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Servet ve 
Almanlar 
.. ,_ l1t11d. ı-,.....ı. 

..ıanı mlldaf- iJia clildln 

......... t ·-le ....,,., -..ı. 

.. -..1. ,.~, .... ,.,.,,. 
dırr,,. ,...IUlericflp. 0.W.r 
ırklan ... ı....u ~ •c. 
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.. nv ... lwrtarmoıc ifi11 cht
••kt• ter•ddllt •••s'w. 
Onlar ırılnıc ""'-- ait
dafaasuu ..,rede• -"f-. 
•İn .. .;..ı .. ,.rlcr. 

- ZEE -~-·--

Yugoslavya 
ordusunu 

teslim etti 

BiitiJn memlekette 
Yunan ileri hare
IUUı devam ediyor 

iDARE YERİ 
Nurutwpniye, No. M Jrtaıı>ıe! 

Telcraf: YENİ SABAH 1ııt:aDb.ıl 

GÜNLÜi"{ SiYASi HALK GAZETESi 
He;;;! s':..., J 

Yugoslav 
Kralı 

Ati nada 

Yunanistanda 
İQgiliz askeri 

hare kah 

Bütün cephede 
yapılan Aluıan hü
cumu reddedildi 

Arnavutluktaki kuvvetler 
yeni mevzilere çekildiler 

Atina, 19 (a.a.) - Ymıan "t>.
aın nezaretinin sözcüsü, cenubt 
Yugoslavyadan büyük /ılınan 
kuvvetlerinin Makedonyaya gir -
nı...u üzerine Arnavutluktaki 
Ywıan kıtalarının yeni mevzii& 
re alındığını ve ltaıyanlann bu 
ricate mAnl. olmadsklanm BÖJ'
lemiştir, 

Jlaıoelıitın eoyrt ı,,JıhpJe 
mlttıılealar 

Londra, 19 (a.a.} - Oti: 
Dün akşam , Yuna.ııistanda ve 

Afrikadaki askeri hıırelı:ttın 9i5Y 
ri hakkında daha iyi bir intibe. 
lı:aydetınekte idi. Bu nisbl mem
nuiyetin sebebini teekil eden &
ııulı vA1oa, düşmanın lı!nınnla,. 

( .. n• •yfa ı - 1 ele) 

Irak işgal 
ediliyor 

Afrilrade .AMlıl-m-anı'ı.. d" " *" ııı..ııııccllB!mı4ı••ı. 

Ati nada 

Kodzias yeni 
başvekil oldu 

Afrika da 

Alman ileri ha
rekatı durdu 

Hain ve Fıskos 
Yazan : Ak~ GundJz 
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AZETECİ Peynir bu 
s n fazla 

Başmı k:ıldı~ zaman. a·ı · biltün vlicudfiın"1en so- -
c1amuı yiıklk:ll uvar-.n .;,we ğuk tcrıe.r oorndıg:uu itm<i e- Binlerce teneke 
çıJı:n:ıış <ı dugunu hıı.yrette gQr • derun. 
düm. e oluyordu• Yahı.ıt bıı.n'l. ne pi!g ir buzhanede 

O w.kit diz çökerek ta.hane&· oluyordı; t , 
mı kaldırdım. l .ı::unu .anlıyamıunalt kadar tıeklemektedır 

11stanbuldan git- 1 

me isteyeni re 
bilet eri veriliyor 

Adam sanki atee ~ 1 ua.ı:Jı, ins&ııın kend.ı ıı.klından Blnleroe teoeke beyu peyni· • 

