o Yakit ı-matımı yıldınm d.Ölayuılle h&vıı. okuluna iştirak tan.eldir. za.lan. göııderilecektir. Bu tarihten hPmen üı; gün yıl dönümü 
lllllJıı üsttlndcki tozlu camlardan ...,_...,,_ •-'-----~e _ edemedeıa piyade F!l!lıfına ııak • ,------------------------ sonra leı.lrisata. hıışhya.n Darüş- ,.,_ .. .._,_ ............ ~ -u· .. - 1 •--r.n . ikın" <'•'•l-ada ıııüesd.:eriııın ar.:..ml _,,..~,faı- -nlart 
vuran ışılı: ~ğı eııeJ"e aydııı-. ::ıı:.mgan~p - 8:!;& ..... !.,~ "~rtı-1 ~.il:!!~""'~ec nası: 1 ---• A ş K o " " ~ti ve ~a Evkaf Na:ıa· ,, .. ~tı~: . İ 
labyordu. Ortalığı mlllı:emmell ~ __,.. ...- -... 1 k-..... "'·--A ,._. ,. T T s u s u '• ' rı Galip Paşa gibi kuvvetli bir .. .M:mle_ket ~f ea~~s'-.a aıırette gö-.. "ı"yo..ı.- ""'·!ık duymn"tum. o aıı a.r _.... ..... an "'ı sene r büyu'· h-etl if e•-,..,,,.. ·~ ._, ..., .ı-L •-'" edece'·'-'-' unsurun bulunmasile askeri .... ~ .. er & """'." 1ş 'ı 
ıA-ba~"ı yak--'- e·-'- ı·..n. ... - S"--tle -..n •---&.. -"ilı"p .,....a geo; .. ., a.=u.... ""' meti• ır~-- mu~-~ı ...,,, ~~ ••.n•A •• ,,_... ura J- ,_...,,. .,... ~ ·"'-'- --~ -•--'-! mekteplerdeo. deg~erli ı::::unlfün • • uu.< ~~· z; ,. 

bul btem 1 
..._.,.; ~·-- ._..._ .. _ \ uu .I'~ ._uur ~ ıı.rmı - 1 f•kan 68 l d unması mu e insana .,..., ..,.,.. ., . =uı~, - ,_,,.......... ·· h"•..A-..+ • ı..-" hlı · s 1 !er celbedilerek tali:ıil seviyesi şa - m mcı yı 

bir a.d.-un girdiğini hissettirmek- Kalbim Adeta bir top ee'li ~.ili\ gl o~--~~~" ............ d ~- ~ e vgz"lı" Sine tesı•r etm eyz"n Ce 11894 senesine k.adıır müteıruı.dj. 13;4. 94l pa.za.r günü zen~\ 
tehi b

. .. edi ......_bü._....__._ Bir -ftı'ye enn"""' ._yı eınu. egış P''"""ı--•· kutl•n•-'· m •Y ç ır mana. gorm m. .~. •~.r~u~ -· ha.va ııubaylannın Jı:anuıı! şart. yeu ve sistemli bir ııeJ<ilde iler- --.. = -~....-. ~ 
Evin i~ine doğru girdikQe o tç;nde ~k tt-rler dlllrtfı<Himü lan tamımlame.la.nnı müteakip Bu··gu .. cu·· kadın l m ahk e- letilınitıtir. Fıı.kat 1895 senesin- ~·saat 10 da haşl&nıp ~le~ 

garip kokunun e.rbp artnnya-' itiraf ederim. Çllnldl. odada can- derhal terfi etıneloerini ice.p etti- de içtimalann şiddetle ınemnui- ti fasulye, ı>_ilav "e ç~plu f, 
c:ağmı ıutla.ınak için bav!\yı !de- lı bir mahm bu.ltmduPna hiik- ·-" bir '---··- . . h yeti dcı!ııyfüile lıu yuvayı idare hoşa.ôııdan ıha.ret an a.nevf ı,,ı E 

ta metmı .• ve itim, ne olab~ı -·. re..'=. .......... pro.ıesı a.zır. e . , ınelı: h.on beraber -...no-•· ,, kokJıyaraJı: Ve gürültii etme- ., '~F' Jıyara)ı: IMClliıe vennisJerdir. mey vermı~ eden ei!er mektebin tedrİSİni -,.- ,-··-""" 
mek için de ayaklanmın ucuna ni tayin edem<'<lirnn idn roı:ı. Milli mildı&faa. ft>CÜmeninde taş. ~ • • • bakkile kontrol etmek iınkaruru lS de nihayet verilecektir. .,İ_r 
basaralı: t.a.şlılrta yilrlimeye bq-

1 

dereoe heyecana. dllşm~ vipten gec:ea bu llyüıa meclia ------- bW.Unadıklaruıdan Darüşşafa Şehrimiz büyüklerinin ve. ~ı.r 
!adım. Vakıa. Ba.htaoonm oda kapı- rumaınesiııe a.lınnnsbr. Li.yi • Sultanahmet birinci sulh ce ye ile tanı.,t.ıkları için genç kada lırr bakımdan bir gerilemıı buat müntesiplerini;ı ~avetli ~1 

Tıı.şlık merdivenl«inl Çllntı lllllln üstünde buzlu cam vardı.! hanın önflaı zdeki puartel'i g;ı,. za. mahkemesinde bir büyücü- kadın kendisine büyü yaptır- göriilmeğe başlanmıştır. 1903 çe Iı_:ndukl~ı bu yıl donumane ~ 
aoh.ya dönünce tekrar durup lıi-' Pencerelerden içeriye mehtap nU mtlzakeremne balıl&DAr.aktır. lük dava.sına ait ilk sorgular ma.k ve bu suretle sevvili"i- ka:l:ır devam eden bu vaziyeti tün Darilıışa.fakalılarm . ~~ -

vurduğu ic;in cam. sanki iı:eride yapıldı. Tutulan zabıtlar!& du ni ltıskıvre.lı: bendetmek fik- istibdat ve mutlakiyet icl'atcsi • bul~_uklann>n f?a?:etenız ~ H 
llmb'.ı ya.ı:ııyor «ibi. aydınlıktı. 1 ~'·'· fakat t.a.lıan el'nıde nışma sahhauna göre bu rini vermiş, gene onun dela- nin mckteplerdt' gösterdiği şid- tasile ılinına m~ıı:de bu. I rincl katta. bir harelı:et olup al-

madı:;tnı sezmeye çalıştım. 
Hiç bir ııeıı yoktu. 
\'ii kıa sofa deıinlmıesine b-

ranlık kesiliyordu. 
J'alı:a.t 110fayı dönünce balıçe 

tarafına. ıı•nan koridor& ay 1'1· 

rvenl Sabah 
ABONE BEDELİ 

TUrklye E-IENELll( 1400 K,.. 2700 K,.._ 
6 AYLIK 750 • 1460 • 
1 AVLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • ıoo • 

11 Nloon 11M1 PAZAR 
11 Relıllllwvoı 1110 

11 Mart 1H7 
GUo 103, Ay 4, Yıl: 941 • Kaoı., 141 

Gifıet Oile lk.1••1 f 
ıo.:ı.s 5..29 9Jı .... , 

5.24 ı:ı.ı' 16.liB v-
' Akpm Yatlıı lmuk 

12.00 1.36 8.52 Ezan1 
18.47 211.22 3.38 v ... u 

DiKKAT 
cYMll Sab•h> a oh.c1...ııe .. yamfe,. 

ve evrak n .. redllai• e411meeln '•ctt 
oh.ı.nmu vt bu•tal"ı• kaybolmaau• .. 
den dolayı hiç bi.r mMuUyet kab~ 'ı 
• •llmea. 

Fa.kat ce.ııı bu?lu oldu~ ~n ,........., <'"':'1 ı vak'a oldukça enteresan bu- letrıc Naciyeye baş vurmu~ det takip etmiş, dıırüşşafa.ka bu muş olu~rla.r. 1'.enı SatıalJ_,,,.mu 
iceriyi g&emiyordum. Bir kaç ?~'-'!' Jalmı§ gibi, oda.dıı.ıı lunuyordu. !ardır. yüzden tusbütürı sa.nıılmıctır. kendıleı:nıı bu vesile lı- t 
dakika böyl~e. nefesim kesil- ıçen girdim. .. .• Hakime getirilip te8lim edi- - A ... eve! Allah.. Ban oııu Yımılı:.nrun güı:ıden güne fen& etmeği bir borç sayar. & 
mi• bir ha.ide keriyi dhıledim ı Karyobıwı üstiine, nıdyonun bn bilyiiocülüğe ait birçok öte- yaııdınp tutuşturayun da. san vaziyete dü]tiiğünü gören Da- • 

İli~ bir ses 'yoktu · lıulunduğu masaya. kitap rafla.- beri arasuıda öbek öbek tüt- da gilr. ' ril.'i~afa.ka mezunlarının ıırımsıle 1 Şoförler hangi yollar~ 
Fakat, 

0 
aralık,. ~e tek- nna, !timilen göe rezdi!'di?!ı. süler adeta bir MıBlr çarşw Dıy~n ihtiyar bacı Fikriden 1W3 tarihi'l.de bir içtima akte • fazl I . ki-"'' 

rar bir ııı.trtı dayunea 
0 

v..kit !.şte ~!1 sırad&~r ki vazı ma.- dükkirun.uı küçük vitrinlerini 10 lira istemış ve 5 lira·~ ala- dilmiş mektebin ısı hı yolunda. a para a abilece D" ,ıı 
hirdPnbire ka.pı.nın tokın~na. ...,~_iialilnde bır lritabnı, san- ıuıdırtyordu. Tıpkı o cemakfuı- ra.k o günden I:'ikriyi tesbih- jı müsbct teşebbüslere ginşiJerek Geçerılerde polis 6 ıncı şıı~ 

,_,_., ...,_. . _,__ kı henu.ı yaprakla.n karışmış !arda olduğu gılıi ödağaçlıırı, ten ucçtrip, bir hayli duman • maksada ulaşılını'Stır. n"sreWZ:i bir füc."11• ""för~e 
yapışıp, :r~nı:n 6'~• UW&Joll:ı .b. b' '-•• -'"'f . h da . ,., • ....,. .., ~ "" 
k Pı~ rdına kadar •rtım gı ı, ır --. ,,-,,uı e!<! !\V1l günlül:ler, çörek otu, U2ıerlik, ve koku ile tütsülcmiştir. F~- i hangi mınta.ka.lardan ne J;: 

8 .• oı a. - · k J oian1ı: k d:urd - yedi d~'-"'n aı··ınrüııtiiısü, av- 'I ..,. Bı1t"n kamın ctonm .. Fakat ~ mış • a.c;ı ug-wıu ....,.,. ,.. kıı:t a.rad:uı bir müddet geç- BE LE Ol y z DE 1 f~la fiyat alacaı<t~rını b_!l"',ıın 
h 

. •-••·· tam .1 gordüm. nca bir takım ba.lı:ıra.t, nohut mı1 ve nihayet aylar olmu• 

1 

-- ~·41. Haber aJın"•.,ına. gort ~ 
e:,ecan . v_e ~m a.mı e Acaba Calibe bu odaya. mı b ., ......_ """ ,. beyi d di 1 ve fll.\iulyclerle mavi oncuk- amma. Fikrinin sevwllsine b!r !'V ahlut . hveye ilAıı cskidenheri mevcuttur .Jl llr 

_m e 1 • • • ginııL~tl ! !ar, ""'""·· 1 a.rı, nazarlıklar ııö -y olm·-· ... ·~ B _...__ h"cldct · di nil · ti F'a.k t "' :ı: ra pencerelerden- meb .,~.....,... "'" .......--. ıı • .._., • 1 • d • •lı şuıı ye eşm.ış r. a ,. 
' 1 .. --- ·ı Bu kitabi ,imdi o mu ka.nş- ze çarpıyordu. Hepsinin yaıwı !enen Fikri kancırıldığı.nı ıın-

1 

yarı.I!: an lÜ aren ka~ senedenberi ilanda gliStt[ıİ' 
~ptan Adeta apa.ydmbk oda.<la.

1 
tırmış. lıu kitabın sab.ifeleri a- da da. 999 luk koskocaman laymcıı polise ha.btt' venı:ıiş • ,, t ·1.e.ıı. ko ~ k lerı bi"?lk yerlerı: asfalt )'° 'I 

hı.; kmuıe yoktu. ra...=a konnlmuş her lıanıı;i mil- bir tesbih bulwıuyordu. tir. 1 "' '- "· yapıldıgmdan t.ı.rifetun bilfJ ff 
Faka.t, birdenbire, odanın i~i- bir bir şey mi aranıı tı •Şiddet- Büyü yapmakla suçlu olan Dün mahkemede ooyl e itldi hl'llılüt kahve saWan yerlerde ra ait kısımla.nnda tadilf;t ) 

ni ha.yretle koklamaya bMladım. !i bir merakla m=n vakla.ş - bir kadındı. Karagüınrükte ayı yaptıktan sonra hiikim bu lmhvclerin üzcrlerine etiket pılacııkt:r. 
Zira tıuıhkta bİ8ı!ertiğim o tım. Eğilip kitaba b.'lktını. Sultan mahallesinde oturan Reşit büyücü kadını so~ya y .. pıştırılıruısı karan pazartesi .----·------<; 

garip koku bu oda.da ga~l J.-uv- Esiri t:ürk~ h ~fle.rlı? tahe • 70 yaşlannda kuz.,nurıi si.vah başlamış, Naciye ise: gUııılııdcn itibaren tatbik edile- 23 NiSAN Ç ·"'CUI< • 
vetle hı-!iliyordu. V-ueudüm-, dilmiş olan kitah!n ı;ati{ !erine bir ihtiyardı. Adı da Naciye - tftira atıyoo hakım bay. cc"tir. J 'J • 
den bir llrpenne geçti. göz atınca, mehtap a.y1ııılıf,'tnda idı. Yar.ında kendisine simsar- o bana ga.Jdı yap diye ıııııa Yapılacak kontrollerde bu ka.- 1 8 \ YRAıl/ll ...ı • 

Zin., bu koku şimdi 11 kıvla.r, görume ilifell sabrla.., beııde !ık eden, müşteri bulruı, As- ban yapmadı. Kızdı sonra da raıı tatbik etr.ıiyeıılcr görüliır-ı Büyük J.Iillet Medisinin ~ 
ürpertici ve Adeta hafif bir klor R<>n derece büyük bir hayret u- ye a.dında bir ka.dln daha var- ondan, demiştir. se ı;idtktle tec~ye edilecekler- dıtl ve mus ~'e.-ncnliğinln ,~ 
form kokusuna ça.lmakta idi ki yandırdı. dı. Davacı ve muhbir vaziyc· Asiye de inkarda bulundu. dir. nıluş tarihi olan bu roe11 ııı 
sanki bura.dan blr cenue geç .ı Zira kitap tuha.f bir türlcçe tindeki şahı.iyet <le henüz Hikim Reşit ort~ fa~la bir Rumaııyadan tramay günü çocuklru:mızıll; ~'ııt 
miş hiaıi veriyordu. GO:&lerim!e! ile yazılmıştı. genç sayılacak bir Yl' bu· delil ve şahit bcılunma:lığın - bandajı al nacak seyınçler!e ~ırmesı 1<! 
etrafta yanmakta ole.n ve o vakit kitabı hemen elime lunan Flk:ri idi. Oıııın ifade- d8J1 suçluların serbest bu·akı! Hiikfunet muhtelif yiyecek manalı bır P.'lln ~r fl!ld;r ~-
fena bir koku n~ ;hti- alın çevird" sine göre büyiiclilük şöyle;'&- malarile dosyanın a.sliye ce • mıuldcleri gönıkrerek w-llkabi • 1 ANASINDAN UZ~)-
me.li bulunan bir madd~.) 1 t, R1tap şu~-du: pılınıttı: za.ya. ha~ls için müdddu- linı:ie tramvay ba-"·· ·ı a.'--'- "-1 LAN ÇOCUK OLtlM 'J"P",;. • 
a€zı açık ka.1111.li bir~= nişcsi Ilııhı.rad~ (Kazan) şehrinde Fikri öte<l<' ·sevdiği bir ıııumiliğe iadeııine karar ver- zere Rumanya ile'bi;: m:.; KESİ!ı.'E VAKLA. MIŞ .,,,., 
aradım. b-. lııınış uşr;yh Bedreddin Sima- kadın«!•n bula:ıwyarak di \~ ııııçlulu serbest bırakıl- akdetmiştL Tr:ıı;nvay_ ~ajl .. -ı ,,~~~~!e .,._0 ,.-' 

tık bakısta ortada lı15yle bir \i luıyab ve eserleri., deli, divane '-=,...ta., imiş. As- dılar. • nnın yv.~ göııdenlmMi bek· ~0;;;;:tM-.. ·-' 
IJCY göremeyince hayret ve me- (.ıtrllıosı t>ar) ı"---------------------J• lenınelrledir. ~ 
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Balkanlılar ' 

tal}\ ve havalisinden notlar 
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··ıha Ha.A. H fürumetin Trakya ve :t;. Tarihi bltant bW g«lt._, 
tanou.ldalti ha.lktruı i:sti- ı tetlı:iJı: ettlğlmis • ...,,,., 
yenlerin Anadoluya uak de Oam•nh iınpant.cı9o 

li için verdiği kararın ÇOK ısa-1 • h a t 1 r . lııfuau vtıcude getirtıı imine.. betli ve yerimle oldu;,7u muhak· a dfll. blıinln de,, o çağlM'da A.., ...,.... ___ ._. ... ~rlwhnrle '-
kaktır. Bu işın gayet munta.t.o.m• ·...-v- ;r0o3- _.. ____ -

l ıt mi, gitmemeli mi ? . • Red 
abı- A-lar~i /ena vazigette-Subag 
uya çelııliyor - Iıleğer himinle 
UfJmuş ? - Bir3misa/lrlih proje.si. 

