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IHük" • 
1 li • e ın s anb 1 hakkında e 

meti 
r---T-op-ra-kl,,,.,nı i s t il 1. J • .,. ı\ 

ltıırt.,rc•.,11an Sırpi«r .,.._ 1 

maslcru11 lurtcrm+ 

alm ş o b·rıer Hava Kurumunda e "' gu 
"":lftık •lnıaş/ardır. Bııır ::: 
"'l/"t <>nlar., deha . . .. ,_. - ... " 
. ~a a• 6ıntleri hlcl.-k 
ıçın man~cıi bir kaı , •-· 
L·ı J il• -«l e Hekiir. 

<<An do u kalesine sa 
olan ürk, ;stanbu 

~:,._ H.:~1'ıı Üllhld YALÇIN b o·· 1 g e s ; n ı· n 
~ iman_ radyosu &mı•!ı.. \ 1 

de 
~ .~n ınerkeziı>in ıı.,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~1 ordulan tar 
fından ışgaı edildiğini . . a : 
Londııu.!ıuı {,'t;lcn lı l:ıüdirdi. 
co..l:w , • aberler Yu-
bi.r nıerk~~~""';~.cınetinin artık 

VloU"'1 N 'lrC ...Ul m;,, 
~r yer bir .. ' ...........,erek 
ala • ınucadcle va.ııfını 

~~= anla.tW:ı.r. Zıt ıneın
lqtirilı çıkan bu malllmat bir-
dııır nce Vıu-ılaca.k nııtice 
~ Yugoslavyanın d"' ııu-
miidar ıımda resmi ve mıın= 

aa Vı! mukavemet . . 
)'eti kırılmıştır kabili-
ııek.!intle lıır ,,;~:a ~illa 
=:~k l~ı~~· yk::, :,,~ 

"Ulus ,, un bir 
makalesi 

Ankara, 17 (Telefoııl&) 
Bugilnkü Ulusta yazmış oldufu 
bir makalede Urfa. mebusu HU
seyin Sami ~öyle deınekUıdir: 

y ·-...u uv-.oetlerinin 
~_'.l&"OGlavya.ya tam•ınen hiı.kim 
A<:>iLlccekJ.ertnde ·• he 
mıı; demek §\11' kalma-
ınilletinin oluyor. Yugoelav 
mııhakkek~~lreda duyduğu: 
takdır eder ve ona~ peluila 
18.ka ile ıııtirak eylerja_ bir a-

"Uk gönlerdek:i bazı teı•şta
ra rağmen Climhuriyet hilkfr... 
metinin İstaııbul ba!!rınm muıi
yeti hakkmd•!ri kanın l:ıütüA 
h~ huzur _...,llfu. 
Herkes biliyor ki bak ff top
rak bütiinl.iiğümiiz ID&SUl1 kalır
sa hıırp dıoı vaziyetiınU; devam 
edecelı:tir. Bu masunluk tehlik&- - ,...illi oı....r- Aııka.r& Ill'\A Kunınmnu 1.i)·:ı.rotini dünku sa
ye nğrııdlğı. vakit, bütün kın'- ~; ııab,;";enniştik. Ynl<:ır ıtlıı.'<i resim, llilli ~, lil hu ziya.
vet:Jerimizle kendimizi. müdafa& retlerindeot bir intilxı.ı teı.bu «-1 meı.tcdir.] 
edeceğiz. İstanbul hak!ondeki ----~-=---------=-~~~~~~~~--='--~~~~~~~-

~kını ruhunda .. Vat.an 
mev'ale ili. ıvınmez bir 
ııeı·ef ile gıy•=~ıyan, namus ve 

· .....---'' en b · ilk caye-., bilen l:iırp milleti . uy. . 

P i~R-~'ö~"' Oniversi e 
v satına yarın 

e --le ımlli bir feliı.kete lllD böy- · 
IHınadığı şüpbcsizJu. hiç !Ayık 
ııal ve ve~ · hkat ah
Y&nı "'-''·'-· ııcyır ve cere-
büi 

~ .,......,.a butUn #.•~ '--
yet ve kah <Mn ,,.... gı.ıı;ten;ıı.."-· ram•mlık larıni Yuıııuıistanda. b J ' "il edm miide.f8a baüamu göie' ; w ha~ 

"""11Ck fınıa.t ıınU ~----------.... ~~~~~tik~~~:' ı·- ~ÜN-:\';:-ı· TE::~~~RI. l[~~~~J 
Kazaya ugrayan yeni yet ve r i y o r 

banknotlanmız 
nın<WU ahlr.k ve medeniyet - l 
Vasında byu hayııt Ve ,_t ~: 1 C E p H E S İ 

BUNLAR GEÇMİYECEK imtihanlara ayın yirmi dör-
, •• ;Ank~uri:;;et(a~rke. ~ dünde başlanacaktır •-" " un 'llllı d"'"" ve "' ' OCUJ<leriınız d .~" mut- - - _ _ 

ınanl.ıkJ erecesiılde kahra- ~ UN&> - ._.. "" 

a temcyyuz etme - y . 
~;ıill~~~~"~lliler. Hat~ una n Bertin, 1T ~) - Resmi 

tebliğ: 
Yugoslav 

Ordusu 

n;.';!Rllbaa~hraıııc "" tstanbul üniversitesinde ted- -- · - · ·~--
ııo kuruşluk ihtiyat banknot- risata yamı nihayet verilecek: fE" O 8..H ır .S\ 

lık ve daha hazır ıı kalaba- • 
dolayı$İyle diLjm~alan Ce ph es .• 10 nisanda lngilis bava kuv

vetlerinin Berlinin meskfuı ma
hallelerine ve t:arlhl merkezine 

lan gctirıı:ııekte olan vapur Pire tir. lmtihaniara da ayın yınnı U- ~ (91 
liınanında kazaya uğradığm _ dördünde b&şlanaca!rtır. Hukuk ======== 

ç~~-- daha·uzı,0 mud-'·• "'~~~ 
Ç""-1uele · · ""'" .....,. -.ı 

rı uınıt eo.ıı•"'"~' y 
ht coğrafi vaziy.ıu~· Fa- arılmadı ~~ıık ~~ 1:..~ Tesli moldu 

~ış~~rbotlar ~il da- ~~. ~::~24.::ı~ı: Kadın, Moda ve Harp 
Bunlardan ıoo lirabk bank- temt. oıunmuatur. k G .. d . 

notlar halen piyasada bubmaıı <a .... -1• s .utg" ' •> Yazan : A a ·un JZ 
alyle muhtelif h d dola.yı-ca . . U Utlarda.n 

vuze uğr.ıyabT te-

~~~~n t~ zar 8~~: Alma la bUt" ~~t~~~t:~~··:, a nn un 

man ha.va kuvvetleri de Loo. -
drs. 117.erine büyttk mikyasta btr 

::s~~ Berlin bütün ordunun 
~ durın:'.= :t,t;n, .~ 4ı:.~- sil8hlannı bıraktığını 

100 liralık banknotlan. llifDell B . . . . k 
müşabih olup tedavllldekj!er - uyu su 
deD. Y""8ne fıırldan üzerleı in-
de slfyük ReisiclbnhunUnUS • 1 İııönöıı.llR reııtmıeri l)ııhıımıpL p ro es 

~";ti~ m;:ur~ da~~~ taarruzları 
tı haline g~m~1g?5lavya .de'fl&. d u r d u r u l d u İRAN 

tehlikede mi 

bildiriyor 
tadır. 

50 lı:urllşluldara geöMe esa
sen bu kıymette tect&villde Hazırlanan kanan 

temııüt bakııxunc tttanııs ve 
H eski Sı dan zayıfladı 
rıımanıı - rp kuvvetini ve ka.lı
lt iııund~ gOııtereb!hnek im
lX,a.nJ.ı · ına.hrum kaldı. o.. 
bı ımpa.ratoı !uğu tecrübes· • 

ze muhtelit una '-~-- ı 
rokkep bir d ·ıeur·-""" mil
\ub . ev tın lıühassıı 

ı.1n Zllln&nlarında 1 
acı bir k~ . De kadar 
ğinı, ne katlar h ıçıne d1işece.. 
ruz k~ ıyaneUere ma-
retınış oldugu i pek gilael öğ- ı 
nın kendi VU~h Sırp ınilleti
h~e bir takım ~tlan da- ı 
h~nkrle karşıt anlar ve 
\ıü~lik bfr r.orluk ıışm~ n.e 

~. pek IJÜDıl Wmıi': ":e: 1 
Vfı.lua n._. 

aurıan dıı. s~t va ~ un
IUz ırk ~ .ıdiler. i'ııb.t yal
cla bir •-•-k· ti ıtısıı.ıı.lar araııuı
ınaJı:tan - Ve vahdet cloğur-
yaklllbğı ~ · Kllltör ve kalb \ 
Uırun milddet "8a&l.ı biı ııarttır. 
'C kültürü &11Jn Alınan tabiiyeti 
Bırratı.,. ~ ~ olan 
Sırp vatanına h . Almaryıarm. 
debllmeien pek :.. ~eının e- ı 
meselede yalnız M.a.c;eı.. lındü. Bu 
!arak namusunu k ııahsi o- ; 
ııon delcikaya kada.r Ul"taınııııa ve 
lll<>viçi terk.etmemişe ~ııı.ı Si
~kat mu.lıarebenin benziyor. 
l~lerinde Hırvatis•-~a ilk 
lıır k ti ~ esi<' a 1, yeni bir vatan 1 

ıııfaliyle Alman\anıı hai.ni 
ııu kabul ~rek H UŞakJığı-
"1ltti ! ırvat tahllna 

Almanların hava 
hayıpları büyük 

Londra, 17 (a.a.) - lng,ilb: e· J t . 1 1 
gazeteleri, yeni lngiliz _ Yunan ır apon gaze esı ran a 
hattı tesis edildikten sonra Yu- Sovyet Rusya arasında 
ııanu.taru:ıaki a.s_!<erl vaziyetin da gerginlik olduğundan 
ha. aa.ri1ı olduğunu yazıyorlar. ba:ısediyor 

Yugoslav Ana Kra
liçesinin beyanah 

Berlin, 17 (a.a_) - D. N. B. 
bildiriyor: 

banknot bubmmadığından bun- • 
1e.r için tJV-.t bildirmete 111- lligıhasının 
ııu;UY01ı::-İirawı ve 50 kuruş- esasları 
hık banknotların kıymeti bil- Aıakıı.rs..17 (Husus!) - Nafia 
lunmadığuıı ve ahnnı•mumı Veldı:letimiz su bücumJımna 
sayın ballrımu:ıı ilkı ve tawtye Jta.nıı korıınm& tedbirleri ihtiva 
edtTis. (Sonu ayfa 6 aUtvn & da) 

SABAHTAN SABAHA Yugoslav ordusunun ~ye 
kadar silfılıtan tecrit edilmemle 
olan heyeti ımıuJIÜyesi, bugün 

(Sonu sayf<11 5 .Utaa ı de) 
AJm•n. kuvvetlerinin şiddetli Tokyo, 17 (&.L) - Ofi ajansı 
taz~kı altında yapılan S<>n ha- bildiriyor: ------------
rekat esnasında müttefik kuv- japon gveteıerinin en mü- İcra vekilleri 
~etler yalnız . mevcutlarını ve himl.erinuen biri olan A.sa.hi ga-

Soğuk kanlılık 
,._~ .~alzemesı ı;tokla.nnı oldu-

1 

zetcsi baıımakıılesini İranın va- toplantısı 
"" gıbı muhafaza etmekle kal- ayetine tahsis edeı·ek bu mem- f 

(Sonu uyfa 6 aıitun 2 de) (Sonu .. , •• 5 aUtun 4 Jo) • Ankara, 1? (11-11;:> - lcra V&- Şimdi kara-"-1-rden bahseden n-
- ~ killeri heyeti bugun !lalli 16 da ' ~-..... - • • 

na imkan ~ermiy~;;;-eğini ümit et-1 ğa-zaman yoktu.' Yugo~:- Başvekil do~tor Refik Sayda - gı"lizler, geçen sene hallenDl daha 
=1hrtasına dü.'l'Ttili;tü. Baş- ya k~ı bir yardım vadiyle mın nyasetinde haftalık içti - • - t--·--JJ. ın • l di 

1 e hariciye n=rı da ayni bile baglı olınıyan İngiltere ve maını &kdetmiştir. vahım gos erun::-1.eD çe nmemıf er 
hülyaya kapilmışlardı. Onla- [ Amerika ellerinden gelen mua-
rın bu Jı.ıı.taıı politikalarıdır ki veneti ifaya hazır olduklarını HA R p ı 
Yugoslav büklımetıni vak\il!,'~. bildirdiler. Fakat Yugoslavya f --'-
tedbir almaktan menetnJştir. kendi kendisinden bile yardım ---.---
Balkan Birliğinin mühim bir goremcdi N seferberli"' VAZiYETi 1 

~. ıiiknü olan Yugoslav Jevleti - manılayabudi, ne ta~~a~I ~"Jıi cepheli harp a,.,~~~";:,{'İ·;.,. nin hariciye nazırı daha orta- yapabildi. Bu şerait albnda Af.1 • 
da. lıiç hir harp patırclısı \'C GÖ- llllln ordulan kolay biı· ~ere· 
zı.ı yok ıkcn bile Berliui ku;;ku- 1 kondular. Bunun bilvasıta Yu-
land.ırmamak, B<!rlinin tevcccü- nan mukavemetine bile fena te- YAZAN: [ \ •f..\ 
hiın_' den dilijmemek içm n~tk0, n 1 .;..; oldu. _,, "l1 .• -· ~meleli Ga11-t ·1 11 
muıakının adıı.ı ağzın" 'llı:;ıaktan 1 Sırp vatanı için çok elemli 1 ı #-~-.r, korkuyorılu. Onların bu mana- 1 bir ıc.tırap ve matem günleri • Kem• Koçer 1 / · 
illl< ve dar siyasetleri Yııgo.:;lav- bruılıyoı-. Bugünlerin mümkün Alınan askeri ve siyasi pi&- ~~~~~r!J:ıu) 
yaYl diişınaıı ka.rııı.t:mda tama- olduğu kn.dar kısa sürmesini nı, ordunun daima tek cep - • 
men yalnız bıraktı. Üçler mi- temenni ederiz. ı heli bir harp yapması muvaf
sakını imzal.ıyan bH uıcıı'um !Bu kaı-a ve meş'wn devrenin fakiyct.i temin etmi.şti. Kuv-

l<'akat Sırbiat.a.nın .. 
tel&kctinıle en menb bugfuuru, 
um rolü kı-al. naıbı ua ve meş-' 
~ es}ti başvekil sJ~Pauı, 

devlet adamları vaLlnın lıürri- 1 behemehal nihayet bulacuğına. vetli, insiyatifi elinde bulun-
yct; ve i..stiklfıli ile beraber şeref "!'.e Sırp milleti için layık oldu- durmak kudı·etıni baizdir. 
ve namın.-unu tla mahvedin.:e ı1 gu şerefli ve hür bir istıklili.ıı ÇE,ko _ Slovakya Ujgali, Polon-
Sırp milleti rulıanun ta der.n - tekrar parlayacağına kat'iyen e- yaya saldırış, Norveç baskı-
llkleri.nden aarınldı ve bir hiddet mınız. Toprakl:ınnı '"lila" ·1-- ib t H } f~· · · de ı ~ .,,..., nı, n aye , o landa - Bel -
~·eranı ıçın on arı devirerek kurtaramıyan Sırplar namuı;- çika ta.anuzu, tek cephe ile 
vatanı kurtarmak için azami lıir lanın Jı:urtarma;;-a muvaffak ol- yapı.lıruş ve Almanya, knv -
gayret BRrletm"?ge hıu;ladı. Fıv 1 mwılırdır. Bu emniyet onlara vetlerini her defaki muJıare. 

•uancıye nazırı Mark . --. ve 

1 
ıruııla.rdır. Prens p o~ ?yna. 
il\ ~leri ııe iki yüz!~ Lki yüz.. 
lerl ıle Alman VQ t-~~ -
~!eri a.rıuıuıda .:-w>' kuv- . 
ınevki<le kalabil.!,1!.~aaa.ıt bir 1 
hın Yuıtosla ._..._....... Ye har-vyaya J1l8lim&aı,. 

kat maatt •s'if bu hıı.reket geç 1 daha iyi ve mes'ut .,.;;ft'eri bek- · · pları h!mıgtı; zehir tesirini yapmış-! lemck için manevi "t;;;" kuvvet = ıca na göre kaydır-
~~~~kurtarmak içini t.ıpi1 edecektir. ı-. ..,.ra ı - 1 -ı 

.,_. tedbirleri alına- B~ CWıld YALÇIN 

Şimdi Amerikada sefir olan l daki bitaraflardıı.n şöyle bahse
Lord Halifax e"Velki kış lngi- diyordu: 
liz hariciye nazırı lkcn Avrupa. (So .. sayfa 4 olltun ' da) 

Yaradıl11pn ilk kadını Havva, ! 
lirop yer.ine, bir iki iııcir, lotüm 
yaprağı lruşanırdı. ~'akat bun-• 
1ann en tazesini, en aı.inhlsüıı.ü' 
arardı. 
Kadın o günd<mberi mudıı.ya 

bağlıdır. Bu bağlanı(ı deviı·le -
rin şartlarına, icaplarına, gi
diilerine göre değişir, Kadını 
bu.wlan vaz geçjrınek ... Yuvar
lak dünyanın görünmez mihve
rini bir tu~ta (M) harfi gibi 
çaW ma.tala çevirebilirsiniz; fa. .. 
kat kadını modadan v-.ızgeçi -
remezı;iniz. •rabiatın mi.iöpet ve 
ya menfi bır tecellisidir bu, ne 
denilebilir? 

Kadını modadan vazgeçir· 
mek için acı tatlı, ileri geri, Çll'
Jı:in zarif, kaba yumuşak ne 
söyleııinıe söylensin, demago
jidir. 

Bu demagojiye diL~uı.ektense 
kadından daha başka f:ıcxlalar 
istemeliyiz. Hem onun e.;rarlı 
ruhundaki ihtirası tatmin edil
miş olur, Jı.:m memleket realit&
ıılniıı beklediği .. 

Bu (başka modaları dan bir 
tanesi, ve en haşta geleni: 
(Harp modası) dır. 

Harbe g'.ren veya gıreeek. bir 
millet içın kadınından bunu ısle· 
mck, kadınımn faziletine olwı 
jtjmadının bir delilidir. Harp mo· 
dası nedir ? 

Ha.rp nıodası şudur: SiiSll., 
dikilişe, bıçilişe, yapLiı.}a ve son 
modellere zene kadar lıalııl 
gelmeden oı· uı.ya çıkacak bi_. 
müşterek moda. 

Kısa keseyim.: Yılan deri.9i 
yerine yerli den pabuç, tire ~ 
mp; patiska kombinezon; ""' 
zilli, &i.yseri iei basma rop; te&· 
bili gerdanlık· ev örmesi çanta, 
elektrı ksiı ~; ve batta şarpa.
B121 ba§.· 

Buuların huzııfanı.;ı yeni 
modell.,rc uygun olsun, fakat 
maddel<•ri değişmesin. Harp 
modası işte budur. 

Kııdın merak etmesin ki ipek· 
Jere, tilki derilerine bürünnıcdi# 
için kapı dışan edilir. Asli! 
Böyle bir kuruntu, ancak bızden 
obıuyan bir kadının beyinsis 
kafasında yer tutar. 
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- :een ltlllClll değilim!.. Beıı'I 
Bedreddinim !. dedi. 

Her ihtimale J<.vşı kcn•liıni 
tıeııeere kıı.n;.ı.duıa siper un:ıyı 
dllşünUrken amcamın bu 8D2.Ü 
lıeıı.i tekrar dondurdu. 

- Bedreddin mi? 
Diye aoroum. 
Şimdi, odada ayakt& o ııab;t, 

korkunç &özlerlle kask:ı.tı du- 1 
ra.n amcamın hiddetle ısırdığı 
dlşlel'inin gıcırtısı duyull'yordu. 

Amcam dişleri arasından ~ 
llllde VO idet& :zıoria knıuııınyor-
~ glhl: 

- Evet. Bedreddin!
Diye tekrarladı. 
- Hangi Bedreddiııi .ttyorsmı 

men, Allah aşkına Hacı bey! •• 
Ayaklıı.nnı öpeyim, kendine 
sel! .. Şaşırttın belli yahu!_ 

(Yahu!) sllt:ll ıııınki amcarm 
yıldırım vunnuıı gibi titretti. 
Binin bire ~ilııdeıı derm bir 
8eS <;ıkb: 

- Hu!_. 
Sonra telı:rar: 
- Ben Bedreddlıı...
Dedi 

llicı bey, hangi Bedred -
liln lmzum ! .. ı 

Bed."eddini S!ırıav1 ! .. 
di!~ ismi duyar duymaz tlbw--

1 O vakit. beyııim biMeı bire 
allak lıullnlı: oldu. H:vı }>,,v, bul 
prip buhrsnı sırasınd... Bcd -
reddini Simaviyi nereden bili -
yordu?. ı 

Şeyh Bedreddini Sbııavlyi 
ıni diyorsun? 

D ve kekeledim. 
vet! .. Ben Eı;sevh Eedreci 

dini Simnvinin nıhl•vum'. 
- Ruhu mu? .. 
C:t'ri geri gitıneyP bRŞ!acbm. 
H ''ikatmı. :ı.mcaM1'1 yfu;ft. 

Mnki birdenbire değiAıniş gi-I 
mydi. . 

Sanki onun. yıı.mna rağrren. ı 
daıma d;nç gôl"incn ,~;'"'j sili-ı
miş, yerine asam, hiC lr-tli. titiz. 
veya temiz bir ihtiyar Jilzl1 gel
miş gibiydi.. 1 
Amcamın Sevh Berl,.rodiM ~ı

m:ıviye nt- kadar b<>n7e .·:·"'18 
şimdi, ilk dl'fa. müthie bir r 'Y" 

1 

utl<' be.lnvordum. 
Fakat (ruh l ııil?:ıl be-~i t.eııe -

den tırnağa irkiltmeye klfi 
gelmişti. 

Zira.. ölörken, insanlaıın mnt
hiş n:ılıi bir sarsıntı gt-c;irdiifüıl 
ve ruhlannm (şahsivet teoo.aııfu} 

1 
denilen bir buhran g;~rdiklerln! 
'8orı ziyaret) ismi verilen vej 
bütün tanıdıklılnnı şi<ld.etle ta
hattur eden bir bale ınanu kal
dık.lanııı biliyorum. 

