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lngilızıer, Afrikadaki '. .L- ~:f"y~J Askeri Tıbbiyenin 
Elenler ve tehlike !.l.ı?' J c E P e E s ı · 1 
Almanlar . ;.._ i-··- - y e n 1 m e Z Un ar 1 
A /m411/ar sallı içintl• 

PG/ıat ralud, ıızun zawı.,ılar 
.. rfedt1rek lıa:urlandıl•r. 
lngilhler ate, içind•, /ıoa. 
6a altında, lıara/ıeler •.ı:e
rirade, müthiş AIMaıı ia•r
ru.ı:rı karş11,nda bu h•:ıırlık
larr gapıgorl•r. Evet, gap
"'"Y0 n:ov3ff ak olagorl•r 
we her geçen gün daha k11t1-
of'tli /ıir h1>lt1 ge/i.orl•r. 

Mısır istila teh- Ne icesiz ·Yugoslav .. . 
likesinde değil Alman •, ı ordusu Dun mektepte merasım yapıldı 
Almanların bilyllk 

1 müşhüliit içinde ol
dukları bildiriliyor 

1j t I d yeni doktorJar and içtiler 
tazyiki 

11 
op an ı 

1 

1 A.msababa, w (a.a.ı _ Reuterin Yunan ordusu ba
hus~ muhab:ri bildiriyor: zı mıntakalardan 

Bir cenubi Afrika sube.yla.n • , . • • 

1 Muhtelif noktalar-
t dan yapılan tazyik 
,
1 

/er püskürtüldü 
Yazan: lfüseyln Cıı.hid YALÇIN 

re:,=ı ğc~ insanlar şah.siy~ 1 
~ rmden tecerrüt ederek 

. . şu hl'.ıl> vekayilni tama-
~~!~ ."bJektif bir surette dü
ıuneıı.ıLeierdi a.caba kahr . 
~anlıı;: mükat:atını kinıe .a 
nrlt,·di? Daha doğrwı h ve: 
milleıin daha fazla ~ ~ 

uır enerjı, 

gayr;t ve kabiliyet göstermiş ı 
~ldv~'Una hlil<mededercli? İpti-
~ al,ıa Almanl:ıl' geliyor. Çün

ku. hır buçuk ııenedenberi mu- j 
v~.ıı_akıyetten muvaffıı.kıyete 
J\lr~yı:rı.ar .. Le~iste.nı çarçabuk 
lııtiliı t ttıleı. llaıı ettikleri müd
dctt~ı:ı az bir Vakit içinde galip ! 
geldıler. Bırdenbi- N . . . 
ti! ' . . · ç orveçı ıs

•l ~ttıki(,rı haı..- · düı. 
h . . ""n ıyavı 

a.yret ı~ınde bırıtlctı. lngiliz-
1.ınn <k!ni"!erc hiıkiın bulun- • 
mıuıırı, . ragıncıı, N orveçin en ı 
ıımall 1.mnnJanna vann k ... b' cıya a.-
...... r ır çok mevkilerini bi 
ham.kd~ ellerine geçiüvermi~~ 
lerdi. İlk dakikad·' rılgın ·· 
11. ~ , ca P'o-
ınen bu teşcbbüsiin ~k esn.s

h w m_t;kt:.nmel hesaplara i~ti
nat ettıg1111 eonı- ,_1• v ka . . 
b t· .... e vııs-

at " lı. Almanya Norveç[ dıı
bildcn },kıruı.k hususunda pliı.n
laruıı. hazırlamı.~ olduğu kadar 
~e~ bakımdan muva.ffakıye'. · 

~n ıçın de en ince nok
tulan bılc hesap e•~: ... : B' 
llllai<· h N -·...,.... ına-
bldı~ ' orveçte ıerleşti, 

Sonra, bir a:ıbah, Hoianda 
ve &>l~ıkanın istilw habe · · 
aldık . . llk Alman muvaff~~~ 
yetlerını tebessüm ve §Üpbe ·ıe 
kı.rı:ıladık. Şimdi "'-..:- ı 
t--a~, h ~·....,.ızlar ve 
~ ....... ~.. a.rekete 
ve çolıtanber;. beki ~ekler 
.nası lemin edikleri te
i~;,ıileriı.e yürü ederek Alınaı:ya 
ııuıt e~. ~ekler d~ 
~ asker İndirmek ya para?~t 
prJbe hnlirıd flkriru :.ır 
., aı<;ıkaıvak aıme: 
.. bır şekle soktu Arz 1 d · u a~na rr ımcı olarak bir beşinci kol 
eat ettı. Kurşun :oı.._ 
ı.zzam .... ,_, ..,.crucz mu-
ti -.uuuo.rlıı faaliyete geç 

ve bunlıııı. mlltlıiş ta -
lerıy~ iıı birliği· . yysı.re
her iRt'k temin ettırerek 
la . ı anıette kendisine lm

Y bir yol açtı Dün 
bur yedi b : Yanın meş
bl . ankasından 11<>nrıı. 
ı.!ı ııekl-~tn<;ıııi gibi dille..Je des
dı olan bır MaginO\. hattı var-

111·~r y~unun ııcıuıdıuı ı 
Frıuısız istih~ .. -·-~ ve 
._k . kbııa, .....,....-un c;evır-

rafta~mealıiı.,' .bu~dular, bir ta
taııı Parisi al<hlar iadiler, hır tan.f
dıısunu inhillle u ve Fransız or-

A"'· L ._, • tT&ttılar. 
·- "'ltliıı Avru"" "-~ lerinin 1.yıMUar, _..__-:- aaıın-

grupuna teslim olan en salö.lıi- ısf egıle çekıldi 
yetlı İtalyan fırka kumandanla - Atina 15 (a a ) - Yunan or-
nndan_ gf:!'':ral Gino Santini pa.- dulan ba,,ku~~danlığının ı 72 
zaı-t~ı. gunü Adırababaya g,etı- numaralı ve 14 nisan tarihli teb· 

~ Sıırayboana, 15 (&.a.) - Yu-
1 gooılav hükiırneti, muvakkaten 

yerleştiği Sara.ybosnadan neş
rettiği bir beyannamede, Yu
goslavyaya Mihvere iltihak et
mesi için, bütün Bulgaristanın 
ve Selaniğin teklif edilmiş ol
duğunu ifşa etmektedir. 

nltnıştı~ .. General Santıııı ile be- ı liği: 
ra~r, im~: kumandımı general Garbi Makedonyada Prolema· 
~!r.~ttı, n~ albay. 20 subay, \ is mıntakasında zırhlı kıtaat . 

20 İtslyan ve 160 Emrelı as -1 arasında müsademeler olmuş
ker de esir edilmiştir. Bunlar, l tur. Alman kuvveucri hlı~~,,. 
yJyeceksiz \"e mühimmatsız ola- ura, Kozani ve Siatista''ya doğ
rak tinıiU\iz bir vıı.ziyette bulun nı ilerlemişlerdir. 
duklanrdan teptim olmuşlardır.' Cenubi Yugoslavyanın AJ .. 

General Santını ve arkadaş-! man kuvvetleri tarafından iş-
!1tn. Artışi dailannda y_ağmur-' gali ve binnctice Yugc~-:- "' y . , lıir 
l:ırdan çok aıkıntı çekmışler ve ra.zisinden şimal cephesindeki una.ıııstanua tu~ 
kendilerini takip t'den münferit ordumuzun cenahlanna ve ge: İtalyan Mll'l _ 

H":~ •ilfilı.Pndazlan tarafından risine giden güzerg".ı.hların a.-1 .. 
mutemad\ ııurette ıs'ac ~ilmi~- çılmıısı Ü7.erine harekata mü-' Sovyetler ve Tur-
ıeroır. teaılik esbaptan dolayı kuvvet-

. B_f!'_.renudf ,\friira iAtihkaml !erimizin geri çekilmesi ve Gö- k' l k h 
hölııı:;ııne mensup bir subay, bu ricenin tahliyesi emredilmiştir. ıye mut a a ar
İtalyaıılarm nr Ş('ra : tte teslim Düşman, ricat hareketi başla-
olduklarını bana anlattı. Bıı su d'-'<tan Uç dört s:. ıt sonra bu- b • k ' 
bay. cuma gfuıli, ~rleri ile a- nun farkına varmış ve moto- e gırece mış 
Vll;\' ~Phri ilz<>rincle könr~leri ~- sikletli müfrezeler sevki sure- Atina, 15 (a.a.) _ Atina a.-
mır ı~ıle me«gul bulnmakta ı- tıyle bu hareketi iznç etmek te: jansı bildiriyor· 
ken. fuıvlalıklaıdan hir yerli <;1k ı vebbüsüııde bulunmuştur. Bugünkü Y~an bruıınından 
mış ve- bazı İtalyan snb3ylannın 1 '.Motosikletli efrattan bir nıik- bazı parçalar w-iyoruz: 
nehre 20 kilomcıtre mf'SS.f Pd,. Ar tarı esir edilmiştir. Arnavutluk Katimel'ini gazel.esi Türkive-

(Sonu nyfa 6 aUtun 3 de) (Sonu sayfa 5 sütun 6 ~·• nin ve Sov\letler Birliğinin va.-

dilerine meydan okadu<:·u ve li ln - ziyetinden bahsederek ~e ., yeye mecbur olan gilizler diyor ki: 
har-p ıle tehdit ettiği halde hun- ' yavaş yavaş Mısırda modern 1 "Mesut bir sulh i·'-""' bıılu-
dan bile mütenebbih olmadılar. bır ·-1 u vu··cud ti.rdil 1 .,...-.u """ a ge er. - ll>Onu ••YI• 5 •ütun 5 d•> 
Hitler açıktan ~ığa harbe ha- talyan imparatorluğunu yıktı-

Bresi tekrar 1 

bombalandı 

Beyanname şöyle d~ &

diyor: 
Ecdadı= an'aııelerine uy

P.'tln olarak Balkan istikWini 
mezara gömmektense taarruza 
uğramağı tercih ettik. Harbi 
anu etmiyorduk. Ve Yuglıslav
yada hiç kimse Almanyaya. 
karşı muhtemel bir harbin 
neticesi hakkında hayale l<A
pılmamakta idi. Mukavemet 
etmekle hedefimiz Yunan ve 
İngiliz müttefiklerimiz üzerin
deki Alman tazyikini azaltmak
tır. 

Budapeşte, 15 (a.a.) - Macar 
genelkurmayı ba.şkanhğınm 141 
nisan sa.at 12 de n<"jrettiği teb-' 
!iğ: 

Kıtalarırııı~ her tarafta. Tuna 
ile Tisza ar~smdaki araziyi iş
gal etm~ir. Bu SUl'f'ilc Macaria 
tandan ayrılmış olan :ıaşka. ara
zinin geri aJuuna.sı bitmiı;tir. 

(Sonu sayfa 5 .Otun 2 de) 

Parti 
Grup unda 

zırlanıyor, ne emel iıeı;ledi~ lar. Şimali Afrikadaki İtalyan 
ilin ediyor, gayesine vasıl ol- hakimiyetini süpürmek üzere 
mak içııı nasıl bir metod kul- ı iken Balkanlardaki Alınan telı
lanacağnıı tafsilatiylc b''diri- didi aı t ı:1ea teşebbüslerini yan 
yoıtlu, fakat lngıli'ller gene yolda bu'alop oraya koşınağa 
gafl~"t uykusundan uvanmı- mecbur oldular. Çünkü lngilte- . 
yorlaYdLOnlar sitahları tahdit n heniız askeri tcşkiliitmı ta- L• t • t d ff • • V kil" · 1 
etmek, askeri masraf lan kıs- ma.ınlamarnıştır. Çünkü bir se-. ıman esısa ın a . arıcı ye e ımız 1 

mak hillyaısı ~.ıinde idiler. nede, iki senede_ efradı milyon- zararla.- ika edildi izahat verdi ,. 
Harp patlak verdi. Lchistana !ara varacak bır ordu hazırla- . 
Yardım etmek ı..tooiler Fakat mak imkan haricindedir. Vatika.n, 15 (a.a.) - "Gecik- Ankara, 15 (a.a.J - C. H. P: 
tayyare ile bilP imdadına koş- İşte bugün İngiltere böyle miştir.,. .. . 8i m_eclis grupu um~ ~yetı 
!'laktan aciz J<aldılar. l"ünkü bir vaziyette harp ediyor. A,-1' Papa pask_alya. munasebeti- bugun 15.4.J 940 salı gunu 8aa.t 
ııu yardımı yttpıı.cak tayyare- <letçe ii.;tünlük Alınanlarda ol- le radyo ile bulun. cihan~ yaptı- 1~ de reJSvekiti _Se~ha.n mebusu 
leri yoırtu ! Harpten sonra va.- duğu halde bu noksanı sırf şa- ğı bir hitapta ezcümle şoyle de- ı Hilmi Uranın reiıdiğinde toplan-
vaıı yavaş kımı!Ja.mağa baŞıa- hısların kabiliyet ve meziyeti miştir: dı. .. . 
dılar. Mecburi askerlik biznıe: ı ile ~ ederek hem dayan- Ben şimdi suıı:ı ic:in _dua edi- ' .. ce.lsenin_.,ıı9iınası~ _mutealri~ 
tini kı,ydular. 193!1 eylilliinden maga, hem müttefiklerine yar- yorum. Fakat ıstedigım . sulh k~':':ye gelen. Harı~e Vclnıı 
1910 maYL'.llna k....J.ar, sekiz a.y dım etnwğe, hem daha fazla milletleri mahvedecek cebir ve Şükru Saraçogiu, bızı uzak -
gene Vakit kaybettiler. Gene kuvvetıenmeğe muvaffak olu- zulüm roahsu.lü bir Buih ~- (Sonu sayla 5 sutun 4 de) 
gevıttık davranılılar. Fakat yor. dir. Bütün mılleUerin şerefını, ! •• • • 

Flar.nlres mağliıbiyeti, Fransa- Almanlar sulh içinde rahat, hayati ibtiyaçlannı ve herkesı_n, Turkıyenm 
nın er.tadan <;ekilmesi onlan ni- rahat, uzun zamanlar sarf ede- meşru hakkını temin eden brr ·" S" " •• kt 
hayet uyandırdı ve realite ile rek hazırlandılar. İngilizler sulh istiyorum ... Allaha etti - OZCUSU ,, yo ur 
kar'!ılaı;tırdı. a.teş içinde, bomba altında, ha- ğim dualara muvazi olarak bu Ankara, 15 (a.a.) - Türkiy~ 

Vaziyet ınüiliir,ti. ingiltcrede rabeler üzerinde, müthiş AJ- hususta va.r kuvvetimle çalışı- nin dahili veya lıarici siyaseti 
~ yoktu: tayyare yoktu: man taerruzu karşısında bu yorum. hakkında ecnebi matbuat mü -
butun Afnka ve Filistin ınüda- hazırlı~lan yapıyorlar. Evet, Bir Fransız t.orpld~ıımm messillcrine söz söylcmeğe me: 
fa.asız kalıy,,ıtlıı. lı:ı.giliz adala- yapmaga muvaifak oluyorlar nıuva.ffakıyeti .. zıın herhangi şekil ve vasıfta. 
n Alma.n istiliı.snıa pek kolay- ve her geçen gün daha kuvvetli Londra, 15 (a.a.) - Hur Fran, .. .. 

1 
acıı- bu 

1 bkla maruz olnl-ilh'di. lııgiı.tere bir hale geliyorlar. sız deniz kuvvetleri umumi ka - . sozc~ b':'-. ~m gını ve yo -
mahvolınağa kıl kalnu~b. Bu Yunanlılara gelince, bir a- rargahından bildirilmistir: ı da soz so}lemek hususunda mea 
acı mıınzara oıılara bir kamçı vuç bir millet, techizatı mükem- 12 Nisan sabahı Hür Fr:ınsız ul devlet adamlannda.n b~a 
oldu. Başka tır millet , muzaf- mel yüz elli milyonhık bir düş- deniz ıcuvvetlerine mensup 41 kimeenin sa.lı1lııyet._i olmadıgını 1 
fer Almanyı.. karşuıında bu mania dövüşüyor; bir Yunan numaralı torpito muhribi deniz- beyana Anadolu a:ıansı roemur ı 
kadıı.r elim ve niı.çar bir vaziye: neferi yirmi Alman neferine de devriye vazifesi görürken bir edilmiştir. l 

Tıbbiyelilerin and ij:ııne ~nllıMm lld intib·a 

Dün, İstanbul Onivenıitesi, 1 bclocinin and i~e ıııeraı:~ 
Tıb fakilltesini muvafiakiyetle s.yazıtta Aska1 Tabıpler bi
ikmal eden askeri tıbbiye tale- ı 1 Sonu sayfa 5 aulun 7 de) 

iaşe teş• ila 
----~--~-·------

F aa/igete hazırlık olarak 
mal f igatları etüd ediliyor 

Ticaret Vek&lcti, gerek yal<:n r= -· -
da raaıiyete g,cçccek . oıaıı iu e ı !E nn r.::ı ~ 
teı;kiHitıııın faa.lıyetine. w:uuı : ~~ O "' U ~ 
hazı!'lanınk, gerekse Ti ırk mn l- 1 __ 

Jannı:ı fon, ııtok ve li=s kıy-ı LI f/ d 
metleri üzerinde eeaslı .hüküm- C". arp ve r~a ın 
!er verebilmek maksadıle Şeh- . . 
nnı•zdclti 9.lllı:ada.rlar~ birçc.k Ya:.~ıı : Ak~ ( .. ;.Juz 
malların durumunu bılclirmele -
rint istemiştir. Vekaletin ıslc'lı
ği mu!ÜI!'atı vermeğe İstanbul 
ihracatı kontroi d.-ıiresi ,,.;ın;ur 
~ lilmiştir. & daire iç ve billııı$ 
sa <11" piyasa ile ya~ından al'-
kadar olthığılllda.n Vekiılete ~ok 
..ahih malfunat göndcrilrceği ü
ıcicli vardır. Şimdiki halde VcL:l
let, 18 kaleır. eşya için r.')Q}Qmat 
ıt<temİl!l ·r. Verilecelc mıı.lumatt.• 
beht< ·kalem ef!yanJn ~tok .u ; 
yeli, i~ ve. dış piyasadaıri 1°.•ı'
ıneti, eğer varsa n.kip mt.-<•l'".R
l•.rın :ıeri ılfuıl.Ukleıi fiyat, cla
lulde ve hariçteki rekolte nıiJ..
tarı, itha!At ve ihracat ka.pe..'lite-

(&onır •yfa fi sütun ; de) 

=- ---~~"'::---~ 
Tlirk kadını, eski lspart& ka. 

dıw, i>ugünkü Elen kadını, fürp 
kadını, A:ıglo - Sakson kadını ... 
Bı.:ıların hiç biri söz götürmez. 
~,,,::J:ır millet yaratan, Yatan 
yan.t:uı, tarih kuran kadınlar -
'1r. 

Kadını böyle olmıyan mem
lekttlCf', paryalığa çamk ve a
"'1Ç açan bahlıh• ra mcmleht -
!erdir. 

te dfuıse•-di ümitsizlikten felce karşı dövüşüyor. Yunan neferi, dü§ınan tayyaresinin hücumuna. 
uğrardı .. İngilizler ise bir çelik zırhlı taııka karşı bomba ve ugramıştır. Torpito muhribiroiz SABAHTAN SAB4.HA 

Katlım tutumlu, feral-".atli ve 
i'edak.l~ olan vatanlar:ıı ordu -
İa.u l:ahnman olur. J3.,yl2 Lir 
ordunun lıarp \'e i~tikl.l:i koru
ma san'tttı kadının kııc~:;ır.dan 
ve Halladığı bcşiktc:n br 0 lar. G:ır
ni:wnda ve loşlada talbil(.:t gö-
rür. .. 

ııftıi .... " - ~ ........ 9a'ihnış 
bir 3~. Macarlar İiiatete hazır 
R hizmet.kir nvn tabndıiar , 

lıınanyı>Jılar htıdutıan aı;tııa.: 
:;.~~ere )'attılar. Bulgarlar 
d~rıınıı l\ıtfen İatilisından 
~111Dlar ~ yaptı1aı._ Al
bıhaüoır· ~ taraftan kendi fil
~· arlı= iken diğer 

zemberek gibi gerildiler ve bü- süngü ile hücum ediyor ve ufak derhal bütün silablarile 1.teıı aç-
tün kabiliyetleriyle ancak o za- bir istihkiıro arkasında günler- mış ve topçulanmız bir yunkers A • k ı • 
=7a=~ı: ;:::::e:.ınıın::!~ ~Ü::r:~· ~=' b~~~~ (Sonu aavfa ~ •Utun 5 del m er 1 an 1 n can a \ 
!arının iberinde !{ece gündüz o~yo~. Alman ordusu ÖÖyle HAR p l 

Bizim a.tı>lardan kr.lı::ıa mu.;
)(iınaoca güzel bir au~tirı..ıiz 
vardı.-. 'Ç·Jcuk doğaı·, ;;ölıl'gi 
kesilir, kuııdankla.nır, bııb:ınma 
göstcr?lir ve i!k olarak "na.sının 
kucııtına veril;r, On~an . s~n· 
_ a ailenin veya m:ıhz.Jp~ın ıh· 

lanıı im•ledme, n ~n • 
rlkaya tauJ ltotmak llt1lll Af
tı.r !:Önde~ V.. zırh~ l1.1ta
)'Ue ıUınıa, • Akde:Wze U.y-1 
bık> bulduı~ 1""°1alt iınır&nını 
m11lı:Ja bltır.D~~ k~ç
de.ıı razıa. esir v en, yüz biıı.
leri i-.a.I! "Terek terkcttik-

.,..... Afrika ••'-•~- .. 
dalı~ böyllk t.ir &lir'~,.~ 
dat ..ttiler. ilıtir-

Sollnl, Yuı;oeb.vy 
ıınn•·t ·· · 1. "'e Yu
hı - 411 urenne -"'-~ ... · . 
..... hatta kcı:ıJilen -7":"' ~ • . 
muv~~fakıyet siJeııe.n tçiı:ı J;>ır. 
etti. Şimch llcinci ~ .lc:fii-j! 
bulımu~~ ve '-""' ıçınJa 

~-..~;oruz B L 
m11vaffakıy~tler Ahnll.Uİ u 
lı:a.lıramanlıf.ıwu t.ıllım •nn 1 
lc:in ltRfi değu midir? etm..ıı: 

Hayır, diYol'lln:. Ç11nkıı E
lenlerie lrıgtliıder;u yapt~ ı 
tok daha bttyük, çok .. _ .. _ ... , 
rtaıh ~ . uaua ,,... 

lae'!id , V~on.ın · 
mz . • lllllahcd&-
"7Udıllar. ı..s-=- 1lrıııi ı._ 
lıili 7 il 1 tt .;, 8:.ıı:. meee-

j --

patlayan Alnıan bombaJannın bır vazıyette harp OOM,ydi aca- r " b 1 d 
~~~ ~~~ ~s:~~::~ ~~v~':.0~"'t:sa~~ter:~ğ~-~::: VAZı.YETI a Ş a Yar 1m1 
da onlar yeni tayyare fabrika- manlıgı gösterecek mıydi? Bel
lannm temellerini kaımıağa. ki gösterirdi. Fakat bilnıiyo-
başladılar. Ne zaman uyudu- ruz. Bildiğimiz bir h9.kikat var- Libgadaki harp 
lar, siı>irleri nasıl tahammül sa. Yunanlıların ve İngilizlerin 
etti? Bu cehennem altında na- en büyiiJ.: kahramanlık ve ka- 88/ Jıaları 
sıl tdekkür ve teemmill lı.abi- tıiliyeti göstermiş olınalandır. ••----:--:-::-----
liyetini muhafaza ettiler? bil- Almanlar §imdiye kadar daima. YAZAN: r 
meyiz. Fnktıt Fr~nr.ızların bi- gerek adet, gerek Rilah itiba- Eme/eli G.,..,..ı • 
ft. artık bir haftadan fazla da- riyle k~ndilerinden a.şa.ğı düş- Kem•I Koçer 
yar.amıyacağına hilkmt ttJderi mn.ııh.r karııısında nıuvaffak ol- J •• --------'----
l:ıgiltere iki üç ay sonra 1n~:- dular. Kol~y muvaffak ol- lngilizler, Sirenaika mu-
liz rulnlannı istila teııebbihli- dular. Muva.ffakıy.ıUeıini şah- vaffakıyetlerini İtalyan or-
ne kalkan Alınnnlanıı binlerce ai meziyet ve kahr:ı.rnanlıklan _ dusu ınsneviyatındaki bozuk
tayyare ile birden yaptıkları ı,:,_ na medyun değildirler Kalaba.- luğa da lıoıçludurlar. Sirte 
cumları g:ılibane d~iedecek !ık olmaları, evvelden hazırlan- körfezine kadar devam e
kadar bir kudret ve mnv:ıffak,- mı.~ bulıınınrJ,ırı s...y"6inde mu- den harekat sırasında ttaJ
ywt gösteroi. İng;lizlcr buna si- vaffal< olmuşlardır. Bu da bir yanlar, yalnız esir olarak 
lihlarınm çokluğı• Hay~sinde mctiyütir: bu ,ıa taı.:d:rc ııa- 133.000 kişi bırakmışlardı. 
değil, İngiliz vatanda'!larının yandır. Fak.ıı.t bunun adı kah- Metin kalel~r. kabiliyet.siz el.
k&biliyet ve kahr:&manlı·~ı B9.· ra.ı.:ınlık değildir. Kahraman _ !erde biç bir iş görememişti. , 
yesinJ~ elde ettiler. lngilizlerin !ık şimdiki baldo! Yıınaıılılann ltaıyanlann nıısibesi mağlfı- ı 
bu mu,,.,ıffakıyotJi mildnfansın- ve ln~izierin hakkıdır. Al- biyettir, deyenler, her cephe- il 
da kemnıiyct değil keyfiy:ıt manlar • zaman oıı1ann vazi- deki inhizamlanm göstererek 
"Ol oyr:adı. y~-tinde h.lırlw ve onlar gibi hak k•nnabiliıler. Esasen bu 

lılildafaaııı. lı'raııaız kuvvet- dövilşilıW9e keııdiJerUıi de Yu- rada Jııtiba.ha mahal de yok
lerine tel-kedihniıı olan ve o.- vnh)ar ft 1ntiJizier deruce _ tu. 
lann yttı\masivle bot kıtlan ııiııde ~ (-.. •Y'• a oa- 1 dol 
Mrikadıı iııelda. Somaliyi tah- ~ Jlaı e,iı1 <Wı1ıi TAi CD.o\ ,,, ~ 

A..ııındkııleı tJuıünkü ıızun yoı v .. huniam &&d).,.~ı ... 
Almıua llslerini gio&t.erir buifa 

Almanya, Amerikıı.nıo büyült iyi bildiğinden bu Jlarbi kaybet
yıırdımı ne demek olduğt>.nu ge-j nıf!llMll< İÇİD lıoı yardıma engel 
çen harbde tecrlibe ederek p<ık - -· 4 •Ut&M 4 -·> 

~)'arı gelir, bebenin kulagına e
zan okur. 

ı.:.u t:.z.,n ne ez.:ı.ıudır '! Hem 
doğuşunun ezanıdır! h".f'1 cena
ze:ıinin ezanıdır. Çunkıl, rena.
ı.~:ıin cz.a.oı okunmaz .. 

Yani Türk doğduğu nnda bir 
' gün mukad·ler olan <>.Iu,müıı~ 

bilir. Biz onun ıçın olum.den 
korkm~yı~. Hele bu ölüm mıllet 
ve yuro uğruna oluraa ... 

En bfiyilk kurmay plıinı. ka
dı!tlll nınn;,n ile ha.şiar. Tıpkı ku
lağına okunan eun gibi. • . 

Harbin geldiği veya ~cl~~:,1 . 
devirlPrde ise kadı'l, busbütun 
kıymet ve ehemmiyet aJı:·. O 
zaman kadın ~ evınm baı 
komutan1<br. Bir baş lwmul.an 
nasıl biitiin kuvvetlerini isr.ı~
t&ıı çekinir, na.mi derli toplu lıı: 
plinla zafere ~ak isterse, 
:.adın dıı evinde, evinin dışında 
ve umumi ha.yatta lıöyl<' yap -
ınnkla vazifelidlı-. 

Ge...--en yıhn Fra.ruıasını dÜ· 
gııomek uc ve neler demek ia-
~ anJatınağa yete.. 
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YENi SABAII 

~-
ANLATAN: BiR GAZETECi Dolmabah· ı 

-24- ı çe stadı 
~~~;·]=:~~ ~bu~::~:lıJfüteahhitileGenel Haliç Şirketi emvaline konulan 
~ziyade uvıılanmağa ?e.. nm içini Meta ~. ~ do-1 direktörlüh ara- l • • d. 
~acııt:ıı:~~ ~~~~:c11~5:'-e~ıesa~.~r: sında il tilaf çıhtı ı.ıaczın fekkıne karaı ver ı 
"'1m. yor, kagıllar uçuşuyor, rıızgar . •--------