- 2-

bir şekilde başarılması ve va- l hııuuı Cerm..,;mı oereyımı. ol • 
ta.nda<>ın bir miktar eşyaail<! be- 4iuğımu lı:abul eQııek ıstırarm • 
raber istediği yere kadar mec-1 dayıs. Garbi Roma impaıstaP-

='i:'u t:;ı:;;:~a~:r::.~di: 1 Dahi şairin ölüm gıldönümıi münasebeiile ::!° ~,;=~ 
ği kolaylığa bir delildir. Güzel 80Dl'a ayakta şarld Roma. imi*' 
Anadolumua gayet normal ve A - Abdülhak Elblstani Efendi cek. Fııkat zarar )'Ok. Ben dit ratorlugu lı:almıştı. Falı:at im • 
huzurla Y"-Pllacak olan bu gvÇ oğlu Ahmet Şahabeddin Efendi onlan iireriınde taşıyacalJm ya) nıluş tolı.umumt Roınadaa ala. 
hAdi•e;ıi esnasında buı. zorluk· oğlu Mehmet Efendi Mulri; oğ: dt:mekten hAli lraJmndı bu imparatorluk ta ııultuta mal& 

_giderfle onu tlerh.'\J. tev· [ 
Y~kler ıniyd.i. Hatta 

-~ koşeyi döner döııınez 
. bır !talyan müfrezesi 
}'Ceek miydi? .. 

ra Talat Beyin de bu kııro. 
~ c1ıın~ği ; işgal kuvvet 
emır ve nüf uztına karşı mu 
et edemi~eccğini anlıya • ı 
!ara tebaiyet gösterıniye. / 

hatta §imdiye k-~- r g .. . .. . <w.a os-
ıgı !'E! malfundu? .. Bunu 
temın edebilir miydi • ı 
bütün bunları dUşUn~k 

adama red cevabı verd· 
Be.ııe gönderdiği haberde'; 
ne kadar öııce bu t;ekli ka: 1 
aralarında bir e.nlıuınıa 
sa d_a bugünkü vaziyet 
.. hır müddet için Au 

gun zarfında evinden cİı
du Sıkaınıy~ Vaziyett-O 
~U,, bıldUTQİ>;ti 1 

~imi1!_ Bey. hiçbir 
u r d<>gnıya açığa 

Y<> ' her bakıaıUau &til 
~A~ıı. tevilk:rc imkan 

bir ifade kııllıuımı 
u. Ne sabahki Vak' da 'I 

v rdi " a n e ği aözd<>n caydığın '. 
• yor : Ancak bugtin

&olı:~a ç,kaıuıyacak vv.i-
. oldu~u söylüyordu. Bu

e Emin Beyin birdenbire 
ı~aeı .v~ hatta yatalı: ' 
,.,ı;ı,.,,-~ ğı ıçııı evin muha. 
.·-:--ı;ınden bile haberdar 
da hgıbı, ev hnlkı 1.aruın

&berdar ~ol 
:cannı.1 hasıl olabilirdi' ...,: tal ..... 
kon Yan subayı da ancak 

~uıı bulwıuyordu 
ı_çın mutasarrıf vckiıi 

da bırdeabire bu ce·- ,_ 
~''"''"" . . ._,, a-b' ·-.., ;..klu\ll ılk öııco 
ı~~;'lalık _olması ihlhna 1 

aııuıtı hentu yanuı. ı 
uııuyordu. Bir Uirlü k;,ı 

11;'11n Yanına bidlp l-0 VUku: 
r raporun · u, ıcap C<len ma 
verememişti. Çünkü he

lrşey yapılnuw dllglldi. Bu 
'd~ f:~ılacak gibi görün. 
~ü . tlan gek.'ll cevabı 

P . Uin perişan oldu ve· 
ek ıy1 ııiındi • 

.,, 1 ne Yapacağız 
e>ey ' ·· B&lı: (l(lııin dedi • · 

9ktuadı. Emin . gın 
d~n görtl1-n""" Bey hiç ı;e-
taı..ım .., or. 
ıer· f vekili; Markinin 
dü=~h~. cevap verme
. Nihayet : duçUııceii duru. 

Aceleye lilzunı yok. Bu ge
. d" ba.kara.k dııı·ha1 ahi 

• zıyS:U:::z~cap etmez. ! 
tevil inıkaı rdc baı;ka 

var Eıniıı 11 bulnabllen 
'ıasta.ıı; Beyin birden. 

lllruf olacağuu zan ı 
' ın . Hatu; sabahleYin ;. ı 
l~k bil~ ~iç bah

ta.el a endiaı hasta 

n ~ı!'~aı;-1 • ~a _Ya o. [ 
Kmemiglertr y eğildir. İşi 
Eınin Beye'~u:u~ ta sa- [ 

r verıneıııişl.er. eııtn diye 
&rlti de bu 'h"'-

b 
1 """1aUeı; d" .. ı ~ıştı . . uııun-

§J.mdi. Birdeu-
~Yleyııe dedi! .,_,.tin .. 

halıcı; ""'uı go-
Hiçbi pek yanlış yap-i: ~Yden haberi olruı

. -· . Beylere va~iyet · b 
U!Ud"n anı...ı: ı ~ re Bade nı ür ınış olduk. 

a e<.leydik. ,ı;:ıY• ı;eknıekle 
l Bey16 kuııuııın~ bu subay 
de gelıp böyle J Olaca.ıı.tı. 
Hethalde göıü J!ledı. 

' Beyin keiıdJai P onuetuğu 
A~abe.? değildir. ı 
Muhakkak öyledir B . 

b!r_ kere tahkik ed~ Cl· 

ı.n 1§ lamam.ile la.Yazzııh ~ 

&rki derhal müfrezeye ku. I 
·la.nlık eden subayı tekraı-

a kuar verdi. Bir ınild ' 
"'nı:a bu genç ve 8lk ltaı. 
ııabilı "'Yıuıi mü · · 
ııa. gebniş buJn ııavınn hu. 
ı suaUeı:e l<ık uyordu. So

i. İcabırıd; teker cevap 
fikir .. Taıatıa da 

& ltaı ınuiif_davelelcriııden 1 
yan m l'e7.e kunıan 

• konıışmıya b8'1ıyaıı Mer: ı 

: deınin Eının Beyin eVin 
beya.ıı.ında bulnmak iUe 

....,. e gör\io+ünüzt dedi 
<>12> t ,,. . . }{ar: llıis~ .Beyle. 

1a.r doğuracak hiidjıu•ler de vu- . lu İsmail Efendi, oğlu Mehmet "HAmit,. fevkalAde ıı.azD; .,.. kümdu. O da dahilen tefess\11& 
- p!t1.kiyıt. kubulaca.ğı akla geliyor. 1 Emin ŞlikuhJ. Efoncll, h•- i.li~nop ve mah"UP w.. -ttı. ebnif, kudret ve lı:nvvetini ka,.. 

Ol~-~ . koııuştuğıınll% zatın O Bu zorluk, Anadoluya n<+-..ı. remi Nefiee l:ıo-·- Abd.ruh-~ ~~ Y .,... - betmiştl. İşte bu eıralarda Ti.idil 
~""""u nereden bili'yorsun,.~?.. ?-•-- &·~· ._....,, ..,. Çok ta titizdi. Fakat hiddetini ler y"'·--lı: .......... ,· ...... ıarı· v• "-.... 

Be ~ isti.yen ve .l!OQWbuldan uzaklıı.ıı • 1 Mollanın valdeal Oğlu Behçet yenebilir kimseyi rencide etmea- ........, ""'""' "~ ~ "''"' 
. - n lanımıyonun anııı ter- ması yurdun bu bölgesi ~in fay Efendi, oğulJa.rı Aba.uıhak Lı»- di. Bellı:i kendi kendini yerdi. medeniyetleri 81.ycsin.le ona lto. 
c~ öyle söyledi. Bu zat da i&- da teııkil edecek olan bazı va.- ' la ve H:ıfız İsmail Efendi. Çok kızardı ancak kalp kınnu- ~ halel oldular. • 
lllUı.i öyle Vermiş. tanda.slann ikametgah kuntu • AbdillhaJc .Mollanın haremi Ha dı. Meseli mahalle satıcılarına Bu ıımıda Balkanlar, ), ''~u 

Bu konuşmalar Marki tarafın ra.tlarıdır. Bu kunturatlara isti· &ene Hanım. (Ahmet Vefik Pa- ve Cermen tehdidi altınd<ı. oııı-
J1"ç n ~~~~~~e tercüme edildiği naden ıw sahiplerinin kendileri· şanın h.eııışiresi) oğulları Hay. fe~lade lruıdığııa!'~~ ba.ııa hmuyOl'du. Bw'a.larda yaşıya11 
mın ~;"" aör.a karışmu Jüzu. . ni bırakmak istememesi, bu yüa ruJ.lah Efendi. Oğul.l" arı Nasuhi udıy'" hualyutmde lıinrygun~ -~'?11'd,:!:: nfalı: krallıklar, eğer Osmanlı. 

UDUsaetü: de -•- "'~'- · .,. ~ ..., hükume· ti ortaya ç·'-----,_•dı, 1 te n mahkan"""-. ..;..,.,A ışler Ley-Abdülhak Hamıı· · Bey. Hem ı arardı. ...__.._.__ ~ 
:.- ş _yaıılışhk ljtll"ada, dedi. d" • ihtimali -·U..•- 1 o•-lo U'U•-''-- ' mas& on arı .......,,.. ..... ~ H ··-·- zarfında bu Ma.c:ar ve "';;.er Em Be kc u.~mesı. m~. ,....=ıi -.....Yw.U~s. Hanım (hii.- "Safiye,, yemekte_...._, ......... p - -~ 

..,.... rn Y ndisi çıkını~ 1st:anlıuldan s.ynlmalı: isti yen . ı.a hali hayattadırlar) Abdülhak ,..,....... 6~ • bilhaM• Cermen ırkı ta.rafmdaıı: olsaydı. Tercüıwıııa lüzum yok ki d ,___ I vaktinde yemek ymneslni rica taınamile L----"' _..,,_,,ti. 
tu ''"-•~· racı vatan aş,..,.,,, kuntııra.t • IDmi<!ia oğiu Hüseyin Bey baba. ve ısn.r ettilı:,... biçareyi adama- ...,.....,.,..., """""""' 

· · ,....,"'" 0 u çok ;•·"'--ca bi- 1 fesh _ _.,,__. •·'-" -' · - 1ı: ...... .,,., SL.vh'" o sır- '---- b~ lir - -• -.r- a.nnm ~ """" ve y&- sm....u ço evvel vefat e•-•-tir. kıllı h-·1-- "'-'--L b' ,._ "' .,. .......~ ve "'"ardı. rinde '·- bir · ........ ...,.,... · •......... ıru ııonra. kuvvet halinde mevcut oJm·"-M ki bu 0 """ 1§ olur. Ev sahip- Abdülhak Molla. onbir defa evlen (uörd' ''- mu" oğlum ....,,,. bir ıı.. .,.,... 
du_ . ~.,.da b'.li~= ki~·~~~°!"' leriıı.iıı pek ciiz'i bellti de hiç gör miştir. ~ birçoğu. ~yan ';tim) diyerek~. ğı için oradaki kilçü.k Slav ka.-

I , ..,... miyecekl.eri bir zarar için g~ et- 2 ıli 2i - devam edermiş. Bul "Koca. H•-<+ Cıı.ıniillezdad bilelcri 1ıA1ı:im ve kuvvetli Cel'-~ınl ıt<ı Y&ll<:Mı şöyle böyle d&- .ıı:ıek. istiy_ • enlerin arzularının .,..... gans· tandan •~--L~.. ueJeıı mül' ~-.. men ırkının karşısında. erDet• 
gı. •. oidn"'"a ilen' idi.' ffa.«-• ke~ ı ,,_ -wwa" idi de "·'-herle u .... ı_,, aynı· -·'-...,,,-du. dis d ~, ku ,.... ~ ~kmcsıne sebep o.~ YI!>- tecilecdea ft belki mühtedilerden . ........,. • ™"' .........,. ...... 
tiğı erada.onu 1 mandana jurnal et rinde_ bir hareket değildir. 1 Naci isminde bir F.&t ._ __ ,,_ve zamanda tahrir ve ikmal elmijr Falı.at Osmanlı i:ıtilim buna 

1 aı talyıuı askerlerini Al ,_,, __ --'-·-•-- bu k ~~ tir. Oturduğu odalarda avizeler, ---'ıuı bı->--adı. J>allaınl•n kan-'·--'- . a..........- .................. .,,, no dul kalaa kızile ve ""'lu Ahmet -~;r- ,__,,, 
u..uu""' ıçin bu &al\dan iza. ta v" IAınbalar ııamdanlar ararken ya ailratlo istilA ederek Cermen nll 

~i iöt :fade ettiğini ileri aUr .. ·, yı ~u!:e· ~ultuıdıırmalan Vefik Efeııdi!e lıenıber Boğaziı- Ablj!Dıa!r mnu tak ooasi, dolaplııc ve odada ne tuzunu Balkaıılardaıı söklip Ç>-
tu. Bunlan habrlıyordu ve goç e 18 yecelı: ve.tan • çinde Rnmelihiaa.nnda. yerleş • varsa siya.ha boy•nmlflbr. En U· 1 kan:lı. Tl orta. AvruJl'"y& kadar 
gene. Bunun lizerme r... "" ~aşlan böyle müşkül mevkiler- mişler; -.re Bebekteki yaruınıda fak ııözilndjO! ve yıızmmda temt- siirdtl. 
kumandanına: de bıralı:mamalan lbıındır. .Abdülhalt Mollayı ziyaret; ve!!&" r,--- Yazan : ~ la.re. tesadüf olunurdu. Ecdadı&- uaı:.->a dlni an'aııeiere do-

- Zabit efendi'; dedi. Konq. A. c;. ~ARAC,.OGLU ~talep etmi~er. O giln. saf,.. dan Melunet Emin Şlikııhi E- k=;;;:' adal.etpereııt ve ful. 
tuğunıız adamı bana tarl1 eder na ııoıı çareambam. imiş. Molla. Semih Mllınlaz S fendinin eı. yazısile ol&ll bir mec ,_ .. , Tür' k ordUBu Ba!Jranh mil· 
m.iainiz? .. Kimdir bu zat? .. Şöy- kt :ricAcılan hüım.ükabuJ. etmiş. Der • mııa.da HAnıit Beyin yıı.zıııile y:>.· ' jclkız. arasında pelı: Ç&bulı: bir 
::ıu~yunu boeunu a.ıı.1aba baka.- e ep k:itaplan 1ı8:1 Hııeane Hanımı tezviç et • 1-------- zı1ınıe şu beyitle.r dahi 1s1ıat e- sevgi yanttı. Onun için M.ohaq 

S ha .......__, için bir karar ıni§tir. UaJTUllah Efendi bu ka· der iti merhum teadd& ilıat et.. ta, Viyana kap1larmd& 'i'lirk or· 
U Y ...... ,.. cevap verdi: dındaq dllııyaya gelnılftir. IDmidiıı. brıııı. i'ııtma Bnncm mi§tir; dııle.nmıı uenıMııında harbedeıı 

-Ortaboylu,f111DMnca . ab- A.nbn., 12 t'r*'onla) B-AbctiilheklllmitBeyjnb&- ~Yak' 'dlr, İktyüzblrde-'-•'-Alemetaıa Sırp, Eleıi'-ve Ulah askerleri. 
lak ytlzlil. Orta yaşlı bir adam- Harp vazl)ıeti dolaJlllile harici remi i'a1ma B•nım da Pirlzad&. * Ceddi pil.kim c:::bı Abdilllııı.k Jı:endi topraklan için mlicadel• 
dı. ticanıt mllnwbetleriııı sık leı_: ail"'!'"drnıJir. Yeniçeri Piri Baglhı. tam dört - oklu ettili.leriııi ıuı.ltyara.k candan ve 

llu tarifi duyar du)'Dl&Z T&- ııık eekteye ugr.w dola.yısjle Ağa. Ojlll Mehmet Sahip Efen· u Abdillhak H8mid.. l kaybettiJı:. ~-4;_~:::.,= :ı:: 1 kahraman.W<.la döviişttl!a. Bu
lat r ... ·ye tercümeye bile lllzunı ınemelekettm! ı.a-. ı..a,... di (tbn1 EJak'ımun birinci ~ 13 Nisan 1937 onun. öldilğü iki J nüşli'.;: der !ııugiin bealııale onu nıın da m;;Hfatını gördllleır ve 
gJrilp fikrini almadan bu ada.- w _... ve .._.. tercimidir) - <>-•h"ll,.r ol •"n da """m"' .. n;;.;; ,...._ Bir _.._. .._...._ ih"'""" •--- B•lkanl1lr -, ·~!arca her tiirlü ao mın Em" Bey '---'· '"m• lmalindA -ıı.n.ı- _..,., _ __,,_ 1 - ......... (W,, -...;;::: __ 

0saıp··m ..... ....: o;- sonra o;v .......... ~ 6-· - .,.,...,.. .. J_ ..... u_ -·------ ~ .• ın 0.......,.16~ :y.,.. ---~ -.u. ____ _......,.~ ,,_ -·~ ~-- ""'-WW. ,,..~- dür. Milletin necip ve hı-• Jı:al " haris mi11etJeriıı. naııan i3ü-
~~ anlaınıştl. Bunun. için zal:ıi.. menıeld:edr. Bu dhetl gözöniln. · di (nciehad•ndır ve Üçüncü Sul· bi dört senedir bu elemi taşıyor. Mehmet ŞüJı:uhi Er-'i için bası.ndaa uzak rahat yapdı. 

