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.• • :ıe o(&.aJ - Rı. o &•hıır İBmet w buglin 
~ ~ us.a.-.&:mumamı ~ Hava 
~ ı.ı , b:ıl tıeC:1rJk ~" J tbı:. )(illi Şeti Kuruma 
ıı:ırıllıı 1' e-tııdıt 1Jlnt nyılrWı! tale"eleri se)lm!amış ve 
bnmı.""' ~ topl:anmıe bnlunan kalabahlt bir halk 

~~~~~ lJ ltalgan torptdo-
ft:S) ~garista.n hllkthnetinin BU da batırıldı IQ) Y~oela.vya. ile aiyut 

. mllnasebetleri kestiği- Londra. ~ (a.a.) - ~ 
tft'1esj içten. aqi tegahOı lezi)Jıe aJkışJ•mışJardır. 

. Mili! Şet, Kunmıdıızı qnlıdım Kurum Başkam.~- ı 
nı Sof~ OğrenıY'Cl'UL Bu- ı hk dairesinin bu akam ooşredi
nun maııaaı ne olahileceğt ~ len bir tebliğinde· Sidlyadan 
bi duşunüJmek ikbza. eder Bu- T:rabtwıgariıe ~>itmelı:te olan hı- 1 
gun Bulgaristan hüldi~ti · me.yel1 bir dllşman kafilesinin 

nam mel:ıulıu Şllkrtt Koçlık'a pmkleri intizam ve mıılrap
~ ...,.. tüdidııttui tr:ııde bu~. 

~~~o~ ile do~ d~; dl!n İngiliz dona~ taratnı.-
y zaten 1-iJmiotır" · dan ~},.ftl----'- •- '-" ugos_lavv..-- bı"r ~. ~.,• ,-.............. .... uomamuı ıw.n& 

·, _..., """"" .ar edil";"" bildirP--'-"-·"r. 3 b...• 
illan ışga.Ji altındadır ~"-- .....,.. """''"""'uı ...,.... 
alevJ Bulg · .,.,.,.en-ı yan. . toqıidoeu ile 5 nakli"'" ge-. '· lll' - Yuı:oıııav .. ..._.__,_ ,-
nb~Ucı"inin lı:esilın-< M~~ IDlal ua.u.ı·uw ... tır. Mi>hawak i&- '-"-
ır mah et ~· .......... , (-• _.., 5 aDw• ' d•l K.Jınıauı- .._...,_ Ya•a• ...._,.ri•d•• ....,. görün.., 

S. Rusya 
-

Cine yardnnda d&
, vam edecek ~~ 0~:E!~::=ı AtlAntik Yugoslav Afrikadakil lngillz • Yu-~:ıreketı nihayetine kadar 

~~:e~wu~~:r:amıbi~ muharebesi ordusunun Alman ilerle- nan cephesi Sovy&t-Japon pakt• 
dir · Huna neden r etrafında yürOtQlen 

mi~~~ mahB.fih ~ görül- Amerika harp gemileri- Vaziyeti gİŞİ durdu Saölam ~~e~f<a.~?tal~~ 
Ya karşı böyle hasnı~vya.: nin lngiliz vapurlarına ı4 muhabir bildiriyor: 
vır aJ~ayı ızaJı için bir kaç ta. j 1 h Bir Alman fabsiyeti, Rwı • 
l:ıuf~'ıi~ı~r~ul~~~~ refakati tahakkuk ediyor Ordunun ağu bir talyanın Habef!8:1 ngilizler bütün u- ~= ~ töyle ~ ~ 
lı=ıa tecavüz tm 

0 

- • tan Umumi Valısı b ha b 1 _ ~u paktın tabii bir --dbci~i ~~~i::;ı ~ı~=~ böıı~~ yo~e~g;!~a.a.lmeri~:.; maQIObiyete uğradığı lnginzıere müra- dut oyunca r e := ı: !:1~i!t:. pak-
uhranıı zamanı } .e Atlantik muharebesine iştirl-

1 
tt b l d t t t 1 

2 
_ Bu palrtla Sovyetler Bir-

.kendi kendiliklerinda:a te~~ iti için daha a.ı:neJ!. tedbirler.. anlaşı ıyor caa a u un u U UŞ U ar ıtği ftçlil. palrtın üç devleti ıara-
ederler. Hiç bir zaman u lınnıa.sı !bun geldigını. yazmak- Loındra, 16 (a.a.) - Da.ily tından a.çılan yeni saha. siyase-
uliyctin hangi tarar ~u mc.s- tadır. :Mail gazetesinin Kahire muha- 1 tinde bir vazife lı:abul etmi9 o-
tui:ıu hakkiyle tayin a ıut _oldu- MeLkür garete bn hıısııstald biri Alınanların çölde sür'a.tli ti ri 
Un b?hınmaz ve bun~~.:: yazısında. ııöyle demektedir : Saray Bosna düştü. yürüyüşünün tevlit ettiği yor- Alman kuvve e llı~or...:... Her ilç devlet de ftm.dl 
~aa%:~:~~1~t k:::ıa ır1, nı:.!..A~e':ı1° =~'! Almanlar şimdiye ~.hif~ tJ:: yeniden Malıedon- birer paktı& ıu.ya.ye. t<W•"'11 
~~~ii~;;,.:1'9,e&.Bul- ~~A::: ;k~eb&- Jıadar 3()0 tayyare ~~dit~~~~':~ 0~ yanın bazı Jıasa~a- ~r~~!'na.s;~ 
~bee;s&lı h.ükl·~- Bu~~~ ._!_::!_lıcabu m~~neme~ Jıaybefff/er hm~!:'l~r. Alınıuıhrın ~lll"- farını işgal etti/er !:.eı o1:mağı. istihdaf etmekte-

~uet ta.r·•-- ~ u..uı """""""" tesı gunu Tobrukta yapbgı ne- . 
1

.., ( ) Orta. Şark dir" 
Ye tahrik · -....,-lariyle lıGğh olduğunu ımutma.mak JA.. Ankara radyo ~ctesin.in ticesiz h'.!Cllm ~ yak&· Kahire,...., a.a. - l ·• ııebette huJ UD8ıırlariy)e müna - ııımdır. Atlintik muharebesin - verdiği mal1inıata göre Yugos- !anan 200 .kadar Alman esiri .lngih.z umum! brar&llhınm Çin Jlatbaıı.tnub. N~ 
tA bunu isı:uyoedrlıuınış. Hat- de biz nıilhlm bir Uil8Ur ·-~., la.vyanın a.ğır bir askeri mağ- o Jaıda.r yorııun bir halde bulu- tebliği : Çurıldng, 16 (a.a.) - ~ ba-
llüe .elde edihxıiv. en bir Vesika. etmekteyiz. ...,....... Hlbiyete uğradığı a.n.laşılma.Jı:ta- ıruyorladı ki takatsizlikten he-. Yuna.niııta.nda. latalanmız şim- eını bu~ Sovyct • J&POD 
ınıısısi artık "v~ dipl0- Groenland hakkında alınan dır. Bunun iki sebebi vardıı·, se- men ağlamağa bıtşlamıQlardır. 1 di bütün cephe bo~ca düş- paktına.. mütt.etlkan teeeoıtıf et. 
tadını kaı;ınnı, a.,, lann da. ~a.r isti.kbaJ. için çok büyillı: nelcrce eski rejimle idare olunan Çöl.ün bazı nolı:talarmda Al- manla temua gelmiştir. mektcdir · . . 
hcmmiyetinj n:'!ıe ~~ e- bır mana. ifade eden ilk adım • Yugoslavyanm bu harbe ne ma- man motörlü kıtalan muhar&- Alme.ıılıudım alıııan esiriel" Çin ga.zetelennın :mtltaleasma 
ına.n diplomasi · · · Al- dır. Bu hareket yıı.1nız bizim nen ne de maddeten buır olma- beye girişmeden zırhlı otomo - 1 Atına., 16 (a.a.) - Atina. rad- göre bu pakt Pe~de ~a.-~ Usule sının tatbik etti- ku~H~'~ lk · · · .. k -·"'uk billeri"yle birlikte tn..;ı;.1.n~ """'' dün akuam, harekat hak- nan 1924 ve N:ınkinde_ ımza- ı ._. llll28.rıı.n "v-n... . • ·~•= Avrupıı.ya da.- ın, incısı, yem reJım Uruıu - ~~ .,- y So Çin 
len .kağıtlar •-~· --· .dı!nı- ha. ııi.yade yaklaş_ tırmakla lı:al- tan sonra İngilizlerle müzakerat tealim olmıı91ardır. Bunlar iki kında Matbuat Nezaretinin bir 1 la.nan 1937 vyet - . mu-
ınek ıı;uı orta;;".'!~ ort- ınıyaea.k, hakikatte Groenlanda 1 neticelenmeden, iki taraf genel- (Sonu oayfo 5 aOtuo 2 de) beyanabnı okumuştur. ahedelerinin hem me~ _!ıem 
hane,, !erden ibftl"ettır"&ll "b&-ı !&onu Hyfa 5 outun ı ••> ' kurmayı müşterek bir plan tan- B l' .f 1 Bu beyanatta, şimalf Ywıa- de ı:ınuna mı:a.y~dir. ~~ 
'-zda "tahrif lı:i bun- - zim etmeden Alınan 'ıücumunun e J Q S t Q nistanda. ve Arnavutluk cephe- I metin gaze . ı 0 "" • 

::fi·linal!ha.reı.er ~t;.'.re''.neÔrta.ıaBgulgaröze .:::::!ahh: N'eclı'sı'n d'u'nk'u' vııkua gelmesidir. sinde İtalyanlar ve Almanlar ta.. Df~ Ns:~di~orÇi~: mUAh&-
·-.. --..., 11 Bugün memleketin muhtelit karşı bu··yu••k rafından yapılan harekat esna.- ısonu sayf• 5 ailtun 7 dol 

.. ın bahaettikJcri m a.- lasımları mahalli çetin harpler- IRI!da Yunanlıların dört aubay ı 
e::.~-~U:Y'e'Vtesik&,,v"' ";:nın_bu toplantısı den sonra Alman, İtalyan ve b h k ntede lı"ro.o esir aldıkları bildirilmek- ı Bulgar - Kralı 
... ._ ........, Cnııeğe Macar iı;;gali altına vrmektedir. i r ava a ın ı · 
-ıı Yoktur. un- Ankara, 16 (a.a.) - B. M. Macarlar Banat'a girmişlerdir. Matbuat Nezareti l!Öıcüırii, 

Yalnız, Bulga.ristaıı h- 1 Meclisi bugün Refet Can•tezin Almıuıya Macaristana harbe gir Belfaat, :!..'\ (a.a.) - Dahilt Alınan zırhlı kıtalannm pazar-
nıet.i.ni.n bu ba.Jia.ne . ~~ -ı baıık~da tnpbnarak ı,..~u- mediği takdirde bu mınt:ıkayı Emniyet Nezareti ve lngili~ ha.-ı tesi günU Selanik km-teziyle Ar- Sof ya ataşemilite-
ken l.emaıı ettiği ~ sıuer: hal encumerumn haftalık karar 1 Rumanyaya. vereceğini bildirmiş va kuvvetleri ştmaıl İrlanda ıı- navııtluk hududunun yarı yo • 
ccllıcdecek bir ınah! . ~ati 1 cetvelindelti .karann . umumi böylelikle .'.!acar'arın harix' gir- mumi kara.rgô.bınm tebliği · !unda bulunan Kozani'ye doğru rimizi kabul effİ 
Bulgıınst.an hük~ ha.izdi:. h€'.,yette muzakercsıne dair 1 mc•bi tahak:ruk etlirmi~ti. An- Büyük bir düşman bombardı- ilerlediklerini ve Kozani'nin yir- a-J..a., 

16 
(La.) _ Bulgar 

~dan öğreniyoruz etinin ag-, Nazını Poroy (Tokat) un talı:-! la..•ılan Almanlar simdi de har- man tayyaresi teşekküfü. hemen mi kilometre kadar cenubu gar-· ~,.~ 
nstanda. hüküm ti iti d B~lga • ı riri liakkındaki arzuhal encü-ı be gi.nne!eri takdirinde Maki- bütün şimali İrlanda.yı ihtiva 1 bisinde Siatista geçidinin garp a.j~J ~~;~ öğleden son
ll!teycıılcr, hilkW:et ~vtnnelı: meni mazbatasını müzakere ve donya.yı Bulgarlnra. verecekler- eden mıntaka. Uz.erine ııaatlarca k:ısmıqa vardıklarını . ~öylemiş re., kendisine anı veda eyliyen 
f11.~ıu· VB.rdır Buıg ru::;;:. kabul etmiştir. dir. süren bir bücum yanmıııtır. Hü- ve düııma.n kuvvetlermın aynı Tlirk a.t:aşeın.iliteti binlıa!ıı 11-
ttinın, resını ka~ MecU.. bundan sonra ruzna- YugoRlavyanm mukadderatı cumların ~iddeti mütehavvil ol- ırunt:akada K!issura geçidini de teri kabul etmiştir. 
vır et~ek istediJtl ri .. ta.&- mesirıde bulunan ve Erzincan ha.rbin neticesine ba~hdır. U-1 muştur. Bir kaç mıntakada., hü- (Sonu oaıt• s •Otun a del 
maıı L~gaünde.n c gibi, Al- yer sarsıntısında zarar gören- muml Harpte de Sırbi!'tan ta- cum, vahşiyane ve hiç bir fark A 
dıl;larını dola.nı~~":run olma- !ere yapılacak yardım hakkm- maınile iş~I edilmiş, fakat! gözetilmeksi7-in yapılmıştır. Bir, SABAHTAN SABAJJ 
ınkitr kabul etm bir J'Olda.n deki kanunun dördüncü mad- harı:rten ennra dolıa biiyiik bir çok endüstri binalarında hasar 
öğrenmek ha ti ~ aarette deıilnde bir fıkra ilavesine alt Yugo~lavya t.esekl·iiJ etmişti. Bu olmuştur. Bir çok bomba, ika- T hl M 
bir !leydir ~buki ,.. değer kanını liıyihasının iltincı müza- harbin de ayni n~tic0yi vermesi metgô.blar üzerine düıımüştür. ra usa ve ı.: ısıra 
gar ve Alm· · remnl Bul- keresini yaparak kabul etmiş- çok muhtemeldir. YtıJ?oslavlar İlk haberlere göre. zayiat .lii. 
milletini d""an aJanları BulgUl' ve devlet dernirvolları ve liman bııgünkü halde i:ıtiklıallerini tn- miktarının belki de fazla olına.-
t~vir et.mJ:~y~ ~ili lan umumi i.clAres;nin l"'}kilat giliz ve Amerika mi11Ptlerinin (So"u aavra s •ütun s daJ 1 • ı ? 
Vatan hı<ISİniıı .• &rıs da. "Ye VC7,a.iflne ait kaı.nııun 32- isti1'1ıollprine hai!lıur.l"l]nrrlrr. • nası geçtı er e 
haysiyet ideali . m.illi ııeref ve inci maddeııinin tfu.lili hakkın- Alman rt''ltnl t.t-hllği .. --HA R P olduğu kan.-.:~n Bukut etmiş daki kanunun da. birinci ın"-a.- r --...... 
hşı -...., vru-m...-. "" Bertin, 16 (a.a.l -Alınan or- • Yorlıırdı. --e ça. - !<eresini bitirmiştir. dula.rı baş kumanda.nlığının teb-

Bulı:a.rı.rtan Meclis cuma günü toplana.- !.iği : VAZİYETi münasebet~~ Yllgııııiavyıı. ile calrtır. <Sonu .. yf. 5 a1Jtur 5 del bultluğu ÜÇihıcU b .keanıe.k için I ••-__.,.., ___________ ...;.;.;;;;:;..;~.;;.:~:;..;:.~ 

lav t&yya.rek.,;nin ~ Y~Oll- 1 hizmet ediyor, ber türlü yar- kuvvetlerine Bulgaristaııda 
da bazı Yerleri born~a.rıstan- dıın<la bulunuyor. Sanki kcn- darbell'r indimıek hakkına. el
ınııı olmıımrur. Buı;;:'..~ et- disi ta.-afından böyle en fena bette maliktir. Alman kuvvet.. 
ınesclesinde bir ~~ dilşmanca bir hareket sadır ol- !erini hudutları içine alan Bul
)'Ol''. Acaba \ugcıoı1a.v ~ geU- mamış gibi. mütcza.llimnnc bir garistıındır ki Yugoela.vlara iN 
leri neden Bulgar ~yYare - tavır takınarak Bulgar tnprnk- hakkı vermiştir. 
<;arak aşa.ğıya. hoUıba nde u- !arının Yuı;oslay tayyareleri 'ı Ufak bir U:Udk ve mülfilıaza 1 

'lugosJ&vyayı böyle bir ~ar! tarafından bombardımnn e<lil- Bulgaı· sebeplerinin değersizli . 1 
te aevıt ve lideta ....._........,k&- ıni.ş oldı..ğunda.n şikayet etmesi 1 ğini göutermeğc işte kiifi geli-
.ki!lldir? ..._,. eden hiç bir tarafta Eulgaristan İ€· yor. Binaenaleyh Bulgarista -

Bu hinde bir cereyan tevlit ~d<"'lıez. I nın ~bbi.isüne başka. bir sebep 
~iata!ıtct:'..-~~~~ n~. Yugoslav tayyarelerı BlLI ı -ı aramak yani hakiki sebebin ru>-
le ~ ..._....,""" h~"' rislaııa bomba atmayıp ta ıın- den ibaret ola.ha.....,;;.:..: d;;.,iln -mt:rbut bulund • •-~... zal taahl .. tl . ~çe.uu ...,, 
na. karşı Çok kil~~ ~usu- anna ve ıu erme gös- • mek pek tibiidir. Acaba Al-
ha.tli bir ınevki.i;;' kalJ.tı ka~ terdikleri sz.daka;.ten dolayı leb- ınan oroulan Balkanlara. ya.p-
~.ar. ı:ı>ze rik için çiçek demetleri ıni ar b.kJan tecavüzde muvaffak o-

R>. ı-~ taca.klardı1 Alman lruvvrtll'!ri laınıyıu:akhunı raııladılar, ııılcı4-
...._.....,.,.11n kendi. •-Lı·- Bulgarista.nın sözde bita.rafl"'"- ı• }ugosl .....,,..., _,.. ..,. tı ... r da Bulgar kuvvetlerini i.s-

Jelen c. :ıvyaya ka.rııt vııkua na sığınarak Yugos!avy,•.ya sııi tihdam etmeyi mi düııilnüyor • 
~ ~a.n tecuilzll 'cin bir kast için lıer türlü hazıı-likl.tr- }ar. Bu ınünaaehet kesilmesi 
~~ haline 8CCınuştnr G. acrlıeet ve rahat mı bınlı:ı- Bulgar a'Jkerlerinin ıneztıaha;ııa 
~lavyanuı = dostu Yu- lacakb ! Yugoslav tayyareleri gönder".lmelerin.in molı:ad<Jeme • 
.ı; ~ -ı-ı~ keo- BuJııar arazisinden harekeUe ilini mi teşkil edecektir? ı 

- Qlllaraı kan1 1sıne tecavüz eden Alınan Hiiseyha Oııld4 YALÇl!f 

Yeni güçlükler 
karşısında 

Y.A.ZANı r 
l!•d:li G•-1 
Kam•I Koçer 
.ı~~. 

Yugoslavya maksada ima
le edilebilseydi, yığınağını 
Bulgaristan batı cenubunda 
yapan List ordusu, Arnavut
luktaki Yunan ordusunun ge
rilerine doğru ya.pacağı muh
teşcın bir yarma De bu o~ 
duyu arkasından varur, Yu
nan ana tnpraklanna çıkan 
mllttefik kuvvetlerden ayırır 
ve esasen cenuba. teveccüh 
eden kuvvetli kol da lı:olaylık
la Ya.taban istikametlerine 
)IODellrdl.. 

{8osı.u eayfa g dt.111t 1 de) 

'---~--·--J. 

lngiltere donanması karşısında Al
manların A/rikaya geçmesi tehlikeU, 

fakat imkllnsız değildi .. 

Almanlar, Afrilaımn fima.l~in
de şimdi .Mısın ve Sllveyşi teh
dit cdiycrl:ı.r. fngilblerbı 

eitiği yol 

yada aldıkları bütün topraklan 
geri almışlar, Mısır topraklarına 

ca.aa _,.,. • ~.-... c. tı•) 

Bulgaristan 

Yuaoslavya ile mü
oasebatını kesti 

Sofya hükumeti bunun 
sebeplerini bildiren bir 

beyanname neşretti 
Scırya, 16 (La.) - Bulgar 

hilkfımeti dün Yugoslavya ile 
dtpkım&tik miioaaebederini kee
ıniftb": 

(:&o- _... • -ft 4 ~-ı 
~...,,,...~··· 

1Fo1K1ra 
Harbin cilvelerinden 

Yazan : Aka SandJz 
Gec;en 1914 - 18 Dünya. Hlll' 

binin ne cilveleri oklu: 
Kayza- orduları Pe.risin yam 

ne. kadar dayandı. Belçikayı 
baştan başa a.ldı. Polonyayı ge
çip Ukranyaya ulıışb. Makedon· 
ya cephesinden Sina çölüne 
dola.ştı. Galiçya daı!larından 
Bağda.da. Yanlı. Berlinden kal
kıp Baküyu .ııa.Nı. D<:ıuzaltıla:.-ı 
Atlas Okya.nuaunda cirit attı. 
Tayyareleri Fl:'am;a. göklerinde 
lı:ana.t oynatb. 

Ve nına,et da.vayı İngilizler 
kazandı. 

Çar orduları Tanenbcrgc dal
dı. Si, asın (hı<:ei;u) yunu aldı. 
Karpa.tlardaıı garba saldı. Vt 
nihayet Bresli tovsk ta apı ~" 
kaldı. Ve İngiliz, Ba.tum - Ba
lrlı salı:uıuıı aldı. 

Kafkaaa gittik. Galiçyad.& 
ııaferler elde ettik. !randan A
dene geçtik. Süveyşin suyun • 
dan içtik. Bükreşten Ha.nikine 
ulaştık dört bucakta aavaş • 
bk. ç:ı.rıaka.klede tarihin iiı;ti). 
ne aştık. Ve nihayet .Mondrost.a. 
tal.ilu;iz bir mütareke yaptık. 

Harbin cilveleri yalnız o dört 
yıl içinde göıiilmedi. Bu harbin 
de cilveleri mutlaka. olacaktır. 
Çınım-aklı boınb;ı., düdüklü 
tank, dümbelekli kamyon bir 
ham lede altı d~vleti çantasına 
koydu. Anıma şimdi se.ıi çık· 

mıyor. • 
Dün Korfoyu vennege mec

bur obuı Atina bugün Avlon
yıı ile Dra~-a yürüyor. 

Dün Korkudan teslim ohm 
bir iki Belgrat adamına karşı 
bugün iki milyoulıık Sırp orılu

su Himalıi.ya dağlan gibi daya,
nıyor. 

Binga.ziye başka..~ı g1ıiyor, 
Habeşistaru başkası temizlıyor. 
Belki Demeyi b:ıı;.kası ala~ak, 
Arnavutluğu başkası. .. 

Sofya(h eller havada. Bukreş
te kollar arkada, Atinada yum
nıklar ileri... . 

Ok\·anusta dt·nizaltılar denı
zin iı;"ınde, Akdcnizdo· zırhlılııa·, 
kruvazörler, destroyerler deı~ 

7.in dibinde .. 
Junkersler Londrada, bava 

devleri Berlinde .. 
Roma çocukları Himlist.ıuı 

kamplarında, Cenubi Afrika 
çocuklan M.ııaavva sokakların

da.. 
Trablusgarp tankları Dem"' 

de Tobnıktı.. K:ınada tanklan 
P~pagos emrindı;ı... . 

Evet bu h . .rbın de nıce, ıılc• 
• ,, "h t' cilveleri olacaktır. . e nı ayt· 

son s0zü Churchıll ilıı sılah 
arkaılaşl:ırı söyleyeceklerdir .. 

Zafer kolay bir ı;ey olsaydı, 
kıymeti kalmazdı. Zaferin kıy· 
met ve ha.şmı-tini arttıran. zo,,. 
hıklarının ve feda.kli.rlıklannlb 
çokluğudur. Salvoya devam!. 
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ANLATAN: GAZETECi 

-!5-

Mekteplerde ı • 
dersler 

·----
ı L. ı· .ı ıman 

mıntakasının 

Eski gole' 
salonu yedi 

bir lıale 
getirildi 

O ruıt t4rıı7 ıöt"o M CJ benımm .!ıal!ne bmmd'ığiııi g3- kesildi m ıı.ıı!'.:!nın gm;p, Uilşlı'"-. s;~T':be7 dıemiaYtıi tanzimi iç hatlarda ~ ,.ecaııh halinden lı:a.pının dışa - esr->..rcngb &nmıe ölmek mo. n - ••-- ııuan vap rl r Y nmıda hirtruı:moldatwnabıf'!I.. ıreydi! ougün m allim ..- a ":'l 
Jll!lll. ~ Jr.almam$. TelA.ııla .,,•nıeatrxm yüzüni1 lisl • Pro t'ım projesi raya yana a~ 

Nitekim Raca. tııı~ Jt&.. 1Qk.ladım, ellerini wtııırıı ec en talebe- Limanlar umum pıyıı doğru abklı. Amcamın yözll. .. elleri a.. lerin aziyeüni lıfllnah"t Vekili I~ ~~~~ ~~Çıı twarl tetln"k edecek Vilayet tarafından tetkik olunu- müdürlüğüne ~L~~~ 
yvan .kocaman "" sivri dlşle - lıolla.nn.ı tuttuğum zımıaıı ba verildi vakit yanağı tetkikler~ 

r.Ue ağr:mı havlar ctlıi b lrollarm demir _........ ''-' kas ll.84rif VektJet.ln!ıı kararma t• h •• k,. b•ıd• ·ı k ııinde Galatadaki eııki ~ 
fakat sesi c;ıkmı~- r-. kııt2 lımBmig ru.ı; :a_";ret,ı. uygun olarak c1iin ~ yor, e Ice U umete l Jfl ece W..anbul lmen mmf•h·- oııbe ve yolcu salonu Jlll"". 

Hayv:mııı. tıdeti dili tııQatnnıf c&-düm. bııılıman bütün ııeımıl, hU81Jllf w fsta.n . . . J9I1İdeıı tanıdın Ye tertibi l<;in. nm boo bir hii.ltic old 
pbiydi. Am""""" asla .,, d• gez _ ekalllyrl ıı..e, orta ve Dk oku>- ailelerle,bu~- ~-~.ı;-ı;;ı kU-.'"'lete blldirlleeektir. Rapor, :-zı;;ıı~:.ae~~ ~.edm g&m.üş, buranın letlfııdB Kapıya doğnı. JıaılkarMııı biri meılı: hntahğı J"C*ta- l'ııJı:ııt oo. !ar~~. Bu- il ~7~ ve .,,~m. •ı- treııYt1vapurııe!erleri.n.intaırıi- "'"""- lirbirhaiegetlrilmesllı;ill 
heyecan ve azapla baı' J& ıaya, tı..ııın hn'nolnrğmn , ,.ere ıila bü.t11a okul1anla muallim rukla.n ~--~cl"'":iyet~ mine eeıuı cılscaktır. Beyaıuıa- ~~ tehirclUk mlit. ltada.rlara emir vcrmJıptiı'• Qılışan, takat dm tubdıııQ\I~ bdar ıı.. pldlde pınp ı. .. ~ !DfıCDslerj toplanarak telehele - ,.,., .. Vill ~., ............... enn tunit me vererek ı;itmek istiyen hCt" - m.rmar Prost tarafından O ııım•ııdanber! f ' mı& bir llr!ftt llesl çıkıaa;y&11 tıq kil h ti ıM gekf~.., filpbe rin naije1ierlm te9bJt edecek- ...- yett.ı t.e§eklı:Hl edeni hBiıı lıfııeeeı!i vapur yeya ıro- lıaarlanan plAn Uınanl•r U- PÇEll ı.mıanlar Umunlrs 
nnuı bn a:ın dertıee mMeıWıMt ~ !erdir. TUabe laınıcleri ba lir bir lı: • • dUn ~ ol- nhı hareket saa.ti tespit obı:ııa- mum Müdilrlıiğün• v~ dlirliiğil. Galat:ıdıı yeni 
hali benim dehşetlma gitti. Oıw llJ"8ndıom&llilo tekrar kaç glln içinde ıımhakbk .,.. m~r. '1Unif ~ bır gibıc» rıı.lı: lfuı. olunacaktır. Bu pllına ı:ıa.zaraıı t.taıı.bai il- lan yolcu salonUD.ll .naJı~~ 

Ne oluywdıı. ! ..,eı.Mıına lıayatl)eÜIJI iade et.., rileoektir. ~ ~. ~ ve Bu şekilde hwıusi olarak b;ı.. manının son ve kat't ı,el'.ll tee- layısiylfı 1q bir halde ~ 
Kapının arkamna ~ lllf ~ ~ •• m om. Diğer tuoftan lstanba1 ~ ~ ,'!: = lflili9 denm& reket edecek " !l1' ve trenlerin pit edilmiş bultınmalıtadlr. ı:ı... nan eski GtlJıı.ta yolcu~ 

r;rlmişti ?. 1 ba garip '918 ~ oiumden •enıiteemde ~ dlla dersler ıı. . r. Dlll'Ykileri sıra num&n.lanııa gö- h& ewcli de ırkeei ,.,....SIJWI hlnııwm, Adeta yeniden ~ 
Bu netameli ....m i<;ind9 ~ kurat.lılleceğlml dilllfuıer'ek, lilmiştir. Bu ~ 1'i ı:ı.!hayetlendfktmı re taksim olunaca.kbr. pılnla.n ha.ztrl!IDll'.>l!!br. . brın:ası.ııa tamir ve taP"" 
mı do!a.ıııyordıı ! hmıcı Ba.htasonm ~ fi.'!&- ııonra.dır lı:ı, ııclırimizden Anado- Dijcr tarafta• ött-tiğim · & piA.ıılar., Liman Umma et~. 

ldota çekihniş gibiydi. ladım. Ellerim tib:t;renlc ııişı.. 19 Magıs bayramı istiycn ailelerin mikdan ile ft an.milin haziran maa§lan n ıntftn alAkadv 9m"Vlııleri tara-ı' Bu bina ,yeni eekli ~ Daroarlıınmdald b11tiia .. , lıerinin bulundıığıl lllam)'a fir- ~un ~..eli! yerieriııe gitud i g'}r'e İııtanbulda oturn.n eytam 1ııftktttrlliğihıee w Umum MnrJb. 

~'akat, kapıya doğru 1ı1m1ıa ri ~ Nah«'ım bunların binip inecekleri iakele- eak gitmek istedikleri yerlerde fınd&ıı qrı &)la tetldlı: edj1meAr,. ~ ın.ilrckk"!l ~x.,..,,,_I dı>lışetile havlamak iııııbıı,.tp tej Ba.btMonın ameliyal:tmt sım- hazırlıkları !er tespit edilınif olacaktır. Bu verilecektir. Bu kimselere lstan-j tedir. j :ı ve da~~u
8

~~ havlayıımıı.yan Rararwn - de- I!& buhran ~ kok- 'i'Ulyet mufassal bir raporla hl!.- buida. ınaaş verilmlyec_cktlr. Bu tetkikler ...,,_,._.__.e ..- ....ı 
rtce !>ey~ ve azapla lı:apmııal ı.dı.ğı bilyftk !ille gl!d!me ın. Ku "" erkek -.ıeri l9 ,...,_ rileeelı: ve cuma. ~tt~ Bilindiği gibi kabotAi ;fi_ 
J'2.n boyırndan yWı:uıya kendiai- lince lııoı:ııen kap*Pn ııpor w gıısıçlilt bayramı bazız- Ha • • k ti • T , ela işti.rild ile umumı bl toplan- tmda c;a.lışa.n 'l'l!rk vaP" :ı~:k~ı;~,~ kt~e ~~ ~, ~vamn~ .vagazı 81T~ e en j ~Ol 3t yapıl R husn-ı ~~!=!l=~ =~

1

~~:;~ye ve~ 
~~~ıın:~s:~ oıro:u~-==: dj=~:.· paW!aıdır, tesisat .mas nfahmla sı ot m hıllır s farrl ~~=~:r~ =~ ~~:;ın~ vr:ııver. sol eliı n, lıtitfüı ~ .urlarla 'bana "'rtıPw gör- f .