Ben amcamın bii'Jle bir ruh 
lıaJine uğradığına hllkmed Y""' 
dum. Onun bır tspirti=e hlcti
ııeııme maruz kalabilcc.ığiııi ka.
tİJ"'ll d'üşiinmemiştim. 

Amcam. ayni şiddetle di' gı
cırdatmaları .içinde ve ayni h:
nltılı, garip eesle, mUtlıi.ş 1ı.ıı,,.... 
tim arruımdA. 

- Senin o senin Bahtaatr ~' 
nim netılimdendir! .. 

Dedi. 
- Senin neslinden ml ! 
- Evet!. Donıino Kagliyari 

de benim kauımdand1~ 1 • 
- Domino Kagiiyr.ri mi? 
- Evet!. 
-- Fakat. .. I'im bu Kdgliy!ırl! 

Ben böyle birisini tan:uuıyanım.. 
Diye ke.keledim. 
Amcam. dişlerini .l(lCiriab. 

rak, fcvkalRrle bir hldde;:le: ı 
- o kadın! .. 
Dedi. 
Fakat zavallı ad:ıın ll"J!!U söy

lemek için o l<ad:u- a:-.aı:ı çekmel: 
te idi ki ıztırabınrlıtn gözleri 
kO\'llklnrından fı lamı .. tı. Cuı 
acıaile irileşmişler·li. ı 

r "i Yeni Saba ,, 
ABONE BEDE.Ll 

TUr"klye Et:1t•"I 1 

al:Nl:LIK HOO Krt- 2700 K .... ' 
1 AVLIK 718 • 1460 • 

1 1 AYLIK -• -• 
1 AVLIK 150 • -• 1 

18 Nlıan 1M1 CUMA. 1 

21 RebiUlev'lel 13IO 
1 
1 

6 Nisan 1357 

zgı ı.uın>t • ıt-[., :ııA 'p A."' •aoı uıtn ; 

GUn.. oO•• l~lndl ! 
10,25 5.23 0.10 Eıa..ı 

~.21 12.J4 15.59 ,,_ 
Aktım Vatııı ı ..... k 
12.00 1Jl8 8.37 E:-a.,r 
18.52 :ıo.ıs 3.:ıs .., ... u 

DiKKAT 
cV~1 Sabatt. a glncferil•n yaaıt•r 

we evrak. nevedl1al• et!llm•n ••dt 1 
otunmu ve buRl•rfft kJıybolm..ıa.r ... 

~·" d layı hil .,.. "' ... u.,... kabdı r 
edilmez.. ı 

YE1'1 SABAH 

GAZET~Ci z l Mü 
v 

lr 'ü 'UCU 
DIY 

Vakıflar i 
resinin naza 

ltl 

·k· mo 
çarpı~ 

r 
1 

Tekrar: 

batın ~~~::r:::r;:.;Z~ Bir tayfa deni- Bir hazirandan itibaren tram İskenderuna 
rı dikkatine Kı 

ıa!~~E::::ca:~~/raz ~ z e kady::;:;uek vay saf er/eri arllırılacak giderek tetkikler Tebligat.sızı hac· 
ayni sesıe: yapacak yapmıç ar 

_ Burada vaktim hiı; yok... l~tanbuldan Şileye gitmekte İııtanbul 'l'ı'!liltvay İdaresi, muntazam devam ettirebilmek •Mnnakallt Vekili Cevdet K• Çapada. Yirmisekiz ~ 

le 
Eı 

J 

Dolaşıyonun .. Dünya yüzümle olan Tevfik Reisın ida.re;.ııdel;i tramvay eefcrleri için yaz ta- için yeni bir tedbir düşüni.ıl • rim lncedayının bugünlerde ı. 90komni00 34 numarah eV~ 
fevkalade buharlar var_ Teb:ıh-j 12 tonluk C'Uınluıriyet motöril, rifesi ha>.ırlamağa başl:ınıış - mektedir. Bu t..>dbire n:ızaran kenderuna gid<;ceği haber alın- otur~~iulcn A. p. • _ 
bura• L Bahtaaor n. ~taso elki ;.·• -·,. tır. 1 Hazirandan itibaren tat- tünelin bir ka .,, .. , çalıştınlacak nı,:tır. \ ;~ .. _ "'""' r.- evv gece ııaat ,. suıa.rı......... ,~ den bir mektup aldık. V'ôJf>J' J.a 
Uyuyor.- Onım uykusundan is- Karadeniıı Boğazı civrnda bik olunacak bu yeni tarifeye ve bu itıb:ırla gidiş geliŞ bir tanbulda bulunaA J,lnuuılar lar idaresi ta.lısildar~ du. 
tifade ediyorlar - Buraya geldi. Hüdaverdi motörü Ue karşıla!I- göre gece seferleri kış tari- tek araba temin edecek Lir. Umum Müdürünün de avui p.yanı dikkat bir barek~~ bil 
lşte eve giriyor_ Ondan ~ • mıı;tır. 

1 
fesine nazaran ela.ha geç nilııır 

1 

İdare, diğer taraftan bazı zamanda lskendenuıa gide _ tebarüz ettiren bu mekru- ., 
diııisi aalı:ı.ıımız! .. dedi Ömer kaptana idareaiııde ba- ,Yetleuecektlr. tramvay duraklannı.n yerlerini rek vekile arz:ı nıalümat ede- ~·""·'· ayneıı v~ ..... ~~·~: "' 

n...-•ıe ~·"'·- ldnre diğer taraftan tüne- değıştirmeğe kar-ar vermiştir. ,....;; söylenmelrtodir. __,,_ ~"~- .--1. ~ v.,. ~ luııan ve odun yüklu olarak Ag- ıe cer kayışı temin etmek Uz&.\ Bunun sebebi bir kısım durak- ......,. ''Düıı, ben yokken, V~ 
- Kim geliycr!_ Kjıııc\eı _. vadan lııtanbula doğru gelen 13 ı :Malfım olduğu üzere I..iman- ı.r İdaresinin tahısildarı "" 

kınalım kendimi&i!- tonluk Jfüdaverdi motörü, bir- reteşclıbüsler yapmaktadır. la- !arın seyrüseferi aksatacak şe.. !ar Umum :Müdüril. vekliletia 
Diye lrekeledlm. d nhir ..,..., .. ~ 'l'eÇ ve Amerika .firmaları ile ı kilde bulıınm•l•ndır. tık deği.'· emri ile bir müddet evvel de du;,"unu söyleyen iki kişi ~ 
_Ondan. o Jradmd•n !.. B&- cıi,.rnifJ,e ~u:bi~ : bu lwııusta temaslar yapılmak- tirilecek dıırak Sirkecideki du- lskendenuıa gitmişti. ll.ruıda. bir de polis ment!J'• 

nim nesliındendir Buharlar • ,..,;atir. tadır. Yeni cer kayışı gelince- ra.ktır ki bu Sirkeci garmuı ö- y lın . olduğu halde eve ruUracııa' 
Tebah.hürat -... ye kadar tünel seferlerini nüne alınacaktır. apı cı mevzuu bahis - ederek 11e "''ahen bilmem ıc" 

var - Onu uyuttu • Kaza bmmnla d& ısavuştıırul- ------------------------- ziyaretin bkendenın Jlmruu- ""' 
lar_ Onun ruhile dolaıııyoriar.. maroış, Climhuriyet motörünün ll8. ait faaliyetle alAkadar ~ ııeııe ene! Val..1flar 1d 

- Onuıı ruh.ile mır_ Beyannanıele- Halk Tı"pı· dııgu· ._ ... _,_ -·""--1.•-''-. ne bir bott.nmuz olduğıı110 
- ""--~.'. •~- - -"-"'··· arıta tarafında bulunan ta.yfa """= =•-~ ..... ..,....,.. ...,..., ~·~ .,w~ ----o·---- ııöyleyerck hiç resmi ve..,.. 
- Eve mi? .. Hangi eve! A.kçaltöeel.i 20 yaşında Musta- • •fi A kk b rirl tabllg&t vıı.pmadu. f!ff 
- Buraya!._ fa oğlu 8alllı. çarplŞDUUID1 nn tasnı ya a 1 Mu"ra". abe "'u"rosu ~- Oc; kişilik haı:İ' 
- Bııra;ıoa mı ? _ yapağı sarsıntı nt-t ır "" ' d~ 1 l.l heyeti 6 lira. olduğ uıı• 

Kac;l ~~~ ~=:~ =ğı~·::~ı:; ~~ takvı·y, olunuyor Wia eWklei borç için rı.d 
o GellyorL Onn.. ôlüm_ mümkün ol•m•m!fDr. Tahlaka- Gidecek olanların Ticaret ve Sanayi ı;; ::1er ~~:ııi~; ~ 
~i~·\,:::~ ~ ;! ta devam o.'wımalı:tadır. biletleri iki gün Odasında b · r Ticaret Vekil.eti, lataııW i.çın evde b • u~nlı.ırd&ıı inıJJ 
ftriandı l ·ı k t I h Id fiyat m11ra1c:a1>e biıroSUZlll ~. almak ~ışie.rdir. ~ Fa.kat'-- ıınııttde dmıdlk Elektrı·k cere- evve ven ece op an yapı ı Tiyeye karar vermiştir. . ....,...._ •~--b !dan . ., __ ,_ lan - •~-- ,,_,,,__ ld • .. ...,...,. ' EYde bulunanlar 
" kaskat> duran a~m bir (!u -= ıı gı~ o ey- Dün ögleden evvel ""'''"ubul '"""'wu o ugu woere ~.., haklı ol 1ı: a.biyet' · 
nr parçam gibi ywe yti!:ıhr yı • tam ve eramil ile dığer talip!&- Ticaret ve Sanayi Odasın<la ihtıkıir hılıdı.scleri. ile ıDOKUi 1 medi~bu ~af oo:U ı 
~lmaz ark.asından. brmlık ao- yanı çarph rm verdikleri lıevannameleriıı bir toplantı yapmıştır. Bu top- oLııa.cta ve ıhtil<Ar c!lrıııll . . . ~ 
faya rloi!rn "--- bir hayalin tasnifine dıln de devam olun- lantıda halk tıpı ayakkabı işi meşhut, trrtip ederek fail.. ımza ~yecekl;rlnl 50

• ..ı. lı: 
ElSl>!ln l'ır!a;-;~ kaçtığı- muetur. Beyanııamelerın tasnifi görüşülm~ilr. !erini L abe komısyomın& 1 mişl.erdir. Memurıar bu Vflo" 1 

bu .ı.oo~ "'·ticelen k " "al'·- ld - . verm· .~ n ·--.--'--'- yet .. __ m""" 24 saat ıal' y nı görllııce bemeıı rövolverimi K-yolayı evden , ......,..... - ece ve ne~ ..... uıu o ugu uzcre ge<;en ~. -·~ ~.,..,....... u. kapıp: -• celer komisyonun bir raporuyla hafta şelırimıze gelen Ticaret ilıtikı\r ~ 1clcrı hissedilir cı.. fuıda 6 lira veril:ııediği talı ' 
- Alçak! Kımırdya ki\fi! .. sarkıhrken el kt· h~ete arzolwıacaktır. Hü- Vekili Mumlu Ökme'l, cu- recede ıu;a.Jnm;sa da. vekiilet,I dinle radyoyu lıadz edip ıtr ol 

Dur! Gebertirim! diye bağıra _ • • kıiınet !stanbulu terkedecckler :martesi günü odada halk tipi a- hem yeni yetişoce.k memurlara tacaldanı:ıı eöyleml;;ler ve I? 
n.k 80faya brladım. rık telıne takmu }c> r ıçin bw;usl vapur ve tren katar- yakkabıları faalıyeti etrafında mühim bır sahada staj ~ kıp gitmıFerdir. Bunu e""'1 k 
Amcamın arluunııa ııaklamn1'. ü-'"''-'arda -'--n -~· Vah- lan. tahs.iı!ı edecektir. aJAkadarl.a.rdan iz:ı.hat alınış ve etmek, he:n de muhtemel ihti-1 bana aynen bu şekilde anlafo' ı 

..,...... "'"""' .. -- G d--•·ı ıea· p eden emır· ... -ı· \'nr~;,...; 1 kir vak'~ l"w11 önleme!< ma.k-
1 

tııar. 
olan ndemın tıpkı. Nadide ha • detin t.aşmmakta olduğu evden i ~ erın vapura biner- ""' ' ......,-. nıının o esrarengiz vekilde ölü- ·-' --'-•~-ekte olan Ü• ır.,., göeter~ klerı kartlar k.eJ>-1 Dünkü topl:ıntıda., bır müd - sadı ile i:' karan alın~. Düıdlııdi.lm ki. bir hacil ;c;» 
mü gecesi~ a;:;aça tır- ~ ... an _......,...... . dilerin"! hare.ketlerlnden iki gün deU:enberi hazırlığı devam eden Büro,. a, yemden 80 memur 1 hiç olİııazJ!a borc baldond' el 
manan adam gılıi beyaz knpfi- kudarda Valdelatik maha!lesı evvel verilecektir. B kart! 1uı.1k ti;.ıi ayakkabıları n son venlcc -ktir. Bu memurların talırirl tebligat yap.ıımııs!r d 
ııonıu ve beyaz padenıülü oldıı- Çetııne ııokağında mukim Nuri ber birinde birer sır::. nuına: vaziyeti etrafında göriişmeler ekserı,;i lise mezunu gc:ıç!cr o- borcun mahlvctini11 izah cdll" 
ğımu derhal g&mü.'ltlim. ile fnkıllp mahalletıtnde Ça~ bnlnn.:ıcal:tır. Hükumet bu sı- cereyan etmiı;tu'. Bu tip ayıı.k· lacapru:ıan bunlann me.slekt ıııcsi ve ödenmesi içlıı bit il 

Onu karanlık aofaıda bütün dere aokıığmda oturan Afi; üst ra numaralarla hareket edecek· ~~nt:il= :: k~: malu~atlarını arttL'1llak mak · müddet v.ınlmeai !hım gel
km-vetl~l.e k~ için ıı.- kat balkonundan kaDtya sarkıt- !erin hareket s:ı.atlenııi, vapur yasaya çıkarılıııa:..ıııa çalışıl • j sadı ıle aync:ı bır de kurn ıı.- mez nıi • 
dam. büt<m. ııf:lratile koşuyordu. tıklan demir U,.,Ob.yı hava! ~ veya treDdcl<i yerlerini tesbıt ~ maktadır. çılmıw d~ıinülınt:!üedir. 6 lira .borç için en~ llO 

Rövolvemn.~ atet edeceğim m- lektrilı: teline takar.U< cereyana deı:ektir. !Dünkü topl:ıntıd& d~.ri fahri· -o - --- misli kıyın.etinde b!r radyoıııı# 
radaF-~tfa::ı_~ tutulmuşlar ft derhal oldultla-' katörlerinden bazıl.ın, ayakka- Bu·· yük" T .. rk haczedilmesi doğnı mudur T """' ~- M.. ak be k · b b .. V uiveti ali.kada.ı: m~ Km"'wı ııoCanın dil:ıindeki ea-- n yere yılalm.ışlardır, ACt'le Nil ur a omısyonu bıcılar, SiJıı.ıf'r ~~ ir mu- lann nozo•ı tliklcatı·"e _...,,jt 

_,, d ı ·ki t 1 d messil ve Kunduracılar Cemi· ~ -·--- - ... , 
llll parça parça etti. mune be!hııeııine kal ırı an ı op an 1 y-•• namına mu-.uıhasl•• huır e . men.izi rica ederim. " 

Yıldınnı süratile eofanın kö- kazuededeıı Ali biru ıoonra öl ...,. -· ·~ gec Sl - ,,_ı. Fiyat mürakıtbe komıeyo - bulunmuştur. YEı-.."İ SABAH - K.arÔJı" 
~ine yetiı,erek koridora çıktı- m6-', Nuri iee tedavı sayesinde na. dün. mutad top!.antJ\ann - ---<>---- -- zin '""'avetlni Vakıflır ld' 
gı zaman "'"'-• kapilı!onl a- Btiyü.k Türk geceııi, yarın ak- "~ 

m -3- . .u Jrurtan•--r. Tahkikata de - dan birini daha yaparak ruz • Teneke tevzı'at·,na T k · · resi Müdilrlüg"üniin damı merdiTeıılerden dörder ......,... 'l"lil a osım gazıııoııw ıda veri-
d!lrıı! atlıyaıak indiğini gör _ vam obımn.a.ktadır. =~· ki meeo!.&leri tetk•k et- başlanıyor lecektir. Aylaıdanbı::ri yapılan ~d~ik:-,;k~a:;:t;:;:in,::e;_,:::an.ede~~n~·!:z.-=-"". 
düııı. MemleketimU.e teneke levha. hazırlıklar taınamlaıınııştır. Ya ------------

Tclcrar ateş etmek iıı;fn rövol- ADLIY EDE Pasif Korunma gelmiş,, bu tenelrolerden bir nn saat üçte Belediye gazino- PO LI S T E 
verimi uzattığım aman, herif • tecrObaleri mıktannın tevziine ait liste sundu son umuıni provası yapı-J _ 
alt kata döodll.. Dolandınc hır P••i! hazırlanarak Ticaret Velı:P.le • lacaktır. GeQCn seneye nazaran 

Merdiven.Itri tıııbr txı!rınak - korunma tccrilbeleri tine gönderilmişti. Vekillet, daha miikcmıncl olması için Eksik ekmek çıJı: 
indim. sahte di~çi yanılacak kazalar );lllcleriııi tevziat lıste6iııi tasdik ederek gençler hıçbir fodakiırhktan çe- f 1 

Herif bahçe Jaıı laıı ~lkı. D!ln &ıttanalımet birinci sulh g'Öndenniı)tir. I3una ıın::aran a- Mıntaka Ticaret müdürlüğüne' kinm~lerclir. Bütün oyunla.r ran IrlD a?" 
yordu. ceza mahl<emeeinde Kazım ve yın 20 sinde Bakırköy, 21 inde iade etmiştir. ve şarkılar rnürılıasıran ama"tör Yapılıuı muayeneler net'"""' .. ~ ... 

Kutlnmu!fÇ ıa lıir tehev- Mustafa adında iki davacııım Adalar, 2:ı inde Fatih, 30 unda Bu liste mucibince, bug\iıı tev-' gençler tarafından oyn:nacak ve de İsUuıbul Samatyada. l 
vürle: iddialan dinlendi ve A.tırlii!be.ki Kartalda yapıLl.caktır. ' ziata ba.,Iıuwı.caktır. okunacaktır. ~ caddesinde 274 ::ayılı ): ,, 

- Dar, k.t'rat&!- Gebertirim!.. adında bir diııçinhı 'kendilerine ----- ~in hwıusiyeti herhangi giıtin fınnıruia 138 ve KocaJll ~4 
Diye bo.ğırarU: bahçe kapım-ı beşer lira nıukabillnde yaptığı l'yl Sa t"tu~ Olsunlar! profesyonel ean'atkarlarm işli-1 tafapaşa caddesi 278 ss._ 

na yeli.ftim. Adam etekleri uça· on altm d1'ın a.ıtuı olmayıp --- '.~ rak etmevip sırf münewer Türk Vehmet :W:emik fıruı.u:ıda 64;~,.- ı 
rak bahı;eıı.iıı çamlan ara.sma Klorya denilen bir rıuı.de."1 bu • °' gençliğinin uınunıi çalısınaaı ve yoğ1unda Tarl:ı.ba~ında 'l'oı~ 
dalmışb. lunduğundaıı fikılye<te buluıı • zekfısı eseri olmasındadır. j IJI caddesi 186 ııayıda Dimi~ 

O kadar ııünıUe 1<""1yordu iti dular. 'r ""/ k ... h • • Gecen.in iyi olması için tertip fırınında 71 adet ekmcğiıı,,_.-
bir aralık kaı;ıraca.ğım korkusi- Ancak ııac;lu ırmhakeıneye gel ~ eregag l e mege ze ırz heyeti bir müddettenberi büyük zinleri eksik görülerek nt\1""~ 
le durdum ve tabancamı ayak - ---'ı·gı·· iMn '"--- ·-'bine '-- ı..---Iıkl ..._.. .,... . .......,.,.. ,..,. ..,... .. k • • ? k d • • .....,...~ -ar yapmaktachr. Geceyi dere edihniş ve fırın ı;ah: 
!arına nlşanlıyarak t&m ateş &- rar verilerek duruşma bqka suren ımmıs . en l mı... tertip eden g~nr;leri bn b\iyük haklarında ceza zabrtları t? 
~im sırada adamın yabani bir güne bırakıldı. • teşebbüslerinden dolayı hararet.. ilim olunmuştur. 
bir kedi gibi mütlıi.ş bir çevik - J • ... • • ? le tebrik ederiz. f 
l.ikle ağaçn a.tıadığuıı gördüm. Bir kahve muhte- sev ıgı mı . •• 1 Ceza gören esn~ 
_Yakaladım!.. ki . hkA ld A aturka büyük t 
Diye bağırarak ağaca doğru. n ma um O U Ağır ceza mahkemesinde mez iddiasından ve davaıımdan müsamere Belediye talimatına riaye 

yıldmm ııtıratile Juıııımaya ba.ş- Inl""..._ _ _._ H&cıkadın ma "61dürmek k.:ıstile zehirlemek,, va.z geçerek bu defa da: miyen muhtelif s~mtlerdc ııı • ~. ~~·.-- h En:ıbıönü Ifalkevi sosyal tel'f tica tl- "" e 1.uım. halle&inda I>lrUllı.adıs sokağın- suçundan hır delıkan!I uıu a · - Tereya.;;ma z hiri koyan ardı ol 
1 

r<" •• yapan ,,;;ı 
Fakat herifin orad:ın. yine ay- da 4 nunıı.raı.ia bakkal TilıA; keme ediliyor. Adı Sawucl. Da- 0 değildi ki • Bendim. Ayni&· ~:':' k uııdıın tebliğ edil- bakkıncla cezai 7.abıtlar tat! 

ni müthiş çevikliği.le, bahçe du- 155 kuruııa aaulI:ıam icap eden vacısı da genç, esmer, kara kat ca.gı· mızı dıiş\ineı·ek bu hayata edilmiştir. Ayrıca tramv8' 
vanııa atladığını gurdi.iı.n. çiy kahveııı:ı ıoo gnı.:nını 20 ltu h kara gözlü.. tombalak bir tahammül edemiyeceğimi anla- Kolumu:ı; tarafınd::uı 19 ni- atlıyan 4 kişiye de para. c 