_ Sizi raha.tl!ız ettik. Affeder de buhmduraıı Maarif VekAWj tan Mı-btfara Şeyhiilis!Am ol- Cena™ Hak ona rahmetler et • de ııuııie.r yazılıdır: ı.t:alfuıı lıadieeler ve sebepler 
ııi.ıı.lz. Buyııruu """abillrsinb. öıriimllzdem - aıfıııde. dera ~uştur. oClıı Y&;!ıya Bey. Sad- ahı ve oııu bize unuttunnasın. Bn 0 ~- ki Tll!lfma Mlll ~suknten Osetti.?1""!,~~-

Dedik 6- kitabı lllnııtm 6*1 ............. ;,.;.. ruam Sut~ Paşa cıwn... Çllııktt kalan'•nn gidenleri yi- o•---- ... _ - dooel.t bb uü 6U ..,...,.._......., ten sonra Tal1t Beye d6 al&I._ .. _..._ __ ":::::._ ..__.,, ...... dıdır. Bumııı da oğullan İbra • delmesi gelenlere ytdedillllffii ,..,_ ...... - imparatorluğu teıJkil eden mil-
~t7'.k tlirlcçe k()N•ı;ınıya. devaıa ____..,.. .........._. 1'lllıJliş, bu . h!m Ye Sahip Beylerdir lı:i bu Sa- demektir. "Hlmlt,, te bunu böy Sahibi at Şükfilıl IUohDs letler bir arada bultıDNiardt 

- tıedti;Jnıdı takip edilen hip Bey """""r Sahip Molla o- le söylerdi (ölümtlmdeıı ııoı:ıra Dedembdir tıı. ORdaa ftl'dır maksatlıı.rmd& ııala mu.vaf.fek o-
za.bit ~aı:- vv ~ BeJ; lıitaple.rm ziyan edDıııi,..,.-ek ııa.lı: lup 1908 de llA.ıı olunan htıniy&- beni yldedin. laterseııb ııöviln = =:ız4:' = kitap l:unıyacakl:u-dı. Fakat bu güzel 
sile görı.1şuı.~ değil' baııb- bnm•• eehabnm tuninjnj il • ti müteı&ldp Şeybillislftm o1muf fakat y&ciııctlıı Ben duyanın) Diliyw J"llbıına r:ıJımet Hıılı:taa ı,zy maalesef h•lrflrat haline ,,.. 
- ile Yapbğı tarif ta.- ı.- "'--... _.,_ it -' '-'-et derdi leınedi. Tlirltl d&.lıitt entrikalar u:anı onun akaiııo. Orta. bo...., ~Ye teı..ı., 1 la lıittıııhıe d-. ""' J>m•.,.....,,_,_ a,. • ......,. · Oğ:humıı otın•ım oğlu llinıl:t. _..,..,...._ .. _ ~-"--'- -"•~•-·, 
l)ışaıan ba- ,.... etmiftir. itte bu San İbrahim 1 Vaıatoa•nını<nna,a, ,,.taM a' lli& o -~...._."""' ..,.._......... unucı.>~ 

C& ad:anwiaıı babııedi- rederek ihtiyacm mllh!m bir kıs- Paııa d•mıdı YahJ'e. Beyin ha,. kadar muhib w merbut idi ld Mtttıum §akayı sıwer, şakaya oııl&n CermezıleoeNk mahvol • 
~ mım bil awetle lrapatmanuı. remi Zübeyde Hanımd•n doğıuı (Gebeıeceğlm, gömllleoeğim. tahammül ederdi. Bir giln mu- (Sona ooyf• s •ilt~~ 7 cı.ı 
• rtık TaJAt bun.uıı itim olaca- mf!mlriln o!ıwğ>m blldi:rm.iştir. kızı BeJıi1'• Hanım da A.lıdülhalı: Klmbillr beni kimler çlğnlye- .sa- ""'11/a 6 aiUIHl 1 de) MURAD SERTOGLU 

~ da dilşlinınedi bile. 
0 

. • iiiwiM~-~;;iiiiji;ıii~~~iiii;ii;i~~Y~iiiiiiiiiii;iiiiidi._iidiAi;;iiiidiWiiid~-~~------~~~~İR~-i:fiid~ji'1ijit;fıiijjij;jii_, ____ jij di bu lllelll!lleni.ıı. bu BU !Plll 
birkA,_ g•• .. _ 1.- retle "9 -. ua ....._ kapaWıp b-
patı lanuyacağını düşünü bu Dur hareketi emumd& amiral 
a rada. Eın.iıı Beyi de ~ ııetiııeslnlıı. !tendi baş tarafııı-
kabil olup olamıJaeağuu tasa.rıı- J dan geçmeıdne mll•ede etmek 
Y<>rdu. için (Gm.yznav) lı:nıvazörü yal 

- Ne •tınıı.nuyorııun.ua Ta.llt lı:eımıişti ..., amiral ileri mcvki-

m• 

DU YA HAR Bey?.. 1 ine pçer geçma İnglll% a~ 
- Ş~ bu ~nasıl haHed&- ne mukahele)lll ._,..edı Mu- •--------------------------------, 

oeğlnUzı düglinüyorum bay ır.o.... I maflh u.ooo yardııda ~ lll&- ( y E N 1 S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S l Y A S 1 T E F R 1 . '- A S 1 BOlos!.. 1 ııa.fe Q01t fazla idi. \19 Almanla 
. Marki dıe bu sözleri dı.ı-.- . rın ~ lıedeOerind.en lıiıı 

bıra.ı tel!IJlanıo;ı>ttı. • - , yarda kadar loa d~yordil. 
- Dogru .. öyl.e ya... kuman- Ancak amiral fon (Spee) der-

dana ne cevap vereceğia şimdi 7. alrap i kerte daha içeri döıı-
Muhakkak ki bana karııı bütilıı dilğllııdea mesafe sllr'a.tle a-

Atlantik Meydan Muharebesi 
biisnü nazanııı kaybedeceğim. zalmağa btıı,ladı. Mesafe 1J Aııılra1 (Sturdee) maha • 
Gfiya bunlan koly!ıkia ve sür- bin yanla,... inince tekrar ge- rebeye Uılı:rar başlamak için 
atıe. halledebtleeeğimi umuyordu mileriniıı provumı. dıı;ıan alıp filosunu d!irt kerte sıuıcata 
benım. ~ mllvu:t bir ro- aldı. Bed hı heo benlıer 4. 

Talat Bq yUztbıe ba.lı:tı M:u- . taya geldi. kerte daha dönmek için IQllo 
kinin ve : Alman hattı bartıauıı tebdili ret verdi 2.5. Devir hareketi 

- Ah_ Bay m.öşa.vir dedi I tbıerine İngllia lı:ruvazörleri yapılırka dfiıpna,n dınnap .. 
Bütiin bu işleri k~ heP hedeflerini hemen mftbadele et- rasında Jı:e.ybolınWJtu. Manev-
sen değil misin zs.ten? .. Ne var- miş idiler ki : (İıırincibl) e bir ra lıJtam bulunca w düşman da bordaya geldilı:1erinden 
di bir şeyin iizerine bu kadar dO. ise.bet Taki oldu. dumandan ıııynlınca onun de Alınanlarda ateşe başl•dılar. 
lieCek. Şimdi naaıı çıka.cakanı ba Fakat bo. lııe.bet Almanlar 10 kerte kadar san.cağa rota de Şimdi .Almanlar İııgfü:ıJerin 
kalım bunun içinden. 

1 

tararındaıl ıneee.fenln tam su- ğiştirdi"' oıilldil ve 17000 g\lmre istikametinden kıç ta· 
Marki · rette tayininden fazla., İngilis yarda .!'-~eden, hafif lı:ruva,. rafta bulunarak ya.kınl•ııyor· 
- Akbma. bir ııey geliyor Ta- kumandan ııefineeln.in Abnan zörlerinin firar ettiği istika- !ar ve mesafe silr'atle s.zr.. 

lat Bey! diye oturduğu yeroen toplan menziline BOkulmuş ol mete doğnı. seyrediyordu. A. byordu. Ma.amafih amiral 
k'llktı ve bll"Q% ilerliyerck muta- m-ndan ileri gıelmelı: ~- mlral (Sturdee) derakap Biir- fettioıı:. (Sepee) yolunda devam 
sa1ediı:ır vekilinin önüne kadar iler ti. atini arttırdı ve yeo.i baştan 

1 
Binaenaleyh l.« de amiral !Pdöetli bir takip !:ıaşladı. Onun makııadınm, ikinci 

...:_ Bakın ne dtişünüyonun. (Stnrdee) ilı:i gemisiyle tı... Takip ııtlr'atle devam &- yardımcı bıı.taryalannı da 
Gı1ya merak etmiş ve ziyarette raber 2 lı:erte iskeleye dön- derken İngilia a.miı:ali bir müeBSir surette kullanabi.Je.. 
buiıınn_ıa.k istenilmiş gibi bir k&- dü ve mücadele devam eder- iki kerte daha. hep beraber cek kıse. menzile girmek ~ 
re Emın Beyin =in .. .,.;dilse ken mesafe telrrar sür's.tle gemilerini uncağa aldı ki; duğu anlaı;ıılryordu; Çünkil 
Bll olur•.. ~ • ...., ... na- fazlalaştı. Dlişman, mühimma.. böylece firari düşmanın ro- dli..'llIUln Ü7.eriııe mümkün ola· 

t 
Taliıt bu sözleri duyunca kork tını iktisat için kemali dikkat tasına biraz daha yakJ.aıııb- bilecek yegfı.ne rilclıanı bu 

u_ğuna nğradığını anladı. Çfuı.. ve itina. ile ateş etmekte olnp yordu. Bu hareket mahza eureti harekette milnde • 
kü kendısl gibi Markinin de bö filhakika mihiınma.tlan (Kron rüvete mlni olan duman bu- miçti ve bir çoklan tarafın. 
le bir hıuıtaııJrta.ıı şüphe duy : vol) muharebesinden sonra lutlanndan kurtulmak için dan bu ikinci bataryalar cid-
~ta oldıığunu hisse .... '·ti. Fa- tecdit olunmamıştı. yapılm ; da S. 2,45 te meSafo dt bir sebebi ıiichan da adde-
.-. hiı,. şey Be7.dirme; için: Ancalı: Almanların dikkat 15000 yardaya. tenezzül et- dilmi<!ti. 
it - CıJden muvafık olur Fa- ve itinasına rağmen aradaki ntiş olduğundan amiral, bü- İlk dretnot sistemi sef&in.i 
a.~klnı.i göndermeli?.. · ı meeafe Alman mennilerini tün boroa. toplannı diiıpnana nazan teııkit ile gören ricali 

ki h'_Ye o da bir suaı sordu. Mar müesııir kılınıvace.lı: kadar çevirmek ic;in iki kerte iske- bahriyenin en mühim noktai 

111 v •ç..._~e<k!tıt etmeden kendi- fazla bulunuyordu. Diifeı: ci- leye dllnerelı: tekrar ateşe b&f- taaru:ı.ları da bu gPırıilP.rcle 
e ~~ti ışareı etti : betten İngilizler de iyi iıt ladı. ikinci (yardııncı.) bataryalar 

g;d;,~ değil. Biz i1timiz göremernNrte idiler; bulundu- Bet dakika kadar a.niral olmaması idi. 
~ i"'-- . ğu vaziyete gören kumandan fon (Spee) yoluna devam e- Bu hususta ahiren va.ki o-

ha d""--~~ etti bu teklife. Da ııef';net>inin dumanı anuııııda derek bıgiliz ateşine cevap lan en şedit m~tı ka-
bö -..•wm Badece "'---••-•- bofulan <1nvincibl) in a•-' vermemieti. Fal<at miiteaki • lemiye u•- 1·- --1.9ıynı· hah .. l,'.le bir ziyaretin.in· r..,~.......,. ._.,,, m ............, • 
duı:unu ilen BÜrdil yeraız ol- gev.,ekti; çünkil in~ t11plan da ben 9 !:.erte iskelı.ye dönmeğe riycyi iki kısma tefı~k etmiş 

_ Ne llliln•·-ı... 
1 

• hemen ayni dPrecM.e rllyet- baıılıya.rak tekrar prova hat- olup bu miiuakaııat arr iraJ 
ben bir mu•· __,.,t ... . . Haydi ten mahrum k~Jmı •l ardı ve tına gelip İngiliz hattı sey. foıı (Spee) için tamamiyle ına 
ti! ...-.ııarnr vekili sıfa. saat ikide ml's'\fc rn.OOO yar- rini aykınlayaca.k gibi bir lilın idi ve s imdi ilk defa ola· 

e ; ,memleketin bir tanecik daya tezyit e<liLE~ ""'11ada peJı: ~ aldı. rak iki muha lif fikri tecrübei 

r Yaza~:_-:! 
l_!_Ç!r~ 

bu meydan okuma. hıırelı:eti 
önünde Wıan tereddilt etm&
dl 
Rotaanı takipte devam ve 

meea.f enin tenakusuna müaııa.
de etti. ı.ı:eeııı. s. 2.59 da 12.500 
ya.rday11. tenezzül edince Al· 
ma.nl&r 5.9 pusluk toplariyle 
ateşe başladılar. Bwıa karşı. 
amiral (Sturdce) gemilerini 
hep birden 2 kerte daha is
keleye alaralı. mesafeyi sa.bit 
bıraktı. ve S. 3.15 de mesafe 
elAn tenezzül etmekte bu
hınnıakla iki kerte daha açığa 
alarnk tekrar 12.500 yardaya 
ibliğ etti. Bu müddet t>.snasın 
da muharebe en şOO;t safhası
na girmişti . 

Her iki taraf ta. isa.beUel' 
istihsal ediyorlaxea. da an
laşıldığına göre İngilis ge
mileri dah& as mütessir ol· 
ms.ktaydılar. Amiral (Stur
dee) malik oldui(u fail< sür'at
le menzili i.tediği gibi muha
faza. ec~iyor, 5,9 pusluk Al· 
man toplarının mermileri ga
yei menaillerinde olan hedefe 
icrayı tesir edemiyordu. 

(Gnayzeııav) bir meyil ~ 
etti. Beş dakilrn sonra da mu· 
teaddit yer.lerinden yanmakta 
ve a.tef;li gevşemekte olan 
(Schanıhonıt) un ilçüncü hır 
ca.aı bir mermi milsademesile 
d1i9tti. 

Bu aralık S. S.15 te dnpwnm 
milı.n.anaati o derece m~
tı bai• olmağıL ba,ıaAı Jı:j mıi
ral ( Sturdee) harice doğnı 
vo rüzgar iistllne tun 18 
kerte döndü. Bundan mak· 
sat ctıımandan lrurtulmak idi. 
Şhnd! İngilWer önde (İnfilk
ııilbll) oldıığlı halde mulı:aml 
rot.aya. aeyrediyorlıırdı. Bu 
sefine ill< defa olaralı: hede
fini vıu:ihan giinııeğe ve da
ha sıhh&tle at1!9 etmt>ğe be.ş
lamıııtı. Fakat ~ daltika 
sonra. ve İngili:de.r düşmanla 
borda hiza.sına relince amiral 
(Sturdee) iki gemisiyle dilş· 
maıı'll dilmen llllytından ayla· 
n bir vıWyctte geçecelc gibi 
2 kerte iskeleye döndU ve bu 
hareket (İnfilhilbil) i kııınan-
dnn gemisinin Kemre isti.k&

mctinden arka cihette bırak· 
bğıııqan duman ırı i\.n; aBI es· 
ldsi kadar teııa bir ~ aldı. 
Fakat dü.<µn&11a. isabetler 
elin deva.m ediyordu ve 
( Gnayzena v) m meyli o ita.
dar fazlalll.ftı ki : 'l'illi (yar
dımcı) bataryası &rtık topla.- · 
nnı kullanamıya.ca.k hale gel
di ve a~ kesti. 