17..ira, kitabı lııı,yret ve merak- odayı sanki çepçevre dolaşıyor- Dolrnabahçe stadının ınşaa.U-
la okndui!uın sırada her halda ı1u. ' ın rleruhte eden firma ile Be- Ha r ar e t l; m ün a lı a ş a la r o l d u 
o kadar da!mı;ım ki elimdeki Birdenbire bütüıı tııytenm ili· dPn l'erbiyesı Genel Dirclrtörlü-
tabancayı kendi elimla arkam· ken dikezı olmuştu ğü ı:.rnsında lıir ihtilaf çıkmışU. Vali ; z a Jı at ve rd; 
daki etajerin üstıiııe koJlduğa- Zira bir ii.n içinde bana öyle . İlıtil:lfın scbcb~ m~tPahhıdin, 
mu bile fa.rketmemiııim- geldi ki, güya, od:wın içinde uö- m~t mnlremesı .. !_ıyatlannda 

Rövolveri slirntle t.ekr&r eta- rünmiyen gayet uzun bir mah • gorülen tezayüt yuzund~ ~art
jerin üstilndm, hem bu seter lük dolaşnakta ve odanın içinde nameye, bu t.ezayü~e miltena. · 
sağ elıme aldım. dolaştıkça da duvarlanlaki mu· sıp bır .=. ta'.:b~ U}_ı:.:8el~ye 

F kat bu küçük h&dieelerle fr... kavvalara, ta.k:vim, kiığı.tlara hukuk 14leri mudür!U,,,"11 vazıye
sabım ıcna halde bomlmuştıı. sUr!iıunelrte. oıı1an ~ ti tetkik etmiştir. 
Onun için bu duvardan hemm oynatmılktaydı. Bu his, itiraf I Neticede ihtilat her iki tııra.· 
çıkıp evi terlretmeye karar ver- ederim ki beni dondurdu: 1 fın noktai naza.n blrlestirilerek 
elim. Aklıma tekin olmayan evler telif edilmiştir. Yapıl.ı.cıık zam 

\ odadan çıkmaya d&vnın • gelmişti. Vi.kıa böyle ,erlere mılrtannı hukuk i~leri müöurlü-
dım. inanaea.k: tabiat ,.. aihniyette 1 ğü muayyen bir formül da.hi-

F '.at o an bütün viicu- bir adam değildim. linıle tesbit edecek ve her iki 
d nün büyük bir taş külçesi gi- F kat, Nadire hammm evinde taraf bu fornıülii kabul edecek· 
bi ırlaslııa.ya b . adJi'Inı, ~ eusen but ı:ayri. tahi1 lıAdiselcr \ !erdir. 
bile a ak m lım 1ta1nıadıgı- cereyan ettiğine şütıhem yok • -----0-----

yuvarl0nacak gibi ayak tu. Onun için, bir in, odanuı i- 1 E .. f ., 
ta ~d_;o"ımı, )erimden kımıl- çinde dolaşan bu garip rilz;ginl yup e pası 
dıy .unao gımı gorllnce harikuli.- deh:;e!te takip ettim. l 
de ir dehşet !ı.issuttim. Sonra ilk tehlikede derlııLI a.- k i 

Lirdenbire ıtkhma, bnrnuma !;eş etm~k üzere tabancamnı te-ı, orunma ec-
ağır bir surette vurmakta olan tiğinl açtmı. •• • 
o r.:ı ıp ozon kokusu geldı. Fakat, tekrar, başnndan ~ rubesı yapıldı 

F vııki evd~ elektrik eruı • adeta bir OO$uk ıııa. bopnmış gı· 
W yon unun bır tarafı açık bi oldu. 
k m'. olabilir, nradald konta.ki Arkamda oda kapıımırı dı· 
1ıır :ı çıkan ı;.-:rarder tıa:-aY:I !AA- ııanın :ı.. ideta kapıya vumı· Tecrübeler muvaf· 
M {!erek hak evm ıçınde yormuş "1bi bir ııcs işitmıştim 
bol .-:ıilı:tarcla Q20n m_,da.na gc-: Yıl ·ın~ gibi !uzla. kıı.pıy~ f akiyetli oldu 
tırr.ı • .-e bu gaz. bu p.,nc~erı döndilm. 
Jı:ıp::lı odanın ıçuıdc hnnı fena Ve ha!!ırdım. 
it d~ ııgırlaştırmış olabilirdi. _ K~dir 0 ; 

!sUı.nbul Şehir Meclisi dün ra· ı 
at 15 de \'ali ve belediye rei~i 
doktor Lütfi Kırdanıı riyaseti I 
a.ıunda topJanmL~Ur. 

Ruznanıede mevcut bazı teklif 
!er aF 'ıalı cncfuncnlcre havale 
ve bazı ıruızbatalar da kabul o
lundukt:uı eonra "Haliç şirketi
nin belediye:;e vereceği mE:blağ 
haklınıda konmuş olan hacizlo-' 
rin fekkine,. ir kavanin en . 
cünıeni mazbatası okunmuştur.! 

yapmak mecbıı~iyetindl'yiz. Bıın 
dan başka vapur· ı-ı tamir ede
m ivort·z. Bız, Halici muvakka · 
1eı1 kabul ederken gayemiz. A
kayı da devrolarak Akayın ki.n 
ile Halicin zar'dnnı teliıfi etmek 
ti. Fakat bugiinkti şartlar altw
d:ı. Ak:ı.yı alamıy ruz. Bu itibnr 
la Halı~ şirketinin bizden atın- 1 
masını hUkfuı:ıctten istedik ve 
ısrar ettik. Nihayet, ı,irltrt em· 
va!i üzerindeki, :ı.'acağımızı fek 
cl'Tiek eartil!? kabul 0 1.tiler. Hü- 1

\ 

ki'ımet bu huwsta. bir kanım rı
kanı.caktLr. Bu itirorla süratıe, 
lmrnr v"rnıeniz lazımdır. ,, 

Bu iıaha.ltruı soma m\lııaka
çala.r devam etmiş ve n ihayct 
nıa,b.~tanın encfuneııe ia.desiuel 
karar veriL'l:.iş ve zabıtai bele
diye ta'imatnamesinın rutizalı.e
relerinc gccilnıiştir \ 

İkinci celııe 
!kinci ct'lsede bdedivenin Ha

liç şiıitctindec alaca.ğİ i in ko-j 
nulmuş olan h~.ziıı fekkine alt 
birinci celsede encümene ha vale 
otu..-ıa.n m. zbata okunarak kabul\ 
ohınmuştur. 

avul ve 
valiz 
-- ·-

Beyanname 
müddeti dün 
nihayetlendi 
u sabah vilayet 
te bir toplantı 

yapılıyor 
lstanbuldan AoadolımıJIJ 

muhtelif vilayetlerine g\tın 

yonu tetkik ediyor! istiyoo ailelerin hükiımet 
fında.n bedava sevkleri ic!ıl 

Fiyat Murakabe Rtlroau, !»- doldurınnk mecbunvctinde b' • 
vu! ~·e valiz fiyatla.nnı tetkik et- lundııkları beyan.-uunelcrlll 

Fiyatlarını Fiyat 
!.fürahabe Komitr 

mch-tedir. Büroya, birçok bavul müddeti dön aqı.m sa.at 17 
ve valiz getirilmil)tir. Bunların nihayetlenıniştir. Buc;iin öğl • 
flyatlıınnın filhakika yüksek ol- den evvel vi!8yette vali mu:ı. • 
dugu göı:ülmüştür. Fakat fiyat- vinleri ve diğeı· ali'ıkad ırl 

iştira.kile bir toplant.ı ynpıh • 
!arın meşru olara.k mı yi.i.kııeldi- rak beya.nnıı.ıneler tasnif ol· • 
ğinın tayini icap etmektedir Bu rak ve kaymal<anllar tamı -
ııun i~in bavul ve valızJ.erin ına- dan gitmek istiyenler içiu ba.
lıyet fiyatlaımın tesbiti liizum· zırlanaıı cetveller tekik 01' .,ıı· 
lu görülmüştür. 'l'cabit i.~ı bi~ - cakbr. 
tikten un ~'Bt Mıırak ... be !ırtanbuldan gitmek ietiye!I 
Komısyon• •ın bavul VP valiz nileleı'in binecekleri ve .inecei>' 
fiyatlarwdaki meşru kir hadle- leri istasyon veya islı:elelerl 
rinı kararlo»tınp ililn et.ılli:ai g;decd. olanların ka.1:'1 milrt r• 

'"" lan t ·bit oluııa.rak hük!ıı:ıı.•le muhtemeldir. 
------0- \.:ildirilccıe_k_t.i_·r •• --=---..-
23 N"san keşidesi 

M'ılli Piyango idare:ıwın haı- 1 Piyann O f..ıhlı"(if~rı· 
kımır.duıı gördüğü bilyük rağ- lJ u - 1 -
bt.--tten cesaret a 1 a. r a k 7 Nı" k "d . 
13 N i ~ ıı n Bayramı gii-\ l!JBR eşı eSl 
nü A oka r ada çı>ki1~1ek Ü· de himfer kazallÔt 
zeı-c çok 7.cıı;_••n pla;:;!ı bır fev- .,,,,. p· - N. -.... ,. .d . . tl' • . h ......,, ıyango ıın , ı ~ 
..... ~ ~ pıya!lgo tertıp e ırı a- zart.;p günü Ankarada. yap•;;ı' 
beı· aoını:ııştır. Bu ıyangoo c"""'li d · · ...,__ 
bu " '- · k · · '"' ()(IO) 1 · .-. "' ID yırın 1 l' u.ı.tı VE y ..... ' raııııyes• lvv· ıra- şer lıUı lira I< tarlı! 
dır. Trnı bilet•er ild. y.ırım bi- ta'""'~ıa. , ... ~~anö_ 1 

.1
1 . , 

ı.etı t. 1 Türk. . ........, rl..'1. "'"'""'" grenı ~ er ır ıra o up ıycı:ıın Yfrrr..:.,~r bin !ıra. kaz:ıa.ın 
~r Ltrat!Zlda salı sn çıkanlml.f- Akşciıir lıastahınesınde h~ 

r. me Yusuf Ça.vtı.IJ ile Mustafa 
zı ŞtikrB.!ı Y alem. Kar:ıden ~ JI} 

Eu fikir zihn;me gelir gclm!"z, • !sun her ne1 

Pasif korunma tecrübele -
rinden bcşiııcisi dün Eyünte 
yapılmıştır. 

c:an havlile, hemen pe'lcereye a- • Her ne olursa o • ' 
t 'd p . k . . ıle ka.nııla4trsam kaışıla.ııayun. Alarm saat tam 14.55 de v&

ı ım. encereyı açma • ıçen- soğuk kanlıhğımı tnmımile mu rilmiş ve halk büyük bir inti-

Mazbatada, Dahiliye Vekale .ı 
tinden alın:ın ve HaH~ idaresi • ı 
nin Devlet Denizyollan idaresi
ne devrinin takarrur etmesi mü 
ııaseb~tile Münakalat Vekaleti -
hin belediye tarafından vazolu-' 
nan tıa.czin fekkile işletmenin 
borçsuz ve iva.zsız o 1 a r a k 1 hükümete krkini istemekte ol· 
duğu tebnr'.iz eltirilet'ek beledi-' 
yenin bııgii.'lkü alacağı olan 
118152 lira için konulan haczin• 
esasen knmınf bir kıymeti ol
madığı kaydolunııı:ıkta ve bu 
itibarla beleJiye alacai(ının m\in 
fesih §irketin tasfiye lıeyeti nez 
dinde umrun! hiikümler daire •1 
sinde fakibine devam o!unması-1 
na ve kammen hüküm'lliz kal -
mııı olan hadzleriu fek ve ref'i· \ 
ne, Hali<; şirketine ait ve muvak 
kat idare elinde iriyeteı mevcut 
ve mahfuz emval v~ mevcuda -
tın Mün;ıltatat Vekıll~tine dev

Ma.zb~tada, belediyenin ııirk t 
eruv:ı.line ve vnpurl:ı.nna koydu-' 
ğıı haczin fekki ve belediye a ıı.I Un 
cpğınıo iflas masasında" umıı.l mutavassıt

ları ihtikar mı 
yapıyorlar? 

reğüsi Orhanla.ı· mahal!-: 
eskieı Ahmet vo 5H arlrodlll 
istaobıılda Kunık:ı ı .Mtfllahat° 
tin mahallesinde Zcld Avar,.~ 
·üdarda Selılııısız B<-Jttaş sp~ 

23 numarada Şakir ::kıil, lZll"" 
Haınidiye camisind<' lzmir!i J)I' 
düsse!ıim. Elizığda bayan B:ı.f' 
zar Veror, gene Eügda 
dm-acı Ziiliıka.r. 

mt kaideler dnhilinde istenm 
teklif olunmakta idl. :'tt-c tıı.ze.~e k~t~ı::'~~~t, b~ ha!azaya ve ilk teıılilı:ede ate~I ~.am ve soğuk kanlılıkla. evleri· 

.e e'1'.ne. ı . r.....,. u- etm Ira V'frll\i<O c!Uııi!umı ne -veya ea y-"h'-«-"---"a illi· 
tün g:ıyretime rağmen, yerim- .. eye 1 l"J.rb·-t·· .. 7 ....... ı·ı "k• ıuw,ı:lHbWlll> 
de~ kımıldıyamadığımı, adeta ıçııı go;<-~rıı!1 . u un.,,..,... ı <' ~ ca etmi.şlerdir . 

rinde bir m:ı.h7'Ur görülınedi;'[i -------
kaydolıııı.malrta idi. I KTISAD 

kömiirle zehirlenmelerde, yahut pıya. dıkılmı~tı. . ı IBunıın iizerine. ~p kayma.. 
...,k mi'_._..,,_ ltinm' • 1 ..... ~ ••• Fakat rövolven 81111S!la. tutan 1wnlığııııı. gô7.ci1'TıosWan mef-
~~ "-•••n.ıa a u.ıu.ı,;' - elim titremeJcU, di •n~I- • A 
man vaki oldui?ıı !?ibi, ktılaklan· D . ... ...... :! _, 

1 

ruz dÜ!jman tan-~imn • 
~ ~ şanuaıı ...,,, - - .... libe.., .rtıan iUeriaden Eyüp mın utıJldıtmaya, gözlerimin ka 1 

...... • 
rannağa başladığını hissedince maım~.... . • i.stiKametinden geldikleri ihbar 
dc~tim bUsbütüıı arttı. An~ak kapı, .benuıı bn~ - edilıııiş ve pasif konaıma elıip-

0 ..... b' ma hıq elı.emnııy t verilmıyor -ı led harekete geçmek üz.;re ha-
llıwa, son ır gnyrC'tle, masa 'b lıJ.1" • lıİf' ııelı"tde 1 n-•o'·-'·~ 

ya tutıınarak, sanki k•'i'.lli.kleri muş l!.1 • a _p.nJl . ı zır a.,,,..........~. 

Mazafıatanm oknnnuısını mü
teakip söz alan mediA iiza.<;111 • 
dan Halil Hilmi Uy!'llncr, maz
bat:l!ıın mevcut kanunlara bir b 
zat teşkil ettiğini encün.en maz
batasında kıymeti hulı.ııkiycsl 
olmadı;;ını tebariıY. ettirerek, 
=l bulunduğunıı l<aydet -ı 

v atinin fteyıınatı 

kul nça tut.ulmıış olın kolumu Ukınl-t•!Jyor, ıirl!rta ısrarla. ka.- ı Bir kaç dtıkika ı;oıara, Cımıii 
müthi~ bir cehitio ıızabruı.ya mu pıya vurlllmaKIJı. devam roıliyor kel:..re, parka, dörtyo\ ağzına 
vaffak olanı.k, iki kanatlı pen- l du. : . . . zelıirü gaz, mevkitbaneye talı-
C<'renin dı;mir manivelasına ya.-j Dıkkat ~cc. ıçeny&_gırer • rip Jx>mlwıw düştüğü ihbar e- Bunun üzerine 9Ö7. alan vali 
pıştım. ken ~r!hna kadar :ıçacagım _k::ı- dilmiş ve ekipler bu mıntnk:a- ..e lıelerliye reisi doktor Lfıtfi 

y bü' u· k . l . pıyı ıyıcf! kap1yamaJilli! l'I ıtP-t - !arda derhal harekete ~ş • filrdar vaziyeti izah ederek de 
e ın . uvv~ım e çevıre • mu. kapının aralık kalmış bu - le · ıniştir ki: 

rek pencereyı açtım. Iundttğunıı fa.rl<edebildim. O imi rdir. "- Bu alacağmııııdan vaz · 
. Fakat, pen~erenın kanadı, san de, za a.çık olan Opı.yt kim Diğer taraftarı Alıôey köyü ge<;memizin sebebi bir ihtiyacı 

Dünkü ihracat 
Dünkü ihracatın yek:ınu 800 

bin liradır. Bıı arada Al-anya
ya kum dan, d ri, İsviçrcye bar 
sak, afyon, tütün, i)caristaoa 
110 biıı liraiık pıı.nnıJ;. lş;viçrn·j 
ye400 bin liralık lülüıı l<!l ·ımış-

1 tır. 

Almanyaya tütün satışı ı 
Haber aldığmıızıt göre Al • 

manya.ya 2 radyon liTalılt tlitün 
satrn· lc üz.ne alfı.kad>ırlorla mü-

kı. ş. ldde.tıı bır hava cercya.ın. . ku~tl"malı.taydı•.. 1
1 
ch-arında Karlık mevkilne düş k:a~Iı.van H•"n vapurlarının 

b J b oda _,_,_ ·~ " ···,.ül· ennın· · ın· dıgı··· .,-. -... 7.ııkcre!itr C•'reyan etnwl<•.t:dir. 
ıı en ıre ~~.! uuuuuş gıl», Benı' kor,_ .. __ ._ _,,~u '·-'. man parl!iu...; i•'etilmesini temin etmektir. 
dd ti 1 --" ~..,,. ... .........., ......., • .,....._ f:·-·''"-·- 1• na .... ~u·" •~ha e- "' Alın nların tüt.ünleriınL~e nok şı c e. açı 1P. "'"aııına. ,,_ r 1• Jrutmak ietiy..ı.rin basit ~~""""""' .-- ..., • -· Çiinl<ii b~ m~a.ten deno-
Akabınde şıddetlı bır fırtır.a ka."·~t-L•.. ı.·"·- _. kipleri derhal motörlü vasıta- lunaıı sirket zarar etmektedil". san fiyat teklifleri yfüiioden ko 

..ı: • ..ı;rı odanın 1·,.;nde ..ı.1 .. sb. 0~ •• ""'1 ....... rma l<.IUll.,.. larl& bu mmt•ya sevk.olun - · • 
•-;;,- ,. U1Q& +-....n1 - bu .. 4er ·"'-'! ,., -,.-,;: Her '!ll!tlC beledi oi~nden nuşmaların talıiı scvrini takip! 
M .. t•· ~-k· k k'tab. -- ı:u• ""'- lmJl](ıı; e ~ 1 m··•'•r ve p•,...cut.çüler!e yaptık 1 asaıun us UDuc ı • çı ı ın sert bir ECi\le bağınlım · ....- ·- --. . 50 • 60 bin liralık bir ya.cılım ettiği bil<lırilnıişt.iı-. 
sahifelerini süratie c;evirerek _Kimsin 7 • ı lan ~ü.ca.d.ela .sonunda dışnan --------------....;;..----'-------

:~sEır: ::r~~ Fy~~:;:~:::~-·-· ı E~~ir=~~: ı SARHOŞLUK BU YA !--... ,11 

adeta. çivilenip knmuŞtim. dn. .............. pı wx......uyor-, verilmiştir. 
. Zira, ru.,aı-ıcta sadece. donuk Sonra badeınbitt, oda kapu:ı ----o----

bır mehtap parla.makta•<!!· 1 yavaıı yavaş, •nki k:ıa boylu\ Aaanaörlerin 
Ha".a s;_on de~ sakındı.~- bir inııa.n tar&fından güçlükle -

cedekı yuksek agıu:;larda tek bü a~ılıyomnış gilıi, ıı.ralanma:nı teftİfİ . ' 
YaPrak bile kuruıcıa'mıyordu. 

Tahtakale karakolunu, Maliye 
şubesini altüst etmiş ! 

BUD& rağmen, pencere camı -
m şiddetle arlı: ('arpall, oda-
nın içinde kitabı uçurarak m&-
sııdan yere dilşüren rüzgirm ne 
reden çıktığına hayretle balo • 
yordum. 

Vakıa, pencere önünde hi89et-
tiğinı aerin hava birdenbire Cİ· 
ğerlerime dolunca kendimde. bir 
haffflik hiaeetm"~tim. Klllaklan 
mın V1Jllaması bir anda zaıl ol-
muş. tabancamı lutuı parmak • 
la.rımı ta.mamile oynatabildiğimi 
gi)ınıüştUm. 

~·a.laı.t şimdi gözlerimle, oldu-
ğum yerde lomıldımma.ksızm, o-

rtenl ' Sabah 
ABONE BIIDEU 

TQrk1ye Ec..01 

IENELIK 1400 Kl'f. 2700 K.-. 
4 AYLIK 760 • 1460 • 

~oİveri araJanıuatı:ta olan 1 Şimdiye kadar belediyeye 250 
kapının a.j,'ZIJI& doğru. ll:lllttım. ı asansör beynnnıı.mesi verilmiş -

Binı:ı: arala.lldıktaa soııra kt.- tır. Bu beyannamelerin ait ol- Ewellri gilnü geç vakit nö- üzerine atılmıı;tır. Bereket 
pı slir'atle açıldı. 1 duğu a.aııeörler tef~ olunmak· betçi maM:emesi bnlunan Ü· etraftan veti~eul.cr mini ohnus 

o vıı.ltit ıçeriye 1WID bumilt>, tadır. çüncü asliye cea. ınahkeın~i- ve aşağıdan ~ağırılan polis o: 
bn'm amcanm köpeğı Racaııııı Birçoğu bozuk görillm asan . ıı.e bir sarhOf!luk ve resmi me- nu gme zor bela karakola gö
girdiğini hayret1" gördim. Gay- ıı[,..JC'rin ııüutle tamiri ıçin al&- murlara vazıfe başında haka- türmilştiir. f'akırt asıl ~yamet 
ri ihlfyarl bağırdım: 1 ka.darlara emir verilmiştir. ret suçu ile bir eürmlimeşhut bundan sonra. kopmuş; Harı 

izd ,00 ka vak'&:M ...ı...=-ir. Vak'a ııu· önüne ""len masal ı devir-- Raca!.. Şdırim e-. darıı=sör 6~.... ,,, ;ı 
Hayvan odanın içine gınacc old.u&u tcııbit edi!Jlliştir. dur: mtş; 30baya bir !.ekme atarak ~ 

etı-.ıfımd:ı kuyruğunu sallıya , k Sayılı ve ta.nmmış sabıkalı- !ıorul:ıri,.1.1 birlikte sobayı yu-
sır.ra:,~p zıplamağa başladı. ı nwı olmuıJtum. Evin içinde, IJe.