Taban= dişlerim.in araııına ruşa satına.L: ııuretile ihtiklr kız: Halıde. dım da ben kendim yaptım. O- san 911 cıun:u-t.si ııkııamı, Tak-' verdirilmiştir. 
mkıştınp :ı.yni ağaca bGtün hı-j yaptığından dolayı adliyeye ve- İddiaya ve eııld durı~<"'!lalar- nu bırakınız. Biz anlatı'!', ban- simde Kristal gazino·unda ıs- 1 Küfreden şoförü bıçak 
zıml:ı tırmanmaya başladım. 1 rilroiş ve ik'ncl a.ııliye cezada da davacı Halidenin ver:J.ji ifa- ııınz artık. Dcıneye tıaşk•mış- tanbulun en maruf ve loymetli yaraladılar 
Elleri"n kan içinde kalmıştl. yııpılan muhakemesini mtitea - deye göl'"t! bu vak'anın esası şu- tır. ni:;aset makamınca bu bi· alaturka musiki sa.n'atkarlacı- ı _dl/ 

Faka, kendimden tıekıemecli-ı kip bu RU~J ımtıit g'lrül<>rek 25 Halidenin her zaman bulun - ribirine u)1nayan iddia ve ifa- mızın i~tira.Jdyle b\iyük bir aJa.. Tarlabaşında oturan P:ı 
ğinı bir &Uratle ve caıı bavlile !ıra ağır para eezasına mahldi- dur: deler ka!'§ı.::ında tahkikatın tev turka musiki mü.s&ınt-r i tea-- Bahri İst.klil caddesinden !:.J 
bah'6 duvanna da atladım, Bu-ı miyetinf' ve 200 kur.ıı; mahke - duğu "" otur\uli:u aemtt<' rlök- siinc lüv.ım ı;ürüp gurülmediği tip e~tir. çerken Beyazıtta oturan t~ 
raııı geniş bir bostar:dı me harcır.ın kf'lloi8İ!ldf'tl alın - mecilik eden Samuel Halid<> ye iddia m.ıı.k:unından sorulmuş ve Bu müsamere, alaturka mu- sıı.bıkalı Al.ımetle bir arlıa.~ 

Fakat mehtap ortalığı aydın- ıruuıına kanr verilmir.tir. göz koyıı.:ış \'e onunla l ayatıııı yapılan talep UıerinP sı.ıçlwnın siki muhhlerinin, en ince nıll8i· sarhoş o•:.ı~ak önünden yilrtı"' · 
ı.attıgı ı~in berilin bostarın öbür d S birleştirmek istemiştir. l<'akat ser~t bırakılarak dı.ıruşmaıun ki zevklerini tatmine miliıait ğe başlamısla.rdır. .JI 
ud·üm.un.da k"fll'•k1• oldutnnu gör- •ı Mahmu im bunun uzun müddet devam ede- tıa. kahır güne talikin" karar fevkaliıdc bir fırsat olacak-' Sofôı' Bahri mütea dit tı(lf"'-

yı·ne • .,.hnede uıiyeceğini gfıren iıŞ!k Mu:ııcvi vcrilın.;-itir. tır. GL..;ş se.rbeııttir. ı çaldı", halde sarboş!ann ~ 
Öbür t:ı.ra!taki Jı::varuı çok

1 
-- bir sabah HalidA~in ,.ı,~~·;~e .,..,. 

•
vüksek oldnihınu bil"""'- ic.i.n. b'Ü!'< • 'l''J tereyagı" na zehir ka Salondan cılı.ı·keıı unvau / KT I SAD ; mi yet vermedi :ını ~ü!'{lnce 

-o ~suu lılüt--·""t dolıındıncılıklar . , . • Halıde trkr:ı:r te'rrur durup •ili· - cıp k a·ı . ıeıı 
'\da."Illlt eli."llden artık kurtula- """'""' rıştırarak onu u1 "' "'L" ı.,,e • "k pıyı a. ·~n. 1 crıne aııyac••'ına ka...,·en em.hı olarak <lan dolıı.yı muhakemesi yapıl- miııtir. hadın da bu •~hır i tc'· nere1< hcyP.ti h inıeye: 8a.:;r .. da bulunan ve lıir de küfür savıırm•rtl 

..., " 1 makta ouuı Mahmut :"-ainı Al· S·m~ı 0 :.nd' sc ı..-t " · f "- h ı d .. · · ·"
1 

ke:ıdimi bostana attım. reyağını yıyerek deh•etlı s~n- - LU ~ •= ı r.,..,o .r - idı~a at eşy_ Si 1 ..,.,r oş ar önup U7.e.tlllC )~ 
'-"ere ,~·varfan"•<>.m halde deri tındağm tund&led. dih~.n~ 15 gün C!lar içinde lıastalıawye kal . tık. Benir-ı• .. ' ra r ir roüşler ve şoför Bahri Alılll ' ~~ ,..,,. evvel tahli,·e ıl r,•ını yn.=ıo.. deg·ı·ı -·ı• '~ı-c ~d -"ı'v • ·ı Bagı11da uıühim ı ,l<'.m.ia it. '··. b' t 1 t • ..,ı 

hal to
,,.,r!an·-·· adamın k•"lı· J " y dırılmı• ve mid~si ''lkıuımd< su .., . a ,~, l 

1 
- ar.;..uaşına ır o rn a ..... .-- ıu= ..,.. tık. ll:Ucn c!evam etmekte o'.an • , 8 , ı· "cf•l n co haliit qy~~ı buLı ıduı':'ll hab~r ve B .. 1 k . Al et • · k d • bütn.. r'•tı·ıe lıa'.'ot:ı "',t''ır '·ııı·t<ırılmıc. . unuz. rıyc" ,. a·,. ~ •·• k unu gcıı'Cn teri çı ır~~ gı ıs.i amete ogru. wı hı· · evkuf dev eden ~ • ·' "' ' · t b 11L'l1ekl.OO.i: Eİ" ısıın !halat ta ı · ~~ta koşınava '-•'adım. ve ga;...-uıı en a tır. }.'-hkc:nc\'C \ ~r.!ı•n Saıc ıııel ur Mü a~inlc ~ •:t P' s.i ıse · 1 · '! ., k: '!" ".. ç•innı çekArek "- ı.rı·yı· ~ .,...... ... k davası buJ•ın"ug"tı '--'-'- ""' • cır erı ,. ııı...ı " ıcaret =tıdiir- · -co· ' ..,._., 

Ac !
=d- tabaıı""mın tcti- uırço " ........., alevhınde o da davacı ?lamk onu güç bela çıJ,11rnn~l •; .Bıı • dan a<nr sıırette yarıı.LıiJlı?,! ~ ~ ---·~"-- "-"-·t "-un· • dun" vcoı'den ve · !üfü:ıc I'li'r.ı. :ı.t •·d ~·k rıı~vzu- .,,. 

g·:nı· • kapmı,,..,.,·n. Bı'r •--•tan aua•w= .,.. • , ilk <'(''clii!i duru=adı bu su . s-rada m\ıiıak - '\'İ JU' ıv~kr ~ İki sarhoş yakalanmış ~ve · 
Y- ......... daha yen' bir suçla adliyeye ve- " ,.... ~ 1 .... ,. • . ,_ ııoolıs ithı.lat cşyaı;• r ı mnhal -

Onu a"'""~ya '"""ıyor, bı·r ta-•. retle ifade venni~tir. ..u <<ıu.mcrışı.zm ' me l'."•P ı· tirt k , tedi' 1 · · bil lı şoför Beyog·ıu hasta ...- ,..,,....,. """' rilmi,tir. ' b' 'b' 1 · la k .. ıne g~ ilK · r nı • 
tan biıtiln hızımla tcırıarak önüm Vazife dolayısi!e ç,rıuya gi- ın ır enne r. ır:' n:ır: • gu . dirmiş!erdir. kaldınlmıştır. 
dek

._ .. _ 
2

_,, k be Bu defa da "dilnya kız ve er- dAn ını~ıu bıından e·~·e\'·' du . p;.ü,·orlar ve ya•lı bir ba"!l _,, ·ı ....... mı guaıen ay tmenıe- · ··--"eli! · · lle ~ • • • "' _,. , ' , k Jimnastik yaparkV'· 
ye çalışıyordum. kek iı.nıv<=lı en,, ısın çı- rll8nıaya 'clmc<li'öndtn bu de· d:ı: Dün. Ü ihracat 

Tal-2.Iıcamın tetiğini tekrar aç kar3ca3'ı bir mecmu .. ve AlınA· fa ibzaren celtıettiriluıiş ve ın:ılı - Üf'tiimüze iyilik . "lık ı Dünkü ihracatın ·ekünu 200 düşm ~Ş ..J1 
•·- Iı&k venil;ısile 33 kişiyi 25 er lira kC'"'e huzuruna •ık nlıru"- dı·yordu. "'avo.llı t 0 

.. 
0

' Y '"·lı'· b' l h · B k k ünd ~ ......., ~- ' ., '- - c- ··~ ın lira o r.rak es:ıp ı:ıli'miş. " ır öy e oturan r 
Fakat 

0 
<'sna.da avağım )'il· dolandırmaktan suçlu bulunan tır. Ancak onu böyle mahfl'~:;n nin scY<'aslle düped..;., oy!' atmış tir. Bu iJu·ac:ıt eım:ı.ı mda Fran· Gil:ıeri jiınnast•k yaoro ııolıs ~ 

uıuş:ı.k bi~ y re takılarak yüzü Matmut S&.iır. düıı yaıı.ıl"11 sor- j':etirilmiş ı;:llren dav ~ı Hıı.!ide ba.k&'.ı.L1za. tyi ~·tc o'ııP-ı!ar sa.ya !ınuik. Aıııcr ka)a ııv de- duğu bir sırada diişilp iL- .a 
koyun yuvndandım. gusunu müteakip tekrar tevkif Samııeliıı yüzünü görilr g5r zavallıyn .. iyi saatte olswılar!. risi, Alınaı:ı)'li.YP. tütün satılmış- nı kınp yarıı.!a<lığından h..,.... 

(,tlr~ var) 1 edilmistir. ı, __ ~==---·=-... -------------. ..1. tır. 1 haneve kaldınlmı&tır. 



ltı NI. • N l!Jh 

.1 El 
' l ~ 

Yf~Nl 

- da.! -
ntalya ve havalisiu.< e notla:. 
-1 Y·z··n n A ----~ 

b ( h 
L[l'fe fitti/ 
olnıalı ! .. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!Çalışan kadınlnr-

1 il il r· k 1 an vergi allıı-
de iaUarı fa:ıl•.Yctte: tiı- ti :<ı:r~ ma/ı Dil ? Genc saruı<ıoyoncl havadis v ay ıın :.-ın n as ın arı 

-, u 4 : • ııişRcm,,_if(or lıj== 
Ulila d 

~~;ğ~t~~~~~ .. t ~~e: fTı't:~~~ · · O . H~~~~:-nrgt: 
let lıarı ·Y' nezarctııun en gızli .. __ "-

A • ~ • aııın ani kararı . - nfarhi, 
ela? ırıııde. - Vaziyeti n1i'i""al;ere -
muı beyi tevkif efil '-'lİ n;i etm.e-

