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YF.Nl SAnAJJ 

r n 
a Mürakabe ı 

Osküdar ve Eminönü kazalarında komisyonu 
yapıldı •.. • 

şef a 
büyük bir muvaffakıyetle 

acat 
eşyası 

İatanbul viınyeti l:aıatıodım 
ınuhtelif kazalarda ayn ayn ya 
pılınası Jı:aralaştırıla a1lrın te<>
rübelerinden ikincisi. dün ııabalı 
Osküdarda ve iiçlincttııii öğleden 
tlQlll'a Eınirıllı:ıftnde yapı lınıştır, 

. Bugün Ticaret Ve- Bu hayırlı muessesenın 68 da yapılan allrm tecrübesi mil- • i d 
ftffa.ld~neucelemn.i:fti.r. lulinin riyaset n e • • /d.. .. .. du""n kutlandı 

l:mlDlintlııdıl toplanıyor ıncı gı onumu 

Harp güzünden 
Yugoslav hudu

dunda kaldı 
Emiııöntı kazası dahilinde a.- Fiyat mllrakııhe komi'"'""". nl A.lınan,yanm, Y•m•nist- ,.. 

•J-- Bil·"',. hayır Ye ilim mllesa&-' ..... 1ımWJ Safe.nm şiirleri Y•~'·vyaya taamızımd.ıın ~ tecrilbcsi aaa1 t&ın 15 de bugün öğleden sonra :ı.tıntaka J - ..- ...,~ 
başlamıatır. Alinn; isareti sa- 'l'icaret Mildilriilğü salonunda semiz Darf.lı;ş:ıfalaımn dün 68- Te kendi yudığı liirlerhıi oku- evvel lsviçreye doğru y<»a çı.. 

Th«ıMvda bit düdükler n motosiklet, bi -ı toplanııcaktır. Bu topla.ntıya, inei yıldöniiınü idi. Yakında muştur. kanlan bir çok ihracat eııyaını-
ü ıu._._ -•~- ......__...___. ·"·' tll """''"' •--'---'·· v,,.-li ··'-rw· ,; .• :de '-ıhman Ticaret V&- "o'-·ı· sene---·-'·-· ~~..ı..( ş::....ı-m· ·'-------'-- sonra zın Yugoslavya hududun4& saatsk~lôda't:,'J..rn';.'A: ~~-~ u'::rir.e'k:m da.-

1 

kili :ı.ıihnU:"ökmeo.•in riyaaet = Darüşşaf~~:,.:-;~ 1 ~~ak':'~ tara_ dunıp kaldığı lıaber ahnm19 • 
lA.rmı takip eden hakem lıeyetiul hillnde ııeyrüeefer eden bütün etmesi laınıotıe muhtemeldir. dan fazla bir zama.o.dao.beri fındao. teşkil olunan musiki. tırYııgoıılavyada, hviçreye gön. 
vali muavini Ahmet K.mıl<, Ü• ~ n&ldlye keıdilerine veri- topla.a.bda iir.erinde bulwı 
""'-'-- __ ,_. amırı· • ·, Jll. ndıınxı& ..... _ Wimata tevfikan derhal Bugttnldl. memlekete aralanndalı:i bir çok heyeti muhtelif dam ha.V1Uan derilınesine iınkAıı 3.tnA • 
........... """"""~ -= tetkikler •~h• 1 ·- bütün mese- ·--·-·-·· '-'---•- ~'h-- ' dan bekle,,_, lhıııcat _,.,,.m, 

b 

Dün gece tJsk 
Halkevind 

merasim ya 
Dllıı, bllyilk Türk lb 

dip ve ml1te!ekkiri /lllf? · 
Hıi.ınidin ölümUnün döl"'t:» 
yıldöııümfi milnasebetl)'1'• 
arif V ek iletinin bo gi!ıl 
ııimıerin her dört se~ 
yapı im asmı kara.rl 
hiç bir reemf mere.sim 
mıştır. 

Yalnız, Osldldar H 
bir Hamit gecesi . . ..... ' 
muştu. Bu gecede !l 
ınerısuplıınnda.n bir 7.a~ . 
din hayatını V8 eeerleriJll ls 
eden bir koofen.mı 
miitea.lt:iben Hlunidin 
dm bazı parçalar 

Jı:omatam teşkil ediyordu. ııllratle eı yakın depolara iltica.I ,,.......... lı:ıynıeth ve ~"" .......,...,>'7', çalmış mütooklben -~,ege-. . ,_ -u- -
lelerin göl'ilşülcceı;i söylen • ~ de buJnnAuan b'-'- len •kteb" _ ... , ı zuı lıakiJd tntannın De kadar 

Saat tam 10 da ınefrus ~ • eCm.lşlerdlr. mektedir. Bn anıda, et mesele- ..,.,.. -~ """""'" m&- me m ..,.,. mensup.tan 1 olduğu kat'i surette bilinemiyor 
a:ıan t.a.yyareleriııi ceoubi priıl A!Snndıuı birb.<; dakib. son- sinin de mevzuıı baheolııcaj;ı zan vermişUr. Buıılarm arasın- hatıralaruıı anlatmışlar ve bu. ada bu emtianın mlihmı mık-' --dllllf'!'ld~~~~'PIJ' 
istilmınetindeo. gelecekleri din • ra aa.a:t 15.05 de Galata .köprilııli anlaşılmaktadır. Valflm .-Idu,,"ıı da sonralan lı:ıymetll nıcs=eri- §ekılde programın birind k.ıa- 1 tarlarda old1Jb">u anlaşılnıqıtır, 
k:nıe pootalan tarafından ne tahrip bombuı, 15.14 te Şa- üzere, fiyat mllraka.be bürosu, Je çok tanınan edip .AJmıet Ra· JWııa nil:ıayet verilmiştir. 1 İııviçeye tııınsit ~ .Yug"!' 

tar. 

venldi. Bunun llzerine &18.nn dil hhıpaşa oteli &ıllı>e tahrip, 15.18 et fiyatl&nuı .kolaylıkla kontrol aim, ııWr lsınail Safa, riyaziy&- Darüşşafa.lıa.n meşhur pilA· . laT}'&dan gcçmesı. tea.hhüre ug-
clilkleri faaliyete geçti. Olkllda.r de Hah'·"'~~ 1ı:.arfısına ipcrit edebilmek m•ksadiyle muh· Salih Ze __ ,_,_ '·'- ' nıyan ilıracat. e.na.sı &rP.81Dda 

ı bütün ,......_..., - ü •·'-·'·--'·- ci . ki ve m~et ua- vı, fasulye'"' üzüm bcşıfmdan ı bir parti_,_ V>m->urta Tllrdır. 
kazam dahilinde bn ımıııı gıı.zh bombalal' dliştllğü vem - malteli~...'._"?.h~-~~ . .,L·www ge'-- meöııM bulunan ve hill da bu- .._~ ''"le ........,..;;;"; bı'tirdik ·ı· Son _":,_:_,=.,_ fsvi ...... :ı... ti nakliye derhal durmuş ve teakibeo. Kadirgıı. meydanına, Fa .........., ___ .l.Lll """ """""" "fi .--..- ~,...,.......,. ..-v ..., 
halk derhal Jı:aza kaymakamlığı tih parla civarına.; Lıtanboi Er- maliımattın lıaleıı İııtanbulda hmmakta olan sayısız vatan Ç<>- ten sonra melrtobin lduecilcri• ticari teıruıslanmız inkişaf et-
taı'&!:!ıdao. evvelce teılbit olıman kek lisee:l önlbıe ~ Knmlaı.p< g& cari et nariımm biraz da.ha in- 1 cuğu vardır. da.....tl.ilere ıneJı:tMi -''-işler . meğe ba.ılaııııştır. lsv;çreliler, = umi ··"'-·"'ara iltica ..UW.- bom'-'-- d"•tü'"" Dün, bıı -~ '"ld"-''-'-'- 6-rn ,_,_ memleketimi?rlen yumurta, d&--- nna tahrip uauo.c• ..,, 0~ dirilmesi müınk.üo. olacağı an- ......,.. J• uuww~~ w saat 15 de tekrar mekteuw. n,· tiftik ve saire almakta idiler. tır. b&ber verilınit ve derhal ekipler !aşılmaktadır. Bugünkü toplan- ni buyUk llM!l'aSlınle Jrutlul& - k o.f 11111 nılllJa ......_ ... _,ı_ bulu 

Al :nua verilmesinden tam tarafından lftzıımtw teJbirler a.- tıda iıfte bu narlı i9inin görü • __ ,_ 
1
. r;n .....,_._,_,,eki bi.ıtün ° cranıı 0 ~ ... ~ Transit için bir formül • 

be!> dıı.kika aoııra tayyarelerin ~ iülnıeııi ın:ıılıtemeldır. """"' _.. ,......uuu.u 

1 

rmştır. namadığı takdirde lımçreye !h-
ı ... ---·- muhtelif ,_.erine met- · 1 eıJti Dariişşafa.kalılar ve davet- Vasfi M&hirin btr mao.zu. racatın devamına im~ görül-A<UoonoüU• J~• Eminönll mmtakuında yapı· Aynca lııomisyon, mütevu • k .... ı: 
ruz Wırlp, yangın ve gu bom- lan a!A.nn tecrObeleri de bizzat sıtlara verilen un aa.l:m.3.k hak- liler saat 10 d& mektebin kon.f&- .ıneııl ile açılan ikinci .. kısımda m~.;';;r~ bu hususta icap &o 
balan attığı haberleri geldi. vıı.li muavini Ahmet Kınık tara- Js::ııu da yaıiddı tetkik edecektir. raruı salonunda toplanm1şıerdır. ~tarafından çoJ[ güzel zey- den tedbirlerin ahnmasını te-

llk olaralı: Beylerbeyinde Çam tından tct'tif .., talt!p olunmuş- Bilindiği gibi ekııtra ekstre un Program iki kısımdan ibaret <>- bek oyunları oyn•Pmııcı, beşin- min mak.s:ıdt ile ruabdarlar, 
lıca caddesinde muhtelit evlere tur. Al· rm tecrübesi ~nda i§leyen bir çok MD&f, ~ 1 1ara.1ı: tertip edilmişti. cı· - .ı+n- Haldun ve 4 üncü mesuı makamlar nezdinde te-
vnn 'I bombaııı dilştüifi ihbar ksaııl derhal oskiai ..:...: Ton- ı.. ıilalısulleri _ . .....,....., 
• görtllen baaı no ann f'··'--'~ _._".:::: ... '--tedik • Öğleden evvelki kısmı saat 10 ııııııf•·- Burhaneddin tarafın.. eebblislerde bulunacaklardır. olundu. tam ım!anmesı için tedbirler ah· o .........,.. - ........_ "' ......, 

Bu yaziyet karşısında -..il !erini gerek ııehrlnıiule bulu- da ~ep bir ağızdan söylenen ~ dan ııürler ok•mm•ı.ş, değerli -- ·-

23 Nisan 
Gürbüz çoc ~~ 
müoabakası 

Şfııti Çoeulı 
nımvpchn • 

23 Nisan Çocuk ~~ 
münasebetiyle, Şişli Ço<"1 

ııirgeme Ktınımumwı Jı 
çocuk eğlenceleri .v.e __ .,ı,~ 
çocuk mllaa bakası 
tır. Bu müs:ı.bakayn çocıı~ 
lştirAk etiirmch isteyenle 
r.artesi ve pei'§Cmbe f. 
saat 11 den 13 e kadar • 
bey Şair Nigar sokak l'I 
ıqı:ırtıınan birinci lı.e.tU 
mumııza mftracaatlan fi 
lıınur. 

" mıntakao.ın yangın :ır-mdürme nan Ticaret Vekilirıe, gerekse tiJcliil marşı. ile başbmııı3, nıli - saıı'atkB.r Necip CeWin çaldığı T" k" sorb st 1 
teekilltı harekete geçerek yan- Belediye İkbsat Müdürlüğüne teaki~ .Refilı:: P~ .. açıo muhtelif parçalar zevkle din- ur ıye ti !J . 
gııu öııdürmeğe lıeşl•dı ısıııııırııı.::~~~~~~w 
ıc!~ !rJ~e ~~~~ı: ·ı t·ıhanları lerıilr. tazim telgrafları çekilmiştir. tından t.ermıil~lunan (~ermao.lı oureş ırıncı 1 en 1 Kız kacırm!I y·u·z·u· 
mor eczııJıaDMi öıntlne ve >.tpa-\ 1 • ~ ~ ııon_BtDıftan E- Deli ~) pıyesı İl;6 top- Bugün '!ürk.iye ııerbest güreş . U ıd 
Z"1"1lla tahrip. ~ulgurlu .~esc!de Toprak mahsullerı sat büyük bir alAka ıle d.iı:ı.leuen llınıtıya nılı&yet verilmiştir. birincllikleıine ı;aat 12 den itiba d ' 1 1 it' ~ 
yungın, Ahınediye C8Inll önııne ı ren şehir stadyoınunda de\·am en an 1 uf f va~ 
Zf'hirligaz ~balan dii.ştüğil. Müracaat miJ.ddeti' Ofıs"'ı tütu··n POLiSTE ADLiYEDE edildi ve neticeler saat 18.30 a.- • -~:ı halx-rl~ı venldı. Bu mmtakalar lındı. lzmit, (Ilusuıd) "" 

~~kc~.~!~ ~~efe: yarın a~şam sona ffiÜb8J38 8d8C8k Belediye cezası Basma hırsızının ~=il'te: ~ k~:~:şt~~~d"° 
tahrip olan bilıalann ankogmı erıyor verilen şoförler mnha emesi 1 1 - s~fik Kandemir ~lımir.. rildiğine göre. bu ~ kalclırmağa b;uıladılar. Ahmedi- Llııe btt1rme imt:UıanJarm.a 2 _ Ahmet Çakır "latanbul,, Kaymaa ııahiySne bag,~1 }e camii önUne düşen zehirligaz girmek İBte)'ell}er bakJm\da ye- • • Belediye talimatına riayet._ Sirltecide Yeni Sebat amba- 3 _ !rmail Sezgin "Ankara,, vutlar kOyiinde Topu! z;... 
tıom1ıa1annın o ~n·rada bulunan w lılr karar verilmişllr. Bö:Yie ı Bu •metle tütun medilden gilrillen ıs sotör bat- mıdan bırta1rmı hasma ve !:§Yalar 

61 
1..f/Qda: ad.ısıda bir ııııbıs. ayın s 

bir ahırda bi?'Ç<lk hayvanların bir dilc>kte bulunan talebclerle, ıf. tlarmd istik landa ceza za.bitlan tutuımu. - çalarak .Armı.vutkPyü~ 18.ki- '1- till'bifı(Rı n "Aiıli&ra.;, İbrahim oğlu Kliuıı.ın ı 
zebirlemliği f&I"mlunduğund_!Ul evvelce lise bitirme lmtihanla· ı ıya a • bir • l llY satınaırtan suçlu Kasını 2 _ Ali :Yılı:er "'İst:ı..'lbul,, şmda bulunan kızı Selıefl 
bı.ı mm takada ba~ tef}kıl~ nna girip te herhangi bir den raz teın:in olunacak . - Deınl:rcımm muhıı.kemceine Sul- 3 - Hamdi Topsalak "Sivas,, la .ka~'lrmış ve kıza 
da harekete ~rildi. Vakit grupundan veya bir k.a.çındanl Bir sarhoş garso- tao.abmet biriıı.ci sulh Ct>Zada G6 ki.loda: buitımnuştur. 
geçtikçe,. muhtelif ~ta.~!1: muvaffak olamadıklan h.alJa; Ticaret Vekileti, Toprak mevlnıfoo devam edildi Taiıl<i- 1 ..... y r Doğıı "Ankara,. Kızın b.ı.bası, iroyün i1ı 
!ara yemden boınba.l&r düştüğü imtihan talim1ıtnanı...j mııcibin- KahııiıJleri Ofisin.in milst•~ DU VUF U kafta: suçlunun bu çaldığı mal- 2 - lızet Kılıç .. Içet.. heyetine. ~ür.e.ca.ıtt:ı • 1,, 
ı_.aberlerı .tel.ıyordu. ~ınus ~- ce ~-enid.eıı imtiluullan. girmek den tütllıı de milbayaa etmesi- • ı.....-y .. • ....... __ Cemı!l UJu. !arı bir bohçaya koyu.P eline 3 _ Beı)ir Yolcu '1.tıı.nbW,. nar-dk hid.İ8e"' aıılıı.\.ıru;ı _1 la '*2 k ldıı. bir talırin J ""· ,...,,...,. .""'v'"'"'"' •bir metre alarak seyyar ba.a - '-'' J• gıD< ıncı .. o .u .. .. . h&Jtkı verilen talerenin bu yıl ni f.iı.ydah görmektedir. ..,...., ııoy evvelkı gece ıı&riıOIJ olarak macılar gı'bı' Arnavutköyu" ta- 7t , .. ;.oda: lıer bab:ı.snı.a t<il!lim cdi' bonıbG.l\ının bnyil.k çokuo.tii tev- doı'!ruca Maarif Vekiletlne mü- miltrtalısilden tlitün nıU1ıayaa.- gittiği Lingada ı numan.lı 'kah- • _ 1 - Celil Atik "Ankara,, Bo \'ak'a.nın akşanun?:ı. 
lit etti~. Nümune h&stahaneııi ra~t etmeleri daha mımlf'ık mna kanr verdiği tıı.kdlrda til- vede resıılet çık&rdığmdan gar. ~~da sattığı ve ~~.kadar 2 - Beslen K•şmba.y "Koca- pal Zlilka.ide. yanına l lı caddWııe ~ bir tahrip bom göıillmtişt.lir. A=ak bi miira- ti1ıı fiyatlannın melhıu dil - llOll tarafından <hşanya çıkarıl. mnşterıye basma verdigı ııınla- eli, 

1 
ııini de alıı.rak Kiumı;ı 

"basllun, tranıvay rayla.nnı ve caat zamanı en geç WraJı: yann utiklükleriııiıı Clnüııe geçjlecelı: - mak isteıın:ıhıtir. Bundan muğ- gılın.ış, bunlar da lursulılt mal- 3 _ Hamza .Akkaa "D 'di,, baamıt; ·e kızı tekrar ~ tellannı pe.rçalatl•:?ı hıU>crleri U-ı ..ıcşama kadardır. tir. 'flWtıı. )!ıh'baaHitmıız, bı ber ol.an aıırOO. c-n bı~~ lannı almaktan_ suçlu . olarak 79 kiloda. i.ııtemlştır. 
zerine ekipler derhal harekat.e 15 _; .. " a'=e=mıı Jı::ııdu ve- ~ cı. -ldir. çek--"' ga:nıonun. '""'"''-· HpJa.. ına.lıkeme,.e ~. ı _ Azi.:& u•~ "Aııluıra.,, 