1 
!ardan Hacı a.dmda bi~ ııalııs; varlamış; kanının üzerind~ki 

Ben Racayı görünce, doğrusu ~ şüphel~diğim şekilde, hiçi tahtakaie civarında.ki bır mey. camı ktıım~: bıı arada poli•le· 
fcvkali<le ferahladım. H.tta., bir yabancı ıasaıı olamaadı. , ha.nede içmiş ve biraz fazla ka- re O,.e :ı;puna g :eni söylemistır. 
bunn son den>eede sevindim. Ha- ı Aksi takdirde Racanın öyle: Çll'llllŞ o ııcak ki tabak. çanak l c rlurt polıs ba>;edc-mf'dik· 
kikaten de Raca tam zam.ı.uuıoia bir inıoıaıı.ın ıı:ı.evcudiyetiııi hisset.il kırmaya ba.'jlayuıea kara.kola !eri Hacıyı nihııyct bağlamak 
gelmişti. ımcmesi imldn-.dı. Bu eınni . haber verilerek polis tarafın· m"cbuı iydinde kalır.ık neza· 

N ı ı... - le bı • ı k' b · ·b· a.kıll dıuı }"dkıtlanı karakola güç reUrarıeye alr>'!.•' rdır. Fakat ' e o unıa o .. un, oy r an·. yet e, san ı u ınsan gı ı • ı. be" go··tu··ru··ım·uş· tür.. • • d b • 
da ltacadan daha iyi bıı ,·an ihtiyar köpekten de gösterdiğimi 14 aı;zııu a a:;-\amak imkinı 
yold.:ı.şı olaınaııdı • · ve heyecandan uUınmıı;ım Burada komisere maltiınat olmadığı i<:in: Hacı neı:ıretha-

Ben Racanm odaya girdiğini ;;ıbi. tam taba.ııcaroı cebime koy-ı verildiği sırad".ı apde!t bozmak nede de sövüp sııym • •n,~ 80n 
görilnce uerhal amcam HACı tx- mağa davrandığım sırada. oda. üzere kJıca.kolun üst ka.lıncla- perr'..?Jen devanı ctmi']tiı. 
yin beni aramaya çıkbğtna, v" k pısının birdenbire güriiltü ile' ki ayak yoluna çı.kmıŞ ve bu .. ı.~ hkc.m·?ye gel0 n üçü puli.s. 
köpeğinin kerıdindm daha ..,v. kapandığını ~terek olduğum katta bulunan Em.inönö mali- ıkı•ı malıy~i ve ikisi de sın! 

.. 
JJlürahabe Bürosu' 

vaziyeti tetkik 
<:diyor • 

htanbulda Ortak<i .. ~bO • J 

yuı:ıda 7 numarada ~ r 
tıeı Ali Seliınlı, Çakınaı;ıbr 
fa çeşmesi lıokagı 19 nıım.anıtlJ 
tcrzt Kirkor İradoryruı. 

Ekşet· bın !ıra lü\•an~n r. 
Fiyat <cır lfube Bürosa me- ~alıkesirde Halk sineınw ~ 

mw-l:ı.rı, f'e. diktelo.i T.:ıın-.k 'liralı kinistı Niyazi Cetin Yalcın eır 
ult n Ofiııi ııatı' . ~ine t;i· M ·,.,__ ... ,J. 

ğd uuı:ne, =.ııcurm la, <>ar.lll'. 
derck bu ııy nıalıye ve sattı,, mapalas alUuoa '1\ n bcı 
fiyatıanııı, buna naza.raıı un fi- Hayri, Safranbolud.-ı tlulat kÖ: 
ya.tıarııuu u.e olılca.ğım tetkık yü öf~oı:tıneni Fı:tnı:ı Belki ı, li'C• 
etrnh,'ır lıiye<le bakkal Ş .. krll n~,.,,iri.51' 

Piy-q:Jrla v;ı.pılan ı.ıt'<ik!er ne· y Yııırul Dö:ıınto-:ı, !{ .• Jl" 
t.i.ıestll lo• d.ığİrınt--nlttdıın un ll.· va.de ı:Layı bölük l l ıie Eşr f' 
ltp :;at ıı müt!V$filtlaı ın bazı . ç 
ııemt~r<R uııun kifosunu 26 kıı- hın .anı~. 
ruşa kad.qr verdikleri ıın•.aşıl • s· ·ı ı· l 
DU. tı.r. H~!bwu. Fiyat Muraka- ıvı ıse er e, 
be Kouıi.syn~ıı. bu mılteva!\Sıtla-

1 
l 

ra un satı~la._ı: i~in •'Ü•de ~ ıneı< mezun o an ar 
ru kiır hatldı ayırını tı. J>ryıısa-
da. yapı!oı.n tetkikleı·, r.ıiiteva,ı;ıt --- -
lamı ~nı ~arian ·L~ faz]. bir Hava Subayı et-
kir tMn.!n ettiklerin meydıra k " ..ı .. .,-
Mkarm•şt.ıL Bunların b~•·ları111n ma uze:re cı ıı.•.1 :!t 
1~ !iroya ~atlması .lazım gelen kabul olUi).aCa 
bır un çuvalını 16 !ıraya ka::!ar 
aC\ttıkları da şikayet edilmel<te
dir . 

Fiy,ıt Murakabe Konuııyonu
nun. tet.!dkler bitiril•fü<tPn ''n
ra t~kr.ır bu mütevaasıtıar işi
ni inct>!ivere!t V<"ni bir k!'trar al· 
maaı munt.::meldir. 

Vali muavin· Silivriye 
gitti 

Vali mu.aviru Ahmet Rııuk vi
taye ait teftiş ve tetkiklerde 
bulnmak üze"" dilıı Sili,·rıyi' 
gitıııll;tir. 

----~----

Polonya Konsolosunun 
ziyareti 

latanbula. tayin olunan yeni 
P lonya g~eral kon lnsu Bay 
R• i~r dii.n öğleden evvel valiyi 1 
ziyaret >'lnıi.'.jtir. 

J.,icr re bir t&li1ira!.c. (-!i,;.n 
kurnrny b;u;kanlıgmm RJvıl !toı'° 
!erden ycti'IC'.ı r·'n~leri '"" ııı· 
va subayı o! k üz re oıx ı!!: 
kay lunacağı:oı bıl 'ren "'"' 
!iğini göııdenni~ir. B•ı teblit' 
nazararl: 

Si \'il liselerden yet· ~· 
!erden lra\·acıtığa hr-lı g ~ 
lenlerdeıı bin;oğu amıl:ınn1n lf 
hakkulrn i~io eITctii. ,. :i c ~11 

bav olı.ıvoriar 8llllrad.m ı .ı 
lerln i terk ederek ha va fi 
!arak · tih<kınlannı ivorl f 

Sivi 1 tıa;-atta mesl intıtıı'I' 
eıtmlş böyle gençlerin ' tJI 
allim mektebini ta.nıamla L!' 
öğretmen aunzetlerinin 
ğini bırakması ve g , k ta~ı" 
eiliğ'i niı;beten az z;lm ~-L 
reı:ımesi iki auretle z:ırarh "' 
maktadır. 

Bunun i~in bundan wırıra ~ 
sene askeri liseler sivil lic~ 
den de havacılığa hevftllı 
k.r hava subayı olma!t üı:cre ~· 
bul olwı:ı.ea.klardır. 

8 AYLIK 400 • aoo " 1 AYLIK 150 • 800 • 
16 N-n 1941 ÇAl'IŞAlılllA 

19 ReOiülevvet 1360 

ve! kokumu a.lanık hıır&ya ka·ı yerde l!llÇ!1ldıııı.. Kimdi! 

1 

· : tahsil §Ubcsind<!ki tahak- bulmıan 7. alıidın hep!;ı vak'a· 
dar ~cldiğine hükmetmistim. Yine rüzgar mıydı?. Kapıyı kuk şefi Cemil Berkle karşı- yı ooyI·• anlatmı lrı.r suçlu H.1-

Etrafıruda aevfoçle çrayıpı kim kapamıştı? Hemen Racaya lasmıstr.-. Cemil Berk koridoı'- Cl i"e 1ıiç bil'inin , hadctinı kı-
d:ııra.n Raca.ya: baktım. laİda- 00.ü a.çı.k ve biçim.siz bul etııııycrek: 

- Kerata.!.. Sen miydin• Dı.;arıda bir adam. olsaydı kö bir vaziyette ~ördilğü bu a- - Hepsi.biıibiıaıe öğıetmış 
Hani Hacı bey neoredc! Az. kal- pcğin kap1y& havlayarak !dır- danu orada inşaat yapmakla bunların .. iftira td Y"rtır .. Be
sm. kurşunu yiyordun ha!.. Dua ması icap ederdi buluımn müteahhidin isciletin· ni öyle bir döwlül~r ki yanım 
et, r,abuk farkına vardım!. H"lbulti Raca, etrafımda sıç- den zannederek mütcaiı.lıidin lıe1'm tutmıyor. II~r tarafını 

l 
Finlandiyaya yapacağı-
• mız ihracat 

Türkiye ile Finlındiya araııuı
d·1 veni yapila.n ti<:aret a?1!a ·m&- · 

Bu huım.sta kabul şartlan ıjlll# 
!ardır. 

al Sivil liselerin olgurılu!< iti" 
tihanını vermiş bulunmak, P 

b l Sivil lise mezuıı iyet ve dt 
lomalarıodan aldık.tarı n<>t ti 
kanaat fivi) ve (p~k iyi) deri'" 
<·<'de olmak, • 

3 Nıta" 1357 
Gün 1oe. Ay. Yıl: M1 - K•- ,.. 

oun .. ooı. lkll\dl 

10.:ı:ı 5.27 9.10 e..,,ı 

5.21 12.14 15..58 v-
Alı< .. m Ya•ı fm•k 
12.llO 1.37 8.46 Ezant 
18.49 20.25 3.34 Vasati 

DiKKAT 
cYe"I htt•h• a f6"dwl'9" y .... ,.J 

ve evr•k "etrHU.ı.- e.tilm.-1• tadt ~ 
olun1r1u ve ttunı...... ka.yltolnl•ıır ... 1 
elan tlalayı hİG '1ir "'°""'~ kaW 1 
edllrn' 

Diye aöyMınerek onu olıJıama- ramakta iken kapmı.ıı f.i<!ıktle kapısını açDlli!: çiirük i~iıı~~dir. ÜEtclik üzeri-
ya ~adım. kap~nllllUll üzerine birdenbire - Adaııılanınza sövleyin, mc k<>\'a kO\ a su döküp beni 

~'&kat. k~ göa!erınin ga.-1 olduğu yerde d~. sadece hôylc b;çimsi.z kllık ve \"ll.Zİ.· üşütüp tirtir titre tiler. 
np garip pa:rladığmı farlcettiın., burnunu kapıya doğm uzatmış. yetlerde üolaıımalan ayıptır. Mahk~mp icabı'lı düşıiıımüş, 

HayYan. ldı>ta ııevınQj , ·] tı. Esbabı mesalihe karşı çok taiıCT>iadl! tarafından muayene 
iiJ, teliıılı gibı bir haldeydi. Raca bi teY kokluyor gibiydi. çirkin oluyor. · edilerek hu hususta. rnpor .Wn-

Hııyvancağız belki uyuyor· . Bir ~ kapıda, bir giiı&üm Devince mütc:ıhlüd de· ması için d:ı.vayı alıki!ını umu-
du. amcam tarafından uyandı . de hayvanın ne yapa.aığındaydı. - B~. ~ benim iılçileriı.ıı.- nıiy~ye tabi tutup dır, ıı•=-
nlnıış, diye .ıe d~iındirnı. Raca bir milddet Rılduyor gi- dıın değildir. . yı baş'~ bir güne talik et~ 
Vakıa Hacı bey cie l.ımüz gö-ı bi durdu, fakat sonra heyecan- , Cevabuıı vennce. Hacı fc.- ~·e aııc.~ Hacının nıuayy\!11 

rüoıne~ı. Fakat köpeğuı ., la kayruğunuoynet-ap başla. ~ hıtl.de .klzınış .. An!-, nvra.l ıkamet{cıhı olmııdığırulan tev- ı 
girmesi bir ciheti kal'j ımrettc . dı. dümdüz giderek Ccınil R,.rkın fdtln,;, karar ver~tir .. 

~Ulği; i miisten1ı \'Cnı,m. • ..._ •wrl \...-----------------------,./ 

Lına göı'-1 Finlandivaya. ihraç e-1 
tiikcck Türk nıaıı.ı'r1n:ı n it men-: 
~., şalıw:!etnameforini FiıılaıııJi.1 
ya sefaret veya kon.'<01.oslukları-ıl 
nın da vize elınesi lazrın g imek 
tcdil' 

Finlandiya bükıimeti. alıi.lı:a ·ı 
daı-1.ı.ra, ııon zıı.ma.nt~ı'lla Flnfaıı· 

diyaya gönderilen maHar için 
böyle bir vire alınmadığını bil
d i:ın i:ı tiı • Bad.eıııa, nıerı -ıe ~ . 
h'1det leri, Fin ınakamatı ta 
rafında vize edilecektir. 

O>) Olgunluk diploma tn~~!ı 
<len bi,.. scı:ıe farla !ıir mU
gcı;memiıı olmak. 

d) Sa~lık devri nıl Uuk 1'if" 
metlerine müsait olmal<, ~· 

e) Y aıılnn 21 den forJa o1tı1 

mak ve beltar bulunmak. -t 
Yukarıda yazılı şart V" ~

tan haiz olan lise mezunu~ 
!erden hava pilot subayı ol--. 
yetismek arzu l ";jO 
mab!ılll muıif nıfürrlüğüııe 
racaat Ptnıelidirler. 

ı 



------~ 

Her 
--=-=·-Sabah 

Sıı.yfa : S 
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Şimdilik =::---
''18'' A 
işga ı i ff ava cıf k B . sleri = -=BU kadar! 