rl~~; al:uırıdan alınmış en mah- Al b 'T' ~ ~ ~~r~! 
~~~1~~.~~~,~~~~,~~~~r:·~: . manya mevcut 30 in ı ayya- ~~:::reı:ı:ın.timu:·d:: 

oıeli ıni ? Gö d ., ' - z ~ agı veya tevkif ... 
gotunı1' bıc saat evvel Bıı.şv~ ı . ., 
kılııı ıu...n .-eı<iıJc bafJ,ru;a tea- • • sinde milzaken ve kabul ed~ 
ti ettikleri bir" .. ;.ç eilinleyi san- resı b H Nk e t k ği anlaı;ılan bu kanun projesi. 
ki keı .. u ırnl.ık.ariyle ·~ıtm'.ş g;.ı, nın uyu zayıa ına mu a- ne göre evlenmelerinde hio bil - :;1- b, tekrar Cd(·nlere bıle r:ıstııı.- malu:ur oima.dığı halde evlen-

- Ne bileyim beıı! Onun b 

1 
-ar korkwıç bir şahsiyet o~~ 

~gunt1. F.ıı büyük bir hadiseye 
ı e. sebep. olsa da yine onu ele 

nı;c.r. b •ı J 800 b miyen erkek ve kadınlardan k• 

~~l=~iz~~ü~ij~:e~\~~~:,~~~, <lwa•k~g~o'.ze' b~:~~lı~ııaflybo"ığ~au.;l:,~~•ıc.~- •l . . ay. a:.a ' tavyar_. e. yapa i iyo_ r :=~~ v~~ço:er~o-
le b.r kayJa ıiizwn )«>hu. Fıı- ,. • • u 0 ,..., ""' = J 1 culdu muhtaç ailelere tevzi o-

1~<;k Kap ediyor. He-r türıu 
eaulıyetı goze almalı M ki 

. Marki ııevine;ndrn tir ~: Üt. 
yordu. Kumandanı bu ka.da 

~nt. bunu bugün ben size t~k ·I ı1,ı,a son l3a1Ji.uı vc:;a.yii biraz kuvv~~ .ımpa<ıh...-ı'.o<luk havai s:ıdcceh buacılta&n-uıı k~cti AI-
1 

lar&Jı: imhaaı Alman motilrlft hmacaktır. 
ıı.rııyor ım. Çünkü ııimdi lıuııa, .'avayı_ rui.ısaıt kılınış oıacak ki cında~ mı !U'abe başlan- ma~ av arının ist.ilı1. teşc~ i V'.'811Rlarını w lıaYıı.cılıguıı tehi Memleketimizin büyük n~ 

son dcl'l::ccdc hizıım v"r. unlu bır .w.z.Uı mecm;ııımı.ı: bir gı 4 tayyare sayı noksan- bllsündo kulla.ıuu-:Udarı büyuk dit etıınclrtedlr. fus ihtiyacını göz !inünde bu. 
sanKdruııuı;;ctan1 . albay C''\l\o Alek- ka~ığa kaoak doWurtmuı; ve ugı~ ' ım""''ll_':flak gayeaile, ~- kutıeu ve geruıı hımaydl akın- 1 Bu otıız bi!ı tay}'M'ellk varlı- lundurursak bu kıı.nunun ne ka.-

k~~ırdatacağııu hiç ümit t r 
dıgı bır zamanda tam b e me-, 
dan yakalarnı~tı. tşıe u~~tk 
bu fırsatı kaçırmamalı idi ı{ 
naz ve dC>tlscci konsoı . ur
ha k -- .os onu <la 

" _o ... ar n l<'aranliyi takd.r-J kabak dolu kayığın geli&ini sey- menkan sana~ sefc.;ber eduı:';"' lan kary~ya.ıııu. Ancak. a~ ğın yan yanya bon.bardıman 
kar bır bakışı.~ s?z<liikt~ soıır .. : [ reden elleri durotinlıi Yu::ıan _ bulunuyor. Bır hamlede duş- vatan miJdafaaaının millıim bır ta<""at'eierinden teş<•kkiil etmek- dar iyi neticeler vereceğini ko-

. - Neler soylüyorsumız Mnr- lı,ra, Yugoslava. ve İngl!ize: 1 !ta::,~~ erişilmez m& uzuv ~lan av t:ı.vyarcciliğinin te old·ığu mutlaktır. Nakliye !aylıkla tahmin edebiliriz. 

ço ıgzab ve teşvik . . -
- Fakat k ıçın: 
! ded'ı y· uı;nandan renapla.-

. ıne sız dab · · · 
1>iııiz aınına b' k a ıyı bılir-
•·-- .. ır ere Yın ......,nıf v l ·ı· . e mu -
0 e" ıue de danı•alım 

nun tavassutunu istiyeUİn . 
Caııo Al . bıçak 'b· e!<saııdroya bir 

ler onu gı ·1 ışlıyen bu söz
N Yennden fırla.tmrntı. 

hl; . e .mek_? Buroe.da 'br,; mi 
rnuı:ı~~ız 7; .galibiz .. Yoksa 

riksiz Tü;~ ',;:. ~!a.cak şu be. 
kadar zaman 

0 
· U ... _Daha ne 

cak olar~a. • nun clınde O)'un
_,,.z .. Hem "'id. 

k, fikrini al . k ~ ıp sor-
kl • y· sa da ne ol· k ... ıne ka.lkıp b' . aca 
Ya savaııaea.k d }ll.

1 
kandınna

.. b' . eı;ı rııi • H t ... ız ele bile b'l ... a -
ol •eonak mıyacak nııyız . a.'lmıft 
Artık yeter A yıne? .. Yook!. 
kifi. Bu E~in b:,tılc bu kadarı 
kurtuım kı - 'Y t.ı>hdiclind.m 
y a .ıgımız lü.>.ını Ani • 
lı~~ ~uıı~nu~ Marki! Bir da~ -

angı hır vak'a,,ın a 
B~nu Yine bıı tehdia· k suçlu -
tlımiı:Qen cekiıı aım' ullanarak 
dan vermemeliyiz. asına ıney. 

H:ı.rk' · • ının sevindnd . . . . 
ile s•gınıyordu K en ıçı ıçı-
Je- hiddt>Uend'k umandan böy
tllk 1 .çe ~e tayıp dök-
lıy.;;ı; ~:~~~re~ kı_ı.t. kat ar-

ak hlilya.,. 1 n eyı Y•1<ıı.la • 
lasarrıf vA'k.1·. '""' de artık mu 
)ı • • ı ıııı· ka · aklmiyet kaz tııı lam bir 
ııu deli d.. '3.l!m.ak ihtirası 0 _ 

. ı~aııe ediyordu. 
'.Mllşavınnin · 

dllru!ıund&n . ll<'ssız, aadasız 
\'e bir Çok hld~nunl korktuğuna 

· ıoe er olmasından 
\tan ~~tı\~~~~leden kuman 
lıt.kküme uhadı Aa~ru~ ve ta

arları galeyan~ .. .,.. 1 ~lık da -_ N r-":"tc ı. 
. "Ye. neden ePk · 

lltı• S•nvor MPl·ıı .. ınyorsu-
lırademki artık. i . dıye Mrdu, 
felmişlir. Mad~k.hıı raddeye' 
\rel<iıı benim ,.~ t · 1 .mııtasarnt 
te olduihmı "liltt e;:;ııı eylemek-1 

lrlerine hava{. 1 devJetl('t"!n ı 
etınıv..,r. Artık eı &emi itibar' 
lı:"ndiml•in Ya~arca.mmı?. ;,i 
~!~tir. B!na .. nal 8 h 7.anıanı gel
dırlen tE'?..i Yok ey hemen Rim-

lı: . vin f'Vf'le gidel'Dt-rhal Emin 
ıf ed~lim mı ve onu tcv-K . 

\Unandaıun bu -
r~ı Farantiyi bi ani . kıı.,.arı 

. lını~H. Bu tit . r-den8ire tit-
Vııı.çten Olıııl\kl l'eYJıı kııımen ııe
liyade korıtud~dılıe~r .. d"lıa 1 
le yapıldığı takdird Clinku böy. 
'llU)'t1k bir . 0 behemehal 
bUyUk bir dö~Bkancla1. hattA 
ki de kanh kanlı v~ ;-uru.,, lıel
ta.fuu kendisi k ü.dıııcıer ola
da'lıa İyi bl!iyord uınandandan 

an.da büt\ln u. ~~ bunu 
elddiyeti ile d ~ımıytti ve 
kerlik damarı e söylese bile ae.

eto gelınişan ve gururu lıa
lt&ılıne görün . olan miralayın 
.Un bUt·· ınıy~"' glb' bU un onu lıö ~· ı -
)'fı sevk için b' . Yle bir arbcde-
lllahlyelinde ~'[._ıkaz; bir ~ik 
Yardu. Ondan c;ığı.m hl!!lle•li-

A Haha ~raıu da tabit 1 

~IU!un için biitilıı :;;: oalraktı. 
elıni toplayarak. b ~ ':'e diraye 
. at ve m,'laneu' bl Üt\lrı ııey -

tirere.1ı: : r araya ge-

- Ben mi korkuyorı.ı 
andaıum ! diye Yaltak) ~ ku

llllıyoraunuz albay B an.dı. Ya 
~k zaman evvel ~ize <:!o. kı daha 
lçın ıarar «den b. a ~-:m huaus 
kat şu • ır •••.-uııın 1!' 
l:lkr &ı, ada vaziyet d h . a-

ır, daha 'hti a a na. 
icap &tirme1c ı . yatlı .. ha;ekeU 

bir mUdd~ır. Ci.ınkü bun
dakind det evvelki halk bu 

~·ha ıı.z ~l,J.i.t~i~ ııilf<lılı idi. 
ınaenıı.ıeyh gilnJ Uluııuyordu. 

likço ya a ,er ve saatler 
)' Yllde ihti~taca~ız işi daha 
llPınaınız icap ,.~1:18-Yet ederek 
l{Uın ""'YOr. 

llılyet v':~ikkau ve ehem 
·- nu .. şlı. 

lı: i"'· Sözleriniz!., neyi anlat 
" ~"Yorııwıuz• -"'atkj <kr . 
- 1'-n .. , hal karşılık Verdi. 

"""'r ve ilıtUıatta kuWz. 

lu d~i! Öyle gnrip ve c&rarcn- - . MuJde çocuklar, Amerika """""' ııanılan harp memba- h::ızırlıkh ve yeterli bulurum.sı ta.yyıırcle.-inin ı.e B'1.yısı beş bl-i Bu havadisin gu.etelerde iu. 
giz hır a.dnınsı'llz ki vaktiniz 1 yardını.ı geliyor "alıba ! ! Dl'dir-l larına kadar ıwı.yaca~ bomoor- gereklidir. ı . ktedir Alman tişannı müteakip bir kadın <>-
vaktinize ısynuyor. A~eta ~iz -ı tiyor. " ~-~anw. h,'1Şarır kud - Av tayyıı.rwiliği:.ıln pik~ baq' ~~~=· geçen ~~! kuyucudan ııayaru dikkat bir 
den hem şuphe edeceırim geli - Ayni nıt.~muaru.n ba.'.}ka bir ~::gır ~lii tayy~r 10~!1 lunlannı ynpacak kıı.mı. , Al- mevaiuunde petrol ve malzv 1 mektup aldık. Bayan Nezih• 
Y.or; hem de sizi takdir ve teb-. ı;ayfasmcb da etrafını Alman sin no" ~ Yl:'Z. kadar müherı.di- mınyanın tasavvur ve hare><et- 1 mesinin dcl'1'll.."t ihtiy:ıtlariyle ı Günı;ör imulı olan bu mektupta 
rıklerle kucaklamak istivernm (azıkları ~e ai..ngulııleri sarlllllj laya.'bü ;~.iki 

1
senede tamam- l';"uıe karşı engel o~ va.- 1 ya,,.tığı barr~lar unutulma _ I e?.Cürula şöyle dennıelctedir : 

Marki kl3..'\ ve küçlik ·bir re-.. bır Yunan neteri ~minin al- . e{1 bt mu:uzam hır sıtalann başında gelır. Çünkil • tı B gün . . daha . Çalışan kadınlıruı halle ruı.-
vera.nsıa. mukab~le etti: tına. 1 va .devlerınuı deneme işi Büyük pilce bombardımanlar, haaııi u-' nuş r._,,_. u. ·'- ıbeç,kln -·'- ~~ zanıııda her nedense pek i"' 

T kk.. -• . Bntanyanı.o. teknik ..... ,, fak, '-·-keti . '"-f 1 ı;ur.ı<ıv.,..,,ını ..., e.wvo. 9~p- ,. 
- 6'lC ur "''erim kuman - - Galip sayılır bu yolda kanlı . ve soıı= - '""'" ~erı, m....,.. a.ası. hı>lidJ bir mevkileri yoktur. Böylelo-

da~ını~ .. Fakat takdir ve hay- ınağlfıp' ve -., ... k 1m İ pilotlarına teıilim edildL kuvvetli ve ehemmiyeti fıul!l <>- 1 - r. rin namusundan ailnhe edilir. 
retınu:ı mııcıp 1 k b. .. cı;ıe . .;ı o:ıu ıış. / Yetmiş Uınluk gö\·deıen·n ka.-. lan hedefler üze-"-· tevdlı. _,,,_ j İ:itill tcşebbii.'!tinUn. . hava 1 ,,.... o aoo ır "ey ._ --• ,...., ""' j fh ~- r •- .,.., -'- Bunun ı·eın bır· er'·-'- '--d1tiıı• "Ok tca.ıı il b . '1< ıuuarında •·~··c·'-ları 00 ton- ıır· . ~a asın"" en az,.. uı 6 .,rocen. ,,.... ...,.. """ •• • , · a g re en de fikir va B .....,..,.. "" h at ·-'·ad !arak lı ha~ek~tlerimi dPği~timıek zaru- ,. 1~ bi,kliginıiz c:r tek şe;ı: dan f~ bombaı..r yeJJ bin Buna nazaran Alman istili olan ıı:ıkli;ye .. ta.yyar~ğinin ay .... ıı.şı o ça .şan 
retın_de kalırRSm bu berim ''a?i '~ır. 'lurıuye Ciinıhurıyetı 1 be~ yuz metre yükseklikten ve sa hareket.inde ihraç vaaıtahnrun 1 prensip olan uçte bir ihtiyatını bir kızt ııeçeııelı: oluma llilerıl 
fem ıcab · . lhıkıımeti mcıayy~ bir siyıtSet at~ 500 k.Uoınetre siir'atlP Jı&- çok r·ri botlardan ve bilhassa çıkarac:>lı: .. olursak üç ,hhı, üç ı ve arkadaşları onu her zaman 
h · ı, sıyaset mıikt:ı,;ası iJir sahıbidir B"=ekil Dokto u define d - bl be "'~ •- ö-•- •·~· karumdan ·~~--,___,.. ıs· ter-alrlır. Bwıda ise 11e t ·l>rikc, no\ · ..,. r n&: ogru yol alabilecektir. nakliye tavyare.lcrlnden grup- n ş s- «>YY~~- ....,,.. ·-»..,,"""'"' 
de hayret ve ta!:diı·e ,kı;c.r bir file Saydam lı~ olmak üzere Yerden havaya >t.u-şı ı.teŞ & laııdırılae.ağt d\işüııü!Ürsc, pi- yncıtğı bir !illa!ı kuvveti isti!A !er. Çalışıı.n bir kıs zoogin de
fevkaladelik yoktur. ' ı salalııyecıı agl7.Jar 'l.'ürkiycnin den ~pla.tırın menzili 12000 kecilerin başanna.ğa meclıur 1;,...,1«1 .. g;,;;ı ola <•k tasarlanm:~ ğıldir. Ve daima erkeklerden 
. Kumandan d'kkatli dikkatli ıtlıfaklarına 6'1de.lı.atini. te .. rar :ı::ıetredir· Fakat bu mesafe• mer- olduklan zorluklıı.r mıtyd .. na 1 mıntakalara serpilecek veya iıı çok daha u kazanır. Erkekler-

sıyasi müşavirini slh.Uyordu, nu 1 <.tıucktedirler. 1 mının erişti~ nokta ise de, mü- çılaruıı olur. 1 dirilecek ıkmcktir. f'Jç bir lllU se evlenmek için aıngin kıa 
bakınlarınua gizli bir .Upbenin Dıı:er tarftaıı ba.rp harici CS8Ir neticeli mıntaka olarak Teknik lııı=lıklı, miid&iMya kavemcle Ye tek za)iata uğra-! ararlar. Benim bir çok arkadar 
de cmaeleri var gibi idi. Halta vaıdyetim.iz AmM'ikadan yar _ g?Sterfiemı;:<-.. Billuıssa ağır kabiliyetli ve her a:ı için bir t«- ınadan yapılacak bir hareket • ı illll var ki namuslu ve fakir ol
bunu şu sözlerile teyit etmişti: dnn bekleyen ıkmokra.ııilerin yıiklll ve ~yük ç.oplı tayyaı-e- aruz bekleyen tııı;iltcre iı:ı-1 mi~ gibi mUWea e<lileıı ve Al- duklan ve çalıştıkları iıÇiıı ev-

- Bırak §imdi tevazuu bay 
1 

a~c·alc ka~ak ıtlabıleceklcri ka-: ~daha ztyade tek başına gece p~Lorluk kara. ı:,c hıı.:Vı_ı. b!rhk: 
1 rııan nıatbuııti~le, ~ tesiri 

1
. Jcnmcmi.şlcrdir ve evlenemcınck

konaolos! .. Bu işe bir çare bt1l I bııınden latifelere mili.<aade et-ı giliz kııılarında_ kullanılırlar. İn- l".l" YaIJ;1Ilda. YCil;'ınıeaı ihtimali altmda neııredılcn diğt'r ya- tedirler. Da.ha. doğru.su a-ltek
baknlım kendi kararıııla. 0 za. ruez. Yuna.nlılann da mağlup .. havacllıgı bu hava ejder- binde bir ni&beti bulunnııyan bancı mecr.ıualıu· ve gazeteler- Jcri kandırmak için iffet vıı 
m b. d / va:>ayete d;ı,·•"'-»rin.' bllmlyo- lenııı,4'.1e geçınniş olmakla. uar bir de den .. iz. kııvveti vanlır. Bu de görülen rako.ınhr Mk kaba- feci - lık . 8:11 ız c sizin fikir ve isabe- ~~"""' rıızda;n ıuak h iman ktı ..- ll.'.iysiyetleıindeıı akar ya-
tınıu ve Vazifeni.zdeki bliyu"k nız. Şimdiye kadar bilinen şey di ve ' hedefleri te - varlık onilnde A yanın ıa- :.-ı r. { pJmamalı:tadırlar. Halbuki han-
samun ete dah bu küçük f·"··t k-'--o•~an m'il- t yolundu.ki iist\Jniiğü ka- arruz !j&llSI. a_caba.. n.e olabilir? Bug·fu:ıe ka<lur s;.do,ce bom • _ ıy a çok inaıım111 o- """' ....,.~, zan.tl".ıl'tu ~,.....;1 gi genç k:u bir yuva 1rurmak is-
lacagız ! !etin erkekço düvilı-;erck lıaya- IEn .. • .. . . . N.,,,.~cn •~tatıabkl;ır at-:ı.- balarını SC!'pcrek derhal dön- teınez'! Hangi genç lı:n Cllll.'il.· 

F tını ve n..'\muswıu kurta.rnı~k ıyı müdafaa tabiy"';ırun smda ayda sekiz y'lz tayyare me>k dii;;liMesiyle taarnv..a .,!<'e 
aran ti bir kere daha titredi. · ~ başında tıı.arnıa ardır F-•-at · ed-"il ·· k · • kıcı ve yonıeu ia yerlerinde he.-

Fak t b ti . 1 ıçiny güle güle 0_ .. ı.lüğiıdlir. ı- . . .. v .-. "·· = ._ 1 ıgu~otuz"" ~nta~~ .. biroruuAlıı--, Ç"n hava filolıı.rıuuı yer miida.-' "" k a .~ trcyış tf. .. iliklerine azı di•·h· d . . . _ ...,. ,,~ç- faası, b'.u-ai balonları ve av yatını yıpratmaktaıısa, mesut 
.adar nüfuz eden muthi~ bir ha 1 ya pa .,....... . ııa .ila hrla ~tekine berikine sataşı:ııalı: mıı.n havıı ordusu vardır. Har- t.tyy:ırderi tarııfındı..ıı ıı:ı.sıl hır- 1 ve sıcak bir aile ocağında. yetiş-

bıJılıenin ayazt ile olı:ııuşlu. .. ş :.yıp çamlar devırnı~k lıur-1 hoı;a. g;decek şeyler değildir. ı bin devamı milddetinl'e İngilt<J·. ı:aJaıxhJtlarını bfr günde dii il- tircooği cıocuklar ve eeveceği 
da anlıunış lı ki artık kıunan- 1 ~y.e ıne_ kavuşmak. devn H~- Aklı b•§ınıla olınası. 18.-.:m re bomb:ırdımaıı birlilı:lerinin r"'-- yuz·· .--'-·~n ... ,. • ""'"'~- ı k · le b b bir .. .. 

?anın kendisine olan itimat ve dı) e hls c.il.ınbazlıldardı. İçın-, gelen bir mecmıuımız böyle ı-.a- sı'steınatik taa-••'- -'yle fabn' - """"' """'"'' ""'' ..... , , ~~ ocasıy aş aşa omur ge-
ınıuıcı ta d - 1 • • ~""-'' nin k&ba.rık rakamiyle iş.ı.retle- çirmek istemez' Bu va:.iyet 
lı maıneı:ı sarsılmış bir c yaşa<L&nnız saatler böyle tavahıızlılt!ıır yaparsa köşe ~ kala.ı·ının tıı.hrip edildiği vıı ik- vehilira. · 

k
aide idi. Buna ra"-~ ontın sonl maııevıula.ı~ n~mw • k o.nda y·'-- '-·va~•- ' •·:vaflıgı" 1 '--'---·- k"-'·°" . . 1 karşısında çııhşan e'lllarunemi' a "'"'~·· ~ ~- verıruy~çe "~ _... "" ""'° "'- nıa mcmUlUa<llu.o• V...,.,,di- O giln\ln az mevuıtlu Biiyilk rg1 

v ~~a ın~tavaat etmekten derecede ciddidir. yapan ayaktakımına lı:ızınıya ği de mahafrbktlr. Bu arıı.da Britanya müdııfi!eri yanında bu kadınlardan ve '1mm:ısı as-

ke """in beyı tevkife gitınek Maksat teııkıdse iııim ve me:r- hakkııruıı olur mu! bilhassa be""'" stvldannın bu- .. u ...... d ,_, ~-~ la doğru olıımu. 
&!Vtnı kabuı etmekten <laha zu tasrih eıdl'relı: a.çıkşa ..öz Malılm a, bi.tife latif olmak 1 gülle L;&dsr ~pılan kütle l>ııs- ı1 ~~~~:~n "tfr' a~,.; zart~: ı Bu mektup b•kkmdalri mü-rk ~~;:ror, daha çok titıiyor- söylemek lazımdır. Kapalı gerelttir. kınlarında 1anJanıuış olması, Amcrikadan {,'elen beş yüze ya-ı talealanıııı yarın yazacağım. 
u. "'"""'U &Onunda <'hediyen cümleler, saralwtteıı. ari ima.- A. C. SARAÇOGLU bir kısmının yangınlar çıkan-! csonu .. yta, aut"" 7 del MURAD SERTOGLU 

Aıı.~yadan olmak ta vardı. Zi- ~İiiti--dittİİ"~~j.\;~ijij~iiijtj~~~ii;jii~~~~~~F,i~~~~~~~~t6'""j~~~~~lfiiiei~~~~~~~--todiiİi~~,_~İli~~ ra böyle bir kararın tatbikinde ~ 1! 
:'"!:1~kak biiylik hi.diaeler çı. 

&ca€•ndan ve bunun nihayet 
müttefik devletiE-<" tarafından 
duyularak kendi hart'ketlerine 
~ntalyadaki i~gal i'lcrine müda'. 

a.le edeceklerinden emin bulu-
nuyordu. 1 

. N.ih.aye~ btitliıı bu kararını ve 1 

bı!diği, d~llndllğii ııcyleri ku
mandAna anlatmak zarurotı kar 
şıaında kaldı. 1 

- K~andan! dedi. Siz anlı
yonıın kı şu dakikada bin bir 
~Uphe ve. itimatsızll{,'ın içinde 
benden bile çekinen bir vazi