(Scharnhoret) a gelince gö
riildil~e na"9.ran o daha 
fen& bir halde idi. s. 3.30 da, 
yani İngilis muharebe kuman· 
vazörlerinin Alman kuman· 
dan aefineııi kıç omuzluğu is
tikıı.metin.e geldiği esııada, a.
miral fon (Spee) birdenbire 
16 kerte aancağ:ı. döndil ve 
karayele doğru ııeyw baııla· 
dı. 

Yet liar~ · ·· 
in Be . oenaplan! .. 

~ Yi taruYQr musu-... 
~ille ııahip oı.ıı bir fikir : a~ i ıto.h<>t lıtt'M'0ut olurıtbil· Amiral (Stıırde<>) de hemen fi'liyeye an.etmek fırsatı h&· 
~ynt adanıanıızı hastaıığıır m;~ti. Müteakiben iki ta.rıı.f ta 6 kerte iske• ~,·e döndü; böy- sıl ohnııııtu. Diğer clhetten 

21
Yaret ebneğe gideyim. ".teq kestiler . 1ıece iki tara! muha'>tm da bor- amiral rnt11rcle~J de hasnım.ın 

İngiliz gemilerinin fevka
ni akııa:mıııa bazı ehemmiyet
siz hasarat vaki olmwısa da 
niifıısça zayiat vuJrua gelme
mişti. Mıı.ama.flh toıı<;u için 
a.hval ve şerait pek fena. idi 
Mnlıarnbe kruvazörlerinlıı ~ 
calanndan savrulan kesif du
man kütleleri iki taraf idn 
de gerek mennilerin dii!Jtüğll 
yeri görmeği ve gerek topları 
tevcih cylemeği müşkill kılı
yordu. Bununla beraber İn· 
~i'izlerin 12 pusluk tonla.n 
dii..'<IDan toplarına faikiyetlni o 
derece ibraz etti ki s. 3.10 da 

Alman kumandanı bu ha-· 
reketiyle fngillıı: gmnilerinin 
provasından geçerclt İngiliz 
man~ bomıağa ~
yor gibiydi. F.ier amirallu 
maksadı ba i8e, harelıet cid
den ~ bit" hamle idi. 

(Arıc- varı 

(4rltuı var) l1iııf'--~--Qlı;ll'tS~"jllilııflllı!llllllıfi""'lllilııi~IPllll~~~t-:ıJ"81111ııl,_.~~ ·:iC~~ . ,.. . . . .' .. ,. . -". . 
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Mc'lla, nih 
Allah eı:ıu 
vaffs.k etnıiŞtl. 

Pchli ğııı son ıncrte 
e \ bul y<ırou. Uf 

d =· Adalı Hıılıli daha ~ 
y ~ti. 1 

M anm A~ tıyı ma ct·ı 
11' . b[iyiik .r hiı.dlııe icı Çün· 

· A1:ıhyı daha kimse y. .1 "°7! 
'lşti. Koca Yusuı , Filibeli 

?!a -a. Ah"'letlcr, Rili: er hep 
M dan bir aşağı kalr.f"r dc.-1 
il' kti. 

• •• 
ı,· ~. da eş tutm bru;.\ 1 

reeen K'lr Yusuf gibi pehlivan 
1ar E:ı:l tlc e ereştaı ı;oım 
bi • tiirliı birle lerihl yeneme • 
J:!. 

in g~ i bu, pelı.ıvırnlar ak 
~ c' l 1"hın ,, beraber aynı. 

l..rd Y i. P nal' gtt:reşi· 
~ 'ibi Çolak J. olla. 

,.. k "' 1 .. 

o u. & ,, eşraf 
l'vıvh=nıı 

ya t r d v. ı>tmi ·~• 
E im il"1" de A ıl= ta. -

nı.fta:-!a ı r out rdı. On!ıtr, 
d J:"•n ı.... hata,}2. ;;raeı '1 ;ı. 

kani i'1i' r.. Yollıııın A.d lı~-ı 
·ı u etm sine imkan o~ 

• rı iddia edi} orlardı. 
E "r.ıo f ve İı\am ~·· 

11.lD M ·ı~ ue iddialt bir ~ 
y~ karar verdiler. 

Ve bu ka rarı.a.nnı !olla b · 
d. k n-~re ihtiyar a 

:.ır ett;•ıır l~··'la ve ~ba 
h:ın ::.abvehan "ob. ıdller. 
Caai!ll", F .• dimcllkrı"' l«Jannı 
oli ya bild"rdi: 
- 'olla, Edimcli1 .r yil% altın 

koyu)- , Adalı ile iJdi;ı.lı TII 
hu.ıoud bir güreş istıyarlar, ı:.c 
........ _ 1 ............ 

Molla.; 
- &bama sor, o ne 4'ı2"l!e o

mı yıı.,;=m •• 
Dedi 

üsabakamız 
a kı da 

i i miiııabalı:a-
ınızın son pare ı evvel
ce nl!Ş'ed k hitama ermio 
bulunmaktadır. Şimdi efutla.. 
de bıılun:ın 40 par~yı yanya
na getirer~ heyeti UJDuıni • 
yesinden tek bir J'l5im vücu. 

getirecek ""' bun.ıı 
ııonma kadar gazetemiz 
"müsalıaka meınurluğu,, ad
resine göndereceksin!z. Bu • 
nu doğru olarak yapabilen 
500 olruyucuınma IİBt.e8İlli ev
velce neşrettiğimiz kıymetli 
hediyeleri takdim edeceğiz. ! 

tın ti& • 
du. 

Sinemalarında 

ede 
A 

· daha u az satan ~ 

a aparlı an yaptırdım, s 
d---·~r[arı kaldı. - /f la malı • 

e!fı 

Fansıı Stüdyolarında ~evrilen aoo fılt:'I 

Hubl;.ı .11.ı.wıt c upbe !ll :tldırllii • 4t.a" 
h,:ıy. • n hıll'Jkl romsm 

Cli.11RLES VANE"L-JULE -,.1 
TANIA FEIJOR ve suz ı 

~ { lir..r• ••a .ıı...ıı-Aı~.ALA!dA 
BUGÜN .$ 

1 • PALA Sin mamnda 
Büyü· kom&di filtnini rôr..:celidirler. ~yn~: ~ · ı ımı><ti v" FOX 

Bugün ıı de tcıWW.~i.i'im~atiiiilllllm::!!:!m=ı:ıırnsıt#/1 

- • nn saat ı 1 de tenzHatlı matine 



.• ınıı 

. 
1 

} l.ID1ln • bliittef ik-

__ c c1!rı.~.?,',?.~ .. Y'•d•ı 11c::~~ """'1 taarruz eden oru.--ar L.1-

t 1 'J>tl, su.rat ve manevra. ka- 1 1 acar il..,ri ha- 1 · 
reka ı devam 

ediyor 

" il Eritr dJ a;ın n ital-:J a y~·Lnı hayvan adım.ile ol-
a. "IOe dağların da mellllr 

henuw istifaae ed!!IIli 
up ordUS'.mu ıterek ve-

.. de esır edo;rek geniş hır 
' , . ı elde etti ve mutteti.k or-

dulan ayırdı. 
du BelÇlkaya ilcrtiyen Alınan or
~11 da, sol Ylllllllln Fransız or-
. u 1.ara.foıdan ta.'>dit OOJ.Jı:ıı&

sıne ehemmiyet vermıyerek ık1 
kuvvetli ordu &ra."Una gınruŞ 
Du ' erk istikametinde yarma:.: 
nı ba~ ı. Belçik:ıclakl 
vafl'aldyl'tıni, S cı.ın uzenn ~u
c llUba doı;rtı SllrkJna. ta.ki ueı:ı 
m m.. P et-

Ba!kaıılarda, müttefikler ara
s., ' .J. bır kıuıı.aıı<la m unaseoet 
v.- \'a.L'ietı 'C rcuuye A · 
d ' ·il unan ort:Su, wı)'lL " =.le 1t.n.ı 
karşısu:_. k""--· yan11r 
y ....., <ını&ııca. sava., uı 

11 0.rdu0uııun .M:ıı.ked 
cephe~ ayır k . onyo. 
fınuı.n ve ln ·1.ız uvvetın z;ı.. 
va.:ciyc . gı oı ı.:...uııu.ıı da 
ed r l:>el .:uı ıncLilı ıs ••• ade 
hır . ' anut t :ikametine<! ue 
y ~arma Y 'l"nı~ ve bır kı.iıUD 

· tı n oı_:lusu.ııı ıına .ııuvvetle
nııuı uu.,~na aı.mı tır 

ıı . 
k' ~ı.a kuvvctıer arasında

' ~~s ~t~ bu andıı t..'\yın etmek 
mu.,ıt.ildur. Aı: . ,. 
,.. B 1 . • • erı..<ır
~· u ı;aııatar.Jan harcltete ·e-
~t~n kuvvcll· n,, 29 tum,u.fen 
dl\ s(;~lııııdugıum Si; nutkun
sc •iz ını,tır · Yıı;,"V. tavlann 
r 1 gi.ııı ıçmdc ttnuı,ta kuvvet 
~ .. 11r vtt; ,ak ~l:ıı.· . .J.duı. ~t 
aili.:cı r .n l l•··ı k. ki nu.kt.u ~ ~ .,, ı ('l aıı;a-

il-inl, ~"' "'·".ll:llllll ra ge!L e 
tı men r ....,..,..., h. ttın> birka<, 

. 'll u ak bı o ı rıı.· !t:rdır ( . ı ı uu -..u ~ı.. nnda ~ ıı •ş ~kya sınırla.
r1· alııı ' c:;as,. bır rnucbı l.c-r 

·, nı hsı meydaııdachr 
. ı ı.uın~ya ve BUJ rı ,. . 
1
' r;,.Jik ıı.ç taratır-..,an e~ 11 !~1 
rumış oı ı '.lugosı.,v re 
b:..acı un.;ıu• •m d ...... 1 • yu k ı,..,ır ı· ı yap 
l'k t':1 g1.o~cer~lt erı l'•ıda.mı.ts12-
ı Yll:nmu:m r:ı w esti !>ırb ya. 
torrakl:ınna aı :ı.;ı:.uş Lıı· ~azıyet 
anctmeıcted •· ı •t ,., .. ,. t 1 a,.,'la j· "' .. a, .a.·.ışın zap 

' , t.onra n ~'ıdı ,. ınıu-uı 
uı::ıntadır. Bu orı.ı~ B 1 _ 

grad 117. . ~ y'.ız.tım, t .. , l 
A:. ıl y,,,. 1 • • .ı.l 

blly'"ı. k""" . < · n, eniiz 
ı ı " . un .. tı<nlc b r mey 
nu~artol ~mc girL -:, hi »r 
~-cr·.•O • rp:.üanınıs d ·ı, 
ç.1 · lı.4Cr ıır • 11.-

" l lı do . ı: k J-
t~mıu ı:d.ilr::ekle _ 2'. . ı u 
d•\ l'lo .. 111111\;l, J ıı,ı.• 

" c eyan ect· n lı•ıvUk t · 
d:ııı ın··'· .. . ".: a- mey-

-- • uıe ır valnız lıi 
ty ,flı m:ı.liım:ıt .:c n.i,tır rl 

'\' ugnoh V rı:iık"U i . • 
lıı•ı yolu, ccıı ba d· k~rtu -
<lıwıt:ı lır Ve ·, u lı.r sal
ı ·ıı n_r. ,,;,_ <lır.'l atıı.la bun:ı lm I 

l ~lı · 'i ıa.n ord ı y " ., . 1 u an sa 
• , ~· t·~\' llH e 'ruı:ııet-i hır 'ihti~ 
~ ' b .. • ~ ık me,·-
c • .ı Arr • ti k ' mır ;othıde 
.it • ı· irlil>at u t.ım ordu ik ~ı

,Yaıım ;.Jt !;art.ile 
g ••. - k .... 

,. ı• m\ida.c • Ohezı a-
ı ' lJir lD. ya elverişli o.-1 
c eki _,. aa hattı tesis 

. cı uır, sanıyoruz 1 
'nh · k · 

k ! . eyı ·ıcaltın:ık ve clfuıelt 
mc ıçıu Yun • 
s k ' an ıına ordı•.ı;unun 
ıııııi bf:a' "' 'eyı.ı bütwı cephe
\ıık· "- ;_f~rı :ı.lıp ıı.!m;.yacatıru 
• lll(kı v61't:nec.,z;~ 

Alnıan orıt " · 
t~ı· t t . • usunun, Roma fii-
h .ı anhıııclcn kuvvet .. 'l an1 alaı - · .e ı -
su ' •• .:. ıtilıan ltalyun oıdıı· 
y ""'u:ıs ha.su ett.ktc>n ve 
so':aı:;ltv 0~usile savastılctan 
Ynıı~ Uy\ik ~ısmile İngiliz • 
ıne·· kucqıbtı.1ıne teveccüh et . 

Arı VVetl muhtemeldir. j 
azı ınn'la ti 'k ğu ı·e Sırp " il • ı mal zorlu-
~ ?rdusunıın hrnü::: ta
ord un:ı •Ymı ".'8Zi.Yeti A iman 
bın- ~ı h:ırcketc mec 
rek tı . inı zaımediyorwı: lla-
dlt-. n ıalı.işa.fına itiraz zıı.ruri-1 

M -· 1 aarif Matbaası· 
nın akli 

Ankara 1., '1' 
nc~ı'tl~n~·ı · - d~fonla) - Se 
'll>4lkte ı 1 naklı l.ısavvur ed"l . ':.an es i J)eyJ • 1 

dı~ı Maıu-ır ınatbaaı; et ''I!- şuu
IDüııdeki hatta . ının onu • .....,;..:, __ . ı~· ' Aı:ık2 
.. ~ .. uuu:aı k arı t.-ı-~ya 
M:ı.tbmı.nın ı.ID'Ulncam-:-:'"""'n
zırlanmış ve her tih-rbina ha -
teııtin edilıniııtır. u v itı 

Gro-:nJruıdda tesisi 
edılece .. ı ı ~Yyo er 

ka. tııraI~a:ı~2 Öa.a.ı - Anıerı. 
leıt tesis edilm rocnlandd;ı ils-1 
buatında b.. J"k i Anıerıltrın mat 

. uy bır intiba hu 1 
l!\~e getırm_ıştlr. BugUnkü ~ • 
lıeiıtr A.me-rikıınııı bu ;eni il : 1 

karukolwıuıı ehenımı7c•i!\İ tebr'. ı 
~ ,etUrmektedirlcr. il !Wıı.·e~ 

n ııu tcııt"bbıısü ın<'mlekct • 
h7'" tar• fııııla t ·vib ı:X 'm ~ 
dır. llu.tti. ' . ~·ı r bi' l'11t .... ... lr< e-

t anı ıni' dafr...: ~ı W.kvı· e ınc ye 
... et ~l bu!ııyor _ 

1 

a v n rs·rı ri 41 bin 
lı e i şı kişi 

Budapeşte, 12 (a a.) -Maca.r Lol'dra., 12 (a.'1-) Nazı Londra, 12 (a . .ı..) - Harbiye 

r a.junsı. bı.Jiriyc.r. 1 par+hn'2l. reııni yül:...ek şa ı- nezar~. n t.ebligi: 
l'erşe be g ü öğk'!('I) sonra ,Yctlerı Balkan'ardaln vaı:iyetm Libyacl;ı. KuvveUerimiz Toi>-

6 Lrp tay; ... t~i hcıcbıva hu - ktndi'~rıni Büyuk Brit. nya. - ruk'ungarbiııı.leuc.1ın.:ınkuvvct-
<B•• b•afı ı inci anfoi•l d:ıı.I şclınne lıürwn etm -dr. I nuı i~ l'isJ i~i ı yapıl.rı:ıış o.l~n :erile temastadır. 

ancak Yııgoslavyanın cenubu Keleblya ana demir yolu hattı plınları tel:. iile mecbur ettıği- fü-itrode: Mu.;;ı.varun zaptnu 
garbu:..nde b&.ı:ı bölgelerde kendi üzcrimkdır. Bidayeti c yüksckt~ıı ııı fıU;:<li aşa,;;1 yııkan resmi k.ı.<!.ır !ınan eı;ır · dedi 41.000 
ı:uıe ıtlltıyaçlaruu teının etme- uçan tAyyareler lıılahare alçak -' t r su 'te açıkça biluilT' ''te- dır. Eı:.u..ıı ı.ourı i subay. H.000 
len kabı! bulunan Yu;; ıs!t.ıv k ·v tan uçarak ş · .rin sohtık ve mey c.ırler. Roma na, y ~ı bu L<ti • ı. • alyan, 2ti.OW i de ıuııstcmlE>
vetlerile müttefik kuvvet.erin danl:ınn 'ı ı:. vil haılrı ı~itrıılyöz Uı~rı pek yakın ok r lt göster ·: ke askeridir. 
birlct'llleleriııe ıııiıni olmağa ug- a.teşino tutmu~ 1 arı.lır. 13 a:",.1· 1