J(ucP.k kucak Vatandaş/ menfi 
t l h beyaz kitaplar · propagandalara 

~~~n~an:;::;:~~notlar ~~7;,~~~~~ ARASU L 'E PAR . s ~JCOLERE ~~~E:!~ 
Renızinin Türk Polisı'ne teslinıi. .. yaz kitap daha neşretti. (7) sa- R l E 1 teWı:kiler tevlit edebilecelı: ~ 
ırıarki Faranti, Remzı'ı.ı'n teslı'mlne Yunanlıların ve Y~oslavlann kilde bir takım ııayial&rın çık~ 11 yısını t~yan bu beyaz kitapta E o 

l i 
takip ettikl~l'İ Almanya aleyh- nldığı ve halk arasında - ne de 

n ç n. razı oldu ? - Mutasarrıf ııellili- tarı siyaseti nıeyJı.ına çıkaran oı.sa - bir heyecan uyandtrmakı:.. 
nın t l didi 

bir sürü vesikalar varmış. .• , olduğu görülüyor. 
e ı • - Marki Faıanflnill • (Bertin) .menı,ıe_Ji bir teıgr. afal evvBuruian on. .~ş ..ene 1.'l.'..ı.ar ı1f •"~biliriz ~uıı. varlığını Bütün bu şayiaların; ciddi ve 

"hi atfen, Anauoiu AJansınm bırkıı.ç I el paraşntsu.z uçuş yapılır- ı-- y AZAN : devam ettiren bütün uzuvlar mantıki bir mukakeıne ile ince. en mu m talebi. nümuııesini neşrettiği bu vesi-ı dı. o zamanlardan sonı a hızınc- \'e tercihan bunlarııı miilıimle-ı lendikleri zaman ne dererede ~ 
_ 35 k&lar, Balk--'·-•- Alman"" a- te ~~-paraş_ üt.ler.-. ise kııllanı- E. Hava Biı1ba ... ısı ri. O halde paraşül:çlllerin hede- ve ynllll f'ıkirlerin mahsulü o~· 

- Jeyhtarı bir"'~ı:;;;;t takip ';dn. lan ıpe~ istenildıgı kadar _mu- r fi de bu mühimlerden .ibaret oJa,. t.edird~a~i &]~-~~~=== 
Neacn ~yonıunuz . d!ğiııden ziyade resmi Franııız kavllln:eti ~uı~aması v!'. uu- B Celasİn bilir. Sevkulceyşi ehemmiyeti 1 """"'"' 

TUrkü? ıta~gal kı.vvetlerine kar\lı k&fa hı- mahuni evrnkırun Alm~n istih- !Attaki eksiklikler dolayıeil? ,lk • hıU~ uoktalann. bir köpriinlln ya, faz!& dilşihımeye lüzum bil~ 
- Amirlcrimdecı emir almıvn n ve silah çeken bir '1'\irkün barat t"fkilıitını.n bir şuboiısi ha- zamanlar tam ve er_!lniyct.li hır tl'oo hattı iltisak noktalarının kalma.maktadır. ' 

mecburum. ,_ İtalyan devriyelerince yalmlan iine gelmiş olduğunu isbat ed.ır. ~kurtaran bile _değille~" !:le- ate,,.ıyle vurulacağı, yolc, inerek! mühim •ınai noktalann dc!JC>' Ancak, halk arasında, bahu-
- ~~tilıı mesuliyet bana ait nıasına tahammül gösteremiye- Bir zamanlar şarktaki Fraııs.ız zı yır~ paraşutler nur atle I esir olıı.cılksıı takip edi.bniyeceği 1::... "l:n tahribi ve halk arasında su.s yaşlı başlı kadın meClisle • 

olınak uzere teııliın ediniz 0 ada- rek bu Türkü teslim almak için Grdulal'l 'başkumandanı bulunanı ~kut ".ttikleri gibi kemer ve 1 lw-gaşalık çıkarmak maksa • rinde - ıu:un UZlldıya dü~ül • 
ını. ayak diremesi onu da hiddetlen j!'.e!leral (Weygand) ın ıı:ene 0 za- dıkııılennin koptuğu da vaki o- , =lye~e.'.:n~~~ ~~~: ı' diyle ola.bilir. Tayyarelerin ine- miye, hatta sathi bir fikir ve 

- Bıışllstüne... . dirmişti. Bunun için maiyet er- rİııınlar bütün Fransız· orduları \~yordu. Bundan ba:ıka o. va-
1 

mak için ta"varcyi terimden " i- bilecekleri dilzlüklerin işgali muhakeme süzgecinden geçiril-
. Ve hak.i~atcn de bütlln mcsu- ~anı emirleri alıp ta çılap git_! lıa.şkumandanı gencnıl (Gaınc- 1 kitatler atlayış_ mec:buı;ı~etlerınde !otlar bir müddet paraşütıer.,u ma.ksadiyle cl6 olabilirse de böy J meye bile lüzum görülmeden • 
lıyetl 117.crıne almı• bulı tıkten sonra: lin) e hitaben g"nderdı· ~ ma.h-ı yyareye bağlı bır sıunun kop- •rını=rak o··yıece dH~rJer ve 

1 

ıe bir hareket veya sevkulceyşi yer b'.llıın ve birçok muhavııra-
du. 9fuık.ü di~er tlratta:Ja~r~ - Talat bey! dedi. Nasıl olur rem bir raponın~naı;;l "'oıup ta ması. ıle kendind_en açılıyor ve h~ü'ı-t!ıkibinden k-;;t;.lduğu- eMmmiveti haiz bir mahallin !ere imkan yaratıı.:.1 bu dediko. 
~un bır şahsiyeti elde etmek d& siz bu mücri.nti ltalyanlann Almanların ( 7) numaı·alı beyaz 

1 

bu suretle de dw;mekte olan na kanat getirince paraşütleri- evvelden işgali seyyar ordu - d.ular, Şllyialar; şüplı!'Siz gen• 
ı~ın bu alelade suçluyu teslim elinden almak istersiniz.?. Onun kitabında yer aldığı bir havli tayy~e. takılması ve çaıp- ni aqarlar. Bu suretle ya esa- ı ı<unun yıılcıu zamanda müza - ayni muhit ve cefniyetlerde bire 
e~~kte hır zarar değil, biliıkis cezasını elbet kendileri vermek merakı ve biraz da Frarısız ·iz- ~9:8ı gıbi. kv.alara sebep ol.'\· r~tten veya yanlışlık ve riayet- / heret ~bileceği mıntakalıırda birkaç ili.vesile geni~leyip ya • 
buyük bir menfaat .;0 .. rüyord ı istiyeceklerdir. t ' f · · ki 1• bıliyorou. 'zlikten ku ~ ... - olabilir. Memleket içerlez-inde · yılm&k istidadını gösterebili • On b .., u ze ı ne SiL• gıcı arc•.Hı azım pA,.,.aüt • -lA k !la sı rtulurlar. ısw pa- .... 'bi ,_ __ ,_ ti f da t 
.· .. llll; u r~mi beyam ve e~- Mutaaarı! Vilkili gayet kıi!ll o- gelen bir muammadır ~~ ım ...... tında ve u - raşutle.."in imalinde ve lrnlbnı- .,.. ~ "'"''"'' er ILY e- yorlar. 
tı uzerindi e ytızbaşı süratıe eınir ı luak: * · ?-'şta_kı telti.nı._ül: Bir taraftan •ındaki bu tekılıni!U.:ıt· bunlan 1 miıı etmez. Şuram mulı&kkaktır ki: Hiç. 
ver Elle · Ba ımaliıtta teı<a.mill ile yırtılma. ! • Par~iltçülerin zayıf taraf- bir esasa ve hiçbir müsbet bil-
bağl~ını rı, !ayaklan eımeıkı - y konsolos! Ya bu Tllrk Almanların durup durup san- ve kopm.uann önüne .... ~ud~ 1 diğer ha.rp nıalcsatlan için de lacı: P, """Ütçülerin en zayıf ı . . ti t tm' bu onyı'a 
"--· _ .. ş 0 an Makedonyalı bi7.e teslim edilecektirr, ya.but ki mühim ve beklenilmiyen bir di" •--••-- .,., , kullanacak hale getirdi. -·-,, gıye ıa na e ıyen .,.... • 
•"""1Z2yı odaya getird·ı Eını' be de dalı'! ldı - h ld 

1 

. ger ..... .-. .... ......, kullanışta yc'lli- I zamanhlı·ı yere inerlerken ha- · !ar, sadece bir düı;m&n propa-
Türk par · . . 1 er ve n Y ı o ıgu a e muvaffakiyetnıi~ gibi ortaya at- likler yapıldı; malzemenin mu- Bu ciımleden olnak üure j vııda bulundukları zaman 7e zdek' h 
gö.,.,, .. ünuııne • M&rkı Farantiııin bundan böyle hiç bir tevki! ve tıklan vesikalar gö~teriyor ki •·~ eti siliUılı, ve motosikletli ye alev h .. gam!ası; memleketimi 1 u-

'"' on de tC&lim tt·ı •--r · . k A<>Veın arttınldığı •'ibi pa- yere indilı:leri zaman enım :ıur ve siiJı:llnu çe.kemiyeıı; ara· 
Tllrk k . . c 1 er. H""' ımh ışıne anı;mıyacağun. ya Frıı.nsız l'CAml ınuh•.cni evra-\ raşütler tayyareden atlatıldık- makineli askerler ve hafif lı:ı.tt! derknip toparlanmadan secsenı ını:ı:s. heyecan ve hıızursıu:luk 

almaz ilk c:;;ı;rn k Remziyi _'.ilir er UBusta d& aizc mllşk\ilat kı olduğu gibi Fr:ıruıanın o za.- tan sonra ve istenildiği zaman ağır silahlar in•frecek gihi p!l-: ve hıwrlıkaız bulundukları za- sokmak istlycn bedtıynet insan· 
daki """lan af1'eı•--el1 v~r"gln- çıkannğunaktat telimb den geleni ya -J rn.o.nlti diişm:ıııl:ınnın ellerineJ athyıı.ıı §8.hli! tarafından açıla· raşütler yapıldığı görülmek- . ma.ndır. Bunları atanlu . ine- lann icat ettikleri, uydurduktan 
.,...__:-..,. """e wouU ve p&ca · ş e u kadar. Ya bu- gecn. >iştir, ya.but da. d;'du··kıll j bile k bir k tedir _......., okıııyarak: b test ı ~ . ce. . . şe le kondu. Em- 1 • ı,-ek.leri sahayı tahmin ederler, bir takım yalan ve dolandıı.n İ· 

- Korknıa. dedi Sen· . nu ~a im ~ersiniz yalıul j tanklar ve trampeteli pike u- myet ıçın çıfte paraşüt kulla- ! Dilşma.ıı pw:n.şUt.;;üJerine k.ıı:- 1 fakat noktası noktasına ine - baret olan bir sürü tev&tir Vıt 
göti\receğiz!.. · 1 biz lllıp ta Emın ve Zekı beylerden va:. çuşlar yanında siyasi vesa.i- nıldı ve btt suretle paraşütler şı emniyet t.ıdbirleri: DU...-ml"An .:ekleri yeri kestiremezler. Ha- rivayetlerden ı-..oka birteY de -

,, ___ . geçersiniz. ka '--•i de m-~-- harp usul- h J "tçUI · .J..o. + hlil 1c1 yük """ •-=al babayifit. ~ bi ta ......., uu=-u ava 11poru malzemeııı sırasına paraııu en y:ı ce.,..., ının.ıı.- va cereyanı ve a ı •n - ğildir. 
vırla : r • . Dedi ve bu sözler Mark iyi en .l.ıri ara.ınnna nıiihim bir yeı- al- geçti. 1 ka2ına veya da.ha gerilere ve sek.tik arttıhç.ıı. bu meçhuller ço- Her makul v&~; ken· 

- Zili.en emiııdlın Ben. b ınce, l'll nyıf tarafından vur - mıştı.r. Harp makııad.ıııa göre kul-

1 

memleket içerilerine inecekl.>ri- > ğaiır. Bir ağaca takılmak, bir dislle birlikte blltllıı vatanın V1t 
cferelerin elinde ·btn.k ı u mu,tu. Denek oluyurdu ki ar- * ı ır.r.ış: B!Uıass& zamanlı atla- ne göre tmıniyet tertibatını da 1 hendeğe <iüşnıck de hesaba vataudaı<lannın huzur ~ l!Ülı:i'.I· 

cağı.nıd Z1 bil~yoı'dura. Fak:1~~ . tık ıı.lel'-de bir Yak''llllln kahra- Bizim kaaa&timizce beyaz ki-ı y:ışlann muharebedeki tatbi - bunlara göre ayırmalı: ve mü- dahildir. nunu düş\\nen her Tllrk. bu e-
ra

c IJUDa emın olun ki hl• kork • !~1 el
1 

lheı-inde tutma
1 

k uEmğu. - tapl:ı.rı.n (7) numaralısı d<>ğil katı çok faydalar temin etmi!I- talea etmek muvafık olur. . 1 Para&fü;çüler yeı'e . ınerler· yialarıı ehemmiyet vermiyeceğl; 
adıra ve k •-- • ·~~ a.s.ı as:mı canı o an m (70) sayılısı da n=eıflm' ol tir .. Tıı.y.aıesi s&katlanrıuş biri Cephe mıntaka.'ll.Jıa ve gerı-j ken yakın bulunan silahlı her h&tt5. onlan fikrinden ...... ır • 

llunlann h~r'u:u~~""~a. beyi ele ge~innekten vaz geç • sa eon Balkan a~".ru' ~~;11 p!_Jot paraşütle atladığı vakit !erine inecek olan po.r~lilere fert onlara ateş edebilir. Hcdel mel<: muhakeme etmek g!bi'. bir 
d.a.ıll!llnın. evvel Allah .._na ?tiyecekti. Bu ise Markinin h~ göaterem87~ Ortada Norve~, Da- eger bunun keııdi arıı.zisıne ine- karşı ordu hava 1Lüd4faa bir- 1 dil7.eli.mesı şöyle hesap edilir. vakit israfında bile bulmımıya-

Marki daha fazl~ı d'nJ ıŞlne gelmiyordu. nlmarka ve illı .. hücumları gibi ceğine k&ıı:aat getirillnıe, lıas. 1 tikleri ve lı:öy teşkilatı tara-, Hede! sUıJati (saniyede met- cağı muhakkaktır. 
"~ekyeki~.alıaınmül edemem~ o':a. -- Peki ne ye.palııu iatiyonııı- m~ dururlcw bir devlet! mı tarafından makineli tiifclc_I fından emniyet tedbirleri alnı- re cin.sinden) X zaman (ataca- Filhakika. böyle menfi. prope,-
- nuz!.. reısmm: -- .~ 1 mam tabiidir. Biz burada yal-, ğımız kurşunun hedefi bulma- y;ı.ndalar üı1erinde kon~, 
lan- ~aydi bakalım!. Haydi ili'& - Yapılıı.caJc şey yıı.lnı:ı ,u-1 B1!v~ld 1loJl,;ıık; ~ ketk- · muhacim!n tam alnının o~sın; nız ıneıı:ıkket dahilinde roulı - 31 i~in sarfedeceği zamandır. müdavelei efklrda bulunm&k bi. 

ıın: dedi. Çabuk olun da poli dur: Bu ya. kaladıkları adamı! malı,! vakit ve za>nanında mtı>ltayı in-ı temel bu gibi i.ni;ılere karşı alı- ı Sabit niııangllı mesafesi için- le; iradesine ve benliğine sahip 
~endiler mc;s~l olınaııınJar. Mu~ derhal bize teeliın etmek. Sonra ~" "lrıoriro1ıyattdan dlrmemektedir. uacak tedbir ve tertipleri mU- ı de ve insanın ayaklan ıı.ltı hi- elan ve milli .,.,.uru teklmtll ey-
~!a.z\·e~~lı ?eY sizi lıelı:llyor. Marki giı!Uınsüyor. .lııe bir. 1 • .-Jfh1ttJ1,ı ıTıirlrün meşhnr hır hdeler sö- I nllkaşa edeceğiz. Z&Bınd& bir insan boyudur. Ya.- !emiş bulunan her 'ntrk ~kıy 
l' =enne Remzi ile po.. lıitüe çesniı;ıi vermek i~tiyordu. I Deyip bir baltaya. sap olmıya ~""" ı ıı.ü vardır: Kngayı Hk tolcatr 

1 

Parıı.şi'!~Uler nerelere incbi- 1 ni uçan bir kuşun önüne nişan rr.etli vakitlerini israf etmek de 
ısleı- hep birlikte Markiye se Yine Jiı.tıfe yollu: lı~ınaaına hangi in.sa.f sahibi iti- I al:aıt ioa?.llnır. lirl<'r: Bunların nerelere inebi- alındığı gibi paraşütçünün al- ğildir. 
lim1._,vereı ... k a..ynldılar. Bu M _ _.,. ___ ederim ki onlarda v- raz edebilir? K.ıhaha.t 0 U""re-I Bakın Arnawtıuktaki koca leceklerini tıılımin edebilmek tuıa nişan. alınır. k 1, di 
-<W& "1lll 1 b ~ <AUlll ~ dil -.- "'--· .-.ı..-. "- - -•- 1 · k tl b'l ek ı• Ç k ·- 1• 1---'-·- •- t.rn ' "ı>a-'nci kol, ~i 0 • ., • d n ır ~\ı:.klir man mek iııtemiyeceklerd' en eiya.st vtsikalann teatioi- ıuı.ı;an Oruwm, uzeruı...,n ay ar ıçın ma sa &nru ı nı a"1111· o u? ........... =u a...,., e ei< '-"-"• ..,,_ 

l!l ·l varmış g
0
ib

1
i g1öriinliyordıı~· _ Onu _ . 1ır'. . . ne vesile teşkil ..tmeltte değil, dlpj geçt°•gi halde llk Yıwr.ıı saPlllJı- gelir. Bu maks&tlar neler ol><- faydalı değildir. Buna mukabili ye adı geçen mevhum u...,....an; 

AnClllı: da kendi.erı bilirler. lomatik vesaik teatisi ile vakit nııı ııerııem!iğinı hilıl ~'İdef'eme-- bilir? Bir memlekette hava t.a:tr- inecekleri yenı doğru yakla.ş- i~te bu ııayi&lardır. Ve onlara 
ti ~akuyuct' ~nrn; belki de Maı" d ğu llll~trnamalı ki bilyl~ ol- ,' gtçireeelı: yı-l'dt> el ve 'kuvvet bir-! di. ruzlanna lıeıJef ~kll edccelı: mak ve indikleri yerde ateş et- MURAD SERTOGLU 

ll\n mın göstel'<li"' b 1 · h~ bi takdır.de. ara yenle müt • U"' edip ve Hüdasm& sıihnıp A. C . .)A.RAÇOÔLU 3eyleri umumi olarak şöyle La- (80tnı sahife 6 siltlln 3 de) (Sonu ooyfa 6 ailtun 7 dol 

::::~ biedt' hayırhah!ıf o~a~!k E~.ş ıd;.~~~~~~:s~iloela~au·yklltır: . · .• b' 

0 

~i;~~b;~~d~i,j~tij~~~~~~~~~:@~iit:~~~·-~·~b:~-~~~ji~--~~~tdj--j! 
erler ve hayrete d" 1 yll b re ıeı-ıer Fak t .ı- P ırer hadise olmak iRtida 

••kk · . e. zanlawıda mLı • dıru k k 
- ak kı yanılıyorlar. ('ü k" aı.anaca \ardır. Bu husııe 
~ ~-~~ herhangi bir Tu':·k~ ı ta ben. de elimden geld;ğ; kada, 
·lll'Şı ıyilik yapması görülın" 1 ~yırcı kalmağa gayret edc.:-e -

Fakat diğer iki Lıgiliz 
_ırhlı kruva.:-:örü, yani (Kent) 
ile (Korn\•ol) 23 mil!ik tekne
ler olup hususile (Kent) ken
tli sınıfının top:.! ördeği (en 
yolsuzu) o;öhretini haiz idi ve 
inşıı siir-.ı.tile harekete pek 
nadir mııkledir olurdu. Di
ğer iki Alman scfiuı sinden 
(Nü~eıı ber,O 23.5 millik bir 
scıfine ol1Jp (Leipzig) iıı inşa 
ınirati de 22 mil idi; fakat tele 
ne yolsıu: o\dıığwı.dan hakikat
te bir mil kadar noksan ya -
pıyordu. Bereket versin Har
bin ililnı eena.ııında. bu Alman 
gemilerinden hiç biri mükem
mel bir halda buhınmadıklaıı 
gibi dört aydanberi de aled -
devam seyir halind" buhınduk 
lıırıııdan ka?,anlarına o derece 
gftvenileıneu!i. Bu hal o esna • 
da İngilizler için mailim de
ğildi. Fakat İngilizler Alman
ları yakalamağa muva fr<ık ol
dukları takdirde netı ' • ııin ne 
ola.cağı a.~ikar idi. Çünkii Al
man gemilerinde 4,1 pu~luk • 
tan af,ır esliha. olm• ynı bun -
lar fillıakika çok rıiükeınmel 
ve ( Glasco~) n un baslıca es
li hasını teşkil eden İngiliz 4. 
pusluk tonhrına faik siliı.h ol
duktan başka eski usul 6 pus
hık İngiliz toplarına bile men
zilce faik bulllJllllak!a beraber 
iki İngilz zırhlı kruvıızcfrllnün 
taşıdığı H kıta yeni altı pus
luklara hiç bir veçhile mukabil 
olamazlardı. 

• ayni cihetinden hücum ederek 
top ateşinin mllesııiriyetini tez
yit etmek idi. ( Glascow l, (Le
ip2ig) in düm~n suyundan a~
kırı geçerken, düşman sefinesı
ne dif;er ala.bandasile ateş edip 
(Korn Vol) e yaklaşınca aetş 

eylerden <l~ğild · M . . ll.j gım. 
:al glinjerine ~ad~nın U,-ı - Fa.kat, bu adamı teaı:.m f!' · 
levirde ve raetbuu ~<l~n drel~rse. 
•llkWııetten ah r . bufancm;,•u 1 - o zaman ela bu·· tün' ı'kti'da -!!inek . a ıyı ~hır ey 1 
taddit ıuyae ·ti icabı aldığı mil: nınıa taly:ı.n makamlarına ko
.e gaye:r::;.rı.ere ra;°hnea 0 yi- lrı.:l,'.hk gö~rmeye gayret ede
neleleri ile·lli .. ve hainanc mua- cegım. 
lunu clah ~hre_t bulmuştu. - Ya şu ~n bey hidisesi 
nızc1a d a ev\ elkı tefrikaları _ ne olacak? .. 
. a tamam•• · h - Onun da. clerlı.ıd icabın• ıır eeki!d • ~ıı 11.a eder ba -
aiıı~nale eh tnalurna~ vermiştik. k&cağıın. 1 

lonyah ./ ,Markınin Makc- - Fakat bu sefer de ba.•kr. ' 
l'Urk pol~-~~k·a~nda 0 ,.,u bir sebep ve mani zuhur ede~k 
bapi a . e ..,,,fun ıle Türk yine b"'1i mllşkül bir vaziyete 
tcınıi' e::'ıne nakli hususunu sokmamayı vadediyor musunuz? 
&ebeplcr esınde ?a~ka il.mil ve - Vıi.dediyorum. \ 
ih . •ramak ıcap ~· B B. .. daha c etı merak ede ~·..ı.en. u - ır soz .. 

ınızı dıı.ha fazla n okuyucuları- - Buyunınus. 1 
bırakmamak için racrıık . i~do - Berı şimdi gidiıı bil &damı ' 

yan muvakkat ~ı'.nın 1- Türk polislerıne teslim ettirece-
retirilmekte olıhıgu- hıikuınetine ~ ve döniiıı yiııe buraya gele-' 
<asıtn! v kT sırada mu eegırıı. Ü!IWı hakkında yapıl& _ 

polis~e~ ı tara1,'.~~an görüle: cak mua.cıelııyi aynca ve ileri-
o teı· l . rna "''"'t istediın de görü~tiıiiz. . aş ı dakıkaJara dö ':'' 

p eder. nmeınız - Peki.il.. bu mııydu sözü-
I:latırluda k l nüz? 

•ektir ki ınutaaa a mıa olsa ge _ - Hayır. 
darı çıkıp r~f yekili ma- - Ya nedir? .. 

gi.deken Mrıık.i F mın beylere - Buraya geldi?'im 1.aro:m 
da kalmış ve bü~tan~ de ora- verdiğiniz sözll yapmanızdır 
can ile mutıı.sa.rrıf k bır heye . ·- Ne ~bi. · 1 
detine muntazır bvuıekilinin av- 1 - De_rh~I E.'min hevin yapı _ 
Aradan ~ok g m ııunnıuııtu. laca!c zıyaretine gitmeniz ve a
"!-ellcele dönUpcç g':.'tıf-. T_aıi.ı_tın cele neticeyi bildirmeniz. Sizi 
rü.nce şaşırmıştı Oı guı.ı gö - yıne burada bekleyeceğim 1 
dönüşün sebebini ııo ıa hl. acil - Peka!A. ' 
kit kalmadan arkaeı~a. va- . - Öyle iF.C ıcidiyonım. On da-
Fe ~en mutasarrıflık ve bı~ekri- k:ka}:a. ka~r bu adam dediği • 

lıs erklnını da g" .. ıı aç r.ız gıbı Türk polisine teslim e
kali.de bir vak'a old o_nuıce r.~v-ı dilıniıı olacaktır. ıne.._. uguna bük V M iri b 1 w.uış V\\ raerakla beki • .. e • ar u söz.Ieri söyler 

Daha · · • emişti. soylcmez mutasamf vakiJı'n.dan lcrin ı.ıyııde akhna F..rnin be ~ , 
hat•• edvlnhde bir hadise çıktııtt ayrılarak İtalyan muvakkat hü-

... a a yold ·d k 6 • kuM•·t~e gitmiş; biraz evvel 
ınd:ıı b' a gı er en eınlar Yazıldı. gı. Şekilde Makedonyalı 
kalı dıı _ ır muameleye ma _ R 

1 n gı <> ı k . em7.ıyı Tilrk polislerine tcs. 
hf vekilini' · .. c ere mut.asar- lira ettirmi~ti. j 

n Tuı·k !>0liı;ini tah I ' 
ııı;ştf1ttek ietcdiğini zanneyle : Görülüyor kı Markinin bu tar-

li' M hareketi Türklere bir iyilik: 
~at ko.?-uşulan FeylP.ri du _ ~edonyalı Rernziye karşı bir 

d.ıği ka~: hu_kllın.etin polise ver- • tluk ve hayırhah!ık eseri d&
tı İ§iti ı eın~.rlerı; yazılan tahri- ği!: bilakis daha mühim bir 
ah ı p gorllnce i~ tamamen ~k Şahsiyetini elf' geı;irmek 

birdenobmuşut. Hatta !Ilı: anlarda ~çııı vaınlnıış ve hatta istenmeye 
ıre tuıabil · . ıetenrneye razı oluıımUB defi be-

tın öyıe hlk!nı eıımı9t_i de. Ta, la kabilinden zoraki bir işti. 