yet ~ınıyorsunuz. Bıında haklı 
oldn~ınuzu lllalim ederim. Fa
k~.t..sı~ de beni mazur ve haklı 
ı:orunuz. Çünıcü burası ne de 
ol.sa lıir Türk ı;;elıridır ve Ana
dolunıın bir köı,eai r.ayılrnakta- 1 

dır. \\ugün Anadoluda milli bir' 
har~kct var ki sonu pek sttpheli 
ol_ma~la beraber htanbuldaki 
Türk ıdare ve lıUkl\metini bile 
~on de~e mü~ bir vazi-ı 
~ete dliş~k diişltndUrtüyor. 

una İngılız!er bile bir kıymet 
~enneğe b""ladılar. t,;tc Emin 

ey "" ~ok memleketten oluruz 
Ben lıep bu ciheti dilşilnUyoru~ 

. Kuın":I'?an Caııo Aleksandro. 
bı;ıl~bt!e ~Uşünceye dalmıştı'. 1 

Çü~ku ~yası müşııvir hakikaten 
dogru soy!Uyor ve iyi d"" .... 
yord B' ...,unu -u. ır müddet böyle dalgın 
dalgın durduktan ronra: ı 

-:- Pel..i.18. ne yapalım? dedi. 
Emın beye gidip o:ıu tevkü et
mLkte-n va.z mı ~eçelim? I 

Marki deııisek~r bir hal ile 
h<'m kumandana paye vermeyi ı 
lıenı de kendi eilcarıru temin et'. 
meyi dlişlinerek: 

:- B'liıkis dedi. Emin beyin 
b~ıne derhal gidelim ve hem de' 
~tlln bir maiyet erkim ile rcs

m lcrcilnıarumızıa birlikte gi
~ere~. ziya;ette bulunalım. Ona 
ır goz dağı Yererek kurtulalım 

Şınıclilik bu l<.adarı klifidi'r E" · 
yu . ger 

. ınuşa~ görürsek tevkif ede
rız. Bu ·~ de hıı.lledilmis olur. 1 

- Mutasarrıf vekiline haberi 
vermeyeceğiz değil mi ? .. 

d -d~r kumandan. Do~nı-1 
an ô,;rn"" 'd .. k · ·· ' Q gı 6Ce"1z. Madem. 
ı oyle IA:ınsip buyuruluyor!. 

t .::: Muvafık.. haydi öyle ise. ı 
~ <ıdeu tertibatı alalım. 1 

(Arkası var) 
1 

• rındaki (Fecrivt) kol ~n!slndeıı 
müşahede edilmi' oldu~'Ul!U 
bildiriyordu ve bir müddet 
donra (Bristol) iakele baş o
muzluğunda iki vapur dumanı 
görilndıiiünden bunlan taki-

Bu İf ya süratle y.:.}Jılacak, ya.
lıut ınufavvakiyctsizlil< . \i.z 
gösterecekti. BinıMmaleyh ha&
ınır.ı.ıı. haı~ketine sadeee 6 kef'
tclik bir devirle COV&{l verip 
lıasnıırun rotasına mlitekarip 
bir rota üzerinde ııeyre başladı • 
Her iki tarafın devı'i tamam 
ohiugu t.'Snada gemiler 6000 
yarda mesafede ve bordalan 
yekdiğerine çovrilmiş bulunu
yordu. Şimdi muharebe pek 
lozışıru4tı. Ve mesafe ıı.zaldtkça 
(Kent) in etıdahtl&rının m.at -

i._<_Y_E_N İ S A B A H ) iN BOYOK S 1 Y A S J T E F R 1 . A ~ 1 I !:':yrı:r~~~~ keşişle -
Bu kömtir gemileri (Beden) 

• ile (Santa İmyl) den ibaret ol
mak iU.ere iki gemi itli. Bunlar 
Alman f'ilosumm takip edihııe

led o kadar İı)e yaı·ıuııı.ç idi ki : ğe başlandığını görünoe demir 

Atıantik Meyda uh r be 
luba çok rnuvabk Glduğu gö- le 6 ımııluk ilci humoora (Nil -
rüleb · liyoro Ka tan , Al > ll'Ulbcrg) haf kasaraaı. iimnn- r ı u p en de ''-'··' ,_ ,-ber patlayıp u. - Yazan:-·l 

V. Çörçil 
clllıııwı.nın Kemre lırtıkame"'- - ......,.. .,.,.... u .. 

. ...,, tün tonl"""' harap etıni""' don ba.ş tarafta buluııabi~ .--- ..-
kıı.dar sümt. faikiyetı.i.ne malik BunlZI\la. beraber (Nürwıberg) 
oldıığundan t:orpidodıı.n koı·ku- devir hareketini lktnal etti vo 
su yoktu. BilW'ııaleyh saat al- bir ild da.Jrilı:a muharebe muka
tıda 3000 yardaya inincey.ı k.<ı- bil rotaıaı- üzerinde ~reyıı.n. 
dar mesafeyi uaıtmakta de _ eyledi. FUat Alman sef'ınesi ı;... 
vam ı>tti ki: O eıınada (Nilren- maıııile Keoıre istikametine 
berg) hasmının top alt>sine ta,. gelmeden evvel lraptan (Alen) 
hamül edemiyerelı: birden lJire torpido tehlikesinden tahaff= 
sancağa dörıdli. Kaptıı.n ı AJen) için gemisini dışarıya doğru 
de öyle yaptı. Fak:ı.t topb.nnı saldı.rara~ ve bu veçhile (Nil -
düşmana mUU.veecih bulun • re:'berg) '!1 sanca~ b::.' o~ 
durıl'ak için daha u döndü _ lugunda bir mevkı alanık ıs . 
ğünde-Jt nıesare tekrar açıldı .• kele borda.sınıhki yorulıt.aınıŞ 
Maaınafilı İngilizler eı: n isa : tayfaana da. a~ fırsatını bah
betler isli:-.! etmekte olduk • şeyledl 
!arından on dakik& :ıarfırda Artılı: işin akibeti uzak ol&-
Alm:ı.n sefinesludc yAngln çık- ınaz.dL Saat ~:25 de (Nilreıı
tı; prova gabye çubuğa uça • berg)_ artık }>utiin Yol,unu kay
rak yalnız iki topu fa.ıl kaldı. be~ış oldugundan (Kent) kru 
Bund8Jl başka ı;;J.ratiııi de 0 ka- vazörii. ondan u~kta .kalır.a
dar ~abuk knybediyordu ki: malc u;:n 16 kertelık hır devir 
(Kent) orıdıı.ıı ileri gccerek, yapmaga mecbur oldu. Bıı de
pruvıısındua miirur etm't>k ü- vir ha.--eketi tauıanı ol.ınad:ı.n 
zere 8 kerte so.ncaı'la bir devir (Nürenbergl topları susmu., 
yapnıağa bal}ladı. (Nfi>"llllh->rg) idi: binaen'l~eyh kaptan (Alen) 
bu nuı.nevnmın öniine ır,~e~o d~ ateş kestl. Ş~di lıarıp olan 
muktedir olıı.madıhr.dan 0 d:ı. dilşmaı:ı teknesı 5a00 yarda u
iskeleye öyle bir manevra yap- ZllJ[ta tevakkuf etmiş bir halde 
malda cevap verdi; bu hareke- d.ıruyordu. Bir tar«fı.ıa pek 
ti bazıları mila:ıdeme et.mek ziyade yatmış, lnq taraf1 suya 
ınakııadına bıı.mlettilerae de, gönıülmii!ı, Jröpıii altı ile b&JJ 
ihtimal d!?,er alıı.bnndaımu dlie- kasarasırun altı !;id<letıe yan -
manına tev~ih için ihtiyar<" Ji!- ınakta bnlunm•ıştu. Teknede 
mişti. Bu çok me!!'um ve mU!ı- &rtılt hiçbir alfı!lle i lınyat gö
llk bir maııev!'ll idi. C'ilnkü Al- rilnmllyoniu. F?..kat her halde 
man ıı;<>mislnin provası İngiliz henüz batmıyordu v"' pe-k az <>
kruvazörüne mUtı-veecih olur lan ışık ile sanc~'ını a Jiımcti 
nlmM kantan (AJ....,) b;;Hin te~lim olarak mayna t'dip etme 
sancak bordSl!l toplarile 3500 diği de gi5rülememekte idi. Bi
metreden. müthiş bir süpürme nıı.enal.eyh kaptan (Alen) ona 
ateş Raking Fire icra f'tti ve doitru yaklaştı. ve ancak 3300 
hımun tesiri kat'! oldu.. Ezcllm.. yardaya girince sancağının 
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el.an uc;mlit.a oldugllilll gürdiL 
Şımdi telcrv ateşe l>aı;lsmsk. 
tan başka. yapacak iş yoktu. A
~ ancak bet dalı:ika t>llrdil. 
Çünkü bu müddct nitıaye<inde 
sancak mayna edılJi. O kadar 
kuvveti i bir hıumıa karşı bir 
buçuk saat bu derece şeciaruı 
bir muharebeden sonra bu ha -
reket hiç te mucibi ar ve hicııb 
değildi. (Kent) filikalanndruı 
yıılruz iki taneei su yilr.ürıde du 
raca.k halde idi ve bunlar müm
kün mertebe ııu almıyacak hale 
getirilerek imdada şitap <dil -
diği esnar.a saat yedi buçuktan 
bır 3.n evvel (N'ıirenberg) san
cak tırafına devrilerek yavaş
ça garkoldu. Alman tayfııııın 
Wıarrisine saRt dokuza, yani 
k&raıılık basınc..ya kadar de
vam edildi. Burnnda!ara keJJdi 
!erini b:Liflamış ol.0 rak su yii . 
zün-'e bir kaç kil)i bulunduysa 
da bunlardruı p~k ~ğu soğuk -
tan ölmüştü ve cesim Allıe.tros 
kusla.ı-ı ha.tt.a cruılı iıIBr..nlara 
bile hücum ediyorlardı. 'J'alı;).r
riyutın sonumlR ancak yedi ki
şinin kıtrtarılabildi · :uıla~ıldı. 
(Kent) sefin~inin hasarı ve 
zayiatı ı>ck a7.dı. Tr.Jm.,ye tak
riben kırk kadar iııa.hc-t vaki ol-
muştu. Fakat ehemmıveli ha
Mr vaki 0Jmam1ş, )'~lc.1;: te;~·iz 
telgraf dairesi hıı.rap olduğun
d:ı.n mubabcredcn malınım kal
ını.ştı. Zırh elvahl ile kazeınet-

Dilşman topçu ateşinin mü- üzerinde kalıp taJAmata mun
lı.oı:nmeliyet VI! sliratine ajmen ·--- olm"~'·""" u-n~·u· ---"ı' -
yalnıx dört kişi tele!, on iki ki- .....,.. -- ,....... """' 
fi mecr<ıh ıılını:ıştu ve bu zayi- Deye, yani (Saydliç) e hasta -
attan on kişi, bir k ıı:zıemet da . hane gemili v&Zifeeini ifa etmek 
hi l lnde patlı yan bir düşınan üzere Alman filosu rcivıımda 
humbar.uun bıu.ı hartuçları bulunmaııı emredilmiş iııe de 
~~asından yaralmımış • (S;;:Ydliç) kendisine İngilis fi-

Mıı.kika (NürenLerg) Al- lo~un ~& yakı!ı ol -
man filoeundıı.n en sonra mu . dııgunu göriiııce bunlardan 
harebeye icbar olunan ııcfiue kıırtulmıı:Jc için gün doğıı
iae de en ııon g-arkolwıı de.ğildi. şu keşi:Jemeye yol verip u
(Nürenberg) batağı . es~ada zaklaşmıştı Saat üçte kaptan 
kırk mil kadar lodoıı cıhetındo (F ) di" ik' k" tir 
(Leipl':ig) artık ateş lresmiJı ol- . ~v.. ger ı .om ge -
mu.lda beralıor hcni\z sathı ha- mısıru muşahede etti w yarım 
hirde yiizilyordu. Alınan k&nür saat daha takipten 90ru'a ik[ 
gemileri bir iki &at evvel zap- top atarak durmalanru eınrey -
tedibnL,!D.rdi. Saat 11.4.5 de ledi Almanlar tevakkuf ettiler 
(Brisl.ol) knıvazörü ııllvarisi • İng. ·ıw · elin tııer· fa 
kaptan. (Fen.~) amiralde-n e ı enn e geç : 
(Ma.lcedonya) nın refakatile bu icat kaptan ıFenşav) amıral 
kömür g;t!milerini takip etmek (Sturdroi nin verdiği emri dli
emrini aldığı esnada filonun pe şlir...rek bunlara nasıl mua.ınele 
şinden on bet mil kadar gün edeceğinde mütereddit kalmııı
do~ı;ıuna seyretmiş hulunu- tı. Amir:ı.lin işaretinde "Trans
yordu. Emri ınütcakiı:ı bat1 lo- portları (nakliyeleri) b.'\tırı
dosa aeyre b.'1.•lıyı>..ııık ~aat nız' de;:ıiliyordu. Halbuki bun-
12.30 da (Maked'>nval Y"rdmı- 1 -:_·_,_"ye ~--~u 'dil . '-·-! 

k "ri' .. 1.k' ld V ar,........ uq; ı er, IJUl• ar 
cı ·ı-uvam me mıua ı o ıL e biliilds k" Ur kı tt&r 
iki sefine birlikte renuba doğru om ve yme . er-
vnl ver~p (Port Pil tı ; geç .ı:ak VI! len.zımla dolu ıdller. 
tiler. V c bmıldan i f;':1,...n re - Bunlann filoya büyük f&ydas1 

· nuba ol' iki ımı kadar ıız.'l.dık - olacaktı. Bununb. beraber kap
lan halde kömtlr gemileı:-:ndon tan (Feı:ı'8-v) kendisini harfi
bir ni,,,m göremediler. Knptıın )'811 emre itaate mecbur addede 
("""1ııav) bir saat _dalı~ ayni_ro relı: kömilr gemilerinin mürette 
~yı muba~ e~~;. fa.-<"-t yıne batın:ı (Makedonya) ya naklettik 
bır şey gorı·medigıntlr:n sa.at . 
ikide keın~!crncye, yani Aln,'1.n ten so_nra mezk~ Gefmeye (Ba-
filoaımnn na.zartlan kayboldn~·" dan) 1 .top ateşile babnnasını 
cöhetıı yol verdi. MUte..lrılı.-n eınreUL Bu e<mada kendllli de 
bh· tel.Uz alnı Fi: KölT'iir remi- (Santa İaebl) i ba.tıracaktı. 
!erinin (Port PilC7'lnt) cıva- (Arkası .-J • ... • ' . .. I ·.~' • r ~· .-. t' - " • ~ ' V- ' '" ,./. 1 

!l• 
ır 

ii 
rıı 

lı 
ı.. 

ır 

il 
I• 
le 
lı 
l• 
n 
u .. 
I• 

.. 
il 

fi 
u 
lf ·• 
.. .. ,. 
• • 
• 

.. 
• 

• 

• 
• 

1 

1 

• . :/ ' 
• 
1 



•• usa a..,,..,. .... ~ız 
ha"l,,_·~""' 

AYE 
rr o oğlu ile b-.ra· 

nareket • ::ı.lind,, idi. 
ktl.ı;lı"k hasmının 'in -

· u.lmal: iç;ıı. bt.tü.ı me -
haı'l)t o ıvv 1 ' ya ko) • I 

• . Fakat, !ı 1, Ad ıyı 
k.ııaycacı • ba.;tı. 

H .. ~ de bu 00.= h-rek~ 
Ad h~rı b;l lı etll\ra mlşii"

rl.ü. l\." lla, eı:ı ~".r bir pchli"8111 
s:ırıı:adı:."l te~< hGI '·aparal< b ~- 1 
ma1, i~ kendisince 'cat edil -
m:ş b,r llY" 2. sal!ipti. J 

M lı•, ı;;ı:nnayı ·ıırciuktan 
ı:• ınu, h = Slli~ru.ı iiZE:rlne 
yüklımirdL Soıını, ıl~<luıbire 

1ı n ukabil t. • ta lı-
1 u:ıan a. rumı 

U Un cıı ka'vny • il' burr;a 
büker !"f bU!~ı> tGrs tı.:ı-:ı.fa 
çe'.'irtrdl. 

Bu, y\.ı!dcnr.:.e 'c Ç'e\ l.""1118 ha
reketi Jcr; l!!lnda marul: o ~ 
d'lyıtı::ını:miı. na, bir ~mıev ' - , 
idi. Aııall bu, icadi tiı!medigı 

iç. ı Lirdmıl.ire btır1.c.!-::ı ayaği-ı 
ıe :.ıera!Jer ye.-e UZJ. ;ıp yasla •

1 
l , ·t'rmiçti. 

Seyirce 'er. ııcyir~·ıeı: içinde 
!Atlunn.n iuti;'tlr usta pehlivan
lı.~~·, , atta kurt otlu kurt ~ .. 
:vaı· c:tl'.gl:" bile ba lı&lı- ş:ışıp 
kalım 

uar) 

- Gii-

gMV;, ii ki,'itıin t.mrrt=a uı;
r:u::lll) ve kar;m ~ iistiiıı<len yara
la nıış. Bu yara Jıır :7 brr .ı.;..uğı 
ıçin ı ;., ye milrncaat et• 
ınlş. Giuolliğine halel g ,'dlğln· 
elen ı· ve ziyan i~ş,. Mah
keme bi;ıiro doktorlara ve güzel 

at mensupl.ırma. müracaat 
ediyt»". r·kirımru ~· . Bir 
dokmnmı : 

- G" 1 k kaııt b.." ar, ç•-
ne ve kı 'ak k , laı-nıful M;;ct-•. 

Diyor. Dmn k alnında il il 
parmak kalııilig-ı.l:lda ur ve saç
ları kel olan l>adın veya t'tkek 1 
gfu;clli~inden bir şey kaybetn\iş 
deği!dlX. 

Mallkeınede bu sözleri ati; 'i -ı 
yenler daha basit ve ckJıa kes
tirme bir izah olarak: 

- GönU! kimi severse gl'.l>!Ol 
od r! .. 

Diyip çıkabilil'l L .. 

PJr:reıan kuza:e ;a~eri 
Kadın sa .. ''"! ı kwıran elek· 

ttik akineleri sakatlıklara 9C" 
• p olduğu; ~.o-

ğu boZ!lk ve iin· r---q..-,,o;;f' 

za!ı olöuğu iç l f:lu,; ?ı-ı 
belı!rliye tııl'3fln· ·. (- . ınm: 
da.n ~uayene o-ı ·~"" · '1 ,, ,,, 

ıu .. , ~ıaıı· ~r 
du. UPI<'. 'yôh!n ~ 't 
damı olma- ~ / 
y n 'nel~r '/(/ 
[ mıl iyet rı alı- OL.....c..'---._.. 
konıı.acaktı:. 

Gü1.cl .. Fak·.t şlmc' 'ye ka~r 
Nr çok k.adır.laıın ~~1; ı y'"'!pa 
dliı}i.ır ıı perma.naıı ınakiııele, 

n in salı :e ·i ceza: 
•? ıer ri 

b:ı..<ıı muA eru: ı.· bilir tllf 
k Jrçok~ıoı~elc-
ri çıka.ılı... r 

ora'ıklı? 
Alinıuıyn i!e !tsly ın bü-

yi'•' şm;ıyeti VE!tl>a:\Y muahede· 
siııdenılir. Bu muıiliMeyi galip 
olar.ık iır..:<alny:m İtalya bile: 
"Ha.yn- ,bu tloğnı oL»aıdı. Millet 
lcrin hak:Om d.i' " emedik_ 
dl,ip daruyordu. Mooar!aı• Sırp 
ıara vo Rllmenlere, Almenhır 

P'ansır:ı.lara terkedilıni5. Büyflk 
pay tal<Kiminde lt..'lJya düşünili
mcmiş. 

Fııke.t bu hiırpte ş~t galip 
Çlkitr!ımııa mihver devi ti rinin 

Resimli bahlır m!i."3 ı(a. ği • ·ı ıt1ar1u 
mızın 80tı ~ _,_ Çehre ı,-rı-. ıı ·.,in huchıdu ne- ne yırpaca nı rcsmı •ıet:: r 
ce ~cı.-. Iıitatnıv orıııl.ıt l'l!de lısşlııı; nWede biteı•? Bunu d öğrcunıiş bulunuyoruz. Me-j 
bulunmaktadw. Şimdi eliniz- belki hl~ d" in- seli Yugoslavlar eğer Ü"lü pak-
de bulunan 4-0 paı ~ YGnya. _ ..,.._ ;;:".°.l ıuediui.z: F:ıkat ta 6aıdık ka.lsalarUı oıılara Sela-
na getirerek heyeti umumi • ·;;,'-'- ~'.,;:i: 1 lalını in edersi· niktoo b B gari31.laı dal 
yesinden tek bir 1':ıı ~ücu- .:; ı niz ki biW' ha- pcıılceş çekilraiş'Jr. Şimdi blı ta-

b · f ııın bir arızası 
de getirecek ve unu r.man olan erıkelt veya a1'hlidii, Yugo av hUkılmtti if 
sonuna !:adar ga:ıl'tcınlli 1 kadııı, di:Çer bir ediyor. O halde böyle bir sul-
''ib.liilalial.ta m tıtliiı:;tı., adi çok :!Ü:::Cllili' un- hun ö.:cki sulht:ııı ııe farkı ka-
reclhe gönderooeksılliizı. Bu ' suda a s:ılıip '· 1~? nu dbğ\'tı ob'alt Yll bil oi,a_ b;I ya alı 
500 o'lruyııctımuza liste~inl ev- gn. !il'. 
vclcc !!'ret "mil: kıymetli • at b da heri.erin mütt • 

ı..;h;,;e.;d;,;i}m.'el•c•n•' •tak-d•iro-•e•dc.~.eırız-·.· .·.-'il fik olınadı.ih ;ın!;;.,.Lıyor: Bir ı 

ım 'l<'\ Rooseveltin d ;';i gi
bi bu yeni niıırun, ne y<?!lidlr, ne 
de nizam! •• 

Soğ !t kanlıllik 
( Oat- tar-efı 1 lno$ ayfada) [ 

- R'.ıuı!ı bir m açm karnı tok 
seyl"Clleri ... 

Şinıcı Jıeme."l hemen, bütlliı 
A\T..:pa Lu k:ı'llı maçı se~Te
derkl'n yar:- içıl\..dedir ArtıA 
lcı u tuk mey • kalıı:ı:ı:mı,, gi· j 
dir. 

Ve hu mütlıi, ma.n .ra kar- ı 
.:sında 1ıılf!ICG sogul:J<anl' •<lı 
hayret tıyaııdtrı or: Balk' • ar· 
da ac lı bil" iıı · n geı;.;iyoı·
lar. 1 ilmnın şilllalınde fe,,.,. 
b'r rittt. m,.cblU· '-'~~~r. A .. -
rupa kar. 'lllld lngıliz ı:skerini 
nercJe g riirso or::.Jaıı kov o:ı
ğını bÖ. ıcycn ALuıaın Fillırcri 

., li y e getu:~k a.zıniıı· 

d · . "İlizlcr A vn..;ıat!an de· 
gil, i.iro.11> ııımalinden ve 
b.ıdlı:ı k.dcıı.izd.en kovulmak 
• ~e kıı.rı;ı ~ya. ~a-

ci tclı ·o biriırr.id_n 
ııı cJ:luğu icln Av:upa

J.lısı.n, lskmderıye· 
yi ve 3 eyşi k ınak ka· 
ııı.rını ct '.yurla.·. . 'inku 
Chunıli!ll'm söyl8'llı!tl glbı Yv.-1 
mınil. n miiôaf.aası ln~lt.cre 
içiıı bir ŞQil'CI ve haysiyet llorcu 
dur. 

Hirhı.i brrıı.lı::ı:ııarn:ı.k, d:ğerl
ni de kr..y~~Ji inuıç edebi-! 
le ,.,. Jı;• o İııgi'terede ::afere 
alt it.::m:ıt n:al:ı ımrı.ılııınmıştır: 
Şundı nr!ltx-1-e ve Afrikada 1943 
de yapll • h:u'pl..."l"in plAnı 
hazırl::::ıy . 

İngiltere lJU scrukkaulılı~~ ?G 
itimadı gc.:cn sene bu n:avsimde 
Non·~ 1 yöolduktaıı, E:o!b.n 
ve Belçika ç:ğııenclilrtcn, h:J. ..ii 
İngiltcr Alınan ordll&:na 
kar .ı U:k iııtina4;ahı 01°;:. ko113.ı 
Fı::n= OZ'•lıli<t i.ııhilale .ıi"radık 