- .......... - =- J--= - . .....,.... _..ı.; Gece "arıal miithıs_ bir ....,.tiler. rlleo. '- m'"·..... sarfında liM · b·•... ... ____ _._ "-· 2 - l il To""'• "K~. J .,.~ "" uı._ mıo ve baygın bir ..._ yere Yapılan llOll u-.......- uu 1r~- ma ba~laımş ve Ki.zam 
p~ İniy()I' imtihamna ~ annsund& yıkını tn-. Yaralı derhal Cerrah ~ anamda Araa.TUt 3 - Tayy. ' zmir,, Slll1 ~erek Zülkaideyi . 

bulunanlar b8tiin mllııpet evra- 3456 ı-şa hastah aneııjııe k&ldınma. köyU kan.kolımda koımlse.- m - 87 ;,; 'oda · mii§, kardeışleriDden tıiril'' AlAı-ının verildiği aa.a.ttea tam lanı göndenniş buJam11N1klardır. "" ııuelu bıçağile biNikie yaka- vini ·ın.u s iu de bulundu- 1 - Adnan Yurdaer '"fstaıı - ,,,.ralamı.•br. • .1.ö .ıraa 11<>ııra eaat 11.30 d& Çam --• · · ,,_ ımnraf1ak ola • ı,,, --.... ~ bul J -

btt ..,,.. .... oe gırıp "" • c • M •ı lanıruştlr 1 ğu anhşı " ve ......... emeye " Ali Deıiıirlcaya Bu kıonlı k&ı;~rma lı ~ ~~;;!
1

~;,::ma~ ~~ ~Jı:L;,~ amı ve escı iki ~lini birden :1bi için durupna. bqb. bil' gü- ~. ~liyeye iırtiltıı.I etıni;; ~ 
nıın 50 kadar paratJiitçli indirdi-, eneıce meld:ıo{*5rdm verilen kesti • 1 bırakılımttır- 3 _ n.ceep :"alma.n ''Bursa,, 

1 
kikaLa lia:;laımuşUr. ..ı 

fi haberi geldi. BURUD ilBerine "9l'akı da göııd8recııılde. 91 Al rmış Ağırda: Kağıt Fabrikası M011 
bu mıntalrao.uı (parallitt mıh&• Müracaat edenlerin adetleri Bunlardan • ş;..ııde Llstik fabrika.mnda c;a Y&ni tip ekmek ı_ - Mehmet Çoban "ı.tıiıı - deg"·işti 
kipi) derhal o mıntakaya b.m- " aemtleri ile diğır durumları tanesi tasfiyeye ~Halil oğlu Ali iki elini bir- lmıit, (Husuıd) - E\.-wlki bul- •~-- •--·t (H ·ı g•~t 
yon ve otoblialerle &e\'koinndu. diJı:kRtıe alın6ra.k vekilııt tara- .. __ m-L<-e,,.. L--ptı--'- k~ • gun"" 12.lO ,.,...,.ya•- tU elt- 2 _ A.hmet Yılmaz "........, - u.mı , mru1'ı - r 
P r••Ut,.Ulerin in"'"' tanıolunaa ;n ı ld ucu ........, J- ...,. r,.ra.o. - .--- - ik 'lk kuntla 

...., ' ....,, .fmdan lille bltinne inW an •n tabi tutu U +n..n:. ve CO•aH basbıbatıcs?pe ınek tipi t&kra.r 12.2G paraya lıul.,, r as'run 1 .,....,.:., 

bu mıntalcayı ııaran iınlı& eltiı>- yapılacak olan mekteplere tak· ;:::~··-·~ ı çıkmıfbr 3 _ Hanefi 3an•P"lı "Se,- - bu ml":>s~euin m....iln: ,., 
k-ri bu mıntabya iı>En düfmU. ııım· edilecelclerdir. Talebem~- .,......._~ ..n.. enıııl Bliyflk JıUI.. ...., ...._w ban lıılehm t Ali Kij;ı.t~ ,.. 
paraşlitç\llerlııi 1amnen esir ..,. buntR bu gösterileD olrullutla !et ~M;;j.
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~ cami ve T~m m, "fi::t~ • müdü.rlnğünden ayn~· 
kısmea de imha ettiler. ! imtihanlara gireceklerdir. An· mellÇitlertııı tunif ve tufiyeJ19 1 o A T A L E , , 13 pc:ınla Aıılaı.m !ıirirıei F-abrika müdlirliiğ'il!K', · 

J!'akat buradan kurtulan bir ca.Jı: bütün ders gııll>lanna bir- tibi tutnlmprne dair olan b-
1 

\ 12 puanla lstıuıbul ikinci Bank umum ınüdllrliiğtl: 
kı m paraşütçi\!ttin Ç&!rrn•k den girmek mecburiyetl yok - nırnwı birinci maddcsiM bul f 5 puanla Eı;e grI!bu ilçilnrü lisi idare rı.zaınndnn :ı. 
Jı:ıı.ralrolana. bir baskın yaparak tur. 1stediklmi gruplar için bu fıkralar Uhesi ka.ralastınlmış -! 4 puanla Kocaeli grubu dör- Berkey tayin Edilack ge 
kanı.lmlu ellcriı:ep,eçird!kleri far ııeoe imtihana giıooelder ~ ~ tı. Bu ltaııır 11aerine memleketr ş l d d ··ıd .. dtincil vuifesioe lııı§la.ım~tır. 
zolun<'lu. Bunun \!zerin<' bıını.ya %11 ettiklerini de gelecek - t.e ~.-cot batunan bütün cıımi ile go un a a am o uren 3 puaıll-a Ka.yseri gnıtıu beııin • .ı 
sevkolvnan pvaşttt imha ekiple- ye bırakabileceklel'dlr ..,. meııı;i:tler yeniden tetkilı: ve ci oln~rur J' 
rıledilşma.np&raşiltçllleriarasm • tunif edilmiş ve tamitia bari- küçük katilin muhakemesi Seyhan, 8..ınsnn. Rnna gnıp Elini kıyma n ~.~ 
da şiddetli bir mücadele eereyan Borsada tek tip ~'eWJkt~. tasti>'8"8 Wıi tu-ı ıanl ru:er P~l.kuıuıl" Km:!°r. nesine kaptır.il"' etınl nihayet saat 12.30 da .ı-- ........ - ume 
.taı;.ıitı;üler tamamen itlaf olun&- ekmek Öğrenildiiiııegöre blltün yurtl Birinci ağırce:ııa mahkeme- vanını sürüp kaçnı k iatemi4- zmır l 11..nili&nıı cadclcsinde bir 
rU: karakohm ele ge<;inldiği öğ ta 34:.6 tane C8ll'li 1'e meııçit bu-, sinde Şile yolunda yapıl:ın bır tir. Fak:ıt gö;r.l!.nü b.n bürü- maç an dükkamnd.a çalışan O"~ 
reı:.ilmuıtlr. Bu soreUe Oııkildar Bursa, ıs (a.a.) - Dün vi· lunınakta.dll'. Bunlann beşte i-1 cina}"etin dııruşınaaı artık son yen bu kilçük lru.tii cJUıileki lzıtıir, 13 (a.a.) - Bugün Al-1 et kıyına m&k. ine eJiJIJ 

li.yet fiyat müraı..ıtıe ~~~is.· ki~i devicleriııi lıedlt ve tarihi safh•·ya ....ı- 1, bulunmaltta • keiıltin bıı.ltAyı Lım bir isr..bet ııuıcak sır.da Milli K';m" tırıruş \'e kestirmı.ştır. yocu valinin bıışkaıılığı.l1Ull bır . ...._ _ _, __ bi ~ 6~ - •- . h •-• 
But • t kıymetlErinı hıpmııu..,, ._... • dır. u-uddn'umum! muavini bıı le fu·Ll.ts.rak lınuıilln ba.s.ın - mıırlanna =ııir ı;anıpiyonu ile Ta' Beyoğlu aı;....,wu; toplantı yapmı$ır. 0!'.~~-1! ı- ·•tik Jd • t··'-·t "' ~ ' da 1 h da 15 nisan 19U aalı ı;-ı.rnun- rer wıan ... & 

0 ugu .,.,.,ı &- duru,mada c:inaye~ •fıılı_aUııı dan •·u~ yl\rıı.laml§ \' ağır İznıir ik" · · a:= ~n dırılımftu•. en Bıınleda da tek fp dil.miş, geriye kalanlardan bir uzun uzadıya teşrih el"•ıkten \':tnı. zava.liı lıiccı:ıruı OlftIRi.ıııe karş.ıla.ş rla devanı edilınifj o . a.ı<r• lı::ıı====,..,,===~=-ı den itibaren '-'-·' _ .. ,;·_:1 kı ının da bir mabet olmak.,_ • lam . te 'sebep ~·~ .. -ctıır. ve ı. lık 'r merakh yığını- rıa par » ekmelı: yapılması ......... ~'UWW - f til tJ • b·····----· sonra suçhmıııı lC mı IS • uW.. , 

ABONE '&GDELl · ır Yüzde 11 Ç&\"Tiar karı- ıı. e ve cemu. en \UWuıuo= mi~ir. K " - ecati h' ede mı nın Wti ~ttiği IUa<: :ı-ı Altı- ke ildi ~ 
Türkiye ~·••t ~ '....ı ~~Jı: bu ekın.,;;;n kilo. d !ayısı.le her zaın&n ı:o.ııhafaza. İddia''B. go"re su·'u. 1_ 7 ,.~.- ..-e l:ıuı:ıu Uımo;.:::i , in.!.'. ctm .. ' J ııon::u= 1 ine neticelffımi.ttir.I 

.,.. ya~· .... - 1 kıı v~ temi% tutulmalan liizum- , "' ' • O""'" her iki d,•vrede de ~""- Galıı.tada den.U· eı;ya t HNE.LIK 1400 K .... 2700 i<.... fi. tı 13 kııı:u ıııoıaeaırtır lannda Necati Tenıdır. '\. e ise ~ a"21 "'It.I ılın ,_ -~ l 

J 
1 "'vu K 760 • 1450 • ya · 'Ju göriilmilştllr. Bunı..rdan gay- 1'eod±sine <tıt.arN• ve tec;rilz- t bir po altı w ~cvk.ııU bir lllnda cıı!1Ş'Ul .Mıwcııez ~t 

# i d A va ri cema9.ti buluru:uyıın ve bir ilk yakalandı" sıra~a . ndar- ' ' • " .. . . . .......... :.;::,;. -·,.-cya.n clm"6r blrkı ,; T<meıı!nc ika o(!TllT'.°;_:. ~ ~~~:~ = : :: : 1ZJil r e g Ç 90k fil~~. 're=-'*• lfti'. Yıl"~!!!:; ..,.,...._,.,,.,,~ı;l;:;un~ ~ Dtt~ u; ' l11I· 1 ,,_rnric "'de\"Jııd 1-1 ~bere ta~ parma,.'llll kesti= '# 
bayramı .er ara.ıuada bıılııııup ta muhit l itiraf etmiştir. l.lııheker;ıede cuın \><l~rck .;J,fü < k ; ı- ~ bit i de, ildnd d~vr ie Al • )~tU bwıtaballesine nk!J 

14 N1 ... 1Mı PAZARnal :itibarile bi. kil. eyE' aık: ıp kal· il inkar etmiş olmaııına ragırren ğini . '}i{::ın~' . ır::cı faHıcf11 .r 1 t.ın<>t'du 15 inci :ikada yıı.p't.ı- tır. 
17 ıı.b;uıovvoı 1HO hm.ir, 13 (a.a..) - Dün bura- m olan buı caıtıi ve ırıeeçlt-J c mayet tAmaın.ıle N cati tm,~- h li~e kaklı . ı iddi yl • gı" hir f,' I1c 2--1 g-alip olarak.---------'"'"". 1 

N-. l1S
7 

da 1 ümhuriyet konıluğunda a • 1tırin iee muhafnzalaı ııa. li.zum 1 fında!l işleniligır.J U..·ur ucl.ııl ıruştir. salı:ı a)Ttl 1ştır. lıitildil Sa mızıL> !, 
Gün 104. Ay 

4
• v.ı: 941 

- ı<.ım 1
6' ğa~ bayramı yapılmıştır. Genif gör>ihreı!lJştir. lela: bulda nıe~\· ve ifadeler mevcuttur. M\id~ımNmi r.ımuini mü- --~o--~- lıaryadıltı lamitt 

0
• ,. -;,-; 

lkın•ı bir Eaha üzcrincliı vUcııde geti - eut bulun.uı 4!f.: caıııl ve mesci- Katil Necati; bund :n r taleasını ııen1 e'!'loorı üütiln Cenup ve şark vil:tyet- r.ilılııe D3.ril.ala.r Yas&ll ~ 
9.11 Eunı rilmcl.~ olan konıluğun etm.fı. din taaıı.lfindc ise 28 i tıuıfiyeye. müd et <'~>el $i eye m•I 'Röt- bu cihetleri lx-r1ıafdl 1LP tnıak ği 

au .. , 00'• 
10 :ıa 5.29 

15.58 Vautl nı J.ıuı!crce ba!k Ç9\'I'elemi;ı .bu- tabi tutularak kaJro h~ı '.ci edil-ı mak fuıere gidl!ll İsnıail dın· la beraber netlt«le un 1 rina ip:::. böce cıık \'C AnasıWr! f''f' 
lrııaak JUIW)ordu. Başta ftli o1dui;u mişlerdlr. da. bir tikcann yolunu ' rıır faıı. ını -mesmu gört'ı'J • t "nde.riliyor Çocuğu sevelim ve yarı 

8.~ Eza..ı hain belediye reisi, cUınhıu-.yet • 1 yerek k mı w ellntle taı;ıı.- ye 'rn~di."li -ve 450 inci mad Jet., ipek sana.-1 rularını koruyalım. ~ 

5~ 12.15 
Ak.şaoı Yotaı 

u.ııo 1.36 

3.38 Yautı halk partiai baakanı bütün me- o.utıılı: ııllylenıniştir. Bundan son ınnkta Olduğu çok k kb ve deı:ıin ~. ind =ni f:Öre V1mt!'l n p rn k \illiy • j l:'ıışamelr ~-- J(~ 
murlar mektqıİı!er de bu bay- ra eVTel! vali hnzırlanımş olan iyi bl eıııııl~ bir\, ta ile 2e- katil i c~<:ı '\-eri >- j ,;n e ., fokiş8.ft tçın bu vilfoyet- Çcıl.; \"e ı·~ a.ııt ,_.. nı.ına ıŞtitak etmişlerdir. Askeri' çukura ilk ağacı dikmiş, liunu rine il<::mı etmiŞtır. ni ta!C'p etmiştir. ct-c\pek böc~i e;· detilmesine &ltiLi Olmala ;Eı!ı4' 
~dorıun ictıkl 1 m8:.,.mı müt,,:l d!~i takip eyi ınisti~:. BU: İsmail bu taarttı7. -v t '.l- .ha ~ •.a. kal't.r ·ııur. ilk olarak ce- ıııe ~ .... Olınisrem. • ... ,ıııi' 

18.47 20?2 

DiKKAT 
c.V••I labah> a 94'tderlle. )'UI..,. 

ve e11rak rıef...-dtf.W. edUmee;,. ~ 

of.p•maz '\t'e buoların kAlybolma.,n. 

dat1 dolayı hiç ~ır ıne&uily.ı k.ab"' ı 
edllm ... 

alrip yt.k.eek zıra · t rı:ühro~t .. ı kü ağaç b:zyr-~ı~ cüınhu rUz ka nda ne var:: , a :<llt rar ~n ~ !tal)· 1. 'il ,,_""etleriııe 25 bin 1: ........- ~ 
ya :Maruflu tara nd:ı.n agalcmı' ıl"'yet konıdaluğu;_ıaı w__:ıı,:~- ffiı~ ~S'r rn~lnmış oiduint h:ıv- mıştır. İpek ~ 1U g dı:'ı'il. L-----Qen-·f)J __ _ ~emlckc~c , l' ' •M, ~c nıt c. - ıır aruuı .fU.Z e' """ .._..-ı •u.ao- \. • • __.... __ mı tit· 
ruyelc hızın tL. • . .- '" <ia bır nı vardı. _ .,.. 
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~ ''Ay İtalyan 
ı-•--ş-=:g:-a_ı i a 1 t ı n d a 
lntalya ve ha valisinden notlar 

- Yazan: Daniş Renızi Korok I== 
.,1lalliyet zu .. nır ı · v 1i es nı1ı azgınlıkları. -

r gellç palikarya· - Makedonyalı 
emzi. - Tophane vak'ası. - J(alıra

makarnacılar. - Palikaryaya 
atılan enfes bir sona 

-33-
B:lıı.katt l~ik~ ziyarennizi nasıl 

ve " a ki ederler. Buna hi nun için pıı.likaryruıııı daha ilk 
bum yok. Hem Bizi birlikte 5 feryadı tlz.erine c&ddl"nin öteki 

·· m ben Emin Beyin h~ başından yirmi be' k\şilik bir I 
ığırun derece! sıhhati hakkın- İtalyan miifrezeııi. hemen he • 

a tam ve kat'i bir malumat men ko.~ar ad.unla gelınişlerdi. 1 
Pmem o zaman Sizi g" . e- Memleketin asayişini temin et-ı 

el'-' . . bil . orunce ek "'' ..... ıçez: . e almazlar bizi, :M m .• vaınesile çalışan bu gurup 
ya sızın ona olduıfun a- ~bıı Makedonyalı Remziye ma 

att~~i~ &y de bir ftaı:nk:~ nı olma!!. ve ?n~ tutmak istemiş 1 
in' ''

1 b~'y!zıyade Marki Faran-1 lerdı .. ~zlerıru kan bür\lyen 
ın en u ık mliteneffi ı · ~ınz.ı bırdenbire palikaryarun 

endir. ır erın- uzcruıden fııiıyarak onlara dön 
lnıM,z.rki gayı; ~tiyaıi olarak dil ve tabancasını ~kerak: 
. umSC<!ı. Bu doğru söze; Tür. - Defolun şuradan bire! di
ilıı.bu hıç çekinnieden söyledi"' ye haykırdı. Şimdi de sizinle mil 
kika~(' ka.rşı o da b:ı.şını r daıa,acağız be makarnacılar? .. 