ane hır c.ı,. it.ı· lıl 

(A.rk<IS'I var J L 

E"vela düşı:oan haf;f kruva
~örıP.ri bir grup halinde seyre
diyorlardı. Ve saat 1.30 da ta-
1''ıı r.aşladığı ~ada (Nüren -
berg) merkezi sefine idi. (Le!p 
zig) onun sancak kemre isti
kametinde ve bir mil kadar a
çıkta bulunuyor, (Dresden) de 
onun iskele baş omuzluğundan 
takriben dört mil ileride seyre
diyordu. (Glascow) kruvazöril 
25 mil sliratile hareket ederek 
hemen diğer iki İngiliz zırhlı 
kruva.zörllne yetişti ve bunla
nn baş taraflarmdan geçip 
(Dreeden) in peşinden ileri a -
tıldı. Fakat grupun kumanda
nı m.evkilnde kıdemli süvari bu 
lunan kaptan (Lyus) böyle ha-

r ( y EN i SABAH) IH B 0 YOK S 1 YAS l TEF R 1·'AS 1 .İ ~f;! :;~~~~.!~ ~~ 
•-----~-----~-~---~----~------------~ topatc.:;inebaşladı. • (Leipziğ) bu esnada (Kom 

Atlantik Meydan Mu are -s :ı~l~n~ı: ş~~~~~1 a~:a:~~~: 
ınahkılm bulwıduğu aşikar idi. 

rekı..>tin muvafık olamıyacağını 
da düı;ünmllştti. Çünkü pek a:ı ( 
müddet sonra anlaşılmıştı ki: 

Va Z a n , ~.-ceğini bldirdi; ayni zaııuında y ıı.lcit va kit lngiliz mennileri• --ı 1 h:eııl) do (Nüreııberg) i ta • nin isabt>ti görülüyordu. Bir 
kip eyllyooektl. (Dreııden) ise çeyrek sa.aten a.z bir müddet 

V Ç O•• rç •. • çok !!ilratli oldu.,"undan onun zarfında Provegabye çubuğu İngiliz zırhlı kruvazörleri düıı
man iızerine mesafe kazanıyar
larsa. bile çok yavaıı kazaoıyOl'
lardı ve dlişmanı -iş işten ı;ıx;e
eek kadar geç · :ılınaksızuı- mu 
harebeye icbar etmek liizınısa. 
bu da aııcal< dümdar sefineye 
hücum etmekle mümkün ola • 
bilirdi. İşte bu miitalea ile 
(Glasoow) süvaıisi 2.15 de o 
suretle yol kesti .k!: . bu miktar 
sürat hem kendismın (Leip -
zigJ e yaklaşma-Slna ve hem de 
lııgiiiz zı.rhlı krUvazörlerinin 

,kendisine ye~esine müsı<i.d 
bulunuy~du. 
Düşman alcddevam ı8kel~ye 

kaçmakta. olduğundan saat 2.45 
te takip istikameti takriben 
kıble kerte keşişleme idi ve 
böylece ta.kip ol'1nanlar ve ta . 
kipçiler hep birden, muahha -
ren (Gnayzena.v) ın garkoldu -
ğu nokta yakınından geçLler. 
Ingi!iz zırhlı kruvazörlerindcn 
elan dört mil ileride bulunan 
kaptan (Lyus!. yani (Gla.s<'OW) 
süvarisi, tam bu ır.ılarda idi ki: 
(Leipzig) e 12()()() yanla ta -
takarriıp etroi;; Glduğunu gö -
re!'ek pru,•as•ndaki 6 p1;,;luk 
topla ateş artı. (Leipzigl d.: bu 
na kemali şevk ve hahişle mu
kabde etti, fakıt rl····akap an • 
la.•ıldı ki: Alman knıvazôrü -
nu·n 1.1 pusluk tonları hıı m<:n
zil ir;'n kil.fi oldukları halde 
(G'~•cow) un 4 pusluklıtrı l·iı.fi 
g•'''1ıiyordu. Binaenaleyh (Le -
ip7.ig) in mermileri (Glas
cow) un etrafıruı. düşmeee ba.'l
laymca 1'aptan (LyUs) mesa -
feyi açmak için sancağa dönüp 

• hakkında bir şey yapılaınıya - kırıiıp dil~müş ve ayni mermi 
1 cağı aşikiı.r Ol.mU:Jt:ı. eefinenin topçu yüzb~ da. 

83 -----' Saat 4 de zırhlı kruvazörler telef etraişti. Bu esnada kaptan 
hemen hemen menzrneri dahili (Elcrtoıı) dil'!JlllUl sefinesinden 
ne giıınişl ,rdi. Kaptan (Lyus) hafif bir m~yille ~ı1an rotaya 
,imdi (Lcyipzig) in sancak kıç seyrediyor idi ki böylece sa.n
omu"1uğundan yaklaşmakta o- cak toplarını hasma mütevec
lup yardllıcısı olarak iki zırh- cilı bulunduruyordu; fakat me
lı kruvazörün de takarrübünü safo lüzumsuz yere açılıruı.ğa 
görünce mesafe 9000 yar.laya b:ışla.dığından saat 5.00 den ev
tenczzül edinCE-ye kadar eüra- ve! birden bire $UI1Cağa dönüp 
tıı1i it!arne etti ki: Bu :ııesafe- diğer alabanda.sını düşmana 
d<n 1 pusluk topları müessir tevcih etti. Halbuki (Leipzig) 
ola~aktı. liti zırhlı knıvazör, zaten İngiliz gemilerinin ma -
(L~yipzig) in iskelıı kıç omuz kaslama ateşi altında büyük 
!uğuna hafif bir mçyil ile yak- hasarata uğruyordu. iki hıgilu 
1'u;n- 1.kt.'\ idiler ve ii.dcti. top sefinesinin intihap ettild~ri tA
mımziline girnili>lerdi. Saat biye sebebile yekdiğerinin ate-
4.15 de iki lngifu sefinesi de si"~ nı?tni nöncnk bir vaziyette 
atc~ı:- başladılar; fakat menni- değildiler. Alman gemisi bu 
!eri dfüırııaııa v8..-=l olamadı. şiddetli ve faik ateş altında 
(NUrenberg) !J(..~iııde (Kent) siiratini o kadar ~.abuk kaytJe: 
olduğu halde şarka <lo~ru sey- diyor idi ki; tnl',ili~ ~~inelerı 
rediyordu. (Leyipzig) ıU: pnı - mesafeyi istediklerı gıb• 10000 
vası takriben kıble keşişleme- ve 7000 yarda idameye pek ko
ye gelinceye ~;adar iskeleye sal tay muvaffak olmakta idiler. 
dırmıştı. (Koru Vol) omın üze- Takriben bir aaat kadar İngi -
rine ate<,ı ederek ta.kip ediyor- lizlı'r bu tAbiyeleriııde devam 
du; fakat dil,.nıım (Glnscow) ettiler. (Kom Vol) va.kit vakit 
ile meşgul olduğundan (Kom- düşmana yakla.,ıarak en ileri -
vol) e mukabele etmiyordu. On deki toplarını ateş ed:yor ve 
dalrika daha geçer geçmez (Lcipzig) in mermileri kendi -
(Koru Vol) in ınermiyatı (Le- sine isabet etmeğe baslayınca 
ipzig) in etrafına düşm~ğe baŞ tekrar dışarıya rotasını açarak 
lak Kaptan (Lyüs) de artık mesafe büsbütün uzayıncaya 
takip olunaa scf;neniu kaptan kadar borda toplarını istimal 
(E!crton) un eli"e ;ı-~iş ol - eyliyordu. 

bu halde yoluna devam etti; 
Mütealciben (Leipzig) de ateş 
keserek tekrar yolda.şiarının 
arkaı:;ından seyre haşladı. İngi
liz kaptanı bu manevra.ruı.ı me
haretle yapmıştı. Mesafe kısa 
iken dlişmanın endahtı çok 
sılıhatli olmakla beraber (Glııs
cow) ancak ilci irabtele ve cU
zi zayiatla kurtulmu:;tu. Mali -
mafih bu manevra tekerrür et
tikçe kaptan (Lytıs) iln ınak
sa.<lı da hasıl oluyordu; çünkü 
(Leipzig), her dönüp yaklaş -
nı.,k iatenıesi neti<. i olarak bir 
miktar nı <>>;afe daha kaybedi
yor, İngiliz zırhlı kruvazörleri 
de o nisbette yaklaşıyorlardı.İki 
zırhlı kruvazör elan boru.• bol'
daya seyretmekte olup (Kent) 
mucize' i bir himmetle 24 mil 
yürüyordu ve sa.at 3.30 da kap
tan (Lyus) tarafından vaki o
la;. suıı.le her iki gemi de meea
fe kazanmakta oldukları ceva
bını verdiler. 

Bu bal düşman için de her 
halde mailim idi; çünkü mraz 
SQnra düşman gem ileri etrafa. 
dağıldılar; (Nürenberg) iskele
ye kırdı, eliin en ileride git
mf'kte olan (Dresden) ise san
cağa knTJ!arak derakap lodos 
kertesinde gözden kayboldu. 
Saat 3.36 da kaptan (E!oton), 
(Kent) kruvazöril süvariRi lıap 
tan (Alen) e kendisinin (Kom 
Vol) ile ( Leip1.ig) in peşine dil-

dtt!;.ınu gördliğündcn işgal mu- Bu hal saat 6.00 ya ka
h:ırr·bcsiııden feragatle geriye dar devam etti. O esnada kesif 
b:r devir yaparak (Korn Vol) bir yağmur yağmağa ve hedefi 
ün yanma geldi. Onun fikri r& mUpheın bi h&!de göstermeğe 
fikl sefine ile beı:aber dü~ana bafla.dı. (Arkuı var) 
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-Bira~ cdla şaka: 

• • - !Dur' n . 
gib~ ;ı::ı. Bıı!ı!;~ 0~ 121 • J ~!\J~ey;~ ·:..~a ~n a(şa~ _J. 1 Mi pyfada) 

derece itina.h Y""bmwrdu. 1 tu", -··J· ,,_ " o.lıırın.ktan başka ~&re olmadı-
A 

._ • erı.cıe ve tırpanlar ·ıs! v. ııada ve • +. ı. · • İk ıUlı Halil, kispet niraze1e. ri..,....., u.lla . ·'- A"· ı.ı:ı gını ...... dır elü. i ayJanberi, 
lİlli, k:ısııa,,auu, iç diklşleri ke· ,.,..,u. ~ yı • re ..,,un "" 1 ,......,, :.ahcııp a!.ı:ırur tayya !er, dcru..aıtıls.rı >e kor· 
ınali <likk..7.tle bol bol ~"ı-ı.,.,,..,r· bmal'lt1Stı. tu. Kcndlı;i Mollüya on beş ' •n g~ınikriyle ,u.&ntil~tc İn· 
A .. , ,,._..J. Adaılı H;ılilfn el eiollle ' tır- yinn.i el ense, tırpan vı.mi.ıı;;'U •!1.l;i.(-rc ıı'e .'--"·· ·-· ·''e'' 
- Molla, ~n her .akit yağ- ~ iiç dört cıal.\ka oo~ 'balde hir kere da.hl oiı;un !ııımn>- ~ - lale~ ~UUO'~hlblı ~ı:; h,;;: j 
bnınıısın& dikkıı.t oclerı bir a- nı boz.amnmıştı. ın:a .;c,ti. Bu h"cunı agır .-
da.zı:ıdı.. Hasmı kim o1Ul311. ols@ Bir arabk, Mcı8a lı=nın Halbuki hnrli6i t el eıı;;e celerY r 'lltdi ~·Fakat Ame-
Jıa.kayt kalmazdı. emesitıi oC>zıerek aÇJldı ve çır- tırpanlıı hasmının burnunu rikan yo.ıı:lımııu dımiunn&k 1 

Mollaııın bt.Daı.ıı h""'~"~ ~ır· ıımar.ı.k bir n3.ra attı.: 1 yere Vurmll! u. !l<iyle d n:uu, a.,Uırlaştırmadı 1 
tını kendi eliyle k~~ iltt . !. Ba. l ~ karda- }Joll.:ı., çırp.ııı r I< bir nar~ t' '. 
)~lamıtitı. daha. ıı.ttı: Alıı:ı~<ı w .ı..a.rııte, . ı 

Mai'" ka=ı """''-"~- kıb.... Molla, nar • ı attık son-ı - Hayda ııı;ı:sallah!. Jı.-:r L'·iM! çek f:u.la islıra-
yc dö::Üp ... -y:'~ • .;., .::_ ra, 1'a.ııııunuı ünı nıı.e yüriidü .. Adalı Halil, llİ!4irlenınişti .. sa ir. G m '--to il 
mıuı b::ılıas~ cii:İÖptu. &- Ve, eMe beğ\adı:m .A:lalıya. Gö:leri kırnrdı. Binlenbire dOOı .ı . ;;zlblıı.rı ln.,,"ilt~~n 
tı:>.sı da oııııa a!Jı:ıxlıın öpınq • sıkı bir el eMe 'i& .ic tupııaı ya· dizgin Molla.ya c;apı:az dvldıır- " dala#iıp A • ti~ ı 
tü. Mbrdı. 1 cb. ' ı ıycı ardı. Bugiin Fra~ el-

Acl.alı Halilin hcyeeanlı ol- .Koca A..chb, el eı.e i<; 1.!rp:n· Adalının bu çııpr:ı.n mü~hi;r .eıinde olzl.uğlı ~n Brost., Lor· 
du,."u görülüyordu. Ada.b yan :,ı~er=- '.N:tü"!!'.enlt :. -ı ti. l!o!layı kuc.ığıııa alır yü- yu, Şl' • ~tg !l"ılıt ljrıımlardan 
;,.-an Çolak M:cllayı süzüyordu. """' rüycrdu. \ is · · - c relı. AWM:ıtiğe d~r· 
O.ıwn ne derecede idmıın Ü!C- Adalı, lı.endhıi. ıkrl:al top.la • Molla, tty-.ıy01'du. Adalı, l:wı l:a.l " · ı·yor; ta Aıncril.a 
~de olduğunu kontrol ç,liyor· t~ '~e kgı'!•~=·ti.Zateı. ı ın:nı bk n cn·cl ·>.esi!""LJ< ve • k: y0llanıy<>riar • 
du. _...... ~ - ....,.. c;enı:,ellcycl'l?.k ::eıunek istlyord'.ı. ı Kıı::a Eoı-Js> civıu>ır .:alı:i üsten 

Mal!: , orala.rda. değildi. T _ Seyi · ~r ar&Bmd:.ı. gi.llişroe-ı du. hav lan A!m:w. t./yarelui 
kere d:ı.hi o\o>cn 1.-smm:ı. bıı.l•- Jm- ı:ıhn ,w. Aı:alı:ıın bir el en- (Arkıu• v>r) ~tün Atli.atik "41.lamıı kO! • 
mamıştı. rol " 'p <.leAialWAra k~il~-

lki pehlivan okııyı.ıp U..'1 ""· i rin ~)Tlni habQr veriy:>rla .. 
ten soxmı, kıbl<'ye lrnrşı el Jınğ.

1 
IWrs.ı,;,,. geı:ıı.Wıı'i AtLi.ıltiJ..-te t' 'ı-

layıp riiJı:W. v:ırdılar. ıfaat y:ıptık(.w:. s a Bı ....... 
eu.."ll' dtr.ıy:ı. ~ı: A ro· I " • .. w.aıuaa r;iriv .a.r. --.AOaJı ııw1tı1ıpeygaualıf'ri·I üı r u :nu, Pro·'es o. ·a lik mi? tr.· k 3 t'I' İngi1i.z filosu 

XD.iz Haxreti Mııhmmıct Alcy-ı !Ul<' • htil.ılui buna.ye edebi.· 
hisselir:o. pirimiz Hazreti Hıı.m- liy~ı· ıa..: !: lleye bir deniz 
za ilh.. • ~poreu ve idaracilerinıf.rin c !nrmrrıeş: 'yoruz a.:...ı vııy ı.:ı.yy:ıreaiıı. g\zlü:ıı hü-
Duayı bitirince Cazgır, pc.ı.I Tcplayısn: O\iUZ GÜNEY c= <'<mtık ·ha .ı aı.ı-

livanlann meıııı.ltıtıine gec;-ı:tif,t.i. na ılı> .:ı r ilti geİı baiııma-
C:ı.zgır Adahyı şu ıroretle Ve.fııh fütbolcü ~ ::~ mu· 1 Binaenaleyh b..":li:m ka.n:ıati:m mn.ı. ır.!l.n.ı. a4ı.mı.yor. h.erı;w. ge· 

~ 

Hfllteı ga.celi bir ince model, ! 
Bir t..oıı ~k ki bir h99ia kdd, 
EgJ.Vi ~, y.ıı.i.9i gfi.zel, 
D:J.nyuyı ~ ş<i.ANJti, ~ 

* Datlltku güz6Zi zurııaııu ob;ıaa, 
Ha.namcı güzeli kurııaııtz olotwaıı, 
Oyu;:cıf güze"fıi. turııa31: olma.::: 
Çi/Wı t.ıll4 istet· g(ıbtık """'· ' 

* ~ gtl2'elf cilQlı gttek, 
Bir ~.Uı kelliJ,ı gurek, 
0118 tıoz ~ liıcldl& ~. 
.AyısJjQ ~tiı· 6.7lri nıg1nı. 

* Hurda.et güzeli Bitpa---1.a, 
~ .ıe uımUr lıcş ae on>M .. ,, ... 
E:tki iı. !,illmi his- ~a, 
Moda • g~ cal&i ka/Wnt. 

* Oğnıtrııı>tm !TiJuli tWmo 00..,1,.. 
Cehli e-."mek içirı her hı 3m:•ı.;biı, 
Jitmıw:~ JôY*tw' Bit kü,çiJk 

. yafla: 
OG!ır - -.ı ~ to.Milt. 

* Til-rk ktış1ı. güzeli pclc cecretli, 
Uatxlll.an i'!ımeğe dei}i.l niyetli, 
Fcdlikdrlik O?ı.d<11 d<.JkU..ı klıtı-ı 

IGECI 
R~Mw.ıfo 
GOlgHe hnııbr 

...__ *· ,J •• ,,..tıgocu güııeli il" 

Bin timit tıeı"eTek '.J 
Bonunda ~ go ır, 
y a1ı.Nt ta ka:::anıı:o 

* ~ ,;ı.ii ~ı' 

YAeraia f(mlıcğe 
Koşturur ar<;ınıltı~ 

lluı~ haj'n: 'Ao'i llff.altıim . 11<flli, 
SJylt>ı Juıı g:ı.,,·t , uclıı, k~-. Aı~•• /a:J· set-'<T tıeılo•ıı. 1 

takdim ve tavsif eylemi~ti: harriri Su:hi ~.ni>'e oo-:ap v; unculara, o:ıla.rın gi:'.z.lcrini ıci:eri ~e Wilaleriıı çok knv-
- Ey ahali, bun:ı nm-hur A· ven:.· I h:=a..,'1ınr ;ıckilde değil, ciddi ve 1 1ıktlarla. ~ ~esini 

. * * 1 T~ıwu ~l<cd ııııılııw !ıtldı.ıt, &~-•-E:ır .ıdı dahı,;, 00.,: giilllii.: lıırıı:ı::ı, ·~· gilıa'rli sclı;ldtı yaşa1, ! 
dru.ı Halil derler.. Başpeblivaır 1 -· Profet:• ·ili • 'ı'e ama-, ıuaunflarma ka.rııtlt.k olmak ü- ınecllt:•• IDlmaltl.aıdır. S •. ı'.llh 
lan nbir l•nesidir, Çapııw ve törl\i~ ."Öi.r'! Bi:zd<- bôfl.e biri ıı:cr.c bir miktar \-eril1llelidlr. ve l.i.ıny:ııaav iıııailldelti ~""" 
lrilırtesi boldur. ~1"'1t kt.-rulahilinnı ve ca.yesi 1 - 'I':ızııı;im.t vemı~k ı;fali kruvazörleri hem çQJt hıı.yll'lı, 

Kırlmıds. t:ıl,ro, da atıd•rır 1-, 1 DlıitnG ~g- dMl.gaıya ko{ıar, / 
BWdc b-iıı Oul:ı..ur ~ §;;aıç't-·----------------

D<"dikten sonra, S:Wer~ l]j! o!-.bilir? rroff:f!yon llL't midir? lı<lfn ı:cık kuYV tlidir. Bu.-u .... a 
ııunları da ilave etti: , 1-- Profe::ynrı~lik lıaoa. kahr· 4 - Anlattığım şd:ildcki lu- f4llc kllT\~tler olmadıkça k.ıı.-

- Molla, hasnuıu bor &örme. sa futb~1ıi ıno;kk ed:iın:ııiş L:im- ntin~t .lrryftyeti, asla bir prof-ea- {ile dıaim:ı. lelıilke altuıdawr. 
Çt!prazuıdan ve küıı.tesinden, ı;e.kt"i C3mi.ıı.sıclı•. Bunlarm işi yonelhk ııayıfo.ma:r.. Y-alı:ı:ız mik- -~roka otrAnolı.il ., - olcııı• 

ııaJ;la. kendini... e gücü tutlıoldftr. B:ı;ıl.:a bir tar ps.uırlıga döliüfür -re .l!lWt - laru:ı.ı 1 siWı ~are fai:ı-
1.!olla, iı;iıı rlc Ş(iyl~ ııöy~ ~guli~ 'eri yoktıır. tel.if oV\ıneulaTU ltıJ..s fit. ri•·ele- ka:! lıali:ııe koyaralı: wııla baş- * Kab> !!W ""- tulı4fttr luıli, 

Samr.:nn ki', ·de. ~ şc}W<, 
Oıuın ıi.•tlc.a.ır "'t:uo:ıtım Mti", 
Gö:ıtennel• ~U >ni yeyip 

ti: 1 Allıh:ırritk>r kalcmlııı.'inin hak· rine k mcbliğ tesı.iye ecülir- la l lı.aro.ruıı ves'<iik::cn 
- Buna d:ıı Çolak Molla der· kmı lı:aı;ı.ı.r.ıyor ~n'nt!rerlaı· na· se, o =ııo sporculann aırultör ı;oar.ıı ~aderd.iği ın.abr.c-tner.Jn 

ltt .. M'~Un<len, uoıtaıı;';'llldaD ::ıl d m k"~iıı n:rahGllllcrini lü"lc..-i ~plıcyc :!i:er. Atl&ııt~ ıı..tmssın:t r:w ol-· 
le kmab.. • taral· :·. ·de.t ııı: J:ı.r.:a; pr<ı· 5 - 'l.'akımlarınınıcl& p fe.ıı • ?' -.dl. tıııiimüz :>'U o - için ~.u. 

* Dcililtten "".nta, f1uıabn ııi.iıı.- f <xonCJitı.- de a} nuın. nııe - yoncl!cre ( ıncacla ecnebi aıı:::a- Grcımhad ve K linıank-
J.erine ilave etti: • • ti l • Jı.ayatl:u-o :-'<:ineli.ren, törle!"::) }'et' vermek amatör spor rınd:sa iırtifa eye karar verdi. Çiftç! gü.zeliııc de8tıınrr.: varıın, 

-Amh, hasımııt ~ gı;.. ı:ı · ~Uczir.ıi teıni.n eden, bu i. 'n cunun k:ırakteı.; _erinde ne g.i- Kaı ·dada tJııUfalıs .l.:ıaanroa 
me.. Sakla l<endiııi ııUirilntıt • biz· r; • i n.üt~a.:ısısı daha doğ. bi bir W6ir ya.~r? b:ac, ondan Qıı. G .ı;-nland;ı. 
llhıdmı.. . ?ll&a a.: · Ll:!it:ler. 5 - Bcşi.k~ts ~-(!Vefa.da oy· Jı· d,.r ~ malpıre&inj A-

O ~"''iı beli> tti.lui1"81~ eaıın..ı, 
Yapışı.1· !,.\.Jı.nt:a sonra .:a1ıffe.:i"?ıı.a, 
Bir~~ bDy/ıaTaıt ~ 

Pchlivaıılar meydana uğra • I Aıtist diyorwıı. Çlintdi onlar nı>dığım ~en cdi ''ğim mcnka vapl.r· tqı;ıı;ı,c : bu- ~rıaıı~ .. 
Jru§\a.rdı. P.,.ev bıu;Jadı. Ali> ! oy wğı ı:na.çla.nla l.ıaltlkate.n iııtiba:ı. -;öre; oon~bi antr 5rler raı!an. mıız g:emMri yfü.lenc- * 
h Halil, c2nlı canlı çırpırıy<ll'o lıi • bir am;:.t.ij. ün ya mndığ1 bi.zını u.ku:ılv.rımızıı. bir ~ti! • er- rek. lngi ttte)e göt:ilrroekle:- &ıhçı.ıMıı ı;.i.Wı:li ya gO?rCa 
fu. Ellerini oylııllanna vuı· • ve yap:ı.m.ıy::cıı.ğı arci'iti" "·' - mcği şöyle dıınıun ekibi bBe di- <lir. Ut JaWBd Joıiın buzlar güJdür, J 

dukça kıı.ınçı gibi saııa veri _! nıara. ve hilcieri, b,d.ıyc tte be- rije edcmiyorl:ır. icinde ve i tifo.de i.ııı.kia\ olını · Y<ı lreskiı, 'kim.'11fil, ya do siiJı. 
yoN.u. 1 nimsooiklui jp'n, ~ci kr·lay Yalnız bazı antl'eıı :a.ın güıı- yan t;r yol üzerindedir. Bu 00.Uir, r 

Molla da, fevkalıWe neıı.'eli ı' bir şekilde yapıyorlar. !eri salıalardıı. dola.,"ll'!I toı:a ~öy· m~"llde do buz. dnğJann·n yilz. Bir ıişık görii.lıcc öt.en bHbülıWr, 
ve keyifli peşrev Yll>j)1YQ!'du. Sonra prof~syozıcl eymrou ya- le vur_].;~ k.ıfa poı.isyvrlaruıa d"ifu m:..lüm elıı.ıı 0 dc:nizdc a.r- Yii.."'Ü·ııc l:ııal:aıtt":,!j!!V?er hcrywıı.I 

1l:i pehlivanın çı;pull'.!lalan hut takunların gayesi, k:ı.z:m - ~'1 diye eım!'ediywı~-. bit bu •fa.§larda.ıı. siyan.et im- ,. 
on tinler cc Eeyirclye h~ycıc&n 1 mak Jcğildir. Bfr ik\~i istisna edıli•- , ~im- J, 'nı vaıtlır. Ve bu suretle ln- oa.ı,wu k<~~ıım elitıdc IK<l o, 

1 
vermişti. !ateklcr:i memleket, menle • di 'e ka.dar Türkiyeye g~'.en bir g.::iz gemileri 5000 ltilometretik Kır~ı.mul<; ( ılı'. dvrf'f'a!ı ~ta, 

'Ol"'.Alıkta ses Cllh lccsilmi~· ket veya !*hir, şclıi:r dolaşıp gee an=ör takımlarımızda <'' uzun ve tehlikesi büyfüt bir yol- Gifr~şirkcıı ı;ğırr ııidc:· ~ıı Gt:a, 
ti. Hiç Jıiın:>c birbirleriyle lı:.;.. mck top oynanı.ak dolAyı~lle <le yaA k k:ıda.r eııfomı bulıı.nı:ıı - cuhtt. ~ri= y:ı1= ::000 lı:ıJıı.. Ku.r'.ar •. ıak.t:~ .. ..,.rıri:k paçan.ıl 
nu~ıruyordu. Ellerinden gdsc · eıımclı.til'. yoriar !ı. m. trtlik l:ir yt'lu geç2?.iye ıııec- ,... 
nefos dahi " mıyaeakhırdı. A- Pmı esyonellerin gayelerine Z t ö-;oo l:ııalundnklan Ye ken bur.< la ·l.lrdır. Şaıiı ff"---.ılir.1n l'itire,..YMz grı.11u, 
de~:ı. e:ı.ıni~ huzuru ilihiye el gclinee: 1 ılilel'in1-ı ;'.'a.delcrİl'le göre bilmem Dıı;eı tı:raf .;an Akdeniz nııkli- Ker1 eki :ar .. M:lG'JI =tı a~mı, 1 

Jı:ıı.9amvı lıumınlcr ,;ibi htıı<İl Büti'ın düııiinrıele!'i, micaıeıi kaç kere enl:.em~ y<.lllal aldı.ıkla- y"lltını h=et hemen tamamen ister lıi ~ a:.ı.ım.le nmnı, ! 
içinde idiler, , 1 o!a'l bıı ins:ı.nlarda bir idEal ara- TI mcıoılek.etl~.-d\?n bıze turşu 1 .A.Peril ,"t:;r tumn edecelti~rdil·. B;i, ,. dıiıayu gl;:J>ı.n ııar.e'.a. r.ay-

Güre;;, hakikaten llU!rllklı j ır..:ıl: bilım.w ne dereceye kadar bir blde 0 'eli;o:'lar. Bu itibarla 1 " I\wld<ınbn ~=ne .ka- raın. 
idi. P~ bitli Hclfilal:ııı:ı • , rudur. elde tuttuğumuz bir çok kim::z- azr "' ""iiyat lO miiycn t.onluk * ı 
Lır bırb.dı. 1 Jer: ·~l"!utte l"aiıkı. b\~ kly _ Ameri!ı.:ı. g"'ıuilcri!tiı:ı e!uıc ve- JlıY. m,·r .. güııd.i -.'"~ ::ı ~'el·, 

2 - fulen bizde profe 9 0ll.el- -''- ı · -'·'• tl t · l ,....,,.-İl;i p;:<l!ivan U~ kere ense lik var mıdır? J met ta;;ıy:m, :ır. : t~luın oyun- ,....,cc,l ır. ' :;w~ "'-~. gemh E , ete.~ opııı.eyl, tı~ 81etıcr, j 