n r,oru, dıı ımybe 'sü. 
Gq:en ııerıeıl<i inlıil.U b..ıgün ı.n· 1 
hi o~'wnu.ı& BaJ an 'ıezime· · 
ünden V'<l • talıakkuk bile • ı 
Afıik:ı.ıtllı:i tehlikeden ci,olY.ı 
nıiillıişti. 1n~!tere, ' ;Ün lc
v"!Wfiılllll Fi kaytı.;tmiş, 1 
uara:p, ct· < mıl< Dir ordu baki
~i vle k · r .ına Çt.'kil.ınişti. 
Biı kaç ayda ~dJnl topl.tciı re 1 
omı tnk p en. bir kaç ~ ıçin- ı 
dedtı ıki diı anından birini ye
re seı 1 kuvveti buldu. ı 

tlaly.ın Halıe.~i.stıı.nJaki 
!ınoara.torl 1hı bir daha belinı 
doftrultaım~ acak .''\lrle y~..,. se
rUmiş, liıgHteı ~ye t.eslhıl ol
ll'.U-shlr. 

!ngjlt reye bu kuvvet ve me
taneti vor...n el.onanmasıdır. !n-ı 
"!ltı>ru tHiY ki ::-e;en harpte 
Alın:ıny::oun bugünkü kad:ırf 
nıuhte§~m ocdularını büken j 
er.en bu clı>naılmJ. idi Şir.'ıdi btı 
d.?Duaıı:t- elinde buhü.ıdakÇtı. 
bir!neı uerec ehemrtıfyetli o
lan Ati' ·tik harbini ICııza.nıt -
ca.ktır. Atlii.utik harbini kaz:ı:ı
nuık demek, Avrupayı <lcııizdctt 
~ Jı:wndtn llıskıwak ha~la
m . ;, bunların ortasında Air a..n
yayı' et'g.ıç fı.ci:.1 bıra.Jı'm.:;'k dc
mektm; 

s A 

. l!I""'. k:ü!' • 
~ ıı.antnlıG'l eıınıı.sınııa 

ve uoitı;m sırasın<l.:ı. içten gelen 
hir .ıt'ı. ılo haııt.•yı tedavi e
d u v"' ın IU\ldı:ak bir ömm 
kunaı\lll Ankara Nümwıe ,_. 
t.alıaru,:;i c:: ·rtabPıi sayın Rüı;ı. 
ta Çapçı ıle crl'.~latına ve 
h · ,irelcre açık ve derin t~ 
şel<Mi !erimin iblağına muhte
r ga%1)te.-ıiziıı tavaxutunu l'i· 
oa od Jın . 

E .. lııu: c mflllOrla.tmlMa 
Aılnaa Şool~al 

ı~.I ı t. w t Şi 
P~pa, padmlya miina.;ebetil~ / 

lnl'İHtıya.n millcticre bir bey:ın-
ııauıe ne§l'Ott.i. - -

Bu bey aw<> ~M-- ı f ı 
d '. lla'htM sıılh ~;; "'"'?~ . . ' %, 'tp ~' 
ı ı:;or. ~/ 1.., -% 

Gene Bekta ·- ~· ç\ 1,.. 1 
yİ hat,ı-lııd).K, 1 

Huni, haı ı, :ı , . · ı 
gitnıiıJ; yıka;ı- , · 
mı!}; ~ıı.ar.k / · 
kapıda haı.,ameı 
pa.ra iırt.eyinoo mııtelik tutnııy~ 
Baktaşi ellerinı gö;;e kaldırm :; : 

- Ailalıım bana bir ktıruş 
gö der de şu h:ımamcıdan yıı. -
kamı kW'tıı.l'ayım! .. 

Demi~. T:ım o sırada. bir zel • 
zele. 1-İıı:nttı.nıın altı üstüne gel· 
mi· ve &Jıta5i canıııı zor lrur
tarıp so'• "ıı. fı ;ayı:ı~a kö'şede: 

- Allah rızıın iç"ı 
Diye elini uz:ı.lıı.n dilenciye. ı 
- Bıııtün Allnhtıın ,'r Fl'V 

iı:tc.'llc. r "ııi~!iğl iistıindc. Bak, 
h · kurru; wrttteıııek Jçin koc:ı 
h:ur:ımı yıJ..tı. 

Demiş: 

Bu"'ilıı, Allıilitan ırulh istclıc
cclt gün mU? 

Selim lllıami 

c.lcdldi DDll 

' AY ' 
aman olur derle:rci de ina .. maı 

bütün .... -arlığımla inanıyorunı 1 
•rahta • Jo d yip te r;eçmeyin. 
ıro ' İııta11buiun mlik~rreı: sa- r Yazan: 

bıı:.aıı ,u· yerıdic. Eu şercm bır· ı· l\'I eı Zeki 1 .. ı.:.:· , en r.annuılu yıınkesiciler 
v~ en uslu ç_ıkallar burada otu- KORGUN AI: 
ı'hl':ar. Ayr.i uınıa nda, burası, 
ço:, ı;amiınl 1 " .uulıittır. 

. : • 'r '~a!tl :ıledc.ı geçoı·ken) 
bı~sı ı .. c..!t:ıu.Q. çaparsa, sakın 
hid' tlsn· p bir şey söylemryin. 
('..l;,ı itü !,u ~ rp~ muhit icabı, · 
:;ıı;nim: lı:r :ıreudan doğmuştur. 
Şa?rat hi>.ldel.l ir de lıir şey süy 
lersımi- ı:ı ut. d-Oetımuz daha 
samimi d \: k ~cnizi zor-
lu bir yum: ''l;,ı, u1 ~ yıverir. 

Klilhallbeyi 
ğıt lira çıkarıp k . 
tı. 0 21lJllllU b • 
muşa döndilm. Çi, 
nın üzerinde merc 
ğilııda kınnı:ıı bit 
Ynrtlı. B • .nim k!~ 
d,~u~ıı. kanntl3'l''. 
cı gım da ayni leli? 
Biı.şım döumeğe, 
raımıtğa başladı. 

Demek ki tıuıı 
Urun elıli olan J,dilh 
o çayı kaıdi pa 
ınJJitı. Fakat ııcS 
saret edemooiın. ·'" 
-Eanam~"" 

ranu:;ıı.cağım ! 
Diyıırek hemf:ll 6 

Um; lrondimi dı 
Rlüh,tn!lt"yi, arı :ıtı1 
yordu: 

- Hoıı g6r b:ı..:ı-~Jll> 
Bıınlıı.r ola.ğa.ıı şeyi 
hu tarafa dü.•ersD 
ç:ı;ylnll daha iç! 

Eloğlu }'1'l.lllan ollll'. 
inaıım:ızdım. Şin JI 
lığiı;m inanı;'O 

* JYayolııtıA di;u · 
dum: 

- Ba.ri tekf'a !" 
dttl>a ioUn mi? 

y;erind.m Lir 
Jıym:ak: 

- Alla!ı. eı.irg 
ğırdı; Ş&yt&n gii 
l""l1n ! kiunl.t uıı. 

- Pek.i, ya ısııı' 
Sl:a.ıt l<aI'ı>)llR rı!ıl" 

- l'J'a;.: lı;te o 
ği\ıir. 

- Hlımcn glrtl 
ııııı değil' 11\İ ? 

- &>n htıııl o· 
llQ.nııcadi"ınrs>_Ul? 

- Estağft'.r.ull.ıs-
JlC!.l'Sln? ı 
-Nl!ry~ 
- Allah aşıaoa 

ptl.rt!lll '/' 

Vtiımdünü t:.ııuıı. ' 
DolrnH!e açılan 'i 
rimiıı icıin dikti. 
cırlma•a basladı: 

-· Ne mi yaı:~ 
_, '5o ., l 

n kıı.Mııu. {l r.»? f} 
krım·<an ycfrPLilil 
rır~farım oırnn ! 
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H RP VAz· E i 
lhi cepheli harp. - -
ıtaı ca., ıa,.,, 1 

inç, .. yf .... > iiiiiiiZiimi;:;:;::.=:;:ii::c:::;;;~;;~~='7:~~iiST.iiiiiiiii~iiiii~~=~~::iC:=:~::::::iis:i:-=m=i:::Z:iiiiiiiiimm:i~Kiciiiil:ı:=::ism;i:iiiii~~:x:;:=:;:~ !'Av. .lıal ya da, k.enili rr.e~ıaat sa • 
~da muttefık nın isrine J 

80f~~~~:~~= an Habeşistanda l R y go 1 1Univarsite t11dris tı-

~ yyar 1 :-:niu 
e l:.as "'!Dİ.an 

t,,en ~ nıulıal olmuştu: • 

~~$ ~~~I cephesi !talyanlar •• tes- ı te h ~~ı~afı 1 inci Aylada~ 1 ordu s na yavre'r",·,,·o"rihay t 
=ı~~~~~~ arı 2 lım olmak uzere leketle Sovyetı~r Birliği ara,;ın- teslim o d u (B•• taro ın..ı aoyfaıhı) 
... ._~--=ucye ozenmeU ıdi. t. 1 d mevcut ;:.~1 6.ıı.ukt.c:ı enct.ı;e 1 Rektörün bevanatıı.ı 
_.J&&ı ordusu, it1li C B ı tarafı 1 lr.cl eayfaıf•\ 

1 
duyu.uğunu yazarak eliyor kı: ( ecıı tarafı 1 inci sayfa_d~l ., 

Ylpt'anıy-Or wı eri yor, ablıyor, maınışlar aynı z.ıımaoda .diışma- Traf;/usgarpfa :ı'.unanıstanaa ucrteycu Al- 1 saai 21 de sartsız olarak sılab- Rektör Cemil Bilse! imtihan-
ıı aldığı ödevi yordu. Üzeri_ - ~l abır za.)'iat verdırmışlerdir.l mıın u.~ulannın §UDW ı»ı.lkan- !arını bırııbnıştır. Tes;imiyct, !ar hakkında dün kendisi ile gö 
ııon11 llt18Bolini ıaa:1~:'~ y 1 bassıı Arnavutlu~ bul~ Alnı an ileri .a....a ı ı..acut 11~.sıauı atcşıen- 18 nisan saat 12 de mer'iyete rüşen bir arkadaşımıza denı.İf-
o :a, tatlı menfaatin h"-·'il uı:an ordusunun bır tek kışı l lı ~ .ı mesı ın:erine n :ıiıarebenin lra- girecektir. tir ki: 
~aıu muttcfiki de =ubae zat'! eylemeden çekilme planı ıare atı dur<lll ı.ı cto"r .. ya u~ı;ışurın.::sı teh- Yugoslavyamn Moskova "-İkinci sömestre başlarken 

ıe, hatta karı;ı yak~ !;ı\tcm.."Ilel bır BUrctte . tatbılı: J Kahire, 17 (a.a.) __ B B.C. : tikesi vardır. ~olsinin ı.ı;ık ıektubu imtihanların nisan sonunda ya-
lara a h:uc kuandı aya ııt- mesı mcdhedilmektedir. İngiliz .skeri ıaakaınlan ile mü- Emin hır membadıın alınan Mo&kova, 17 (a..a.) - Reutcr pılabileceğini göz önüne aldığı-
ıı,;ın ''ehveni IJt!r di 

1
• Bu, İtalya :!'.ıı;nea nıuhııbiri, ?'un~ ve zakerelerde bulunmaJ< üzere haberlere güre m~ .ın İran bildiriyor: J mız için son 19 günde yapılan 

Alınan ordus:lnu 'ki ~bilız ordularının şımdi naza- Dük d'Aost.a.ııın hususi bir mu-, k"" Lı.:eri ~ınal h ... uL!dı.:na gvn Yugos!avynnın Moskova bü - teddsatla da yılı hemen normal 

belıarp açmaya vkcd~ za~p~e r~. b ~•md·ıı: mükemmel düsü - messilmin şarki Afrikadıı İn- ue,uı.nştır. yük elçisi B. Gııvrilovir, Rumen olarak bitiriyoruz ve imtihan-

lı •ıı bundan ibarl'tt.r! -J~ n~uş ayru -~mnnda da t,.bıi giliz kuvveticrinın l:ı:lşkuman - : Tnhranlıı Bakü arasmdaki yıı başvekili general Antonesko lıırı da tııhsillerini normal ola-
dev\etterı önce hayat rahası' tnllctafaa kabılıyetı olan bır mm daru gener..J Cunuinghıımın ka--: hava naKLyııtı 15 nisandan be- ya gönderdiği bir açık mektup- rıık tıımamlıımış olıın takbemi 

e< n, 1'er dünya · ti!" tak:'da bulunduğunu bildirmek- r:ı.rgi..!ıı olıın Diredau şehrine n t .. tıı edıınu&tir Ve §illltıl hu- ta, "şerefsiz zaferi '.liğerlerine zin muvaffakiyetle g'lÇirecekle-
~i t silahile hal! 1 a'ını fa- ~· . . • gelmesi Kahirede büyük bira.- d..na g•den vc.ıların hepsı ka- bırakınız,, demektedir. ı rine süphe etmiyoruz. 
oı-t .\..,... ınd ct~ek ' t yen, ımes ~ı dıyor iri: . lıika uyandır~. pa::ura ~ur. Bu gerı;inlıgc sc · B. Gııvriloviç bu mektubunu, Bu sene kamplar tecil e<lilmi' 
tahtit ı a <:elık kaleleı·le Mevs_uk ır.ıılli""at ıılmıık güç Öğrcnild'.ğine göre, Dük bep :suvy~t ordusunun ıı-an hu Yu;;oslavyada 100 bin Rumcnin tir, talebeler askerlik dersinrlen 
hatta Tuna dc~n~r; e ayıran! olan ~lcrd~ Alman ~agan d' Aostanın ml'TT".essilini taşı . dudunda büyı.ik b.r ası;eri ma- yaşadığı Timoc v•disini Rumen ameli ve nazari imtihanlıırdan 
nız:ımlar vermek h . . GJ.}'aSl da ,teşkilatı dü.n:ım.~-a birrok ya yan tayyareye biıcok himaye nevrn yapını§ ı.. • .uasll.ll . asker'e,-inin işgııl etmesini ta • aldık lan not vas:ı.tilerile eınıf 1 
g 1.."llparatorluk,e~~~k~'iı n l~n. ar yayıırak lngıhz kuvvetle- tay::-.u·csi refakııt etm~kte idL l.iazcl<', , . ..,,yctıcr Birliğinin lep etlen Bükreş gnretelerinin gl"'eeeklerdır. Son sınıf tnlcbe
nımu kabul erTOi .. ' u- rı;nm YU'lanl~nJııki mü<:'ad"le Müzakereler esnıısında harekil- Basra kort(zınde ı . ır..ın. ç y:ıptıklan neşriyat üzerine gön- leri kıifi not aldıkları takdircle 
de, buyii!ı; de olsa h ı. Akdeniz yı terke ek nı~~de olduk1 - tm durdııruhnaııı için J:i.zım o- temin etmek ar~.ısundan Ul·,,.ın derıcıiştir. B. Gavriloviç, a.sır • diplomalarını alııcaklardır. Yir-
tiıı teneff"ı.ls h·ıkkı' ngl. mille · rmı !'abcr vermı~tı:_; .~ ba lan emirler verilmiştir. bir mun L<>reun ıran . Sov;ı..:t !ık Rumen • Sırp dostlu,,<n.ınu go mi giinllik kampın tecil e<lildiğl 
YaL_-~ ka. ol. bılırd ' sını •ın daha nft~ "'""'--'- ı t .. ...:ı:- 1 1 1 ben' k dı . -~· 1 """" yn kla .. - . ~· ...-•~=c" ~- Bir ""'6;.;,,, ga.zeteslnlıı ı:ıütale.ası munas ~euaine hakim o clu- neral Antoneskoya hatırlattık - ı<'!" ta e ın ay na ı.ş"'"'" e-

ile!'"<' en Avru r;n,J~~~ı ıp!ız bahnye. ncza:ettnin .. ln!!i- 1 LoncL:a, 17 (a.a.) _ Da:ly ğunu hatırıatmakladır .. G.ec;en 
1 

tan sonra diyor ki: [ dil,,,.PHir.. · 
re .. ltında, bu kay , , r:ı ı a- lı:ı: kuvvetlen ta.hli~ edilırken Telcgrnph g:ı.zete>ıinin c!enizci -ı t.mnırnada Sovyctıcr Bırlıgının "Bizim çekilmekte olduğumuz Mektl'ple~dek:i lnrtihımbı;r 
vo daha b' yük mil · ·t•ara gene -r:uıı:ı_,n hanı ~ı!en tsrafından Jik ı:::ıulıarriri 'J'rablusı:arbin .,;.. lraııuan ıırazi metalıbatınd.ı.. bu topraklnra kimin gircet>ı;i bizi Dün biitUn orta tııluıil miie&-
1n " Ralkanl~ro 'k'.'S •müft&- hıma e edilmcs.m: ~unan donanı ına. ·de cereyan eden IKlll deııiz lıuıc.ugu ha.kkmda i.;..e edılen alakadar etmez. Fak&.t orayıı Acsc·lerinrlC' mııallim ır:>elisleri 
Jl!ııınnlann, biıı brr ', 

1
_"11;, car- masından.istedığinı bile yazmış\ ~ıı.rpışroasmdan bah!S'i<lerek di- haberler bütun duıı}"lda buyuK tekrar döndüfum\iz •.aman kim toplanarak bu sene ekme im

l'l /\ nka .. __ ,_ e u .~ E",.,,._ 1::· Bu ın.'1.ı~a: ız ve uydurma hi- yor iti: bir heyecan uyanuırmış, h.Juı.l ~ tilıanlaıına girecı k talebenin 
asıl , ye.si ı;:YuanB g şııı de kiyell.'r fnı:: ız hfik\imetı taraf~n ( Bes nakliye ""'"'isile kafileyi her İKi devlet bu baberleri ya- 1 !eri bul:ıcağımu bi?J altkadar miktarı tesbit edilmi~ ve imti-

cr U 1' dan yalanlanmadan evvel, bütün lıi · . cd .. :Ot""'. 't h ·b· la: ·:ı.mı,lardı Gaz te japon- eder ve orada bnlacak1 3 nmız i- hana tiı.bi olmıvan sınıfların ka.1

1 

ti'" ~•ıı ·~ ua~b'l'Cn Y'Ul m'. l!. kfımet rn "' ' . d ı· en u~ o. p, o mu n ı 1 l' . c ' çin de bunun ehemmiyeti var- t ti ·ı . ti 
..- -· ' r y I1'l d olduklan .~· ... nn e y.~ ni batıl"llmış olduğu bu çarpış- ıırın llU.J. de Rı;şyayı hczune- dır. Simdi te:.,i'it edec·ek zaman nal' no arı verı mı~ r. 

n ınc ve t arru,,i k if :ı.. c- teliı.kkı ılc karşılan - ı nuının bilhaE.Sa m~mııun olıın:ı- te uı;ratması üzerıne ça.rlık ııus- dP~ldir ve bu bir teh it de de- Eleme imtilıanlanna orta mek 
tc :.ı. dır d nilcbi! ,· rna.h"e- 1 m· !ardır. , . . eıı.k tarafı kafileye refal at e<len yanın .ıran hakkıru.la beslediği • . • b' 1 t" t tcpl<'rd<' 22 nisanda bııslıınac-.ık 

:ın top ı r. 1 Ahwın kun ı-uıe 'fenlirilsı harp gemilcrindl'll 1'içblri in emcllerın freruendigını 1'-;lltır· g;Jdır. Yıı!nız riyazı ır m ıye - ve 30 nisanda tanuunlaııa.caktır 
hen ;z c'c ge1:1 ~ ~n 'l zavht . lrapma<;a muvaffak olamaması- !atmakta ve Sovvet inkılibını tir~~OMav ana ~ sözl\ilere 30 nisandıı ba.«lanacak 
ça::.ı Eu yet'le hirb r: - rıJ-tina, 17 (n.L) - Atma dıı-. Bu hııl. şüplıl'Siz. Libyadn- ~kı~n R..ı~ler ve 1ngilizlcrin be-~·" ve bunlar da 14 mayıs& kadıı.r 
ınıı. t-ht ~ı r > · )OSU garbi Mııkedonyada ki Alman kııvvetl<'rinin harare- ısgalı altında bulwım. kta oıan J- bitmiş olacaktır. Lisclerrlc, !i-
ve hay. h oy, Va .. 'ır!e• <.:~ anın ycnı ve şıddctli bir tini biraz teski ~ıırelrtir. 1 L.'lın ı,aıı füza l'eıılcvı tara- Lonc!ra, 17 (a.a.) - İngiliz aeb.tirmeimtilıanlnruıabuaym 
.Aııc;ık cı lı a 1 rkr. " =una = k.Jan Yunan __ _ _ fından hürriyet ve istilı.iaWJe ııayfiyelerinden birinde küçük b'r 22 de baş]ruııı.,.ıı'· ve 9 mayı-
f t olırı ~ i oıvıf- orJusun~n Almanlara deldi za.. , tekrar kııvu.,lug.ınu teb:ı.rtiZ et evde otıırnn y, ;oel:ıv vali<le ııa ksdar ikmal ediler 1< bu tll-
'M sır t;)pra.i.larır l k •Jeri yıat, vcr.:l.ird.iı(ıni wı~. ffii. "'mntı'n ı·. tanhul 1 tirnıekt.edir. kraliçesi llari bir mülikat es" rihtc olgunluk imtihıınla.nne 
l:ı.r,lır. ,ak b- :ınış- tipıker ,'1!:...di gııruı Make- U. l'l .., ,,,. H nasında şıın!an snylemiştir: bııel~"""nkhr. 

. iilt Britan' donya_ ınuı rebc..;.nın bütün. h k 1 J<esmı arp "O~·ıuın kral Piyer'dcn en İn•nat \!Sta okııllanndA imti-
>ı:_rnlan .an k l • şıı.betıyle dev ım etlığını sö ıc- l'.J ın a mı(! . son olarak bunclın bir hafta ev- hanlara 22 nisanda bas!ımac•k 
f1 Veyşin yad e ' mışd.k~rn.· sonra şunları UA e et- y e biz· iifer i ve! ve bilvasıtıı J,abı"r a!:tbi!dim. ,.e 15 mavısta bitirilP"e~-tir. Ak 

. ra.tori :'lil k . l~ı•n•ı t ri ı'rler O Bu haber o~lumun ııııcle<"<' sağ sarı 8a!l'at mekt»ııl~rile Kız 
rılını 0 tir lıırl:c l e •· Almn!ar pmrtcsi günü ıU!J~J U 1 (Bat.,,,.;; ı •ne uyta~oı ve sıhhate olclu5unn hilirlirivor- crutt.;tillerindP 17 nııı !!d •ı-
g k ıları, d ;z Ak v .ır.;r. f'· g·rbe c:.c.gııı lı:ıfif bir tazyik ı dra ı'l<:crine her çapta lnlılak ve <lu. o gün nerede bu!nndu!ttınu vv•k iMtih'l"ıar 14 nı~vısta hi-
d t c (r. t' t ,,_ haremıti :ıı ptıktan eonra salı Ba, tarofı ı lncı savfa:lal yangın lxımbaları atnuşlardır . 1:-ilmf'd "im gôbi bugUn de nere- tirile-ceı-tir. Bütün 1-ntihanlarrl'l 
•. Bııyük Erıt.ınyanı, y gılnu tan:a- lcıini:ı de mıizahıı- tedbirler de işte bu müdafaa en- Huyet şartları iyı oWuğundıın de oldu,~u bilmivonım.,. b lunacak mümeyyizkrin l' 0 te-

1 "'n ıt · ~· ' ;eL'Y·-, ve k 1,y tli ıu1 t:ı.ııı.r kul- h.ı.,""llla ait hazırlıklar ara.sın.da- bole mbarciınıarullıı neticesı goru- Kraliçe • ari Yu~o~Invv:ıya !eri h••ı·1a.'1mıştır. 
btı d ian ~ . , ıınara;ı: y ı:uden ilcr emeğ~ tc- dır.,. • ı..tilll!Ştır. k tayyareler bom- dönmek i.stP<liiH lıal<\e Jıast•.lı • MiimeVTiz heYPtleri tker kC i-
elôCIUdı. 01 1 '" ı n ııeı.ı ...J etmişlerdir. M'lka!e şöyle devıım etmek- balarını ııt.arak döndükleri za- cl"I! ibaret olacaktır. Mümeyyiz 
lr. ,lıv•,...J< botı. a 1 ınd n • pıker matbuat --·tinin ıe-1: : 1 man limıına civar mahallelerde fının buna rr.ani olduı':anu ve ı··•·ı · "ek•ı te ö " riJ 

L
. ··-- ''E. b ., .,_..darı elin alması. ı,,..,en ' o.!' g nu~ mış "j 

~· na.:ı ~ 'da o.,ı , ~ ı;. ,1'1 <e:...nde ao bildirıldiği gibi :ı.ar in mııht.elif safhaların- ve şehrın sair kınımlarında ge- o~,ıı,-ıun 1
"'' ,. • 