1 
L ., ı tıın iç hat vapıırlarımJZIJl ~ 

d~~ ~:.. ~ :?.::::;- b-=...:,. "'.!: Bir otobüsle !!!~LifJ!J2!J!, ın~J !jli~ Cinayet suçlusu' ~·~·::r,::..,. 
Fak t hayıoet ve d8hsede p- dar ~ 1 1 . 1 tim. araba b Dm:ut bava gazi milŞterilerini tasarrufunu temin etmek K . 1 D ' Böyle hir kararın 1~ 

r;v ~~itildim . Geç kaldı. va biçare ar çarpış ~· için bazı tedbirlel' m•kııadiyle şe~lerde. hususi a tJ. anyal 1 ~in bliylik bir kob.y!~ :ıll 
Zira, ımı~ h9.C'1 bey. bir pnt damı.n 111~ tı&J-l. azıılXyla alınıığa kaıv ~- Ha.- arııh&larııı ~erini menet.- · 1ı:1i edeceği aşıY.8.rdır. ~1 

gıhL hiç lnoırua..'lladın, lilü gl- 80n bir dı4 tit:re7fp fimdl he- ~ §irbtleri bir çok ı. ınişti. Bu vaziyet l<arı;ısın - -- - • servisi ile yolcu nal~ 
bi sapsan bir yllzle ve gö:zlert men ,Yere yuvar'· · ıııt:ıııı uuı-,,·Arabanın ola.t otobOs J101- ~at gaz alınalı: iste- ~ b~ huswıf otoınobll sar Motresirri o!dürdOğu" _ _._n 1 Jı(avısta açJınıı.ıiı. ktı ııabit bir halde korJmnç lı:orktwt ııctmı,ştim. ! mdan bif'lni I . dlkleriDi, · tesisat' m-.. bipleri alakadar maltamlara ln.RI 

1 muhteıııMdir. j hıı.karak, ita ~m eçifinde elim- . ~'ilhakih, -camın elleri d.& cıı ar yara adt matının "p!UÜdıbğı yUZifoden müracaat ederek hususi anı. - 12 ~eye matıkCım oldu lşçil<ır 91!?Vi3lnde bil'~ d.ık duru.vordn. ,ı.mQı.. llplu Bahtwınıa o du- llyQp • m...te« !lıy batnı.- ftECeçtlk!Siııi . ıtent!lcriienberi balann phıı1 işleri . . de"" tüp!ıaııe, radyo, ..ıuıı, itr..ı 
Hayretle: vnrda elektrik dili• fo•5 ~ da çatı ao:tı eayW. otobüs yapalan' müteaddit •ıı:türaaaat- müesseselcrinda ı~ ol~ TopçiJ!uköyünde ııı.ııtrasi i!lin g:ı.rdroplar, y takllll",.. 

Amca! ğı sır.ıda giiırdlll!bıt eıı. Pbi. ııotar HM:•mm ldanıııinde :ıe,- 1-dıın •nlpıriı:ılardır, eerviıı işlerinde kulla.ndıklannı &ntohiyi tıııoına vurarak öl- toplanma saloııla.n b!ll'ıl""' 
Diye kelı:eleı!inL ~ııe döcunüşlıerdi. Onuu bıı relı: ted1 h•deıı ı:eçerkeıı. U:ıı. Bu i~arla. §irket.le:r ..... daha iddia etmişler ve bu itibarla. o- düı.:lükten sonra evin b&hçeei- mıştır. 
Hacı be' hiç Jrunıldamıyor - korK~ Ye aon ~ caıı -:mıı ~ çttl; bevgirl1 fıızla.aÖOQe ~ etmdt .malo- tomobileriııe müs:ı.ade olunnı&- :aı~~'.!.~,cuinaDany)'eti~,.._ sakbirin!~ -- Bu kısn:n. ilo, liı±ıa.n 

dt• Sanki uykuda yil:rizym bir azabı ~ l:ıanıı. deiıııetk 00.- _ylllt a!'8bes!M 911tpmqtır. Ba wliyle ilk' il olarak müeaeeaa, mm illtemiıılentir. ........ ~..... ......., nizı. kahvehane, han vı.ı 
adam gibi bakıyor ~ iıııltS kıyor, ycriiiıden kJJnıldanıı.mı • ı;attıtG••aııt,. ..-. oku <*ıbl!ııfip. «ve diikl\fuılara yeniden ya. llu hııwstakl koordiwyon ci. ağır oıezad•l-i mub.U:emesi köşelerinden kurtulara..'<; 
yord . ' • yordum..~ yere d~ iln • •ı jıı+110 kJran.k Jıoeri gir- pmcalt 11.s.~agazi '!"'i•hmn heyetinin kararın& ııazarazı -tıu :!;:.'.l,:~;'1~!\: ~-e del8 ~~r_ı: lu bir lıa.We yaşıımaları t 
Deh~tle tekrar "-Jı:ml. bir=~ .cft""ltflel>nil duy - m1' .,. )JDlıcukrdan Mn<Bl'ft:ıi =:!'~!, aza!tmı_ıga Jw:ar huetıııl .otomobiller ancak tadil ... .........,.. ed.ilmit olacal"tır. 

_ Am 
1 

_, mr. dwıı. beo ' ,...larmııbE Her iı1 ~ ""'?""' "'u. B~ ltiwl& hıı.- olunan!<: küçük kamyonet ve ~?218.ıfik ve S/ı.ntohinin fazla 1 tcmınuzd4 a ıl.=ık il.. 
Onu omca~a.mıdwı ..,....., ....,._ F&kat bııl c1flıleıı, aaeam d&- . arabada fıııla Jıw ıııWtığun. ~_Jlr~etleri yeni hi!' teıD- servis otomobili tıaıiııe kooul-.,..ıuı,..ığ\ t.a.lıfi.f ~ebebi olar sağlık ,aervislııde 188 ~ 

..__ --~ .. """'" llldi. . ..dan Dı:t _..... k' lmwl• ._...._ - ........ esı~ara.k lıitaA- ..,,...,, takdirda sey~•·-"- et- rılk telAklti edilJ.iğindeu cez:ı.nın . iler' - ·-' 

... uu, Hacı bey birdenbire iımdd R&. ~ "--'· ı.. ._ 
1 

• .._, - ...,_ · · 1*l ·belıldl · ~l.~ti -~ .. ~~':""""""' 12 ıo:l>neye ıııdı.rılmcsine k~ m~a liÇ ı değil, aıle.,.-
derin bir uyi;u~ anmzin e • yere~~~ &det& ';b]rl:": •~ · Z. m-:p. · ·• Beled.lye. Frketl~b?~ ~!ı:!~~- """ıı.nıası 14- venlmi.ııtır. teda~i edi!ebilec ktır. 
yandı!'llmı' gıbi, siddoıtle ııtnriıı- ınif tı<.r hıı.,J.na na ı ~ iıacaltlar.rıı ..ııAtlı teııisa.t tarifesini -ı. Hususi otomobill<l!'iude bu ı dl.Sonra,alılt"hlı:~ba- eamelı:'~kelnıııP .. Bu~ a.ı_1 __ .ıı_ b6r"1tklke•tAbitutaeaktıi. tekildetadilll.tyıqmışolıındört -- o·· k"' .h ..J tınmaya hııfladı. ~ııi p'm&l'111ı1, ariı•mda ıid-~ ıl1IUilUCUUi& Çl)ııkü şirk.etler, tenzilit Yaı>- eabıs 6 ncı 1Ube ınudürıuğü Yerucami c.iva. rı- l Ull U l raCZ' 

Onu koHannd.'lll tırttum. dı!ıt!i bir , , "• pıı • 1yı. a'ı 1 W tecrftbesi. malt maluı.Wyle yeniden Yaı> 118 müracat edetek uWtalanru - Hacı bey! diye batttdw. kenara tıtbodun. laca.k teııiaıı.t için çürllk ve dıın istemişlerdir. Muaddel otoı:no- nın tanzımı Dürıkü ilıııı.r.ıı.tın yekôıl° 
Nen \"ar? Ne otdu! Radyo, lı:ııiı&ll ,.. ~m yapılıyor bljtq ınalzerne Jmllanabjjip.. biller 1ııtkik ohınaralt ıeı>dileri- .Mıı>ll'ÇarfJSWlıı. camii avlusu bin liradır. BnaradaAl 
Hacı bey ~kın Ş&fkm ,cıs ..,ımwmııı oldııjıı lıııldıl. birden & i De pllıkalaı'ı verilıniçtir. .trafına leıMıdüf edeıı dükkin, deri, Ruınanyaya, çiroı. 

1taıı1.klıı:ıını açıp kapiylU'B.lc: bize me•dap .,,... ~li. Her b • ,....ıı.... ıa-r--------.._.----__::_:.__:__:=:::..:.:.:..:_ __ j ... bar)ı.kaJ.vuı iııtımlıilri yıqııl _ m•ıt lıü!ıisası, A.1nıanyd)'ş 
- - Bilmem!. diye mınldand1. Şqırdlln ı rlr edim tıtaza m.1f ve bir ica.ç gilndeııberi de sak, Çekyıı.ya meyve kıırtıP..J 
- Na.1!11 bilıneıısin •• Bil ıuı.. ·,, ' ..._ Ha kı v hunların v. Wlm.ıı.sına '-•!•""'"~ gilte•~e keten elya.fı ~ 

lin ne!. Buruya nMll bu halde A,neıgm " • ;;o,.+men .... ::c:ıı:-~ .... Aıdıılwda... ' ary il \1 hr , ...... -....- stıra. ç beyan-~ ~ 
g>!ldin • .. Ne oldu•. S!\yleııen&!. :.. ~ IMr ~ ~ :ı-pd , be. _ • ' l4ı&t\-:U:fldının B,ııhltpaııarına. ._ı;11" 
mi~~~i!:e keııdiııekm. ~im&- aııı korku ... , , , ım· uğ- Ne yapayım". • Demı·ş aşağı tüku"r bakaıı eeplıesfiniu İigerinde.lti ha-... gı...., \ .ııaş jjl1flon r&llUibm. ~ nın yan tara ınd:ı. sonradan ya- müddeti 
bakıyor. kesıdiaiııi epeyce Ml'- Amc- ııtıl 

0 
bılMI a:plt • pılm& bir takını inı!taııt bin:ı.nın .1 

"'P ta~1.aklad ~~ halde lıAll taydı. 'l arlbl bir arm~ "•I ~ Gik" b güzelliğini kaybettirmektedir. Ellerinde y~ni<len "t~ t:uııamıle kendim tıop.iayaım- BlrdrobiN .....-mm oyna- .,.Jh_.b ola .. & 1. _' sau y n ti ursem JV1k Afi Bu itibarla. Mfu-.eler Mll.dUrü A- sa<: levha bulurıduraolııt• 1ord11. dıi:'lJll gürdDm. ...,_ ı, « _ I' ziz "e Belediye Heyeti l"eruıiye taka Ticaret 'Mii lürıu~nıı'...; 
- Canım. ıı.eı. ~! Ne ııı.. Ve ı;a.ıık.i ciğederindsı ).!eli • Jaılla.nıls k Mtldlhil buray& giderek tetl:ikat yannauıe verecclı ir. ~J 

dun• .. Nedir b11 halin! .• S6yi&- J"O"llUf cibi. Wm, priıı. hlnl- CB Bir poliıl karakolım1111 bq m.iş; kendil\inin S.ımatya ka • yııpnı:ıçlanlır. Bu inşaat kaldın- D8ZDe müllleti, im ~ 
wne!.. tdl bir -ıe, WaV: ı ~ m-,, t:1 t - kmı1eerindeıı tutun da mu.kay- rakolunda kon;;ser Lütfi oldır lac&ktır. DHktedir. Şidt!etli ısanımaJazıalıa lı&cl - Bılmiy-t .lct '* -- _. olan :ıddlne vanııca.ya kadar. hepsi p anl~ılmıştır. yun çilelerjnJ' 
~ilt kendini toplamak, ac;tfaaJı: 0!)11! Jllll1Jdmıdı. armı;m. .n hr. Q• llıtlım- lıirdeıı. altı.ncı asliye ceza ınah- Mübaı;<ir Salaluıddia Fatih Ölen ve Dogv anla- • 
aıtediğini aarllı BUrette ~ Amcamın o nııt. ~ bit ll:ld bıkazı lh eılmif ft taluıia&t k .... ıeelo•w yal&ll p.hadettea ııu1h ceza mahkeme&»de konıi-
yordum. ffiıcı ııe,., bom. (lruı ieitmediğ\ın lnı prip .a eıvve- Malll'if V.zU' t1ııdeR vıı ' "8 hakikati gizlemekten dolayı ser Lfltfi aleyhinde bir hakaret rm istatistiki 

gram..aJı 
1sta.11bul Ticar ve SNI~ 

d-. Oda mecliai, <liiTı. cnıd" anıtıkça. bCitiln •l!cuda ilrpe- il beni titretti ~ ~- nwh•hıme ediJlyorlardı. ve tecavüz davası 3.91Uak onu İstanbul BelediY<-'!i Sıhhat tş-
rıyor g!bi titriyor, eonra wüd Fakat omı.tı kaw alrtıı ol- B!!ledlye ha armeı aığmıdı: o- Geç vakit cereyıı.ıı eden bu mahkemeye venıUş ve ltonıiecr ı.ri Müdürlüğü, her kn.ada ~ toplantı yapmıştır. ,J 

Toplantıda yün \''"~ 
derin bir uykıı<la.n uyaııma.lr ;ı... 
ter gı1ıi hirik111Me bir eehd sarf 
ettiği, bana cen.p vennek .içlıı 
4)eDCSİ.ıli oynatmaya uğraıjtığı 
ır:örillüyordu. 

Fakat a.Mm~ bir tilrltl 
açılamıyor, cev&p ~or _ 
de. 

Onuıı bu halinin tıpkı Madire 

eni 
"\ 

Sabah 
ABONE 'BEDEu 

Tllrklye t:c.ebl 
HNELIK 14.'.>0 K,. 2700 K .... 
& AYLIK 750 • 1460 • 
1 AYLIK 400 • aoo • 
1 AYLIK 160 • 100 • 

17 Niun 1H1 PERŞE:.18E 

29 Rebuıuevveı 1Jô0 
4 Nisan ':S.57 

G[i• 107, A) ..... ~ıl: Ml ~ t<.••ıdl 161 

Qlln•ı oOıo ikindi J 
10.JU 5%7 •. 10 "Ezanf 

s.zı 12.14 H.58 v ... tt 
Ak .. ,. Yaı.ı lmuk 
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ma.sı bana birderıhlnı ümit v..-. lara.k lnıl!ııın+alıbr. muhakemeyı :ıııeaıı.a tesadiif Niy!l.Zi ile mukayyit~; de len ve yeni doğıuılımn ayhk bir· 
d!ği ıçin, onun blUla lıw~ ederek dınledJm .Poli.ıerin a-- p.hit olııralı: ..ı<at,...,.,;....... "u iııtatisti<•.ini tat..ın~".· L,_. "nr-
ltorkunç baJıaa -- ' tne deh- 'l'Ukatı İrf&11 Emin Köse-•ı.~ı "~ ~ ... ...,_ .., 32 "~ "~~ " ~ ....._ ~ ~endlıme ba.rış tavassutu miştir. vrhn istatistiğinde, ölen 
tetlc bakarak.: 1 aab tamamlana oğlu idi. Bermutad hötün bel&- ıçın gondcrilen kom<a ..• mua- herkeıım· o'luro" -ı..."'>ı' ·'- ---

Arca' - -" ve b\itiin hitabeti ile mli- -· ~""" "" --- ... • --L il "- vini Bürhan Talr.yı Ja ııahit hatle 1~spit plvnncaktır. 
Diye kek.eledim. ~ yo ar velı:killeri bulwıan polisleri mO.- ler a•.a.sına "•v .. etmı"a•ı"r. B "''b l s L'-··t • 1 . .. b' elektrik ı= "" .. ıı. '.':',ar ıı ımra •';l.en Mu-I 
Aıocıım 11' • ~a- ~J.edlpl Heyeti Fenniye Mtt-ı da!aa. ediyordu. Mahkemede bu şahitler 0 Juduğü !s!.anlıuld.a ölüme en 

81~ tu~uşkgibt titredi. ~ dliıltiğl. mayıe ayı nihayetıne M:üddeiumuminin o s.ır.a<la gece geçen vak'a.yı aöylı.nuy _ çok ..eb~p olan ha.ııtalılcları bul-
_,, arnı . n .oao~u.ıı "'"" l l<a.dar IJ.:mal olunacNı: yol inşa- yaptığı iddia ve talebe göre rek bildikleri lıa.kfr..ıı.ti k'~imct- ~ıış olacl!k ve buna k~ı led-
.,,..aıı ;~ Je~p i'::"'~an de-' alı için b4r ~ hazırla.- hadise şöyle oiıınl!!tur: mi.şleniir. Ancak bunlı.ırdıu:ı ilk ı bırler alabilecektir. 