IYlP t<urlik ederek· sa • " Do· · makedonya.lı Remzııin birden-. kı g;.uuu ! dedi. Siz bütün bire Biliha sarılarak hiddetten 
• . et" böyloıNniz. Nede.nse biç 1 dönmüş gözlerile kendi üzeri~ 
. ı sevmıyorsunuz. Hele E ı . ~ 
'.Bey Allah için dUQın~ h; rıne saldırdığın.ı gören İtalyan 

Hani bulsa topumuzu müfrezesi pek ~asaırmıs ve gay 
en hır .. k.ı.şılc suda bo. ··-,_ ri. ihtiyari geri geri çekilmişler-
ınkı oyledir bari g-..u>. di ... 

· · . • yalnız '"- E h . de .vazıyeti ö{;'l'eneliın. Ei. .. Baııen epoıi. genç, beptıi tüy-
t sı:r.ı ikram ,.e hürmette b ~ ve toy toy gençlerden teııek 
urlar. Emin Beyle k tuu- kil! eden bu İtalyan mUfrezeııi 
!ar, 0ıuııı • bir bahriye silahendaz takımı 1-

- Eğer ç k h t di: Gemilerde talim ve terbiye 
bul ed ·

0 ıı.s ~Ye ziyaret gören; hatta belki de harp eonu; 
• ılse ü:1tyedecek bır vaziyetle zafer n••....;'e go"nlillil ""~!arak 
. . .. ı erim iti konuşa.. t ....,_u J-

. •m. Böyle bile 0ı,,,., herhalde tal yan donanmasında vazife a-
ıd 1 kapı~n t;evirnıe:r.ter. lcap l~ bu ağızlan ciit kokulu çocuk 
~n. ınalunıatı gene &lrn.ış olu- <ıagızlar; o zamana kadar aslan 

gibi .kükı:eyen bir Türkü hiç gör 
- Ala.. fakat ne '-"ft••- gı· medılllenndcn her biri kaçacak 
el<aiııu • H .._._. • delik anır gibi çil yavnılnn ha

ıf'l olur m~ ?.. emen gitmek doğ !inde dağıhvermişlerdi. Remzi • 

-: !:ıırkıa. ·ı~} Derhal gibnek nin: bağınp çağırması; elindeki 
.. ,~ır. barabel.lomu da tehditkar bir .... arki bu sürate tarzda .. , _ _, __ 
~u Çiln.kü memnun ol- uzer..,....., teveccülıU de-
il : .. geleeelı: maluma.- vıuıı etmekte olduğundan niha-

46 erb surerek kumandana ona yet hepej birden eıvı.şın:ıayı en 
re ir rapor ven:neıc imk&nı llnline bir tedbi~ tel'kkı' ""· 

1 olaeaktı. Bunun için . relıı: • " .,...,.. 
- Öyleyse ben Bizi beklm-ım birer birer ka.c;ınışlardı. 

lonra ıh kuınancı · · ' Bu _konıilt, ~ vak'a an-
yeti bildiriri.nı ana gıdip Yıl- ~ birk~ saniye dev'Ull e•~•·· 
Dedi • -)'aktan~-~--· ...,...,, 

· · Mutasarrıf vekili Talat, . . Au.-uuduğunu ve Rem-
.~,..uıa eV'rel bir hademe ile Em' ' zınıu. başı belaya. girmek li7.ere 

1ey_lere zkiyanıtte Jıulunıw, • .;..~ elduguı;ıu r.&nnederek bir kena • 
, ...,..... raı; çekip ortalığı ııeyretmiye lı:al 

- Buyursunlar!.. lı:an Rum palikaryası bu kısa 
".evabuıı aldıktan 90t\ra Mar- zaman 2.&ri'ında soluk alabilmi~-1 

lt'!.lnin yanından aynldı. Ye nıı.· · ti. Ondan sonra Remzi ı:ene onu 1 
ylere gitti. ın Yablıyara.k: 

yeni bir vak'a - Ü<ıl balıayıuı. kefere! Sen 
4gal ~yalı. h bunlardan medet umuyordun 

ilerinden . '. atta İtalyan h': ! Bu m&karna.cılardan öyle 
ra körfezine il~ ık!slnin Antaı- ını! ? .. Demek hl!A llmidin var 
liklerind be . cırerek demirle ııeain? ·· ~lll onlardan bir yar

li yet ~ rı ?'~lekett.ki a- ~ beklıyoraun.. Al sana öyle 
. zumresuıın pek biiyu" k - ... Bendea yana heli\.! olsun sa 

aevınç ve ••.~~, k . . Al. •, 
lllnduldannı -..~uı ıçınde bu- na... .. .-.. bir dah~. Al bir 
~adığımız m;-,:: geldik~ tek daha. 1 

6'ıatırtannda olsa YllCulanmızın Dl)'e ınuttaaı.ı pataklıyor ve 
Bu zUın gereJı:tir · ha.,lıyoı'du. Ta.bit kü<;illc nım kül 

ve İt re işgal.in başlatnMın- hanisi de cıyak cıya.k. bağırıp 
girın &!Y111 kuvvetleri:ıin şeh feryadı basıyordu. 1 

eııınden SOIU'& bilsb'u· .,.._ Arad k la ""' an ~o geçmedi. Biraz ev 
· ~~ierti ~ki~ karşı ve! bir tek Tlirkün karsıSJndan 

lardı. Bilh yı vaaıyeti alınış - kaçmak zilletini gösteren 25 )ti.. 
. e1ı: • ıuıaa Rumların bUtün filik bahriye silahendaz mlif.re
;lıarg~:~u karışıklığa ve zesi bu defa da Karabiner de • 

de araları~\~ .. ~:U-duklan ~ikle;i .diğer bir nizamiye kolu 1 

l. ır""" kUlluuı- il b likte ak' 
..__Yrapda ilıarya tliriyerelı: "''-"a e ır v a yerine yeti§ • 
..., a rezaı .,.. •..., ınış oldular. Diğer bir müfreze 1 

İşte gene e~ çılıaı:tıyorlardı. ' ~~lu da a.rka ta.nltan gelmekte' 
'l'ophane tar~yledalerınden birisi ıdı. 1 

ıılfi'"" bun ... ın dolaşırken p --, a Çalınağa başı . Pali~aryayı bu müthis TUr • 
rüya İtal}'anl amış ve küıı elınden kurtarnuı.k için mev 
ve işgali altındarıb ınllzaJıereti cudu 50 ye baliğ olan müfreze 1 

gilveue"'k ra a ~~~nma.Jarın:ı Remzi · 1 
f•. tutuyordualGgeldıgı Tiil'ke k& . ednın yanına ya.naşme.ğa ce 
hoştu da.. . ıılıba. biraz ııe.r- saret emiyerek uzaktan mav ·ı 

aerlerini çevirerek ateşe amade 
Bu ta9kın harekete 'l'ü bir vaziyet aldılar. Karabinerle-

aldırış etmiyor bi rkler re kumanda eden çavuş da İtal-1 
kırdısı olduğu için \~~aş il- yanca 1:.ağumağa başladı: 
1orlardı . Fakat patik asını- ._- Teslim ol Türk! Yoksa a-
Jittikçe işi azı!Jn&ıü 'l'\i aryanın ..., ett· ~-, J 
'l'Urk!Uğe kadar dil rke ve ırec'"6= ... 
bir TUrk muhacirini b~blınsı . B.:reket ki Remzi İtalyanca 
deliye çevirmişti. Bu z:,.r;ıenbire biinııyor, bu seslenmedeki hi.ki· 
donya muı1a.cirlerinden ~~k&- ma.ne tehdidi anlamıyordu. Yok 
oğlu Bay Remzi idi, ~et ııa çavu.,"U hemen oray:ı deviri-

-; Swı be artık birP. ka·· 
1 

veı:nek onun bu hiddeti ar~ııuı- · 
Dıye ~k da i9ten bile sayılınıyacaktı. ı aoınn n:.~rlnden fırl1<masııe bu ... 

- 0 ....... .t"Q.Ulraı-. (Arkası var) 
altına al ~.r8:Y1 aya.k.Jannın ........ ~"""""'"""'"""""""""""".....,. ..... nıaaı hır oldu lıf"k ' 
ınel surette ısla'-· · .... ~ ... ~m- ,., Ödtnıı....... doktor"""""'•"- '-v' Yea--· ela uu.oya ....... ıh. ., ......, ~.-·- ... , 

ıgı ya.ktan ziyade "ldti llreddin A.dısona: 
rll.l.ıne.k~n korkan deilltanıı: v~s t e r i l e n alaka ve te- . 

' .._ tnzının altında avaz ava.z bS: ği . e teşekkilr ederis. Verdi
a•nyor : nız mal\lınat esasen mevcut-
Ad Ca:n kurtaran yolı. mu?.. i::; Önürnİl2.deki tefrika.larda bu 
Poı~ oldllrllyorlar.. PoUliiia. ril~t. tamamıle tavazzuh etti-ı 

ıııs!.. ~ """"tır. Emin Beyin Adalı ai-
te Diye can havlile cıyak çıyat ~Beyıp :'n~~alı olduğuna ve Ze 

['adı basıyordu. ir ve Y~ <?ıntl! bulnduğuna da- ' 
lığı~ly~ devriyelerini kalaba,. §el ~ı::nız bilgiye de aynca te-

'e ne kadar sılı: dolaı;;tık- t ve hUrmetıer. 
ıu e\'vulte ~ YllZllllŞtik. Bıı D. R. K. 

~""""""""'""""'""""""""""""'vv 

YEllı"İ SABAil 
. - !:-'!..i '-- - - :::s 

Sabah 
Sovget Rusya 
ve Balkanlar 

Harple e a j Şimdilik =.=-:-s 
-::Bu kadarl 

S ovyet Rusyanın son Bal
ka.n hadisatı karşısında ı 

takınmış olduğu tavır, gittikçe 
lla.!an clikkatı celbetmeKtedır. 
Hele Macar elçiııine Sovyet Ha· 
nci) e Koınıser Muavlıun söy
ledıgi ve 'l'ass Ajruısııun da hu· 
tün cihana ikı.ı etmiş olduğu 1ı Macarist.arun takbihlne ait söz· 
!er Sovyet Rıı:ıyanın Balkanlar 
hakkındaki dti.şünce ve politik 
fikirlerini hemen tanıaı,Jyle 
meydaua koymaktadır. 

Hadisatın seyrini takip eden 
!er. pek aıa haurlarlar ki 1939-
da Almanya ile Sovyet Rusya 
arasında yapılan bir anlaşmayı 
müteakip Sovyet Rusya bütiın 
mana.siyle tam bir bitaraflık po
litıkası takip etmeğe ~aını§ 
bulunuyor ve Alınaulann Av
rupayı istili hırsianua karşı 
hiç bir müdahale ve itiraz ha- , 
reketi gösternuyordu. 

Fakat ne zaman ki Alman 
harp sahası genışl.eye genir,leye 
Balkanlara da sirayet etmeye 
başlamış oldu. O zaman ilk de
fa olarak Sovyet Rusyanın ga- j 
yet açık bir tarı.da Alman ha- · 
rekatının aleyhinde bulunda -
gunu bildiren bir sesi yükseldi.! 
Bu; Alınanların BulgarisUı.na 
girişi ve orada bir takım aske
ri ve siyasi hazırlıklarda bulun-

1 mak emelini ihsaa etmesi tize.. 
rine olmuştu. 1 

Sovyet Rusya daha o zaman 
bu itirazı ile anlatmış oldu ki 
Balkanlara sirayet edecek olan 
bir keşmekeşe, bir harbe Sov- 1 

yet Rusya. asla seyirci kalını -
Ctı.1-tır. 1 

Nıtek:im So~ Rusyanın bu 
kat'i karan ilrinci bir hareketi, 
ikinci bir eesleni.şiyle teeyyüt 
etti: 

Almaıı tazyik ve istila teh
ditleri karııısında Yugoslavya -
nın mukavemete geçmesi ve hu 
hareketi Sovyet Rusyanın da 
büyük bir takdir ve sempati ile 
karşılamasa. 

Son defa iae; lla.carle.nn Yu
goslav topnı.lı:larına tcca vüz ve 
~ıı.a~1:1; bütün medeniyet 
ileı:ıııııe işittirecek oekilde tak
bih ettiklerini ilan ediyorlar. 1 

Demek ki hıld.isa.t inkişaf et
tikçe w ilerledikçe Sovyet 
Rusyanııı Balkanlar ii7.erindeki 
fikir ve niyetleri de tavazzuh 
eylemelı::tedir. Pek yakın gün
lerde bunun a.peçık bir şekilde 
teuhllrlerinl de sönııek pek 
mümkün olabilir. 

A. C.SARAÇOÔLU 

TIJrldyede "milli 
moda,,: iktisat 
H .. " p her :Jl'll'd9 

.ayıem;,.:.. hi1kCımet 

Her teşebbüste birinci muvaffakiyet 
amili ancak ve ancak sür'attir tedbirler .,. teı:tipler alıyor. 1&

edlldb,.,!i ehemmi..,,..le ~ bs.at ,ilrt:mat,. diye hergtiıı ıta.. Hayatuı her safha,,.nda ııür'at ~ Yazan : ~ bir meziyettir ve kazançtır. 
Seyirci bulunduğumuz koşu· B hri ÔZDENIZ 

!arda ve Olimpiyat müı;abaka.- a r...ı ' 
lannda sür'a.t, bir şereftir: 
~hretlir ve biruıetice sahibi 
için bir kazançtır. Bilhassa at 
yanşlarında ve denizcilikte sür
at buyük bir rilchandır. Dede
lerimiz bidayette nakil vasıtası 
olarak ağaç sallar kullanmışlar
dır. Bu beta.eti gid ·.ı1ek için 
yelkenden istifadeyi d~ünır.ü.;
Jer<!ir. Bununla dR iktifa edil
meJiğinden buhar ku\'vetine roil 
racaat ve bayii iııtihaleler gı>· 
çirdikten aonra bugün motör
lerckı ve tnınsatlantiklerde ka
rar kılıntıı1'lır. 

Mukaddema altı nyda bin 
müşkülat ve tehlik !er ortasın
da yapılan Amerika scv-.ı.hati -
de rahatça beş güne intlirilmil}
tir. Bu da büyük sür'at rekoru
dur. HRV&da tayyare ve kara· 
da ekııpres yolculuklarına yapı
lan _rağbet, slir'atle :ıeyahat et
m~e matuf d~l de nedir? 

Askerllkte sür'at, bir tefev
vuktur ve ga.lebedir. Bir ço!c za
ferler ııttr'atle 1etiştirilen im· 
dat kuvvetleri sayesinde kıı.
anaı.lmıştır. 

Harplerin sevk Ye id&relerinde 
cebri yUriiyüş tabir!t:ri ve bu
gün motörlerln devir adetlerini 
çoğ:tltmak ga1retleri ve meaa -
ft'Jeri azıı.ltarı ve aeylr ve ha
reketi kolaviaııtıran tekerlekle
rin valrt•yıe ica(tı ve demir -
yollannm tesisi hep sür'ati is
tihdaf etmektedir. 

Sistematik eli'rıtt, eıılilıa ve 
mthimnıat fabrik&lamun ran
dımanlannı coğaltır. 

Harp meydanla!"lnda mtıha
rebelerden 8ilihlıt.t·ırıı iyi kul:a -
nan tarafın her halde sür'at ve 
c;eviklikete falkiyeti rouhak
b.kbr. 

Tarihte d!Wya:.ıun en kalaba· 
!ık Cengiz süvarileri geniş \il· 
kel.erde istila harplerini hep 8<'ri 
hare!rete mahk atlarivie ~
mışlardır. Bugün o rnÜkavim ve 
seri atlan• nesilleri munkariz 
olma.sa. bile mele" olınu.ş ; hem 
haliskaa at c!nııkri yava.ş yavaş 
Hlll.s l:eneszüluı müulııı.ııır kal -
makta buhınına.,tur. 

Çürıkü ordulal'Cia silvııri w.u
felerinin daha ~ri motüriYelere ! 
terltedilmesi ve a.dl ıı.l.ışlı top-

lar da yerlerini seri ateı,lilere 
lnrakmaları hep silr'ate ihti· 
yaçtan ileri gelmektedir. 

Sür'at bir çok hallerde teh
likeyi de berlllraf eder. Sönme
ğe mahkum bir hayatı kon..r. 
Naıııl ki bir apandisit mlisabt 
ne kadar sür'atle ameliyat edi
lirse o ııiııpette çabuk şifa bu- 1 
!ur. Ve bir mecruhım yarası 
kangren olma,,"a müstait iken 
sür'atle eeınıJıJ müJahaliı sa
yesinde bütün vücuda sirayeti 
mened.\ltnk eaıı. kurtanlınıı; o
lıır. 

Bunun gibi tam vaktinde ye
tirlrilen iaşe, mühimmat ve 
cephane kolları ve tam zamanın
da müeıısir müdahaleye muvaf
fak olan yardımcı kuvvetl<'r 
haı-p talihini sür'atle değişti · 
rlrler. 

Haftalarea mulıa.sarada kal· 
IDU!o iaşeleri güçleşmiş, teslim 
ve eear.:t saatleri yakla.-ıı bet· 
baht lrımaddanlar kabirlerin
den hefli.k olm:ı. derecelerine gel· 
mişken ilk imdat ve ~et bo· 
nılarırun oVl\larda akiıılmni ve 
ihtizazlarını Uıidt!nılı: her gün 
ümitsizlik içinde Pabahtan ak
ıpma kadar etrafa dol~tırdık
ları durbüıılerinin a.deseleriııde 
birdenbire tmı.kta dalgalanan 
kendi mflllyethıe mensup san
canltlanıı yakJ~ttğını görıneııi
le canlanarak bir huruç hareke
tiyle düşman muhasara hatl:ırı
nı bir hanıleM yardıkları ve 
İmdı\t kuvvetlerine i.ltihalı: ede
rek kıırt..ılduklan çok kere va· 
ki olınuştur. 