nivet c r. ti 'u e-ı- 'Yun~n kıt-•--·n yenı· m vzı- d.ı öyle zcııgı·n tec·riibcler edin- n;~ y•n.,,nl•P çıkın .. ;tır. Yan - mn k"ndisi idn t•mıımilt• hir tir. 1 ıı.ırmcta mı ...,..ı.w 1 ..., --..- - ~ - · •-1 ·ı tt' •· · .... ı · Flcnebi ve alrnlliyet mcı,t.,1 11 e-
zumed· '« l':.ln le ın() yerlcsı~eı.·n h•-k.ıtıılill d1k ve öyle §IUlkın, kararsız, gııııuruı ı•ıgı- Man~t.ıın ve Bel- surprı• ~. '' c '"'"' "''Yem"' ır. Yıkıl a.. • • , ~ - ~~ . ..• ın' 1 ' ... 1 bi'- ve "unl:ın illh·p etiııistir· rinrle imtihRnlar 1!\ ınav-<tR 
da :t'"tn"ı fed iriı" _:;ı, t. ıı. Za"!lt vcııne·' .- ııetıcel"n~ic t«Ibirı:iz hükürnct musrııflnrı çıka s~ı· cr•n< ~n goru e ,,.,;ş- "' "'""' .1 . 1 lrtı B ,_._ - J· ucu ---. Kr•ıı· ıf·t·ıe btt herek_. 'n"'" mıe o aca r. u ıTil~...,·p 

1 Brit·ı~y- . ~n ı . oldug'unu kayded~ 4~•--ıne· gördük ki muharebe ve mücade- tır. lierıde İngilizlerin Alman - n. çe s ~ ' "' .• ·~ ,.,ft d ~~ -u= t h"' ··k b" ·•t·ı, d rl m !erin irntih~n nro"1"Rrn1arı V ta· 
bir İ.İlki!du"r. .-.. e " u~ ııöyte d vam etın;e+;... le : ıde halka hitaben: "Ba.2ı- şchırlerinde mc~kı:n malııı.llele- cn ·ıvu ır 1

' 
1 ıır 1

"' ıı • ... - · Elini ·'-cak h la fakat bir ana sıfııtile üriildiim rif mfüliirliiı'\'ü tarafından tas -
iman ord Yur.:ın urllu:ıu ile •~..ı'..ı'"ı· ya- nızın çaı"e'3ıne bakınız. .,;e re k r,n yap= . ücuın ra ,,ik oltın-ıt• ve ı'n1t•'hanl&r~'l. 

r ı f " ~ rna tl k .,. ~- ,,..,.,. ..... ] l ·y1 ı k t li .•.. '-'! k ·r ak nla Bıınıını'!\ bera™'r krahn yanma " .... ·0 

ll 1• a hııttıııd ' • \ tı u pan ııgıu.~ ve ımp:ır .. •orluk b-<en n~ vası a.sı e ıare e )'LAi veçw e ve ·esı ı r uğ ~ h=r buhınıı.c:ı.1· roiimevvb'lcre 
' tl m~v ·ı an e n kuv- kuvvetı•·ı· bir çok no"taıar-'a ediniz'.. diyecek kadar Olçüye vapılınak suretiyle cevap veri- ifa mecbur old u ııeyi yapbgı-
l 

zı '11""' t ~ • " gel , .._ "m liı.?.ım gelen teblig-. al .vapıl ış -
ıı.n et ord~ '"" n " n"!liz Alm1n zırlılı lotalaıım d' -=- m~~ g:uıette bülundular. " leccktir. na "anıı · 

1 •la"ll erdinne<lı.-n <ı.ka nııı na buyük zayiat verdirerek lfoharrir cünı.buriyet bükü- .tiuı;usi bir teOliğ ile bildirıl - hfülakat esnasında annPleri - br. -----<>----
! '>lsuıı, bir • . ' !"' o- tnrdetmışıerdir. Almanlar sa.r- metı~::ı bu husustaki hazırlik- diği \-eçhile dağılmakta c.lan nlıı yanın~a hnlımım iki kiklik s • • 
~ • olabı '<:ek f':Yo.rm Ya mim . fdtiklerı oüyıik ı;ııyreU~ rağ larıı k yerin.de bir karar ikinci Sırp ordusu Saraybosna 11rens al'ıtb..-·leri krıı.I Piverle U p roıes 
1·1 et ~b1ı·· • kitle- men yenı Y.uruın mukavemet <>lrluğunu tebarüz e:ttirerek ma- nııntakaslnd:ı. teslim olmuştur. iftihtı.r etmekte olduklartni ooy 

(Bat tar•fı 1 UncU •vf-'-t 
kın av tayy:ı.resı. de takviye et. 
ınıştir. 

Silah noktaııından çok ktıdNt 
li, at bakımından m!lsaVi ,. 
oyna.ıdık hassasından kat kat 
üst ün olan lngiliz avcıla.rım, 
nike kabiliyeti zamanın erişil
mez vaııİma çıkarılmış ~ 
nkan av bomba.rdımancılan iJı.. 
mal etmiştir • 

Bunların yanında teknik ~ 
retin ne demek olduğunu daha 
yakuı bir misal ile göstermek 
istersek, bire on niabetindeki 
İtalyan havacılığının Afrika.da. 
ki hezimetini lıatırlııta.biliris. 

İstila teşebbüsünden ö.nce 
!li<ldctJi bombardımanlar yııpı]a.. 
cağı ve bi ı be asa deniz ku\-vet .. 
leıinin imlıasl işine eha:::ımi,Yet 
verileceği iddia ed..ilnıektedir. 

Bundaki muvaffakıyet ııc de
receye kadar doğru olabilir? 

Burada tayyareciliğin rl<'ııis 
kuvvetlerine karı;ı taarruz ka
biliyetini ve tesir derecesini c!U
şıinmc·miz lAzımdır. Harb ge
mileri harekette olan, küçiilı: 
hacimli ve mlidafa.alı lıedcllcr -
dır. Çelik takviyeli güverteler 
üzerinde tesir yapabilmek iM 
bombanın yükseklerden atıJa.. 
rak kuvvei zindcsini a.rttmı:ıak
la kabil olur. 

G.ıvertcsinin çelik lmlııılıp 
vuz yirmi milimetre olan mo • 
de.-n zırhlılara karşı iki yüz el
li kiloluk bir bombanın yedi 
bin metre-den bıralnlmı>Sl Z&J'U

reti vardır. 
Bu irtifadan aitlacak bir 

bombaı<m isabet ihVmalı ise bu
güniın bombardıman illŞa.n fı.
letlcriyle daha ziyade ııansa 
bagmlır. En kat'i is~bct pike • 
l<'rie tonin edilebilir. Bu tak -
dirdP tayyareci 1 CJ01hasıııı ~ 
metre ıie dört yüz metre ara
sından n.tacaktu·. Bombanın 
bırakılış irtifaı ne olu raa »lsllll 
pikenin bon1baya vereceği ilk 
hız, '15() metrelik irtifa f, rln
nm bo ıba salınan irtif.aa ils.vc:ıl 
kndaı ıiacaktır. Bu l:alde pl
kcc.ı. bombayı yüz metre yük
sekten bırakmış ol.sıı, be mba
nın hedefi üz,rindc .. d k~vm 
%indesi, ııyni bombaron sekiz 
yüz elli metreden bırakıldığı 
zamankine mtlsavi olur. Piltt 
bombardııruın ıayya.relcrinin eı 
fazld ZOO kilotuk bomba taşıdık, 
lan ve donanmaya karşı cıı 
yakın pike mesafc:ılıı<ic:n atı!J 
mecburiyeti dolıı.;~siyle, lngil
tere imparatorluk donan= -
nın Alınan huvacıfan lar-oı.fın
dıııı ir..ılıa edilemiycccği kanaati
ni doğurw". Nitekim Dünkcrk 
çelulışinde donanma kenmni em
niyc tle müdafaa etmiş ve c "e
lıeru1~m içindcıı zayiatsız l!llY· 
nlınıştır. O günden bugüne Al
rniUI 1.ıavacılığının Yunkcrs 87 
ve 88 pike bomb:ı.rdım:ın tn.yy;ı.. 
rci ri uvsaf değiştirmen:;;, ir. 

••• 
ka. ·rl r bu us ed · l<tır. h:ıttın.ı kırm:ı.g· a muvaffak ola- kalesini şu şekilde bitirmekte- Memleketin dağınık gruplardan lcmislerdir. (•P•ı-<u ıouı ~ ·~·•ı leal 

Pa ' nu t .. vııl ,. . . t . dir· · d ed 1 ek t ·ı· .1,......, eden bir kanun proiesi hazırla •J d d"kl" . txıgos • ıı mım1,181uır. Şimal ceplıesin • temi::!cnmesme evnm ı m - Knı.fü;e Mari nııı "" mı r=•nP . . . - r an arD a ge • l 
in 1'am <lahi!inU:n i bir deki :ı::ıyiat ciddıyetinl mub.afa- ~ Aradolu kalesine eahip ve tedı.r. ı erede muJı:aven.ct gös l'l' 'frı"'l Mesajın bildirilmesini mıştır. Pro;e Vekiller H ·yctin-
g <'lt.k!nrı' ·-' )'cııı h tı iş- zn etmekle beraber ortada ce- hU:im olan Türk, tıtanbulun terilcli ise derbııl kınl~. istemiştir: de tetkik olundu.ktıın son..""l:' Bil- 1 erlıa~ ları h.a -kın-
v f ~u0 •ılm••· ı , B ···-•-- böl · y · tand Al kıta ı k ti ·t· t ed' yu"k Millet Meclıs.ıııe tekelim e- 'I; 
'l Ualiyetıerin;' ~,.,. r. a sare. vericı &miller mevcuttur. ve cg..r....... gesirun de sahi- unanı:; a man - - ue~ n P. rn<> ı ıMn ' - d 1~ "h l"<ılıte gel n kuvv r~ etı, den.: Arnavutluk cepheainde Yu- bidir Kat't mücadele bölgesin- ları cenup istikametinde hü - n'7.. Sonuıırla hcrşey dti7.e.Jecel•- dilmiş ve ihtisas encii.mcnlerine a ayı a 

hil.ııd tnÜdaf er 1'1 " nanlı..ar d a.ııa ağır zayıat d<> en çok kuvvete daya.nan cumlarına devam ederek Alı - tir. havale olunmuştur. Son bir iki Anka 17 (Telefonla) Jan 
Yet'<erıni işgal 3!__ cılıa n i:U<i ven....rerek mevai ttaıyıı.n bü- I Türk eevlculceyşine ııarsı.lmaz 1 yakınonun cenubunda Serfıçe- '!!!"" yıl içinde müteaddit ı;;cylap alan dımııa ~~at k:ı.nunuruı. ek ola-

y, oıılav C...,..,kl jırkr. cunılarını püskürtmüşlerdir. itiuıadırrm vardır. ,. }i işgal etmişi.er ve bır çok esirj Göricenin cenup nuntakasın- !arma manız kalıın vurdum uz r-ak huJı lanan kanun !ayıha.Sl 
01\~ıtlaı· ar ordu. :!c c. tt.ef'k İnı;iliz hıtva kuvv tıc.i ileri alnnşW'dır. da Kiaffe Karit:ı boğa~ ~üş. • için bı_ı kanunun haiz .. oldı_ığu .e- bütçe ve layiha encümcnlerinda 
b'.1· ?irüıtlen~~~ aç:~, bu yürü;rüş halinde bulun:ın Al- k j Şarki Ywıa.n sahillerinde Al- mazı tarafından ı•ga• edilmiştir.lshenunt ~~~tan ... ~~s~a.gı~ır. tetkik olunduktıın ""'1.ra umu -
~ ış birliği " ı. •• la- ınan kolll"..rını yeniden darına- ı B ia ı Jarm ku• 1 man hava kuvvetleri bazı düş- lngilis ~ tebliği 11 aş 1 nnıı ~01 ev · çe mi heyete gönderilmiştir. Liiyi-
dir Ewıunl ~ınalanua • • d Sın etnıek otlyle bı.r keıa t l h kk ınan vapurlaruıa hücum ederek Kalrire, 17 (a.a.) - resmt teb aiınrrı0 kt.a olan tedbirler bir ha jandarma gedikli erbaşları· 
müdafaa ~ I ber, Yıı~os av dwıa tenı.ı,Yuz etmiştir. lngilı.z rU U ması a l!D• 19.000 tonilatoluk tie&n!t va- liği: yandan devam ederken yeni ka- nın karakol komutıı.nlıklarınrla 
dıısu kuvveti r' an t• '.ruz <>r . tayyarelc:.t d.ür;manın iaşe ve da kanun puru batırmışlardır. Yunanistanda: Biitün cephe nun hıılka da bu hususta vazi-

1 

is ihdam edilebilmel.,rini temin 
ve •Ch at ctın~ı bıt, taciz, levazım iblerıne mutemadiyeıı lngiJ.i.z adalarına işleyen va- boyt<-nca düşman tazyiki art ·ı fe!.er .da~'ltmakta ve .onlara •la. maksadile janıi'ınnıı toplu bir • 
hil<X'f'ktir: ek fır-.;atıarı bula- ve şiddetle hüı:uın etmektedir • R:aIJun batl\klıklann kurutulma purlara kıırşı yapılınakta olan maktadır. mü!'PJı~~ıvetler. tahmıl eylemek tiklerini sevk ve i<lırc için Jan-

Arazi, malcınel ler • sı lıakkınJa da mühim hükür:ı- mücadelede de büyük muva.ffa- Tobruk mınt.akn..~ında: Bir ke tedır. fluk!ımetin tonraklaruım·J d:ımııı teşkilö.tında kıta cavus-
lıkl rin istihd 1 ve o.ııtiı bir - 1Jydıınna havadisler )er; ihtiva etmekte ve bataklık- lnyetlcr elde edilmiştir . .Mu!ıa- sif müfrezemiz Tobruk müdııfaıı~ sulama ve nehirlerimizi ıslah tuklan ihdasını istihdaf etrn k 
!erinde eng .. 

1 
a1mıno bi• cok w .• _ ı dr • b' k k t re'- k...,,·f ta"""~··J--ı- St. dı d b" d"' etme yolundakı' hu-yu'"k pro""ll ~ 

0 
m kta ,~ n a, l7 (a.a.l --· Harbiye ,arın ır ısınım uru ma!llll .,., ...,, ,,_~ ~~ hatb şın a ır u~ınan mev- ,... • tcıli-. 

lav kııvvcUe · .. a · · Yu"'os. d de 1 t ·r · ld - •·-b· ,..,._ '--alında"' 000 · 7 mı muv;ı.ff:ı.kivetle tııtbik olun-, unla '-'ftcı.~ efradı h rı oz topra , <>d n~cti un akşam aşağıdaki ı .ve Vll.Zl esı o u211 w.. ıt ... ~ ""''rge .. _. ...,. toru- zi.ine muvaffııkiyetle ı:-irerek J Bu kan .,......._~a 
. asnnna ni~lıetı · nn a. deldlraS)"tlllU nc,rctmiştir: dildikteıı sonra diğer bir kısmı- lito1nk 4 ticaret vapı.rıınu ve İtaly:ı.n suba,yı ile 1S9 İtalyan makta.rlır. Bu cümle<len olarak hakkındakı kanuna ilave edi-
ışler ı:;ö bil tir '-daha iyi Alman k m.aklarından çıkan j nı da eşhaz.•n kurutması hülı:- İrla.ndanın 400 . ~ilometre ga.r-ı askeri esir ıılmışbr. vücude ı::ct.irilmis olan teslsabn len hüküm çudur: 

~'t;r tııra1 flnn. ~:ı ord·~un ve Olimpos mıntnkarnıda milt- me raptolunmu~tur. bı:ıdıı 5.000 tonılatoluk bir şi- Tobruk müdafaa lıatbna kar- su t.a.ı;kınlıklıınna karsı esaslı "Toplu veyıı seyyar jand:ır -
d'*i di" , Upb . ş·.;;tl _ tdik .hattın ••arıldıı;ın:ı ve Lar- Vaz.;tiiti müeyyide tedbirleri- lebı babrmışlardır. Bu v2pıır- §1 düsman tarafmdıın yllpıı~n bir ltorıınnıa rare~i olduğu ge- ma kıt.atı ile janclannıı ,.r o-
kı.vv ... ~ o ·aııVllrıı!< blh-ük nsa cıvurunn Alma.n ilerle) ·- le de hüklhnlere nylan hardret !ar kar§' pike ynpıırak hii- yeni bir hücum toncu ateşıle ~irıl' ;nıiz kıs mevsimindeki ha huilıı.rında ku!Luulnı~.k u~~rc kı 

.
1 

. -u art.ık bu h ne açıldığını bildiren pyıalar edenlere muhtelif cezalar tertip cum edildiğinden bunlara zııyi piislcürtülmü• ve dümıan yeni- zı ta~ma hHdiselerinde görül- ta çavuı;u yet.işt!nlecck.. bun-
cı 1 etmryi dü.~ihc 

1 
t. fe tev- Yunan vo İngiliz lıaşkumnııdan.. Ptıncktedir. ol'tluş na.zıınylc bakıla!.ıilir. A- den ağır zayiat vermiştir. müştilr. Ar.<:ak bunlarla ikt: fa la.ra orılur!aki emsalleri ~ıhı her 

r!ız. Y• •nslav , rd ' ır '"V'>- lılüarmoa te)it olunmamak ta • ~ğı Tayıııiste bulunan limnnlıı- Dünkü harekat eı;naııında rlüş etmek kıı.bil değildir. füıyu hol ay maktu n 10 lira verilecl'k -
~ette- İercttiip ':::ı':n b•ı ':af - dır, Türk - Bulgar tica• ra ve inşaat tezgihlaıın:ı. ve maııda.n 25 subayla 767 asker olan ve 1.aır.an Ta.'Ilan bunların tir . .tqelcri nevlet tarafından 
.r~nız tulundu· \'ll::i "• 1 muhtelif Iıava linıan4ırıruı kar- t.a 'na.sile lo;ırııkları ı;u altıuda ırmın edilecektir .. , 
b~tmemek değir· ~ıntaknvı !ray Türk - A man hu- ret anlaşması !il da hücumlar yapılmıştır. esir aldık. Bımda.ıı !>ıı~ka düş " kalan hirçok m ml?ketler<le tıış ~~~~::;~~~-m::ı-• 
derpiş ed rek, ~ mh filtibetii Anknra, l7 (Husus!) _Tür- Grea.t jarmotha kan;ı y pı- manın mn.:tarebe mcvtlanııına rııa s:ıhalanncla hattA c1aha ge- VEFAT 
mı kavra ve tı!au ile h SUSİ anla maların· tiye ile Bulgaristan arasında ı hn h.avıı hücumu esnasında lıü- ;:;g,,~;ü~'."'!a ~lii bıraktığı g6- rilercle oturan halk konınma Kozanç wn,yiz komisyonu rapor-
rn!llıdır. Oai'flık mı~f'ar: 

1 
ak l· d f mevcut ticaret anlnşma.ına bco!I yük bir de,;irmene ve civannda tedbirlerine iştirak e':.tiri.lmekte toru T , ·n Gençayın refıkası, m -

n başanımam müzıı>..:~'l buj ~D eshedilecıek lı takas müddeti altı avdan blı- bulunan müteatlilit de;>ol:ıra a- ~onum mınt.akasınrla keı;if dir. dci=umllik lkicci tetkik bur 
IIava kuvvctt<'ri a'Ul<lı:r. k l I &n<>ye çıkarılmış ve her iki hü- gır bombalar isabet ctıni.ştir. mlı'rezelewız faaliyetle ine Nafr Vekaletirniz 1'u gihi ~Atibl baym Muu.ffer Gençay, 

~CÇİtlel"l'le ve biltı.ın dJ tlılrrde,j m ave e er k·im~ araııınd& teati olunan Dün gece dilşnııın Aln· ya- şiddetle devam ediyorlar. Çar" memlci<e!krin hu )O'rlRki mcv·I CiÇetmerı Necat Genç;ty ve Moaril 
da lnotörlü ve YJ 'ılı k Vollann 25 teilUDU2 MO tarihli Tnrk • rıolalar tasdik edilmek üzere nın 8imali garbıs· e mtitead - pışma Cfinasrnda d'işmana bas- zuatını esaslı 1'ir t tJriırt.cn ge- ldathus. • tcrlibı Zekı Ge~,.,yın 
h!l(>ahyebilirı.,~. Hu·a llVVe 1 ri Alman hususi aıılaııınası proto- Meclise verilmL,tir. dit yerlere infılak \C y ngın kıp yapılarak ağır zıı.yiat ver- r.irdikten ;mmırlır 1.-i bahsettiği! anneleri ve teğmen !la! " ., .. ı !in 
l'lnın günrlit....ü de UVVetle.. kolların . tamamen veya kıa - - ·- - - borobabn atmıştır. Miilıicı lıa- dirilmi.:;tir. mi?. hanuı. liıvih:ı.::; • ı hazırla - Y• 1'aldcısl b•yaıı Sıdıko Cco 'l"·n 
~ecburivelind n ,.lu '!il <'~lliJtnak ~en fedıedılccck mukavelelere ynu liralık iiriim kontenjanının sar vuku bulmamıştır. Hııb "'standa· DMsie istikıı· mı.tır. l{onvn" nroi <ıi önce RU· v.fal cttiğiııl bıi)"Uk bL t.ecs..urle 

r,aııntauut;;raMH~ları .netie~.; 111~· ~.a0: aıt ~ıyt-ler ve mahsuplann io- kaldırılarak yerin<' bir milyon f 
1 

·ı h Ut ~:::suıda az za!~'· M .-~d0 birloşmekte olw kcila- !arın nıi"ki t•-::ıin t~rrıamHc les hober aldık. 
~· ur er ' I(" 1 •.. , . rası ıçın .. tayin edilmiş olan dört liralık ceviz ,,.. fındık kontcn • ,.c~ı mışt.ir. u=·e avtı lıı.YY<"rl' \""ili t.enıltkile.r k>ıyrl,,t - bitine r·zum gönr.ii•tiir. Kanıı- Ceıı• i rarın =t ıs 1• CBJ'll· 

unu i bat li\ u ıadıS<>ler ayl;k mudılet bıtam bulmuş ol- janının ıki milyon lirava cıka- lerimiz ve tayyare dafi bat !"ya- n i , · Bir miktar daha esir ntın bırinti kısmı bıo·ıa tahsis 1 P• l"lyıtro carlde.ınd~ 8 ıı narolı 
tin imt'l neticeJr. ilıı ~tı~'Vl'tl•'- <l:ııpı halde. Ut.sfiy~ r:ıuameJele- nlması ııivasa vaziyctimizc rlaha larınuz dört düşın:ın tayyaresi n 1~tır. Aclis·ıbabaya do~·m olı \'e sular miilkhcti dev ııuırı Bey apıırtınıan ndo.n k:ıldı~ı-
i.ıni! ol~rakları ' ınlihım b" n _ıkl"ı~I cdil~tir .. ~ ....._. tıygun ı.ıl •nmuştur. Bu husus- düşürmüşlerdir. ı· ak a iken vakıı!.aı;an harpı JM., ı it amı•mi <101· ~ mfi11<ivrtı ıaı tıeyazıt cam de non .m kı. 
'llll'tımıdir. nıı laır kanaat, ?.!~et karşısında her iki taraf ta Al nya ilo aramuıdıı kabul YWlllil resmi tebliŞ esi f'.'r.:..ı miktarı t E bin ltal- ~"l.ısla.ra 3't Jıusu<l sular nıül- hndıkt•n sonra l'.dirneı·.pı Şchilli-

1 r 'lda al!i.k:ı<l:ı.rl rl l ed Atina, 17 (a.a.) _, 171 nu- \'an\'(" fö t I;, mil t .ntleke as k;veti <'im?k li•~M' ,, kıoma av- .tınc d•ln ·1ocektir Genç•y 1 n" 
l"\!ı ı mı fa.a manzu eJerin· arınca ser o •ınan ta- 'imiş olan bu csruılara ait bir ınan.l.ı tebliğ: ken.,e V2rt'lı •ır 