ğil . 
1 

ınıştır. Bir gooe• Fat.ilı sulh malı ve. "°".u dakinin yal~u ll<İ""e -1 ,u hususta bütün ka-..ıı.Jara iJi.. 
ım. . ... • ' . - d "' 

gramajı etnüm<ia "'; rtı> 
cereyan etmiştir. ı-;~,.eıoe 
yttıı. çilesinin 80 gram ~ 
ka.rar1.aştın1mı~ ı. P.11 '!"' I 
yerli yi.in!eri idi. Hallı"~-• 
zar:ı. .. ~ılarda dı~ tııvıı.tıat'I".'· 
memle~imiuı yün ~tırıl 
den Oda M<'clisi ıle 
yeniden tetkik ~,m..ıir· 
verilen bir kara a na#rtl' j 
yün çilelerinin ve ıoO 
olma.Si ic:ıp edecektır 

H:.}•rctle aı:ncama b&ktun. Bu p~a naza~ .. Sıra- ı keme:~i mübaJıi.r~mden Sala • ıklennc dair ><afi delil göriil- rer tamim gönclerilnıistir. 
_ mcam de.?fi misin? o da .sıctviler &Saltı, Eminönu gez;.. haddin; tcyzesı ile Sa.ouı.t)'Bda- memekte ise de kombeı nwwi- ı · A 1 fi 

ne emek? ~da berıim ol- gısinin taıız!mi, E~'Üp - R:ımil ki sahil gvjaolannrlan _çıkıp ninin a'eylıindc ifıı.dıl ve "'ıa- İ . U1 • yatı dub'l.ımu görmüyor musun na- ve Otlal~&r 4:add.."111, Ma!tepe-J Aluıarıı.yıı. ecl ekte drJu;;ıı bır d~t bulunduğu ileri nôi.!'i.iJ.!l'ck- . Altın fiy;;:.tlıı.rıntla dfuı biraz!flllılli--llill!ıl_..,_ ___ ~·-r.: 
C1 bey!. • Gümüşsuyu şosesi F:mlak cad- sıra.da nhi! bir ıSB.rlıOS yanın- te ve oeı.:ıhndırılınaın Ltr•ıl - dü'f<•klük kayd .. di!nli'jtir. Dün Tu"rk gı'bı' kuvr 

Amc..'Ull ayni ııeJ<i!de. fakat dd, Kadıköy l.l'enervolu insa.at- daki i.ey'JICl!ine sarlnntılı!•t& mckte idi. biı· aitıoın fiyatı 2.i lira ;25 ıcu'. 
birdPnbire yiizllnde müthiş bir !arı m~yia ayı içinde neticele- bulunmu5 ve kendi.,inin mu,ia.• Bu t;ııep üze~me a'l'lrlre !r _ ı,1.} idi. E>-v,,Jki gü'lc nazaran 
kuvvet parlay&ralc: ııecektir. halesi \ e nlümıın<'lnti üzerbe fan n:n diyO'!"ılu ı"- ;:?i:~u9 düşW.:fük vukoa gel-

- - Görüyorum! eledi Ben;-"""' bir takım ha1:arcte m&r' z kal- -- }1 :.ır· bıy ı.uavin .)ıLıln 
hacı bey değilim.. G- 0110 hast bak b mışt.ır. Nıhayet Aksaray ııo- sôy!=ı·; deti!: lıilil: ""rhiı:- ' Takas davasına 

Hakikatini ;aşatan I 
cuk ve ana ıdıf 1 J 

_ Hacı bey değil mi.sın• on a ıcı a- füı merkezine kadar d·~\·am e de "eha · "1.te b ıJ n~., " ., , "" 

1 

- Hayır!. yanların şaharletname ~1 bıı sarkıl!tılık müb~· Sa- l:ın irtık ·P cün.ış \'e bi :"ıh:ıre 
Amcamın bu garip konw; • Jiı. · ttiı i polise şikiiyete ıııec- nıüırck:l '' . tıı.,.,.~ı..r.d;. • :ırrl · 

mn·sı ve a.cayı·p -"-'··""' .. _.

1 

tevzi merasimi bur c'-'·. a··ni =auda () -u... bö' ı -,~ ....... . _ ....,,_,,. ""'"" ........, , - Y I' ii ''~"' ,ı . 'Onıhl..,ju 
det·!J l meyus etmeye )cifi gel- Giilbane, Haydarpaşa, Gü.- l.lıcaviz si\· il de karalio1ıı. r_:re- zaman: "Ne y ·~m 0 -urıırı 
ıniş ı.. ııı.ili;suyu butan .!erinde ;ınuhte- rek mada mukayyit polis Ah- tükür.ser.1 bı;-ılr. ~ı tü ·lir _ 

•(ırm ;;:'İm ne\~~-. r-•·-t m" _: .ı tan """" g nüllü hasta ba- dini tahkir l'e kilfiir' ederek te- t f b ,, _ . ....., .....,.. w ı ıra ta u!u:ı. ··,tı:r. kap e-
ha.klı:ak bir buhran r;eçuıiiğine kıcı kurııl&nnı ikınıil eden ba- cavüzde bulunmll;}tıır. deroo böyl~ 5;;, liı;:.int? d ·r 

na -z.eu iba«>la dı I ~ 
lfa~ı ·i 2.5 ıııiJ;· .jra ı.ara- 23 Nisan Çocuk S..y ~ 
so!tiı.n ' ı '·" yavru!aııııızın bay 

ra. \e f!t;,.,, J.1'1 "" yi bu- hazırl.l:'ken bu hakık ~· 
lan mcııt •ır tal<4.s dıwas4un. nc-
ü , iıı'1e bero<'t karan \'C.'"İI- cak yıııtta yardıma n 
d,,:..;m ve l .l~" ııı!lıl>cmesinin <•Uk!.an da 91.'Viwlamek 

1~ T,J 
de lr.ı ıkıırarı ııa~:zeli;li;•uıı yaz;. cuk Esirgt>tn.' Ii:un•.[l).UP~ 
1111~. Dün li "r.cii live ce- dıml:ırda bulunrwııu1' 

_ "'" - s;ı.vgı}•lo l\i'~·. 
ı:a "1:i.llA~ı' le bu mulıaJı:c-' ~ - ""' 

• , 

11.49 20.%S 3.3~ V-.utl 

DiKKAT 

z ra, biçare &damcağızın biç ı ''f ·hı.....ı.. ö ınedin hu::urunda d:ı Solfili.ad- se .. m sııkal ! .. 11 l1 r,.;, v huını 1 
tam&mıyle l:aru olmuştum. Ar.:- ' n!arın IChadet:na.me tevzii Nihayet yukuıy& J:oıui.ser- bir rok sah'+l .. rd c ;k:ı.ıne edn _ 
cam, korltuııç göUoriııi hlç ı;tıni nisanın 27 nci pazar Niy&zinin yanına <;U<ılıp om-la biliri7.. 
kırpmacl:tn hana ba.kıvor ,.e gıi u saat 15 te Beyoğlu Halk· 4ildyete lüzum gö~ vp Sa- .lvıık.atın hu ı;ıö.rlcı-i ilzcrinc 1 

meı:ıın na.k.ııın d.un.-,m:ır.ına ! A,•ncler : 
\r. ı \e !.ıı.l•·p vcç!ıile n.:ıkzıı. Çocuğun halinde r;ıyşıl'~ 
U),.,.ldU. N'.~tic '".ehL ı;ukuf t~ !enalı~ ve ve-!ı..ameti "tlı!f' 
mfmdaı.ı t<.'tki.l;at ·a.pı.lm.:ık ii- Hararet <l'iş:nesi ve _...Y. cVeM .. b••• a elndcrU... yu.ılar 

ve evrak "~.-odllel• adU•~ain ,ı., 1 ı 
.a.ın•a&: v• .Dwnların bybo1m~r .. ı 
- .. ,.,,. "'• "" ..... ıu-• M.b.A 
edllmu. 1 

mut''L~ lıır hiddetle dı§lerini gı- , d 1 • 1.i.haddin komiserin lcr.ızıırw:ıc!& ın::ıhkeme · rw-..: 1,-•• \. nıl-
cırdaUyordu. l"":I :t:Onun a yapı acagından da a""İ -~--'n •.ı.ı.:. • n ' - - -

,_,_ ..... ..,, .. ı -··'- • .. ,_ ............. •UUıA>• ' mak li;.er~ c)ıu·uşaı.a,"' baFka bu·· 
Biıw:uhire ayni ... rin ses - "" •.-~an:ı ........ ur gundeı· ca.vüzüne rr.aruz k- 1

-·-'•• ·"" • ,, • .. - .,.. d ...........,,_ -~ e t.al'k. k::. ıı.r ' •·eli ,., r-~•-
lıe : m ·- e buhmmalan Jbuıı .fBhsiyet nihayet adre!'iri 1-~ dı. '"' 

(Ark.,, var} i gelmlıktedir. ....., _________ , --:· ... --------.J 
Ul'!! cl:iın ıııu • ini Saadetin selrnesinde Doktora k0f

1 

m·'ti.ir l.3.,"1:lmını '.ır;!ıı gör- Çoetık Ewgerneı.Ji 
ip ı.a.ı ;uııe mulı·ı' Nrıe baş- Genel lteTI""-_ 

Ju <b'r f,ilne iallk edildi. --~'lllı--!lllllldll~W•"" 
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Ay it 
1 i a ı t 

1 Her:::-=:=-=:--\ .. ~ gill .. 
Sabah Amerikan 

'~ i ş i ıtere 1 Çocuk Esiroe~e . ~ 
nıhaı zafer· Kurumununfaaily.,fı ~ 
den emin,, m:::~t-J Gena°=! '1 -

ve havalisinden ııotlar 
·: DanişRenızi f{oro,,'ll=: 

rantı ile kıımandanın mü- ı 
umandan mutasarrıf vekili 
neler düşiinüyor·? - Korkunç 
•et: Eıni11 bey. - Kiın kimi 
!.yor? - Al ark inin sevi net. 

-36- -

Ayni n;üşkülat I b" 1 ..... B eş altı gün evvel, ge- ş ~ r ı · ı 
ne bu sütunlarda yazdı- ·------

ğım bir yazıda, Anadoluya git
mek istiven bazı vatandaşların, 
ev Mhipleriyle aralannda mev-
cut kunturatlan yüzünden bir 
çok mU§killiltın talıaddüa ede
cc~ini kaydetmiştim. Hadisatın 
~eyri, bu tahmiui::nin tamamiyle 
doğru olduğunu meydana çı
karnu.ştır. Nitekim bu yüzden 
vukubulan şikayetler her gün. 
artmakta ve bir çok hukuld 1 
meseleler ortaya çıkmaktadır. 
Hel~ yann öi>ür gün göçler 
başladıktan sonra bu gibi ilıti
lafların bir kat daha. artacağı 

Lord Hali/alısın 
müh.im bir nutka 

Nevyork, 16 (a.a.J - Reuter' 
İngiliz Büyük Elçisi Lortl Hali
fax, İngiliz Dili Birliği Kulübün
de dün alqıam verileıı ziyafette 
bir nutuk ııöylemiş ve sözlerine, 
mulrndderatın ağır bir dakika
sında koıı°'tuğunu kaydederek 
baı,lamıştır. 

Lord Ba.llfax 

çelrilmek icabetti. Bu hareketi 1 
yap&rken kayıplar kaydetmekle 
tıın-aber, dilşmana d& ileri hare
ketini pahalıya. ma.l eWk. 

"Vaziyet aslA en
dişeli değildir.,, 

Kmldenizia Amerlkm ııemüt • 
rine açılması gibi tedbirlerl.D. 
büyülı: pnı.ti.lı: kıymetleri var -
dır. 

İnkişaf edeceği tanıda yazl. 
yete karp koymak için iııtikbal
de daha başka tedbirler aıma. 
nın ilrtidannızd& olup olmadı • 
ğııı.ı ııöylemelt bant. düıım-

kesinden verilen maltimata gıı. il 
re son 15 gün içinde kurumuıı. 1 
muhtelif teslalerinde çocuk yu. ;; 
Yasında daJml bakım altında 0:, 
bulwıaıı 22:1 çocuk ~ ol.o 1 
mak Urere ~ QOCUğa muA< 7 
teııt yardmılard& bulwıulmıııı • ~ 
tur. ~ 

Bu arada 1980 çocuğa mı. ! 
giln eili, ve 600 çocuğa her güıı ! 
BJC&k y~lı: temin olunmWJ. 
Kreşte her gün 120 çocuğ& 00,. 
lı:ılara.k 15 gün içınde bunlar& 
4.340 kap süt, mama ve SlCalJ 
,Jelnelı: verilmiştir. 

"~"btna ~una ı 
veya giilün -

• bu gayn tleı e, 
~<'ilan boşa ~ık-1 
.ılisleı e lı:".;lım 
kten Mnra v\iz-
kuman:lanlığa 
.esbit ederken 1 

vetleri kuman-
1 'allinero Cano 

'1\ıı.iyet ~rkfını 
akkat lıükiım~·t 
oulmıuyordu. 

'e<lmi kanaldan 
kumııodanıığa 

"ve! vak'adan 
ve o!dukı;a da 

le mı;himat e.1 
büytik bir t.,.. l 
ınuyordu. Bu
' .hUlı.ilmet~ ı;e-
ıd~ıe ctıncy~ ı 
~rı girt>~ gir _ 
orada ı:örlin~ 

•dlleri bilirler. 
Jiı ki böy!P OJ
'l yerde ınu th i' 
l olacaktır. Bn 
bile büyüyüp 
.ıak i~tidadı~ı 

'n <lA eliı'lden I 
•irt'i k1lmağa 

1 

dam.ı ~m e-

• bütiin iklida- ı 
kamlılı-ına l:o- · 
•e gayret rod~ 1 

bey Iıa d '"l'•i 
. 1 
<ıal icabına in-

er Ü<' La ı!ca b:r 
'ıur f"drr~k vi. 

bir Yaziy~· 
yor mu$uıiıız? 

•l. 
ı .. 

.idip bu ad&ınl 
.elim eUire _ 
y;ne bura:vıı 1 

•ıakkında Yıl- j 
Yİ ııyncıi 'Ve 

nıuydu ı;(;zü _ 

·liğiııı uuıı.ı.n 
•rmaı:ıı..iı r 1 

~ beyın N·ine 
J:•lmeniz ve 

Jırı, niı. 8izi 
't..X'~im. 

'. .ıyorıuu . On 
'11 Rdam dıx!i
'>lisıne teslim 

ö 1 
zleri söyler 

nf Wkilinrltıtı 
'llUVRkht hü

bi ti\?. ('\'Vej 

. M akedonvah 
ıs!~rin.-; t~ _ 

Markinin bu 
~lrr~ bir iyi
... ~emıiye k~r-

,lı ayırlııh!ık 
cuı luı. nı u h i nı 

·nl (·1e !!"<rir -\ 
"" lı a tt~ i~-

11171 <•lıı ·"iliş 1 
'n •-Orak; bir 

. ldioiz gJnyor 

n iltifatı~ ku 
l'İra7 ronra 1 

sini öirenir 

lı:ni iıı.de <'tti-

iniv, bakayım. 
ır Emin beyi 
'~ı?.. B•ıı ge-' 
·! ::lııvar duy
•ın F.ınin IY>
ıa \'uku bul
larak bu ka-

la. Yaka tnı 

k şüphesizdir. Ve eğer bu derde 
ur~aracağmı aıılıyara.k reki bir ııratik ve esa&lı bir hal c:ıre:ııi bu 

Son gilnlerde, deınift;ir, Bal
kan !arda ve şimali Af tik ada vu
kua gelen hidiselerin ağır ak
aillAınellerini azımaamakla. bir 

Gene bu müddet zarfında ku. 
nımun polikliniğinde 4.75 hası. 
çocuk ile 85 annenin ve dişlıa. 
kım evinde da t07 ;ocuğun te
davileri yapılmııı. 37 çocuğa 125 
lira para yardınunda bulunul -
duğu gibi muhtelif ltiiyleııı.t 
}rjmsesjı luı.lmış altı yavru daı 
çoculı: yuvaııuıa. almmıutır. 

gülu.ş ve bakışla: luıll!lazaa bir ÇQk nalı.o§ hldl-
.- Aına.n kume.nd-ıııım dedi! selerin vukuu tabiidir. 

Lord Halltax, lıugtlnlert 
HDünyama gördüğü en karıı.nlılt 
günler, ,olaralı: ta.wif ettikte. Hı ç bu kad:::r beceriksiz mi) im Bizce bu derdin kökünden 

b<~ı! ! ~ü~aviriııizı. çok tedbirbiz izaleai, ancak ev sahibi ile kirar §ey kannılmu. 
Bugilnkü vaziyet endişeden 

hali olmamakla beraber, vaziye
tin tutulamıya.ca.ğını lllUJmalr 
için hiç bir sebep meYeut değil
dir. İnsan ve malzeme takviye
leri, dalgalar halinde, durmadan 
bil harp sahnesine oitmdrtedir. 
Kızıldenizl Amerikan gemileri -
ne açan B. Ruzvelt'in .ııon here
keti, bitta.bl buna y&rdı.n etmit
tir. 

~yı. bitir-
te.akkı buyuruyc'"Sunuz galibıı. cı arasında mün'akit kunturat- Lord Hali!ax, ni!ıai afer hak-

- Hayır eatağfinıllah. Iaruı feshedilebilecE:ği prensipi- kındaki tam itimadını bir kere 
- 'l'e)ICkkür eJer·m kuman - ni kabul etmekle kabildir. daha teyid etmit ve sözlerine 

dan!.. B~n böyle '~ık'alnra nıey- Eııaııen harp feliiketinin bi- ,ı;y1e devam eylemiştir : 

- Aınerlkahların dllnj'3da 
hllrriyetin ölmemesini temin içia 
uiınkAr bir tarzda. bizim ıar.. 
fnnıroa 1• almış olduğu hak
kındaki yeni emareleri, İngills 
milletinin ııaaıl bir hiseiyatl& 
görmekte llMuğunu ııizlere u.-

Muğlada iktisadi 
hareketler 

dan vcnnemck hn l<i daha zi-
YRde tedbir ve temki~ ile '- -'let- ze de çatması. ihtimali karşı - Amerika Birleşik Devletlerini 

""' ımıda alınan bu tedbirin bir ıne:;e k ~ wnniş bulunuyo- faydaaı d& ahşap mahallelerde "8 Brit&ny& commonwealth'ini 
~m. Ilu l'ilrkU de hunun için t halkın, ,,. • .,.,_ b" 1 yaratmış olan ayn.i zı1ıniyet ve 
ıa c ctmi;;tinı. Zir• onu iade o uran ..._.,. ına ıı.rda 

Muğla, 16 (t..t..) - VDtyeö- ' 
mlıı dahilindeki onaıı.nlanla 
15.880 metre milc.3.bl lr.ereste ~ 
lenmektedir. Bundan başka 
Köyce~ ormıınlarındıı.n mü
hiuı bir kısım da DeYiet Demir• 
yolları için travena imaHııe tah
sis edilmiştir_ 

lme(l:k • ~ oturmakta. olup ta Ana.doluya. ayni hürriyet aşkı, hakiki can-
" ' Çe Emin l.ıey meselesini gitmeleri üzerine boşalacak o- blıklannı muhafr.z& ettiği müd-halletmiyeceğini söyliyen ınu- lan evlere •··ınabilmelerinı' te-
tasarrıt \'e' ·ı· · b """ de•~. Nazi. sistemi. '"bt idi bir '" uu u surcUe malı: mindir. Şu halde kunturatlann """" •- Lord Ha.lifax. ıı!bMriDe d&

vaı:nla demf.9tir ld : 

)atabjlmelı: iılt.erdim. 

!>adımıza iırale edebilirim. fcshi neticesinde ki.gir bina sa- '8)'e mağlfıp olamu. 
J{ umandan vn •iyeli kavra. - 1 · 1 B&Ilauılan ve şiınalt Afrika.. Hitler, lejyonlannı, elde ed&

bileceklerl muvatfakı yetler her 
ne olursa olsun. harbi kazandı
rabilecek yegine zafer olan ln

• gilteın özerine zaferi alamıya.

caiı mınta.kalara g&ıdennek 
·-ooııriyetinde hlmlfl-ır-

~w ..... ~~ 

Ama.agada haşa
ratla mücadele 

tnı1'tı. Fakat bir "andan da kız- ııp erinin herhangi bir zarara 
ıuıştı. ' uğraıruılan varit değildir. Boş yı, hakikatte olduldan gibi al

kıı.lmaları melhuz bir kısım alı- malı: llzımdır. Eunlar, harp tal>-
- Pakat Maı-ki eledi. Bu mu- ııap evlc~e gelince, e3asen bir 

t!\."~'.°" r. \";kili için: "Gençtir, harp vukuunda bunların tab - J.osunda siy&h lekelerdir. Yıı.
! ~lı~.,ı.z.1ır. İstenildiği gihi !iye ettirilmeleri icap edeceiin- goelavyaya, ııeferiııerllfini ta.
ı· ·~ <.'dilehiliı·,, diyordunuz am- den, ev sahipleri gene a.yn.i va- mımJamıufan ve ~ Yugı..
rcıa .bakınız asıl o bi•J istediği ziyette kalacaklardır. lav hUldllııetinin mu' et mu-

Amuy&, 16 (a.a.) - V111y&
tlmizde meıı:nıa.ta arar vereıı. 
h&stalık ,,. h~tl& bu -
esaslı bir mücadele ~. 
Domın, fare, mildiyo, külleme 
ve ııeftali ağaçlannd& görülea 
hutalılı: .,. Iwıere zuarlannıa 
önüne pçi)meei için Zirıı.at MU
dürlüğtince )'&pılını• olan mil.ca
delede dört ay içinde 700 dı>
mııa öldürillnı üş, 15 bin dönüm 
erazi faredmı teınizlemııi'J, bıı.t 
ve şefta.li ağaçb.rının i!Açlan
ması için de muhtelif mıntaka.
lardan elı:il*r fıı.a.liyeıtte bulun
mııştur. 

Diğer taraftan bu yıl mınta.· 
k@mıul& 120.000 kilo sığia \"" ·Tı -istihsal edileceli kuvvetle fu.··ut 
edilmektedir-

gıb ıclaı~ c-<l iyor. Her ihtimali ihtimamla göıı V&fakat etmediği IWl kurmay-
Marki l',lilünısedi : • önünde bulundn~- h"'--~-etı-' } da --n 

Haqı haııırlıklan lıahabıde 
İngiltere &leyhhıe munzene, 
anc&lc şimdi dUzelm'.lfe başla -
1D.19br. İngiliz ha.va kuYVC!tlerl, 
blmdu hıı.ttl bir kaç &Y evvel
kile dalmıı. kıyas edilemiyecelı: 
kudrette bir alettir ve sizlerin 
prdımınızlı, Hltlere yaptıkları
• hatti fa z'e mıe iade edecek 
hale gelmektedir. 

Müteahhidlerin 
nazan dikkatine 

Nafia V ıMıdle1Md- : 

-- UAwn ar aramn gocvpcderiıı ne-
. - Biliı.kis kumaııd:\nım. O bi- miı;in bu vazi·~.. düzeltecek ' , ..., . .r- ticeler 'ftrebilm 1 wl-. eYVel 
.ını "ıınit.<lı- adeta bir ovunea.k- tedbiri de Gtir'atıe ittihaz et- hlk:um ediJm'-+ir. 
tır. İsbatını da görecekHiniz. mesiııi beldorbı. ..,. 

. Caao Alekza.ndro itiraz eder Al. c. SARAÇOCLU Yuıwıistana TO Yugoslavya.-
bir ~kilde el Ve ba~ harelrtlerl vvvvvvvvvvwvvw .... ..,,,.>/V'~ ya yardım için, bile bile Şimali 
yaptı· · Afrlkada.ki kuvvetleriınw azalt 

Elcai.ltnıe,re çık.anlan her if 
için, münaltaaya. iştirlk etmek 
istiyenlere Nalla VelciUeti tara
fından verilen ebliyebtameler 
yalnız 0 u,e m• h91w olmalı: ve 
bir defa kııUanınalı: üzse kıy
meti olan bir veııikadır-

:-- Yıınılıyorsunıı• yine ba.y ikram ive kazanan tık. Bunun ro...ıc1«1n1 ııet iyi bi 
nıü~vır ! Bu gen~ adam bizimle I liyordu1ı:. l'akat '* ııeet mütU.: 
fı.'let.ıl alay odiyor. Emin bevdeıı E • tah 'il • tikleri yardnnaııı bU'aJan • 
koıkup ç~kindiğimizi hisİiede- rganı y~ Brl annetmiıı bulunuyor,fuk. ::,~ 
' " k hu adaıuı elınde koz o!·-1- tice Libyad& --' --"~ Alman lı:orsaıdarımıa ftl'dir -

dlği kayıplar, çok yıı.nş faz • 
Wamnaktadır ve harbin biday&
~ beri deniMelti mücadel& 
ilin tarihi, deniıı lı:udretinin kıy
metinin ezelmadığım Ye nihay&
tinde nazi mabeıdlnin direkleri
ni yıkarak esas nılll oyıı.ıyıwa
ğını glletermektedlr. 

l "'""' Ankara, 16 (a.a.) - Maliye ' _ "~ _..,.,.u~·• :ull~uııyor. Bir taraftan onu bize - Mıntaka1111:rda ipek bllcekd.li
ği işleri de inkişafa ~lamıştır. 
Muhtaç yetiştiricilere pa1'&81.11 
böcek tohumu tevzi olunm1$ır. 