1 m şci. ı:; ıım:e, b "'m J:icrlm Hı:ıc§wtanda: A<lfaababadan 
raşa.c-.klard:r. Bu askeri hare - yaralı vardır. Tayyareler Gara den bi, ı· .. li ine g< re, aıırak h<l.!'L:~et eden l:uvvct erinıiz ric-
ketlerin ehcmmi"eti kolayca ve da. hiic '·n de:-ek iki lokomotiifl İııg·uz 111 !l Yuw• ta c• ve at etmekte otan düşmanı ıııiıte- 1 çok s:ı.rih bir surette a~ılabi- vahim lıas· ra uğratmı~lıı.rdır. Afr ıt ı • °'n . madiyen hırı).ılanrnktadır. Adiıı-
lir. YaL'llZ iki taraftıan bu hare- İki Sırı-· Laysares! Tolna vila- ra<•r ki 1ngi!tet"eye doğrudan abat~da 5.cull < ·r alınmıştır. 
ketlere ~k etmekte olan kuv yetimle f oeles ci ·ar!!' la yere doğruya •aa, nu , .escı ycnı- Habet;is ::ı:ıd:ıkl İt:ıl)'anlann 
vetıer hakkında bittabi hiçbir inmişlerdir. MilretlC'bat enterne 

1 

ı 'n • t'·i" c• il b ıec~ktır. . :ü.,, ... ul nzi;f'ti j 
malfımat verilmemektedir. edilin'. r. ln;:-iliz T2.yy~l rin1n Akınbn AJis. Ao .lıa, 12 ta.a.) - Re-

Londruya Yugosla.vyanın va • il:! iltti lııı.rekStı Loıı1rıı, 12 (a.a.) - Perecm· utcr aJ:ınsıııın hususi muhabiri 1 
ziyeti b:ıklınıda gelen ru;;cr ha- Budapes 12 ( .a l - Macar bc~·i c· m ya !ıağ'.,yan gece İr.: bUd,nyor: 1 ber:ere göre g nemi Simoviç hü kıtala..'"1 Tr c nan mw.J.ıedesile ta- gıliz , :. ;ırfil.'llan tıı.yyarclcn İngiliz ve lmparatorlıık kuv : , 
k'lmeti, Alm:ınbnıı Hırvatis - yin edilen hudutları geçrck dün t'lı->.f,, ,lan yarılan hücumlar vet !'i Habaş vatanperverlen 
tanda. istililii.l ilan etttrmek ve - t 1 de Horgos nahiy :ıe hakkında, İngiliz hava nezareti· tıırafı2ı~an işgal l 1 im şehirle-! 
Macarları harbe sokmak gibi varmışlar ve ~:.:a"adka istikanıe nin ist-u:ırat · -vo.si, aşa<;1doki riıı d11i1ııda kalan b\ıtüıı nuntA- 1 

vücuds getirdikleri ihtilatlara tinde ileri lıarekeUerine devam taföi!atı vermektedir: kalardaki 1talyanlar yerlilerin 
rağmen, h:ırlıe devam etmcğs etmişlerdir. Dusseldorf'da, [elırin enclüst- int'kam tcşcbbüslcrıııP karşı kcn j 
en kat'ı bir surette azmetmiş bu Mlu-Jr l'fSml tebliği ti rnaha Ue!erinde birçol: yüksek Lil~ı-iııi müı!af0a ctm ·'ttcdırlcr. 
lunma.ktadır. Almanl:ırın, elde Budapeote, 12 (a.a.) - Ma - infilak boırıb:ı.sınuı pathuıi(ı mü Ceııuı ·Afrika kuvvetlerine men 

1 bııluıı:ın dclüı1den de ıınlaşılaca- car genel kurmayının dün ak - §3.hcde edil!ııiş \'e etrcümclı r~t- sup z; hl. otomobiller Adis - A
ğı Ü?.('rc, geçen ilkbahardaki şanı saat 22 de neşrettiği tcb • lıyan şidd:.:lli infilaklırla bir ba babaya 100 kilomı;tıe mesafede! 
1-'lauders mıı.harebed manevra- !iğ: yük fabrik.ı, tahrip o!..:=u.ıtur. bıılım«n Aınlıodakı İt,zy.,.d;ın 
1 rını Balk:ınlarda da tekrar el· Macar kıtaları 11 nisanda ken Bı-e:;t'de Alnı:ın &hamhorst kıırtarmağa gitmiş, paniğe uğ-
mek istedik!, ri >anl:ı.~ınakta ise diler i!lc tayin edilen hedeflere ve Gneiııenan mııhar~be kru\'a· 1 rıya'l 140 ftaly:ını himayelerine 
d~ bu manevrnl:ır muvaffaki • her tarafta varnııclardır. Di;.s • z5rlerine y-.. pılan hücum esnasın a ı.-ak dönınil.~lcrdfr. Bunlar a
yctsizliğe m:ılıkfuo görünmekte- ıruı.n roı1ı:ııvcmet gÖ!'termiş _ ı da. gemileı·in zırh.mı de!mak i- rasınd;ı g kadın \'e 6 ccıculı: ·ar- I 
dir, dir. B:ızı _tilık inılarda bu mu- çin hususi surette imal olun - ı dır. Çocuklar esasen dolu bulu·, 

Yonıııı resmi ~ kavemet ~nııdanP c'""!' tur. muş bomb:ıl:ır kuEanılınıştır. ı n:ı r-rhlı otomobillere konul ·' 
Atina, 12 (a.a.ı - Yunan or· MM'&!' hül<tml"tinln lıir kararı Bı >st'de, birbi ikı ı;. :ıt siirr. k mu tur. Erkekler 16 lta.l}ıın 

d• ·ı baş kumandanlığının nün Budapeştc, 12 (c..;ı,,) - YF"l üzere gece y:..ıısmdan biraz ev- lmr•ywun:ı yertc1t.irilıni0'c ılir. 
ak•a.m nc.'!l'edilen 169 numara - recmi kaynaklan W!dirilmistir: ve! ve dil$""i tı.ıkribcıı snst 4 de Du kamyoıılardan bir kacı yülda 
lı tc!ı!iği: j Yugo~l:ıvvanııı dtlğılm3s1 ii7.e- iki hlıeum yapılmı.~tır. Hasaı·lar oozu!Juğ'ıından bunları terket -

1 - Uanastır mınl.akasından rine, kendisile aktedilmi~ olan yapılıınş 0lı.!11gu mu!ıa.ltkaktır. \ ınek roecbı:riyeli hasıl olmı•ştur._ 
ıı;clen Alınan motllrlü ımsurları, bütün muahC'Clckr, mer'iyetUıi İki korsan geınişi gözükmekte i- o 7,,_,mun İtalyanlar hiivük bir 
1-"l rına mıntak, sında la talan • ı kaybctmek!Prlir. B"1h3.Esa Ma • di. Bu gemiler, birçok defa bom koı·km-,1 kapılarak zırhlı of o • 
mı Ja 1.cmıısa gelmişlerdir. car - Yugoslav mııalıed ıne ["e ba salvoları ile çerçevelenmiş • mobill~re cebren biıım~k hte • 

2 - Arnavutluk oe~hesinde, lince, Sırplar bu ır.ınılıcdeyi a;n tir. mi.şlerdir. J'ı.!Urettebat tnban~a!n-
malıdut malııyette ket<if kolları günlerde """~en bir kaç defa ih Eoınbardnnan servisine ma<ı· rile İtalyanları tehdit mechııri · 
ve topım faaliyeti olınırntur. 1 liı.l etrn;sıerdir. sup tayyarcleriıno.z, &rdeı:.ux ci y~ti!'dc kalmıstır. Bam yerl:'roe 

Pireye biva hikan1u -. r. varında Herignac tayyare mey- y~rli bı.lkırı intikam .te7.abur "iı 
Ali , 12 (a.a.) - Umt!mi nı m · .,bı;_Je e<lerı Dııily Trle ·ı daruna lıi.cunı ctınd: sureciie, arasından himaye edılerel: ~~-

cmnıyr·t n·--•• ta-'mil•n gı;oph, gaz yaşı ve kan., vade- Atla.ntik muhareba01"ndı. yeni - l -'-! t 
=-t-u nu • d B CI -•· ·ıUn ~ - .. ı.r;ı talyanlar ve zı.~" ı o o · 

dün ıı.ım:-.m n~redilrn tebliğ: t eı; t · kıınw..ıı sdzlc:>rini ha· d~n faal bir rol oynamışlardır. :rıobilletr nihayet Adısabalx\ya, 
A mı ta~ıu.,,,teri <ifln gece ıı '1 nıa ta ve s"z!erine söyle Bıı tayyare meydanı, gemi kn- ard 

Pire ıl"ın\.akn>:ına hirbirini takip d!'F';amk etm«1<tedir fildcrimize hücum etmek n· Al-
1 

v ~müf~e de Derba &r .; 
ed 115 ~-•~a halind ı1u··"uın et a ııt, hiıdi!,elerin 1\hakkii · maıı deni••ltıln, rına rehberlik • 1 · d·ı ""'..., ' .. ıt d t-- ~ ha .a girerek alel:ıc!' ~ ın a c ı -
migJ r:lir. Akın dSı-t 8 t sür- n" a ın a kalmamak. illl>iliz yapmllk için çok defa lrnrekete mi.~ bh· kalede yerliler tarafın
ın"; lh-. D" 40 tav-.{llrel~ri ~i:ktıııın an'a:ıevi karakt.-ri i<-a geçen dürt motorlu uzun rr.csa- dıı.ıı muh&""ra edilen ve el~ıin- ı 
bo::7'',~r a'mış ve ınuhtefü ver 'dır. Ma· fih, dU.. ıanın ayni fe 'rockcwulf bombardıman ley de küUiyetii milhimmat bttlwıan 
ı:. e ı:ı:a "11 !lükmllı;lerdir. İki ki- zamanda B..Jkaı:ılıı.rda \"" J,ib · yarelerinin csas ussünü teakil el. 400 İtalyanı kurtarmU<tı.r. ı 
cıık y·-ırın rıkm•ss:ı ela derlıal yada stratejk vaziyN ter:ı.zısi- mekt~dir. Bu tayy&re- meydanı· 1., ."li>:l<:'r Ad's. Ahllbaya ı;r. 1 O"ııd;; 1 .'·ıımı··, 'ı"ır B' 1 d.. I ni aleyniınl;:e çeviten bcldenil - nm üzerinde gözüken ilk tayyare dı.k'"··n sonnı. ..,.hrı·n har taı~. fı .... ı • .ııtr "UÇ UŞ '" ~ ~-. " .. ,,,_ 
ına~ tayyarCl,i projekWr mcv _ miyen mııvaffakiyetıcr elde el • miz. hareket yo!lanııa ve ayni HabeA, Yuvan. İngiliz ve miit . 1 

zileri:ıe ve •:ı ·r hava el fi ·ası .1 ti,Tôd idıliıı ev•emek yaıılış olur. zamanda t°dyyare nı<'ydanınııı t~f;k devlet ıe,.;n ba •rrıı.l<laı ılc d·)·, 
t:.larına. mı·ıı·aly"• nte·.ı· n~-,=·. Nihai ııeUc için kat'i hiç bir cenup kısmında bıılıınan hs.ıtcar Ş 1 1 'k' d • 

Uo n .~~~" o natılmı?tır. C ıre la im 3 nın 
la hi.• hir ncti~c elrle ed rnc . şey kenıl.i•ini göstcrn,emi" ir \'0 la.ra ve digeı· binclarıı. t:ıın is:ı.· trnesinde i•ıııoe•ator Haile SelİI· 
mi,J~rı:lir. Çok pike yo•Jan cligrr kayb~dılcıılerin hi~ bi•isi geri tx-tlcr kaydetmiştir. llaııgarlar. ~iyenin b ·~ Yl yü'coollT'c"<ted· ! 

hazı Jüsrnan favu-.ıı·cl ; ile alı=z dcı';ildir. Bu de- da yangınlar çıkmış ve bıı bina- . t h k 1 b 
( ',. melı:tir ki Umit eyledi"'. imiz cıa. laı· o derece çabuk bir suretle Habcşlıler ıııe:,u çe re •r ~ ay; 
:tiı.la,ı .. va bir bııruk mil me- h .. ~~-•- b' " h b' rngı st"_n-ediyorlar . 

ıı:üedc küGül< bir 'vapura hü- a uru~ suı°'"::"" ır mu. arebe ya.-:ımı~tır l'i 1raz sonra aneak AfTilcıda ba~a falyfltl 
cum etro· ertlir. Vapıı:run mü .ı yapacp..g•z. Duşmana ge!ınce, o r-elik iske!etlerı kalııııs ;·e bu va- Londr''· 12 (a.u.) _ Ha\':&. 
rett<'batı kurt..'\rllmıştır. 1 pek iyı biliyor ki Balkanlıırı ta- ziyet mürettebatımız tar.J'ından n!'zaretinın istihbarat ııerviııi bil 

'hvy l'O dafi hatarvala.nmız mamiyle istila etse bile, gr>nc 1 sarih 8urette görülmUştiiı-. Bıın dirivor ! 
ilı:i d~ n tıwya....Uıi Rlev'or daıma, hırsına geın vuran bil- dan sonra, tayyarekrimiz, hü • Bİ-itanya ve A.vustralya ıı.va, 
i ·mde dü ünnii.•leıdir. l'ciiMlÜ yük mania ile kanı.taşmak mec- cumlarını diğer harıwırlar ÜZl'- kuvvetleri bütün bu halta zar-, 
b;~ tavy:ırcııin de denize düstü- bunyctir.rle buhın:ıcn~:tır. Bu bü rinde teksif etmişlerdir. Bom • fındl Sirenaik'te büyük bir fa •. 
ıfü 1Lnlru;ılıxııst1r. Lkoı ntc de yiik mania, İngiliz mllletiuin bardıman tAyyarelerimiziıı mı • aliyet göstermektedir. Di~an 
bir bomba düşmüşse de hasar a~i ve İngiliz deniz faikiyeti • l mıncusu tayyın·e m~yd:ınını ter- hava muharebelerinde çok Ltı· 
vuk•ıa gelmem.istir tıısanca da dır. Çok şayanı menınunivettir kederken, birçok bina, alevler yill: zayiat vermi\ılir. Bir Avus· 
ı:aviat olmarnıRtır. 

1 
ki İtalyan şa.rkt Afrika im anı- için•le bıılıınmakta idi. tralva avcı filosu ılti günlük mu 

Ati-· rady~"nun ~.-·v-"- torluğu eliınizıiedir ve Mısır te- - -._-cc h ·bel "oında 18 'iman' 
- v~ ~~·J- . k . are er e.·.m_·~. .. . • ...... ,. 