Bir de ıd1rati i.ntib.I sahibi 
kumandanla.mı kafalarında ~.a.. 
kan ~lerdmı yıldırım ka.
ra.rlıırı çıkar ki bir a.nda tat
biki ııllr'ati intikali müklfat
landıracak ~ neticelere 
müncer olur. 

İste devletlerin teslihat iş· 
leı-i;,de ııür'ate veril~ ehemmi
yet pelı: btiytilrttir. Çtinkü cere
yan eden bllytik harplerden a
Jıuan neticelere göre bilhassa 
hava. ve denizlerde sür'atten bU
yük iistilnlilk ve faydalar temin 

3' • 8ltelerde siitımJar dolullll yuı.. 
te ve h:aydedl.'wflt.edlr. lu yazılıyor. hlı:at biltilıı bun.-

Bu eebepte:n en ıı.ıai tiplerde lan. rağmen hlli. müsrif va. 
ban. kaleleri - nçar kale1el' •• ...,, •• ..__ ..___,, --..& 

ve en sür'a.tli nşi.f •n~-ıeri --.., .......... ps.ra. _,_e-
-n-~ ı deıılıre hemell her yerde, be

yapılnıa.kta olduğu gibi bahri' men her tarafta. tesadüf et
inşaatta da saffı harp lmmı.:ı:ör- menıek cı. müı:nlıiiıı olml)"OI' 
lerüıe azami sllr'!ltin verilmesi-. ıeııe. 
ne gayret olunmaıcta ve bu yar Dilıryamn llll !tOll buJıranh 
nş adeta hlbımıah bir ~ durumu k&rQıstnda en rahat, ea 

~~~~h:ı.rebelel'iııde akı • fenıJı bir ntanda; ticnıi ve ik~ 
. twadi bakımdan m verimli ve: 

ıpı..ı ~ır filon~ ve ~ °" 1 en ucuz bir yurtta, her bakun
lan loır gemının athlısıne slir'at. dan varlıklı ve bolluklu bir fil.. 
~ lı.~k. ~yıf tilo~alan ke.ıı 1 kede bulıınduğumuz halde hi
dı sur'atlermden bilıstifade ta... 11 bazı vatandaııJanıı şiklyet • 
k.ip ':'.e avlamak gene kendisi ierde bulunduktan görülüyor, 
sı.la.şbgı zaman sllr'atle lı:açm~ Neden? Niçin?. 
~bi roller 800. ~derıb İngı: Bunlar birer hastabktır ~ 
!ıs - İtalyan denız kırn>etle:ı 1 tedavisi lmkinı da, a.ncak G 
araaındak~ 5aryışamlarda banz hastanın kendi gıı.yreti. ve ener
=.;orülmu' harp maneY- jiııi ile. kendi irade lıAkimiyeti 

D .. · .. .........,_iııtir k' iki t j ile hasıl obır. Bunu bir ~ok 
nü unya ilo6'.~ . da ıisnbe~ tecrübeler ispat etmiştir. 

ilk (Sageınl len ~ ooderen ı İrade zafiyeti, az\ın ve seba-
vo a~.,ını g tı kıt olan İl18aDlar muha.kkak 

topçu Jruroandanlan mavat'fı\k lıerşeyi beşhmndan beklerler. 
ohnaktadırlar. Bir türlü hüviyet ve şahsiyet 

Telefon muhaberat~ mal- sa.bibi olamadıkları için hiı; bir 
~ balunduğu c8kı ~rlerd&- işe ve harekete kendileri mü""· 
ki harplerde yaverlerm ve eınıl'- . 1 az! BIUilı:iB . 
ber c:ş.'VllŞla:rının harp raporla . ı sır om ar. ~ . o , ış_ ve 
nru karargiha kumandıı.nlara l hareket keod~. mUeeı:ır O· 

silr'atle yetiştirmek: talimat ~ı !ur. Bu. gih!ler ıçın_ işte hukfı -
emirleri ileri mevzilere ve ba- met . mlıessır _olnıaga çalışı.yor 
taryalara gene sür'atle uıaı,tır-1 ve bınblr ~t <;areye lıw< VU· 

mak için at çatlattıkl&n mü- rarak onları_ ilttIB~ alıştırm .. -
kerreren v:ıki olmu»tur. P. _ mıı_!rtesıt birer_~ ;)'.~P • 

. ' . maga. ugraşıyor. Çiinkii böyl&-
~zı di;fa yan~ sıı.a l tilt ~ leri için muhakkak i:rp.t, iku 

~lı.me bır kalı;nın. solcu~&, !Azını geliyor. Hükllmetimizın 
bir ordwuın fefiletine b&is <>- de bu irşat ve ikaz hareketlerine 
lurdu. gazetelerde hemen her gün sü-

Harp Ya....iyeti icabı ııi.ir'a.tle tunlar dolusu yer vermek su
geriye ikinci müdafaa hattına rctiylc iştirak e<livor . 
ahnıruı.larına. ~ASJl olnıu.,ilı:eıı bu Fakat burada.: gu ailiund& 
llOll dereoe miilı_lın ve mih,1:accl ben; hitap edeceğim zümre ba
ve askerlik ~ı;,:e b~uı~ kımından umumi cereyandaıı 
haya_tt ehemmıyeti haız b~· eııırı &yrılrnak ®yorum. Ve iııtiyo
vaktınae alamıyıon ve Bilr'atle nmı ki k·--ı.. · 4e ·aa 
tatlnk edemiyerek dtlsınan ta,. . ~- ıra . ve ı • 
rafından ricat . hatbnın keilil -ı resıne ~~ _buhınan bir o~
diğini gören; daha bir saat ev- yucu ~reeı. bulup _onlara. hı· 
vel zafeı: neş'e ve t...nuıeler;yıe tap edeyım, Öyle hır okuyucu 
dÖ'Viişen kumandan Te kahra-! zlimre ki aralarında iradesinden 
manlannın bunca emek ve fe- şüphesi, idareclliğinden ufa.k Lir 
dakirlıklıtrırun lıosa gittiğini ve şi.kiyeti bulıınmamış olsun, 
alollaı·ına Iıic; gclmiyen bir eııa· Ve buna ra.ğınen oo.1ara so
ret ~refsi?Ji~ne kurb&u git- rayım. Meııeli bu bir b&yanea. 
melet"İ keııdileriııde, ne dPrin bir diyeyim ki: 
elem ve n" bUyilk bf.thahthk o- - Bayan!. Şu iiBtünil.'.deki 
hır. kUrk maııt.o kaç lirahktır ! 

Buıriln ımıbl.elif 'mııhabc.reı (Sonu Nyfa 5 ••tun 7 de) 
(So.tu: .'{ayfa 6 Riitwft ! tle) MURAD SERTOÔLU 

aancağa döudü. Ve mil.niadıı.n 
kurtulur kurtulma.. (Gnayze
nav) ile mukabil rotada ve 10 
bin ila 12 bin yardadan muhare 
beye başladı.Bu esnada (Gnay· 
~nav) her iki İngiliz ıtefine-

Çllnlı:tl Almanla.r bu devri ya.. 
p&rlar iken kumandan sefine
si pa.tlaya.n hwnbarala.rdaıı 
ve gt!llli içindeki ya.ngınlardıuı 
lıaaıl olan ıluman bulutlarına. 
adeta biiabütün sarılm1' bu
lunuyordu. 

Hadiseyi görmilf olan bir 
zat yıwyor lı:i: (Minenin üst 
a.keamı ideta. eğ'tlınlıj, parçıı.
lamnış çe)ik ve demir kümesi. 
ınaıızaruı al'7.cdiyordu; ve 
bordasında. mermilerimiziıı aç 
ınış olduğu deliklerrlen bu
lunduğuınuz U28k mesafeden 
bile, yangın gitgide sefine d.-ı
hlni .evariten 1wıl alevler yer 
yer görüı:ımekte idi .. ) Herku 
Alman tumandan sefinesinin 
artık blii!bütün mağlup ol
duğu, ezikliği itilı:adında idi; 
f.akat yaptığı devir hareketi 
bu iefineniıı. evvelce dlişınana 
ınütevec~ih bulunmamı§ bor
dasını İngillı.lere tevcih ede!' 
etmez topçu :ı.teşi, :çinde bu
lunduğu müthiş vaziyete rağ
men bpkı es.kisi kadar sür'at 
ve şiddetle yeniden h:ı.;ladı. 

• sinden de ağır surette hasar 

l
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"----------------------------------• defe isabet etmekte idi ve Al-

• 

Hatt.ı mesafe, ikinci (yar
dımcı) bataryasını da tekrar' 
istimale müsait olmuştu; çün
kü Almanlar - e~er hakikat 
böyle ise • İngilizlerin pro
vasından geçmek tehdidi 
cür'etkaranesinde oolunduk
lan esna.da :uniral (Sturdee) 
de bu ınaneVTILyıı. 2 kerte içeri 
dönmekle cevap verip, bet 
dakika aoııra hasmı provası.m 
dı~arı c;evirmeğe mecbur o
luncıya kadar bu rotası.na de
vam eylem.i,ti. O esnada me
safe 12000 yarda veya daha 
az kalmıştı ve dllııman teşeb
büs ettiği manevra.dan sarfı· 
nazıı.r etmiş görilndüğünden 
amiral (Sturdee) hasmmm 
5.9 pusluk toplanndan kUJ'o 
tulmak Ü7.ere mesafeyi aç
mak için tekrar dısanya ro
ta değiştirdi. 
Şim~ muharebenin bııhraıı 

zamanı hu ifil etmiş bu !unu • 
yordu. F3kit.t bu muharebe 
buhranı geçmedikçe harekA.tı 
vakiayı tamamiyle kavd. vw 
i~ edebilmek mihnkün de
ğıldi. İngiliz amiralinin r.
porıma nazaran son devir eıı-

Ati aA ntı·k eydan uharebe ı· =~aı~~rıa:=ıpU:~ 
rilmiş, kazan önlerinden biri 
su ile dolmuştu. 

nasında (İnfıkcibl) kınnandı.n 
sefinesinin diJ;ıı:ıcı:ı suyuna / 
dönmüştli. ( 

nladiktan ~onra rüzı;ar a.lbn- da.k.ika kadar seyrettikten ve 
dan a~ başla.mal< iızerı,, d 

Ya Zan ·. __ 

1 
nu gl!(:ip dümen :ruyunu aykı- (Jnvincibl) bn rotada on 

Halbuki diğ<.r cihetten (İn- 1 
filkcftıl) in zabitleri ise, (İıs
filkeiblJ in 3.15 de yapılan de· 
vir hareketiyle ıleriye geç· 
miş ve ondan itibareu pi~tm·
lığını mohafaza e~ le.ıni.ş oldu
ğunu söylemekt.,dir!el'. 

(İnfilkcibl) in topçu zabiti 
diyor ki: ".[ı;te o zaman birin
ci defa olarak toplar icin du
man ve saire gibi heı lürlü 
maniada:ı ınaııun kalmak aa
a.detini birinci defa olaı ~ıc his
settim.,, Mumaileylıin ifale
sin.e göre: Amiral fon (Spee) 
nln 16 kerte devir yaptığı za
mandan itibaren o (Sclıam
horst) üzerine ate;ı etmişti. 
O esnada. (Scharnhur,;t) h:ıttı 
harbin (1nfilkcibll in kar~ı.sına. 
düşüyordu ve İngiliz sefinesi
nin ateıı kontrolüne ve hede
fini görmt'ğe vazih orta.da 
hiç bir mini kalmanıl{<tı. ,, 

Muharebenin tafsilatı hak
kında müsadif olduğumuz it
te bu kabilden batıra ihlilaI
lanndan ve tnatlanndan do
yı oldukça i1 imat ile söyleye
bileceğimiz bir ı;ey var~a o da 
şudur iri; amiral (Stnrdee) 
dilşmanla ara 0ındaki mesafe
yi tezyit ettikten sonra, ken -
di intlhapgerdesi olan mesa
feyi almak için rotayı iç tara
fa doğru kırmıştı; ve bu mild 
det zarfında İngiliz dretnotia
nrun mevkii nlsbileri ne olur-
8a ol81ln her ikisi de ( ~cham
horst) l!zmiııe a.teş etmekte ol
duklarmı bydeylemlşlerdlr. 
Schanıhonıt şimdi eskisinden 
fazla ft pek k.oritunç surette 

V Ç
•• .

1 
.. _,,__ - ., .. d .. ,.. ~ ya.nından geçerken 

Orçl ...,..,..,. saı·.caga uon u. _oU\a· mesaf · açtıktan eoııra ıı.-

• riıü k~pta.n (l>'ilimor) 1ngiliz miral eyı (Sturdeel diiımıanla 
1 amır~ını:n de bu suretle .tı.ıreıret milvazi bir rotaya girmek is-

81 edcceguıı zannederken amıra.I . . . ' . 
hemen (Sdınrnborst) ıı. dö- tıy?l'I°uş. gıbi . telrı~ ~erıye 

"---- ta •-ı...r +.. ııu k ·ı· r· .. . dogru bır devır claıresı. y .. p-........... ·a ve ''"'' a..ı.. marnz nere ına.g up se ıne ıızeı•ıue t.ı. Fakat anlaşildıgına göre, 
ıunmakla ve siı.r'atini o ka.dar aeyı-e bru;l:ı.dı. .. (Gnayzena.v) ın bu esnada yap 
çabılı! ka.ybctmekte idı ki: Bu esnada ( N:harnborst) • t.ı • · · .. ediğind "-' 1n .,,_ er· .. . d Alnı ba Jı b" gını ıyıce gorcm en 
saat dörtte ..U gıı.ı!l s ıııe· u_.:erın e ıın • ıı rası. a- bu manevrasına takrben ba· 
si ona yetişWer ve daha fazla la 11\makta oldugu hal~e .ca- tıya haf verinciye kadar de
bir zaviye ile üı3tüne dön.ıneğe mıı.nııyle . lıoı Jas.ırun ustüııe vam ve dWatıandan gittikçe 
b&slıı.dılar. (1) devril~ışt.i. ve (GJJayzenav), açılan bir rota intihap etti 

·(Scamhorst) sağlam ka· hır ık~ dakıka 7.&rfın~~· yvlda- Ma.a.ın&f'ih b h k t (Ka. _ 
lan topla.riyle elin kemali şınuı ımdıvlına ve mıi.dafaa.31· . u ~e e . r 
metanet ve sür'atle ateş et- na vakfı nefsedccek gibi gö- nar.ven) . ııefıneslnın amırıı:ta 

-"- h .. .. . · yetısmesıne meydan vermış. 
mekte iken gt-ne mum......,y runJüy.,., de, anııral . fo~ (İnfilkcibil) de 0 esnada • run· 
topçu ~ahi tinin ifadesine na • (Spee) son ıııareUe kendiııi.ni ı .,ti.hak "'"-'·t·. ç~'-'··· 
zaran "tıpkı üflenip söndü- k • • ıı.kn ara u ........., ı. ,UUAU 
rtilmiiR, bir ~·ı.. gibi inhisafa .~:tarınat,"a .0 :asını emret- kumandan sefinesi geri dönüp 

..- ti.,ınden, scfıne hır an tered- ona doğnı geldiği esnada o 
dw,; - oldu.,. Ve birdenbire dUtt.en sonra bilıztırar yolu- da amiralın son devir hare
sancak boıtlası üzerine yas • na devaına haşladı. ketine karşı gelmi!I ve ıru. 
!anarak İngil~ gcroile..-\nin Amiral (Sturdee), {<".tıayze- manian eefineltinin saııcal< 
üzerine dönup gelmeğa tıw,la- nav) ile dalıa yakın mese.fe- kemre istikametine takarrıip 
dı. Artık (S<'ha.rnhoro--t) un İn 
ölüm halinde olduğu görüle- den ~k üz.ere vak;t etmişti. $inıdi tekl'11r üç -
biliyordu. kaybetmeksizin sanca!?a yol giliz sefinrei birleı;<ince ıı.mi

Bu esnada öndeki hıgiliz kırmıştı ve 4.17 de ( Schanı· raı prova hıı.ttı teşkilatına gi
SPfin"Si ol<iufunda ittifak e· horst) satlu bahiı-den k:ı.ylıo- rilmesi için işaret kaldırdı. 
dilen (İn!ilkcibl) evvelki has· luncıya kadar hu rot'Ultnda Fakat duman arada.ki me-
mı (Gnayzeruı.v) m karşısına dev..m etti. "'1fPVİ o kadar kesif surette 
çıkmak ve mukabil rotada. o- (Sch:ıcnhorst) battı ve za- kaplamış idi ki teşkilat+.a 

bitruı ve efradında.n bir kişi iken ne (İnf!lkcibl), ne de 
(1) S. 3.1?5 ve 3.51 arasında, bile kurtulamadı. Bunlan kur· (K'll'Jlarvon) hedeflerini va

yani ncticei kafiyeyi tııvlit e· ta.nnak hususunu dllşünmeğe zih olarak göremiyorl":rdı. 
den yarrm saat :nrf..W.a ( I ıı- imkan yoktu. Çünkü amiral Müteakiben (!nfilk~bl) .. ıiu-
uicibl) in seyir' jurnaltna rota için blltlin himmet ve dikka- mandan etrafı bllsblitiln J<>l'
tebdiliıııi amir altı i.,aret kaycı- tini (Gna:vzenav) a çevirm~k mez olduğund&.n k u m a n
olumnıı.1tur. Fakat lıo<nl.arın IAzımdı. Duman şimdi (İn- dan gemisi ~!inden rüzgi.r 