:::ı~::i~~b:ı=ara:~:ük ~:~~tınesl kadu ınfithı~ ~ rın ı.uzıwıeıerde belcledigi oğ- M üt ek aitler maaşlarını gıt-
. --'-~ - o d-ı.. • ..-.1 -'·' ı..ı h reıı.ilm.1§1.U'. ~em mahsulden o-

defa., te.41& dôniıp ...,,.._ =-'"'e, ııawu • ı=n• a- lan bu ...,...-c..ı-, ibuya.ç halinde "k / • [ J k • z • f bakU. l;l .tıükmeillp edemedjğıme emııı ..--r~~ t a 
O anda, beyajme bir yrldınm olmak içın. oda pençerelerdeo pivl!ilaya çı.kacı:lınak Wıere F.iyat l e T l g e r e r e l l r Q 

düşı:ııüf g.bi, doııup .k&!Ullll. ıvııraıı mehtapla ,gi.wdw: gıbı ay· ıı.:w.a.kabe ,llf'06unun daimi ae-1 
Zira, vura.a aıetıtaıı ışı.."1nda. dı.tı.lı:k cldqğu ıbalde, tırıayı,p ... zare1.i alt.ııdadır. lia.lesı pıyua- B k l d l ki r 

duvardan aşağı bakan ac!=D iektqği ·aktım. da bol ın.ı:k.ta.nia lkqar ve lbe- a n a a r l n Q n Q a c a a 
yüzlb:ıü gayet sanlı ir ..,el<il e • ııcı !bey ıı Raca'ma e ol- yaz peyair mevcut oldıı,ğuıldan ı 
görmllş, hayret ve clehşet.ımdaı dul<lanıu aolıyalıilmek için san- 11Z.>ıaoelerdeki peyııirlerisl ne İstanbulu terkedeceklerin ver· 
oldilğum yerde mıhıaoıp kalml.- Jki elelttrik aydınlığuıdaıı. iırt.lın- u.ınıın s;ıtışa arzedilecıeği belli d.lk.Jeri beyannuııelerin tasnifi 
tun. . dat edıyor glbjydH:ı. F.ilha.kika, d~Clir- .A.acak. bu peynirler ı&a-- ı b~ir. Gideceklere verilecek 
Du~ l1stüaden bana dQnüp birdenbire de, radyo gözüme ti§& =ed!l.irkf)Q firesinin de oa· ı beyanname ..ebıletlerin yazılma.. 

bakarak akabinde kendini du • ilıfıtj. O ıvaltit lpıımN :terıı.hla- zarı dikkate aıııımaaı ica,p ede
Vlll'lll i6bUr tanı:fJ.na atan .aııaın, dım. cektir. y eııi mıı.hsul beyaz J>eY· 

1 
sı için İstanbul vftiı.yetinde dak-

nişaniım :Calibe idL l Zira radyo, lı:ooa •akioe i§te ırıirleri, bilindiği gim, çok fire tilolar cumartesi ve P= gün-
Tabaı:ıcam ellinde kamu~ yeruıdeıı aıçrıuu.ıo bır l'!Wyetıe vennektıedir. Halbuki lıal4ro :J>eY· 1 !eri akşama kadar <:alıı,acaklar-
Bir müddet diz üst.il butllıı :idi. 1 nire kmmn ııarh, eski mahsul j dır. Anadoluya gideceklere bi· 

vücndiiıne felç in.ı:niş gibi k:ı.uW- Radyonuzı bu ~ görür peynirlere 4L1Dllilir. Bu cihetle, 
dıya.ınad.ım. .. ,gormez, adeta aevmdım. Deınek yeni mabsut beyu peynir mı.r- ; 

1!'.a:kat onun yüksek duvardan gordüklenm bir akıl lıuhramıı· hının F.iyat Yürakalıe KO!IllS)'O- • 
atladıktan ~ora, sW:-tle dar y<>- dan ilen gelmıyordu. O vakit, nunea yeırideıı tetkilı:i mulrte
kuştan ~ kQ§tu~u ay:ı.k Hacı bey ve Raca.nuı hakikaten ımeldir • 
sesi.erinden a.ola.dım. . odaya gelip geJmec!jk(erini :ve 