Atina, 12 (a.a..) _ Atinu rad- ~~nat altında<•ır. Ba$km:;aııdan 1 ~u haberin pe · mııha1.• ,;R1•. '·'rh- tayyarcgi duşurmuştür. Aynı fı 

1 
yo~u. h&rekat hakkıııda demiş- ı.gın Lıbvadakı Alman hııcumu- gunu \'6 maksada _ınu.ııtenıd se- lo düı,maııı yerde de vurmuş ve 
tir ki: ntl karın ko~~~}~in İngiliz kay! beplerle verıldigını bey na me-ı bir akınJa iki ıJB.kliye tayyare-

llarbin aleyh~ki safhasının naklannın 1'~'~ 1 "'' ~tam it:ma· zunuz. . sini tahrip eylemietir. Bu filo 
de~- ettı'ı;;,,e db'"let eder hl~ dı \'ardır. B·ıtun diger -.-telcr Bu mıntAk:tıiakı YlL'l"M kn•>- ik' ·- k ... ,tmi~t'ır ·- .,... ,..,. ~ d d h ,..~ yalnız ı .,,yyare ay"" -. . 
hir şey yoktur. . en_ a a.bedbin olau Daily Ma- vetleri bu miktardan çok daha Bombardıman tayyareleri daha 

Boyunduruk'.an altına alınağa ıl dıyor kı: az idi. Esasen bın.crce n ... r, az faaliyet g<>ı,-term.işlerdir. 7 ~ 
tcşehbUs ettikleri kürük bir Bir taraftnn Libyavı kavbt•t· \'aktile çe!ül~ı-ck serbest Yu - sanda 5 tayyare Agı...Jabyıı. cı-. 
memlc:k~tin I·alıramanc& nıııka- meı-:ıiz ~ııh'~"'Pl~ir. ~!kanlar- nan topraklaruıa geç'.l'Lqlerdir. 1 vuınd:ı zırh!ı otomobil ve Kam·• 
mcti karşısında Alınan ve İta!- d_akı ;-azıyetc ı.-,aımce, b•z oraya Bu mıntakada fa.:ılıyctte Lu- yon tahaşşiitlerini bombalanıı~ -ı 
yan mücte\'llieriıı planlarının ıııy:ısı ve "''ı.nevi sebepler do . ıur,a.ı:ı Yunan kuvvetleri dümıı· tır. Bıı otomobil ve kanıyonla.r-
m.uva.ffakiyetai~li"e .. -"<-aclığı go" lay:~ile gittik. İmki\nsız luı.le run takdirine layık bir sı.:..Ctte . b - tam iııabetler I 

h '''" ge'e'l >1 '1rılara sapl·'nmaınalıdıı· vazif~'erıni yapnn•J•ı-'·r. Bıı aaıı !ı' ~oguna · .. ··• rillmektcclir. Müstevlilr>rin teb . • ~ ~ -.... ~ · UJ knyded'.luıiştir. Aynı guıı ogle • 
liğleri, artık şaşaalı d$ldir. t. \'e ege!' bövı., hir vr:v.iyet orta.ya kuvvetlerin kıvas k bul etmez den sonra' bir iniş saha,,;ııı•la. bu 
talyanbr, Yıınaıııııanrı mıhladı- geliroe. lıiikfmıet, bunu ces:tret Cl!sardleri kar ında ~ iille ha.- !urum bir Alman bombardıman 
~ c~phel~ri üzcnnde hi~ bir şey ve hasirdle knr"ılamalır!ır. [ !ind~ taarnıı eden etrnf1 de- tayyaresi tam isabet yiyerek a
bıldırememektediı·. Geçen her Falı.at. na;ıv T<'leıtrarılıın te . mirle kaplı clü.~ma•ı, d'.iıt flin leş almıştır. Diğer üç l:ıyyare 
gün, 'ugns!ftvyn.ya. kuvvetleri- b:ırlız ellırdi·0i gibı, nıuhasaına.i hayret ve ka!l i;;inde k:.lnctR· de hasara uğratılınır,lır. 
ni tanziu etı?ıek w• Alman hava ta Y~"ıı,, b'le ot 0 a idik, ~ene ~ev 1 tır. Bu kın'\'· t:rr Yug,nslm·Ia ' - Ertesi gün, bu beş Britaııya . 
1 uvvetıe~iniıı ani hücu..-ııhrı ı'le ~PMe,l;m ,-e fiitur getirmeden' rın ricali dolayısilc crnahları t , M""W'ııiu batı C{)J]U ' 

ı IU.avenıet edı--,ktı·k. ll•, lb,.kı· b.'.·denbire cık ka]dım '"' ı"rti- ayyaresı ~, . . • ı ınkıt:ııı umyan t~'<ilatı ele al- . " - .... - lııına iki akın daha yapıuııılar • 
ınah ınkiuııl'ı vermektedir. r;tlnız da_ d" •i'i7.. ("!f'n eıl.ekı. •c- b;ı.tları kesildiği için tcrlim ol- dır. Bir pilot, Alman ııaldiye 
lur;il.U; ı;~~t.elerinin müt·•-•-,.. cı ınilttef,k!Prd"n h~ ·ka. mııkad ""'01 ~r'lır. vesaitine darbeler indird.i~üıi 

...aw;~, der lı bıı mi'c-ı<Hevc b: "Jı b:ı .1 Seli•'· lim'Ulın>Jt hlır'lıi ·••nnet-·-•·tedir. 1 
Landra, 12 la..a..) - lıistakil l \ 'k h • . 1? ( ) n 1 - ~ 

Ft una , ıneı, a irleNik cevlct - .-..tın~. ~ a.a. - .ıı y Tt>- 7 nı'saııda ·yru· filoy" n\ensup 
' 'R!'-•z ajansı bildinyor ı · '-l"k" t · ı " t · · h b' · ~ -

I . ,., ,, ı ımı· ''Hn ve millcti.1 in .rrraı:ı- gaze esının mu a ırı bı"r g>"'p M~cilidakı· Salt-ft• cı'-..oııJra, matbuatı, askeri ha- · t"k ~ ..,,.. ' .---
he 1 d gı, 1 urta.ıı scmpaticine !!Ü- Y=YO" "arıııda ı·kı' A'···ıı J;afil='ina nl-r.cr m meywı.ivet g&terıuek ·1 bil" " ''t A •-- • y • LUlil ~ ~ l.edır ' veu e ı.r. Brı anya, vııs.,, .... y• ""' u c,aktAn uçarak hiicum etmiştir. 

D ı Yunanis "H tn •"iz ku\w-Ue- nan ;,;,t:lıhiim kıt:ı!nn Selüniki Bumbu•dımaıı tayyarel~n· Tm . 
aıl Mail ""'7·'tcsi, lı•~-- '--. · k ı · ede ı J" ~ ~ ı .,_ ·"'UU<AA 11 OJ1ltı.ıı 1 tahl.ıv n evvl'.'. · ı.ı i• ın sus . !eşili yolu üzerinde b:r 

i~~tın~~t~~yetl ~yle Londra, 12 ( a.a.) - L< .-ıdrn- 1 istu'ide edil mez lıııle !ı.oym~ co!! nakliye '-::,.;ıtalanııa ve zırh 
.. nın "aLihiyctli m" hfil~" ıc bil· la."llır. Bcr :ıv:ı. c · :m• i :1'.alı • ıı otomobillere hücum etıni~l~r- , 
.ru.emlekct, Akdı-.ııiz ın.uıtaka • d'"ilctr;iııe gfüe, Yıwa1" • . .ı:ı.ld metc değen he.r şey, v~ni tele- j 

skaıııda vııkua gelen hfı.diselere, Britıııva ordııwnıııı kuınoııdon- fon. elcktr; '· lıavc. ızı t. sisa - di~fezkilı· .bafta. zarfında cem'an 
. yıtmz \'C ~a!'tsız ol:ıı·•1< ve biç '•g"ı ,. rd ı b ı·ı ı · ll k" b • ~ c nı ı unan o u rı :ı.şl:uın:ın ı e ae::ııryo ·ın "" o&> ·o!ı - 30 tayyare tahrip ~dilmiştir. 
ır şey gizlcllli!ğe ~alışmıyarak, ıhnı gener~I Parın" s ııu cl-ıre- ı{ileri berha,·:ı. ccti7n,isti• Bli ._._. 

~n""ı dıırma:a bzınlı• füılıf'r- sir.ı!e gcıı·'rnl H nry M 'l"ııd t.ün "emiler lin:w."da:ı n;.;tık . rlijicr demir yolıı uıalıomcsl AJ. 
er az ulm~kl., br-rahcr in&'l.nın Wi~4.;.'" 'ifa C'bnE-"kted'r. tan ;:o,1ra ist ' n ft:r-1eri ··ıa 1:.ı.l".ı.tl nıuvı.saı· ".,nd-1-! bir 
~ ıp bite'.'li "'MCSi ?ÜÇ dı."'ildir. !Asir tlii :a Yu a• ııiı;;temll bir · ·r •' b'' li . kaç saat önce l<aldınbıuş bıılu· 
•. u.k:ı-t bütihı b..,bnle" fen~ ,ıe- Atina 12 (aa.) - tina a._iaı:.- man tesıııa•mı do.'< 'l ., _ı ı ,.ı . :W.~kim ~f. r. i ıı· 
~ildır Hu suretle, Amerikan Rı bikl •iyor: garla"! t:ı.bri'l "' I ' iilC'l vcy varı.: -~n 
\a.M nn b. vUk iimiUcr doğıır- Em t.ı radyoları irtibatları fit\klar oU u · ·ı, • Btı~ :ı:- u'·.,· · ~-···.· i 
~k~dır .• Bu iyi _haberin nasıl k~ ıı w· A.k 00s•ın şarkında tir F,.."'01 ı.I '"!".llln ı;omm- başardıktan sonra Wiclen Lt:ı-

• ..... Jı':'l tJı.luııin o!ım bilir. t,..,ı ~ " Vı " kıı lerinin cUS!l tını •' '!.lll r "rin ci ·ı r ct-n ·- \ · .r. Al ...... r ı;ir 
. Butii gazeteler gibi luı.be!"le- 80.000 kişiden fazla o!dı•ğnna varn a ;:ı!'f. ' rı mı pat . dik _ri :ı:aman Selinik artık bir. 

nn ili :ı:nuuiyet verici olmadığı- dair ha !er ne.retm~ir. laını.,t·r. 13üt"..ın lok'lmotiflt:T ve harabe halinde bulunuYOrdu. I 

ıs:ıyta : 5 
-· s 

~o v 
ord 

~ı 
( Ba.ı tarafı 1 inci uyfad•) 

Nazi!eıin şiddetli bomb:ırdı • 
maııına, r.ı.ğmeu Yugoslavlar İn-: 
gilız takviye kıtalanırn geyıne- · 
sini tenıın ıçin Manastır eıvann- · 
da açık bir koridor bulundurma.
ğıı. ı;ayr~t eLmektedi.>ier. 

Hillen don dolayJ;Sile mtl?ıaka
Iat güçli.ıklc yapılmak~ r. 

Ayni muh.ılıir, Yugo lavl:ırın 
gelecel: Amerikan ve lngiliz yar . 
dıınına çok oiivendikleriı:.ı.i ilıi.ve 
etmckted,r. ! 

Dıger clhetten Yugoslav ce ·' 
mıp ordusu Arnavutiukt:ıki ileri' 
hareketine devam etme.Jı:tedir. 
Teeyyüd etrruyen blr habere gö , 
re Yugoslavlar Arnııvutlukta 
milhim bir liman olan Drac'ı iıt
gal etmi.;;lerdir. 

l.'ugosl:ı.v li39vetllinin nııt&tl 
Yugoslavyada bir malıal, 12 

(ıı.a.) - Yu.;osi.ıv bnı;\'<!ltili ge 
neral Simoviç, uınınni karnrga
hL-ıdaıı r:lliyo ile a<-.ı.ğıJaki nut
ku söylcnıiştlr: 

- Almanyanın bize meşru 
hiçbir se p olmadan lahmıl et
tiği bu harpte, karşımıı.da kı· 
y.u kııLul etmiyecck der.:cede 
daha ltm'Velli ve adc~ ~ıa. I 
fıik bir düşman bulundngunu 
müdrikiz. 

l~ak:ıt milletimizin manevi 
kuvvetine, ordlllDı.ızun lruJretı • 
ne, Alınan tcc.n uzun.;.n lı= n 
a:-ıfesinde aktolunan huE..;.51 bir 
p:ı.l;:tla baflı !Julwıdu.;ımıw: So\' 
yüler Biı l.'ğiıirıı cı::;ısUuğ".ına., ln
giltere ve Amerikanı..rı vadettiği 
teknik ve maddi yardıma itima
dııııız vanlır. 

Seti surette ilk Aln:ıan muvef 
fakiyetleri vukua gclelıiLir. Fa· 
kat ·bunlar, bizim ctsaretimizi 
kıracak mahiyette dı·ğildır Al · 
ruanlar, ~ili adet fru:dye~i. saye· ı 
sin® degıl, fakd h:u-p il ıı et- j 
medc.n yaptık!a...--ı hü · •n :l.ni· 
lığı s:..ye.s.iııde bazı rnuva.Ifaki · 
yct!a elde e<lebilmi ;krdir. 

Kıtalaruruz, düşmanın ilerle
memni durdurmak i in e :ıs nııı· 
harebe hatları Uzero e ·ıadi
dcn tahaş;üt etmekt<ıdir. 1 

\"ulrmda.şlann '.".UZU~i. EO;;Uk; 
kanlılıkları ve cesarelkri ile bü- ı 
tün mamlekette ni.z:.unın m.!lıa- ı 
fru::ıs.ına yarrlım ctı:1ek \'e ıııcm 
Jeketimizin a.sil ga.yn.'llerinin ne- , 
ti aretini temin eylemektedir. 
Vatandaglar, ordunun ıa.rk<ı..: !11 - · 

da knn.-ıık!ık tevlidi için 1ıt1'hlE'· 

lı.f tar~ la dümnanııı (:ıkardığı 
yulruı haberlerden çok ibtinız 
etmelidirler. Bütün meınleke -
tin sikinlcri, bu defa ela vıı · '1.· 
ruıı ~erefi ve refahı için ağ".r daı· 1 
he!crc gururla. lah:ımnıül • tmiş ı 
c,l:ı.n Belı;rad vatandı:l.ı.rıınn 
kahıw:n:ı."1ca hattı h~rcketini, 
keııdıieri için imtisal niiI!lııneı;i 
olar.ık almalıdırlar. 
Bugünklı v:ıziyatin güç o'nıa· 

sm:ı rağmen, haklı davam: ... ·n 
ord!ımH.7.:Un kahrarnnıı lı:'ı ·, · rı, 
kudretli ınüttefikl~riın:ziıı v:ıı ılı 
mının ve milletimizin mfmt,-\'İya· ı 
tıuın sağl:ı.mlığını zaferi temin 
edec<'ğiııe ümidim kal'idir. ı 

Milı•'er onlulıı.rı aıwıuıda ilti8ak 1 

yok ı 
Alina, 12 (a.a.) -· Atina ad-

yosanu:ı bildirılıği_n? görı;. Üs : ı 
kübüı ~im:ıli garb m:ıde şıddetlı 
mı.ilıarelıc C'den Yugoşlav kıta • 
!arı. Almaıılıı.nn .\nıavutluk hu 
dudur.da it:.ıJyanlarla iltim:k pey 
da etm!'tliue mani <>lnıu~tw'. 

• .'\. 
1n1an zu.yiatı n.~11· 

.t.tiııa, 1<: (a.a.) ·- Reutc·r a
jansı:ıuı hususi Ir.uhalıiri lildi
riyoc: 

İng'liz ha\•a kUV\'cllcri, Y1.<gos 
lav hudut! ı ci,~.ınndu Yunan hat 
tııu yarmaga uğra,,:ın Alman 
kıt:ılruı:ıa ağır zayüt verdirl · 
yor!Ar. 

İyi lnl:cr :ıbn bir menb·<fan 
üf!rc>n!ltliğinc gür~ .... l\lmM.nlar ~e 
n ıbi Yu~os!!'°1'3'-ada M<UI•stln ış 
~ıl ctt::<icri zaınaıı .lralrtazı ıı-1 
çan İılg i'iz bomb:ırdı:J:Jn t:ıyy 
rel.,ri taı:.k ve zırhlı oto.mobil 
koll.ırıııı L illip ctc,\l:',lcr ve bl= 
çok adkc.; : 'cl(·-rmUııh· veya ya 
ralnn11f;b:i 1r. ~laıı:ıstırın CC"U-j 

bun.la r.''k.~in1 mınl'lk: ~ındaı 
:ibak-ı.:l.; ··-ddeUc bcınbıırdı • 

mıın cd:l' : ir. İ!ı;;i!.L· tıı.nıırc- 1 
!eri Arın\' l'uk btika.uı<"inde 
i:e .. liy ~ ~lrıı.:ın k 1 

• rnnı da J 

lıa:n!. d . n Mmi k rdi ·. 1 
tn::ili'-'' 'rin rmı -aftakiyt'.tlt-rl 
K JUr . 1' (a., .J -- Reutrr: 

B . .-a r. n 1-<a: rkrc r; ,_..c, ı 
Yamınist· • '!l c' .~! , 1 •:ı . lıl'al j 
hn<Wt' .. !". fın~· J'.'° • ·ı'().i:n.nd'?· ı· 
ki Bı·itanya eeyy:ır unsurları Al-

Maçek tazyik 
albnda mı? 

<Bas tar.fı 1 •- mJf•M
neşredilen haber bakkmde a
t.er •.ıa.nsının diplomatik muha
biri bildiri yor: 

Bellti Ma.çek Pmdi Zllğrebdl 
dü~ıııı.ııı elındedir ve ı:anııetı> 
ği l:adar uzun müddet Jıa.reke. 
tinde serı:-t değildir. Bu haber 
doı,'nl is.e, ya Maçek'in bu ıı.. 
yannemsindeki imzası uyct=.
dır veyahut ta Maçek tazyik al
tında. hareket etmektOOir. , 

6enfınıl I n,tuııJk klmd1r f 
Loııdra, 12 ( a.a.) - Londı-. 

daki Yugoslav sefaretinin me • 
m urları, Almnnlır ta.."11.fınc'ıuı 
yerleştirilen Hırvat Qı.ıislir.g'I 
Kvatenıik'in hiçbir 2:<lınan gen& 
mi olnı.adıflın.ı bildiriyorlar. K va 
terıUk l!ll O da Zağrebde doğ • 
nıuştur. I>eııdisi U ta.' adil La
nın:m lruvvctli Hırv .t tc lhi; tCJ 
kilitıııa ll'kı bir .;urctte merbut.
tur. K\'nternik keza kral Al k • 
candr ın ı::ı.rn pla= d:ı iştıraıı 
eylaıniştir. Son yıllar zarf da, 
Kv.ıtcrnik, tethiş t.o.ıkilatının re 
isi Pa.veliç ilıı birlikte lta!yada 
y:ışaınıştır. 

Haea.ri.9bn Hın'atistam t:ıııııh 
Budapeşte, 12 (a.a.) -:Macar 

ajan: ı bı.ldiriyor: 
Öğrenildığne göre 7.ağrebd& 

ki Macar kor.ııclosluğu bir k84 
gü'le kadar ('!~iliğe tahvil edile. 
cektir. Bu suretle Macaristan, 
müstakil Hırvatistaııı resme'!". d' 
tanıyan ilk memlek•t ol:ıcak • 
tır. 