(foviribl) tora/-1.atı göriU- vincib!) ile dUşnıan arasında- Ustllne geçmege çalı•tılrtan 
düf'il oo ı,ullut icra olunduğu.- ki mesafe boyunca rilzgiirla sonra, son çarei meyınıane o
ııa ait 1<nt'I bir şey 3<Jylene- dağılmakta idi ve amiral !arak hattı harptan 14 kerte 
tMZ; çilnkıl bu işııNıtlerln hiç (Sturdee) heldefini ldeta gör iskeleye kırarak aynldı ve du
biriai "'"'" işaret ıU /U;riM memekt.e olduğundan duman mandan lrurtnlmak lçin ııçıl
bıydolun~ır. kümelerinden kurtulmak için dı. ( ArlMBl ....,. J 
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Reııımliı hlııiMııt müaabaka

mızın I01L parç;ı.ı;mı. evvel
ce neıp:edek hitama. e~ 
bwJupmgkf:adır;, !}ırwliı eliniz-
de Dtıtunan 4-0 panıaııı yanya. 
na getıinırek heyeti ımı ~ • 
yesind- tek bil! re-sim. \'ÜllU· 

de gııtııııecek' ve b ı ııi:;an 
IR>n lalu ~ 
"mü:ı:ı.b mem!l1' ğu,, ad-
reııtı:ı gllndarece n!ıa: Bu • 
nu dogru olarak yıı:pııhilcn 
500 okuyll<!Umuza lıste~ini ev
v ke n rottiği Kıymetli 
hediyeleri takdim edcceı,;;z. 

At antik harb!n 
de merira 

Yazan: 
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---- =-=-=-=~=-==-=-==~~~~,:;._:~~~~~~~~~ıA ıerika ava 

l. 
7 umandam 

lei:i~~-::.::....: ..::::~~:c; __ ..=::::~=1 ::ıı.~~~~~~~~~~~~~~~~1 Londrada 
Inailiz hava J pon Hariciye! r ·a ıa~-·•rıc1 GIJ'b*J nan 

cephesi 
.... ~,.... daha ~ mikyuta bir ıı,tir.11-

akınları 1 azırı dönüyor -şt · ~y..te;;ki~m•mdiyle~:: 
ğunus bütün malzemeyi si» 

. olla d daki as- , _......., azami sür'atle göndem>ek m-
hare· keri ve s i he- 1;111tauoka lllosko- man ~':tl~ T;i~ ~~ tiyorus . Bu, bU,yük bir Jwcır.. 

(Baş brafı 1 ~ncı aayf•da) 

Alınan ha.va kuvvetleri cenu- Alman ileri 
b! ş:ı.rki C(Cpnes!nGI' bilhassa 
ı:ı:.::za.tfer o:muştur. Bosnac .. ı 1'u- 1 ta.llltaı.ı.u.Ae 
na \C Sava havzalarınua m ... tb-1 
addit diisman tayyare meyc::n-

fında d~1-~a1t dün Barôiayı dinaruıyon işidir. 
1 aef ! 1' landı 118 a bir anlaşma işgal ~lı-. Bardiayı daha ev- Aı:m:ri ·ada . . art:bp. 

I·. • l d ::iliz kıtalan tahliye et mak iı;in sarfettiğ=n gayretler 

lan ciddi hasara ıı.,-Tnıtılnuştır. ( ~ ">••fı 1 .ı:cı sayfada) 

Yerde 10 tayyare ı.aJırır e<iıl • A!çaı.t .. n u an bir tt.ı.ı~ ~ tay 
~r. Şımaıdifer istıı.syor... n yaresı, .,;ı.rbi More mıııtakasııı
vc trenler mu\'alfa.kıyctle bom da bir Jcu,'lln ı;.,.rfü:.:. ü mitral
lıardunan e<iilnıişbr. Pilı.e tay- yoz ate~c tutmuştı: •• / 
yaı· .!eri Zağrcbin garbmaa tn .,, . .__ •·•--'-~ 
kıtaat tecemmiilerini mütcad-ı gıa.. ..,.,,a lmneUanıuıı 
di fa:ıllye:Jeri 

·t defalar bomt!.ıl.amış!aroır. Atina. lJ (a.a.J _ Yuna.,.is • 
Dün gece kun-etli hava te- 1n 

~iillen cennbi ve merkezi tandaki giliz kuvvetlerı uınu-
ln,,"iltcrede askeri hedeflere mu- mı kaı a.rgüu ·ııı tebli.,ı. 

İııgiliz bombardıman tayyar • 
voı...akıyetli taarruzlardn bu· reJeri .Manastır nuntaka>.mdıı bu 
lunınuşlardır. Bristol 1yi gü- luı:ıan Acaan motörlı. lmtııclcn· 
rilş ş;ırtlan altmda. saatlerce ne ınuvaifakiyeUc lı,'.. um tmiş
bomlıardımaıı edilmıştir. E ·v l- lcrJir. Yoliara isabetler vfılu ol· 
ki taarruzlartLı ynplınış olan m:ış ve arabalar talıri.p edile ş. 
hasarlara yeni hıı rtar illi.ve e-
dilmiııtır. Portsmoııth'ta apr ve tir. 
yan;:m hoınb:ı.la.riyle taarc ~a Diğer bir tng liz h:ıvıı filosu 
ugranuştır. Devlet te•.,'iUıla _ Avlo::.ıya l ı .ı :ı yal:' .ında bir 
r.yle, buyuk bir elektrik fnbri· kafileyi lJ'>mL.ı.amı tır. 
k :na kışlalara mutea.ddit !Sil·• Diğer hava hartlı.· tı yapılmıs 
ootlor olm tur. Cenup ve cc- sa da çok fona olan hava dol:ı-. 
nubu :ırki lnligtere~e liman yısilc netfo ·'erin tesb'ti m\i..~ltül. 
tc isatına, iayy,-.re eydanları- olmuştur. 
na ve fabrikalara b ımca ta· 11112 nisan gecesi dUr:nan, 
ıınız1:ır )apılınıştı.- lngiliz a- tayy:ırelc'1. Pire limanı il ya. 
dalan etrafında Alman hava lı.ın nunr 8) r müteaddit 'ıiı • 
kuvv ·tlerl ccman 24 bı.a to· cuT Lır y· pnıışlaruır. Tayyare 
nıli.tc' ~4''lr batırıuışlnr ve dafi bataryaları ile lngfüz r:cce 
c •• .,. . btiyillr bu- \~puru Jııı.sara avdıı.n 3 dlışmu:ı tıyy:ırt' L•I 
ug. tn:ı1'-t;ırdır. düşürraiış!cr ve diğer baz;lannı 

Şunali Afr•kada • ihver ta· da ciddi surette b $ll.T8. u•=t· 
ıınuı:...:ırı ınaı;lup ıiiışmanı ta- mışlardır. Bu harekata işti"llk 
itip etm kter.ır. Muhtelif pike eden tayyare!erimi den hiri dön
tayyaro lc§ekkıJleri avcıları menuştir. Fakat l'ilotu kurtu: • 
hiıncıvesiı:ıde ularak Tc.~ li· mustur. 
r. .ı • ." teınsntına ta• •nız etmiş - ' Ahna.ı l:a.yyaroleri ft Yanan 1 
~·. bır n.ı.·1iiy~ gcmisi.oe ateş j ını1.lıeti 
Wnni$1 rdir. Diğer Lir gemi de Atina. 13 (a.a.) - Atinn a.jan 
Ciddi lıasııra ugartJ lrnıştır . aı bikliriyor; 

Malt.aya yıı.pılaıı hir taar· Cuma gecesi dört saat devam 1 
ruzda d · nan :ı Hurricano tay edPn ve üç Alman tayyaresinin· 
yaresi kaybctmişlır Bizim hii; düşürülmesi ile neticelenen a- ı 
kayıbunız yoktur. Düşına.ıı 'lirnıdan bahseden Estia. gaıete
§lmıı.li Almanya nabı1ine yak • si sivil ahalinin soğukkanlılığı 1 

la ı'\k i(in yap~ bir teşeb ·' ve sükilneti ile mulıaıip ordu- 1 

bus esnası!lda a vcılarıınız ve ya layık olduğunu göstemıi.~ bu 
h va da.fi bataryalarımız iki tay- lunduğunu yazmaktadır. Si\·il a
ya,e dil5ilnnüşlerd1r. Diin ge- hali bıı Ç('tiıı inrtihanla.n yal
c~ Alrııınyaya dii.."lll nın hiç nız korkmadan dei!il ayni za • 
bır akıru olmamıştır. · muıd!l huznru kalple karşıla • 

Yug ·lav orduııunua vn.ziyeti ! maktadır. Çilııkü halk bu suret-
Londnı, 1:5 (a.a.} _ SaJahi • le or<lu gıbi harbin telılilcclerine 

yeti lı>gili> askeri ına.hfilleı'in- g~s gcrmi' olmaktadır. A · 
drn bil.Jirildğııı~ , ı·e, Yugos • !ar" e:ınaııında Meryem namına 
fo.v or<.lus·ı mıılıareba harici e • söylenen ilahiler işitilmekte i· 
dilmiş olı.ıakt&.n ~.ol< uzalı: olup di. Alarmı müteakip Aliua rad· 
aglPbi ihum:ıl dilşmım tarafın . yo i~tasyonu kralın hi'ıl<'n mil
dan ısl';-ıl cdılen yollar erasınna- Jetine meııa.jını ve matbuat ıra
k, ria;,, aı·ı tutmaktadır. Loııdra zın Nikoludis'ın M'lkedonya ve 
daki asKeri miitehassıslar bu Tra1<ya ahaliame hitaben irat 
şartlar alltoda Yugoı•t ı c.rdusu ettiği nutku neşrclıniştir. Bu 
.-aziyetiıWı aleyhte b'r wii.na ifa mreUe Almanlann bu tcdhi' gıe 
de ctınuliği karuıaundedirler. oesi <l!"..ref ~ hlhriyet için iste
Hııta · lıc'i olmakla beraber, nerek kabul edilen çetin imti • 
ltaly:uı • Alıran irtib!l.lmm Jruv hanlardan sonra cebir ııbidesi • 
vetlı ımre\lt !ecssüıı et•riş old•:- nin de dUsürillen öç Alınan tay
ğunu kabul etaek t·ile bu, Yu- yaresi gibi tamamile tahrip edi
goalavlar muhasara erulmiş \'8. leceği kana.atini kuvvetlendir ·ı 
Y• arkalan kedlmış demek de- miştir. 
ğı,dir. Burada ileri sürülen ın!I- '!!"...,"!!"!""'-...,""'--""'---- - ~ 

talealara göre Sırp orchıını 1918 . Sırv k'.'iif tayyareleri J;ittün 
deki lıare.k ti tekrarlıyarak düş gün tekmil cenup hududu bo • 
mon ilcrı kotlanııın geı:mesine yunca fua!iyette bulunmuşlar • 
mlisaade Lllip muhaııım ordunun dır. R•,cgcd nuntakaaındıı birçok 
art· asına sarkmak mru.lilnti pe • ı Sırp bombardıman tayyareai: 
kal tatbıl< edebilir. Sırplar bu. bombnlar atmıştır. Bristol-Blı>n· ı 
suretle iki netice birden elde et- heim ti.pİnde bir Sırp homb:ırdı
mck imkİlnını kıı'Zllllırl&r. Yani man tayaresl Tuna rjvarındaki 1 

di1,-nıanın yiyecek ve malzeme- bir nahiye dahiline mecburi iniş· 
sini ele geçirerek bunlardan is- yapmıştır. Bu tayyarenin mil
tüad etmek ve aynı zamanda rettebatJ tevkif edilmi,,tir. 
iişman kıtıılannı bozu~k has- Cııınartesi gilnli CP.nubi Maca-

ını arkadan gcleook kafilelerden ristanda Sezeg-ed ile ı ccs'dc ve· 
mabnını eylemek. Al-nanların' diğer bazı hsabıı lıtrda ha.va leh 
Yugoslav ordusunu harp harici ilkesi lşarctı •·er ilmistir. 1 
etmeden maddi ve hakiki mu;-af Yugoslavya.da son ha.rekat 
f. iyetler elde edeıniyoc<kleriui Lnndnı, 13 (a.a.J - Salilıi-j 
tıoyl ek, hulynlaı' hakikıı.t ye- yetli askeri ruahfiUerde Yugoe
rıue alm~ değlldiı-. Yugoslavla· !at-ya vaziyeti biraz daha em
n~ haı:t>ı ~·!arda ııraması çnk niyet verici tellkki edilmekte-ı 
mnm.ıctindtlr. Çünkü Sırp askeri dir. 
bu anu:idc biiUiu kab;liyctlçriııi Londnıyıı rt!eıı ıııniıı haberle
g, tercbilcceği g\lıi E:iUcrin a~- re göre, bu ııaba.h saat 7 de şi
kertennc muazmm bir tcfcv•••ık mali garbi Yu"osla\•yada \•ar.i
ba" ;-dm motörlil ve makineli yet müphemdi. '\•ugos\:n·lıır Mo
''.'; '.!ar da bu h:ı.vali.ıe pek bli· rava ı~$ruıı iki tariıfoıda mu 
Yok · ler ı;oremczler. kavcmet !:diyorlıtrdı. Bclgra.t-

y ' kıl:&larına ~ıir.ce, bu' tan 3Q kikımetrc kadar mesafe-' 
kı.tal~r Çok kııvvetlı da~lık mcv de bulunan Topc!o köyünde Al· 
!-'fer· fd'-h..~ b!!!n"1'11k-J.ı:ın ?:n.ın 4'.U.u.:.! lruuy~tt>_f'Ü..O. ı..~~1_ı.,. • 
ı b nl ~· .. "-'"'.ı.. ~t,;.._-q-. 

., u ann r.orlanm. >ı ı;üç ol- R!1mıstır. Ba köy şimdi münfo-
~lı · ~ı g hi ant1nn sanlınnları Ja r;. hir va.ziyelte bulı ır.3ktadır. 
ımk"n!ll7. d~1;il bil N>k giıç • F·a~ı i~vtte ve Kru ornc ıl"ınt.ı
lUr. ka.o;ında Yugoslavlar çok iyi 

D'J:mı&nın leNnde ola.'! yeti- <lay--qy,.rlar ve Pmkt-plijiyi ge 
ne · ··ı.:bct husus IUı~vn~ııı'.:-ıa rı alnıu;ları:hr. 
t :.ı~sı temın trni§ o!nıaklan C u!ı· Sırbistanda Almanlar 
mut >e!lıl vtiksek kuvw-i mi. . Suha Rf'aka k dar t .1 ı ,i;ım·ş. 
n ,.,,. ·len ibııreltir. !erdir. Yugoıılav kıtgl 11 'u.. di 

J.'i!.,· l:ika ı\lımı.nlar!a birleş • ' f !l.('füıik iı=ine yürüv r. A'· I· 

ır.ıo ılmnk, İlalvanlı;.r .ı reıı!dPn 1 ;ın radyo~unıuı gen• r i :: ·ffiO· 

t •• ılır. F Al,.,.. 11: r vi:; t nfı11dan mü«· k;ı hare ·ı 
7.abereli- lrl"t <·t.ııeleri idn Yuo:o ı. v ko-
tir. rııu_tı..,ı.ın:a. eıo_ir v·rilmiş ol -ı 

y du~ıı bıldırmıstir. Ru komu-
Ul:'Ofllav tayyan~n tanlar;ıı böyle hare ket ettikleri1 

r. ·et.ı l'e l> .nlardan l:ıuılıınnrn vazife 
B. t , 18 (.uı. l -·Ha •ıı. lt'n" eyi }-a.JlS.Mlk dağ yamaç!a

nııil - . ..., kumillldıınlıJının 12 nnda kahraınıuıca Jö1.;;~t·ükl~ 
ııaıı tarihll te"'' .... ·. 1 ..,, ~ ""fi' ri anlaşılıyor. 

IB•• tarafı 1 ine. uyfadaJ 1 ımza l __ .. A, . eler ----~,.,,·-
ıiı ınişlerdi Muharebeler Mısır hu ........., netic v.,...wc.o........-. ka~ı ~ ~.~ıan taarruz .;un ye ce.ıı tarafı 1 inç; oavt..ıaı <ludunda kain bir liman olan Günler geçtikçe ta.;')-are ,. 

ka.:ıar "'"wany<l<.la bulun n her . .ı:n taraf Scllwn Cl·v--·"· _.~-etmek· ,..'",.~ ~.,., ... ., '-·•••·-- bir hang, bn· heılcıe karşı ..-apı!!llŞ me etm~ ve .....,aer ın a· - ac.,..,. u~·~ ~J-~ ~..., .. .., ............ .,... 
O"-· ···r~···~·ın h.çb·.::•(l(! kul razi butJnliıgllmın masuwyo- to..!ir. SelJıımdan 120 kilomırtre ııel gibi kabarmalrtada-. nu az-. 
l~~;ş-d;;.coode ;~hım bir tine riayet eyi ,cği miitekabi-1 ..-arpta bulunan Tobrukta da 

1 

t1§ tayyarela'e müteallik. top, 
len 't<ı.anhiıt ederler j muha-'-·ler oım-•~ ..... -. bomba ve saire gı·bi tııch.ıot: ku\.-.e\.ie y pı arak c...Jıa cv,·eı· - · - . . '"""" ...,.........,. ..,. 

ki. lıu.umıa~·~ •• _; , n· tcsbıt Ikinci madde ııu hükmil ilıü- Gnll> çölünde kuJlarntmak hususlanoda d& gôrubı:ekte • 
- • - """' f va etmektedir: 11zcrc her gün daha ziya® tn- dir. 

edı.mış olduğuntlan bu sc er ge- ki ta-'ıarda ·n· di""r serbes ır ı,.,, ,ı, Tayya ............ tımm 1n · 
l .'n ~. b ...... ıt~" ı· e tetınk ve t ,_ n "'~ giliz. kıtalannın t• · • re ...,.....,..., gı • 
- " u, - ·~ !etle . ta oldnö-n vn ·-•;vetin bu ..... Iizlerinki ile avnl tip! stan-tahıil 0 _ •. n raporlar. mWıha· bir devletin vcy.ı aev nn ...,,.. ~ ·~-.. .,... ~·-
sıran Dn t un: . eserlcrı-. c:.r harp hareketicrine maruz ka· 'kundan bir h!ı.fta. evveline Il13- dardize etmek içın k ga~Tet 