B&zı mll-'erin bir iş içi• 
ve bir defaya. mıUı.su• olmak ü
zere verilen bu ehliyet ,,...ı1ı:ası. 
ııı daimi bir ehliyetname gıôi VW 
rekU.m mahiyetinde kuJ!aımuık
ta olduklan g6rtllmektedir. Bu 
vesikalıı.r ebiltmeye çıkanlan 
itin mahiyetine ~ Y'.'ril~iğt : 
ve hiç bir zaman d&imf m&lıiye
tinde olma.dığı huawıu alilkadar
laı1n malilmu olm&lı: üzere illıı 
olunur. 

t~lı~ ctm.,yi ı;~ciktirıuek için VcWeti ve Türkiye Cumhuri- -ikramiye v-;; 8 iıı.ci amarti k~ 
~ır &ürU maniler icad ediyor bir yet Merkeıı Baıılta&uı<l.an : desinde : 

11:;at't&u le.Jim etmeyi t·ad~e- İkramiyeli yllzdc 5 faiııli 1933 97412 30.000, 31282, 15.000, 
~r. blr.e her ıırzusunu yıq>tın - Erpni istikran tahvillerinin bu 49914 3.000, 1125\tt 1.000, 191. Yine 'ril•,etimiır. muhta.ç çif

çilerine bu yıl 300 ton tohumluk 
tevzi olunmuıı ve mühim mik
tarda yaııl* toblfm verilmiı;ıtir_ 

gün l.ıı·~ /HU1 mba U il7 3.000, 21402 908, 53704 909. 
Ha~ki . hu ıo<irleri duvaı da _ - " .., .._~ Ç&l'f& - mer- 138923 909 118226 909, 18.'.!SM 

r.~u. fıkıı ka.rı~tı. Onııu'rıa mi<l~- kez B&nklUll binasında Mo.liyo ll09, ıClllOOIİ 990ll • 
~ b1ubvıdı. "E'ilhakilta kıınıaudıı.ıı Vek8.Jeti, Vcrk-ez Ba.n~aoı ve Ve aynca 289 nuıııarayt. 40 

Y. ~ ~ü~iinnıek\ie haklı idi. tır diğer batık&lar mUmeasillerilo ar lira ikramiye, T.2M numanıte il~_ guııde!lberi ınutasarnf ve- noter buır:urundıı yapılan 16 ncı ya. da amorti isabet etmiştir. 
. 11 •nın bu <•YalaıJ>a siyaseti son-

~vell:lıı sahil muhafa.sa 
n.purlannııı devri gibi hare -
ketlerinin ve kullanıbrııyan yıı.
ba.ncı gemilerin kullanı]mgm ve 

Bu sene ekilen saha. geçen seo 
neye naza.nuı yUır.de 15 nisbetin
de fazladır. 

ı a ll<'ı- Cır..atta: 

. :-:" ~en karı~nıanı. Ya bu dı>
~..nıı Y&pa.rsmız; yahut Emin 
Y~ \"t\Y. goçerı<lniz. 

1 
D"""ea c.ruı Al il!ltl . . ı . eksandronun 

_ . l't"lnı tıunanııle temin eden 
aı_'kfır ve kat'i birer müeyyide 
idı. Buna nığmen birdenbire 
~ıma~danın fikrini kllbtıl elmek 
t, dogu o!•m' l\Diı. Bu takdirde 
~~·-diıı.i!ıi~ ~lyıu<:f müşavirlik 

ym ti tlil."<>CekU. Bıınuıı için: 
- Tamıunile Ye doğrudnıı 

d~ğruy~- höy!e fikri ks.bul edc
ınıy~gur. kunıanda.n cenapla ~ 
rı. Mun,ni"ıh mutasarrıf vekili
niıı bize karşı Emin ~yi eHndl' 
bir tehdit mahiyetinde. tuttuğu 
ınulıakkllktır. Çünkii bu ııah»i
yet nıemk-kctte ~ok mühim rol 
oynamakta.dır. Daimi enr.ümen 
8.J';a.~ 1 olarak halka ve "ehre mU
~<ıır oldufu karlar ondan daha 
~'Y~de bliyük bir tesir ve Jnıv-1 
vet! de elindfki matbaa ve gau--1 
te;;ı. Jrr. Nihayet en mühim ola •1 
r.a.k ve hilh""8 blıim zaviye _ I 
nur.den ~ Nk diı..kate alınacak 
olan bir va>ırı daha varJır ki siz. 
de b,ınu duyuna eminim ki şiın
dı~·~ hı1ıır .,-erdiğiniz Pheımni _' 
yet.ı !:at kat arttıracak~ıruz 1 

Kuına.ııdıının merakı bil .. _ I 
Y?rdl:. Mı;rkinin sözll uzatıı~k 
böyJ~ ıncı·ak v~rid tarzda anlat
nıa•ındaki f..""Y~ ele bu idi Yine 
ba ll t•>Jt.ıJ'a dururn . k 
ıııa l - sayınca u-

ııc an tel -ıa soı-dıı: 
- NC'Hir h·u f..ıfa.tı? 

r~t hıaifü aleyhtarlığı ile şöb_I 
el kazanınış olan ve Alman 
~ tluğu ile nıemlel:cti hu ur.ıu;1 lıarh(o aürükliyeo 1ttihad ve 

n'.'bi.~k~ fırkasının Antalvadaki 
·: eı~ın umu-r.I 1'fi.tibid" y 
nı cıı ıı . , • ır. a-
l erı ge.en ve <'n faal bu 
uuııan sahibi sal.lbiyet bir rUJc: 

n . 1 

K umandaııı bır düşüncedir al 
l'lllRtı . -

- Öyle i~ .. Bu adamı ~imdi
ye ~adar b:ı~ı boş bırakışımız 
aynı!e hatadır. 

:-: B<.ındenizin bu kadar 1,.,.,. r 
~ışımdcki marnı nedir ya efon
ımlz! .. Fa.kat ?.atıiıliniz her ele f R;'llnda bir lıll.diee çıkarnıamak
ıgımız için mini oluyordunuz. 

(Ar!<aıt voır) l .... ~ ·- ~ ·. ~ .. 

Düııman ise eıa.n kemal - • lı:u kararttığı emada aradaki 
ıı e b 11. t ve şiddetle muhan • N y A A R B m<ıSafe 12000 y&rdaya indiril-beden fuiğ o!mıı.clığıuclan kap - u . di- (Nllrcuberg) kıç t.oplarile 
tan (Lylıs) kısa menide giril • ateşe başladı. (Kent) in 6 pus-
mesi işaretini verdi Mesafe luklan düşmana henilır. vastl 
derakap 8000 yardaya inip olamadığı halde dl1ıµnan mer-
(lCorn Vol) (Lidit) humbara.. , 

1 
milerl İngiliz kruvazörilrıihı ü-

1 • be ı .11 Bwı .. _ • zerinden ıışıyordlL Hatta on 
~';:.,~~~ ic::u1;m. ~-= ( Y E N i S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S i Y A S l T E F R 1 -' A S 1 dakika sonra !Kent) ateş eder 
ııefinesindcn kurtulmus olan bir L------------------------------------ ken de humbaralı>cın daha ye-

~~it ~=:ar:~°u~e~: tla" ntı·k Meydan Muharebesı· ~~e~if~:kgi~~~.::sei~t 
korkpııç ~ilde can telefatını peyda etti~deıı a.te' kontrolil 
intaç eylediğini ııöylemiştir. kesbi müşkU!At ettiği ~ibi son 
Sefill.8 simsiyah du:mandaıı prova dinığbıirı. dewilmem.İf Va zan . mil k:War cmup cihetinde va.ki derece zorlanan makinelerin ro- ""' "'"""= ..... _, ''""'"""' - - r . J - ......... "'™"""" h.... - • i d d.' 1 i ne gelmişti; ortalık humbara• ca.sına dalgalanıyordu.. İngi -~ hadlsedeo. ht.berJ:ı.r olur olmaıı ihtizaz yüzünden tıqıni mesafe 
lann alevle.rile mestur idi; 1ıı.- lizler için ne yapıı.ct.kların& ~ ço•• rçı• ı (Dresden) ile (Nürenberg) i Aletleri de bir faide temin ede-
gillzlerin her salvosu isabet e- r&r vermek müı;kUI idi. (Leıp- ta.kip edebihnek için mevkii se- miyordu. 
diyordu. Derakap yangın her ır.ig) sathı bahirde elf.n hare- fine eormuş ise de kruvaz.örlet' (Nüreııberg) iıı.nipnı çok iyi 
tatafı eardı. Fakat (Leipzig) ket etmekte olup 'lıelki bir tor- 84 bu kadar devirlerden ve kan - idi ; fakıtt t:ık.lbin bu safhasın-
elan ateşe devam ediyor, hasım pido endalrt ederdi_ Binaena- f1lı: seyirden sonra ka.t'I bir da humbaralan (Kent) in etra-

- lıın da "·--'ne aleddevam y.·'-- leyh kaptan (Lyiıa) _,.,m sa.- J& atıJmııı olan Almanlan top- mevki ira.e8İllıe muktedir ol&- fına sık sık düşmekle beraber 
laşıyorı:dı'. Saat 6.36 da 'h- at beklediüteıı sonra b";men- !arlar iken bilsbütiin bordası maınışlardır. Bundan başka ancak bir tane isabet vaki ol
giliz gemileri telsizle (Şam- zilden işini bitirmek Jinnı ol- tlstüne yatıp yıı.vaşça denizin her iki sefincde dahi menni ya- m.u.ştu. (Kent) ise. ıı.U.. kon -
Horst) ile (Gna.~.eı;avl ın bat- duğun-ı karar ver-di. Saat 7.50 dibine indi (Saat 9.23). rası mevcut olup gerek mü • trolündeki mti*lı.ülata rağmen, 
tıklan ha.berini aldı.klan esnada de her iki İngiliz l!Rınesi de tek lmdat ve tahlis bnsusunda himmat ve gerek kömürleri a· muahharen anlaı;ıldığı veçhile 

eııa.t 71 25 arda d''-'- rar a~e ba.şladılar. Düşman alirat ve faaliyet gösterilmiş ve zalmış olduğundan gidecekleri hasıı::ma iki humbara isabet 
~üştü8 ve cfrorny voıfa tek;;;. cevap vennedi. Mnahharan an- eııya bir çok Almanların atla- ciheti bilseler de takibe giriŞ&- ettirmiş idL Bımla.rdan biri su 
biitün iskele alabanda ateşini la.ı;ıldığı veçhile sefine müret- dığı görülmüş olmakla bera - cek halde dC'ğildiler. Zate!l kesimi altında kıç d\imen ma
düşmanına tevcih edecek •·azi- tebatı eon mermilerini de at - ber canlı olara.k ancak beş za. (Kent) ile (Nürenberg) den bir kinesi bölmesine nüfuz edip 
yette bulunduğund!Ul en büyük tıkt'UI 80Dh deniz musluklarını bitle on üç asker kurtarılabil - haber vennek te mümkün d&- bir kişiden maada bütün orada 
b.asara.tı iras ediyor ve yer yer açmışlar ve sağ kalan vüz elli mişti. Mevcut olan son derece ğilcti; bunlar arkadaşlamıdıın olanları itlil etmişti. 
yangınlar çıkanyordu. o hal- Jruıi başı ve kıçı kaplamış alev- keskin soğuk ve dalgalı denis ayrıldıktan sonra gözden kay- Biraz sonra İngiliz kruva _ 
deki (Leipzig) bas;taıı vı: kıçtan !er nra'!ında teknenin bel kıs- diğerlerinin işini bitirdi. Telef bolduklan gibi telsizle vaki o- zörü işin dll•.<'lmeı!te başlftdığını 
alevler içinde kaldı. Bu sef"ıne- mına güverteye toplanıp kur- olanlar meyanında (Leipzig) in lan çağırmalara da (Kent) dcıı anladı; çünlı:tt hasmına süratle 
ııin ateıı şimdi son ntfffier tarılmağa muntazır bulunmllfj- ~i aüvıırisi de vardı ve bu zat bir haber alınamamıştı. yakiaşıyortlu; hakikat ljU idi 
h alinde vukua geliyor, fakat e- !ardı. Binaenaleyh son ateş yaralanmamış ve son ana laı.- Llıkin, fa.zla muvaffakiyet ki: (Nürenberg) in kazanları 
lln muharebe de devam eyli • münasıebetile pek mü'hi • tele- dar maiyetini leşçi ve te:;vik ümidi olmamo.kla beraber, Krot çok fena. olduğundan firar.e~
yordu_ Hasınılan her an daha fııt vukua. gelmişti. Anrak bu etm0kte bulunmuş o!duguna için e!ldiııeye de mııhal yoktu. mek gayretiyle bunlardıuı ikı
ziyade yaklaştıkça onlara isa.- esna.da Afınanl:ı.r yeşil 7iy& yak- raihnen kurtarılması mü111kün Zaten biiratsizliği maUlm olan sini patlatmıştı. 
betler de vukua getirmekte mağa muvaffak olduklarından olmamış ve yiğitçe. pervasızca. (Kent) düşmandan yedi mil Blııaenaleyh a ü r a t i 19 
idi. Ancak saat yediyi geçer _ İngiliz gemileri bunu teslim i- muharebesine lj&bit olanlar o- kadar geride bulunduğu gibi mile tenezzül etmiş bulıınuyoc
ken, yani (Glascow) un illı: ııareti addederek ates kestiler nuıı öHim'.lııden çok mütee83if zabian ve efradı da yedi saat du. Artık (Kent) çok çabuk 
mermiyi atmasından tam dört ve tevakkul eylediler; fakat mü kalmışlardır. lnp;iliz kruvazör- rniilemadiyen folspit eeyr<'t - yaklaıımakta olduıfundan bir 
saat sonra idi ki: (Lei!'Zig) d8 teakiben başka alamet göriil - !erine gelince, dii.ş:nanm. ~ok mek neticesi olarak bitip bir çeyrek saat i'.i~~ .muhare~ -
son n:ıermisini attı. mediği cihetle İngilizler ağır uzayan mukavemetin" ragmen halde icliler. Fakat i(' böyle bir nin g-ayri kabılı ırtinap olduğu 

Baıı~ hiç bir sefine bu de- ağır ve torpidodan tahaffuz e- ?.ayı:ıt ye hasar_atlan ehe~mı - takibe dav&Illllca makine mü- a.nl~ ve S. 5.45 de (Nüren
rece faik kuvvete (Leipzig) den decek suretle (Leipzig) in kıç :!'.etsız ıdi. Gemıler ebemmıyet- rettebatı ldet! muci?.evt bir berg)) kemali cüretle g kerte 
kahraman~ muharebe ede _ tarafına yo.klnştılar. Saat do- lı surette rnlınedar olma.mı~ - gayret g~rerek gemiyi kud- iskeleye dönerek bordasını has
ı:ııezdi. :tki İnıt,iliz krı~vazörü kuza çeyrek kala filikaların !ardı . Her ne kadar (Korn retinin fevkinde bir sliratle mına tevcih eyiedi. Kesif su _ 
diİ.\jrnantıı lcs!im olup 0'nıadı - suya atılmaeı emrolundu· kap- Vol) e on ~ekiz isabet vaki ol- seyrettirmişlerdi. Ocaklara s&- rette yağan yağmur ortabğı 
ğıru an!a,,,:ılc üzere yaklaştık - tan (Lyus) da Alınan kruva- IX!Uş ve iskeleve. d~irru bir me- finenin bütün ahşap aksamı da sllratle karartmakta olduğun -
la.rı zaman onu bir harabe har z.öı üne, efradı kurtarmak ü- yıl ~e haRıl ctn,ı• ıse de hayat atılmak suretile (Kent) e asli dan (Kent) snvariai kap~ 
!inde buldular. Her iki baca.si- zere filika -.!)nderdiğini iş&- zayıat..ı :,•oktu. (Glascow) an - na'l olnmadııh bir sürat veril - (A!en) bn meydan okum!lga 
le berabPr ana direk de devri- retle bildirdt Gemiden yine bir cıı.1< i!'i iı;:ıb<'k hedef olup za - miş. ifadelerine nazaran 25 mil memnuniyetle icabet etmişti. 
lip gitmi.«ti. Ana direk iskaça,. cevap alınamadı ve artık tek- yiatı bir maktul ve dörl mcc - siiı atle seyrolunmuştu. Bir saat Kaptan 0 esnada bir ıı~n men 
~ından kıç tarafa ve yine ora- ne bir alev ve duman küUesı nıhtan ibaretti. kad.:ı.r gemi bu halde har&- .zil muharebel!li ~emıyordıL 
dan başa kadar her tarafı alev- halinde iakele tarafına iyice Son hB<lise (Gnayzenav) ın ket edip saat beşte semayı bu-
ler sarmış ise de bandırası el1n yatmışb. ve İngiliz lllikalan su- garkolduğu nolctadan 70 ilii 80 !utlar kapladığı ve ratip sis uf- ( .A.rkııun uor J. 
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Molla, yimı.i otuz ıı.dım uç
tuktan sonra, birdcnbıre çap- 122 
r:ı.?.d:ı.n sıynlarak Adalıyı gırt- Adalı, y:ık:ılanı.lıtuıı gorunce 
!akladığı göruldü. =lamp ka.Ikı:ııağa hamle etti. 

Molla, do .e:ııylc kazık gi- Ve dllının b:r el ense kispet 
bi olduğu yere çakıldı. Ve h:ıs· kısnııg; :ı lutllljUlla olıemmi

' mını gırtWtl:ı.yarak dikilmişti. yet vermedi. 
Mol.1= bn derece kolaylık· . Lilki.ı yavtı,,~ ikinci hamle 

la ınyrılıp çaprazdan kiırtul - ile kıç QstiL:ıc ocurımca Molla= SC'Jiı'cileri harc~c gctil' • nın pençe kuvvetinin ne dernek 
ıııişti. Ba~tıl::ır: olduğunu anladı.. ı 

- Aferin .Molla!. . Molla, lx çocuk jjibi tok 
Adah Hıı.lfi, daha ilk çapraz. ile Adalıyı çekip kıç Ustüııe 

aa Mollarun bu seferki kuvve- oturtuvermişti. 
_Uni de dencmi~ oldu. Öyle ko- Molla, istediği ve Ml:rcsin ka· 
lay kol:ı.y ha.=ru istediği ta· narası geldiği ııaıı:ıan hruıı:mla
rafa çekcıniy=ğini e.nladı. rının iki clirh.rulik yerlerini lJıı.. 

Jiclc, Ad.ılının bir el ense ve lup iı::ıreket etmeırini bilen ma· 
iç tırpa:niy'le burnunun yere hir bir pehlivandı. 
vurrıı..' onıı Sıı.nşıı.bıın gUre • Molla, hwmıını cızı;me alır al 
!finln -:.o ,pa!ı:ı.lıya nml olaca· maz, mc,şhur ıµJd."iinı:esini A- ı 
ğını göstermi§ti • dalıya vurJ:.ı. 

itııtiyar ~. kazanın blr Fı:kat, A<hlını:ı kispet kas-
kôşesinc yas1n , Mollanm çok dar ve altta olduğu 
oob.'.w da yanmda olduğu hal-ı cihetle karın da kispet kasna • 
de oturuyordu. ğı= üzerine katlıı.ııııııı.k da • 

Moll.wm tırpam, babaı;ını i yandığından kımteyi alıxıak gliç 
ım mı;şt.ı. :duğa ,.erden ol u. 1 

;;i i bir h ı-eket ya.pıı • Adah, §alu 'kolaycacık sök-
rak oosl~: miiştil. Molla, Adıı.lıya şak • 

-Aferin Molla.!, ·üntcsi alıımıyıı.c:ığıru anlayın-
Cazgır dı, dayanamum~ştı : ca ııarınaya g'çt.i. Ve hıı.smım 
- Ôilt:el, gii~.el be ağ11m'!, l Uııtcledı. Ro Adalıyı hava
U !l, ~pn.z myrıhnaaı fev· !andırarak ıı.şınp kü.nteden a-

kalade m::ıltlrane idi. Ada.!ı gi- tacaktı. 
bi yüz otuz okl;Alık devden öy- Adalı, ilk evveli 'Mt'.nanın klln 
le çap= eıyırın duncrek gırt- Uııino ehanımiyet vcrmeıııiV'..J • J 

~ d~~ bet' ba.b:ıyıg ·ıı ı Çilrıkli Adalı gibi bir pehlivanın 
Güreş 7.ebir gibi devam c<&- dınpk:ıJ&:alarım dağı~k ~'.'111=

yot'du Mollan•n dıt.ha sakin ol- •. . ~ak ko :!-'. ~ır ış dc-
d • · .. rül.. d Adalı h ıı- g li, ı:ıom Molla gıbi hıı:ıımm-
ugı.ı f;O uyor u. - ' a: <dan altin?Ş okka ilt bir--'"'-

ınını scn:caık'tınek ve ·ntmak .. . .,........ · · . ., ____ ,. s~alı soU· el vamn b~yle bır •-eketc teves-
ıçın m~ı.cw:ı.wyen ...,, ııill etmesi delilik olurdu. 
enseler vuınp 4nt"U:yCrdn. ... n. k·'· ' . .......~·ıa 

Bic• ar.Uık Adalı.run tekrar 111.. IMOuu, u;ı.cyı -s yınca 
1ı:ı bi~ ".' raza !!'ird:ği görlildil. yavaş vııvıı<ı s::rmayı boşalt • ı 

AY L. 
ı::ı ğa ve aarınr.cla b:..lnnan sol 
ay . .;uıa destek'encrek hasmım 
1.csıncJc ba.şladı. Adalı dcr;r.U 
vaziyeti k::t\-radı. f;aıta de ,il, 
Molla. kcsecc ""· Zelı;r gibı lmv
vctli idi, Hemen b•rnım çare -1 

sine düştü. 
Ve, sel ayağını lhll.m.ıa ki 

ayai;ı içine destekleyerek dö
nüp Mollanın p çıısınJ:ın y~ ı~
tı. V c zorla cid do;;;rularalt va-' 
ziyete haıöm oldu. :;oimtli, Mu!· 
l:ı küııtede, Adalı paı;ada idi. 

Fakat, Molla. kümeyi tırillt- 1 
mıyordu, hasmım ke.;mcğc ç:ılı
Şlyordu. Mücadele çok çctin ol
du. 1 

Nihayet, Adıılı tek pa.ça doğ
ruldu. K:ınt ;;i sö!.Lü.. • akat, 
Molla da lı=mı tek paça 
kapır.ıştı. 1 

lki pehlivan birden doğrul
muş, !ikin paçaları elde idi. Pa
ça, pıı~aya gcl!!n iki hrı;mn bi· 
rer bud;mıa ile paçalarını kur- 1 

tardılar. Ve, ayağına d~eırclı: 1ı j!Jrtls.!< gırtlağa geldiler. 
~. tekrar ayağı. intikal 

etmiş oldu. Fakat, bütün bu 
hareketlerde Yollanın daha! 
mahir bir gılrcşçi olduğu g<i
rülüyordu. 

Çünkü, gilreşi daha ziya.de 
Molla yapıyordu. Adalının 0-
yunl suya dü,'!\lyordu. 

.Ad•lmın, Mollanın sakkün· 
taııinden, künteııinden ve ııarına
sından lrurtıılınası yabana a.tı
la:m&zdı. O da fevkalade maha• 
retler gfutermişti. Lakin Mol
lanin kıVralı güreı,i ve üstsda
ne 1.areketleri aşikar bir aurct
tc lıerlccsi teshir etmiş bulunıı
yorılo. 