reğ!ayar..k hc.l.'.ıllaştılar. Veı 2 =-,_, ... , cularmı bir ::.r: .• a t"fllıyara.k o- lcri,,_luı.t.tW. 1ıa:ıı, gem'lcri ~yle- ı;;r .ıı xe lıil.-aıettir, aya:ı 
birbirlf'rini yo!tla&lar. - ,...,..i.u amatörli, yukarı- yun<lııı> b" · ka.~ dıı.kil:. evvel kon I ce ),m-ıdan .t87- bir yükı,en 8e1MI", 1 

dn. bahııett"•im s;'lkilr?e P""fes - feran:, v ren bir hatip mahiye_ 1.ur.,illac::Ll~.' A .'ln..'i:k davasi hl· Dilindeısı ,,.,.....__ alJ-·l-• 
olıillaşroıı. lıiteı lı't.ıııez iki yon lerde:ı &yn'dıl:tıın !IC>nra e~ne h· ,.,,.,..,..._;.. laca.k ~ ·~ ,..., ..,...._ 

pebli·~•.ıı lıU-b.irind.· en ::.yrıhp .,.;;. he.len tam :ma.ııı.aııile hi?.ıle bir tin.\ t~yorl:ı.r ki hu bütün kulilp gw;ı.ıııt' • -........_ 
0 

- * 
kl .. - iılartti 'mi:ıin ya.ptıklan ?el tır. . • Aucı giirıai.U.. ~ şıı!rin, 

rcşc glru:c c:ı sırada Adalı profChyanellik y tur d ~Hlr. ''a]ıacaklıı.tı iı ~it bır' intı·r. 1 . Churclıill, son nu~.ımdıı. har. • Oıııı "".nii•· """'-- ..._saıı "'"' 
Halli iri e..."ti.iylc; bnW•'mm ü- 3 - Bir amatöre yol ı:;;a:,,m· , · · bi bu. yolclıuı hallodilcceğ ~- ""'' • ._ """" ,,_. 
zerirc gciirken ~rp:::arak bir fı k&rş;lığı oı!a:n.l< verilen pa- Sözlerimin f'liyata uırma."J bu , .~ ı-uu.ıa . mı ve 3i.ı, 1 
ndra :;avurdu: I . r-ır>u söylem"k irt~rim ki; u .:l wı '.-· 

0
.. CILiôyeı: a.:tı~ E?iıııe ,·~- C-ıtdor llaliıı, I 

1 
ro, spO?'cunım amatör;üğ:.i'lli h:uıgi bir antren. ör hıı.ngi bir ta-ı ~. ;wn.ı.ca.,"llll ~oylemcmış, Yo!ııp i:ei>ap edil, W)ir nı. 

- HayJa llolla be! . iblll ede-, i, niçin? lw:nnrum s.iı;tem ~hyabilmiş _ idi ' Behçet S 1<'.A. • * 
Adalının bu udraı!ı, olduk· 8 - ~'U, :?Jnız spor Yll.P-1 tir. ,,.,,_,...,,, ... uu~ f...orurn kt.~ mJdu· .sıybısu, 

<;a .c:ı.ia'dardır. Molla, aeasiz mal: için ve ula ken<line biri Bin:ıe:ı:ı.l("'h füumsm: bir e--kj .:,ibisılr ldma"' .4.m biı' ~ "11*1:: '/rqr-. 
!<aldı. H11Smuıa yaıı.ıı;ııp esı.se kaz· ç t.mıiııini beklmıe<len ° . , kı bağladı. ya}'lan kimae, ~..,..;" 1ma,_,an !timselet-e Uıkııı::!Itrımızda '.""1°f Vur tmun kongr.· - O_._ .. _ 1'811, 

V b k
. .,. n:m?ek lm~ur olmu.'} V'l bil - ......,.. ~ k:unttWtıı• fl>lu"'ll 

e, er va ıtki gibi eme IJıığ bbhlı cıaniyetimizd·~ harım he- f-'-·- Saı -•~· "· ,_,, ... -Jad:ktııa sonra yiu · ü haanınıa men bulunamaz b.i: lıaldeıtir. Bal gileri tamr.ıru~ ola.ul:ır miisU. Ruıne!ilıicr ......,... Birliği bcış- mı __,,19 uu.......,.., bdiim. 
tE:.ı .na) dnf,ru bir hareket de5;;Jdiı'. k:ıı.ı.lı;'!:md:ı.u: * 

'R ~virerek Jwl s.•ilaııııığa itibar!a amatöre tarminnt ver- Bu itib:u'i:ı. onbrn '""rilmesi .Kuiüi.ı'.lırılıiiıı fevkalfıde kon- 1Jtıpkacı gii:ıdi boyuıı r.ğtlmı·, 
~· 1 ı:ııek. onun yol ması-..fmı tanı • icap edm; ve anntör "rorcunun grı:s.i 2!) Nism 1941 pazar gü- B~w.ı nüııotp. lıiY ·'!CY tı.yıtııruA·, 

k hamleyi Adalı Halil ya.p- mak lruliipleriıııiz için bir borç-~ ka :terini Hı:·ı edebilecek oıanl nil -ı lf) ı1:ı. yap.ıl:lcağındıı.n DiJcr.~ tt~ k:ülılh ,t< · 'ir, 
tı. Hem. de gikeş lı:ol;lar ba4la·' tnr. 1 bu nokt:ı.i!a, fazl:ı durmagı· 1ü -f mczkıir gün ~'e ııaatto Sll"l11 ii.- llltcrae oa&:ıııt:lak YG%Y Toafoıı. 
ıııaı:, Mollaya. bir el eııse ve tır· ı Eğer piiı• amatörlillrtt'.I' kıı.e- zumsuz bl!luyorum. · :w.l.ınr•ı,ım kulüp bina~ teıı- * 
pan vurdu. Molla. aldmı:ıadı. dediliyonıa bu nokta. v:ırid gö- 6 _ Bmlc rofeııyonel ola • rillaiui ve tQnJantıda e"· Meı,Jll«- dilııcri 1ıi>t bir n~bi. 1 

.. A•~t Ha.lil, ikiı:ıci, iiçiincü, ı rüleınez. Lakin evve' e de iz&· bilecek Jmllipler Yar m·c1 ~? Vej eeriyet ohnadığı' takdirde S1 OdııT 4NIT"aı 1ann düııyc gü.;di, 
dörduııcü el erme ve tırpcnları· hına <:alıştığım gibi geıı!;lı"k ma.d bunlara ne gibi takyidat Jcoııul- Nis.:ı.ı:ı 1941 Pazu günü ayni - Bir yOl tv.ttu.rılıı mıı. 1't!Stl<m ı 
ua F~ ~~ vurdnün el f de itibarile yardıma. muhtaı, bir malıdır? • Gtie ve a.yıı.i binada elrneriyett! gu:<:Zi,ı 

-..- )1'1.ltlNiı•. 1 G - Bizde, bugüıı!cü dünya bakı~n toplatW~:.nı &J cyıe •tr01*'"· lb:>PQll /igrım.I 
- .';kı;inl isbat edene siiylcneccll: rı altında. ııro esyo el ola - yııı az.Jaı'a bildiririz. • * r ' tek lı:elmıe: b!J~,.k bir k' Up gimmiyorum. Bir tavzih Te~gdı.taı g!i.aslin l'oa<nıa sıı!iırune i

1 

~ "u•• akam~z 1 Eğer sporcularnmz hakilt! :ı· Bu her ı;eyden evvel bir seyir- Kir-1.!;sı;in bcda-ı:ııı. gıwıne~ 1fJ._'"ÜAtı 
ı ?1 .ı mat ör iseler, anlara değil m:ıı- ci m eei.dir. Muhterem f',;Uelenizuı dünkü Y &jlı ! .';riin1trsm bir<Az gim'IW, I 

ri mıı2l'3i tanımak hatta le'\•a • Tıım kuvvetli ve partinııi nüahwııda. ~u _l;ıafta lı:ınirdc ya Taııı.tı:>· .ır e.ılt'Trin eolu cü.t.daıu. 

1 Resıh . .o.ilai
1 ·balıaı· md:·,~halfır :nmlarını bile kendileri tedarllr' çok takımla.nnıızm maçları en pıla.ı:ak Millı Kume m~lan lıa. -j * ı t!tınclidirler, derim, ı rozeı l:.•vala.rd:ı 8000 kisi saha-· lı:mnle:rini tetkik etmek Uw:ei '.&·-ı•kçtt !lil.zeil hıııımn~ ~ 

. ş.~.~m siz.e; büyilk ,.e -da top!&~~ ~1:· bugün pro-1 hmire gideceğim yazılmıştır. ı lneriot>ı ~ IOMnP.t v.;;.. 
1 = non P:ır<',.Mllll e\'vel- ılerıru ıcın inkişaf vadeden spor fesyonclliklerını ılan ooerek bu 1 lst:ınbul talruıılanrun İzmir! me::ı lıiı;, 
· ce DOfıred<:k hita.ma em.iş çerçevemiz içerismde; h:uıgi o- 1ıadm' kalabalıktan l?:ct:inmeğe ve Ankarada yapaca.kları müuha. Po!i~ biıv.z de! lr.:,ylu 11«r~ Cç 

bulı;n'l.U.kta.dır. Şü:ıdi elJnU. yuııcu arkaaa..;mnz kPlldisine ve oyunculanııı geı;lndirnıeğe kalan yalwıdaıı gönnek için ya-1 BöyLoce tawıomlc 21!t!ktı ııajtıı..:. 
de bulunan 40 parçayı ~a.. ıırçr.ccği ı;por için lüzranlu olan ';:'\yret eden ve edecek olan ta-ı pacaihm bn lnıauıı1 geyabatin haf * 
ıı:ı gdiı'crek he:,cti Wl14ro.i _ ~..ııy11.hn tr.min etmiııtir ve edi- Jumlann haline acmuıkta.n baş • kc.ml~ işlerile aiakıı.sı &lma.dı-ı Kaıtap gü,z,,Uniıe ~g!:fW işi, 
yeı:;nden tek bir rc.ili!n ~u- ror. ka bir ~ey yepılomaz. ğı gibi, d:ıima takdir ettiğim 1z.. ~ı~r ::;:,::;;: ~ı. ~rı.ıı.- 1 
de getirecek ,.e bı.:ı:r.ı nisan . lş b<;yıe olunc:ı; yani madem- Top~p! Gençlik Kulübü- mirli hakmı arkadaşla.rmu nel G~ ~ =:.:ıs-· 

' 

soruma kadar ga.zetmuz k: takımlarımız, oyuncularının Ü K _ . kontrol ve ne de mur::ıknlııPye - Mı']· 
"müsabaka. memurluğu., ad- :ıcn.zı.-nl"nnı kt:Jiibiiıı :ı.thııisa • n n ongı esı kendim bir halı: ve ııolii.lıiyet uaıu. 
~ gönd~ksiıW:. Bu. tı ile temin cdiycrl:ırt.a, onlara. KulilbümUzün senelik idi kon- görmediğimi tavzih eder ve hiçi Helt:11 'izcU * lariın li 

l
nu doğru olarak ya~bilen bıw ve tahdid edilmesi ~m, gresi 1714/941 Perşeme günü sa bir gaı:eteci:y'l bu yolda bcya 1Je.. Pişman gı ı ~ herıe ' .. 

o olmyuc~uza li.'ltesltıi ev- ı;-eleu miktarda. k:ulüpler bir yar- at 20 de akdi zF\nıreti hami ol- yana tul- bulunmadığımı da ili' -ı ı 0 !Vdlf(loı !fi'11 f 
ve!cc e~t.i;iııırı kıymetli ı dım d:ı. yapma ·;s. mec~ur tutul -

1 
dıığund:ın kayıt• bulu::ıan bilu- zederim. Malı.aUebôciw ;:il.t. ıı. dmnı:;;:e ı, 1 ~ediyelerı t;ıkd;m edccf.jiz, maJ.d!r. F':ıJı:ıt una luzınn ;ı<"11:. 1 mum li.zııııııı te~riflm rica olu· latmıhul Fut.bol Ajanı Tatlıcı gı;_...ôt· &ı. ç her ' 

Zaten bu •ıı yapılıyor. j nur. Nuri BIJ8Qt ' "'+ \Pll.ıı. 1parıı 

Yurtla Sahalı 

• 
ı 

--~~~~~~-rJt~~~~~--

• 
f(ı" lf .. ,. ve lm.a 

sür'atle 
lçeide 002 ooııoeri ktii.ıir ,~~- •far ~· • m;yetli fi 

lıasuıda el.de edilen ruııva.ifalıi- e!'Sinde ı~~ yn 
:yetlc" takdiıle ;uıılı!IJya ı;ayc t;e na ead<lf'iıcr asl'ılıı. 
dl.r .. E!-1~ m~nrif:ieVt"r ve ;. ... h- nıaka.Jxn şosa ol 
ıtiyct H ilıarile i,;crj ol:!n ~:it, bi!yii!< ve mü!ı 
hill;;ıimet.ııc ,gösterilen :ıF ac "n mcJlbtı.h-.ı, kışlık 1'f 
hakJtlyle iatifıı.dc · ·'·-·k t"ı , -ı ~-'·"t k ·~ "'-""' e ' • .C'<ll ' !J:'!!' l'e 6· 
dide ha.ltiki bir hıkı:;;:ıf le.ı>til'! üımlıtı:lu, pııj. s 
etm.i.,lerdir. Yi~ii.yotin ~ 1r ş_,~lılr, k e, !ıa::n-r ve 
kasaba ~ bır 1CUll"1 kuy!e; ı •-:- ~.J!. tl'ispımııcr, ~ 
riı;, )'alnız ıtrcrsın ~:lJ;.rirulc bir vi, ynkS"..!l!ttra a.ı 
ona, on ilk, bir 3Jlll, lıir ~= m! sı=d.ile g~ ... 
tic1re~ okulu me,·e-uttur. i:k talı ;,;~ iııne. edil""'"'. 
sil ç.:li;-t!l<la. oları çocuk!aı~n )·a- iki yanına silis 
rıdaıı fa~!!:!:! m<>kteplt:l'El do,va.m r ><ehiT Jıhln ve 
etmektedir. G<mçler, ber "'1lff' ıe 1 w lııı!kın i'•ti 
ehcm?!l.iyL>ti h:;iz bir ı:c!ırimi:: o- nm Jıtl'>tt bi~ 
li M~:ır';ıdc henifa bir lioo ar.ıı- ı d.ılrtıiiçtür. 
nı:ınııı; obusındzn "l\::tı>~S:Sir J.ir, ;vmet•f ıd'ri~ 
Bir ~ol:Ja· ınııı mc..1 v:12i;ı.~tl~ i' Mcrsınin l.llğer i 
liseci bulunan bir şehre gitme- l C:c l-.a?.ır!aıt,.;.ı 
ye mürnit olmad'i>ı ei>.~tb oruı.! imar nrog--a~ll1' 
nıelrt('!) ta1''1iEle •kı v~ ~ylen::.:'.i t~l.bikten a'ı !: 
mt .. eburiyeti~c k hym-. TL11 STJ!lı ~ mil 

• l:e:ı-'.in P...alk~'İ. muv-.Uf.k kW ri mlltenlti::ı btı 
tli:l'" r"""\::-ssescl::~iınlzd~r·ll~. J>o _ ...,,. •. , tafb='-i~·"' . 
kuz Rt•bffil ıl~ faaliv tte bulu • h•'dcve hı< bl 
nan huy w, fa: li"ct ı?av]'(.1.-ı ıl Nı:rli e,·c-11!'" 
ler'le m· '-ite gittik~" ,1~1ı 1.' fa-;- ğnıda. ı;liphe Yo~ 
d~lt olM•tl'fo \'e ıl"" l l!:·'nıma.-ı'· 
da bilyült rol oynam 'ıtadır. 

MC!'Sin. ciiı •huriv~t dC"1ri t 
~ e?k ~ehi.~·~lik _,;,".lır.oıı l:t t,.._ 
rıhl.\:1 C'V1CM' ,tıt. Bıı ten? •1~i rlt>
ierli b;r f!C,'.ıi••i cl:ııd•'. ),i'h; • ,. 
son o•ı yıl ?Al'fında l ",i.il< rr 
silr'~t lı::fln·l,,.tmiR ve :P·'"r•sin Cf'
nu'ı! An.,tlo!wımı ePı t::ii7,eı,' en 
sirin v~ "" mrı.nıur bir bı.: iJW 
bsline gtllmi~tir . 

92fl "'ı1'1a kadı<r •elıir~ilik nnlı: 
~1"'.' ,, milhiM f'Y-'V\lu.ı~]~ bi .. ~~ 
aer vüctı<le r.etirihncmi.<; ve :Uit
hnt Tonıl!Jıınur beleıliv~ re'~!i
IH z:aıranı'>a al\ ınil~.e'ıl.in tıe"e
lPr ?:~ .... ı.-1 nda yerin &i!tır.tla v· ... ü· • 
ülttd<" bi-• 1 kn~li teı:faat 
mr)'lia.ıı.o. getirih ·~tir. 

Ien:in ı,eJl'(]iye ~ ·si ve bel -
diye meclisi işe topn:ğm :ı..•tın- •mıı:mııaı-ISlll'°ı/I 
dan lıaş!ıı.mıştır. Modan oehir • 
etlikte mıs d.-ı bu do<1U mic'ir? 
Temeli ııa<'1 ıun kunılnnyıuı, y:ı
hut temelinden ziyade dır; ~
yina.tma ehwııniyet verilen bir· 
bina elbt'tte mükemmel bir eser· 
dej!iMir ve elbette yı.kılınıv:ı. 
mahl;f mdar. Mersh ball'"'i •e 
me~1 i~i b11 t'"'h"ti tııltdir evler·'"';. 
~dir ki, ner şeydP.n evvel ka
nalm!J.1 , e'cktrik ve mı te~·;ı. 
ler"ıi ele almı~ ve bir nıil'J:ıı:ı l 
lira<lan f l:ı. pıı.ra sa!"fUo ve a
kııt b"!t' fi• ~h"kC) i de en rnli·ı 
lt,.mmc1 ••it;! 1<' Hrı...,'l] "t""liotir. . 

ToTı:ra.,ı!tıı üstiindc viicurlc ~ j 
tirllrn erler de alttakiler J:a. 



I 

Libyadahi harp 
safhaları 

y;e fiCVKı
B ün ha

Yol, bır 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 
1 

Sırp komıteci çeteleri, daha 
ııaıa, ~d:ı bt.'l'Uda kı tıılanmı
za ve Macar Alman ahaliye kar
ıı şclıirlerde ve köylerde sui -
kutlerd bulwı :ıktadır. Bunla.
~..ı:ı ımhası enerjik ıııırı:• te de -
vaın etmeKtedir. 

1t.'\lya.ıı n. w t.elılıili 1 
P.oma, 15 (a.n.) - ttalyan or

dt !arı umum! k .rarglUmıın 312 
ııuınaraııtbügl: 1 

Yugo.'1avyada ıkiııcl orduya 
mı;~ up kıtaat, Zaradan gelen 
kuvvetlerle t 1asıııı teruin ~t -
tıkte:ı ınra gamiv.onunu tcs -
Lne icbar ctme!t suretile Knin 
merkl'Zini işgal etınialerdir. Di
ğe!' bir makineli kuvvet. Sc!ıeni
co'ya vıırrnı~br. 
Dorıanmamn ihraç etmiş oldu

ğu L vvctlerle milscllfı.h müfr&
zeler Zara civr.nndaki da.lann 
İŞ{? ı ni itmam etnıi~krdir. 1 

mavutlukta lşkodranın şi -
iho:Jindc Yugoslavların mevzii 
hareketleri ak; m bırakıl mi"! ve 
düşman ağır zayi:ıta uğramıştır./ 

Yur,aıı cc phesinde kıtR.atımız, 
dii anın c:. ' avcm tııU kıra. -
rak Göri ye gı ·r. 9 l! 1-

11 ınct ·unduk 
n cepht lc:ri bnrekiı.tımız 

d m etme tedir. Tayvarefori -
• nı 1 V an ve Yugrs-

'e · k" ı merk<!Z-
ie'"İni ıow-lü lntaatıııı bomb:ır 
d 1a ı etmi~• rdır. 

Pikt- n t:ıyy;ı.n-le-
ri bi tel&ki 1tı•ınnna ve bu-
ralıı.rd i m\i hetli en 

h T'lia bulu •.ı: 
. K&libal« 'nL, ga...rb ki Dog

ima kop...;·-u is.,ai cdilıni~ ve 
d.. ıan ta: fırui:ı.u tamir ı·ılm
nııs o• NoJ tza ~ · deki Pe
rat koprüstm yemden isabetli 

' U:ır yapllnuştır. Hava mu 1 

hattbclerı su1Ja üç düşman 
t }') .r rt""•üri'!müçti.ir '!'ay -
y._!"" n• ı n bu-İSi f ' '.'le '.lV

,!et tm" tir. 
. d" ı.ayy:ı.relc-ımız. mn!L 

dıt e!ıılar Pir<! lınıa.runı bo. 
1-r man etınişl .. roir. Bırr..aç , a 
puı- hasara uğramış, birkaçı da. 
batm• tır. l.ima.nd.ıki t ~«iııatta 
yan[!•' u.r <;_ıkaı~~ııı tn. H ni- 1 
.:ın . ... Ing!fü tıı.y arcl .. ri, 
Bre.~ lızı ve Avlonya ti'?c-rine a~ 
kırua•_ vaparak iki \'ıtpııı ı haııa
ra ıııtruııı.I •rd•r. ,\ vlnnya'ut 
bı~ r; •rna layyı.ır i, tayyare 
ti • t<plnl" larnfı-ıdın d;i•iiri'l-
müştii• . 

Şim • i ftlkada S.>llıım ı.şg-al 
ed..!mi lr. 

Dlişn:oın H ai;ıau C"· esi Trnb 
lıuıg:u-bte yeuı bir akın \'ap u
tır Bir miktar tel<'fıı.t ve ha -
rat vardır. 

a.r!ti Afrıkıı.·ia i&'&.-.. değer! 
mfilıim birşey yoktur. 

İstanbuldan 
ayrılacaklar 

~---
Konturatfa bağlı okluk
ları ev kiralarını öJe

m'3k mer.buri yeti deler 1 
B'rcok uilekrın fsla.nlıulu \~r 

kcd'mlk Aıı daluya gıtıne~eJ.-a
rar verme~,, · rinc, oı:lııy.ı ıııii
him bir m~le çıkmıştır. j 

Bu ailclcrli.c.11 birçoğu tabiirHr 
Kı kiralı e\• veyn Rpartımanlar
da o•urnı,ılı.tadırlar \"" k ı ltr·•ll<> 1 
bı.na sahlp'.eı uıe k:ırı;ı ba;;'innnıı 
bulunuyorlıır. ı 

Otum •.ığu bm y ı t h lı ye ed '- 1 

rek Anado ·ya giden bir ,;ı,., 
h ·:ı.rLı bo~ bıraktığı <:> ı~ \'ey 
partt:-n3nın :Clr-• t"ı ,:('reca.k 
'd" • n • mı ır. nil husust.ı clün bir mu-

h<>b imı i h k.ik t r "~" 
mem r ett.i:t. B•ı 1T'uh1birim17. 
'""z. ti :ıl kı.dar mıkıı,·aı"' 
&or!nl!Ş \'C ŞU 'r.ı.'ı:tU ofmı•tı 

U T'T.,fl S . - rı"! < taı-ı.fınrhn \"upı' 
b;i~ ınura.o ll&r nz,., i ıı e va
zı yeti hukuki w idııri ceph· le:-
d .ı tetkık ettik. Huk•ık! "okta. 
dan nl&nn sanh ka.yı llan 
kı~yı evı rket ii'i tRkdirC!e 

zm irde b. r borcunu vt;_nneğe . ır etmek 
Umi {JUll lll ~ır __ İd;ırı ktadan, mesele 

ııa 1 • ~15 ~.a a.) hıuir ıtılıi h:~ şuph,.filr. ki yeni bir k:ı.'ıan 
r aı şmu J lrfüğUı:.i:ıı 1.ıguj lesidir. Unutma.rııak lizım-

lı. ıu· 1"1°1~•ı!:lı ~ntrük anbarla. ~ır ~· ht1P1bul11 teri< kPyfiye.ti 
Vun~ ~· rkı kıınya iabor:ılu- 1 ~b r zaman meclı.ıri bir ma-
llobn 1x un gece Ba t 20 <!(' 1li~ltc dcğıl, tamamPn ihtiya.-
•.. rusı;nur at lına 1 '". Mdır • 
~ıı"de,., bır '"ll"ı km , • - .., • 

J • il rı IŞ('t rla ~'!i.Opta y~ ~ lfl!'W 

Sm.or 15 ( a.a l Dün g<!-

nı 

?!ıı.h h!d:ı.r vıla y t•ıı her 
1 tar r,n f ızlı vıı,,.~. urlar p.g

mL.-:trr uı.ı, P.lti .. h için Q01< 
f~ ., '111. ~la<ı bu v hnurlar ift
çı cnınızı cvindirmiştir. 

Afrikadaki 
tehlik 
(Baş tar11fı 1 tnc' aayf'adlı) 

b& m~vk;ınde gönilmiis olduğu
nu bil Jı-.-işti~ İkı !ıav Arba
ya gelmiş ve orada bir · tı.dyan 
albayını diger ı < rt subayı ve 
ilç erb bulmuşlardır. Bunlar 
general Santıni'nin t".l'lim ol
mak isteiliğinl söylemişlerdir. 
Bir İtalyan st.ibuyı V"-'>lta.<ıile, ge 
neral &ı:;Uniye, ert":Jİ gün s:ı.rıt 
10 da 1'..rbada bulunması emri 
göndcrJmiştir. General Santini, 
bu emre ita.at etmiş \'e 320 kl· 
şi!'k kııwctile Arbavıı gelmiş -
tır. Santini, üniforma~ı~ı tafı
ma.mııkta ve sivil bir caketi,1 Ü· 
~orfne bir muşamba Mymiş bıı
hmmakta idi. Maneviyatı çok 
bozuk bir vıı.ziyctte olan Saııti
ni, ns1':·-r!erinin takatlerinin son 
had I!rle bulıınduı;unu giz!('me
miııtir Julın nehri mu!< ırebeshı 
denbe! i bu kıtalar, Halım vatan 
perverleti tarafından tafr;n o • 
hmmu.ştur. Geec kamnta her re 
roman ıııık ı::özilkllrse. hemen 
derha• lrnrnıı•ıkta kunmnl r vr 
ltı.nıakta idi. Bir tnin. l"izlenmis 
h1'hm:ı.ıı H,ııe,, sil'hP,ıdaz "rı 10 
snbavı ve dokuz ııskeri öl·für • 
mtişt.ür. 

Son Vaziyet 

Kahire, 15 (a.a.) - ~<' -
niidiğine göre Mısır nıebu :an • 
meclisi, bır gızli ccl.se aktcde -1 
rek 'lBl<eri vnzlyeti ınlitalca ev
lemıştir. 

Ml8lr ınebu.<ıan ecl.si aşaıh
d_aki karar suretuu kabul et ·~ I 
tir: 

Lıby&da ve e-e rp r;dlür.d 'ki 1 
<IBkeri vaziyet h:ıkk.ında bu
günkü vaziyete karşı koymak 
için a!ınacak tedi:>ırler ba!ısin-1 
de İ·•giliz makamları ile unı
taba.katı hakkında lıfı!:umetin 
bey-matını tinled;l<tro sonra, 
mebusan meclisi, bugünkü §<'· 1 

mitin lııç bir eruı· yi mucib 
olırnuhğmı hilkt"ımet~n mem- 1 

nuniyetle ögrenrıuştir. lcbu - ' 
~an ınecliai, hölrfıınct I> mütte
fikbnız arru:ındn tam bir .ırla.>t
ma ruPvcudıyetiıı ı im yd<>tmeltlc 

meciuttur. 

Hur mtn ~fakue i 
K;,hır t!, 15 {i..a .J - Kahire
ıı;ı. Jirildiğine göre, hüı· Fran 

sız kuvvetler1 Eritrcdc dört 
bin l"Slr almıf?laıılır 

ı · aluı·e. 15 la.a.. ı - İyı malCı
ın;u alan m.alıfillerde Libya- · 
Jan bur;im alınıı.n haberlere 1 
gorc ınulwı-.:hder devanı et -
melde beı-..tbcr, vaziyetuı isttk
r"r h 1 ell.tgi bildirılmcıc:t.e • 
dır. 

Alman kuınan.fanlığı kıta
IHmı ve ta" !arını n tik< n 
dugu kadar uzaklara .ıev etoo 
dalıi endişe ~unek '~ın hıç bir J 
ııebep m<?ffut değıldır. En 
mü.iail öCVkulceyş bölg,•sıude 
mulıaı·d:ıe vernıek ıçin k•ınetli 1 

lııgiü latalar• -z.t tu tnıuı;· 1 
1 rdı.-. Çölıtek.ı h'lrekit es a -
l!Wlda a.ltlllUl Alman eeirl.ıri iki 
gündür ne yıvccek, ne de it;e
cek. bulmadlk.larım ve arl1k ı 
a.Wıkları taltrua u miıınkun ol- ı 
cluğu kadar çabuk yerine ge
tırnmediklenıu <Ji idırıruıılenlir. 
Tubrukla ahu,ı n esirlerin ba
zıl:ın o ltat.k.r bitkin halde 
idiler ki dü~ti.il"r ve ağlaôıiar. f 

Üyi•' •nlnşıhyoı ki, Alman 
t.aarnızunun b" ·neı s !ha3ın -
dan oonra i\.>ri k• rvvet erimir.in 
bu kad r zayıf ol<l ı~ ~ö -
rerek hayrete dilı;:müş v"' ıleri 

h:ırd<etlerine bUinı kuw tıerı
ınL"n kiııg=ye r: dc-rken } p
tıklan ı;clcıkre dev.ınıa kara~ 
v~rıuiş:erdır. Ark;, · kı tclcviyt;• 
b.rWrf,:rırun .;t'lişı guzel teşkı
lalı, iJu k d.;r seri ılt'r-iemcğe 

ııu.zuiaıım~ otınacııkıanııı o·os--I 
t.t>rme-kL."'tlir .. Çri.l ü.-aeıın(i~1 act'-ı 
k ıleı·ı lmrekl"tıerı :;;lın<li ge -
rc-ı .. as::er, gerek e \.·esa t tiz"'
ı inde 1" .:nnı gÖSt<!rnıl'g'C lıa.,
lıyoı·. Alman il ,.; kılaian, ~ol
de ta1ıı lısLıiıili.igü mu.lıafaz.:ı 
e<lf'n ve b•,ı kıtal ruı · ~ koJla .. 
:-ıııı ıııiitem.Nıy n :ıınbardı -
lll<lı1 C'den lng1liz : va " vvet
lrri yüz<ını.Lıı ı;imdi insıcam • 