taya <1.; ~-.,e hi= t ctmiŞt.r. !arak olurlarsa, d er tarı:i lh· netle fı;ıvk&IAric iyileşmlj o u- sarfediyoruz. Maluadımız b:r 

· ı tilliuı de= müddetince bı· ğu öğ:r mlmiştir. tayyarenin hizmete hazır bir 
Taarruzdan eıı ço za r gv-1 taraflı,;-ı muhafaza edecektir. Burada bey olunduğun& hale geldiği = gerek Ar 

ren ha<: ;c;a üç mın~a..!ır:. d ı Oçuncü maddede şOvle dır nazaran, Tobruk civannWkl ı:nc:-· · a gerek lngiıuredc dfr 
Deutsche Werkc tersanesı, e abilın ·d v · 

nh · ~utamlı.nr.ı ihtiva eda' üs nili= tedir · 1mnli.z kuvv~tlcn ne ç.ewilıniş- hal kullanıl · esı ır. o.şmg -
t- k . bOı Bu pakt iki ikit tarafm3« tas tir, ne tie müruerit bir vn:ı:ıyct- 1 tonda \-ÜCuda getiri bir tcş-
u ap.lı tersaneye ?var ge di :ıo Urtıran ettjJi anda. ıneri· tc kalmı.,tır. V f' ç.öl ortasında bir kil.it ıhtiı!ı=la çclısmııita, tııy-

ve ..... .ı~nın t rp ı;a..ıili. 1 yete gırecek ve beş sene mute- zırhh kolun teıruıs tesis etmesi yare teçhiwtının standardizns • 
Bahrt t • de zuhura g:1<ın ı ber olacaktır Eğer iıkid t& • imkftnsı:Wır. lngilizlerin Tob • yonu ıçin icap eden prcııs.pleri 

ya:ıg-.n r .:ık buy>.<ı< tahnb:ıt } P- ra.t'lardan biri bu müddetin in- ruld.ıı, İtalyanlar tarııfından ve tef rrila.tı tcsbif etmektedir. 
mıştır. Sablh rıhtım tama.-uıl~ kızasından bir sene evvel mu • yııpılmış oıan kuvvetli kaleleri tayyareciliı< 1:.Lu. unda ın,.cı
yanınış. kalı!olarm muayenr»ı hadeyı feshettiğini bildinnreoo, ve bilhassa çifte ml!Wıiıı.a hattı- tere ile AmHıfullllil birbirleıi
n.e ~~is e<l.ilm ~ oı:ı.n salonlar pal..-t }'(mi bir be§ senelik dev· ru tutup tutmadıkları üşa edil iM! k:ırş ıhicbir sırlan yt:1ktur. 
L~dcu ~ra 14l;Tam!Ş ve hangar. re içiıı kC'ndilığnıden \llat ış · Genemi Anıol<l. haı<a marc • 
!arla atölyeler harap ol uştur. ı olacaktır. 1 ıruı.:-at. 1nigiliclcrin tardott:iği gali Portal ve Vi=a.rcşa.1 ::il '1-

Dok aıne·e~inin ik&met etmekJeı Dördüncü madde şudur: Alm:ı.n taar!"L,llnWl bu mild:ı· sor ile ~ç üştı:.,cmü sö~'lcilik • 
01dub'1ı b~Lkçı.ar mahalle:;;n e İşbu pakt mümkun olduğu fan hatlarında te\-cilı l.il ıfii ten sonpa sözlt>rine şöye d& 
evler yıblaıak tamaıle t:ıhrı~ C· kadar ç:ı.ııuk tasdik edilecektir. 'tabnıin c·lunmal.tadır. T~bnık- vrun et . 't!: .. 
.Jıl '1lŞ veya yanmış ve bırçok 80 Musaddak nUsha.La.r. k zalik en ıa ı:uvvetli lnı;iliz kı lıir'.mn " - MU: :ıh >de ve galısı t&
k aı; a ~r lııı.s:ı.ra u 1 a.ı:ııştır. y, kın bir zamıı.nda, Tok>'Oda bulunuşu Alınıuı müııaka ıtı maıı yolu ile ilk cidcn faydalı 
Cadde.erde_ bo ~ pat.Lıyı- teatı cdilecektır. içuı büyük bir htkc 1.:.: • ·ı &- malüına.t ıı.lacaJ;ımı C::ı:at 00 1• 

ı;ınmı.n b~yuk elikler aC"Jmı~ Mı..ılıedc Molotofla, M ıt.suo· dccek Ye Aiman ;..,.vdlcrinin }'>n.un. lıı, ,, reye d:ılı;ı. oııce 
ve hır yoı üzennde bu unan ev-. ka ve 'apouynnın Moskova bil- bir 1asmı.ıu bur::ıda ı:~ 'lkclsizz g-elmiş l:.ulunan Amenkan mü-
lerdc.-n iki tancsı müstcs<ıa ol • yük e'\çisi Tetakava tarafmdaıı bırakacaktır. hitlcriyle de görili eğim. 
mıı.k üzere üst tar:ıfı tamııroıle imzalanm!§br. Z:ıruıedildiğine göre A.Jruan lngiltrre Lle Aı:~rrika ar:ısm· 
:ııanmıştır. s.ı,·yet l' "'' da ~kc.yu zırhlı cilı:ütanılar: be= ılıti . da 'a mükenmıcl münaka.IA 

De_nizaltııar•n inşa ed~lm kte tanıdı ı yaçl..1.iıru ıruıhdut miktula ol· vasıtalraı bulunmas.nı zaruri 
old~u Deutsdıe Werke d~ bu· Moskova, 13 (a.a.) -·· Sovyet· makla beraber hava y<~n ·Jet&- görüyorum. Mürettcbatınıızm 
sule gelen l'.l"azmm haauat şu lcr Birliği ve jıı.ponyıı. a.r:ı ındıı. min ediyorlar. hiç bir meıek<.-tten ili er ıncın-
suretle telhıs olunabılır: al<tolunaıı bitaraflık ırwalwde • AJmaİı ilı'rleyişindc 'r;ıtin kkl'te gitmek iç;.ı bu kııdıı.r u-

lıış:.ıat kızaklarının bır ucun- nin m~tııi ile beııılıer neşnı.li- her bide Alman aralxJarını %Ull 1~· .,. ınuhtıı;. olmama • 
da bulunan <l~p<> 1ıasaı:a uğra · len bir So;'yet • japon lıcyan· fcvkalide yırratuu·· !d.uğ a !arı ı,, : •Gır. Bun,.., ıçin de ha.
mıştır. Kızak =rnde ın~ edıl- namesinde Sovyetlcr Birli,ı ıın ıclıvor. Alıruı.n bütun haber' re va ef,r1eri k·ıhyl,Klanw arttır
n:!"kte olan gemılere d'.gru vu- Mançukn unparatorluf,unun ..rıı.· göre çöl harbincl<; A'.naııla~n mıık 'cabt'dec_ktır. ,, 
nışlar eıde edilmiştir. Büyuk bır zi bütünhiğilniln de ınasunive • zayw.tı oldukça · lır. Bu son 11 >ırt.ı. hr.kkmda kP.n-
levazıın deposu yangınla k:ısr.1""n tini. ,;aııonyarıın da Mogolistan Şimali Yunanistan1a., iınpa- dl!lllle bir sual sur. ıaıı genn 
harap olmuş ve muhtelif made- haıJı: = ıunyetinin mülki ta • ratorluk kııvnUtri d:.uı ,,.-tt · Arn ld ha\O. seferleri iı;in A
ni mevaddı ihtıva eden hangar· munuyctinin mıı._"1II!İuğunU ta- fik .r,cphenin t3I°lt ıruni..J:ıwın· meıı nnın e!inrkki vıu:ıtalıın 
lar tamamen yanmıstır. Kazan· ruvaı:aklan tasrih edilmekte· da Alınan taukillriylc ,.,, piya- a~ tırması ve ln~!tcı-eye tc,')r 
lann b'.ıi;ı?uğu bü}ük saıo:ı r· 1 dir. desiyle temasa gehı:.'}lcrdlr. L_i çlmesı ınfun un olduğunu 
kılınış, bıtişık bul\1.-W: bilyük M. tsaoım Tokyoya hanıket etti Bunun neticesinde b~zı rnu • s ıyl ııs w ı;oyle dl'n:ıi.'<l.ir: 
bavnz. çok . .m~r gllrmu~ ve bu Mosko ca, ı:: {a.L) - 3"1X•D· harebc'er oJmuıı ,.c Alm;'· ar " Bu<c: n Amerika harp 
depoların ıclennd~ .!'~t VU· , harici; e nazın ilatsııoka udcdilmiştir. Bunun it ın· nı·~ta!mları hakkıııdaki kan :ın· 
kua getın1m tir. t.. munn da- burada bir lı&ftıı kaldıktaıı. on- de cephede hiçbir .ır ' ıklık '· r ve ı:.czııııuııınıelerle tı:ıuh bu 
ireler-ı, yelnıı: damı .henW: Yık.1 1· re ıa&!ıaUi eıaatle 17.55 de Tok· yoktur. lunm:ıktarlır. Bu va.ziy<'ti l ar • 
mamış olan m<ırkezı kı~1m rr.üs yoy:ı harelcet etmiştir. Matsuo-. Hab~tanda, Deı;ı;ı • l"on· •,ıy. .ık bir ça '(' bu!:ııı:.k mcc-
tesna olarak. hemen tıımamf'n kıuıııı treni bir sant evvel han.'- ds.r yolu boyunca yapıhn ktıı. "'. ouri} t;ndı::yiz. 
talı.riP edi!Eı;~tir ... Bir t~ro;rat ket edecek iken Sovyet • J pon ıaıı başlıca iki logiliz ücrlevisı D\>ı t motörlU ağır bonılr.,n!ı-
atolyesı kısmen komure ıııkıljn paktının imzaı;ı merasimi ıle yapılan t.ıbrilıal net.ic . ·n ıc mwı tayvıı.rckrinin bıı:u!tı "h· 
etm·•. iki uzun levazım anban .,on formııliteler yüzüııdcn gc- · muvakkaten durmuştur. lta.l • miulcrim·z , eçhile ilerlemek • 
tamam. en yanın. ıştır. n· kahn stı:r. ·-"' ·~ ---"-- Hab- vat n ~·-

1 l h d 7 1-a ;;=. -, ·1 • ,euu. , 
ç lıman ve ını;aa a vuzun a Maiııuo\amıa a>°1*ea pcıwrlerinin h<>~· an artan l;..n • • ponya hakkında sonıl:ın 

torpidolar ıkpooıınun damı ~i i· Moskov , ı:, (n.n.) - D.N.B, vetieri karşısında k..ııdlımnı bir , ; ıle de ı;enera.l Amokl 
di sıı:ette ll!l.SarB uğratılmış ve Japon haricıye nazın B. Mal- mıldJıfu için daima d:ılw faili şu cevo.!bı vermi. tir: 
ağkbi ıhtımnl yangınla ıç taraf- ıruoka'run Mosko\'adaıı hareke • kuvvete muhtaç bu'• .u: r " - japon havacılıgına ait 
U. da ha.sari.ar husul~ gcbr~i·· ule istasyonda ıB. l:ı'talin, llfo- !ar. maliımatı iÇnde topladık . 
tir. Makine ı şıat atölyesmın bti lnt.ıf. lmaı.ı büyük elçisi von Tobnılı. ve 8aı dil.~Ui Bu maltımata gore. )l\poııyanrn 
yük bir kısmı talııiv edılnıif ve Sctı..lı.ulenburg Ue diğer :üçlü • ,_ b baı:ı "Ok iyi avcı ve bombardı • 
geri kı.la~.ıusmı~ı . d!l damı ynn pakt devleUeriniu mümeıııeillerı Bertin, 1li (a.a. 1 - ,.,.:ıan a~ mıın t'!.v. ,.,,le in, 'm1llfk oldu· 
gınla ve goıle "'Örlinür bir suret hıı.zu- bulunnıu.şlarthr. kıımandruılığı tC'bliğ ediyilr: ğu an!aşii;ynı. pponbr bu tay· 
te harap olmuştur. B. Matsııoka çok samimi ola- J İtalyan l'e Alnınn ku ;veUeri ynre1Mi. k('t.dileri yaprnali.tadır-
DiidmiJen Alm:ıııı tay~'&rcleri rak nıükaddil defaL1.1· n. Stalın 13 nisanda Tobnık'u gt>Çcrelc 1 ı:':,dr,., 13 (a.a.) - ~2 Nisan ve B. Molotofun cliııi BlkM"Bk Tlat<3i~yı işgal ctmi.~'k>rdir. ıu-C~neral ııoıılcrinı §Syle hitir 
sabahı ıııı.fakla biten hıtfta 1..ar·. vcd:ı.la:;mıştıı-. Tren sac.t 18 J~ Londra, 13 (a.ıı..) - Ber ın miı,;tir: 
fmda l~giltereye ya;>ıl:ın hü- hareket etııı!~t'•. nıdyosunun ..;_;;~ye Jo;;ru ilfm "- lnıPiıx hava kuvvetbi· 
cumları esnllfilDda Almanlar 49 · - etiigi ilti Alman ı:nuv:ı.ff:ı.kıyl'li nin ntiyiik Jlrıtanvıı. adasıııı 
tayyare kaybctmi•ler,.ı;r. B•'nlr·, çuşunıt.ı.ıı dönmecııiştir.. . iıakkıuda Londraııın ı;ali.hiyelli· mfdafıuı husllliUllda ır ıslc•diijl 
nn 46 sı bombardıman tayyare Muhare'>e tayyııre~ı de \il ma fılicrindc hiçbir mııh~ıat yiUrn~k kabDi~cti takdirle . =.ct 
eidir. Bunların. l i 8 nis:ın gU-1 mali Fransa ve Ho!anda sahil- 1 yoktur. Bcrl n ıa.dyoswın göre ctmeği bir oorç biurim. Bütün 
nü, 6 sı 8 9 nısan gecesi, 3 l1 !eri ilı.eıinde birçok taarruzi ke- Atma.ıı motörlü kollaıı bir af Amerika İngiltereyi cu biiyiıl, 
9 ni.s:ın gilııü. 12 si 9 10 nisan şif ııçuşla.n yapınışlarıhr. Bir1 ta:ı i3 l,;radı; <;.ıl.eın:· r, üi· bi:- uürm~ Vt' takdirle karı;ıla· 
gec.eei. 2 si 10 nisan gi' ti, ıo uJ devriye !ılasu 'l'ouquct h:ıva g ~ t r.ıftıı.n da Jta!yaıı · - 1- m:.kt du. İ• ~lt re ha\-akr· 
10 11 nisaıı gecesi ve 4 ü 11112 meydanm:ı tok alçaktan bir hü· man kıtıı.lıı.rı Bardlyayıı girmiş- a .ı.; 'e denizi eki ltudrctıni 
nisıın gec<'si dü "'rii!müştilr. 7 cum y.ılJ.nıştır. Hangarlıır, top ıcniır. 'Bumı.-ıl.a hera.beı bu ;ki mudrik buluumaktadır . .,, 
nisanda 1. 7 8.nisan g-eı;eri de, mevzılr"i ve verde bulunan diiş- m:.ıv;:ffakiydin tC('yyi\t dnı' i ·------------
6 tayyare. t;ahrıp edilm•~tir. Ay-• man tayyareleri bc·ınbalanmııı ihtiLı3.li varw·r. Belgi. d c :rafi İ ~ i 
ni de\Tc. ıç!r.de. bu m:ltaknda j ve yangınlar çıkanlm~tır. ! va..iyetı ltibal"i«' mJ.<laf;ıası gü' ~ D l L K 
yalnız bır lngılız tayyaresi kay 

1 
R'rek civarıııda da top m~v-, tıır ye. ur . .I\.ç·:t şehir il.'iıı e-lil· 

bolmm tu:·. j zilerine mi ı-alyO& ateşi ~~lmış-: miş , . .ı..1 Delgrr. iın ımkulu g1lr · 
1ngitiz hava fııali)~ti tır. Dig;;f' bir hava filomuz bu' ıenlcırnı?ri b; k\ ıınıclıtc- idi. M:ı· 

Londnı, 13 ta.a.J _ . IJn\'a topları su~turmuştur. Hazc-b · mafilı Bclr;ra ııı ılüşm-"i O•ıri 
zaretinin 1 t-Jigı. roack'& ·ıyerek <lepolarııut lıil· göıü il. ::ıı •• nı:p d'!l:ları :ıra•ın-

Dün :ı gi!iz haı 1 ;,uvvetlerı cunı edilınlstir. Dün de bildiri!-' da c_r.vaıı .tı.ıckte ol:n biı·irci 
•- di°',i gıhi hir diişnıan avcısı <lii- 1 dcr·c-~~-' elıemm •• vC'ti 1'aiz harc-d'.ıı;maııa ,,..r~ı · '· " m 'ky::.ııl!ı ~ :u 

faaliyc'le bu".ıı,muşlardır. Du çtirül.nrr.tıır. Bir tayya.remiz k&.t i'2<C iıı~e hiçbir ct•.ğişıklık 
hareket <timıı.l deni:r.i il diiom~;ı ltuyıptır. ' yapmıyac ' tır. 
i<ıgali 21und l.i ar.ıü ve l\.lman- Bu g<.-cı, bombardıman t11yy ·, &rol.:-. ."n l!:lp ı. egcr d :''" 
y üzeri de yapt .• t}br. N·lerı, fena havaya ra ~1'1cı, ise, tL . .:m.\ct itıhJn; . mü ·":ı•-

Bre t denu ü~~üne hücuk'!t.ır1ııa. sui!.nt :,1 t . •:.nılI; _ 1 n tl.ıha l· B.:ımbari1na.n tıı>Ya.rel~ri Ho
landad.ı .,,.m'. hed•ı ere ve Bo • dernm dıniş.. -rdir. Lr·ricııl'de hıık. ·• .ıbu..lm .. ;,· BarJia, lıa· 
ı tl Mkhn d ~ hır dcnlza'tı iisrU ile FocKe .; vudı.ııı d•~.ı.c" . ,~ k. dan .ı· 
a!! a a 1' ·ı 371 vıı.pıırb-. W:llff bcr.b;ıruıı.nan Lıı:;;ı....r~-ı ~" -~!; b4 ~~ H"<' 

ra h;;. •&a e. ~· rı:iir. Ley~. nnı·n b.,lı··a u""• 0 U ·'an u ... ,·l! -~ - -"- ~ 1 . 
d b · _, - ~ "' "'~ •. ra rı ik »' · · un . eılera J· c:irartı? a ır e "'••+,.ij.:: f· brik11c·· 

d na.c"ıta biiyHi< yaogtnlar < 0ilıtığı ,. ı laı ~; ,ıer niıı ·ı c!i.l~m:iŞ· 
ile f'mtill epOBU b lx laır~ı, · ,..o··r,ı·'- -.Uir. Bı·r t•yaı·enıı·z btı 1 1 t 1 ' ~ı . • i k " ...... • t". B 11 • ..1W ' • lU 11 r:p a~ . tır. " e.ısını;c < c l dok;ar' ı ·et· • ~ -~ 