1!ti pehlivan, tclaar ayakta 
lar. (Ar t;ar) 

... w b ••• 

~~~~er de llollıı alroış cura •

1 
=si 

Adalının gözleri ııJw;ok <0a 11_;:::::::-

kıyordu. Mollayı öyle sım.1ıkı lim-------------------toparlamı~tı ld, bu sefer hnk· 

kınd:ın ~elmcğc ::Jıdettiği y\iW·· k t 8 p ff ç t nün ba1larmd2n belli idi. 
'.A H , b~ alabildi• 

gine silrdü. akat, bir tilriil 
rı 

~geti yetştircmly<lfdll. 
Eğ€r ~engeli yctljjtlnniş ol

Mollaıını SU" 
tı . kalı JYlll'l!l ntrdu. 

Faknt, Yolla ı;ok alıirano 
blr sU1'61: • • dlU'C cdi 
yordu. Nihayet Adalım• koddu 
ğu bir kere daha bııııma gclı:ı&İŞ 
oldn. 

Molla, biı· andu şiııışck ııüru
tjylc çaprazdan fllyı·ılarak has
mmm öııllnc lılr kirııi gibi w., 
:&illilp oturuvcrdl. 

Adalı hızım ıılaı:ı:ı:ıdı. Önün 
(le gtıırup mlHfu. teşkil eden 
basmma çarparak bıı.hklayıp 
dört clle l.:!olJ:uuJı önüne düş·· 
tll. 

Faka!., bütıin bu hn.rclictıcr 
gJıırlren lJol!ın.n hasının yü
rcğlııe lmni~. Z ıallı ad:ır,,, 
oğlu .Adalının r,:ıpraz.iylc u· 
tarken olduğu yerde hop lıop 
oturup kallı.ıyordu. ı 

Ve iki<lc hirde' ı ı' ! 
-Aman Moll;ı!. 

ikkııt et ofrlum ! .. 
-Allalum sakla Mollayı!. 
'Diye söyleniyordu. Cazgu-, 

ıı::ılı:iruli, l!.ol!:mın ne yapıp ya
pıp ç:ıprazdan kurlulaca 'hna 
~iydi. 

lattii, bir aralık Mollaııın 
b:ı:ıın:ı dönerek: 
- Bey !ıaba, s:iliırb ot. 
D=Işti. :uouaruıı babası: 
- .iliLınlJc değil usta! .. 
- SawJı ol. ıuolfa aı:;ırtrr o 

JlU! •• 
?Di;·e llfı kesmi:ti. Haki :ı • 

tıJ11 de :ı.ıo · , fevkalade mahi - ı 
ranc bir dönıiş ":C syrılışla ya
Jı.a:mn sıyırmıştı. 
U~~ de Aclah dört elli ala· 

rak hazırcacık ön!ioe dilşmüş
tü. A ah, d·' r düşmez to
parlanıp kaçm:ik . di. 

Fakat, Yolla oldu , yerden 
lturt • aş bir yay gı i !ırl .. 
D'5iml h 1D 'kiapet kamı1-
ğıodan ~'apıştı. 

~~--.... ----...... -....... 

hakk 
Resimli ba.h ·r mJsabaka

m.wn 6Ull pilrçaıam evvel
ce ncşrcdek hitama ermi:ı 
bulunmaktadır. Şimdi eliniz· 
de buluna11 40 p:ırı;ayı yanya
na .gctirereiı heyeti umumi • 
yesiııtlcn tek bb: resim vilcu
de getirecek ve bu.nn nisan 
sonwıa l<::ıJar ı;ar.etemi:o: 
"müs:ıbaka memurluğu., ad
resine göne! ~kzjn:z. Bn -
rıu doğru olarnk y~ilen 
50'l okuyucum= Hstı-~inl ev
velce neşretti ·~miz kıymetli 
hediyeleri tak ·m cdecı:o.fu. 

Gal iasaragla Kabataş 1-1 
Berabere k a· l d ı la r 

::uırif Mildiirr «Un ün tertip) 
etliği meJıtepıer aı'ajjl futbol 
maçlarına dün Galıı!lısaray!a 
Kabataş liııaleri arıııruıda devam 
edildi. Her iki da hemcıı 
hmnen mii!;avi kuvvette olması 
füb.;rflc ma~ çetin ve h<'y~canlı 
oldu. 

'l".ı1nm1sr: 

Ga!at&ı>aray: Esat; Ali 
ri; Sırn, Nun, Ekmel; Mehıt.et, 
lllian, J.iahı:nut, Naim, Ncjat. 

Kalıata.'j: Sadık; Halit, Fa·ı 
rok; Semih, Kemal, cemil; Ke
mal, Hüaeyiıı, Ne'olr.at, c!ear, 
Muzaffer. 

H em: Bahattin muiz. 
Oyı.ma G:ı.lat.-ı,ıar::ry 1ıaşladl. 

İlk hamlccle rıı.kip kaleye yül;Jc
neıı Sarı-&ımu bl:w h"aYelerinol 
haırım uJaşmıik arz:ı ile tütün 
gayrotle:rini earfeı:!iyarlıırılı. T<J.P 
ayaktan ay:ıı;:ı dol~ırtaıı 'l:Oı..• 
ra Jllahı:n !un mkı lf\Wle İDİ 
Kalıata.ı, ı. · lmldn. 

'Maçın ilk da ikıil rwda galip 
vaziyete hiıiveren Gaf ,,y. 
lı'ar hız!:ı:rını bil:ıb!i füı ~r -
dılaı- ve ra.lclp t:ıı!c n ekıdlmcz 
oldular. Ka taş d~faıısı ço fe· 
dakiir oynuyor gol oln ·l!ccck bit 
olı: teblil:cleri önliy.:ırc!ı: sayı :ı· 

ılcdhin :ırtmı:ııına nıin i olnyor· 
du. Rr aralık ~ • Rıxmı:ıı taz
yikinden kurt • muva"fak 
olan ıutbzta.şlıla.r ,r 
hrlıı rald>J kaleyi 
bir ~1ri ııl.'"IR y tılarsa 
'&lu.ınadılar. 

c:ıııı:tasaray kalcclııi kalesin; 
lJ>ı• 1.<J!ılan aoğ-ukkalılıklıt 
top • Birinci devre eJ<eıeriyet-
h Sıırı-Kırmmnın n~cem us- ı 
tfinlüğü ve ara.sıra parlıyıın Kıt·.i 

bat.aş hücumlıırile ll-0 GaJa.<ıa.. l' 
rayın lehine bıtti. 

lkinci devre : 
l kinci devreye baıılıyaa Ka-, 

a !ar ~ok .gayretli oymıyor-
lanlı. Muhakkak beraberliğe u
laşmak iç'n ağ an ııoldan dur
madan yaptıkları alı:ııilarla Ga
la.taııı>.ray kalesinden ilmez 
oldular. 

Birincıi deYre San • Kırmıı.ı
nın üstfuıl~..U !!;) gc~cu oyunun 
yerini Kabıı.te--;a verdiği görillii
yordıı. 

Rakip k.ı.l.~e iyic~ ycrıeı;ıne
ii muvaffak olan Kab:ıtaşlılaı
kaçırdıkları muhakkak gol ola
bılecck bir kaç ırı::ıttın sonr:ı. 
15 inci dak!kacLı 'er...:ıdm ay;ı.., 

ijile beraberliğe ula'!lılar. :Bıı 
ııayı heı iiti tarafı da lnıılandır-
dı. Oyunun cereyanını lehlcr'ne 
çevirmek için bütün gnyretıcriDi 
sarfediyorlardı. Ba ;)evrede çok 
güzel oynıyan Kabataşlılar Ga· 
latuaray akınlarmdan do•fac 
telilikeleıi kolaylıkla öolüyor
~. 

Oywıun sonlarma CiQh'Ta. 'bıFr 
farını arttıran "Kabataşlıların ra
ltip k:ılcyc :nilsabakanm vaziye
tim değlştirecolt bir iki akım 
Galatasaray mildafil!'Ti tarru.uı
cJaıı zorlukla önlenıli. 

Oyun lıızım kıeyOOtmedcrı de
vıı:m er keıı iki tal'af da pli
biyct ibresini lehlerine çcvirme
ğc muvaffak olamadan maç l-l 
berabere bitti. 

Üçüncü Bisi let 
üzabahaları 

Beden Tcrbiyeııi l ıttaıı:mıı IJiJl.. 
geııi Bisiklet Ajanllf,ında•: 

1 -Ajan!ık tarat'ıııdan tertip 
oltıııan scri bi!!ik t vllnlJ!aım.-n I 
üçünclWü 2(t, {/1)41 güı:ıll 

Topl<apı · s· mi yclu {i. 
e ve 100 kilometrı!lik bir 

mesı dalı i.inde yaP".l:ı.ca.ktır. 
2 - Yan :<ı ~ sa:ıt 9.30 d.:. 

ha.• !aııacıı.ktır. 
3 - İştirak edeceklerin yanş 

roa.tinı.lc:ı evvel lıazı.rla.ıımiş ol
duldarı lı::ılde T<1pkapıd:s hazır 

lımmalsrı ve isimlerini ha
r. cyetinc kay ttirmel.eri 
J.azımd!r. Geç kalan! mii.sa.Da
ü.ya iştirik cdemeı.ler. 

Beden terbiyesi muaf~ 1 
!imlerinin toplantısı 
Yarııı ıiJı:a ın sa:ıt 5,30 da 

kulliı> ve müesBCseleıi çalı~ran 
Berlen Terbiyesi maailbnlcıi 

Bö.'.ge Merkezinde 19 May:ste 
yapılacıı.li olan ııpor lıarckeUcri
ı.m eııııwlarını karala§tırm alı 
ilze~ bir toplantı ya{JQcaklar
dır. 

Milli küme takımlarının 
diplasmanlan 

Jsta.,bulun milli kiline taln111-
lıırı ılk dep!aıımanlan bu !:afta 
Ankara ve İzm.irde yapıyorlar. 
BıY"iktas 22 1stan buls da 17 
· ili!t kadro ile yarın sabah 
Aııl:I?raya Galatasaray ve Fe
ne w~c ehlplcrl de bnire lıa,. 
rcl..;t l!dııcckl ·r. 

ABAHTAN=1 

T rab!us~ ve Mısıra ı 
1 OP,Çtil9r ? ~ 

(Ca~ tarcı.fı 1 inci Uifada) 
r;'rml croır. Bu nıısı · olll ? 1n 
giltCic, A <!;:nızdıı italyan do-

1 n:ı:ıım· o k_dar kabir dar· 
beler indirmiı;', bu d ayı 
Jim:uı ~ 1 ç.L<~ya.cak halci 
bcL ı al İng}liZ .. a
sının ı; ,,.; ö:ıünc Alın :..ıJar bn 
.zırhlı •• ı'kal:ın Trablwıa ııa.sıl 
geçirdil ? 

liu yolu talıı:tıin etmek müm
kün ıkcıı !ngilizier ham vı-r
mcl.'tcıı de ~kinıueılikr. 1talya
ııııı ~ i Afıikilda 14() bin c'li1' 
veni ,iu i ve çö;ı:tii;;iioü gör A 

lııg~i't!a accl bütUn ı:uvvetle
• ni ora ıın Hıı beş!!ıtaoıı ve B:ı.l
k.ınhra gSnderdilcr. Bmm öğ
renen .Mm:ı.ular mollirlü kuv· 
vetlorıni SicilyaUaıı Frımsız tr:ı· 
ra sul:ırına, oı'3,daa Trıı.blusa. 1 
geçi·d !er. Sicilya ile Afrik:mın 
en y :m ı(dkta.<ıı • ki, '1'\musta 
ve ı ~ . ıırın eHrıdedlr .• a.."': • 
ıımda ;>J ·ilo ette!!!· 111esat 
\ u. 'Eh ı.ııesaf<:yi orfa süraft.& 
gemi! • .- 1:ılr geçıt i;;i Je g< 'İve-
1'1 ı . ,cı :voluıı ge~. eri f,.,t;i
llz ması taraf ın•lırıı kon-1 
tr(}lli Jel< güı;ttlr. lngiHz donan-ı 
ınnmnın hm lıiiyllk iiısıAi İsken-. 
deıiyededir. lskender ye Sk'fl
yaJan 1800 kllametr.:ı uz:ı.kw! 
dır e ngi!tere ancak 'kücük 
l~V\ :i i~in Malta ve eline 
r: en T ·bya limlınial'nı~ isti· 
fa.do cdebiTrdi. Yakın lıım. -~ 
d:.ı b...:una.n İtalyan ı!on:ır.nıdl 
böy:e zs;yif kuvvetler;.., yapıl • 
cııJt bır m ı "·haleyi 1"'13. teh-
dit bilro '. Bunu 
İngiliz d<ın.İ3&~blan, destr ;crlb
ri, tayyarclcr.i Sicilya renul -
d:ı.l<i müı:ınbı.lc~'1 kontroi etır.·~ 
hatta ildr)c bi!" İtalva:n Vt' Al • 
nıan naltliyat:m d;Lrb qrın!ıjtir. 
Falcı:t on 'lıe!.t yirmi ;gemi 1t bi
rinin batmlr411111 diğı rin:.., , 
Fra: • .ız kru-a ıııılannıı. ocada ' 
Trablus sularına girmesine ma
ni ol:ımaıruştır ve JıilA <lıı olıı.
uıama '·tadır. 

Kamyonlarla taşınan :A.Jıruın 
kuvvetleri ve tankları !ngiliıslt.'
rin Bingıızi ccıntbunda pelı: :za..

1 
yıf bmıktı?• lll'I belki mofönı!iz 
ve tankı:ı:ı: k1J'1Vet!ere hücum 
etmı,, ~arı l1l :Mısır lırıdndıma: 
Jı:ıuhr g"!:ri atmıştır. 

Bu atcsrc İtalyanlarm ahlı 
anuroıih şn fn.r1ı: var: rtaly::ın
lar aym mesafede y!lz kilsnr bin 
<esİ2" vcmıi~ l:teıı İngiilzler -gene 
A1ınıı!ılıırm iddis!arma gCire-. 
r. iki b esir verminler. ksı 
di k ilile..m.. <;ek'lnrl~lerdir. 

Mı . ıı. İta! ~nra kaJ'IJl' 
InM!lz miM'ıfna h.,'1.ttı ı;eçeıı se
ne !f"rııı> ııtruhda idi. $mı r 

n-.e Rt'Veys onıda mı. yoftsıı. 
ıI:iba 1t e I! m ml1dııfa.a cdi-
~ ! tyonw. fnııilizferin 

To l:ta · lısr.n Jnıvvetlm-!nf 
btrn•=t~ n'r.ıal"rı hu m!ld:ıfl'ı 
Jt~tfm~ lı~Thi Eritreden veva ili
/fer olrt:ı.1 l'd2n gl!fumdtte ol
du klan büviik :tmvvetkrirı ye
t • ~ml".';1.,0 fn, 1'8.n ''ermek icfrı ~"' 
ve lnJ?iıt,re - ~ m- meclidnfııi 
,ı:iister · ~i Jtlrıacfdım ıl atı l~"l
lnmrdtı ~. t ~rı !'<endi adaları 

. miidaftııı acı,.,.,.hl.lr. : 
:&lı~t SAFA 

~~' 

IKT. 1 o 
ve valiz 

• e e esı 
'Savn ı ve valiz fiyatıarm"3rı 

bil' !:a ıı:ı:ıdık fiyatlarıırıu dıı. -
m"" · ·~ vere i .. ;:ııcltildiği a'1la
mıım:;,....r1r. HılJ• ''l:i m,.. ·,1~ fte 
bu ı;" · ccyaya ait hiç bir skm· 
tJ: V' ' İllt". 

Fi,••! 1 rı:>ra r:foe Eiinıııu, bu 
!<ı ile ·at'i surette mücaC! •'eye 
k:ı:r:ır vermiş ve piynsatla g&o 
niıı. ~ikyast..'1. tetkikler yaptrr-

a. a lı:ı~!a:rnı ır. Blr <:ok kim· 
reı~r, sı •' üs'ilode vııkalantar· 
!ardır. ~ı gı1ıilcrin vazi etleri 
Fiyat Uurakalıe Komizyonunea 
te kik e<l'fdfükn sonra snçl ular 
Adliy, ye vcrilece!ı:t'r. 

Di,i?:er taraftaıı. Fiyat Mür:ı.ka
bc Bıirosu, ~i memurlarla tak
viye edilecektir. Büroya yenld 

ır.r verileceği ha r atın. 
ımştır. 

aı-t aY3 İçinde 
evlenenler 

aka 
• y 

• • 1 kb b e 
• • 

- Fiyat >mUrakabe bürosu yo. azcın : 
iuıt flya.Uan hakkında tetkikat ( ~ 
yapıyormuş, yine bu arada öğ-
rc yonız ki, Trakyada yoğur- ~l!!C.tu ii:U!Ll' Y 
dun kiloru 1!i tnrıışı:nuş! lıı.sıı-
mn heyrett~'ıl }*'111 ğı ıı.ğ~ında -
ka!Jyor! · "ft ,...,,_ -"· · · · d köt·· " _Neden? 111 ...,, ~ ......_ ıyım e, wm 1 

- Ned~n ol c:ik ııtanl:ıulda de hep &.}'111 değ&ı tas.tyor: 4.0 
:,-oğıırt, billyQl'IJ1lll, a:ylari!anlı<ri lruıw,!.. be''-' -. .... 1 :1 
t0 k~ r -C•wm, . "' "VO':U, ..,u a.ıı, 

Mür:ı.kalıl! komisyon 'l'rak· ~ glimUi , y~un .altı;ı, \ 
yed& 15 ura ıol4uğı:ı halde, old ~ lıet<'. ttiler !. ; 
lstantıııJJıı., ıınlıi:ı'dıı- bir türlil ~ OJir o:.a da, onun da 00.... 
otuz dcıkms;ı. bo"le 'Wea lşUı ı;aya. W;.. olması, =n ~an 
bu :ı-ıığurt mt:'9d~i tetkik ve • 'f •.:klı; _kaydı;~ ıc.>.P 
ı,üphesiz flyat.larm iı:dlrilmcslni ~,. ;ııclııı!.. li~nk!' ı;ger mu-

t:<. k •• Faltat, unut •. ııaiııa.~ ~ ışc m: clahalc ct
mama.h kii çdktanclır yoğıırdun. msse ıdi, y~ fıyatlıırı -en 
ır..20, 25 kıırıışa inmi~ olması bu1 .zaııumda bile- 39 lnıruıı, 30 
!bun gelmı · aıcvsimdcyU. r.a~.yıı. bile lnm~ ! ~!fil~ l>ıı: · 

- Ned<?n in.-nc<h dersin? ~uın =-ar. !Iru:ı leyleğin o.lll!ii 
..,. _., ..._ -'k- • 1 }aH:ıkl:ı. a;eçırm;ş ya.. 1ıu gı<ii;;-ı 

-.,.ı .... yıı .... ....._.yogı' pe"· • > bel . uı·· ··~ .... m ' · ı iJ • le yoı;mı:ı.m ucuz.:wnasmı {, 
mr ve u .... _.f;ar .. ·gı 11 m rıt.· ~· enleııiıı ömrü il" ·bu "mcm.ıil \ 
d e mevzun (}lm:ı.ih d:ı ontı ıı.. ii ı beklemeltle .,.~eııeeliti" 
Mallh-ı :ya, ••rmihteı&r,. glizfuıil· ·•• ~. ' .,. 
dört d~il, yliz ·döı.;t • tnıış, pi-' 
yasanın hcrrumgi ııd<i<'$;indc ih 
tikir yapmak cgm tlırsai kdHıı~ 
yor. Bıma brm hafü her şey·i' 

:ı:-.J:ıı..ıe konıiııyonmıda11 bekli-: yor __ 

- Hal?ı ıııe yapsın ·CAruııı • .ı 
I • lem l!!llıde ne vıırlri'? .. 

- Öyl ilame a4zim _ İbt? 
kfı1'1n em. kli~ö~il, cn biiyiiğii 'kil· 
ı:lar baı,a ~ef,e •lliyıli:ıc. "A~ 
dam ~.ende Bu ar ııe,yin ilı-. 
Uka~ıı~,. r.uuhtek; ·n<Jcn ntı 
olur ... ., aıyıp geçmek, \vmcc <!?!, 
bilyük ihti!tlira &liz yumma'k 
yahut, dutlulı blilrii,? ~ek ~<a· 

• i~n ciddiyotiı:ü l!ıi:niınt;eme., 
melıiir. , 

- Bu,,"Ülı. filcıt:ılnqğını ıüze.Mn
ite yine. .. 

- Evet. ilitı"Ir.iıoın ıff'1sefeslıri 
yapıyonım ! Şn 9ofurt m"sclesi I 
zıhllimi l;orcal~p duruyordu. 
Gazetede hu 1'.a.ıradi~i görünce 
dertlerim de reşti ... 

Şlmdi sana~: Yo • 
iurdnn, h• !lıı mdhfis, ailt M" üt 
yerli mn 11 olu ~ıııdan ı;.üphCll 
var ım? 

- Alay nn ooiyorırnn'! 
- Demek ki, yoı'lnrf.nn dün-· 

ya harbile hi~ bir alIJuı:sı yok ... ..' 
.Peynir de ?ıöyle ... Yani, dernek 
istiyorum ki ıWz dro:.ıtm, "mem
lekette, harp dolayı · ~. c,lit kıt, 1 

yoğurt az yapıla!ili, or"1,. liy~ı 
bi.r takını ~aıı sa.vurup, ba
lıaııeler buJ.ıı:ıııga ne eeı-, 'le de 
imkan var_, . 

- Niçin olm.wn~ B 0 Jki "ı;j. 
n!r harlıi" siit veren hayvanlara 
da t~ etmiş tc ha.yv::.ncağn!ıı
n:ı ııliUeri keııillvcrm•ı(.ir! •• 

- A.la.yı hıralı: yahu .. 'Dı;:;·ıı· 
mcıı Qddj konU.'.;llU'lll'T.m ... ~ He>ı• 
şeyin mevsimj aamaııı olıl\\;1\ı 
.ç-ibi ygğurdn:ı da tm· m ... v.

1 rimi vardır. Bu mcvıWıı b 
\ıu:siangı C1Uda yoğ'Ul't ' nnCW. 
mey>1alar 1;ibi nadide v" pa.hıı:h- 1 

r Buua .kim~ ııesıi çılmııu:. 
Herkes yır.gımuaa. göre ayl\ğını 
u.ıat.t.;. .. Ae»e&1 mi.ıBU, ' eacn 
~lııılı mw ele yer, ucuı:.l<cn de •• 
Kacsi el ornırye1ı umıı:Jamııeım 
bekler Eu sı: ne, -$0hl'n V1! hik-

tiııe ı ıl erdl:ı eıı vıı.ı:sa aı;!< 
ol.tııın!- !hırt f~yat.ı 40 rıı.ka-
ır.ına t ,1,p kahlı ... 

- Yoğurt tilccarlıu·ııun hu 
rakıuıı pek ho !',itmiş o ı:ı-
11! öyle ya~ bıu:ı lcimllcler l.3 ra
kamının uğınııuzluğıına, ba.zılan 
da, ·ıaı-Jı:, pek uğurln okluğuııa 
ı.~ıı.mrlar! .. B nl r da 40 rıı.!tn· 
ını-ıın ıı.,"uruna itikıit dnıi~for 
~ir! .. 

- Evet, banuıı yu;furt. !.:!<ir
lcri hcs:ıhma "uğurlıı ·kademli! .. 
bir iş olduğu mı•lıakkak Ne 
mrnaıı, nerede, h:ıngi oon1ttc 1 
yoğurt sorsam, söz! ; gitl 
verdikleri cevap şu: "<tll ku- i 
nış!., eomıı geçen ™' eler, her 
cins yıx?urdan fiyaflan b:ı.dm' 
lmşta idi. E'n!)'I, alclilde • • 
ııCU2, on, on ıki bu~ıılc İruru•:ı 
kaillır sal:lhrru. Ouun <lııha iyi11i, ! 
iyinin iyisr, iyirı in ·" ivici var 
dı. B.:ı yıl, -ne lıikmı;Uh- biFn-; 
mez!. yollura1·n ucnzu pahalmı, 1 
iyisi kötilaii de kalınadt ! Ekşi-

. .. 
u 

Muh "Yeni· Salııh,, rcfi·ı ·m iki 
kJ.ıW& lililar.ilik - n•llik,, ml!S(}' l' 
J • .Wıtı .-heeılen bir seri yaru kıil.rııı~ 
n~ ve bu ! ıuu. 'laisiı:UIJ ım:ı ,.o 
"lsloUıı - Türk An.'liklop:iı:t3i., n·rl 
den .ıe ııe lililib giltlilmli} "' 
tür. Bu yanların·r.ını:.rr'iri olıUt 1 
AJ;,çay iA:c:CSi DuıiZy"Uarı a
tuıtabl ''Ruhi ı:-~.., ·i .. s i!<lıç.. ın ı 
teltlıı.s tttıgi bamRJ,;,· :mıınıı . / 
bu a?lıl'hlQpetlil1in :•!la 1 kuı., J 
tırması, onm tı ::r:muzıla hlı: 
mfüı~ vuku bUldut;u bisl\ioi 
vermesi muh~cl olduğu i 0 in 
lıar ~ilen evv 1 .<ııınolitayı tııV• ı 
cDlı Etmek ist&iz: 

·:ı.tı.ıbıttıım Rulııi ,;·n-ll nı.'" J:ır, 
Oilril- bu ıaD • lo<M<liıle in~:· 
şar tıdı !l hiç hi r yıı.21y> ı " · ~'G 
etın · t ;e ve bu y~.ı .ıl3 n r tr 
ha:ııgi .bm (Vllııünchın h"'1mle · 't• 

mürıL;arayıı ıgirnriı. h.ıhın. .ıd:
ıtacııı· nn yüzden kf»J\!ırnlıi hn 
yazılııı.ın muhat;bı ;dili'tmcm i- m kal!~ 
<ııe Jıiç b:r sclıep yOltt:.ır. 1 ma.~ "" 

G~>nlerdc Rıit i 'Nnei • ~.;, lı;:; naza.rı . .., 
dostwnıız. yine ıı.ııııiltlo)X!dirııi:'i lffl·,Yrı:tı<>ı 
bahis mevzuu edcrtik·d ~ıa i!r;J. ı ,1re:.L 
de vtiku bırl >C':.ık nc-l\•iwı ınıı?. ilk ıı 
lıakkınl!a. ba.ı termımiı~ bn· ı:anh!lılı~ 
lunmUI},:~ de 1<'1.i. ei F:.ı.yım'?. nııımctı 
el 1ın temennt!l'r<> mukabil 'J::ir h>hlııl ;;ı' 
.11" Mıı söıl .~tik. Bn bl'"i" '!a!.ıd"' 
biı lm.ılıriıı bl ı;t ıi•ap t' !' 'ii tuırrıaJıtl~ 
haldt: nıuhtet:'GT chs~:ı.'1mrnn hu Bi;• J1 
v ı'll' [,.~,illik tc\i'U..iJ•.rlıL ter- b 1~~ 
vir.wcrcJı; Sünnilik tr',tkkilcrıinc r:;~1 j)e 
ı-~~ ııe;riyıı.Ua bıtlunıllıi;unuj ktı bııtJll' 
g<ı' .., v.ınız. . . 

,,,. • • c,+,mı.ocl L'J\- • Pi ı('ZT 
.oı.ıım acşn~au. - a ,,u.u!ll • ru ~11· 

l.il: t:ı.ı.ı.:ıııııbu, yahut ai!lik dfrı-, 
.nıanll!Jı sezilı.mıkbilmtıkQbclc bu vv~,., 
ya:.ılar yarilimş ol.aııyili, muhte
;rcı:ı ıln..'tumuzun .yıı.ııı•:rrmı n~ .. 
zur• dikkate alma·n bir va·tlfc ... 
e:ıytmlı.lc. 'Fakat Iitlbi N:wi. 'lrl- ,Stt~ " 
mn1 ne$rİ'Yl1tımuXl'a b3~'1c 'lı'r ~ 
l!il!Y soıdiğici 8iiyletMmcJ:tc ve ~-.dl 

nız fforidc '61t'&Sı ~ ltliPi 'ltl • KCıl',,...._. 
ı'lfınl :;runnill•k tPI~ ' i ~ f::lP. <in bir 
l«l!ıntık "11 lk tclllkkil · · i l.'11.' • • 
taıamaınw' m cndl'!() ı-•t; "ni ı,.ofjıı 
tcrıın bir vaziyet nt ı;l<;'!l. • ••• 

J.inll"..an:ıın <loslruwııJA .bana 
rnukıılıil llu ıuır,lkloııcc' iyi y:ııan 
dlim .:ıdamlarının anoak ilim ı:ın
rli•;c.ıile hareket cttlklc•ini &; . .,. 
lam.ekle onu tatm;ıı ctrai;ı .olına
yı o - :ııyorduk. Oııu .t~.tMhı c
dcmrdt~ mizi gü-rii,ın;."lt7.. ·1

' t 
bi-lnı de oıı::ı. söyliy.:!N'ccexi· 
miı Mt;,.!k sözilmilz bundn i":ı
r~t1i>'. Şıı.yet n<l!Sı ileri~<' i 
zlr.ı l''!D end:i•· ·iıtd~ı ""'ıl'i hi• 
't'~ı'liı',e 1Je hareket"' Hfürıir,i gô
rfü ~'1! <OO:nu bize ~öıltcrinıc ·o 
2a.raa"' <P.ıu dir!lenı&: 1 bo ... nıınıu 
'ZUlJ bnrwd . . 1 

'b.ıt:tcrım Rillu Na.ti d0:.tu -
muzım radı l rzim milbar -
nrit ·i ·., olııu il.i.aı ::ıruunl,•ı 
~inde ııe-kdcn b1lr at »l'r 
ve ollian çi!JP{ t.c1 fıl<' i!t'~ini tr"l~ 
lWı ile bu oktai .cru:'l ı l"rtİ.'l 
(tm ~ kend'?<iUi \.>'."lıiıı ıı 1 

Eminöniı iıa · & Evlcndtnne -------------------------
Memurlu;';u r. ~ ayı içinde 8!l 
çiftia evlenme mera.simini yap
mıştır. 

ita bul Gü .. 
ru-

n - n varida. ı 
İ•tanbul gümrllklerinin nisnn 

ayın' ki ilk hafta varidatı &W 
bh lir.ı etrarında idi. 15 gliDlli! 
varidat ise 1 milyon 400 bin n. 
rayı culml!Jt:ın-. 

TLJ AN Tiyatrosunt!a 
y A v R ır N "{JN G E a E Wl 

Ses Kraliçesi HAMh."ET YÜCESJi'.S 

ve SA7. aı:kadıış!arı 

San'atkir N AŞ1D :ve arkadaS!:m 

P' .. 
' 

u 
Kom°"" 3 perde. Varycto - So'.o •• üuı!a veso.irc Tel: 2~J27 
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._ nt ı < :l 

1rh1{l::ln 
ok ı·erı 

l"r 

Af rikadaki 'm n 
il.1rleyişi durdu 

18at unfı a OncU ..,..,.dol 
ı;Undenberi yiyeccksı.;; vo ıru
BUL knldı.ldannı ve bu ı;ebcple 
~rıne mümkün olııbıld.ı;, 
kadar ileri gitmek hıısııııunaa 
verilmiş olan talimat riayet &
dcmiyeceklcrini soyıcm· I< dir. 

Iİ ngiliz-Yunan 
cephesi 
sağlam 

Hııdntauz çöldeki Al an il&
ri ~ Urüyüşü artık insanları 
da makineleri de yonn ~ baş
ı m1ftır Bu mınt.a.k.ada İngiliz 
hava ku\-vetl ri k.ıt'i ha.va 
hikimiyeti t ın etıııiıı cldu.k -
ları için dilşmnnın iaşe ve mal
zeme kollarım mütemadiyen 
bombardı.ı:na.n otml'lrtodir. 

Alman ileri cü.lütaınla.n ar
ltalarıncla o kada.r az kuvvet 
huukına.ktadır ki bir çak tıı
gıliz esiri kolayca kaçmağa mu
vaffak olmu ur 

General Wavel yapaeağı mu
harebenin yerini tayın et,....,;;tir. 
Bu yer Mnrsa Mıı.l uhtur. Bir 
sene evvel Mısırı İtalyanlann 
taar uzuna karılı m oo.afaa et
mek i~n genemliıı ~bği hat 
da gene bıre.sı. idi. Şimdi bu 
müdafaa hattı ıı;lah cdi!nıiştir. 
Bw-ac!a tit o z-aııı:ındaııberi ta.nk 
lara karşı bütUıı mU<!afaa ted
bırl ; ahnmııı buhınmıı.kt&dır. 

J ·~. rukurkır ve tank da
fl topları, he ,ısi hazıriliı". Duı;
tna'.lln ç· rpııım mecbur ka

ı bu mahalde hir devler 
rırebesi c reyan ccelttır. 

Ma a • Iatruh >ı •t nı geçmek 
~ :ıhis lıi le olaın 

ÇUnkü burada yapıl.ıcak ma
n vra harbı içın ıc ıı ea n bü
t birler en kliçilk teferrü

k du alınmıştır. 13·.Lıdan 
a b im t:ı.ukhırıınızuı ya-
ğı ı ık ıbil hı l.ır da 

ı--ı ı ·ıa.ra alınmalıdır Bun· 
haıck •e r; .m ı Al-

1. U-!lı M:ırsa Malrnh mu -
ha t 'mi kabul ct.nıdcrinc mü
ı.ev:ık~ ftır Almanlar büı ,<aa 
ken·lilerı •çın ı.za ıi derecede ı 
,.ıyri mü.sa. ııaı L-ır ı·inde har

L k!crwr. '\.lr.ıanl~ •a1i<' 
ı _ >n , ı Tı ab!u..gıı rp ı;ıelırinde 

(S.ı tarafı ı inci uyfadal 
işgal ettiklerini 05.ve • tmiştir. 

UJdumıa h!Werl r 
Londra, 16 ( a.a.) - Il.t>uter' in 

askeri muhabiM y1.~yor: 
Alman ve İtalyan propagan

d:ı maktni=ııl:ın, İngiliz ve 
lmpaı'tltorluk kıtahrının Yu
nanistandan geri çekilrl' ği yalan 
haberini sıkılmadan nes tmek 
garabetinde bulunmuşlardır. 

Se!ahiycttar I..ondra askeri 
mahfilleri, bu garip ı,ıaJ•blarda 
en ufak hak lkat ııeroınesi olamı