hu ının lıoml.luğu u g•3rlı,·ur-
1'1r • 

---ıuıc--

Orla Anadoluda 
soğakler 

uıı~k. 15 {a .ı - İki u,. ~ün 
dür mebzul b.,. urctb yagan 
ya,,"ın'ırlardan Mtu·ıı hav b. -
denbıre soğu.ıı.ıu~ V<' her tuafta 

s • r '"' topraklar d.onmll§t.ur. 
C varrlakı Elıua ve Burga7. 
d·1·tinrınıı kctt' dtİ."4!11\işt.tir. Bu 

so "1klar-dan ıııeyva ağnl'!ünnın 
25 i zarar gönnu,,ı.iir, 

Parti 
Grupunda 

------

Brest te rar 
bonbalandı 

caa, tarafı 1 ,ncı aayfada) 

!ar"ciye:Vekil" 
izah t ' erdi 

• 88 olan d t.ıyy nresme mer 
- Z l!"l isa.~ E Uıgı.:ıı gormiişl.erdır. 

Dalı~ so;ıra tay ya ren.in den ize 
düştı.ı.,Oıı goriilmı.lştilr. 

(Bao tanı!~ 1 ne; uylad•l. f T ırpit; muhribimizde ne ha-
tan yakından ala.kadar eden sı- . 
ya.~i hı:.Jiselertn inkişaf sahala- ~· ne de zayıat vardrr;;·'---
rını izah etmiş ve bu mey:ında: Ottava, 15 (ıı.a. l - Kruıada 1 
bazı hatipler tarafından svru- mühimmat nazın B. H.owe, be
lan suallere de cevaplar ver - yanatta bulımanlk demiştir ki: 
miGştır. • . hük. Kanada pek yakında çok bü-

rup umu.mı he} etı u- 1 .. . al 
metin beyanat ve iza!ıa.tı.nı ta- yıık mıktarlarda. tanklar .•m 
maınlyle tasvip etmiştir. ı edecektir Çok yliksek ka.lıtede 

Bunu müteakip ruznameye zrrh plaklan imal olunmakta • 
ge.::ılerek Trakya ve !stantıtıl - dır. Bwılarda kuDanılan çelik, 
~~ Anadolu _ıçe.-u;;ne geçmek 1 kalınlığı dolay:>ile ımalinde hu 
istiyen ve bır kira evınde oturan • . 
kim.'lE'let le ev sahipleri anısında susı bır muameleye tftb\ tululan 
kira ve kunturat ytizündcn ;;ı- bir kalıtedir. 
kan mesele!.rin gittikçe hll -
yilmekte okluğuna hükftme • S f I T .. 1 
tin dikkatini çeken takrir o- ovye er ve ur-ı 
kunmı~51;ur. 

iHüldimct bu mesele etrafın • 1 k• fi k h 
da tetkikat yapacağım vekim-, ıye mu a a ar-
senin mağduriyetine meydan ı 
yernıiyecek _k~uunı ted.birl<ıı; b girecekmiş 
ıttih:ız edeceğını grup tılllUffil 1 
heyetine bilclirm iştir. 1 

Ruzn1JT1cde bnşlı:a madde 
olm~'ığı dan riya.setçe celse· j 
ye nıhayet verilmiştir. 

--:.111.--

s. J o 
1 

-----
Bütün meseleler 

heniiz halledilnliş ı 
sayılmıyor 

( Bao toraf• 1 lnoı Hyfadal 

nan milletlerin harp lıs!İn8 
gcçmcğe kıırar vemıekn PÜÇ· 
tür. Fakat ,ınaaleref milletlerin 
harbe gırip g irmenıc!eri kendi 
ellerinde değildir. Türkler, Rtıs
lnr. tran, Afganiııtan ve lrak, 
daj'·lar ve çöller her bu-ı sırası 
J!'WnCC barba gire:eklerdir. 
rünkU Almanya cebren llun
ya\a bir veni nizam kııbul et
tirmek istiyor. Ruınrn ıniruuu 
biitilıı d>ioyanm Alnıaıı çiz_. 
mesiııi dilivle pa <latnıa•ıt le
ıneklır. 

Bmaenalevh. -Tiırlder ve R ııı0-
lar i teselcr de isfümcseleı.· l~ 

lıfogkova 15 (ıı a. ı - Rus harbıt gireceklerdir. Aııı<la ~ıı 
Japon paktını mevzuubahis e- farkla ki şimdi 'girerl~ keıı
Jen lz.,.~-ııtia gazetesi diyor ki: dl istedikRri Pi.bi harp edecek-

Bu ralrt Rus - Japon mıl ase· ler sonııı girer!~ Alman;· • 
betl~n~n ~ ~-ok ola~ ıneııell'- nın i~led;ği Jtihl harp cd&·et
lerını kaınılen ~ll~l!'1ıyor. Iı~ !erdir. Niçın ds.ha bir k3A; sa· 
kat bu ~ı;e!elerın dogrurian d~ at, bir ka<; gun vey bir ~ 
ruyn halline, yol_ açıy_or. Bu mu- hafta beklemeli 9 t.Nşterek ılli~ 
naseb<ctler şımıjı yenı bır l!afha-, man evimıze girmiştir. &:fer. 
ya girmiştir ve- b~ ~anın fe- berliğin cihanşümul oldugımıı 
ylzli ol1Jl'1~ı bel<lenebılı. anlıyıın!Ar dilşınanııı evlerine 
japon l(azet.eı. · in ııılitalealıırı girmesini bekle en attltt•· 

Tokıo. 15 (a.a.) Il.N.B. : tr gt.'Çllll!lidirlero Biz >mı bekh-
Rus . Jaµon bitnrartık Pı>:ktı, yoruz. H<"r ne oluma olsun bo· 1 
bt:günkü Japon gazete!enııın İinmclidir ki biz ıyı ı.lay •mi · \ 
neşriyatına hiUtlm ol.ırıaktadır. ·oruz 

Paktın imkli.ıılarıııı iz;ı.m et- ~ _ ... _______ _ 
miyelim. Fakat paktın ta.ı;dikin 1 -
den sonra enı_em~•;·on~.l :·a.:..iy.~- Mahalli idarele ·in 
lin inkişııfı ~ırıd~ ıyıce du-

1 şiinmeli ve mii:8l.akb ı hattı hı:.-, korun a IBıyibası 
rekctimi.zi tılyın etmelıyız. Hıç, 1 , 
şüphe yok ki lılosko anın Çinel Ankara, 1~. (liı,ısuııil &>y-
yapacağl .:ra.rdımlar _füıs -. Ja-. lıiplarda mahallı ıdarelerm na
pon iyi mı.ınaM tlennı ıhlil e- sıl korunma tedbirlen Alacak
der. ~le bıuıun iı;indir ki önü-· laıına dair J-ıir lılyiht. meelüe 
mii7.deki ilk adımı atmak Mos- geldi. 
kovaya aittir ve .bilarafhk pak-,'..:;_.-"'!'!'!"""""'!'~"""!-._.~-"!'! 
tı meflııımuuca Çine kar~ı ol•n Ş.yı.rJu."-Hatıi. Yugoıılt.V}'& iıı' 
s.ivasetini dt"ğuıtırııı'6i lilzım - SovyeUer ara..<:ın•la a1'dolnnaıı 
du·. Etıaı;en d&~üneli komünist I muahede v~t.ı.ıııılt' 'llaca.rıarm 
ordu.-.;ıı hlıdiselcnııden sonra g,e- YııgOlliavyrıyı isti!Ayıı. kalkmıı.
çenlerde Jrioako ·a ile Çi11 ara - l&rı üv.crine Sovyetlenn Alaca -
ııu;daki müruıııebetl.er ~u•- ristanı takbih etm<.>fe<i dölayısi-ı 
tu \"C maresal Şankayııek'in hü- le Amerika hükiımetı IDt'Jmlunİ• 
kCııneli daha ziyade İngiliz ve A- yetin iv.har etınıştir. Şiındı ha.
merika yardımını istemektedir. ricve ııe>'.aretini Sibıryaya göa
MoııkoYa pa.kb• dayanMak Çin derilmokte olan Auıeri'ka.n E'm
ibti!ıi.fı ile azimli bir taııeda ti.ı~ı meaeleı>ini yerııdt'll. teUrik 
me~gı.ıl ohnak zam•nı gclıni~lir. etmeı;i i.:>abcdecektir ~ 
Hoşi Simbun gazele i de ~iiy-ı Amerikada!d miiı:ıı.ı..w.r 

le diyor: 
Japonya için m~selc şuJur: Keza ık ;i:ııx>nyayı a.talı:adar[ 

~owetkr Birlil;i ani bir 1.-:?hli- eden }'l'D.İ bir takım ılı.t :ıdi ted 
ke karşı,ı.,da ıleğildir. Halbuki birkr alınına.'ll _da müı<tabıı.t_de- 1 
Joponya An~ıorika _ile ~gin mii ğild.ır. Bu tedbırlerın Amcrika
nasf'bc·tleriuın dogurdugıı buh- ııın P;uıifikte talbik ~melrt» ol' 
raııı kar,,l~nıak tn('tbuı-iv~linili- duğu siyasette bır ·i~lik ol-

1 

.tir. Bu LaJ<ımdMı pakt llu sya· ınadığıııı Japonya.ya goste::- • 
dan zivsr!e .Taponyanın işine ·a- mck ;;;in itt1'ıaz olunacıu"tı zan- 1 

r~.maktadır. aedilmektedir. . 1 
m,,ı..u;.,ıin Şinb · azl.'tesi de BunaııL berabel' menka l 

ıöyle diycr: riciye nezaretiıun bu hU$Uijta. 
::avy··t - Jap~n pek1ı Konovc Beyaz Ra.raydan veril~k dı-1 

kabinl'<iliıi 1ıU<"ıve t>trnel<too· rekti!lere int.izar •"tmesı tııbii 
~.inıryi Jtt!'lon •i;.J;i·•neti li··lil k görüi.1~ektedir. z 
t ı \'ı· hi'. . .ar:ıflık J.•akt!na rl~)r:ı- Bu ara..ia SDVYf'l - jap<>n 
ua.~ 'r rıü ·ta~el .. ~~ !elerin ve naktmın bazı d•->n:ınrrut. cr
tım' • Cin i1't. ;'''ınw lı!ll i,.e kiiıım::ı :ıü.fuzlıı..--:n.ı am.ırncağı 
lr ılabi"r. So"ra rl.t c<>nup dl~ • U:ı C"1Z tclaklti edı L'lı:tedir. 
nizi 'lleflcle '1.İn halli ı::e1i "· (' ~ Btı .;ev t Pası.file Oky:ıııu -
nup deDi7jnd.e i~~iliz vı" An .. 1 i- suod:ı i vuzi,yctirl k,fildilerini fi. 
kan m1.nevr ıert doln'.'r'l&ile , e :{er h:ırp "'l:rnil~rıntn !ngıU .. e
Japunya- n iste l•i\afına ııhl- reye 'm'.•·esıni l.:ıs ·ibt..'11 mcn
rak mıısll'uı.rı" 1ı: le~nve tar;.ı etmekte o1'lı ,.,uııu idi.da etmd.:-
imkiıııı aıtık kalmamı<1 ır t~ri:r. 

,~.!~ii"11;tün. 15 fa t - P..cu.. Sovyet _ japon paktı V ~ın;{-
ter İvi habı-r a! n hfil!er ·- ton dı l!'Jlıt,•!if almı!c.- Yt'P· 
ki ~lln~ate ı;üre B'rl~s; ..... J:'ie.L- ~tır. En m·iit!ı cı~·~iinc •l('ff' 
kn devletleri Sovy.,t - J ·.ı.p·.n 11'.Ö>re S<.w\ t!Pr j-.ı,. ,, J ı · ir 
r.ıı. .trnibıı ı;orırl' t ·~ · 'D" ~- Amerıkm1 • japon luı-biııd~ 11l· 
kete b~· Lı'll! .. ' tı> 1>ldn- b:ıt l.ıırakrıa·, riza grıııtennioı-
gu !!llya•~ti \'l' :.. 'i;i'i, len r:e- i "dıl'. IJ•··Pr buı I< o J, !J:Ô 
çırc1 ·t1ktit. lliı m.: ~ ıl1. H. • · t r i~ \t,u ~~· ~ "ıhirı k rtnr
iillOk"nııo 'Jo..'>k "' la bi• tj(' t mak u >11 ı · J 1 ınmuştur ·' ıkı 
r'-1 u .. hec\. s.: ııdcıı b ~n birş \ m 'ckt:L .... roirl 'i·ıru uz.ak~rk 
koparıırn•vacaiııı• . di "ot - t:ıkı ra~rck lıııdut.ı.m u-
lanlı. Son :ramıııılarda ıncrikR nrı.'1 dıkkaUı bir zaı·et da 
hii'·"·mnti" 'io'Yetl lr r"1ha d<.ıs- bul11.<1 • devaııı edcook-
taııe mün;ı.scbeU..,, t~l\l i .. saı<l_ !erdir . 1 

• 

• 
1 

(Bat tar:r.f· 1 lnt.,6 aayrtdc\ 
cephesinin diğeı.· ak<;a m•nda 
dıŞnıuı, muhtelif noktalarda 1 

taarruz harcketino geçmiş ise 
de püskürtülmü.ştür. Yii>ıe yar 
kın esir aldık. ı 

Alnı n tayyarelerinin skw.bn 
Atina, 15 (a.a.) - Umumf 

emniyeti neaareti tarafını:lıın 14 
nıs:ı.n akşamı neşredilen resmi 
tebliğ : 

,Almaıı. ta.yyarelen n:tttevaJI 
dnl!'!alar halinde Pire mınta
kusuıı bombardımıı etmişler • 
dir. Nüfusça za.yiat yoktur. 
Y bız bazı evl<?r haıııı.ra uğra
mı,<rtır. Tayyareler Ar kyada 

1 
muhte'if kas:ı.ba.l:ı.r ve tar•J.· 
!arda çalıpn çiftçileri mitral
yöz ateşine tutmuş ise! de 
zayiat olmamıştır, 1 

Ahn:ın tayyarelerinden mi). 
rekkep -.ıiter biz- filo ayni mın
tııkıırla muhtelif kasa.balan m.t
nı.I vöz ateşi.ne tutm..ı ese de 
za0a.t yoktur, 

Bu. tayyareler, Lııkoııy aa 
kırlık mıntakalara bo l:ırJAr 
atmışlardır. Nüfuııça zayı t 
yok ıse de tarlalarda eh nı ı -
yetJıız tahrıbat hUBUle etınıuş
tir. luıt kırlık mıntai<a.lan da. 
t.ı TIU'.a uı:;ıamıştır Fakat nu
f Y.a\"lal ve lıasaı- )Ole• , 

ıruı;maD tayyare.en Pre -
veıı:eyı bomba.rdı.ınan et :.ışler
dir. Bir kac ev yıkıl 78 ya
şın lıır n.a.dın mal."tul hıı; • 
milştür Mütearrız t&no.re -
1.-::Uen bıri tayyare \efı b· t.ır
yahu mnz tJ.ralmd.:ı..ı. diişUrill· 
mtt:;ifır. 1 
Başka bir filo Yaııynı;ı tı<Jm: 

bıt"nıman etmıştrr. ~·,;ı ahalı 
arasında ölenl<1· ve yıı.raı.·uı.an
lar vardır. Hasarat 1ı ıını • 
yetsızdir. Bugün yap n bu
run bu akınlar eoınasıııda hı~ 
bir -kcri hedefe boml'ı 
lı.:t etmemiştir. hlü:ıtııı..,ırnr. 
vil abalı bu akınları hed fı
rtı tcş il etmiııtir. 

Ge:-e Alman h n !!olan 
muhtt'lif sahiilerP mıkıntı••· 
mııynJs:r döktnilşl..r e dt· 
bun~ıım hepsınin yerl<n d. luı 
daı· servis tıtrafıııdan t bıt e, 
dilm"stlc. 

Ç:ımııra ~- tanklar 
A'ına, 15 (a.a. l Ofı · Bil-

Sayfa : 

s rl Tı iy nin ) 
., yeni zunl n 

(8•8 taro:fı 1 inci uyfaftf ı 
n•smda dün yapılmıştır • 

Mer:ı.sunde, bütün ıııezurı.l:ırla 
Tıb fakllltcsinin muhtelif sınıl
larnıda bulunan ta~. Aa
keri Tabipler okulu müdilrü .,,. 
8IIl1f öğretmenleri hıı.zlr bulıın
muçlardır. Talebeicrin and iÇID.9 
merasi ·nde okul direlrtörll, ~ 
heyecanlı bir hitabe irad etm~ 
tir 

Direktl'lr bu hitaı-tnde ez • 
elimle demı<rtrr ki· 

"- Arkad:ışlar Ebedi Şefi • 
miz At · ürkün tayın ve tcsblt 
eltlği, tıili Şefimiz İsmet lnönt 
nün cbedileıst ek ve tamam. 
lııştrrnııı.k i~ hız verdi:Ri idt"al 
etraf da yekvü ut gı1ıi şuur ve 
sUratJ<.> hedef'ni.ze l<osunnz.. 

MUdti.riln bu hitabcsiı:ıı müte
aı.;p u.ı be hep bir agız n anı! 
ı · i w. bu retle t&-en nfha. 
yet verilm'ştır. 

Yeni S.ıb:ı.h. veni askeri dok• 
torlıı.n'111zdan ,;rıkt 'l'E' orri• •tt ı 
•ı;lıı bfi)tik h l':m tler lıfo~I verclı ı 
kmd11 ini tebrik eder 

o - ---
• 
aşe teşkilatı 

Faalig le hazırlık 
olarak ınal fiyat
ları etiid ediliyor 

'!a~ • r-ıfı 1 in_ s.ıyfoa.:t.ı) 

1Iİ turi'1 ....ı ektır. Bu malt). 
mat !ı ti rımd<.> bır lekmr &

dilecektir. 
Böyle!iJde Turk.ye me_· lı 11& 

ra~ aiıa•ın·n sel:ı<-psİ?. ycr'1 
fiyatJ ın d "ş!iı"dlıp yillracl ~ 
m in m ı. ,;z ibtik!r vak'a.> 
tamun önune geç ·.ş olacak. ay 
nea i durur. ~ da yüzde yüza 
yal.ın bir k ıyctlc on beş gihı
den on beş gllne t bit l'ılilectl<
tı • 
Aşağıd:ı d<Uyac:ı • ., iZ l lll a• I 

deden başka. lınta'>n Tı aı ~t 
müdüıiüğti de bazı lalem P ya
ıun ic· VP -lıs riyaS11d'lk -ı.zıy&
tın. b ı ektir 

L nl ' ıhıacııt koııtro·:J Jı· 
iresınin ilU'n•ıde ettld yaptıı(ı 
1 • lc111 <ya ~ımi•rdır 
1'fti rpi!, buğday, deri bak

la •ıılyt', ut, ~ 1• fil• 
dık, v oo.;ıı yumurta, keptk. 
,.., ı ze tin zeytinyağı, ı:itre, 
ııabıın, barsak. 

-~ 

İ alya ile ticari 
mukavelemiz .. 

Ticaret ve Ssyrisef in 
muahedesi bir sene 

uzatıldı 

du-ildi..;i göre, Almı.ıu!at, •lıt 
ha esa.~ Yunan mü.laf lıa.ttıııa 
w:-m laı dır. Bircok A .an 
tankı. {anaatırdaa Fkırina} 
gid<:n ovada ~amura bııt.arnk ye Ankara, 15 (Hususi) İtal-
nııde kalımıı ıraziy<'f.tedir. ya ile al"l"mıı:da mevct.it ve 

tngilız hava kuvvetim. hu mliddeti ildnci.l<aaun 941 de lıı- , 
1 •:ıtak da ~'Il8JI tııiıaç. · rin ten tiı:aret Yt" 5eyrİl8cfaın 

, çok büyilk t.ahrıbııt yuprııs- mua.hedcııinin bir- sene ırı:alıl 
lır nıaı:ı lııı.lı:km<i<ı . R?"Ja _ııefiri -

İ•~ İ&fYı&rel"r-.• nıwe lta!yan 1-.ııkumet.i em -
mll\ialfakıycti •ınd, teati ohm. n ı>e> • .a.lar HA.y-

\•uıa 15 (a.a.) - • Yun.ı.ııi,;- eti Vckilcce tasdik eclıldı. • -<>-- -- -
tıı.ııdaki İngiliz kuv~etl ri umu-
mı karargahından bildirihncq -
tir· 

lııgili:& avcı t&yyaI"..l~ri. bu sa
bi h .\iman tayyareleri ta.r:ıfın
•ian Pire limanına ve ciı·a.ı-ına 
ıl".kin~ yapılan bombart!!ınıı.n hU 
cıımu esna.;ında be.~ Alman tay 
ya ·ini ınııhakkak roret+.e dii
ı;ürmü.;lerdir. Diğer birro wy
ynre1C!" de hagııra u~ıı.mı 'tır. 
Ve bunlann ü !eri."A döıımılş ılı· 
timal h&ricl11<Jedir. İn•ılı• h<ıva 
kuvvetleri tetıiı;atındn hafi ha· 
ııar r.-~·,,uttur. Büti!n t;ıyyare
lı-rimir. ı;.-ılimen doıımü'Şlerdır 

Yunarıistıı.ndaki iislerdt'"n ha
reknt ııdcn 1rgifü tayyarelen 
Alıııaıı rnünakalii.t.ında cok bü • 
yük lın~:.,.rlar \·ukn~ getirrr.~ler~ 
dir. Hir pilot siiyle rlemi.st r· 

llk vlarn.k &>lanik ,, ;J(l kılo
m~tıe kadar mesafede bufanan 
Yeııire tak!"!ındaki kı•nat ta 
ha"l!üt!erine hüct:ın +tik Nea
pt!lLlya ~yaJdaŞlilt;~l J?.UH t,,•r 4-lriı 
it ıliiıımaıı kafi! :?lli g :.ırdıık v · ka
Cilcyi tı alyöz at ılc • ic nek 
ii>.eı-e dikine ;udik. Yol k.!IU 
ı·ıııdaki ni?a ... lrrrın :i. t "r ic volu 
bombarılımr n ttti«• • ~arıı;uı 
nl'li~;, hakikaten dikkat. iavılr 
tı. Bir~~c t:::uıive i..; nde hı·" k•ıf'l 
Y'"' Jıı !l i<'vle!· içinde irJJ!J.k et-1 
tM:ini, il-;in<'i bir lc;t~Yvulı•1 an· 
ı::ı• 'l ıılfüst '''arak • f)Jr Uo'Tl.t 

P·t t1ı~.ı.ıl·.;.1nı ve 1.r ;er kı ka 1 

!lcr.:"tırı r1 ı c:ıılrura v:.. -.;.ırl '1'itk12. 
rtnı J!tn·<liin1. -<r----
arki Kaıallisa .. de 

lrar 
Şark: Ifarııhi"ar Jf; (q.'.•.l -

Y ğmakl.i ol.nn 1'..:ır ·l ' • • 
tur l''a.k t · d.ieUi l:ı!r ık 
buk , sıin k -' . > illı 
meyva "l'ıwlaı-ı de ı · , ha
rap oUııuştw·. Zara!' ~Xlktur. 

Yeni t~yin ve 
naldller 

Ankaıa, 15 !Hus.ısil Muğ-
la Eınni'i • müdürü Mchm<'t 
Ali Tun~·eli müdiirlügılıı Kııy• 
sen cmııh'et nıüdü.ı-il Mc" ('t 
Ali Çan.-kkalc müdüı·r;-iine 
Canııka.kle nıiidü.rü Ken'111, ı\n
Wlya mıldi.:rliiğüne, Anta;•a 
müdiirü ;izJm MalatJ<ı~ ~ 
Tunceli emnivet müdürü :;.üft, 
rü Urfa müd\irlii,;'lme Ma.ııtin 
müdürü Avni Cankıu mildüı·
liiğUne. Tra kva emniyet ııü
ş:wir nınav.nı Kem.\! J<aı seri 
nıüdiirlUğüı:ı~. Ta"Slıs k:Lyır :rıı
nıı Hıisnli emnivet unı ' mıı
dürlüğ\i .ırşi,· niüdii::-i iğüıı. ta• 
yin eılil•li,er. 

..,,,...,,,. ....,.,...., ,,..,,,....,...~~~..,..........., 

şt DİLİI{ 

:Bu P! 

Vala11aaş ! Afenf'i 
propa11and':ilara 

kapılnıa I 
.IL"'l taraf 3 u,._.ü Qyfa.J•,-( 

kapılan her dimağ. lwr m!'' '<ti 
mc l>et<inei kol.ı geçmlR rlıı ı n 
he~:ıbı°n·ı , : 1 ı~~11 bit· pr, P 
da nıe,..kı' olmll.-~ y,iabilı 
ht"11! :nf'. ·' "~'"' h~ '1 
na'~u ı btJ\ ·11, b ı 7H'"•1. 
ı. t a!ıt: r rı çah ., .ı. r·• 
• 1 k ffit , "'(' i ... 

., ' 

... ı i•c:;n~tcı vlh .; 
! "~ nJ:.ı ı'"'I 

o• r hı'a m '( 
pro x ga n kapı" . ' ' •11 !. 
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EB?filtWD 
Genç aşıklar 

Yazan: 
fllerre LOUYS 
1 

1*risin, karanlık ve kenar ma.
~lerinin birinde, fakir bir a-
111111.e meakenL .. İki odadan iba -
Jllt olan bu evde altı kişi yaşı
,J!Dniu. Anne, baba ve altı aylık 
lıebek bir '>ııtakta, diğer odada 
ile ~ kardeş Jullen 18, Berthe 
l' ve Marie dokuz yaşın
~ olup, yine 1'ir yatakta yatı - 1 

G
rdı. bir Eaatten beri, hep
nıak üzere, istirahate Ç&

lenli. mahalle kilisesinin 
~pan8RI, henüz "on,, u çal -
JIU§tı. Yan açılmış pencereden, 
pıcukların odas• içine Ay ı~ğı 
slriYor, ve karanlıkta yatak 
carşa.fına Gümüşi bir renk ve
ıtyordu. _Yülien, Berthei b&ca.-) 
l:ından dilrterek: 

- Uyumuyorsun ya? 
Bağuk bir scııle cevap verdi: 1 
- Ya sen? 
lkkıinin gözleri birden bire 

karşılaştı. Ufak kardeşinin eli
ııi ok~ıyarak: 

- Onu dü.~iinüyorsun de -
ğilmi? 

Çeviren: 
Salih Mataracı H. S. 

akşamım, dayak ve en adi küfür 
Jer altında krvranmakla geçir • i 
mişti. O va.k'avı müteakip sa - , 
bah ve akşamlan Berthe, Anne 
sinin sıkı kontrolil altında, fab
rikaya gidip geliyordu. O, gün
den itibaren bu bedbaht aşıklar 
biribirlerini görmemişlerdi. 

* Julien lı:ardeşini dikkatle din-
lerken, Berthe durmadan ağlı
yor. Gözlerinden fışkıran e-öz 
yaşlan, yastığı ince görnleı?;ini 

ıslatmış, ayın ışığı bile, yüzü • ı 
nün bu acıklı halini gösterrneğe 
kafi gelmişti. 

ı.ntihaı- etmek istiyen küçük 
kızlara darılmak, onları deli sı
rasına geçirmek, insanın aklına 
ilk gelen şeylerden biridir. f'a
kat Julien, küçük kardeşinin, 
karakterini iyi bildiği için, dedi 
ğini yaoa.cağına ve hayatına dü-1 
zen verecek ancak bir tek çare
nin mevcut olduğuna emindi. 

Havacılık Bahisleri 
Paraşütler ve pa
raşütçülere kar~ı 

emniyet tedhiı leri 
(Bat tarafı S UncO sayfada) 

mek daha doğrudur. ı 
Paraşütçülere karşı ekipler: 

Bu gibi indirme ihtimallerine 
karşı şehir, kasaba ve köy-\ 
!er ve civarında hazerden ted
bir ve tertiplerin alınması ve 
talimlerin yapılması çok fay -
dalıdır. Seferde bu ekipler gö· 
nüllillerle takviye edilir. Eikp
leriıı ç.alı.o;mamnda g:iz önüne a
lınacak şeyler şunlar olabilir: 

1 - Ekiplerin şahsi kabili -
yctleri (gw.cii, nişancı). 

2 - Taşıyacakları sil3.lılar • 
3 - Kol isaretleri ve parola 

ve gece malzemesi. Muhabere 
usulü. 

1. - Ekiplerden resmi ve hu
susi iş sahiplerinin bu vazife
lerinin resmi ve hususi işleriyle 
n:a.."11 telif edileceği en iyisi bun
lara dair umumi bir talimat ya
pılmalı ve mevkilerin hususiye
tine göre hususi talimat i!Ave 
olunmalıdır. 

iN etice: Paraşütçüler de ha
va siliı.hları gibi buna karşı mü
dafaaya hazırlanmamış mem -
leketler için tehlike teşkil eder
ler. 

Müdafaa tertibatını almış ve 
milli birliği sağlam bulunan 
memleketlere inmeğe bile ce
saret edemezler. 

1 f'.'llt 8ABA11 

Halk 
Partisinin 
konferansları 
Ankara, 15 (a.a.) .:__ Aldığı -

mız telgraflar Oümhuriyet Halk 
Partisi tarafından tertip olunan 
konferanslara yurdun her tara
fınC:a büyük bir faaliyetle de-' 