A 1 ı :.!'" •. har 'k!"tı::dan dbnmı;mi.ı:; • nnrıaıı SC;.1 ~.ı..: ...... ,....~;,retli .-..-ı1..·. ı . rol r:~l ·) 2rına C·a Jnuvaff :.ki~ 'l tıı·. 1' 
ı • ·· lilm' t" <!~r. ( L2"'L ·n t.a:Y ·, l.T'U u6 ra~ 
r ı!ıJCUl!l C• ışır... l•'rnJMtda .. ·eueral t!e &..w.lie ~ı!!.ı z"'yj. ı:.u, '\u' :~ \" <"!!:l"' l· 

Walci-ıei't'ıt adaaındaki tc.p mev: b\rnftarlığı hır.ak ''. !ıı. : b. 1"ı.u; •ıı. eı. t yi· 
ı:Lcri ile ask~rlM· üzerine mit - • Yiclıy, 13 (a.u. ı - Mııtt.şa! ntm d : • .: ·~ti. E • Jıa lıı a· 
rıı.lyöz ateşi :u;ılmı,tır. ZvutP • P,•taiıı tazı ıniincvı·erleri, gaze· nı. ın 11iı• ,,, .. :w.C:·ııı :ıiyıı1e. Tı ;1> 
l&nd'dP. nf.tmıa yanasmıs bir i- ~i \·e politikac.ılan yuptık- lıJ; ı.ı.~rı · •: ı,, •. ,.,ctlt ı;nı 'ıı· 
ııse gem· i boaıbalanm Ur. Biı< lıırı proı:ıags.nda iJa ,.:-eııç ı<r ı,:~ ~· ·~ · .• :ı c"nuşt.ur. 
bombardımı:n tayy·resi bu ha-. sır.Lı.rı I< i' general d Gıı.••Jl,, .. I J :• ~ Jiı • · ]'· ·~r~ ıy: ııı r• · 1 

rclti.ttaıı d5mne.~•.tir. 1 
1111 orJu~·ın'l göııüllii yad~ l\'a 1 . '\.· ı - Alr. an n b"· 

Sahil f" ~ !3Cl'Vıt.ne m ıı t.eı;vik e E'kl itham etrn 1ir. r.ıssa ~ · Uı ·· ,ni duıdw. 
sup ta\')~ !.,.- Feca.:o.1p b"rııtı Fr . .l'L'"' malrn..r ııııtı trn:ı·.; . ·ı m:J< ıri,ı .• ı:;•hı tedblrler al'· ·ı 
yak:mlarmda ui dili ·ı iaşe ,a d'":l•::ıda bu_' nan güınr:·ı: n'1:'V· rn~ul )yı !ak.la b<:r .. dx·" '' ı l 
pn~u:uu bor:ba.rcL1 n ct.~ ,.,r l:ıle?ine yıı.:':a~ı 7 ik- {l ar=- • · · '.:a "•tı•= füdi &.rr;. i 
ı-e Ber<k <"h-annda bir .-n ıİ!ı olaıı ll'rz.nsıtlarrn ı::- ">11• i:ıel • ."indi' · · be:kı ık b rcz d·•!ı.'1 
avcı tnyyaregini tahrip eylemiş- müsaade g. rpte t ' edileceği mu!ıal:ak1 
lerdir. Bir tayyare lıtr keı;ıif u- !er vermiştlr. 

BUKA DAR! 
Türkiyede "Mı!lı moda,. : 

i:·tlsat 
(Bat tarafı 3 w!"l'CÜ aayfad.1:) 

Ta!Jlı derhal !!" ~~vabı ,·c· 
~~tır. 

- İki yU7. elli lin .. 
\ c n. lii t.a bır baysa ona 

du scrııyıın' 
- Şu ayaı;ıııızu:ık.ı böl: til pa· 

bııç" ı .kac:ı. aldıı:ız? 
Ştlrıhe yol> ki u <:evabı \ere· 

cc·ktlı, ı ria: 
m' "rt im ya 

1 le b!ü W'tıll"Z. frad ı;a
h ı"i ır•.d~:ı.erİ.!ı • c ''' olmak 
ı . ~!ı icap ıı k. g •nç. Ve 
Y•f'lıkları Uıra!. 

Bu hem• l:ıı:r vcrde. her ta· 
rafla ', lıer ııe}·de iyic. 

F: 2 t c cıı," il'' 9 

O !.ıra ~orun·:.. •yle diy •r· 

O • ıı;in .. 
. nu bi' y ıiu lrt ougıin 

TU'1d 0

• ·ün··~ Tıirkbin llir t k 
"m a.,, sı tdır -.·e sadece u • 
d;_ır: •·lk~·- t!,, 

1ı;tc bu milli ıı:: .ıd ya uyalıi
ı.ınrcre ne mutlı•~. 
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~DIRADYol ~=== 1 BUınn<KOPROGRAM 1 

iLKBAHAR GECESi 
ılı Y4ZAN: 

PIERRE LOVLJS 
ÇEViREN: 

Salih MAT ARACI H.S. 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Mtl%llt 

11.00 Ev lı:admı 

n.30 
12.33 
11.50 

* 

Hafif mantosuna bürilımıllıı, zd preı 'er vv. ltiiıvıade et 
Ye her zamankinden giirel olan de aan& yolu görotereyim. ::: = 
:..telis, bahçe kapısının arka- Deli ,erinden SlÇn.dı: * 
1111&, oturmuş bekliyordu. - Ben kral mıyım? Bunu 

ıt.15 
.19.30 

111.45 

Müzik 

18.50 Milzlk 
!0.15 Kon•
UOA5 Mfuft 

21.05 M \l<!lı: 
20.15 Radyo 

ıa7Mesl 
11.30 Komıçna 

"' ! Uli lıı1ll%ilı: 
ll.:IO Memlekd 
n«ı Mttzılı: 

Pıoeıw 

Sık ağaçlar ara.ınnda, gece kim diyor! Ben insana benzi,. 18.00 Pıoıııw 
elıadar karanlıktı ki, gözler eli yor muyum! 1Wı olduğumu gör 18·03 MOzllı: 
eeçemiyor, ve yaprakların ko - müyor lllWAill? Hey güzel kız!. ıa..o lıllh:llı: 
knsu, kendi mevcudiJ<lı:Uennin öyle nlm•a;pdı, kapalı kapı • ~;;:;:=:=:=:=:=:=:~~~ 
ancak yegane delilini teşkil e-1 dan nasal girerdim! Ben, lam- o 
di~ordu_. Uzaklarda .. ~sanlar, badan çıkan dımuuıdan meyda.- LWA C AC"'tl 
p.ıptekı kuşlar, gonınmeyen, na geldim. _. • ~!f' 
p.lılıklar, berşey sükfuıete bil- Böyle ııOyieneruk. yerinde t&- _ 
dlnmüştü. Toprağın sessizliği, pinmcğe w z:ı.plamağa 1>ıış1.a~ 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ 
,Olgenin siyahlığı gibi eli idi. Nefelia, ba zayıf ~dan isti· 1 1 1 1 

1 ı ı • : 1 

• 1 1 l • 1 . m ı 1 

1 

1 LA. N 
KOft!1111 Aslıiyıe Hvktlk B~ 
~ altmda kaldı 1 

Hazinei :maliyeY9 izafetle 1 
Konya Hazine velrl1l. avulı.at ~ Ayazma.kapı. cadde -
lClimtaz Atamıın tarafından, Binde kereateei Lolı:manıırı yanın 
Konyanın Şeref\jirin mahallesin da çal•fll"' hamal 1mnıı.il o.en, 
den Ziraat Odıun eski müdürU mğın.ıı.ya gelen keresteleri ara -
Hacı Malım.utı:ade Hüseyin ve badan iı:ulirirken li2ıerlne devril 
fstanbulda Şiı}li Osına.nbey Kır miş ve mnhtelif yeı leıindeı::ı &

S. Şahbaz apa:rtıman 8 No. Kon- ğır sıırette yarıı.ı.nrntFır. Yara 
ya valisi merhmn İzzet verese- 1ı hamal Cerrahpaşıı. haatahan&o 
si. kızlan_ Ferih ve Beı;in ve Ö- sine kaldmbmştır. 
mer ve oglu Ha.san Haluk namla-·============= 
nmL bilve!Aye ve kendi namına j 
bilasale kansı Radiye ve Konya r----v--.-S--b--h---..... 
eJ!k:1.mektu~su ve h~en Stirt l " enı a a ın 
valisı İzreddm ve lzınırde Kar- ' ı 
flyalı:ada Bez eokağ:ında 6 No. 'IA f' ti 
ev,~,,~ukHiın di~ony'>~i ;~t 1 can ıya arı 
mın.uu.... am ve =ır """'""" J Kr 
pede tramvay caddesinde 781 • 
No. evde Konya eski defterden B8flık ııuılda olanılı 150 
Fa.lırl ve inhisarlar ~ileti mil 
fettişlerinden Nureddin ve Mu
rıa.ffer aleyhlerine: Mcvaddı 
müşteile kanunu ne talima.tm 
tayin ettiği ahval dairesinde vıı. 
zlfei memure Ye kanuniyelerin! 1 
ifada ihmal ve suiistimal etmek 
ve mevaddı mlişteile miktan ile 

8iriml ..,fııldııı ....... liOO 
lldad .. .. 156 

Uçiiırdi " • IOO 
D&1l8Dell .. .. lılO 
BeıJlncl • • 76 
Altmcı • • 50 

makinelerin kaydı .için tutulma- I'!'!'!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!"!!!!!!!'!!!!!!!'!!!'!! 
muhakem.o miiddeabürin mitte

14 NlSAN 19'İ 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Tr t 5 tısllı6; 11111. - -.,.ı: 100,!"'ll!OO Tllrk - 1jJoıbe 

Ajomo -= :11115 
zt..t Ye T1ıoerf iter nevi Maka muı• ıt .aıPI. ~ 

P9N _.,_,.... 2ıl800 Hro ll<romlyo ~ 

zır. ıı-ı...ıra.md•a - .... ıı!Nııı-m tıı-"'"'"' ' rc 
• 50 ıır.. buhmmlara 8eaılde 4 et.fa oelrh eir ı...r•a u. •ıilll""I 
""'- ll!oe kwwwui,. ~--
4 - 1.-~ 4..- ı.ı.,. ~ - - &O ~ &..- Lift 
4 • IOO • ıl.000 • 1IG » • • 4.800 I 

4• - • 1..000 ••••• a.aoo• 
40 • 100 • 4.000 • 

D 1 K KAT: R z• ı ' 3 3 -1ar lılr .._ IClntlıo • llMdan 
"'lpıi1""Mn !3uwıbe Çlltlılı takdirde ~ l!O fazlas!l'le ?Orilecel<llt• 

Kar' br -.le 4lill't ılıııfa 11 llari, 11 H· ' ... 11 

Dil.,.. n Blı• Mmın taattı" r w1e çıııldh •u•. 

Nefelis, elleri dizlerinde , hare- fade ederek kıw;mag& koyul - 1 
btsiz otunıyor., ve bu heyecan , muştu. .Fakat tam çe;~ileccği E- 2 
'ftlrici dekor içinde, sinirlerine rada, bir ~ kenıııpn omuza 3 lıA.kim olmağa çalısıvordu. Üı.ıe na yapll}hğını Jıiseetti. Ona ilk 
rine sUrmüş olduğlı. ·kokuların, defa olarak dokanmakta idi. Ye 4 
~masından mütevellit bir kO!' I niden birlı:aç adım gı:riliy~ 5 
Jtu ile, mantosunun ~uruşuklu- j oclıı.nı.ıı nihayetine doğru yürü-

6 fnnu düzeltmC'k bile ıstenuyor- du. . 

1 

• 
1 · • ı ·•l 1 

ı • .• ı 
' 1 

111 IAzım gelen defterleri tutma
yarak gaz ve benzin lsrafma ve 
tralrtllrlln yakabileceği mevad
dı müşteileden çok fazla gaz ve 
benzin verilmek suret.ile hazine
nin birçok zararın& sebebiyet . 
vermek ve mlirakabe ve teftiş 
vazifelerini ihmal eden mtic\deaa 
J.eylıim haklarında yapılan tah
kikat neticesinde: HAdisenJn 
samanı vukuu itibarile 2330 
No. af kanununun dairei ~ü
Jllne dahil olduğu beyanile ht>
kuku Amme davaııının ort:ıı.dan 
:kalkmasına ve Devlet Ş1lııun 
umumi hey'etince karv veril -
miş olmasına mebni hazine! ma 
liyeden fuzuli olarak çıkan 
16572 lira 33 kuruşun müdd&
aleyhlerden tahsiline mecburi
yet ha.s.ıl oldnğıından bahsile bil-

ııelsilen kendilerinden tahsıline , ·--------------------ve hileümle mua.rifi muhakeme 
du. Erken grld iğini düşiliıüyor, - Teni fazla tue; naaıl da- 7 
'ft sabırsız!ıkla beklerken, yal- ha soyunm:ıdın mı? Halbuki 8 nız kaldığından sevineek, ha - ben sana tıor-c.ıııu !ula.sile ö-
yalinden, çeşit çeşit hülyalar dedim. _ . . _. 9 

111 1 
1 

1 ı 
ı ı:n 

• 1 i 

ili ı 1 
• 1 1 

1 •i• 
seçiyordu. Bana dogru ilerliyel'f'...k, gog- Soldan SBğa: 
Kapı yava..şça vuruldu: Biimü açıverdi Nefelis duyara 1 - Habeşistamn merkezi. 
- Acaba erken değil mi! yapı.ş:mş Ir.orkusundan ~~ 2 _ Bir aldatma tabiri, her 
Patırdı yapmadan, kapının kilitlemişti. Delinin tazyıki gıt.. insanda vardır. 

ağır demirini kaldırdı ve bunu tikçe artıyor. Fakat onun ce- 3 _ Bir denk, gemilerin -tıD-
ınüteakip, çimenlerde bir adım saretinin l91ğı ~ parlıyordu. dıkları mahal. 
lleSi işitildi, fa.kat gözüne gece- Evet, o kurtancı aşık g,elecek i _ Hikiye, satrançta galllıi _ 
nin karanlığından başka, hiç ve onu kurtar~I:'· Ah! O bu et 
blrşey ilişmedi. kurtane1yı, ne buyuk bır heye- 5 _ ~ek. 

- Beni arama buradayım. canla bekiemelı:te idı ! Deh, <>- 6 - Yerlere serilir. 
Sana yol göstereyim esirlerden, ı:ıu belinden kavnyarak, entari- 7 _ Doğnı olmıya.n, bir nota. 
ye bizi tarassut edebilecekler - sinı tamamen yırttı; ve kokula- 8 y ,__. 

1 kolm 
- lak .. - er, .=uer. 

den korkuyorum. Peşimden ge • ra gar Uf yata.ga çıp vu- 9 - Köpek, bnhklar yutu. 
çalılıklardan çıktığımızda, göl · ı cudü bi~ top gi~ fırlattı. Oyna- Yub:rdan aşağı : 
gemi biraz seçersin. blmış şilteden, bır anber buharı 1 - İşaret, bir nota. 

Bu şekilde söylener?k,. ayak 1 yük~ldi: ~an genç kadı J 2 - Vücutta bir uzuv, bir _. 
uc;larına basmak suretile ilerle- nuı uzenne eğilerek: .,.; kayık. 
di, ve tdaya girerek, üstü ör- ı - ~gece kızı! bu koku h<>- 3 _Bayram, askerlerde var. 
tlilü olan yerdeki lambayı yakk- şburnaabergıtmiro;. ~·~at ~~la dır. 
mağa koyuldu. Zayıf bir ışı er sem upecegım.. . ır _ ': i - Merhaba, bir lı:uıım halta 
peyda olunca, arkasını dönerek vandan çıkan arılar gıbı, gog- veril · · 

ldı fırh ak 
en ımm. 

- nahı, ee~'1en medet!.. o sünden aşk yı zlan yac 5 - Asaleti olan, bir harfiı:ı ()o 

değilmi~!.. • tı . Ha! Ha!.. . . 
1
. •. kmıması. 

Erkek hücrenin ortaHına dog Duıarda gecenın sessız ıgı ay- 8 _ Bir böcek. 
ru ilerlemişti. Nefelis duvara ni şekilde devanı ediyor, ve et- T _ 1nsan, btr nota. 
doğru geriliycrek: rafın k.or!t=ç sükünetiııi i~ 8 _ Ev, btr rabıt f'.d&tl. 

- Sen kimsin? Nereden ge- edecek, bir rüzgi.r hışırtısı bi- 9 _ Kmmzı, noksan değil. 
ıtyorsun? le duyulmuyordu. Ah! bu kur- 1- b-.. ...., ı..tll) 

- Ben o değilim, demincik tarıcı aşık gelmiyecek midir? 
tıöyledim, oKadar cahil misin?. Belki gelip kapıya vurmu~. ce- 1 2 3 4 S 6 7 8 9 
o ve ötekiler var, ben ötekiler- v1p alamayınca uzaklaşmıştı. 1 F 1 L ,O R N IA •IU 
41enim. Artık Ne!elisin biitün cesareti 

Yerinde hareketsiz, Nefeliıı kınlmıştı. Ümitsizliğinden ne 2 RIB R N İO IH!U T 
Jı:eııdisile konuşaııı tepeden tır- yapaca.j;'lllı fllŞ>I'llllŞ bir vaziyet 3 A S A i L 1 E T L: A 
a~a süzmeğe başlamıHtı. : tc iken, sağ elinin SC'.rbest oldu- ı 1 1 

lskelesi olduğu gibi görünen, ' ~unu gördü. ~fasa Ü7"'rin~~- bu- 4 K .• K • K A T ı R 
aaı;ı sakalına karışmış, cılız vü ıı:_nan bir ~ h etmedigı bir S m D P •IVIE 9 E 
eudü ufak tefek oldu:hı halde, sıır'atle, delinın tam alnının or- 6 p Ay El•ıE I R iAIT 
,.erdeki lfrınbanın zıy:ıBl altın- tasına lnmrdi. _Sonra yataktan 
a, gölgesi tavana kadar uzu- kal~.Erkekbirandıı}'.e:edı;v 1 7 AIB •.K1A1R:ll Rf• 
,or, ve bu sessizliğe, bir kat da rılmışti. Fakat Nefelıs ıçın. h~ I 8 Rf !c AlifMA S IA 
Jııa dehşet saçıyordu. Ellerini lA ~ ld!· Derlıal y~.ı ' 9 A j I• E • S 

1 

ve vekil« ücretinin uhdelerine 
tahmiline karar verilmesi hak
kında iJı.ame olunan davanın 
mürnnı mman nok+awn<Jan red