yacağını b•!dirmektN\'r. Vi1ha
kika., Atiruıda bildirilmiş oldu
ğu veçhile, Yunanista'lda bulu
nan kıtalan takviye İ(,'ln yeni 
İngiliz lntal:ırı gönderilmiştir. 

Akd.,"'nlı!.dcld U!"!WUI vaziyet 
ciddi telakki edilmekle beraber 
vahim gôziil:mc'lıekte ve b:ızı 
sayanı memnuniyet safll:ı.lar ar
zeyleınektcdir. 

Tobnık'takl V8ı:iyct llzcrinde 
kederlenmek kin sc~p mevcut 
olmadığı ilave ed"mektedir. Tob 
ruk'taki kıta!:mmız, işterlerse, 
huruç i~in keı,clileMne bir yol 
acabilirkr vevahut cleı>iz yolu 
i\A tahliye edikbilirler. Du kıta
la.nn Tobnık'ta bulunması. Al
man mlinakale hatlvına ko"'lı 
ciddi bir tE>hdit U!şki! eylemek· 
tedir. 

Y ıınan nısml. tebllt' 
Atına, 16 (ıı .a. l - Atinn rBd

yo&'ll. Yunan Th ~·mma.,rlt"llı"1-
nı . ü akşa.-nki tebliğini nc~
retmhtir : 

Tebliğ, şudıır'. 
ı\ma nrthı k ce ; rle, 1t a 1-

van kıhlantıın ll"ahalli taarrU7. 
ha,-<'keUeri. it ,Jvanlnrn c; 'i 
t·ay•;ı'1r ka.ydıotti.rilc" k t&rcle- ı 

d'J ist•r. 1 
G l'hi ~<aJwi<'•ıva la, kıtr lnrı

mızın veni nıııo.,· ·ı"",.. ... ]()?f: 1 ·t:"1!r 
mutibi,ıce harekc-llcri iera edll· j 
rıiırtir. 

' ~?... bu! '.lKt. dır 

Bugün, hava daf' ha• rva' ı 
tarafı d:ın ve h ••. , rn ar !:ı 
)Prı e :ııı.sında, on mıı.n tay-

Çil ılcü Binguı •e Solltım li
nıaul:ınna.ın ıstıfad tm k-rinc 1 

u ~ 'oktu,. lnı .ıı· au ile 
t .ı ıt! ll ı iç :-ı tayyar(' knl

hnma.: mec"ıuı1yctındedirler. 
~ E.;-cr ı1c g :...ur ~e n1u,~-

fak ol• l.a.rsa ncat ctnıe-,;e 
de in lıulamıyaç.ıklardır. 

i ~ıfü l'Cf<llli tehli~l 
Lon ra, l6 ı a..ı. ı blns 

C:arpta Tobruk mıı,takıı.<;ındııki 
va~yctte d '"!<ikiik yokt~. I 

Soilum mıntakasmd clevl'i
ye kolhrunızın çid<l~tt. fnalıyeti 
4.1" uı:ı.nı yeniden ı=r \'» ızırl'U 
ot obil ı:a,ı iatuıa ~nıtııu!;<iı.r. 
nir ı.nkt.ı-r esir &.luıo:u:,;.ır. 

Ha t nda lt vıınlann 
lıı·a. yoldıı. yapW:ları b"' ük 

tabrib:ıta r~ı.ıen l:ı~aı · tz 

:maiden \'O cenuptan De"'-.aieye 
ve lloğnı ıuUt -nıa ·Ytıll il rl oıek -

1 tclirler. 
~u D ua eç. ıpta d n 11111 ta· 

vnrcsi ~ii ilrl' 'Illİ 
· Son tıarıı \'~eti 

Loııdl"d, 16 (a.a. ı - S: l~i
vettar ırnıhafildon hab '" ahndı
gı a göre Yunaniı • da bu. 
l!ll'.an İngiliz ve 'ıınan kuv
vetleri, Y!llla.nistanda Olirnlxııs 1 
dağın<Uın Görioo isı;t( metinde 
şimali garbiye doğru ilerleyen 
bir haltı tutmakta.rl•rhr. U
mnımyel üzere dçııilebilir ki 
Yunanlıla.ı: ArnavutluHan ge-
ri glllm~kte ve imparatorluk 
kuvvetleriyle bu kuvvetlerin 
sollll'·1ı iltba.k ~yda etmek -
L.'<iirlcr. M:ı:ı.maiih vaziyet bi
raz müteharriktir. Haber alın· 
dığına göre düsmanın mütte -
fik kuvvetlerin hatlım üzerine 
yapmaktı. olduğu tazyik ıırt
ınal.1.a.dır. Oldukça kuw&tli bir 
kaç Alızıan taarnızu vukua 
geimistir. Fa.kat Almaulann 
ı ütt ·fikletin hatları ıçinc ı:;ir
<likı.ıriııe ılair haberi~ t ma -
.ınen uılsı..dır. Britanva kuv
vetlerinin 'unanistanı trJıllve 
etmekte old1<klarına dair dÜş
man m<>nabiind ıı ~ıkan ha- ' 
berter şiddetle reddedilmı-k 
tooir. 

kıoiJı.c <ievam olunnıakt ılır E
sir edıldiği daha onc..· lıildiri!
"'\iş olan general Santiniden 
11a.-;ka ;,on bir ka~ giin 7.Urfın
da bir liva lrnıuandam ile 10 
su y V<:" 200 ltalya.n askeri e- I 
sır aldık. Ay a 1600 yerli as-

1 keri esiı eUibııiP.l1r, ~--.----------- 1 

Kahire, lG I .a. l Bntanya tcfsirath bulunan. I<:!heliig gllV'· 'ı 
teü •ıı bl\lırlan yar.ıycır ; 

bava l<uv\· tleı ı umumi ~;3rarga.. 1 Mı,;ırlı!arla tn. ilir. müttefik _ 
hının buı:üı:Jdi tebl~: 

Sirenaik't.e: Oılıı 'EladNn, leri nrıuıınd ki tam 1 şına, ı; • • 
To lı ve Gardıa bülgel ınde meresiıı.i vereçek ir, .\ilahın ı
Brita ya ve Avusluralya ha\'a sır'ı ve mii!t~fiki i nıuzaffoı kıl-l 
ku rnasuıı dıkriz. Vıı.zh"Ptte en nıiivvct·crı ıniitcnı ıi ıa.a\i~ct hun fımil. alınacak tedbiı·lcr 
r.ci. <esi de dil;;ı aıı kı atı k- ha~l; ııd:ı. tn~li?. 8,,k •ri makam-

uı\ikı ıııde. ve ınııtorlü ıı~k- ·· 
Uya.tında Ç<lk ınuhim hasarlar laril~ M~ır lıUklı.:.ıcti arasında 
w d~ğuuk!ıklar vı.ıkubcıunustur. nrnvc-ut tam iti laftır. • 1 
I>ü: ana pek aı: istJrahat veril- A al\lıu- SiJi &•-rnuiw 
m.L.,ı;r. Bomhardınııuı tavvare'.e- girın.,.- ıııit · 
ınıi~ bUtiıt• ,ün b:ııltmİar yap- Ber'in. 16 (R.,U - Bir husu-

llll!. :. d ı' vnye tıwyar lerimi' si mı'1ıal•ir bildiriyor · ı 
1'er fı ttau ıstif,de <"de>:.;; !Ilı nr'<laki Almıın ilt>ri lıar~

t yözle ~:ı.mızl.ı.nh l>ul>ın· ktotn.in ckovam etti'"i ııövlcnnıf:k
~ !0 l r. Avu tur! ı avrıl.ırı ted r, lıu 11!!1 kavnaklaıdau alı· 

Capl!Z;ll, lizcriııdc <lort tuııe jun- na.ıı lı \ı(>rkre f!:Xl'l' 'idi-HıııTaui 
k."ı· ::i~ nl !"liq \'e birini derhal ZAµted• miştir. Alma.nlkrUl A'
d i.ir· ıislerdi• Runım lizerine rik ·1 ki hakkatını miihinı te
dı"t r Ur tayvare ~h:>laP le ye.,. ı lı l<kı etmek g"rektir. Ru haı-e
ın eğe r:ı..lı9Inış. fakat in rl:en l!f..tın -· ;waff.nkıvetle e.i~lffl. 
dil .mU• ı rclir. Bu tayy:ıı-eler mcı:i :ırki Akd,.ııiııd •ki • evkul-
eı·d' ni r:ılyfiz atC':ıle ta a _ c Y~ "':!:, tini rleği ti7 k ma-

rnen t h ·ıp edilmi ı r<tir. hiyettcclir. 
d'Ao, dUk gı . lfol.e..lstauda JıaJılk 

mUI"aı:aat etti Nl'i:obi l6 (a.a.1- Resın! bir 
. _ , l.eblı;_'>.\• "vle denılıyıır: 1 

~ıre, 16 (a.a.) :- DilkD a- Bir L'\l'aftan llalyan nsırkri 
1 t !"lfın an doı~ı !n!tıı .Adi>lo"lıs.bar' .11 fnsılMız r·eıııa -

b!l'1 '1'mandaıunın k rı:•r,'hl!IP.I l.ar' 'iııd tnlılıve ıı: l .ı bır 
hır m ıu n gönd ·rtlrneai bu- taıJt!Ul hir Ç<Jk _,..,ni tll'i.: r el-
1"9.da k l:ılivilk bir laka uyan- mekte-Jir. ·.rııburl ır 0M•1!ru gi 

ı tır hir •kı o ·ktril bi 8ir edil·nektedır. 
mahfıl•er b.ı miııııesııılin v;:7ifrsi 1 Telıli~de iUn!:ır ilave edili· 
hak d~ k um davrıınmokı:a-1 y,1,-: dır~a 1 1 

j 
t.ı.l~.ıu ·t'•li b -m ri kaçn-

lısınta hart... ~riy r mu? n k Q<'l.clrr tr "l d.te \'C 
~ . !6 (a.a.) r._,,t• f"Ö. :nüı ta ;ı •u k L lyiln mevzi-

nin 1tı leni va:ı:l.y t l>akkmtla krıne karsı harekatla btıhı>ı· 

-
• 

rın 
• r 

mindeki lng•liz kruv~zcirii torpıl 
is:.bct c.-derek batnuşt•r. 
Mchawk'ın kıı.pt ını ve m · 

rctt.cba tının büyill· hır kısmı 

kurtanlmıştır. 

İngiliz dona.mn:ı.sr. '.ı fa.'\liy 4t 
Londra, 16 (a.a. ı - Amiral

lık daire0 inden tebliğ edilm;J -
tir: 

Akdeniz filosu • '" -ıı'l h · 
nı, df, .maıtın Libya ıı.ıh;l nd ki 
ha.rek!ıtıııın İngilis lıarp gemı 
!eri tıtra.fı;:; '1!1 yapılıı.n bvr:"har 
dımanlarla müte:>:ı:ıdıven lşk~l 
VP. iz'aç Pd 'diğini bild rmE:kte
dir. Sol\.:":ı'un garbinllcki sarp 
yo' Uzer ıddti düşıruuı nakliye 
kolları be b. ıman f(iiler 
hass:ı.tmı iyı neti,eler elde edil· 
mi 'ir. Tobnık\·n garbi'ldcki 
ElgJ.zala hav- meydanı da şid-1 
detle d(nizdcn bombardıman e
dilmiştir. Bu hava meyd nında, 
yerde en az 5 dilşman tayyar i 
tahrip ed imiştir. 

-»ııc.--

Bulg is;t n 'u· 
go ... ! -y.,. i e mü· 
na~e~ atını k ti 

f8ae •aft 1 ine ... yfaıt.a) 

Bu mün _ ti. Yu., :lıv el· 
çili,ğinc t'vtli ,.d,len notada da 1 
bildirildigi gihi bu kararın a· 
lınmasını icap ettiren sebepler 

1 
şuııJardır: 

1 - Bulganstan tarafwdıı.n 
ebebivet Yeriimeksi<:in ve tah

rilt oo""mekıtizin Yugoslav aske
ri ıniifN'.z.el- r;nin uy b şında 1 

R· ~a: hudut karakolla ma 
ka ı;ı yaptıkları hücumlar. 

2 - Bulgaristanın hıı.rp hari
ci olma,~ma ı-ağır.en Yugoslav 
t yya ı,. 'uin açık Bu!gar rıe-
hi-leriıı • k:u ı l vn hücnm arı 
yapıı.rak sh ili · bUh 1 • 
dın ve ~'Ofıık1arın öriıniine &&

hep olınalaı ı. 1 
3 - Başlıca sebep de Yu

goslavyaıı:ıı Sofyadaki ek;ili -1 
ginin Bulgaristanua karı;w;a- ı 
!ık ve bir htiki'ımet darbc:;i ha
zırlayan tahrik~ı uııHurlarla 1 
münasebetler idame elrnt$i<lir. • 
Yuge>~lavvada tabeJilen ve Yu· 1 
go. ... iav e!ı::liği nıe1nurlar1 tara 
fıntian Bulgaristana getirilerek 
Yug(>l;lav ckiliği ile rnüMsobet· 
te bulunan tahrikd unsurlar 
tarafından Bulgaristanda dağı-! 
tılan bir beyanname bunları te-
yit etmiştir. j 

l\fa\il'IİODll& Wıt lesi 
Berlin, 16 (a.a.) -Alman ha

rıciye nezaretinde. Makedo~ya
ıım, tanııimi mcaelesinin bugü
nün meselesi olma.Jıgı kayuedil
mektl'dır. Bulgaristıı.nda eski e
ınelieri'ı yeıııden canlaııdınlma
sı t bil ı;ôrülmekteclir. ~·a?:at, 
bu, bu emdleıin tatoıilı e<Jile· 
C('ği dcınek d ği!dir. l!ıtilııfın 
nüıayetiıu beklemek llzımdır. 

maktadırlar. Adisababııda .ıı,'1.i
n~m edi?en malt me arasında 
~e<-en aint"t.o:sla ln<Tilizler · ra-b • .... o· 
fınd'in Som~ide kaylıedil~n 
toplar da bu!unnıu~tur. 

'l it edilen vak'alar:lau hi
rindı-, 600 kişid n müteşekkil 
iki düşman mlifrezesi teslim ol- 1 
ın'J< i1.m •nııhteı,f i likametl r . 
tkn yakhoırkt'tı l<ar ,ı.laş:nu.ş ve 
sinir buur nı i~uıde hirlıirı•ıc 
ateş açnu ır. HC'r iki grupu d~ 
ctir al • i.lir c~ruıp Afrika,ı a
lov' \-ak ye· ine yNişindye ka 
ri~,. ti kı~i ölınil§tilr. 

A' ı• , daglarıudaki H;ıheş 
yeıli sefl~rı biı 1ngili7. u 'riye
lne 110 dU.'üllan süvar:si trelim 

etıni§krdir. 
Esir al mdığı ewclce biltUn . 

lon llalynn generali S. ntini, 
AJ;_qebabadan L0 mi biLliı'iUııi 
yun bir y ore g;)ııtlerilın!R ve o
rası gener. 1 Rcsaııti içiıı hazır
lanım:;\.ır. 1 

Pa,.i>ıtt>ki ııou t.ı.k-llt'lr.rimiz 
gcll,\'Orlar 

Vicbv, 16 (a a. l - Ofi l<'1'8r-
1 

sız ~J•nsı bildiriyor: 
Ekserisi Gı ~ı'lble ve Toıılmısc 

ünh·cr:;lk!,-:ine ai• olmak ÜZCN' 
20 kadar Türk talebe bugünler
de Paris - Berlııı ynlu il• 1 -
tanbula gidcce.ltle 'r Bundan 
eı, ı bir kaç kafile d:ıh.ı lın· 
rc:.et etıniştı. Bu t ı bel r eon j 
kati)e\·i te !dl f'tnıe tedir. . 

Yugoslav 
ordusunun 

vaziyeti 
{Baı tarafı 1 •ncl ıayfadal j 

sı. p orc.ı· unuı~. baki~~lcri W 1 
maırde i.ru..ııa c lılm k ureredir. 
Moi.örlü Aln:.:ııı ~•ta . .J.rl .:aray
bo&llll'ya kadar ilerliycre!\ bu 
ş'hri işgal etınişlcrd ~. B1L1e -
ce Sırp .,iliihlarını tes!ım ctnuş
tir. Alı .;,ı.n esirlerin ve harp 
malzenıesmin miKtarı saatten 
saat<> de ~işmektt'uır 

Al.:ı.m bava kıı \" tleM cenu-
1 bi Hermk'dc dem:ryolhı.rıııı ve 

askeri ü.sleı i ve keza Adıiyatik-ı 
le bir dcıuz üszuııü bombardı · 
lllıln etmişle w. tuka.lar sıl:.Jı·, 
Jı bUyuk bir nakliye genıı.ııne, 
taın ısnbetlcr kayd,.troı,ıcrdir. 
Bı:ı nakliye gemisi taarruzdan 
son. lıart>kct.siz kalmış ve ya
na yatmı.ştır. Brazzo adası ch'll
rıııda dıger büyük bir ticaret 
vapunı da ağır hll2ara u~tı! -
mı~ ve bir torpil tayyar~ı .mıt
raiyiıı: ate~ile tahıi.P .cdil~ışti;. 

Yunan:.St.w.da sur atle ılcrlı
ycn kıtalarımız, Olimpos dağı 
He bu d· ğın garbindeki dag·Iar 
tstil.ametinde çekilmekte oları 
lngıli~ vo 'unaıı U!ş _l.kUllcrını 
harbe icbar etınll,llerdır 

Y· ırıaıı ceplıe.siııdo sa\•aa. tav: i 
yareleM ve Stuka teı_; ~küllen 
Servia'nın cenubun& çckıır .• kte 
olan dlişı:ruu:ıa ıı.ğ1r Y.ayiat ver - · 
dirntlıJerdir. Ha.va mııhnrebele
rındc 

0

fiç tn .;li% tayyaresi diişll
rülmU9tiır. Yuııruı tayyo.re mry
danl:ı.rı.nda yangınlar çıkan!· 
mıştır. 

Şiın:lli Afrikad:ı Sollum'a kar- ı 
şı zı lı kuvvetlerin harp gcın!
lerinııı de müzalıeretile yaptık
.an taarruz tardcdilmlştir. 

DL::.n gece kuvvetii &avN) tay· 
yare t~elı:küllcri. iaşe ve d. ~ız 
inşaatı bakımındıuı cok mutıım 
olan şbıill lrlandadaki. Bclf~t 
liıaanıııa taarruz etroışkrd.ı~: 1 
Şehiı· ilz<'rmden uçan daha ıl~ 
ta\-yare o. !galan limana \'C 61-
la!l fabrikalarına isabetler kay· 
d tmişlerclır. 

Diğer tarııftaıı sa vaç U.yyare 
t kl-:'·u ri askeri hedeflere ve 
bilhassa iogilt in çark ve 
cenc;p sahillerindeki limanlara 
nıuvaffckı) etli taarl'\ız yııpınış-ı 
!ardır. 

Gilndüziin dü•manın i gali al· 
twd:>ki bir memlekete karşı te
ı,ıebbüs ettiği akınlar esn"-B!ıı<lıı 
ve bizim ııveulamnızın ljlU"kı 1n
gıl tere sahili (i,.eriııde a~uılar 
neticesinde düşman 15 Nı1311n -
dald ha\"a muharrbelerindt' 6 
av ve bir savaş tayyaresi k y-

1 betmiştir. Alınanlar Uırafından, 
hiç bir kayıp yoktur. . 

15/113 geceei dli.şman şınıall 
Almanya s!!.hili üaeMode anrak 1 
iz'aç taarrurlarııı<la bulııııınu~ I 
tur. Cilz'i h:ısaI'lar olmu~tur. 

B hriye _to.ı~çu~~ ~!r düsnıan tayı 
vilresi dil!;;urmuştur. 
· 11 N ıaandan 15 Nisana kadar 
dü an 4 rnbit balon ·e- 135 
tayyre ka~·betmi~t\r. Hu tııV):''" 
r·eleriıı 21 ü •hava muhare!,e'c· 
rinde. 11 i dafi batarvaları tara
fından 3 ü bahriye tor çuları ta
rafından ve 97 si de yerde tah
rip olunmuııtur. 

J..on1ra~·a gclen laaherW 
Lonılra, 16 (n.a.) - Reııt.er 

bildiriyor : . 
Yugos!ıı.vyadaki askeri va•

yete dair Lıındra\'& ı: en m 1 
~on haberlC'r bu vaziyetiu lıi~ ı 
di'ir derecede r ... nala=ı;ı o -111-
fun ıı gö.rt emıektedir. Hatta 1 
;;1uka\•cme-t tek bir kumanda al-

1 tındıı mıınta•~<tm olarak reyau 
f'tmedll?e benziyor. HHhı-, &z 
C•)k ge iR çetA lıarplerll~ de'>'lUll 
CfJDmesi rleırf>İ~ olu!l'llaL.taJır. 

Yugo,Javlar Uı: y\~ Alman 
ta,)•J-:ıreı<I hl.lırip eti.iler 1 Atina, 16 (a.a.) - Ytlfiltllav

vadan buraya gelen oiı· lngili~ 
tayyare subayı Reuter ajansının 
muhabirine Yugoslav hava kuv
vetlci i tarafından Alman istila
sını• ilk günle' iı- ·~ 'beı i yapı
liLiı pıı.r!ak mücadele hakkuıda 
bevanıı.tt:. bulunınuft.ur. 

Ü ve 7 n;sanda B 'lı:rnd'a ya· 
pılnn hava hücuuılnıı eır.ıasında 
Yugo31avbr 135 Alman t yya
resi tahrip etrıi:;lcrdlr. lmaıı
lıı.r her halde Yugoslav hava 
kııvvetlariuiıı ınulmvemetini mii
lıinıst.'miyorlardı. Zlı-a bidayette 
avcı him~vesilıle olınıyaıı ~01-
hardımnıı · fil~!arı gil1rlerm.! lı-r-' 
d:r. Yt.f,usl<.v OOıı.bardı an lıtY-1 
ya ret. ri P,nJgar ha\'a me) ~lnla
rır:t ·:e ti husa P • .Ado~ıır rn 
t~Jmi't (l yap\ 1 ~=ı u' ,-,'~r <"'3lla ~ 
sınıfa ,,. • ec:, AIJ'.;1' ,ay.)ltt ""' 
tahrip ' · ·'erdir 

lngiliı. 2'.:Jt ı~•ı. ·uo- .' \' 1- 1V 

vctlcri tar r -ı-~a 1 :!\ ' \ ~, l""!l 

Almnn ı,.,..-,~,· !eri ~ 1•dı •ı ::r.o 
karlar oltlu,gunu 1 "4.-ıln ı ·lc
~m· k tecli r. . - ' 

--

Belfast'a arşı büyük 
bir hava akını 

(Bat tarafı 1 Inoi ıayfadtlt 
sından korkulmaktadır. Yeni 

ovyet Rusy 
~-----

da Çine yardı 
devam ed.eces 

Sovyet • Japon paktı 
etrafında yOrOtOlen 
muhtelif motalealat 

tafsilat, bi!Ahara bildirileeclrtir. !Bat -... 1 IDcl OIQ4'ııtııf 
D~ · .. ıın Alman taYJ'IU'cl<ıri deri m1JCihinoe, Sovyeöer bir6 

1 .oııdra, 16 ( a.a.) - Nisan ar ği dış Mogolistanı bir Çlzı tap 
yuıd;ı 15 gccecle Alman !ar lıı- rağı olarak tanıma ki& 1ı:.ıı.lm.& • 
gıltere U;:erinc yapılan taarruz- mış ayni zamanda bu mınta k .. 
l:ı.rda 56 tayyare kaybetmişler- daki askerlerini mnayycn bir 
dir. Bu rakam AJmı.nların bil- mUddet için de gen almagı t:ıı. 
tlin mart ayı içinde geceleyin 

1 
&hlıüt etmışti 

düşürülen tayyare yekfı.nun - Maama.fih Çin kvmlliust ll'
da.n Ust!lndür. ~asen _Alman- tiııiıı.uı. gazetesi olan Sunhua 
!arın mart ayında:kı .knyıpla.n jihpao .ovyetier Bırli!?iııı mü. 
da hır rekor teşkil cdiyoı'du. dafu ec.ı)'.>r v diyo r k.. 

--ıtuc-

tlaniik 
muharebesi 

(Bat tarafı 1 ineı aayfad•) 

e3a.sh bir suı-e te ycrleşt. ,ımiz 
takdirde, Am !'ik ,yı Avrupa.
dan ıızakLıııtırm.ış olacaktır. 

Aynı. gazete Jif;cr bir maka
lesinde §Unları yazmaı.tadır: 

Biz lııgiltereye gônd<>rilece~ 
mal.emey1 Amerikan gemı crı 
ile gondcrip göndermemek me 
sc ,esini l"'llli'.'ıkaşa etmeır sure
tiyle kıymet); zaın_anlar l<ayl» 
deı ı ~ıı Hıtler yemden bazı ma
sum demokrasileri ı.tıliı ile m. ş: 
guıu Aın.crika gömıu-dıgı 
m~meyi sadcee sevk ık• ıkt.ı· 
fa etmemeli, daha zıyade bun
unu ye leı ine v ıru t~: 
ınuı etıııeııaır Artık gevezcligı 
ve haV'~yatı bırakalım ve At
lanU le nıe gul ola.= 

Kıuıaatımıu:e bugiın muh 
taç oldugı.rouz C;lll}ı h,lıreiwtJ; 
re ancak s rahatım h;u-p ıilln o~ -
ıııc.> ımretıy!c ti.'> essUl bıli· 
rız. 

Ncvy•>rk Herald Trıbııne şu 
müUıl ayı ılcrı surmcktedir: 

Hfidı"clcn oldugu gibı ı::or
ıncliyiz. Bi;oıın ı<)iıı yapacak ,;ey 
gcmıl rı yiı1'.i~yıp yoL• kar -
ııı .. ktan ihı.ret degtld.r. nu 
geınlle. n daha az tchlıhekre 
maruz kal .ırak yerle ı · J 
mel ·ı'İnı L mlıı için lıunla ı ı
n;uıruaıııwn lııroayesı altmd 
kafileler hıuınde tanzim etm ı · 
yiz. 1'4;er ııu l.a: kel Alııı;ıny ı 
İl' hartı rirmCK ıJcme \ar
Slll olısun. ZııU>u Amıaular çok
tan berı bıze lön be.. liyorl..lr 

~mJ.i ki bıı Al'. ikan 
n i ı;lan denizleıin &erlıe: ısı 
ıuc·fbuınunu ns..11ıl aııl:ldı~ınıJ ı 
hic çeıünmecleı.1 gi>slermek u
ı'l'.ltıyl" onların htirmetini kaı:an. 
malt ~ınısı geldi. 1 

Nevy,>rk Tiıaes gatezeoıı e 
hu nıesck üzerinde iııı ili' e<:l rek 
savlı· dc.ııekledir. 1 

lngUtereye y<'!lİ muhl"ipler 
verındı, yahllt yolun )'lllnız 1 
hk k.ı"1Ilwd:ı geınil-ri hiınaye 
~tnwk ve ~-ai:ut da m · dere 
ed yabnncı vapurları ln
gll.&ere .:le\' tmek gıbi kaça · 
nıak y llara.. mlira.ca t etmekten 
ise btitün bahaneleri hir tarata 
bı. tcı.rak ıııalıcme na.ki. ı 
vap;:rları doğrı.ı~an .do .-uya 1 k r.ı harp gwuılerlnıı hı· 
ınav · altın• kvymak zıı.maııı 
g · iştir. Bu Jıw;ı.ısuı ce:ı~ıet· 

ili ;;-öskı·mek Aınerıkan 
milletine y kı.ı;m.az.. 

Aftl"rikı oahri,Vfı DU1"DID 

bey ı&Bllb 1 

Vıışiogttın 16 (a.a.) - MU-: 
m :>ıll•·r medısinin bahriye en
ç'lıııcıılDd denlz mü<lafaası Vil· 
ziv ti lı1ıl;l:ındıı beyanat bu -
luİı.ıı.ıı bahrıye nazırı Ilı; Y 
Kuox. t cıruııtıı ki: 1 

.'imdı, bıı dünya haı buıın 
kı:ıt'i l;ır clevresıııin ortuaııda 1 
bulun .voruz. Memleketin ya\'llŞ 
).a,11 ıha'a cd' :n"kle t lıdıt 1 
oluııclu ~ınu ve eger bu hnrba 
tı'ien :;u,.ilk t'denlere biı· fela
ket ı;el.lr e Am rıka B.·ı ~~ 
de,1 1l riııiıı, millctimiıe \'em':'· 
~k-riıııize kar~ı n gıl L~ 
"iy·ıt taş:dtklıruu bildirmiş O· 
hı.n ruilletlerle muhat bııltına
eağıuı gfn üyorıu ı. 

Allny Kııoxduu ..onrıı beyn
natt b lıınan bahı i e m\l!.'. , .. 
ş:tn r..ttereı.•ıı da Amerika n:.ı·· 
le •k l~t!~rin'.n hafif ·e orta 
sik~t tanklarının, ,,<"r"'it. ı:ırl; 
"" cı;!ih, b:ılcımmdaıı h rhaııg-ı 
<lwPr hır oı.,_lmıuu t klannJa ıı 1 yı..ik 'k olclugunu bildinnlıj ve 

1 A~rıkan ıvcı v lıonıbardunan 1 
layyar'-'l .• ın de en ycnı. Av
rup;c tayyıırdcrin~ ~o.k fıı.ılc bı;- r 
uodu unu illi.ve etnıı, tır. 

ln illıı.,r bir liı-ıı' · ôr 
ı.ıı, ht'ttlfor 

Lo.'1 ra ıti :ıı..11.) -- l.bbri_ve 
N. ?.ar tıtFı tebliği . 

I;o .av~ntJ!" kruvazoıii birf 
kafikye ıd kot rken lorpı! · 
Jeıuni5 \"C batmıştır. Kaybol n
lanıı y:ıkın o i!el<'ri k.. ıyett ıı 
hah< ar ı lın~lm·dir 

Dido ım f•ndan olan n :ı 
veı ııro :;o tonlukt11 '· l~ı sa
n f>\-V 1 ffi zo>< ndiri!mı tı. 1 

:Rusyanuı Çıne ka.reı sıyıı. 
setind nıçbır ~l~ıkui< cıı • 
mıyan.rtır, Mançuko \'e dıl 
Mogolit.san hakkıııcia Sovyec 
d~kliras~ onu Çmuı bu r.ahalar 
clakı hU .. umrnnUk lı&kl rın& 
dokun .ı:ı.z. 

Suvyct aeklarasyonu ancak 
hudut ihtılaflarının t.ıı..ofı~ =e 
taalluk etmektedir. 

Çunlcıngde zaı;nedild ın• 
göre Çın hilk' meti tarafın • 
d:m R ;s - japon paktının ba
zı nokt ı hakkımla tav ·n tı.
lebini ha>i Moskovaya g<J "" 
ril n telgra,,ıı '? vap g . eden 
bu bap a rosmı beyanatta bu
lunulmıyacaktır. 

Nevyork 16 (a.a.) : Pc-rti
na.x vaı:Uıgı bi.r ma.ol.eslndç J;.. 
yor kı : 

Selahıye.tar mi' ahi lcr, ~ v
yet - J on m ahodesinın fııll 
r tic k ı; , .. ı;urettc te ı.c ı
yç,, r . 

ı - Bı;ndan sonra Jaıx>tY'.<. 
İn»ıltere \'e Aı:; r.&a ı h rµ 
ııa" inde bulunuraa •\et r 
Birliğinın bıtaı·af kalııc.ıı;ıı:.u ;ı 

min olııbıl ...,le ;r. Bunım mıı: 
nası So 3 u r Bırlit;ı · m kendı 
ht>sabın:ı Japoı y.ıy,ı, Hol..ania 
Hındist.anıııda, Birnı·uı).ı'da, Sı· 
am'ıla ve S ,.~:ıpur'da serbest 
bıraka ığı.dır. 

"Japon)a &&keri harekiitıı he
' ef cı ursa· ta ir nin J a yruuıı 
m_;:e:..avlz oLn.lSl takdirine de 

mı! ... 1ınaaı ks yda fu>ğer m.ıı
hıyctteı..ir. 

2 Sovyetler Birliği Japon 
t pı ııklanııın tamaıniyetıne ve 
tecavüz e-dileınemı?Uiğme ı ıayt'I 
edroığini vadetınektedir.. Bu 
husıı.:ıtaki Sov yet taahhUcfu hat
ta mulhedeye ma-but deklırns
yonda ismen zikredit:m .Ma.nçu
kııo'ya fa.mildir. Fa.kat de.k!ııraa
yonıla ne fimali Çin ne de dııbi
li Mongoli an llikredilmcmi('J<>r
dir. Biıu.enııleyh Sovyetler Bir:" 
liği bu ınıntakalara ait mUddei
yatını muhafaza etme~r. 
Sovyetl r Birliği şimali Çın ıle, 
dahill Mongolistana yardıma do. 
vara e<lebilecelı:lcrclir. 

3 - Bu zımni ıhtiraz k:ıyıh 
a •i ınesclclerini hsllcdccek 
t.-tm bir tarzı tesviye hususunda 
B. Mat11Uoka'nın B. St:L!iıı tara. 