vanı edilmekte olduğunu bildir-ı 
mekteclir. 

T. lş BANKASI"\ 

Küçük tasarruf l ı----------------• 
hesapları 1941 ı İstaırbul LIJIZllR Hıirliii satınalaıa kallisyeaımdat 

iKRAM iYE PLANI __ ı_u_so_kllo __ ka_dar-liT'lh--Nlt-kMele--n.-ıo.---ııao-ır.dar ___ __ 

KEflDELEoı. 4 Şubat, 2 M•yıa, 
1 A6uırtos, 3 1 kinC'ltepln 

Urihlerindo yaptlır. 

1941 iKRAMİYELERi 
1 adet 2000 Linılik = 2000.- Lira 
s > 1000 > = 3000r- > 
2 > 750 > = lfiOO,...- > 
4 > bOO > = 2000.- • 
8 > 250 > = 2030.- • 
35 > 100 > = 3500~ > 

80 > 50 > =4000.- > 
300 > 20 > ==ı 8000.- > 

•lmacalrtır. Pazarlıkla ebll- 18/41l!Ml OUllla l(lııü wt 
Tophanede ht. ı... AıMrllll oetın alma k.omt.,.onanda yapdııftldır· 
prUan ltomiıyonda ,IÖirÜ.lÜl". Siyah yaClı köeclıa1n kilosu 316 }!; 

vaket.emn kilosu 340 kuruştur. Bu lld Olem bir ıı.,.ıcı., Bıaa 

Qrı ayn bayilenlen de :ılınabillr. İsteklilerin ~ 
ııödl geçen ı:ün ve saatte kom;,,,.ona teklif olm~eri. (10/J • 

• • • 
Beher metr<'!lnin tahmin tıyatı 115 kuruıı - 40.000 mette 

ıı-arlıkla satin abnacaktır. İhalesi 18/4/19fl cuma ııtntı .saat 16 
haııe<le ht. Lv. Amirliğ! satın alma k~nunda 191>ılacakbr. 
minatı 3300 liradır, Nümune ve prlııam191 komiayOllda ııörül6r. 
belli Yakitte ~na gelmeleri. (10'!2 • -) 

••• 

Bu arada İzmir parti teşkilll.
tınrlan Murat Çınarın Torbalıda, 
Çoruh Parti teşkilatına mensup 
halk hatiplerinden Artvin mer
kezinde, Ardanuç nahiyesinde, 
Şavşat merkezinde, Merya nahi 
yesinde ve Yusufeli kll7.a merke
zinde, profesör Kerim Ömer Çağ 
!arın Haymanada, İncesu kaza
sının Karahisar Parti nahiye i
dare heyeti reisi Baha Emrenin 
Karahisar nahiyesinde, Kasta -
monunun Çatal?Pytin nahiye mil 
dürü Şevket Akbulutun nahiye 
merkezinde ve köylerde, Artova 
kazasının Kızılca nahiyesi mü
dürü Milmtaz Sönmez'in, Parti 
reisi İbrahim Durcanın ve öğret 
men Rifat Erkanın Kızılca nahi 
yesi bölgesinde, Sinop parti teş
kilatı mcnsuplannın vilayetleri 
çevresinde, Bursa parti teşkil!
tına mensup h~lk hatiplerinin 
de vilayete bağlı kaza, nahiye 
köylerde son Avrupa harbinin·•--------------' 

Beherine l20 lira lahDIİll edllcı rı ... et Hl küe tıtrtar be,...ı 
caktır. 

Pazarlıkla eksiltmesi 1'/4/1941 euma gü:ııil -t 15.30 de 
l.R. 6mirtitı oatın ahna komisyonunda yapılaealrtır, ıtat'I teminatı 
dlr- Taliplerin belli vakitte koml>yona ge),.,.,Jerl. (IOU • .-ıı 

• • • 
- Senin de akhn onda •• 

IJulien, ya.qtığına yas;Janıp, bir 
ağabey ~efkatile, ilk aşkın te
siri altında kıvranan, tecrübe -
aiz, ufak kız kardeşinin bu hali
ne acıclı: 

- Onu yine görürsün. Ben 
bunu üzerime alıyorum. Janla 
vann görüşürsün; Ve bu yalnız 
bir dakika için konuşmak ve gö- l 
rüşmek olınıyacaktır. Onunla =========:::;;;;:::== 
istediğin yere gidebilirsin. Me
rak etme, Peşinizden kinıse gel

inkişafları karşısında memleke
timizin durumu mevzulu konfe
ranslar vermis oldukları ve bu 
konferanslar'n halkımız tarafın
dan derin bir alaka ve heyecan
la takip edilerek, aıi~ milli se
firni<in, basiretli hükumetimizin 
ve biiyük Ti.irk ordusunun almış 
olduğu tedbirleri, tam bir iti 
mat ile karşıladıkları öğrenil -

Altın fiyatları 
Albn fiyatlanndald tem~ 

devam etmektedir. Bu ayın 12 -
sinde 28,30 lira.ya kadar çıkan 
bir altın fiyatı dün 21 ııra ~ 

kuru.,t.u. 

Adet 

175.000 galvanfatt köpri!HI sürıtü. 

115.000 faivanızll köpıilsftz st1111Q. 
160.000 pl.VlnizH kesme kanca. 

- Za\-:ıllı cocuk! Zavalı! 
• 1 

Geçen aydan beri, nekadar de
ğiştiğinin farkında değilsin. Ar
tık akş:ımları uyumuyor, hiç 
bir şey yem:yor$un. Acaba bu 
hayat, ç.okmu devam edecek? 1 

Sükunetle ce,·ap verdi: 
1 - Her halde hayır. Yarın in

tihar ediyorum. 
ıkri bir hareketle, kız karde

ııinin, ağzını kapıyarak: 

- Delirdin mi? Ke~1dini .. Ne 
diyorsun? Ne dedin? 
Odanın sessizliği ortasında, 

kızcağız, yüziinü iki avucu ile 
örterek, lııç:cıımağa başladı: 

- Evet kendimi öldüreceğim 
!Jullen Evet intihar edeceğim. 
Bir daha bcndl·n bahsetmezler. 
Artık Bcrllıe kin, her ~ey bite
cektir; Ve böyle<:e Annemde ta-1 
.mamen benden kurtulacaktır. 
Allah ~ahittirki, ufak arkada -
eınıla, fena bir şey yapmadım. 
Şimdiye kndar susup her zorlu
ğa tahammül ettim. Hayatın dar 
beleri, daima benin1 aciz viicu • 
duma çarpıyor. Her ;;ün on iki 
ııaat çalı~ıyor; Ve cumartesi eve 
haitalık kazancım olan kıı k 
frankı getirince Annem m, m -1 
nun olmayıp, bu paranın yedi -
ğim yemeğin, ve eksittiğim po
tinlerin bedelini bile kar~ılama
dığını mütemadiyen tekı11rlı -
yor. l<'akat kendimi W>hre attı -
ğımda, o zaman kimseye bir o
lacak değilim. Yarın, Saint -
Louis adasından kendimi kay -
dırdığunda, köprüden atlamak
tan, daha cesur olacağım. 

* 
Julien bu ıztırabın, başka bir 

aebebten müteYellit olduğunu 
anlıyarak, kız kardeşinin kula
ğına iki kelime fısıldadı: ı 

- Ya Jan ne olacak? 
Kız ağlamalarına devam ede

rek: 
- Benim cici ve <:"ÜZel Ja

nım ! ... 
- Haydi bakalım, her yeşi 

anlatman lıl.zım. Kaç zamandan 
beri tanışıyorsunuz'! 

- G\'çen ayın on dördünden 
beri. 

- Ona nerede rastladın? 
- Mantparnassc caddesinde 

bir kanapt.'<le.. ı 
Ve bir ka,: suali, müteakip, J 

··akında dünyadan silinmek üze
re bulunan kücük bır nıevcudi- · 
yetin esrarına vakıf olabildi. ' 

"Jan,, kızın anlattığına bak1-
krsa on altı yrışlaı,nda, usta bir I 
amele idi. (Bütün meziyetlere 

miyecektir. 
Kız hıçkırarak cevap verdi: 
- Onu bir daha vöremiycce

ğim. Yarın sabah erkenden Pa
risi tcrkcdiyor. Atölyede mcktu
bcnu aldım. On beş günden beri, 
onu görmek fırsatını bulamadı
gımclan, ba.şkasile seviştiğimi 
zannediyor. Beni gece vnrısına 
kaJar, Saint - Loıüs adasının 
iskelesinde bekleyecek; Ve şa
.. et gitruiyecek olursam, Mar -
silyaya amcru;ının yanına gidip 

1 
orada çalı.-ıacalhnı ilave ediyor.! 
Bu akş:ı.m tabii buradan çıkına
mn imkanı yoktur. Fa.kat yarın' 
sabah, beni beklediği yere gidip, 
orada can vereceğimden mem
nuuun1. 

Julicıı yataktan ntlı:, .,rak: 
- Havdi, dc-rlıal giyiniver. Za

ten fazla konuşluk. Kilisenin sa 
ati, duhn on biri ~almadı. Ha
zırlan. Seni alıp Jana keneli e-1 
imle teslim edeceğim. 

l3<'.-t1'e, bu vaziyetten hem 1 

memnun; hem şaşkın bir halde 1 

yataktan- :l'.ırl:ıyarak isk~ml 1.fe 
doğnı koştu, "oraplarını, yeni 
gömleğini aldı. Bakışlarım 1 
ağa lı('yisinin üzerinden ayırmı
yarak, göz "aşlarını silmek ve 
Julienin kendisile alay etmediği
ne emin olmak için gözl~rini · 
mütemadiyen uihı~turuycırdu. 1 
Evet rüya ı;önnüyorou; Artık 
intihar etmiwcek ve h:ı.yatuı bü 1 

tün saadetlerine var kuvvetile 
atılacaktı. Hillvalan nehirde e
riyecek bir halde iken, hakikat 
olmağa ba.«lamıştı. 

Sevincinden mütemadiyen ıriiJ 
mekte idi. Şaşkınlığından çorap
larnı ters givınişti. llit· ~ırpıda 
soyundu. Temiz çamaşırlarını a
vı;·aı-ak, Yatağıııın üzerine koy
du; Ve giyinme<len önce ya~ bir 
sünger alarak vücudüne süri.i -
verdi. Taranırken heyt'Candan, 
sa~ları tarağın dişlerine dola.şı
vor, ve tutam tutam kopuyordu. 
En nihayet ufak tefek ç'"maşır
larını bir bohçaya "Crlc9lirdik
ten sonra, "ata;~ında ya lnı~ kal- 1 

mış, ve masum masum uyuyan 
Mariyi alnından öptü. D1'·:ırı 
va çıktıklarında, Berthe Ju -
liene: 

- Annem acaba ne diyecek? 

- Onu kim görecek. Sen bıı-1 
radan Jana, ben Je benimkini 1 
bulmağa gidiyorum. 

Böylece konuşarak, Julien ve 
Berthe var kuvvetiyle, Saiıı -
Louis adasına doğru yo!iaıuyor
la~. 

malikti). Jan, Btrthe ile tanış- •-----------
tıktan sonra, otomatik olarak 
biribirlerini sevmişler ve en tat-1 
lı hayallere dalmışlardı. Bir çok 
akşamlar, Berthe fabrikadan çı- J 

karken oevgili~i onu alıp parkta 1 
"ezmişleı·, ve nasıl evlenecekle
rini, tasarlamuılardı. 
Bir, iki kere de, ~arkın ücra ve 

karanlık köşelerinde saklanmış
lar fakat öpüşmek, ve biribiri
ne sarılmaktan başka biç bir gü
nah işlememişlerdi. Fakat bu 
kadar cüz'i bir faaliyet bile, her 
ikisininde, gözler ine uyku gir
memesi için mükemmel bir ma
ııi tes.kil etmekte idi. 

İşler bu §ekilde yolunda iken, 
günün birinde Berthe sevgili -
ııinden avnlacağı sırada mahal
imin koca.kanlan tarafından 

'..,, •• m ... ~... .... 1 • -._., ~ça v-nep•z•g1na ugrarnış ... 
it&. Annesi derlıa! haberdar edile
ı 91k, .-ııı lgy9P.s bütllıı biJı 

BORSA 
15 Nisan 941 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Atina 
Madrid 
Bel~r::ıd 

Yokohama 
Stokholm 

A çılıı v• 
~opı11u1 

1 Slerlln S.24 
Dolar 132,20 

tsviçre Frc 29.98 

Drahmi 0.!1975 

Pezeta 12.9375 

Dinar 3.175 

Yen 31.1375 

t.vitre krot 31.0975 

E8H A M ve TAHViLAT 

Sivas • En\uum iV. Uıriip 10.10 

TASHlH: 

Dünkü dolar fiatı yanlışlıkl;ı a
çılııta 132.20; ltapanı~ta 132.- llÖS
leilmişti. 132 ~ llÇllış, 132.20 ka
J>anıf olarak lbhih edciz. ı· 

ADLiYEDE 

Bir rüşvet suçlusu 
mahkum oldu 

Bir müddet evvel Beyoğlu be
lediye şubesi memuru Adil Ga
latada Necatibey caddesinde su
cu Mehmetten rüşvet olarak 
yirmi lira alınış ve bu cürmü • 
meı;ıhut olarak tesbit olunmuş
tur. 

Mahkeme Adilin bir sene 
hapsine ve hir sene de devlet 
memuriyetinde istihdam edil -
memesine karar vermiştir

Madam Atinanın davası 
Madam Atina davasına dün 

devam edilmiş, yeniden şahitler 
dinlenmiş ve mahkeme başka 

bir güne talik edilınişt'İr. 

Bir kuzu hırsızı 

Hayasızca hareket etmek ve 
yanında eroin bulundurmaktan 
suçlu Koço adında biri dün Ba
kırcılardan Silleymaniycye doğ
ru giderken orada, arsalardan 
birinde bir kuzu görmii•, hemen 

miştir. P•m• DOKTOR--. 

Bıçakla yaraladı 
Küc:ükpazarda oturan simitçi 

Fikretlc Vefada oturan Kemal 
alacak yüzünden kavga etmişler 1 

ve Fikret Kemali bıçakla yara
lamıştır. 

Parmakları kesildi 
Ortaköyde oturan ~oför Şe-

vamsı otomobili tamir ederken 
elini dişli tekerleğe kaptırark 
parmaklarını kestinni$tir. Yara
lı Beyoğlu Zükiır ha.~hane.qin
ne kaldırılınışbr. 

Ondülasyon makineleri 
İstanbul belediyesi şehrimiz

de bulunan öndiilasyon makine
lerini teftişe karar vermişti Dün 
bu hususta Berberler Cemiyeti 
reisile temas edilmşitir. İstan
bulda 150 kadar öndülasyon ma 
kinesi vardır. 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Dalalllye Müteı.

Dlvanyoln 

r "Veni Sabahın,," 
ilan fiyatları 

Kr. 

B:ışlık maktu olar..k 750 
Birinci &&yfa.da saatimi 500 

llWıci .. " S50 
tJçiiııcii .. " soo 
Dördüncü ., ,, 100 
Beşinci .. .. 75 
Altmcı .. .. 50 

oralardan bir demet ot kopara • ı 

1 rak gch! geh! diye ku.myu ça- 1 Deniz Levazım satınalma komisyonundan 
ğırınış ve kucai';ına alarak ke-1 ---- --- --------- -----------· mali \•ekorla yürümiye hAJJlR"lıŞ 
tır. Bereket kuzıınun sahibi Hüs 
nü bu vaziyeti giirerck Koço
nun arkasından koşma i{a baş
lamış ve Alemdar bekr,ilerinden 
Dursunla beraber Koçoyu yaka
lamağa muvaffak olmuslardır. 

Sultanahmet ikinci sulh ceza 
mahhmcsinde suçlu sorulan su
allere "Ben kuzuya yalnız biraz 
ot verdim, o da pe•imrlcn geldi 
mesı'le buncfan ibarettir., diye 
cevap vermiştir. 

Şahitlerin ifarlelerile suç sa
bit olrluıfondan Koço tevkif o
lunmuştur. 

HALl<F:VLEFI 
16 - 4 - 941 çn rşamba saat 

20,45 de eVlmız salonunda 
Prof. Dr. Necmettin Rifat ta
rafından (Deni·e kimler ~re-

1 - Tahmin edilen bedoli, 29.284 lira olan 20.000 kilo .adeyatının, 18 
Nisan 941 cuma cünü saat 15 te pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - tık tcmmati 2ı96 lira 30 kuruş olup şartnamesi her gün 146 ku
ru.o: mukabilinde komisyond1n alınabilir. 

S - tsteklilerin belli gün ve saatle lslanbulda bulunan komisyonda 
bazır bulunmaları. (2e6ij 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli ''5120" lira olan ''80000 kilo k:ıızu etinin 19 

Nlıtan 941 cumartesi günü saat 11 de pazarlıkla eksiltmesi yapıl3.:akbr. 
2 - Heybelladada teslim •dilecek olan bu etin prtnamesi ber gün be

delsiz olarak komisyondan alınabilir, 
3 - tstekli1erin kanunun istediği vesika ve "384,, liralüc ilk t.f'minatla

rile birlikte belli gün ve .saatte tstanbuldaki komisyonda hazır bulunma-
ları. (2958) 

İstanbul Ha va mıntaka depo 
amirliğinden : 

1 - 1000 adet 7001 markalı 14 m/m minalı buji satın alınacaktır. 
2 - Kat'ı teı.uinatı olan 263 liradır. Bakırköy malmüdürlüğünc yalırı

larak makbuzlarile birLkte 22.4.941 ''' salı günü saat 15 de Y~ilköy hava 
mıntaka depo Bnlirli.ği Sntınalnıa komisyonundn bulunmaları. ( (2954) 

bi!ir) mevzulu bir konferans ve- ~--••••••••••••••••••••••••ıırııı. 
rilecektir. Herkes gelebilir. 

ZAYi 
E}·ı.urum, Oltu a:ıkerlik :ubcslndeo 1 

aldı~ım askerlik Vf·~:kamı ka:rb<'ttim, 
yenisini alacatın1dnn eski'!inin bük _ ı 
mü yoktur. j 

314 tevellütlü Cumaotıu 

1 Rüatem Günayd ı n 

!RADY O j 
j BUGüNKO PROGRAM 1 
a.oo Program 18.45 Çocuk 
8.0S Haberler saati 
8.18 Müz.ik 19.15 Çocuklar 

9.00 Ev kadını için müzik 
19.30 Haberler 

* 19.45 Konuema 
12.30 Prol'Tam 19.50 Müzik 

12.33 Müzik 20.15 Radyo 
12,50 Haberler gazeteoı 

13.05 J,l(lzlJc 20.45 Müzik 
13.20 Müzik 21.10 Konupna 

* 
21.25 Müzik 
2 ı.45 Muzllı: 

18.00 Protıram 22.30 Haberler 
18.03 Müzik 22.45 Müzllı: 

18.30 Konuşma 23.30 Proaam 

TÜRKiYE CÜMH URIYETI 

Zİ R AAT BANKASI 
:tı:Ul'Ulut tarlhl: 1888. - Sermayesi: 10-0.000.000 Ttlrk l1ruL Şube ... 

Ajana adedi: 2e5 

Zlral ve T icari her nev i ba•ka muamelele rf, 

Para blrl ktl re nlere 28800 Ura lkramlye vırl)'eıt. 

• 

Ziraat Baı'lkasında kumbaralı ve ihbarsız ıasarnıt hesab!annda en 
az 50 lirası bulu.-ıanlara senede 4. defa çekilecek kur'a ile af&bdakt 
plAna göre ikramiy~ dalı\.. '•ca&tır: 

4 aded 1.000 Llralık 4.000 Lir• l"' 100 adltd IO Llrolık 
4 • 100 • 2.000 • 120 • 40 • 
4 a 110 a 1e000 » 110 • 10 » 

40 • 100 • 4.000 • 

&.000 Lln 
4.800 • 
1.200 • 

Di KKAT: Henplenndalı:l paralar bir lene tçlnde 50 liradan aNı 
dOlml,.enlere ikramı,.. çıktığı takdirde '!:. 20 fazluiylc verilecektir. 

J[ur'alar l9llllde dört defa ll llari, ll Haziran, ll Ey

• Ye ll Blrinciki.nun tarihlerinde 981dlecektir. 

Yukande yıwlı ÜÇ kaı.tn rnal7.eme 11/4/11141 .....,. ırörıü ,.ti 
Tophanede ı... lırıhiiği satın alma komisyonunda ll'lötealıhlt ; 
ubına pamı:lılruı satın alınacakbr. Tahmlıı bedeli 14.825 lira ili< 
1111 lira IJ'I kuruştur. Nllmuneleri komisyonda görillür. Talipleri» 
kitte komı.,.ona gelmeler!. ( 1075 • 29211) 

• • • 
' 19 ton kadar 14- No. plvaniztt tel alınacaldır. Pazarlıkla 

17/4/941 perşembe günti saat 15 de Tophanede LY. irnirHili 5' 
korni-syonunda yapılacaktır. Beher k.ilOHunun tahmin bedeli 70 
•alltim kat'I terıUnatı 2005 lira 26 kuruştur. Taliplfll:in belli vaklll' 
yona gelmeleri. (1071 • 2~24) 

• • • 
İki adet otobtis tamir ettirilecektir. Tahmin fiyM;ı 1250 lira il~ 

tı 113 lira 75 kuruştur. Paı,.hkla eksiltmesi 17/•/941 perşembe 
15.30 da Tophanede Lv. A.mirllği satın alına komisyonunda 
Şartnamesi komü;yonda otobüsler Topçu satış okulunda görülür. 
belli vakitte komisyona gelmeleri. (1073 - 2926) 

• • • • 
Süvari Binicilik okulunda nıe\'cut 398 çift köhne fot.in ve 80 

ıuz çU.me müteahhid~ nam ve hesabına saWacaktır. Pazarlı:klll 
17/4/941 perşembe günü ~aat 14 de Tophanede Lv. Amirlili aabJ1 
misyonunda yapılacakb.r. Hepsinin tahmin bedeli 200 liradır. Tali 
ve çizmeleri Stivarı Binicilik okulunda görm~leri ve 200 Ura msl 
komisyona ırelnıeleri. ( 1067 .ı (2003) 

• • • 
300 ton kada'° arpa Ye yulaf Sirkeci rıht.ımindan Dernirkill 

ra nakil ettirilecektir. Pa>.arlıkla ebilbnesi 17/4/941 Perşembe 
H.30 da Tophanede Lv. lmirliğ.i Sotınalma komisyonunda y 
Beher tonun tahmin bedeli 125 kuruş kat'i teminati 56 lira 25 
Taliplerin belU vakitte kom;syona gelmeleri. Şartaamtt::i komisY 
!tir. (1008) 

••• 
Sirkec'i istusyonunda 50,000 ton e+ya tnhmil ve tahliye 

Müteahhit nam ve h~ınn pa1.arlıkla ekr-;iltmesl 18/-4/941 cun'l• 
at 16 da Tophanede 1st. Lv. Amirliği Satınalma komiRyonundo 
tır. T'lhmin bedeli beher tt">nll 35 kuruı;; ilk teminatı 1312 lira 50 
Taliplerin be*li vakitte konn~yona gelıncleri. (J0/.1 ' 

• • • 
Aşağıda yazılı bakır kaplar pazarlıkla. satın alınacoktır. thal~ 

Pazaretsi günü saat 14 de Tophanede 1st. Lv, Amirliği Satın3ııı1' 
yonunda yapıl11caktır. Her kalemi ayrı a'Yrı taliplere v~!"ilebil~ 
kAlenıin mikt.a.nndan daha az ve partiler halinde muhtelif bayilf' 
bllir. isteklilerin belli vakitte komisyona gelmeleri. (107'İ" 

Cinsi Miktarı Tutarı 

adet lira 

Büyük bakır kaıan 500 42,00-0 
Küçük bakır kazan 300 18,000 
Karavana 10,000 50,000 
Kapaklı bakraç 10,0-00 80,000 
Kevgir ı,00-0 3,000 
YaV tavası 1,0-00 4,000 

• •• 
1.200,000 adet kundHra kapsolu alınacaktir. Puarlikla ek•il ııfl! 

941 P~1zilrt.esi jjltinü saat 14,30 da Tophanede Lv, Amirligi SatınD 6' 
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1080 lira kat1 teminatı l 
Nümunes.i komisyonda görtilür. Talipleı·in belli vakitte komi:-;yt""~ 
ri. ( ı 0711 

• • • 
Aşağıda miktarı yazılı anbal~jlık ma.lzeme alınacaktır. P· · 

silbnesi 21/4/941 Pazartesi gilnü saat 15 de Tophanede Lv. ll1' 
alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin verebilecekleri t>eı 
nümuneleri ve kat"i tem.in.o.Uarile belli vakitte komisyona gt'l 

500 metre anba!A!lık bez. 
300 kilo anbalaj kôğıdı. 

4000 11 kuru ot. 
3400 adet sandık tablası. 4XO, 20X0,02 

450 ,, sandık çitası. 2X5X5X2,5 
100 ,, LAta 4X O,l0X0,03 

===================================~~~/ 

İstanbul Hava mıntaka det' 
amirliğinden 

1 - 50 adet oksijen tüpü satın alınacakhr. ..J 
2 - Kat~ teıninat olan 600 liranın Bakırköy malmüdürt~..ı 

larak makbuzlaile bilirkle 22.4,941 salı günü saat 14,30 da Y, .• 
nuntaka depo Aınirliği Satınalma komisyonunda bulunmaları. 

İstanbul elektrik tramvay ve ~ 
İfletmeleri umum müdürlüğüııd 

1 - Muhlel:lf tip A.T. Muzaplarıpıwırlik ""'1lile satın al ~ 
2 - Eksiltme 28/5/ 941 tflnü, saat 15 de Metro hannıın 8 

7111>ılacaktır. 

3 - Mu .. akkat teminat 134 liradır. ~ 
4 - Me):HJerln paramz olarak verilmekte olan ,arı.naıne 

dlln almaları ve kantınl 'feSlkalan ve mwekluıt ...un.11arı il' 
itin ve saatle koml.,..mda hazır bulwıınaları. 

Sabibl: A. Cemalottln Saraçotl• 
v•~ ( H • • ..,,,. tıtrf'eovt•r ve 