Z:ı.ğreb r:ıdyosonıın bir i13aı 
Budapeşte. 12 (a.a..) - Ofi: 
Zarnp radyc u. g[)flera.J Kva.. 

ten-;kin bir ihtarını neşretmiş
tir. Hırvat gC!lcrali Hırvatistan 
da bulunan Sırplıların Sırbistan 
da bulunan Hıl"Vat taraftarı Boıı 

:ılıl:ıra kıu ı rehine olarak tu
tul<l'lklarını ve şayet ~ rbb-tan
daki Hın-at t:ı.raftarl. nna bir 
~y olursa bunun Sırpların ha.
yatilc tazmin ettirileceğini ihtar 
etmektedir. 

Rı.rp mm:nrbr ha!rkmda 
B •.fap~te, 12 (a.a.l - Oft: 

Hın t d:ıl · 1iye nezareti Hırva-
1.b! aıda h" lı.ın:ın Sırp memur -
la..'"!lla 7ııfr lıden ver;Jecek tali
mata tevGka.ıı hare1'et etmeleri 
lüzıı unu nksi tal· 'rde halda • 
l".ml. sidd.<tli ted~J-ler tatbik 
cdilc•q'\ini lıildirıni]lir. 

Hırvat hliktı:ı:ıcti kat't suret· 
te ee-.;süs eJiııee.re kadar mev
cut i<;!a.r., vıızife başında kala
caktır. 

l\leh'uslarcb relılM 

Bud.<ı.f"şte, 12 C a.a.) - Ofi: 
~taynapın \'erdi~ bir hahenı 

göre flırvatisla'lda b,•hınan Sırp 
ınebus!arı Hırvat lı\'.kfuııeti.ıin 
<'ru-i'" -1.ine olarak tevkif edil
ıniı;lerdir . -·-- ----
~İl\1DiLIK 

RUKADARI 

1Ja/Ju1rrltlar 
(Baş tarafı 3 üneV uyf•d•l 

maldan kurtaran Tfak unsuru· 
ııun aleyhine ·löııdüler. Neticede 
i_,ıraratorluk pa.r<:al:uıd.ı. Böyle
likle a.sırlı:.roa tükiiıı içind~ yaşı· 
ynn Ba.lka.nlıb.r, Türk unsurun
'' ., \TJlrlıt-l·rı, on:.ın aleyhib
de b·ılundukları yanın asır zar
fıııdıı. beş deı::ı ku.ıı.lı lısrplcre 
girdiler, istilalanl hedef oldu • 
!ar. 

I~lı:1 ne r"'rse de.;fa, eğer B"l
kanbla:- tam bir kül halinde top 
l&ımuya.cıo.'t, bütün k\tvvctlerini 
ve enerjilerini vyn\ düşmana teY 
cih ctıniycc.ek olurlarsa. bu ne
''İ istiF :ıra lıe-r z:-.maıı marwı 
lıal:ıcaklartlır. Balkanlı ıwıı~tJt,
ıiıı bu ha..roten ııcura bu lı:ıki
kati daha. iyi anlıyacakls.rı için 

• Iumda çok Ella lıaf:i•rla b.•" 
lanınaları ve he;- r uad:ı te~ı lı 
mesa.i ctmel+-...ri :;:aruridir. 

MURAD SJ::RTVGLU 

rn'!.r.larla !.<'masa girmiş ve düş
mana zaylııt vcrdirm!şl~r·L.r. 
B:r mlklar Alman tankı tahrip 
edilmi,tir. Kamyonlarnnn ya • 
l'ında istirahat eden Alı:n;ın kı· 
tdan :ıns12ıu ml'hJnı bir muvaf 
fakiyctle atCl><' tutul'llu.,tur. 

.ln!!i!:z kıtaları Almanlarla :::C 
!ani••in cC!lubunda ve cenup ba· 

" tls1. ıd:ı da temasta olmak lı be-
~ '""r burada iyi mah"'ıınat .aı~ 
nı• Miller heniiı mühım hı~bır 
ımılıarebenin tıaı~adığıııı bil
tlli.. ktedirler. 

Libyad:t drı nıiihim hiçbir mu 
h. rc·b ce~ · n ctmc:r.iştir. Du
rac:ı ela İn!".ıliz kıt darı T ... bru -
ı-,ın t tıc•~ '• \'e e1·nt?ı:; batııwı· 
da m t'..hı~ t. hdır!.ar. 

( ·' üpteı' ·,, ı ı v Arnavut· 
•ıığun şL'U:l! •: ·lu!i r..a varan Al 
ııı-:ın i:_t l.ırı 111 _.\r:ı:ı-~·u•rt·J-ta 

D. ~~· ıı.''ıci fü:cıt.d::lı.i Yugoo
lav ileri har~lrc:tiııe zarar ver-.# 
ği bildirihnektedh. 
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YENl SABAH 

"' -o::-f Ş.AlRI AZAM ..;.)=-=-

.«bdülhak Hamid'e 
a·it hatıralar 

R A D y O Belediyenin Yalo
!.r--------..._,...ı va kaplıcalarında 

-· 

BUGOJılKU PP.OGRAll 

1.00 PNcıtib 1 
t..oı Haberler 

ua Ml!zlk 
MI Evklıdmı 

* 

1:8.0S M!lzik 

DAhi şairin ölüm yıl 
'dönümü münasebetile 

a.ııo 

ll.33 
ıı.50 

1S..D5 
ıı.so 

Pıoııam 

Mllzlk 
Haberler 

.Mih:!lı: 

ımnıı: 

* 

18.50 Milzilı: 

19..30 Haberler 
~~Kon
lll.50 Müzik 
:ıo.oo MUzfk 
20.15 x:..,.,_ 
20.30 M6ı.ik 

Jl.00 Mü:zllc 
21.30 Temsil 
22.30 HaberlM 
22.50 Müzik 
23.25 Kapanıf 

(Baı tarafı 3 OncO aayfada) 
~ edebilir miyim diyerek : 

1 

l'.sihl yazan benim yapaa .ız 

lbeip D.e bn hakarete ap!YISlll 

ı Demiştim. Derhal m&ksadmıı 
•hımış ve bana cevaben (oğ -
Jımı ne dedığini anladım. Senin 
~n var. r'akat benim de hak 
lı::ıııı var. Zira "Aristo,. Rumdur. 
811 halde bu mısralan başka tür
lit ;yazamazdım. Maliım ya Rum
lar ve rumca lisanı hafiftir. Kes
ı.,; hafifa ile konuşurlar) de -
llliş birçok gillmüştü. 