ftndıın talep edilen pabııyı ödı> 
mek istl."mroiğini göslı'rmektc
dir. 

Şimdi c;;a~h bir n~taya te
mas tdcl;m, Sovyet büktuncU o 
kaı.!ar ı;ahalıya satmak _iddiasın
da bulunduı';"lı b•ı aJemı tccavU• 
ve bitaraflık \"a dini acaba ııt>· 
<len bu k::.tlar ucuza satmıştır! 
Bunun cevabı şutlıır : 

Halihazır \" ?:iyeli karşu.inda 
Sovyet hUl:ilıneti, So.-yetl B ı·· 
Jifiıım Aııy-.ı. topr:ıklaruıa va 
tiitı SovyeU.-.r Bi. r "inin hi· 
msye \C r UdafAa mecburi in
de ohluğu haricı ong< i.ot&ı!a 
karı;ı J:ıponya rafı!ld yap•·· 
labUecel hlı- tehdidi b-.rtar f et
nıei!i flovv~ı d'na" lehine fa·. 
dab görmiistür. Di:;eı· bir tıbir 
ıle &ıvyetler Birliği ı:arımı A ,._ 
rupıı.da \'e gnrb' Asyııda m ı;ul 
olduğu t.al<d:rtle wcnb8:lıırı ın 
şarkta t>ağlı !. almasını isteme
mift_ir. 

Bı""un mit.nası f'ovy tler ';'ı
ı:.:;; i id'!l'e eden z.imıı.ınd;ırl.ıı 
ı:1ın1in \'C hl"I plantıd:ı. Alm ı
ya ile bir ~tu"ıareı;ı_~e,d ,'!"r 
\ crtliJ.lcri mı dcl'.!'b tır 
Fakat şunu ıl:ı ilave etmek gt>
rektir. Dl~er memlc'retkrln ı;n• 
ka•ını, .Nazı İmparatorlu~ ıle 
t ksım etmek ııuç ortakh~ı ı . n: 
de Scıvl'<'ller Birliği, faslı~ otın 1 

\'C ı ı:ı11 dikkat ini, ga.rptn toı:
lıvabil.mr·k i~hı tırak ŞıırktJt bıı
yiik ylik!et' altında kelmak ıs
ıuuemi tir. 

Son ti ıfo (1Jıtt'> yıı.rd!ll'I• 
• dnı&m t>de<'t'k 

Nı.wyork. 16 (a.a.) - Anı ri
kan rndyosur. n Çn•ık! .. .'•lc_n 
öğrendi ·ine giire So; t lııikı~
meU, Japo l ı ilcı ıılt.ietıl i hı· 
tarnfllk r ktı·ıa n • v
wtı ,.;.-, ('ine vaı-dımtt l o m ~ 
d ıı;ıtıl Çıın ıı.ı; k hUld\m~t ;. 
ne bildirmiştir. 
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SilheyliJ UYTUN 

Etratı. dinleyicilerle dolu bir 
..ııkeme salonundaşu. Açık 
)&Kkreierdcıı dolan temiz ha • 
•odanın nefes ve sıgara lroJm.. 
Jııa havaaiyle karuıarak kesifle
lb'or ve dayanıbnaz bir hal ah
-,... Herkesin hareketlerinde bir 
'*1eyiş seziliyor. Kapının her 
mcıJııı ve kapanışında. uğultu ke
lllliyor; Başlar o torafa çevrili- , 
ltyor. Nihayet hakim, dik yak&- 1 
•resmi elbisesiyle ağır ağır kür-, 
ıııll;ye ilerliyor. Dinleyiciler ara
~ ,od.ola.şan, gö'Llerl yanında 
tıtm-ıuılara çevriliyor. Onlar!& 1 

Mr fllYler konuştuğunu görüyo
-· Saııtyen, mübaşire dönerek 
IQ7le ııöylediğini işitiyoruz: 

-Avukat Süleyman kızı Nev· 
..tL.u 

Bir, iki, üç ... Beş dakika bek
ıt,ıoruz. Nihayet koridorun boş 
manzarası içinde korkunç parıl
tılarla parlayan ve esrarengiz 
madeni sesler çıkaran ikı süngü / 
arasında siyahlar giymiş genç 
bir kadının ilerlediğini görüyo
l"llZ. İnce uzun boyunun ağırlığı
m düz ökçesiz bir ayakkabıya ve 
Pen bu siyahlı kadın silueti iri 
yan Jandarmalar arasında kay
boluyor; Koridorun muammalı 
hava.'11 içinde halsiz adımlarla 
yürüyor. Sonra onların büyük 1 

kapalı mahkeme salonuna gir -
eliğini ve bununla beraber perde 
perde yükselen uğultunun her 
ta.rafa yayıldığını görüyoruz. 
Hakim soğuk, asabi bir çehre ile 
kallay.or ve dinleyicilere sanki 1 

hay km yor. 
- Baylar, bayanlar!. Bu ih

tanmla da slL'ınıuyacak oluma -
nız celseyi hususi şekilde ya.o -
mak ü7.ere sizleri dışarı çıkara • 
cağım.,, 

Biraz evvel kula klan doldu -
nın uğultu şimdi kesiliyor \'e 
be.kışlar bir nokta üzerinde bir
leşiyor. İki Jandarma arasında 
ilerleyen genç kadın ·-ine a.vnı 
n.ziyetini muhafaza ede-rek ye
rine yaklaşıyor. Sanki yer,, yu
Y&rlamyormuş gibi sandalyeye 
bitkin ve ha!Eiz i!Şyor. Boynu 
başının ağırlığı-.;. çekemiyormuş 
gibi öne kıvrılıyor. Beyaz ve sol
gun yüzünü , ı.;ılraız bir gece ka
dar siyah, clalı:;aıı saçları örtü -
70r. İri ve saçlıtrivle hem renk 
gözlerini uzun ki prikli gözka -

1 
pakları kapatıyor. Ellet~ biri 
biri ilıerine birle~tirerek öylece 
bekliyor. Halinde en ufak bir , 
heyecan dahi yok. Yalnız, ren
pnin müthiş solduğunu görüyo- , 
ruz. Fa.kat yine harikulade gö-
llel bir kadın. 1 ' 

Nihayet hfıkimin glir bir ses
le hec celsede tekrar edilen sual· 
~aceleyle sorduğunu görüyo-

1 

"- Kızım, diyor, ha.ydi şimdi 
..-tık Bt."Dİ dinliyoruz.,, · 

Siyahlar giyinmiş genç kadın 
ağır ağır başım kaldırıyor. Bıv 
kışlarını ihtiyar hakime çevire- , 
rek öylece scır,,iz kalıyor. Biraz 
Jı:alın, fakat, soluk dudaklannı 
daha çok kapatarak o ezeli vıuci
yetini muhafaza ediyor. Bir, üç .... 
Beş dakika bekliyoruz. Yine ce
-n.p yok. Genç kadının bu esrıır
h sukutu karı;ımnda. artık i.«yan 
etmek isteyen dinleyiciler ara · 
IJIIlda bir kay~a oluı·or. 
"Yazık, )!ençliğine istiyecek kı-1 
yacak.,, Sesleri "Neden komı.ıı - · 
muyor? ! Neden hakikati an
latınıyor, zavallı kadın?!" Cüm

'lelerine karışıyor. li1akat yine o 
ııessiz ve bigane.. 1 

İhtiyar Hakimin gene sabır -
ııızl.ıkla titreyen asabi sesi dııyu
hıyor: 
"-Kızım, bilıyorsunki artık· 

bu son celse. Bur-üne kadar ha
diaeyi aydmlalacak bir tek ke!i- 1 

me bile söylemedin. Gençsin!. , 
Hayatına yv.zık değilıni? ! Senin 
bu esrarlı ı;ukiıtun hrşısıud:ı 
vezan da o nısbelte artıyor ağır
lııışıyor. Swıma kaki}k'iti it'ıaf 
et! .. H:ıyatının takip edeccı:i yo
hı dli~iinmUyonnusun ? ! Kim -
bilir ... Cüınlcleri:ıi tıı.mamlıya.mı
J'Or. Siyahlı genç kadın sanki 
!ayan eder l!'ibi hayl:ınpDr! 1 

"- Mcrh=...rnet i:;tcmiyonım, 
Hft.kim bey. istemiyorum! öle· I 
ylm, kahrolayını ·. h<ı lta etleri - ' 
Jai cımbızla ditliklc}in. Fakat, 
101la, merhamet, ifade eden bir, 
ııbz biı· hareket yapmay:n. Ar· 
bk yaşamak değil ölmel< istiyo -1 
nım? ! ölmek!,, 'fovkifhanenin 
ııoğuk ve loş odası içinde 
p tek hayalle yaşıyorum. 
Olmck benim için bir sa -
adettir, beyefendi. Beni bu yol
Aa.ıı kurtarnıağa çalışmayın. Mu
bdderat böyle emred;yor. Bu
- kabul etmemek küç ülınck de
ıınektir. Tabiatın her Ulrlü mah
)akıına karşı küçülen ben, hiç 
elmazsa mukadderata karşı nl
azyeyim ve .kiiçülmiyeyim. ""--

12.30 Pr:ı gaze~l İnrftl.zc& bilen V& lmltuki sa.hada tecl!ilbe ııahibt alım ta.llp- ;ııılı. kanunlar••"" ' lf•ı+ı..;. Ooıa :? • u.,m : :n •ıe...ıı.. 
Şu dakikada duyduğum his U.38 Mlblk 20.4<i Müzik )erin 21 Nlmıı l9il tarihine kadar Ankanıd& Sllmer Bank ıu..ı-tlk k•-- • 

bana hE!' eevi söyletooek, Hakim u.so Haı..rier zı.oo Müzik Umumi M"lldürlllğttne ve lstanbulda Sömer Bıııılt phctne !' ı ... ı ~ ıtlıt olmıy• Ziraat ıııı:- •·--,,,,,. 
bey, her ııeyi Yani sizin istedik- 13.0S Milzllt %1.110 KtınUŞma ınllraca.atları ilWı ohıııur. ta _.a - IBWldll tahoıll &ıömıtlt ol•p ..ıııı.e llfıorlude - "" 
lerinizin hepsini.. Bana böyle a- ıa.20 Mii2ilı: %1.45 Müzik - aalı.lııt old...._. ı..mıt-...,.. M - •soç:-mlt lııııllımlllli 
elice ciimleler ııarlettiren ve ölü· * 22.30 Haberler l . l "- -hılplltc ıra....,ft• : 
mü severek isteten hakikatleri ıa.oo Protıraa 2245 Müzllt • lstanbul LIYazım amirli(l satuıalma komi~JDllUAdan Devlet -a -t mnıı*-•hoeı '•' 

1 

.. P'ırnı bulm:ıımlerla 
anlatacağım. Ye.lnııı, merhamet- ==l11=.03==Milzilı:=====2=3=~==K=a=p=•nııı=.=I1r...--=-----------------..:..-----...ı. :.0~.ıt=ir.ı..._ •""dil taboil ııör- .,. M ,..._ --" olm>ll' ten tecerrilt etmek §Eı.rtiyle?. 

Size daha. pek lriiçilk yaşlan- ıst.000 kilo ltnnı ~ - almacalctır. Pluarb.kla ekliHmesl JCtmı ıoı1'Ul'' > yapılacü _... 1nttlbamwle -
mı doldmıaı -!eri anlatacak Bir hırsız mah- 21/4/!Kl Pazarleoi günil mt 18 daTopbanede ~·Azun ...ırllli .. ımaı .. -lrıdeo ~ kanuni ı.-ıı ... ,.._,_ -ı:locekth. 
degüim. Şu kadarım Bi'ylemek is -~ 7"Pıla09ktır. lleherher klloemt- ı.badn bcdoll. bU lmruJ toteldllerin .-lıda 7ıız.ık ....ııı:.- eflıa7et 11{4/DU ~-
tiyorum lı:i ailemin .,.;;. Jramaştı- ' kftm oldu -. "8Dtim ilk lemİnatl 4111 11.a 911 ............ Tallplerlsı belli nldtte_ dar bizzat -· 7Kt ile A.Dlı:areda Utıwıa )ılödllrlll& -~ .-...... 

&....... Tacil ıelmeıeri (3023 - "'" -- ...,... ~ 
rıcı zenginliği yanında benlın de Sirkıocl ıımbannda hamallık e:_. · , >0 • 0 1_ IOı>e - oCmeleri hmdu. 
ıııhhat ve gil2'iği.ın !Jl)hret bulu- - den lıımail. Hakkı bazı balya- f " ı - NOflJo lılMyet o6zdam. 
yor; Her Yesile ile §DD.8l'tllıyor- lar arasında iki gömlek ile Bd ıt.950 kflo lt1ldar si~ ,,.,h lr.l5ııele ile ıueıı lı:!lıt kadar ...,., -.. ı - .._ ~e ...,,,.. ne 
dum. ~adım, mtlrebbiyelcrim ve parça basma çalarken ya.kalan- o' aı.tır. Pmrhltla ekailtmelli 11/4/l!Hl - ...,. - 100 da ı - ev..._ lılzınet -· 
daha .. bir çok lıocal;llllll ara.sın - mış ve d1lı:ı adliyeye verilmŞ- T°"- lııt. Lv. hririlt! ııabn alına kcıuıilyon- ; : ' 41ır. Husul 4 - ZHıre iflerindelct it>tıMbM-• .wr -a ..,.... 
da günlerimi ~yor, ~ununla tir. Üçiindl. 8Ulh cezada yapt- ...- it~ .-ıır. &,..ıı 79'lı lrllccl • -. :w ~ san 5 - A:ıılımftlr - '"* .-.. 
lJ:en>.ber denUerime azı1mi r;·ayre- la.n muhakemesini müteakip blr -.ın - HO lrm ı' •. Bu iki lcUem bir ~ abaablleceli eibl • - Dafrulıık ltilbdı. 
tıını ııarf ~. çalı§ıyordum. ay üç gün hapsine ve derhal _. Qrl M;; ''"rlen cı:e .-bılir. w.+=ıııer1ıı 'P •!eri m11ctarı..:ı T - Sıhlwöennin ·-~-. Mwlw .wr JO.poıı.. 
mesaı ıwı.tlerimizin han~de be tevkifine b.rıır verilmiştir. - _.,.. lllıı ... oaatte ltomis7oııa W<l!f .ım-.. :,., (1111'19..!9U? ı - s ac!et fot~af. 
ni sevgi ve Madet dolu iki ku - O ~ • • • 4M'I ....,) 
cak beklerdi; Annem ve Ba - · tomobH çarpmasından · lleber noe'l:resinin tahmtı:ı f!yab • kuruş - 49.- - ıı:oo~~=====================::::::''.I 
bam! .. Bazım llı,-i.!ınüz llZlln se - . · yaraiandı )IDU!ılda satın aımacalttır. thalesi 18/4/IIMl cwna Jbti. - 15 ı. Top.. 

leythatld~~8!'. mBemlekyahet ~!f1- Yeşill<Ö)'de bir çlftlikte çalı- -- M LY. tmlrliii - al:ıfta Jı:omiS7onwıda , 1 '-lrhr. Kllll"l ı.... 
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den lsvıçruye teMdüf et:ilidıgı - geçerken pör Mııstafarım 1Nlli va&:ll:le Iıı:oml"70!l<l ıell>ıeleri, (1'1'12 .. 118) 
miz bir k1fl ~ dağ sporu idaresindeki 1948 .,.yı1ı otonun • • • 
yaparak pçlrdilc, Ah gitmesey - ııadınesiı:ıe uğramış ve muhtelif Beberine 220 llra talmıin edilen iT adet ıoo lr:lle - b- alına-
dik. Ne olıırdıı blriai bizi kolu - yerlerinden yaralanarak hastır -.. 
muzdan çekerek. başımızı• ~ele- haneye kaldırılmışt:ır. Suçlu Plırarbll:la ~ 18/4/llMl cuma ııti.nil - 16.30 da T~ 
cek olan felikcti ~atsaydı._ . fOför yakalanmıştır. ı.... lmirllli ..wı aJaa bmlsyon!lllda 78P'l"""dıs.1'.rt temi- Ml :ıım-

ls.!=bul& ~~üzde iki Ta"'la ba~ından yaralamtc: m. Taliplerin belli vakttte ıı:omi.,.ono. phneieri. (lt'lt .. 2'rll 
ayagım& cb. müthiş sancılar ge- ..., ..., . ..., ı • • • 
liyor ben bir adım dahi &tamı - Eıninönttnde De~ ma.- " · ~ 
yordum. Yapma bir bebek gibi hallesinde oturan 6 yaşındııkl Adet <t 
salonun bir körıtnde ıztırahla- Nuri ile 9 yaşındaki Mustafa 1'15.000 ., .. ııı'-eılı"llili lı:6poillti ........ 
nmla kıvranarak genç kızlık ça- oyun oynarken kavga et:ınlşler ' ne.ooo ıat iır.1i ldlııtlla6% sürllL · 
ğımın en güzel anlarım geçiri - ~ M:wıtafa taıı abnak suretile ıao.ooo galnnizıı bsme kallOL 
yor ve inliyordwn. Artık rıe ren- Nuriyi b&şmdan ağır surette Tılkanda J'Ulh % lı:alem malum• ~lHl cmna CÜlld - l4 de 
giıılik, ne güzellik, hiç bir şey 00. yaral~. Yaralı Şiııli Çe- '!aıJl>anede Lv. llm!r!!tı satm alma lı:om~d.a ~ IUlnt ... ı.... 
ni alakadar etmiyor, günlerimi cuk haatahanesine kaldırıl .. - pazarlıtia satm abnacalı:tır. Tahmin beddl 1U25 Hnı mı: - · 
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Yüksek iktisat ve Ticaret mektebi 

- İf bürosundan : 
Büromuza Yalti m<lbim it tekll1hrinhl sür'atle lo'llfı için lttt ... 

9lkı ve Yenıi mezunlarımu:dıırıa iaekllleria tlıerbal. mekl Le müwaaM&tl· 
koltuk değnekleriyle oradan o ınıı;ıtır. SYçln çocuk hakkında nn '1ra tr1 INruştur. ı«aı eleri ltoınisyooda &6<alar. 'rallt*ırbı l!ıeılJI -. 1 
raya ailrünerek kaybediyor - tahkikat yapllmaktadır. lıtio tomlqcma sWmeleri. · (lotl - :1821) - - • - -... ı============="=10.l=O'::'========? 
dum. Etrafımda toplanan her - Parmakiannı kapdırmış 't' • • • 0 eykoz "'-1----i Satın Alma 
kes bana mırlıametle bakıyor " Sirkeci iıs1 ; w.ıoda 50,000 ton ef7a tabmll ,.. ~· ettlri!e<Sllr, ,..,. n..aa.~ 
ve acıyorlanh. Galata.da Şark lamba fab- -..alıhM .- ıoe hesabına pazarbkla <*"iltmeci ~ .,_ rtınü ~ K()!!llwyonundan ~ 

Nihayet onunla, hayatına el- ~~ında. çalışım Danyal ııaf ili ıt da ~hanede tst. Lv. lmirlill s.ım.ım.. ıı:-~n<Ja 1"P'lacaJr.. 
!erimle !!On verdiğim adamla kar elini ınalı:ineye. ka:~rak pal'- ı.. Tanmin bedclJ. beher tmıu 35 ıı:.-. ilk .__ mı 11nı ., a-ıur. 
şılaştıın Avrupadan yeni gelmiş malı:lanııı kestirdigınden Sen ~...ıı. bell! wıklıte lı:omı.s;ııona ,.....ehrt. , .. (lOia _ 2968) 
bir ~ösördti. Hastalığımın jorj hastabane11ine kaldınlmıt- • • • . 
"Siyatik,, olduğunu ve uzun bir 1:tr · 1 ~· ıı..ııerın.. e lira tahmin edilen SOO:ıdet teYhid -ı l*el.etı mineshhit 
tedaviden sonra belki geçebile - , Gıda maddelerini kontrol wn n ıı-bma pazamıda satm aıu--.1;:tn:. Pmtılı:k ••iıı 1 'Zil/~/ 
C<'i;•ini .. ııö_;;ledL Bu tedaviyi deı· Üsklldard& gıda maddeleri M1 cama ıünil saat 14,311 da Topbaıwıcle ı... AUrltli s.tm Alma K<>-
kerıdı nzenne aldı. •- 15 muhtelif 'ta -" o k"ldeki b" ha8tıuıın aa. .... n esna. n..... ~onunda yapılacaktır. Nilmune .... - .... ~ ~ cı>-

ı;e ı ır _ n~ muneler almanJc tahlile gön .. ıGlür. Taliplerin belll vakitte xom;,,,_. p>o 1 ı (108$ IG'11 
kada ,. hassas oldugunıı bihmın derilmiştir , ,... • • • 

U•t .oy 

6 2 ' :ıeo .... .. çelllt bollı 
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1 - !ultarıda miktar ft eb'adı }'8%ılı dört - maız
lllDll •at lfi de pa%arlıkla sabn clmacaktır. 

2 - 'J\ııltarrur eden fiyat lizeriııd.. ~ de 1t! ı.minat alınacal<tıl! 
1 - - ve "°'ıılt 1'er Ciin mezldlr Xot:IÜsJ"Qlıda gürl!lebilir. (3 edemezsiniz Hakim bey. En kü-, =- _ -· -

./ıfai.'ıda yuılı. oeklz JW.em m~ r ,... - b Jı:tır. ========================? çük bir . h~ketten sinirleniyor ZAYİ - İstanbul ithalAt Jbalesi 24/4/!Hl perşembe günü saatıS,JO ela T••I ede ı.t. ı... Amirli-ip _______________________ _ 

ve asa.bileşıyordum, !>.ıha fena· -~-~::~, ..... - ahııı oldu -
81 banamer. ham.etle bakan.la. rdanl 61,..,,~n,usı~ ... , ... ~,.,, veşl - 11 -~ " S..bıı Alma Xomlsyonunda J"&pılacalı;br. T1ıllploriı:ı -.-biAeeekleri ma.. DeniZ l&Hzım satınalma koıııisyDDUndan 

ef edi d Halb """' =-=--- """' 1m ""ly clnolndeı:ı ı».wwn.,ı..i ve kal1 ••niıwıı g. ~ - K.o- L----------------··-------"' n. ret yor um. • u~ ne - tarihli 646 lira 72 kuruşluk Irat 
~mn böyle .oı~ca~ bılsey -1 mak!ıuzunn kaybettim. Yenisini ~~!"~fırçası. 
dim bu nefretimi a.c;ıga vurur, ,, ....... :n-"•n · -- '-bu 

~ olan °"'' altı Jaılem motbtell1 ıııa- la/4fij4l 
..-ı ııaat H .., 16 "' kadar P"'-Orlı!ı 7apılacalı:br. 

h k . • .... an ha kınrdı çı~ -- zayı ......... - 1000 • XıJ. lı:olan. er esın , ~e Y m. · hülanü kt 
Fakat çok seç anladım, çak 

1 

ımn __ !:._J:..· Ye -rikf 2000 .. Zincir yulnr oapı. :l;teklılerin belli giln ve satte Kasım paşada butanan ı:ı.mz ıevA•1,_ 
·-_,_..r_....,, ~ 200 ,, Maa sikke tavla halatı 

~·· 1 ~ ~~ 
._ a1lna ltomla;yonunda luwr bulwımalon ilin ollmur _ ' 

Bir zaman gel.diki doktor sev- f y . s b h " baflıtı. 
gi ve a~ndpn bahsı:bneğe. baş- '' enı a a ın = :: ~ ~: """'· 
!adı ve her fırsa.tta hislennı an • ı •

1 
f. ti '7 seoo ., Kıl yem torba.si. 

• • • 
İbti;yacJl!ll& elan yirmi oeltiz Jaılem muhtell! den 1-ftumı 11 14/gll 

ma aünti aaıt M.30 da rzsvnr;s da buıun.u JcomiqnnnmU:Jıeikl paı 

atm. abuacakbr. 
la~. ~~~astalı - 1 an ıya arı * 
ğım uzun bir tedavi neticesin- llr. 1825 lclo p..-ıdrol saha abnacalı:br. Pazarnıcıa .-- 1614"41 

(1081-IOH) 

• • lstekhıerin belli illa '" saatte lı:.onm;,onda luwr bnhmmahın ilAll 

de g('Çl'.lllş ve biz evlenmeğe ka _ ı - ıtınü ııaM H de ToPbanede ı... Amirllli Saba Alına ~unda · 
rar vermiftik. F'aka.t tam bu sı- Başbk maktu olarak 75U )'Wllılacaıctır. Tahn1in bedeli 4225 l:i.nı. kat'ı tmıinalı m lira 'l'I ~. 

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

rada ba.bam ansızın 151.dü. Bu va- Birinci sayfa4a 11a11timi 500 Taliplerin belli vakitte Komisyona Plmeleıi (ıou.3016 • • • 
\ - 1 -- Tıılımln edilen 'bedeli "lil20. lira aiaıı "8000,. kilo lcuu •W:: 
Kısan 0-U cumartesi günü snt 11 de ~ el<slltmeııi yapıla ;a~ 

ziyetten istifade etmek isteyen ikinci ,, ,, S50 
Doktor nikihı daha sonra yap - tlçüncü ,, ,, 800 
m• k ilzere eWnize geldi. 

Aradan UZllll bir zaman geçti- Dördündl " " 100 
ği halde nik&h etmiyor; Her sor- Beşinci " " 75 
duğumda ka.çamaklı bu· cen.p Altıncı " ,. 50 veriyordu. Geç geldiği"" ya ge-,._ ___________ _. 

ceyi hariçte geçirdiği zamıuılar tığımda kendimi tevkifhanede 
muhim bir yekfın tuıuyordu. Za· buldum. 
ten bu hadiselerden kısa bir za - Artık benimde ölmem mukad
mruı sonra eve haftalarca gel - derdir. Ölümü bir ~t tcl8.k
mcmeğe başladı. Nihayet yanı- ki ediyor ve ona yaklaşmamı i»
mıul:ı.n tamamen ayrıldı. Na - tiyorum.,. 
muı;lu bir aile lozının bundan Susuyor. Siyah saçlı ba.fill 

40 kalem ecza ve sılıhl ırıalze.mo alınacaktır. u..ı ~ gil
..-,.. Pazadıkh ebiltn-' 24/4/941 ~ $!l!nll .... ı H &o Tophane
• Lv. Amlr!lll Satın Ahna Koıni!l7onıında ;ıaınlaeektır. Hepsinln tutan 
1'7 l!ra M lı:uruş kat1 tııımltıatı 181 lira 88 Jnm ıl . 'Dlliı;*!dn belli n-
lı:itte Komi37oo• gelmeleri. (1084 - 3017) 

İstanbul Hava mmtaka 
amirliğinden : 

depo ,J • 

2 - HeJi>elladada tcolim edilecek olan bu din ııartııam..ı. her ,0-
ctelslz olacak komisyondan alınabilir, 

3 - Wek>i\ıerin \pnımyn istediji ?eDka ft "iM.. liralık: ilk \pfl\• 

ııüo birlllcte belli e!ln "M .... tte lstanbuld.lki Ir.o~ hazır bıJ 
ı.ı. ı:ıııııe> 

••• 
1 - -..Ut evsa.11 m.ucibııce 5000 ili 15008 lı:üo arap aa1ıııı>~ 

-br. Belıer kiloouaa lalımin edilen :fi7at ~ kuruş olup 21/t/ll'I 
mrleai ,ıl.nü sat il de Kasımpaşada bulunan lMılz Levazım SO 
Xomisyonunda powırlıkla ekailıe,,..; )'8pılacaltltt. ŞartııamC3i I>"' 

ı - 10000 cam matnıya kılıf ve tderrllab 1aptnmt:Atır. Xomi.'<"JOndan •lmabilir. 
ı-- ltıhtlar hava ,...ngi kalın le şW< olbioe ln-nden el9calı:br. 2 _ l.stelı:lilerin ......,....,ı,;Jeri mikdarlara ıöra kat'! ı-uıa.tJDıil1 

1 - 1500 liralık kat'! t<ominatı •Balariı;öy ma~e :r•tmlaralı: D;te medı:lh- Komiaycmda belli gün ,.. Atle bıızır bulunmaları ııJl' 
-uzları ile birlikte 22/4/941 s:ılı ııünil ""8t 14 de Yeşillr.ö,- ll:ıva muıta-

sonraki vaziyetini düııünün . ., titreyen omıızl&nna düsüyor ve 
Bıırıı.da ııes.i kesiliyormuş gibi hoı~kırmağ:& başlıyor. =======================~= ==....,.=:·,....,==(llO::=Oö=)====--======-====-====::-:==:::-~ 

lca depo llmirllli .. ıın alma ko~ı:ıanda bulunmalan. <2909> __ _ 

a<ıaı•yor. Bir kaç dakika öylece ! Yüzünde memnuniyet ifadele
se.:siz kalıyor. Sonra. yine a.ynı 

1 

ri beliren ihtiyar Hakim yanın
heyt•canla devam ediyor. dakilerie bir şeyler konll.'luyor. 

1 Devlet 
" -Namus ve şerefim mahvol- Herkes pür heyecandır. Neti

mıl~tu. Hakiın bey, fakat 2"ngin' ceyi sabırsızlıkla bekliyorlar. 
dini başkaları ı;ibi dah1 çok su- Bazan"zaVllllı kadJn, alçak a -
kut etmeme imkan yoktu. Biı· ra dam!.,, Nida.lan~ın yükseldi~ 
h w gibi evL11in köŞf'Bine çekil - i~itiliyor. Fa.kat celse bir b~a 
nıcm ve orada sessizce y~amam g;üne bırakıla.rak kapanıyor. 
k iı.riyui.Böyle de olmadı. Birgün 
işittiıııki Doktor daha bir çok 
lozlan kandı:rarak evlenmek tek 
lifinde bulunuyor ve nihay~t ıu-: 
zn~·rna diil}ürd\4,'ü zavallıları b&
nim gibi bırakıp kaçıyormuş. 1 

h'.inim ve nefretim son hnddi·. 
ni bulmuştu. Ben merh~.metlej 
dolo.ı bir bakış neti. ·ceeinde bu 
vaz!y~te düşmütüm. Fakat on -
!ar~! O masum zavallılar ne ola
caklardı?!. 
Bir gün yani o mahut facin gü

nü onu sokakta yeni nişanlandı
ğı bir kızla gördüm. Yüzündeki o 
~~~hlc maskeyle, genç 1<17.a, ruılcı
nı \'C sevğlsini anlatıy?rdu, Mu
hal<knk. Kısa bir gezintiden son
ra r' .anlısını otomobile koyarak 
ayrıldı. Ve ben derhal yakasına. 
yapı~bm. Şimdiye kadar yapb
ğı nlcakhkların hesabını sora -
caklım. Sürükleye sürillrleye e -
ve kadlll' gettrdim. Sonnuıını bil
miyorum, Rlkimbey. Herhalde 
cıııu ISldl\ııııftfnm Glıızlerimi 119' 