Bir dakik& ~ra., ~e o - nasıl Jı.ayboıduldanoı, ne olduk· 
rar giz otomobil .se:;ım duy - b.nııı anJıı.ma.k merakına kapı
duın. Şüphesiz o, yine, kendısini brak emen od.adau fırJ.adını. 
bekliyen otomobile atlamış, yıl- tekrar merdivenleri indim. 
dırım süratile uzaklaşmıştı. ı tan Adeta kaear gibi 

Beyni çıkarılmış. bır. adam geı;erek sokak kapwııa geldi-
ııa.sılı;a öyle ıdim. Ömnımde bu. ğim zaman, kapuım aralık ol
~<lar h~~t ve dehşet du)du-ı d<..ınu gördüm. 
gumu bı•mıycmım. 1 Demek evin içine, benden son· 
Bmıtandan hayretler .ve d~ · ra e.da.m girdiğine şüphe yoktu. ı 

ııetıer içinde tekrar genye don- Zira ben eve girdiğim zaman 
diiın. !Su uı.ınuş ne k<idar u.zun sakıılı: kapısuıı lı;:eriden .kapadı
siirdii .bilnuyorum. Çuıılm _ne ua- ı ğınıı tamamile hatırlıyordum. 
li bostanın ıuç ınsıın ayagı ~-

1 
Dlf..ıı.n fırladım. Kaptyı tekrar 

marn!§ rutubetten aueta .ş.ışm'-" kapıyar:ık yokuştan aşağı ko
yumlJilU~ topra.kian w;t.unae şarcasma. bir sür'atle inip bizim 
yürlinebiliyordu, ne de boı;tao eve girdim. 
duvıırıncl&u tekrar evın Lan~- Evde herkes uyumuştu. 
sine atlaınak gelışteki kadar .t«>- Kimseyi uyuıdınnaJnak vıı 
laydL örkütmemek için ayalr!anmın 

Ne kadar heyecandaymışıaı ucuna. ,bıuııı.rak. ewe!i ıamcam 
ki bu_ yerıeri, duvarları ok gıbı Bacı Beyia *- çıktım. 
-geçmLıım. l .AmCllftllll odul ~. 

!.•o.kat dönijşte, ayni yerı!en uJ.ağımı kapıya ya1ı:1a.şt:ıra. 
d~nebiluıek ıçın son dı:rece nııJŞ- rak içeriyi clin!.ııctim Biç ar ııe:ı' 
kuıat çektım. ifitümiverdu 

Bere.ket mehtap bana hayli · . · . 
yudım elti. Bostml uuvaıuıa O 'Vıtkit odaaon kaı-rn wm\. 
tekrar tırıııa.nıp oradan aga.ç ca. açtım. . 
dallarına tutunarak teı<rar aga- Mehtap amcamm kitaplar do
ca ıı.tladun, oradaA da bahçeye lu waşına da, pen&erenlll. .. kalın 
iudim. perdeleri ara;ından shulerek 

Ancak bahçe kapısına geldi- ~rınakt.a.ydı. Hacı. ~yhı yata
ğim zamandır ki tıeynıml lıdeıa gında ~yet yorgun hİ1: halde .':'e 
uyuşturmuş olan miıth~ hayret ::n u,ımo olduğunu gor-

bı~ ~gı.Jmış, aklım ~ ı Fakf.l.t Hacı Bey, J!ahtıuıor'ım. 
gelir gıbı olmuştu. odas -"""" ki in af 

-O wkiı .zavallı .Hacı Beyi. ha-~ . ına 6........,. aman Y t 
-tırlıya.ı:a!t ko§maya başladım. 1 tile, eoyunmadan ystağına Yllu. 