dine 18.5.94-0 tarihinde ~ sayı 
ile karar Yel"ilmif ve mez1rftr 
hüküm aleyhine davacı H.aı:ine 
vekili tarafındıı.n 11.2.9'll t.arl -
hinde temyizi dava edilmi' oldu
ğundan tmıyiz arzuhal ve ltyi
haa sunoti, lkametgt.hlım meç
hul olan mlldd.ea.leyhlerden inhl
ııa.r miifett:lıJleri Nureddin ve Mu 
zaffere tıebl:iğ edilememiı; oldu· 
ğundan bıınlar hakkında temyiz 
arzuhıı.l Ye ıtytb.- ımnıtinin t!'b 
llği makamına kaim olmak l\ze
re keyfiyet il§.nen tebHğ olunur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden :f 
Miktarı Eksi ltmo .-W GUnO &aat1 

300 kangal Paz:arlllc 15/~I Dikiş teli 14 

3800 rulet • • EaaJı beya. 1U H.IO 
:ıao • > , ll<=lı sarı kA. 15 
90 melnı , • Beyaz 1U faııfilwıı 15.30 
15 > > > Siyah 1U fanilbı il 
ııo > , »14/NI Keçe 14..IG 

2900 > • > ~t- 1uo 
Jtola ~ t50 ade~ > > 14.30 
1 - -vcut ıııllm<Uıeleri mucibluce ,...ıu...cıa e!u .... mllı:twbaı nzıJı 

- UJem ....ı.- puarbk.ia aba olu: •lrtır. 
11 - Pıızlırlık hi.ulannda yazıh ııCln ve - ltal>.. levoz:ım 

"° miib&711at ıubftıh ' 11 ahm ~ yapılacakt>r. 

m - Nüınunela- ll5zli - IUbede g6ıillıebilir. 
iV - t.teklilerln pazarllk için lıl7ln - ..,.. .... -tJes h l*ll:t 

~ fiyat tlserlnden % 7.5 gliwww - ıı'h __, - lıoa-
.. _,.,. ıuONcaatıarı. ae7T> 

DaniZ Lawazım satınalma koıııisyonund11 1 
kilo Koyun eCl 

200 kilo Sığır eti 
~arak ağır ve ürperten bir kadar, zehlrlı ıgne alıp, delinin , 
tavırla:' zayıf_ ve kemfk!i göğııiine saı>-ı=============I 

- Hey güz.el c;içek! .. Koku- lam."lga ~~~t.ı. . , 

l - Be:Ybeliadada leolım edllmok prtlle y-ıda dm tt -n 

,..ıı lkj kalem etin, 16 Niaıı 1KI. ..W slloll - ıa .ı. p ldıJa ek-

!ara garkolmuş yatak! .. Güller, Patırtılan 1'!tiP ~elen ~ırler, 
iür.el şarap ı Beni beklemiyor- onun çırçıplak ellen kan ıçınde, I 
-. ba.şka Wrlni beklemekte i- kadavranın üzerine eğilmiş bul-. 
eli. Koca harbederken, karısı du'Blar · ~ bıılı . "zl' -· 
od1.yı kokulara oo.,.;makla meş- u ...,.~ <;enın ~s~ı H{ı 

66lıibi: A. C..a lc:rtti n 8&f"9oolt • 
Neeriyat Mlktilrlt Macit Çe~n. 
Ba.cldıtı yer: (H. a.ıc.ı" GUrsoytw ve 
A. Cefl'Ule-tt1n &ffaç.o41u mata&aet.) 

- 7apılacaktır. 
2 - ı.t..ır:ıı..nn b«lll c!ill Ye ..U., tekli! ..ı-IEleri fi)'dann ~ 1.1 

ıdsbetiıııdeki Hk -tw:ı ile blıillne lmınbo•lc!e!rj Iı:ıımlQ>oada baıı:ır -....-.. (-) 

cuJdü... Fakat bu kara duman· odasının ıçıne na.ltledilmiştı. Et
lı lamba, bu misk kokuları se- rafta k~ ve fısıltılar du-
al:ıı mesleğini a.nlatıyor. Anlı- ı yulmakta idi. ~ ~~ 
yor musun? Haydi ııoyun da 
ııazifAıni ifa et. 

Al sana bir drahmi, g;ıımuş 
lllkke vücuduna çarpınca, Ne Harplerde Sür'at 
:felis haykırarak: 

- Ah sefil! Bu sekilde ko - Her 
ınu,ma.nın, sana nelere mal ola·) teıehhüste 

birinci muvaffa
kiyet Amili ancak 
ve ancak sür'attir 

cağını görürsün. Evet bir ko -
eam ve bir &şıkım vardı; fakat 
bahçekapısı açıldı, İ•te ağıı.çh
Pn oradadır, geliyoı·. yaklaştı_ 
Ye şayet seni burada bulursa, 
bir solcan gibi can vcrecek
lliıı .. 

- Beni öldürecek mi? Bana 
ne? Ben yüz scnedenberi ölnıii
ııfun, benim adımı oormuşun. 
Ben Mısır kra1ıyım. 

Bu sözleri işitince, alnına bi 
rilcmiş ter damlacıklannı ıı:iler

Jı.en: ı 
_ Eyvah !. Mah•rnldum . Bu 1 

bir delidir ; diy* söylendi. ı 

Erkek onun sarardığını ı:ö- 1 
rfuıcc: , 

- Bağırma güzelim, __ y~ksıı. 
- . rn -- ı:..r-~ ~-
110t1ı uıuu.ı ı.U uu..ı • .1."''"'".u"·- - ... _ ..... f 
den fazla ziyan edersin. İşte 

1 
benim mumyalı vücudümü gör 1 
mek ister misin? diyerek bir 
cırpıda soyunuverdi. 

~ .... tarı1f1 S Oncü sa) fada) 
ııervisleriyle kontrollü emirler 
yerilmek mümkün iken gene sü
vari emirberleriınizden vaz ge
çilememeketdir. 

1 

Zira telsiz istasyonunun bir 
1 hava taarruzu neticesinde mu

attal kalrr.ak ihtimali olduğu .. 
gibi sahra trlcfon tellerine her 
hangi bir bozukluk arız olması, 
brtmalardan kopması veya 
düşran tarafından gece ka - ' 
ranlığında her nasılAa kesilme
si varit ve mümkün olabilir. Bu 
halde gene en emniyet.li mulıa- · 
bere vaSıtası Kôe4 lM~Jtti:dcl- ~ 
ğin) bi•.zat kendisi ve emin ol-: 
duğu atının sür'atidir. 1 

Nihai bir söz olarak beyan e
derim ki vıı.ktiııde ge, miyen iın
dat ve her ç~it yarJımın kıy
meli olamaz.. 1 

~PARA 
~- R"Y&T Y"RıŞtSIN 

, OİREKSİYONUOUR 

.... T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLA.NI 
KEŞIDELER: 4 &ubat, 2 May.., 

1 A6ust.o., 3 lkinciteft'ln 
tarthlorinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERi 

İDAııuıNİ aiul İŞ sı.ıtKA~ıN1lA 
IKRAMlvw HESAP A.ÇAR 

1 latanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden: 

I - Muhteli! hum.si elelttrik UYlCIOl Iaıpah melttııpk t.elcllf i+Nl>H: 
...-etile mübayaa edilecektir. Muvakkat teminat 133S,88 L. 

2 - Teklif mektuplan eo geç %6/5/1941 pa-1ıeıll ıünü - M de Iı:a. 
da" !mu. mukabilinde levazım mtldürliltllne verilmiş olacaktır. 

3 - AIAl<adarların Metro hanıma 4 tlndl bı&ında - müdürlll -
ilbı.den ııartname alınaiarı illn olunar. (1733) 

1 adet :ZüiN i.iralık = 2iiüil.-t.irsi1=============~!!=:============ 
3 > 1000 > = ::ooo.- > 1 . 
2 • 750 • = 1500.- • · zmir Vilayeti Daimi Encümeni 

Riyasetinden : 4 , 500 > "' 2000.- , 
1 > 250 > - 2000.- , 
3~ > 100 , 

~ 3500.- • 
60 > iiO , --"' 4000.- > 

- Denuncek, l<apmın açıldı
lını söylüyordun. Buna imkan 
yoktur. Zira sürgü ~amen yel 
rine konmuştur. Bagırmadan 
mesleğini ı;öster, giizel kızım. 
Banrı bir drahmi verdim. 

İyi bilelim ve unutmıyalım ki 
1
, ._ ___________ _ 

(Sür'at) daima kazanç ve •• 
300 > 20 , = 6000.- • 

1 - Parah köpröd<n Bayraklıya kadar «3402» metre 
parite kaldıı:ıın ;",.,,-...,, 4/ 4/ 1941 tarihinden itlbarc l'l Ci1zı 

kapalı zart u.onılü ile eksiltn1C>ye konulmtl6iur. 
2 - Tahmini kCfif b cc!< 1i <138058,. lira 38 knruştıır. 

ulUl\luğunda 

oıüdd<>lle ve ı 

Ölümü soyuıımağa tercih e
tlen Nefelis, bu if.renç adam ta
rafından katledilmesini isteme -
4L Bağırmadı ... kurumuş dilile l 
sncak fil kelimeleri fısıldıya -
Jıj]di: 

- Evet sen Mısır krah nasıl 
Jııtzmet~ilerin önünde dııruyor -1 
- Seni bahçede bekliyen gll-1 

tefavvuktur. 
Bahri ÖZDENİZ 

Hayvan borsası 
intihabatı 

DOKTOR--. 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dsblltye llütclwsew 
Dtvanyoln 

İstanbul hayvan borsasının 
yeni idare meclisi eeçlmi bu
gün yaptlacalı.tır. &çime bor
ea.da kayıtlı aza ve simsarlar l i§tirik edeceklerdir. ._ _______ _ 

~ - K.,.ıf evrakı 690 k uruş mukabiliode T1lrlBtllı: yolları 

llllldürlütünden alınabilir. 
4 - MuYakkat terl'i n«ı 1:. :ktar1 8153 liradır. 

mıntaka 

5 - istekliler ih:ıle t.arihınden eoas 8 tün eV'ftl T ..ıri .,.tik yollar MlJJta
Jı:a müdürlilğünden ehliyet v...U.- alacalı:larıLr. 

e - Elcsiltın. 21 Jllan l!Kl. Puuieııi ~ -ı ll de lım!r vı!A7eti 
daim! encümeni oıi •+da yaplacfftrr. 

7 - ı.teklller - ..,.W. """""" -- r«e ba.r:ırlıya~ak!an 
Drllan !hAla cI>ııll - ıcı a ıwı.r -tbtııı ıuılı:aJıOlnde ..nıA~ makamı-

.,. vermeleri ntn olunur, '\381) (27'9) 

Harp Okuluna Havacı Subay yetiş 
rilmek üzere sivil liseden mezun 
olanların kayıt ve kabul prtları 
1 - Llıoo oıe-11* ~ vennit --
1 - Aldlldan n 'r<( diplomaJ.anndalı:I b:DNıi - l'1 .. eya 

"" buhmmal<, 
1 - a.ıınıutı: ~ tarlbindoııı bir - h ı - müddei g 

- bumnm.lt. 
• - Bqlık el.- p!lotluk ı.ı.m- JDfiait eilMk., 
1 - Yqları ., ,......., 2.1 olmak. -Bi.l.AlıaN bava .,,.._ beyeti ~ır~ ,.pıiacılk nı~ 

Mı: durumlan piloUuk ııırutına müsait gör1llml7enler ı.ıerı.,,,., barp 
lnnun diğer amı!larına Yerilmek g bi hiçbir mecburiyete tAbi tıııu 

lam serbestt!rlrıı. Kendllerintn ar:uılarına Jön! muamele7e t11ıi tııtullll' 
Okul tıod:rissll U ~ 1114 ı de başlıy.ıcağııvt.., talip olanlar ,. 

mnduk.lan ukerllk sat>eHrine mura<:aat edeoeklenll:r. Aakerllk f\I 
7'1ptıracaklan ablı! muayenede mtısbet netice ııMınlar -.kları ile 
oktıl.ıtna oefloed1leceklerd. (:822) 

~taııtıul L&Yazım amirU(i satınalma koıaisyomdan 

Aşağıda ~ ,.mı oeb<elerin ıa..-ıı - -1 
_,.be ıııımı sut 16 cı. Tophanede 1Jv. tnıır:ııcı aatmaıma kain 
da yapılacalı:lır. Rumelj cib..ıt a,-rı ..., Aııadohı cibe1ıi a:rn talibe ihale 
bileceği gibi bepsi bir talibe de ihale edllebil'r. Anadolu dbetlnin 

Jffl lln '71 kmuf ilk - 221 Jlnı 93 k\Jru4. - db@!infn 
bedeli 632!1 llro 5 kuruo .ık \eminatı 474 lira « Jı:uruşlur. Talipleri" 
mm! vesil<alarlleot ielıilf maktuplMllll ibale ııaatiDcloa lıılr .at ..-ve! 
~ verrn ' l (1067 -

Anadolu dbeti ltumeli 
Miktarı cin!i. Jıllktarı -17,000 lı:ilo Taze bakla. S9,400 

ı~.ooo , l!cmiz otu. 2.9,400 
7,500 • Bezelye. ı,ooo 

16,000 -t Bnaiı>ar . ıs,100 
7,500 > Marul. 11,000 

10,000 > yetil salata. 17,000 
3,500dcmet Dere otu. l-0.000 
8,000 .. Maydanoz . 10,00" 

10,000 > Tue so&aa. H,50I 

••• 
6300 toa bulcla7 -· Pv.arlılcla ~ 151•1941 ... 

illi -ı 14 de TopbaBede 1ot. Lv. lmirllti satın alıu komisyonunda 
eaktır. Tahmin bedeli ll.Oı3 lira 32kuruş ilk teminatı %U5 lira 40 
tur. TaUplerin belli va&::ttıe komisyona Jehneleri. 
.ııruiür. (l()Ş2 - 2860) 

• • • 
86 ır.ıJen ,.angıo söndürme malzemeot alınac$ktır. :ııu lll&lzeme 

tel<liye veri!eb!leceti gibi 17n •11"ı taliplere de ihale edlleblllr. Jlf 
- ?O miktar listesi komisyonda görülür. Taliplerjn evsaf, bta!OC .,. 
rilmesi imktı.nı olanlaruı da nümunelerini ve ıı.,.aı teklif mektuP 
lh/4/941 salı gönü aaat 18 ya JrndarTophanede Lv. lmlrllti aabrı aırıı' 
misyonuna ve""elerl. (1063 - 2851) 

• • • 
150 tenekede 2212 kilo 500 grom gaz alınacaktır. Puarlıkla e 

ili 18/4/941 ı;eırımba günO aoat 16 da Tophanede LY. hnlrlii!l. satına 
miııyommda ;yapiliıcaktlr. Tahmin bedeli 450 lira 24 lı:unıt, bt'I 
lira 53 kuruştur. Taliplerlı:ı belll vakitte Iuımis)'ona ııelmoi«i. 

(1086 - ıe83) 

• • • 
Bir :ıdet komple motopomp ahnacaktır. 'rl ' lt1m in 

15/4/941 salı gtınü saat 15.30 da Tophanedoo U.. lnrirliii 
komi <::yonuna gelmeleri. (1066 • 2884) 

• • • 
5Q(;(J kilo ba!J'e ipi ile 1000 lı:llo kınnap ve 6000 adet 25X2X4 eb' 

taht., . ı.nacaktır. Pazarlıkla eksiltmes; ı5/4/ltKl salı gtınü 1481 14. 
T0ı>hanede Lv. lır.irliğl satın olma komlo7oounda ;yapılacaktır. ip ve 
nömunelerj ltomlsyonda ııöri!ltir ve talipler kendi nümunelerini cld 
rebilirler. Her Iı:alem 8J'n ayrı taliplere lbaıo edilebilir. lsteltlileril' 
teminatıarile belli ,..kitle komis;yona IPb 3 rl. ( 1068) ( 

• • • 
300 ton kadar arpa ve ,.wat Slrtı::ec; nhtmundan DemirkapıdJI 

ra ııakil ettlrl!ec<>ktir. Pnarlıkla ebiltmesi 17/4/1141 Perşembe ,uııO 
M.30 da Tophanede LN. Amirliği Satınahna lı:omis70DIDXia yapılı' 
Bebe. -., tahmin bedeli U5 kuru o lı:at'I temlnlıtı 56 l1ra 25 
Taliplerin belli vak!Ue kom;.,..,.,.. gelmeleri. Şartnım>eoi ı.oını.,.ondı' 
Jüt. (1008) ( 

Devlet Demiry-olları İlinlatl 
Muhammen bedeli (900) lira olan 1000 kllo marangoz tutkalı ıs/ 

cuma günü saat ( I0.30) oıı buçukla Haydarpaşada gar binaııı d:ı!Ji 
komisyon taraıından açık elı:slltme usullle satın ıılma.calctır. 

Bu işe eirmek. 1Btl7onleriıı ('5) Urahlı: muvakkat temi.oat v• ·• 
tayin e\titi ,....aikle birlllı:ta ek>iltmo IÜD(l seatiııe lı:adar ı.-in""" 
racaaUan llmndır. 

Bu ile ili .....-.ıe.- komis)'Olldan _. olarak cıııtıbJn181< 
(2592) 

• • • 
Muhammen bedeli (170.000) lira oı.n n.eoo m çimenlıo 

l'erş•obe gilnO. •••t 15.SO da kapalı zarı -un ıı. Ankarada ;der< 
da satın alınacaktır. 

Bu işe cirmek loıe,...ıı.:in (11750) ıır.hk ........ıda.t tıemınat il' 
- tayin ett!il .. esikalan 'Pe teklifieriııi "7Dl Oln - 14.JO ıı:ado! 
l"'"l Reislltlne vennelert lhmıdır. ...df 

Şarmameler (IOO) Jmru;a Ankara tt ~ nmel.,,...... 
ıı.akiad1r, "2711,, 