••• 
Üç gün sonra .. Yine aynı ııa -

londo.yız. Şahısl:ir dr.-kor ve ka
labalık o gün.kinin aynı. Yalnız 
uğultu ve konuşma yerini, derin 
bir ı;essizliğe vermiş, V al1şi, kor 
kunç, roğuk ve asabi bir ses -
sizlik!. Siyahlı genç k:ı.dıu ise 
yine o e.zeli vaziyeıini muhafa -
:.a ediyor. 

Yerinde otuı·an Hakim ağır 
ağır ayağa. kalkıyor parmakla
n aramnda tuttuğu kağıdı yük 
ııek sesle okumağa ba~hyor: 

-- Ağır ceu. kanunııııun ( ... ) 
mad1esi mucibince Avukat Sü
leyman kızı Nevzat ( ... ) seneye 
mahkum ohnnştur. 

Devam edemiyor. Bu ciimleyi 
ta kip eden gilrültü ve sevine 
nida.lan daha uzun söylemesine 
mani otuyor. Nihayet celse hu· 
IOs! bir ,eldlde bitirilmek üze .. 
ııe dinleyiciler salonu terk eıll
yorlar. 

I '· .r{}" ._, , IWıheıjld UYW. 

POLiSTE 

Belediye cezası 
verilenler 

:8etedrye talima.tmn riayet et
medikleri görülen 30 esnaf ve 
16 şoföre ceza ııabıfüı.rı kesil
miş ve tramvaydan etl.ırl::en ya
.k.alanan 5 kişiden de pe~in bi
rer liralık para cezruıı alınmış
br. 

Hem evine kız almış 
hem de bekçiyi dövmüş 

HALKEVLERI 

Beşiktaı 
Halkevinde 

Mulı&ııomen b«lell (9600) lira olan 2000 K.ıf, hayvani kıl 1,30/ 
çarıamba sCnll ııaat ( 15) on boı;te Haydarı>8i•da gar binası 
dalı:! ltomisJ70Q tarafından kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

•-~af· Hdan. P •• ~ edi~l 'rli~ Bu lıe ıı;irmek is~.,.in (720) liralık muvakkat temi.nal, 
1 """' ın ı.cn.ip en milkl- la7Jn ettitl veslltalarla tekliflerini muhtevı zarflannı ayni ıiln s" 

fatl1 münferit atış müsabakala- oa d!lrde kadar komisyon reisliğine vermeleri lhundır. 
n 18 Nisan 1941 cuma. giin\i sa· Bu iıe ait ıartııamelcr k~miryondan paruız olarak c!aiıtılıl'.I• 
at 10 dan 19 za kadar Beşik'..q <2817 ı 
Şeref stadındaki Evimiz Atış • • o 
Poligonunda yapılacaktır. 20 rlo Muhammen bedeli (e.oooı altı bin lira olan 38 kalcmd"11 ;b~.u 
Nisan pazar gUnü yapılacak margan yeuıck t:ıkınılan 2/6/1941 paı.arlesi iiinil saat 15 de l<B~ 
Halkevleri müsabakasına ha - ua•ı.!ü ile Ankarada ldıırc binasında sabn alınacalı:br. 
zırlık mahiyetin.de olacak bu ı• 
müsabakaya Evimize mensup 3.- Bu 4e ıPnnek isteyenlerin (450) liralık muvakakt teminat i ~ 
zaların müracat etmelerinin 'Sa- ııun tayin ettilJ vesikalan ve tekliflerini a7ııı e!lıı. ut 14 de ıaıd•' 

7Wl Reisliğine vermeleri l.Azırndır. 
yın 1 ga:ı:eteı:ıe. neşrini saygıla,. Şartnameler parasız olarak Ankarada Mal.Z<'me d.air.,.Jnden. 
nm a rıca enm. paşada Tesellilm ve Sevk Ş.Oiııindcn daj!ıtılacakbr. (2999) 

Samatyada eksik ekmek - - -- - - _.::..:-_:.:-~· ==.:c:__:=;:;:;-
çıkaran fırın j .a • • +w ı•ı 

da.~:~!& Akı~~e~~~~a~t 30fAER BANK UMUMi MUOURLUGOND 
ait fırında 67 t'kmek vezn: no<t
aan görülerek müsadere edi.lıuiş 
ve fnncı hakkında ceu. Joıtpt 
tutulmuştur. 

B••ılraınız merkez tef,ıkilatı için 260 liraya kadar 
ücret verilmek üzere 

Evine iki genç loz aldığı ıçin 
~çi Ahmedin yaptığı muhale
fet ve müdahaleye kızan Sü
leyman Dokumanın bekçiyi 
dövdüğü ve tahkir ettiği iddiası 
ile yapılan cürmümeşlıudun 
muhakemesi dün altıncı asli
ye cezada görilldü. Perihan 
Erkek ve Yari adındaki kızla -
nn ifıuk-lcıi ile polisin şahadeti 
hakaret suçunu tamamen ve 
mahkümiyeti icap ettirecek ma
hiyette görülmediğinden Sü
leymaJUn bu hususta bcractine 
n fakat da.rp hiidisesi sabit gö- ::============= 

ÇOK iYi İNGİLİZCE BİLEN efıt 
MÜTERCİM ALINACAKTIR 

riilmekle bu cihetten 29 lira 
ağır para oezastyle 200 kuruş 
mahkeme harcının alınmasına 
Unıı- verildi. 

Salıl!E A. C..ınaletti• -..ç<>Ol• 
Jfqrlyat MlldQrQ: M•olt Çetin, 

~ .. eten. i'ransızca "f'e Almanca bilenler tercih edilebilir· 
llplerln 21 Nisan pazartesi gihıilııe kadar mnuml 

EluıldıOı yer: (H. Bekir <Mlraoylwve ..... müze müracaatlan ilin olunur. 
~ cenı•ıem. 11araçoöıu ~ .... , •ııiiiiiuiiıiİİııİiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiıı.aAiiim•••••••-" 