koca olıı:ralı: .eneleree yaşamış ıa..oo Pı ogıwww 
ve vefııhnd<ı. (}ı[edfen )isminde~~~~========~~ 
~~~ü:~~~: aua.MA.CA~:si 
dık. Yalım telı: bir mırasını bili-~ :y 
yoru.z. O da ııudur-. 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 

"Güzel NWm ne icin gözden 
iğtirab ettin,,. o da tıpkı benim 
gibi birçolr. _.lerinden (Zey
neb) 1 eıı ook ııeverdi.. Onu ben 
yazdım ben okııdum derdi. Ve za. 
vallı Zeynebim dediği zamanlar 
münkesir garilnilıdli. Ve ne za
man yalnız lmlsak o eserindeki 
§U beyitleri okur dururdu: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

• 

1 1 1 1 ı• 
•I •I 1 1 1 

1 1 1 1 1 ım: 1 

l•I i•I 1 1 
1 

1 1 

, • . ı• ı 1 I• 
1 ıll 1 1 

1 I• 1 1 l•ı '• 

tetkikleri 
Dtln, belediyeden fen, emJ1ik 

Ye yollar mildUrlerin\n de i.§ti
nkile bir heyet Y &.l<way4 git
mişler ve Kaplıca1arda tetkikat.. 
ta bulunmuşlardır. Bundan baş.
ta kazanın diğer ihtiyaçlan göz 
den geçirilmiştir. Bu sene mill
haka.t kazalarında yağmur bol, 
mahsul bereketlidir. · 

->ııc--

ısmarlanan tanel 
kayışları 

Tünelin ihtiyacı ıc;m İsviçreye 
btr; Amerikaya iki .lı:ayış sipa
riş olunmuştu. Bu k~lann \.
mali bitmek üzeredir, yakında 

pmderileceklerdir. 

BORSA 
12 Nisan 941 

.Açılıı •• 
lccpa11ıı 

Rumanya ile ala· 
kası olanlarm 

nazarı dikkatine 
Hariciye V eklWlndeo tebliğ 

eıcfümiştir: 

T3 Nl.'.lAN 19il 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Blılıru!ıll - 1811. - • : ut ---~ ..... .... • 

AJom odedt -

ZINt ... ,_ ..... - - ---..-. 
,. - Mllol..t-'IO' ttlol _1.,erw .. 1W ... Naaa•l:>ze su b ~ 

Zlrut B ' ,,.. kız' -11"" N WGf be H ıda en 
• 10 ~ ı.uıu-nlMnl oenede t ..,_ o*'- laır'o O. MIMlıdald 
pMno l&'e lkroaM7e dabt-.-lır. 

4 ocı..ı 1.oDll ~ 4.000 UN I * - M U..lok ..,_ U.o 
4 • .. • l.000 • ... • 40 • 4.800 • 

4• IU o~- 1Malll o UOOo 
40• 10I a 4-a.a 

DiKKATi " ı' ' H ııotMlar bir - ~ llO ll:radan aplı 
~ lhMld:ır• ~ ı• " do 1' 20 tuıaalyle --ııeceırt1r. 

Kur'alar -» cJilrt Wa 11 llari, ll J1Miru. ll Ey
lill ve ll Blrlıııdlriqnn tadbleriııde !)l"kl•eceLtb-. Paristeki havl:ı.zlıklarını ta -

lıessürle tezki•r ederdi. Muzip - / 
liklerini tekrar eder dururdu. 
'(Londrada bulundukça gürültü 

1
• 

~e Parisi ararım. Pariste sükiı
Jln ve Londrayı özlerim. Parist.e 
61.üriim. Londrad:ı gömüli.irüm) 

Oıuıa.n ile meegıılti hayaliz 8 
OaııaR i!ıe bhden lııeder eyler., 9 
Mestim o kadar ti. o zamandan 
llleyhane gftlr çeıımime dünya 
Dönmekte böUtn gördilğibn eıtYll 
Tefrik edfflıem nıını dıımaıulan, 

1 1 
1 

1 
1 l• ı 

11!1 
1 1 

1 1 

~ 

Neryorit 

Cenewe 
Atlna 
Madrid 
llelgrad 
Yokohama 
Blokholm 

!Sterlin 

Dolar 

bviçre 1'n 
Drahmi 
Pezeta 
Dinar 

l.X 
129.20 
29.98 
O.ll975 

Rınnanyada ahiren ııeşredilen 
bir kararname mucibince; ec
nebilerin milli iktısat nezaretin
den verilm.iş bir mllsaade olma
dıkça Rumanyadakl emlAk. hu
Jruk ve menafüne ait tasarruf 
muameJ.ıılıerinde bıılnıwıuyaca.k
lan; böyle bir müsaade l.ırtih.sal 
edilmeksizin yapılacak tasarruf 
muameleleri ile nonnal idare mu 
ameleleri ve bruıkalarda. mevdu 
kıymetlere miitearnk tasarruf 
muamelelerinin hulrukan batıl 
addedileceği; Ruma.nyada ika -
met e1memelrle beraber orada 
bu gibi emlik, hukuk ve ınenafie 
malik buhınan ecnebilerin ise, 
Rumanya araziıılnde tıedavüle 

~ bulunan bililmum 
teh vi.1lıerle nama mulıarre olnıı
yan kıymetli senetleri hAm.il ol
dukları takdirde bunlar hakkın
da Niaaıı 1941. nihayetine kadar, 
Ruma.nya sefareti ile konsolos
luklanna bir beyanname vermek 
le mükellet olduklan; ayni mil
kellefiyetin bu ~ esham, tab-vil&t ve senetleri meYdııııt ola- .. _____________________ • 

dereli. 

Cürnlei mevcudat ile her an 
meşgul ve mütehayyir olduğu 
kadar da mütereddit olmasına, 
ademiabada seferden şiddeUe , 
mütehaşi bulunmasına rağmen 
zihnini her an ahreti düşünmek
ten ayıramaz (hiç) olacağını bir 
tlir l u ba vsalasına sığdıramazdı. 
Ve bunun içindir ki sesinizi ah
rette duyacağım demekte ısrar 
ederdi. 

88 yaşında ha.la güzeldi ve iyi 
ada.mtlı. Kımsenin aleyltiııde bu
hınduğunu duymadım. Salonun-
4a biz mısafirleri otururken o
D.un uyuklaması bile güzeldi. 
Biçarenin çok sevdiği ı;eylerden 
biri de mısafirleıiııin muttasıl 
.lr.onwıması aralarında kendi~ı
ııin uyuklaması idi. Fakat bu 
vykuları k.iile almıyarak kendi 
tabirince yatağında mışıl mışıl 
uyuyamadığına hiddetlenir ve 
beni tercihan daima yanıbaşın
daki i5kem'eye oturttuğu için ı 
arasıra kulağıma eğılerek (Ah .. , 
eeninle kapağı Parise atsak da, 
cananlar bana ninni aöylese
ler) der içini çekerdi. 

Cesurdu da. Bir tarihte "Vi
J'lltla., da iken oturduğu otelin 
ealonuna giren ihtilıi.lcilerin sa
fa sola attıklan kurşunlardan 
b.tiyen korkmamış, yalnız vis
lti kadehinin önünde kmclisini 
ıılper ederek ayakta durmuştu. 
(Ne yapayım. Serde parasızlık 
nr. Elbette viski kadehinin kı

. nlmasını isteyemezdim) dediği 
meşhurdur. 

Bahusus nimetn5şina.s değil
cli. Gördüğü iyilikleri unutmaz
dı. Sultan Ha.mitten aldiğı ih
aanları, sabık Halifeden gördü
fü muaveneti şükranla tezidir 
eder ve ölünceye kadar bunların 
fotoğraflarını salondan ayırtma 
1111.Şb. 

Atatürke adeta il.şıktı (Ah oğ 
lam ah. Sen Pariste iken ben 
buralarda ne kadar sıkınWar ço 
liyordum_ Eğer Atatürk olma
•ydı aç kalırdım) derdi. (istd
raden şıınu da ben ilave ~de
}'iın: Bir ha.sbıluı.l arruıında bu 
ıeözü ben sadı1 esbak Ahmet İz
.ret Paşa merhume nakil ve hi- ı 
Jı:iye ettiğim zanıan o da hana, 
ben de sana ~unu söyliyeyirrı. 
Ve unutma oğlum. Eğer Uımet I 
Paşa olmasaydi ben de aç kalır
dmı demiştir.) 

Vefatına yakın son emellerin
den biri de bir yaz Çaınlıcada 
oturmaktı. Projeler yapıp duı U· ' 
yorduk. Çamlıcayı çok severdi 
ve hemşiresi (Mihrünnisa Hanı- 1 
mefendinin) köşküne adeta ha.ı- ı 
retler çekerdi. Oralarda da bin 
türlü hatıraları var olduğunu 
Te hele bir tanesinden ömrü ol
tlııkça utandığını ilaveı hasbıhal 
eykrdi. (. . . . Ben Drük;;de se
fir olarak 1stanbu1'!an gidnkeıı 

Koca Himit1850 de doğmUJJ 
1937 nisanında ölmüştür. Be
bekteki yalı koııışıluğumuzdaıı 
başlıyan bir aile dostluğu nann
na söylüyorum; merhumun d&
hıisile Allahııı kudreti !at.ırası 
aı asında kendine mahsus bir . 
rabıta vardı. Bu irtibat ile ola
cak ki ''Hlimlt,, ber gece huzu
ru Hakta ııecde Ye ııükran ebn&
dikçe yatağına girmezdL Anca1ı: 
son gece bot Y&Zifeyi ifaya vü
cudunda kudret kalmadığını gö
renlerin l8ran üzerine son sec
desini yatağında ed& etti. Ve 
hil.Ji nez:inde ııeai işitilmiyecek 
kadar azaldığı halde en son SÖ- j 
zü olan (Allah} lam bülend bir 
avaz ıle (gece saat tam biri beş 
geçe) ruhile birlikte semaya 
yükseldi. Allah rahmet eyliye. 

* 

Soldan llllğa: 
1 - Şıddetıı harplerin cereyan ~ 

bir mabal. 
2-Kahveye kanşbrılır. 
3 - A..U olmak - Bir nota. 
4.-Lokomotlf ve ngonlar. 
§ - Rabıt edatı. 

1 - Mevki - Efrat. 
' - Acemce c&r> - Kll&ll '1liiar. 
8 - Hint ileri feleni _ Bir <lllJ'll. 
1 - Alınalt _ Bir isim. 

Yulmrden apğı : 
1 - Bir DeY! elbiae - Nakit. 
J - Her gQa bir defa olur. 
3 - Çtttçjl«1Jı bir tleti - Scınama. 

eli> ıelM "6&i bir harfin oıı..

nuşu olur. 
4.-Çok llL 

5 - Bir lıa.fV"n. 
• - DeYletler :r•ııar. 
T - Bir nida - Vücutten çıkar - Bir 

l!ıkambll kltıdı. 

• - BiriDei - Boıı lapralt • 
• - BiY ,.ucıı. - - !ııydalı bir hq

van. 
(Evve4kl ~•Dacaının hıtll) 

• 

Yeıo 

lsviçre kroıı 

12.9375 
3.175 

11.1375 
IO.H6 

ESHAM ve TAHVii.AT 

Muam*e olmamırt>r. 

rak kabııl etmiş bulunan banka
lara da şamil olduğu Ankarada.
lti Rumanya ııefareti tarafından 
bildirilmiştir. 

Keyfiyet a!Akadar Ti1rk va -
ta.ndaşlaruun ittilaına nmlu -
ıı.ur. 

DOKTOR "\t .-- DOKTOR - ... 
Tevfik Akif Ayışık HAFIZ CEMAL 

Dehflt Hutahklar MOt•h•aıeı ı L k H k" 
..yoAlu Parm•kkapı lr;.ım ... o man e ım 
kak Jtumara 21, ~azardea 11Mada 
_.t 14 • 18 • kadar. 

Gece mlreıoaatları 4a 
edlHr. Telefon: 43906. 

kabul 
JlahtliJe MU C ' 

Ohm.yolu 

deyken Askeri Satmalma 
Komisyonundan 

1 - 1J90 metre lı:olalllık ıerıt 11/4/lMl ııQull - H de ~ oure
tlle ve nllmuoeslııe göre •tm alınacaktır. 

2 - Takarrllr edecek tlyat üzerinden 1' de H -...ıt - "'ta. 
ı - Nürnune her cQıı komis,.onımumla gi!rilld>lllr. (J&K) 

Beykoz Askeri Sabnalma 
Komisyonunda11 

• • 
• • 

Ka!M-Vq9 
çam>®- . 
Klrit • 
Bailık > 
Ufld batıa
Xazılt beihkJAn 

Çaprular -
lan Mtlam.ek 

u 
ııı 

• 
e,50 X I G,20=1M9 Jıi3 
ı,oo x ı o,ı0=3.e:ıe • 
'.60 X I ll,20=0.84' > 

a,ooxo, 20X , 06='1 .m M3 
3,00XI, ll!XO, 20=5.MO > 
1,00XO, 20,X020 = l.310 > 
a,ooxo, 2oxo, U=2.MO > 
O,IOXO, 1&XO, 20=ı..aao > 

1çın> ıe a,soxe, 1oxo, 15=1.!185 • 
BolUll 110 0.40 / o.cı:.ı IOl,S > 
Bolun 18 o,35 / o,cı:.ı 23,5 > 

1 - Yuklında dnıı"" adet Te eb'adı yazıh 11 1ı:Mem mal:imıe 21/4/lliJ 
pazartesi gQnft - H da pezarlıkla salm alınacaktn-. 

Buna alt şartname ıı.r ırUn kom!ıo'onumuzda gGrftleblllr. 
3 - Takan1lr eden fiyat üzerinden 1' 15 teminat alın-lrtır. (U4'6) 

İstanbul LeYazım amirliği satınalnıa komisyonundan 
Sirkeci iotııqommda elli bin ton ..,.. talımll ve tııhli,ye ettirllecel<~ 

ımteııhhit ,,_ ..., ı.-bma pazarlıkla eblltm..ı H/4/941 Pazarletıl ıW" 
ııut 15 da T'npb ıeda ıst. IH. lmlrJib aatınalma komisyonunda :rapııacııll' 

Merhuman (O bir fi~ rii
yn mıdır tl8tRr bilmem) mısra ile 
ba~lıyan fÜrİ ne kadar !<'Uzeldir. 
Zevahirine yani eski kelimelerle, 
terki pi erle hünerler göstermiş 

olmasına rağmen ne kadar da 
yenidir. Bu da bir vesilei rahmet 
olur diye o fiirin hatırımda ka
lan bazı beyitlerini arzediyo-

1 Deniz L1Yazım sahnalıııa komlsyaııundan 1 :'.:"m ~ ..=: =~= :eı:. ilk ._,""'ı 2200 =": ~ı:; 
ıı-ı.-------------------------------------•-ı . . . 

rum. 

Dokıuıdu ~ bir fikir idi 
m ;;.pbih berk · 

0 
yüz lıi-' teceua mıı'ı;J~~;~jr"_"_Y_e_n_i '""s_a_b,._a~h-,-n-·" 

* " Biitüı•. ttt4 çeşmtm bu şeb ilan fiyatları 
siyah görür 1 Kr. 

Bu IJ.ir m§G•ttoi .uuda midır nedir 1 Başlık maktu olarak 750 
bi!-m.en~ ' Birinci sayfada ııantiml 500 

Olan d.,,.,.,_ tari kedn nıJdir ikinci ., ., 350 
yol= lJçüncü SOO 

Gu.bari çe.\m eşya mıdır ııedir Dördüncü'"., " 100 Z.,,iluı.enı. •ı 
Sebep ı>OıUr be11i mee>ııııııı aşk Beşiııcl " ., '16 

~<liıı yit ti Altıncı ., ,, 50 
O mahpdre ki Leyla mıdır nedir 

bilmrnı 

* 
M ooli lcdkülü cônaıı mıdır ş-iri 

baid 
N e.'>imi. cenneti. aıı.i mulıt nrdir ı 

biinteın 
Nedir telıacilmü lıalkı11 k:ıuomrt 

olıntiua bu 
Gelen o Mri:ıi tlil.6ıM mJliıt',u·dir 

1>i', ; ıt~ ,n 
Çiçek n&i.dr oçılan yarelc,. bıt 

gıil.~en<IR 
Ki. h-u.ıi dil a- mecra mıdır 

nedir bilmem 
Garip elimde kalem :ı:ıı.hıel ey

lerim izhar 
Sevadi lıııhn feyda mıdır ııcdir 

l>ilmem 

Semih Mümtaz S. 

:ıooo kilo ~ ..u 
200 kilo Sıtır •il 

1 - Heybeliadada les!lm edilmek prtile ,,,ııancı. a!ıw nı ~ 

,.- 11rt kalem din, 15 Nisan lMl aılı ıüntı .-t 16 de r_..Ja -.. 
oWmeli ,...pılacaldar. 

2 - ı.teklileriıı. belli gQn ve ..ıı., -.cııt edecelı:ieıı 1 fiy- 1' 7.6 
ııılııbetindeki ilk temlnaılan. il• bb!lk1e laQnbuldaki ~ 1>azır 
bulunmaları. (!850) 

Beykoz Askeri Satınalma 
Komisyon andan 

8042 Metre .Be,.az amerikan -
50 > > tertt 

150 > ,,1 lllyah '"1'it 
8815 • Kırmızı ~ b4lll 

1 - YWtanda dDı ve mllı:tan _., ı.ee lm1ma JIJl>M>ıWI _,. 

pqambe ennu saat 14 de pazarlılı:l.a oaba alinacalctır. 
ı - Buna ali nümunesi her cün lı:-.,..nda .,ıırtııetırur. 

11/41841 

1 

1712 Bobin - :s.:,.. lpi!lı: 

• - Takarrür eden fiyat llzeri.ı... "' de 15 l<mlnat aı.ı.ıı:--o1•11tuıır .• 
(2848) 

.• . . . . 
~UINI BUH 1$ 8ANKAS.INDA 
'-<qAMIYEl..İ HE5A,. AÇAR 

Aşatlda :rantı beler luııphr pezarlılı:la alnı alınacalrtı.r. thalesi 14/U 
Hl Faza.- stınıl -t H de Tophanede 1st. Lv. Aınirlii!i oatınalma ~ .. 
ıaı.,.onundo ;rapllıocaktır. Her lı:alemi ayrı ayrı taliplere verileblleceğl gıııl 
her kalemin ınlklannden clalıa az vepvt; parti de muhtelit taliplere lb•lll 
edilebilir. ld+HWia belli Tnldtte 1tomı.,...na ~eri. (1058 - 277&) 

lılllrtan Tutım !lk te~• 
Adet Ura Lira 

JC.aravana. 

100 
ıoo 

10,000 
10,000 
ı,ooo 

ı.ooo 

••• 

42,000 
18,000 
I0,000 
80,000 
1,000 
•.ooo 

aao 
1351 
1750 
5250 
225 
337,60 

1000 ldlo motorin :raiı alınacaktır. Pazarlıkla ebiltmeoi 18/4/941 ç,r' 
~a gllnü - 15 de Tophanede LT. Amirliği aatın alma , komiryonu,,JI 
,...pılacakU.., Talımlıı bedeJ.l 650 lira kat'! teminatı ın lira 50 kuruştur. 'fi' 
1ıp!eriıı belli ııakitte komisyona CelmelerL Şen.iti komisyonda görülür. 

(1080 - 18'8) 

• • • 
150 ton lavemarin lı:ilmilrü alınacaktır. Pazarlılcla ekstltmeoi 16/4/1,.S 

csrıamba gjlnü .,at u.ııo da Tophanede Lv. imlr!lii satın alına komist°" 
nnnda yapılacaktır. Tahmin bedeli 2400 lira lı:at'I teminatı 360 liradır 'fi' 
l!plerin tıeııı nldtte kooı!S)'one gelmeleri. Evsaf ve prtnamesı koınlsy""" 
ııt>r\lliir. (1061 - 2849) 

••• 
ıo kalem 7anıın söndürme mahemesi ahnacaktır. Bu malzeme bir it' 

lıelcliye nnlebllecetı gibi ayn ayrı taliplere de ihale edilebilir. M;ı;.,..; 
dnıı ve mlktaı listesi lı:omlsyonda ll!rillilr. Taliplerin evsaf, katalog ve ~ 
~ ~ru olanların da nümunelerln! ..., fiyat teklif mektupıarıııl 
16/4/941 salı gilnü aoat 16 ya kadarTophanede Lv. amJrlili! ııatı.ıı alına rl 
llllııyonuna vcmeleri. (1063 - 2851) 

• • • 
5000 metre (Plus-X kodalı: negatif) ııinema ııerl<li tutan 1550 ıı:; 

lı:al1 \eminatı 232 lira 50 kuruş. 10.000 metre (Kodak parçasız po:ıl~ 
sinema tiiml tahmin bedeli 1450 lira lı:al't leminatı 217 lira 50 kut"' 
tur. Pazarlıkla eksiltmeai 14/4/1941 pa7.arteai günü saat 15.30 da ToP~ 
nede Lv. imirliti satın alına kontisyonwıda ,.apılacaktır. Taliplerin l>"" 
vakitte ltom1"yona ıelmeleci_ (1De4 2882) 

• • • 
Bir adet komple motopomp ahnacaltl:ır. hteklilerin 

15/4/94.1 aa1ı Sllnü Mat 15.30 da Tophanede Lv. lnilillll 
komisyonuna gelmeleri. (1060 _ 2884) 

• • • 

lt.ıtaloğ~ 
•atın ....,..-

aaabcyim Nasuhi Beyle kızkar- , ============ Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

l:\RArılliVE PLANI 

Süvari Binicilik o!rulonda mevcut 3U8 çift köhne fotin Te 80 çift I<~ 
mz ı;iı.me müteehhid .. ~m ve he~abına so.b1acakb:r. Pazarlıkla ekFiJıııı; 
17/4/941 pereembe guııU saat 14 de Tophanede Lv. !mirliği satın alm• ~ 
n1isy.01uında 7apılacaktır, Hepsinin tahmin bedeli 200 liradır, Taliplerin f. (1 
ve çızme1eri SOvari. Blnicili.k okulunda törmeltti ve 200 lira mal ))edeli 

deşim Mihrüıın;sa Hanım beni 1 
Çamlıca komşularımızdan bir za / 
tın kızilc evlendirdiler. Artık us
lan rahat otuı· dediler. Peki: Ma 
demki boyle istiyorsunuz. Brük
aele hc>p beraber gidelim dedim. 
HeJlL'>irem taallül ve seyahatini 
tehir etmek istedi. Ben de; öy
leyı;e siz bur.ıda oturunuz. Ka
nın da !stanbul<la kalııın. Ben 
h:r iki ay sonra mezuniyet alır 
gelirim. Sonra h~p beraber Brük 
sele döneriz, dedim. D~im ama 
ben gelmedim ve karımın boş 
kiğıdını yoUadını. Ve bum!an o 
kadar utandım ki :ırtık ne izl'n 
aklını ve ne de İstanbula geldim. 
Tllüüü. .. Hfilii ına.hçubum) der 
tıuaııUm ederdi. Bu kadın bala 
-tdır ve bir daba evlenmemiıı
ör. 
Uootamadığı Jcadınlanla.ıı biri .. omu ııi,)ııdi. & kadını. ):;an 

Galatasaray Lisesinin 
resim sergisi 

Gıı.lıı.t.ruıaray lisesi talebeleri 
tarafından hazırlanan 10 uncu 
resim sergisi dün mektep bina
sında açılmıştır. Sergide talebe-! 
!er tarafından yapılmış yağlı bo ı 
ya tablolar, karikatürler teşhir 
edilmiştir. , 

tarlhlef'inde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERİ 

Büyük Türk gecesi 2 • 750 • = 1500~ • 

'"Nisanın 19 uncu cumartesi • • 500 • = 2000.- • 

1 adet 2000 Liralık = 2000,- Lira 
3 • 1000 • = 3000~ • 

~nü ~ sene olduğu gibi a > 2so • = 2000.- > 
Türk gecesi müsameresi tertip 35 > 100 • = ssoo.- • 
edilmiştir. Bu müsamere Tak - 80 > IO • = fOOO.- > 
s.im Belediye Gazino.;unda veri- 300 • 20 • = 6<!00.- > 

lecek ve sabaha kadar devam e-ıı.-----------
decektir. Bütün Türk ellerinin 
!st.ınbulda bulunan amatör genç 
!eri tarih1 lı:ıyafetlerle ısa.rkılar 
tıöyliyeeekler, tarih! milzik pııl'
çalan~ 

Sahibi: A. Cemalettin 8arııııoO&a 
Jl'eşi.yat lllldQı.11: Maclt ÇetlR. 

8au:dıAı yere: (H. Bekir O.Oraoylar..,.. 

&, c.ın- lareçolilu ·--1 

Bu işe eirmek isüyenlerin (720) liralık muvakbt teminat,. kan'.ınun 

t:.7bı ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarnannı ayni ııo.a uat (14) 
on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lhundır. 

Bu ise ait ~.,. lı:umlsyondan parll8U olarak da4'tılmaktadı:r. 
' (2817) 

Selimiye sahnalma komisyonundan 
1 - Ciheti askeı:iye ihü~acı için (4X5) eb'adında 5 adet en.ak örtüsü 

ı;2Xl!,5) eb'adında 100 adet araba örtüsü 5 ı>tıru.ara MIO adet g,emici, feneri 
pcarl.ılı:1a oatm alın•caktı.r. 

2 - Pazarlılı 15/Ul941 salı günil - 11 cı. 6ellml;yedelti •im alma 
~ pazarlığı :yapılacaktır. 

a - lllllhilrlll nümunelen her itin ~ ,ıınıiebll!r. 
' - Plızadılı: neticeal tak&l'TÜr edecek fiyat Ovrı...riııd..., 1' ıa tominat 

1110-"*'I bııbıı, (1898) 

komisyona &elmeleri (1067) (2903) 
• • • 

5000 kilo bal.Ye ipi ile 1000 kilo kınnap Te 6000 adet 25X2X4 eb'nd~ 
tahta alınacaktır. Pa7orlıkla el<ıı.iltme&; 15/4/1941 salı günü saat 14,30,J 
Tophanede Lv, iıni!"h~i ~atın alma komlc;yonunda yapılacaktır. tp ve kUl .i 
nbmuneleri k.omısyonda )lÖrilltir ve talipler kendi oümun.elerini de F"~ 
relıilirler. Jfcr kalem ayn ayn taliplere Jhale edilebilir. İsteklilerin !" 
tenıinotlarile belli vakitte lı:omipona gelmeleri. (Hl69) (2~ 

Beyko~Askeri Satınalma 
Komisyonund_., 

700 Adet 2 X 20 X 4110 11.200 
200 • 8 x 12 x 400 7.680 
21l0 • 6 x 6 x 400 2.880 

3 llıL 

a M. 
J ııı. 

5 ton ondelell <olultlu> aaç .,J 
1 - Yakarıda mJlctarı ve eb'adı ym:ıh kenslıl TM malzeme ıet41 

-.at 14 de pazarlık suret.ile satın alınacaktır. ~ 

2 - Talı:arrO:r edecek t.7at llıennden ')(, l~ temlnat ak<;e9! aliD•<~cı 
1 - Eva! ,.. tenli& ı...- Ciln mmld'.lr kıımisyonda ıörülebllır. (2 
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