1 .' vr> Jft hürri · t v~ ~~ ~.ı;ı':" itibara a • •rak nıiicl kaının l'1yihası hazırlaıımışttr Garbi Makecıo?tyada "lılrnrı A Jge 'ntak.ı.sın<lıı f n van nhna" I<~'\ ·, •,;tnl11 kovdu~ beyanı 1 ·ycı ..ı ' 

. alr h dr tini sureu1 ~ ~da.ha uza~ b'ı Li.yıha ye kında Millet Meclisı: Alıyakoro vııdisine hiUül- edc:n mllstcnı!ek..ı arke,-Jcr;, n ü • hifrlirJkM~ • hlıi sula· tesbit •tm idi- Sol '"'" iyi bir 
ıll ' . 1 iı df"n j tam~ 

1 
ye ve i.ı-r~~ lan.~ nlı;_. t.'!Eribine a.rzedilecektir. Alman kuvvetleri Gr'P!:ıefln nıı:J- r.'kkcy bır !:ıh tesl c 'muş ı ı~ • '"' • ' ft ' ·,.ı ·1; 0 e- hnld • im •sı d l t"'I ve •m 

'" ık' ı• •var-ak- ai muvafık l!ı ... , . lll 1<ıye "Bulgaristan ııra...<;ın- :takısında barek;it pmai ta ve v., Heri hıırc;.;etimiT.C İci. t ~( r • 'rafr::da B· lerin mr t.ei· k ' t uıınr Jıo.;ı. 
1 tacaft;ın Alnı 0 • ur. 1~ 1 · t '!;a.,q müıld•;ti altı ay da- Ka1ambaka'ya doğ ı 'krlunc-I mek U:ıere ordumuza gönül u \1I r •·· leriı tnQİ e ~ları bir ı ha'ine grtirilnıi.ş-

1!"!'"" •kı bır ıl • ıa U?,;<l.ılmı~tır. . ı'!e gayret ediyorlar. zılm.ıştır. • l bnlundukJ:ı , .. ıııkellcüyetlcrif tir. 
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"lali brlom dolayWle menim iQ.n cari olmak tızere tıtt..t ~ Tk:aret Vekiletlcrince müştereken tayin ve 
ı.&M1 Wihlnde llAn eılllen - !iyoU3ra NWU- 1eoblt <dll... ınıntalta ınübayaa !iy.tlarmıız 1 numarada ıı&ı 
~lıft!r. Dıı ~ tlar normal yapalı: ttyaUarı oldutu clheU.. normalin fevkinde keçe, çakıldak, pıtnk i<oc ve sai
-=:rt lbtl"Ya eden malların ınübayaaAnda tatbik oluna.eak teıztlAt ntsbf'ltlerl de fI numarada tayin olL.nmuşlardır. 

Bu ..aslar dahilinde mübayaaya ~mıt oldutu;muzu. 1Dı8'Vaim inkışafuıa göre ektplerimizın kırkım mın
--.ııa ,Onderilecdlı>i - ~ eltiplerirnmn Menıiıı •• [)tyarbakır mmtakolarında faaliyete geçı.niş oldult
lıarıaı alAkadarlan:n nazarı c:Wckat1ne va:ı:.eder, daha tazlıa malilmat almak i.st.iyenlerin htanbul'rla Katırcıoğlu 

lwwml• Sümerbank ~ Ylln l1>utı ve Dokuma n Suncıpelc Fabril<.aları mü.- mert<c:une mürn<"aat-
1ıın -.mu bildirilir. 

YAPAG CiNSLERi 
No. 1 

IG. Kr. ki. t..r. Kr. r. Kr. Kr. 1<.r. Kr. tı.z. h.r. Krı Kr. 
ı.tanbW'da ıe.-ıım ıı,.tı.n Kno - - - 81 7S 73 73 72 '8 73 '8 75 73 ıill 
~aa mahallerlnde tml!m ~ 
~ lldlrne, Uzun!Wpri!, Llllobu"cp.ı, 

K&rlı:lattl~ Çorlu, Babaeııki, T .. 
khdıal va civan 

1:1 ~ Bandırma, --. 
ltaracııbeyı Kemal- Y..U.. 
(IOll!r, Manyas, GOOen, ~ 
:Be:r&ama 

1) llmıisa, hmir, A,ydın ve dvan 
C) .lılmdn, Seyhan n civan 
1) Afyon. Eskişehir, Klltahya, Bal. 

-ıın. ~. lı~ -
dur ve civarı. 

1) Konya, K•r•maıı, Xadınhaa, 

Ettill ve civan 
T Xa7se-ri, Aks."U'ay, n elvan 
I") Urla. :Mardin, Dlyub;ılur W 

civarı 

t) "Kars, B!ru;öl. Erzurum, Kua-
köse ve cJvarı 

10) Van 
11 )Kar:ıdenir ••hili vlliyeUO!"i 

• c 

No. il 

13 

a 
rı 

Van 
51 

"' 

Mu boya. edilecek olan mallvda ı-rça, deri, keçe, koç, potNlt, .- mallar ile ça..,...... ... y-.C, mAdde 
toier"1llllan 'e rutubet miktar• aşağıda tasrih edilm!Jtlr. 

J) Pu,": % 8 nlsbetinc kadar_. mal ne blrllkte kabul-· B1I .U-. fula - - flyatınm 
~ ~5 noksa.niyle alınır. 

2) Deri: Esas wa1 ile bırlikte l<>len deriler ba llllOl tlyalm1n l' 5 nolı:samyle alınır. 
3) Keçe: 3 3 e kadar esas mal ne birlikte kaba! edlll:r ft !azlası için lı:lloda 8 1curot tmmJit yapılır. 
4) Koç. 3 3 e kadnr esas mel ile birlikte almır. 
i) Pıtırdaklı: % 3 e l<adı.r sıvama pıtırakh mal kaWl edilir. Bu nl.&betten fada .,_ )Ntlreklılar için 

kJ.oda 10 kuruş noksaııi,yle t:ıeı..liye edilir. 
8) Gilveli mal: Alınmaz. 
7) Çaluldak· % 3 e kadar mal Ue birHkto kaba! olmwr. Bu nlsbetton fHlaaı .....U edilir. 
8) Di~er yah .. noı maddelor· hami % 1 e kadar kabul edilir. Fazlası. tenZil olımıır. 
U) Rutube• ~., ·rmaı nlaC'a.kb.r. 
10) Çuvn.. Çuv~llı mi.ibayaada dara -., 2,G nlabctlnt ~-

Daniz Levazım 

Ciru! 

l tnırt kal karina boyası c.Red
Joerıd Veya Holç4pfd marlı:a,, 

Il IDd. kal karina boyaaı •Red-

satınalma 

ıı loQ 

komisyonund ın 
Tahm!n l'\7al< 

Lira 
1lk teminatı 

Lira Kr. 

BORSA 
15 Nisan 941 

Açıl11 .. 
lı:cpa•ıı· 

Loodro 1 Storllq 1.24 

' 

l_!stanbul l8Y3Zlı'Jl amirliği satınalrna Uü!İSJODundan ıl 
Apğıda milctan yazılı sebzolorln kapalı ıcutıa • """' 

1 

d. MA/941 I 
-"be c!lnü saat 15 do Tophanede Lv. lmlı1ltı - .._:hcıcxı.m
cla J'11pWıcak:ttr. Rumeli dbeti ayrı ve Anadolu clhd1 87ft tallbe !bale ..SU.. 
~ gibi bepoi bir talibe de ihale edilebilir. Amıdoha -n tatnı 
2116"1 lira 75 laınq ilk temlnatı 221 Unı lt9 lwruş. Rumeli dheUnhı -.in 
bedeli 11325 ll,.. 5 kW"UŞ ilk teminatı. 474 lira ~ ~. Taliplerin lta
mm! vesikolarll&• tekll1 mektuplarını iloolo ..... ıy1eı bir aat 9"el komll 
1'0D• vermeler!. (116'1 - 2177) _ 

~olu cibel& Rumell dbeti 
Mil< tan ciı6.. Jııllktzın 

11 .oııo kııo 

12,000 • 
'1,500 > 

13,000 adet 
7.500 • 

10,000 • 
s. 500d"""" 
8,000 ~ 

10,000 • 

Tll7.e balda. 
Semiz otu. 
B ze.ye. 
Erıcinar. 
Marut 
y qil ııalato, 

Dere otu. 
Uaydaooz. 
Ta2e ooPD. 
• • • 

19,400 
29,400 

lt,000 
23,lOQ 

ııı,ooo 

27,000 
10,000 
20.000 
M,DOO 

1,200,000 adet lrundma kapoolu "'m"""'k117 P hkla -- tt/41 
Ml Pamrterıi g(lnü saat 14,SO Wı ToıJbmede LT1 tmtrtl!I Satmalma kamlo
yanun,:a yapılacaJcUr. Tatmrln bedeli 1- Um lıaC"I tıımıioıııtı H2 liradır. 

Nllmuneı;l Jr.omisyonWı ııınııer. Taliplerin IMllll _. ~ rm.ı.. 
r:l (19'18) fllm) 

• •• 
Aiağıda miktarı )'1llC>lı anbellljlılc _, • •' ıMnr. P tıkla ._ 

slltmesi 21/4/941 Pazartesi rıma ... ı u de Top>• , ~ ı:.v. • ı ne -
alma komisyonunda - ı •ktr. Taliplerin ...,..tıOerelr!er! boo ff Jıit>t 
ıııQmwıelerl ve kat'! -eanle ı..nı Y8ldtta ., • >"• g ' • ı. 

iOO roetn. mb:ı1'.Jhk ~ 
SOO lı11o anbelAJ ~ 

4000 " lwnı et. 
1400 adet oandık taırtaa. ao, 2oxc,02 

4i>O " aandık çftaa. rnn~ 
100 " uta 4XO,lgx(),l)3 

••• 
AşağıWı yazılı balı:ır kaplar pazmftld• .atın lıietmlmlı..ıctzı: 

Pazıırtesi ı:nnn saat ı-t de Topl>aıMde hl. ı..r. Amlrlll! f!atm._ ır:ıımı.. 

yonunda yapılacaktu-. Her kalemi oyrı ayn t•'!VON ~ ıD>I 
lcaleznio mfldarından daha az ve parUler hallnde 2 

, nı b< n de:: --.! 
blllr. wwı:1er1n beDi -..ldtte ko""'- .. 'od (lOl'I' - -) 

Blly!lk bakır kazan 
Küçük bakır kazan 
lta:ravana 
Kapaklı baJcn9 
Kevgir 
Yol; ta._ 

-adet 
llOO 
100 

10,000 
ıo,ooo 

1,000 
1,000 

• • 

tılı: 

ltra 

1250 
mo 
&'150 
12~ 

m 
IS'l,M 

:latanbUI clalıl1.indo - ıaaballen!A!ll eeoınm ;,oıl<On nw 1ıDn bdor 
lı:ar:- naltli,.atı yapt:ınlıocak:t. Hepenm tahmin _, lO, , ..... bt't torıııi
natı 1819 Ura 25 lwruştur. Pazarhlı:la oblltmeııl ll)t,'IMl P tıeııı gtltrll 

- 11 de Toplıanede IH. Amlrllti Satınalma _,...unda ~ktlr. 
Bu nakliyat ınOnak "" bu işlerio m-1 rw•n)iilll Jbmalan - lfl
rebillrler. Bunlar da lı:onunl vesikalarlle ~ ll!fmel.erl. Ba nııid171lt 
ı.ıne oit şartname knn · )Oilda .ı;rilltlr W -- t.:tılıat olmalıCllr. 

(!<* - IOlll) 

••• 
AJaj!ıda miktar, No. ve ftMı 78Zlh - all lpllll aı 1 1 • Pazar-

lllda eksiltmesi 25/o&/kl Cull>a Cllnll aaat 18 de 'llııplıanede ı... 

s..ı-tına kmı!Q<ıounda ~. Tallpleria 805 ıı.a 83 ~ lı:at'I ... 

-rile belli - komla;J ..... teJme!eri. 

.... 
50/12 
ll0/12 
'41/U 

• • • Nevyorlı: Dolar ~O 
- veya Holçapf•l marka,, 15 - :MOOO 1800·

1

- Cenevre lırvıç.. he S0.2Q25 '1200 adet .-ı - ııri.....mc iDce ~ beden ~i ah-
Jl'lıça boyası 1 t.on 8250 488·75 Atlna Dralıml 0.99'1S ...,.ktır. Pazarlıkla ekııtltmsi M/4/Hl PV; Nı .cımı -t u,415 dt Tap-

ı - Yukarda yi:i7Jlı üç kalt!fll boya malzemet:laia 21/4/141 .Pazartesi gü.. "'"--..a L ~ııaıı ~-..- ~--.-..ııa --ı.-......._ ""-"-_...._ k.-..ı-:ırı 1 Modrid Pezeta 12.9375 ~e V. m= .. .,_......,.... ~.....___.... ,..,.._~. •wuwn ~ 
.a uat U d<: pa.arhkla clcııiltmesi yapılacaktır. · Belıırad Dinar S.l 75 beheri 42 lruruf Jıcat1 lıı!mlnatı "5ı llnı M !wnlflur

1 
Tltliplorln beDI v-

2 - ı ınci kal karina bnvasınm •""rtnamesi -ı~ kuruş mukabilinde ı k · _.._._. cıoa ~ .. , •- Yokobama y., 11.ll'IG te omuıyona -~- - ~1 
llllerieri bcdeı.i.z olarak her gün i3 aaat.i zarfında komloyondan abnabilir. 8*olı:holıu lsviçre lcroo _ IO. ,.5 

1 
ı tı 1 

3 _ lateklilcrin teminatıarile birlikte belli ır!tn "'C ... tte .ltasunpnpda b l B led• • " 1 
Jıaıomacı koatl>yonda lMwr bulunmaları ilin olunur. (21153) •.ıu..M ,.. TAHViLAT stan U e ıyesı an arı 
ıı::=;::::========-====================================== Muamole olmamışbr. 1 --·~ 

-------------· v....ıtı nakllye ~ 27'1 llıa. kıırUI bndu Ahmet-.. B&-lstanbul Hava mıntaka depo .. ---------.. (ll1ı:taşta Hayrett'n iö:eleoinde tahtı 1ı-.. ı11.ı.n1m 41110 ıilka ımmaruuı<1a 
amirliMnden 1 Askerlik /fl/erl t mukayyet doç ıruırlı:a tek- P:7l1 - h )mett 9ü - -;!§• L ________ v ___ __. 22 inci cÜDÜ - 1' ~ mMıalc!e aeıılı: - - ıM o4b illa 

1 - 50 adet oksijen ttıııü ;;abn alınacaktır. -· CIMT) 
ı - Kat~ temınat olan 600 liranın Bakırköy Jnalmlldll:riftlftne J'111ın

loıak mubuzlaile bilirkte 22.4.941 sah günü saat 14,30 da Yeşılköy hava 
Beyo§lttı Yri .A.ııt8riik Şu!HJ-1===================== 

aindeıl: 
~ del)O Amlrliili Satınalma kornisyonwıda buhmmaları. (2956) 

lstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden 

1 - Mubtelif = ampill lı:apalı mektupla ~ istemek auretile ıra.. 

312 - 313 - 314. doğumhılarm 
.enelik ihtiyat yoklamelan qa
ğıda yazılı dört gün zarfında 
yapılacaktır. Bugünlerde nü
fus hüviyet cllzdanlan ile Jı&. 
raber !IJlheye müracaat edil
mesi. 

tın olmacaktır. 22.4.941 salı, 23.4.941 Çlll'-
ı - Muvakkat temınat 1383 liradır. . ııamba, 2i.4.941 perşembe, 
S - T•klı!lerin levıı=ndan parasız tedarik ed1lecelt p:rtnameorlndelti f 25.4.9il cuma. 

t.rifata uygun olarak 30/5/941 &Ocıil IUI 14 de kadar Metro hanmı.n 4 ün- =-- __ -============= 
dl lı:atmdakl ~vazını miidürlüiüne Jıru.a m:ıkabllinde Y~ olması ıa.. ZAYİ _ İstanbul beşinci okul

lllDMhr < 289~) dan 938 ııenesinde aldığım ııa
hadetnamerni zayi ettim. Yeni
Bini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

lstanbul Hava Mmtalra Depo 
Amirliğinden ı 

ı - 1009 adıei 7091 markalı 16 mim m.lıWı ~ - Ahn-ıı:t.r. 
! - l!tat't ııemtnoatı alan 293 -· .Balı:ır,..,. ~ )'&tın.. 

- makbmlrlle btrlllı:lıe 22.tMl "' ilah ctlnl1 - ıs de Y..ııı.;ı,. 1ıa ... 
•ıntaka depo amırHll ~ koml.,oıııındo ((llllK) 

23 Nisan Bayramı 
hazırlıkları 

2S Nisan Hü:mıiyet:i Jıfilllye 
.a Çocuk Ba)IT8DU hazır~ 
m tesblt etmek üzere bugün nz 1 
ıtyette bir toplantı yapı!acak- ı ...... """'~ 
tu'. PARA TÜ KiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
J[nruluş tarihi: 1388. - SenMyasl: 100.000.000 Tnrlı: Un& Şube Ye 

Ajana adedi: %~ 

Çemberlitaş Türbe sokak 

:A;:;ı:K~ı Gök ı...-R--A-D_Y_O---,f 
BUGONKO PROGRAM 

Zlrat ve Tlc•rf her nevi ban.ka muamelelerl. 

Para blrlktlrenlere 28800 lira ikramiye v•rlyw. 

ıo nmAN ı:ıtl 

.ZARiF, KV_. Vli_l:LT~• ~t>~,ŞJY 
MUt<l;;M~ '0::'.')3J.Sla~ &j 

Pu:aL•s•» ... ,.ta: ~ Wn"Rl, 

ledk!aı O' il 1 ... Q/l. tl ' 1 -- ~ 8ulıtıı.ı.Jıtl"' 
111ıııııı1=1ıııııru Oııcldl ır.. 481118 

ı._+--.L--+--+--+--+-+--
2 . .,._+-lf=+-+--+-+-+-
s.· .. _._~ 
4 ._.._.._,ı,.._,ı__J.,._J 
s~r=+ 
6·1--.ı_,ı 

'1-~-+·=+--+-_._,•i--~ 
8 t--ı---l"•~-ı--ı'--'"'•~•::.ı-1-.ı 
9._ ................................... ~ 
Soldan sap: 
1-Bir-J-s.---. 
1 - Umit et, an1ıııı71t. 

·-~ 
J - Valde, ~ lııir -

&tadı. 

• - Akıl, bir...,;,., - -· 
7 - YaoarclaClarda>ı fıP;ırır, Dehri 

muhitte bir ada. 

• - Bir çalıcı Aleti, '* -· • - y.,ıı. a;rdmlık. 

Yulıııınmıı ...ıa: 
. ı - Bir ...,,,.t. 

1- H.-, -· 
1-Blranlr, w.-. 
" -~ ~. '* tıooro-. 
• - Ojlm~ 

• - Bılp d1llk. ıı-
T - ~ -"' l!ırlllr. 
1 - Deı-1 ~ acı-

t - Y...ma -. 
(aYYelkt Minim___ Wtl) 

Spor gOstertleri "' 
kollferans 

{)ııhıı.ı., ~: 1 
l9.UU eamarieıııi gtıııS 1 

at 11 cSe ııpor kohımuzıın ~ 
-- bedm hareketleri r, 
dleri ft ~ kol. baaJ<al". 
ilk Heklmottn ~I 
J'Ull, jlmnaMik, apor _,e• 
bir konfenım veri1ecektil"· ' 
ftlti,yelileriJ:I idare meınıırlıll 
dan alının... rica ohınlJf· 

lmtihane dAvet edile~ 
hakem namzetıerı 
I stanJııMl H""-. Koırıitt" 

.-nı.ğtısdın: 
Aşağıda 1Bim1eri yasılı Jıl 

nan hakem namzetJerlııİJ1 1, 
imtihaıılan yapılma.k ~ı ..9il eumartesi gilDtt li&f.t,/ 
da bölge ~ezlnde bUI 
Iarı tebliğ olunur. I 

Rıza, a.,.ti, ~ 1' 
Ruşen. ; 

lstanbul Kılıç, Fl-"e. 
Epe birincitiklerı t 
I~ ~ B.kril" 

~~ ownartesi ~~ 
at dörtte Taksimde pş,~ 
JCiibftnde İıstanbııl ınııc, 

Ye epe birincilikleri Bt:(f'\ı.ı 
ne başlanacaktır. Bu ıntıe' 
!ara iotirak edecek Jcı$ "' 
liek eekrtmcilerin 22 niı;şıı 
•kgamına kadar Dağcıll1' 
bClnde eakrtm ajanlağuı& ~ 
caat e&ftt isimlerini ) 
malan bildirilir. 

Mavi envaı ce.mlar büyük boylar
da, Kaplar içinde •ila .lldanları, 

Avrupa bodur ve yükack güller, 
vesaire, Ortaköy Ankara balıç&. 

sinde~. 
VA 8 1 L 

ı.oe Procıam 

ı.o:ı Haberiar 
1.18 Müı:lk 

9.De Ev kadım 
12.30 Procram 
12.S3 Mt!zllı: 

12.llO Haberler 
ll,05 Müzik 
11.20 .Müzik 

1a . .ao Haberler 
19."'5 Konuıma 

18.50 Müzik 
20.U Radyo 

ııazetesi 
20.46 Tem•i! 
21..30 Konuşma 

21.45 Müzik 

T. iŞ BANKASI'\ :# 
~=~::,:~:a;;t_ 1 ~nhisarlar U. Müdürlüğ~ 

zıreat Baoknsında kumbaralı ve ihbarsız ıasarnıt hcsablannda mı 
u 50 lirıw bulu~anlara senede 4 cle1a çelillecelı: kur'a ile .,aiıdalı:I 
pllına g&e ikramiye da~~: 

4 ad•d 1.000 Liralık 4ıOOO Li,.. ~ 100 ad•d liCI Llnbk 1..000 Lira 
4 • 600 » t.000 » 1IO • 40 • 4.800 » 
4 » 160 » 1.000 » 1IO • IO • 1.2.00 » 

40 • 100 • 4..000 • 

Dl KKAT: HeGllplaruıdakl ımaıar bir sen• !Sinde 50 lir9dan lli81ıı 
~ere llı:ramir• çıktılı lol<dlrde % 20 tarlasiyla verilccektır. 

Kar'a!ııl' IMlDede dört defa ll Mart, 11 Hıuirao, 11 Ey

Hll ve 11 BiriııcikiAıın tarihl<'rirule !)l'Cl!eoeldir. 

.r "Yeni Sabahın,, 
1 ilan fiyatları * * 22.30 Haberler 

22.45 Müzik 
23.00 Müzik 
23.25 Kaııaruıı 

iKRAMiYE PLANI I - PlAn"" ~ muciııu- idaremizin P-b"hçe !"'1 <"" 
yaptıracağı telefon leolsat. isine 1-t/IV /941 tarihinde talip zuhur el' 
de.ı eksiltmesi ıerait.i aabi.ka datreoindo on gün t..mdlt edllmiı;lir· ı;• Kr. 

750 
Birinci a&yf&da saatimi 500 

11.00 Program 
111.03 Müzik 
18.30 MüZik 

KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayı•, 
1 A§ustos. 3 lkincltotrin 
ta.ribıkrhtde yapahr. 

1941 İKRAMİYELERi ikinci ,. ,, S50 DOKTOR --il! 
Ocüncü " " soo HAFIZ CEMAL 1 adet 2000 Liralık = :ıooo~ u..a 
Dördündi ,. ,, 100 a , 1000 > = aooo~ > 

Beşinci " " 
75 Lokman Hekı'm 2 

• 
150 

• = uoo.- • 
Altıncı o ,, 50 4 > IOO > ~ 2000.- > 

• > ~ > = 2000.- > 
SahiLi" A. Co nalett•n SaraçoOI• Dahiliye llBrbt!lıılı-- il > 100 > ,_ ICIGOr- > 

Neşriyat r.li.ld'.ll'L.;.: r.. acit Çetin, 80 > 90 > -=== .000..- > 
Basıldığı yer: (H, Bck"r Gi.Jrısoylar ve Divan.yolu JOO > !O > = eooo.- > 

A. Cemah .. tt'.n Sar çot;tu matbıaat) ·--------.. --- '------------.IJ 

Il - Eksiltmenin 24/4/9"1 Perfembe aünü - 16,30 da ııl 
Levazım ve mllbeyaat pd>erinde!M ahm komis"°"\Ulda yapılacd' ('il, 
nur. /ı 

Mahsulleri Ofi&i lstaJJ1'aı Toprak 
Şubesinden : 

Kadıköy Sebze l"'1lnde boiil. kapa- llzaıe JO!ptırılacak ~ 
,.. zemine döşent..">Cck t.ahta .&.nıarm w ı.olOn çatl. • au~ J'.)P"" l 
mahallere konaouk camlarm 211~ ıı-rtıoıııl llBn!l saat 11 de _,,p 
Dllllda.i:i O.lla binasında açılt ~ ;pçola-. Talip ~ i 
-•t için otlııe mura<:aııtlım. 