Adamc0 "'"' titriverek yı;var-, ıwı.ı, bitap bir halde ~yord . _,....,, " .. Raca, amcamın lı:öpegı de ki· 
landığı odanın orı.-oda oylecıe 1 Uı.p &tajerler!nin altmdak! kU· 

b~pkı N•d.ide hanmı 1 çülı: minderinin i\stftnde, tıp~ 

nifa ra ithal 
et ek icin teşebbüs 

1 
!stanbııl ını.ııltatura lthalit 

birliği, }'elliden manifatura it • 
halat için teııebbiMeııle bulun • 
muştur. Bu meyanda. Ticaret v&
kıi.letindea bir milyon ıliraltk ;ak. 
rediti.f lııt.erıınişt.ir. Vekilet iıııı. • 
kan elde edildib~ takdirde bil~ 
mum ewa itha.lltçı1anna ~ 
diti.t verdiğinden manifatura • 
cılarm talebmin de karşılaııa • 
cağı tahmin edilmektedir. ' 

Evvelce dıe yazdığımız gibi 
akreditif temin edildiği tak.pr
lle ba maflar, Japonya .,. Ame
rikadan getirtil-ıttir. Btt· el • 
Getie, getirtilecek mııaif&tva ""' 
,_n!I! - ve •t'-m o~! 
ibuite<fbr 1 

4ıedir. • 

Belediye kira bedel
leri i «ontrola 

baştadl 
Bu - Beykoz, Üllktidar, 

Kadı.lcöy, Kartal ve ıt.daiard& 
kira bed.e1lerıniıı yiilcselı:liği gö
ze ~· :Vilıi.yet bot 
kaymak6ftllılrlııl'9 lıirw tamim ' 
göndererek kira bedellerinin hiç i 
bir eebaplı yülll!eM.iln eeifte.mey-1 
dan verilmeınesini ~. 
Mal aah.ipler-.nill kira 1ııedelleiiııl 

!etler pazartesi günU ıı.Juıamın • 
dan itibaren kayına.kaml.ıklar

dan polis ve bekçiler vasıla.aile 

beyanname verenlere dağıtıla • 
eak tır. Vapur biletleri kırmızı, 

tren iletlerı :l"l"liJ. renkte olacalı: 

l1<T,ISAD 

Petrol ofisi faa
liyete geçti 

Ticaret Vekilet.iııe merlıut ia
"' teşki!Atının petrol ofisi faa.
liyete geçmiştir. Evvelce kuru -
lan .petrol limited firketinin ftl.'ll· 
amelat ofise devredilmiştir. 

Petrol limited auwı.ııında Ru· 
manya ile buı petrol anlaşmala
n yapılmışllr. & anla~malanıı 
afiııe devri i~p etı;nektedir. Ge
rek bu hUSUSll g!lriişınek, gerek
se diğer ban meııail etrafında 
tetkiklerde bulunmak üzere pet-· 
rol ofisi umum ml\dl\rii Taiha 
Sabuncu ile ofis satı ııııııesi ll'İti.
düt1l Nejad Ruına.ıı~-aya gitmiş
lerdir. 1 

Buna.da tütün 
übayaası 

Şt>.brimhitelç\ TUrlc liımted 
ı;rirketl mümeM!lleri Bıırsayıı. gi· 
derek tütlln ıııübayuıııoa başla
m1'1artlır. 

Limited şirketi yeni lielle malı 
wlllnden ~ mi.kta.rda. tlltün 
&!maktadır. 

B z tevzji 
Bııı: tenii itti şimdiye tkadar 

bir bayi tanıfın&ı.ıı idare edil -ı 
melrte jdi. Badema kazalara gö-
"' teı;kilat yapılıp budar bu tet r 
lı:iJAt VMltaııile t:evı:i cıi.ıaıa 1 
calrtlr. 

tır. Aynca gidecek olan her ...
huı için üç adet beyanname ha
zırlawnıştır. Bunlardan biri gi
decek olanın kendisine verile • 
cek diğeri İstanbul vil!yetinden 
kalacak üçüncüsü de o kiınscnill 
gideceği vi!Ayete gönderilecek· 
tir. 
Maaşlannı muhaaebei hususi

yeden ve diğ~ yerlerden alan 
mütekaitler İstanbulu terkettik· 
ten soora bunlan gittikleri yer -
deki Ziraat baııkıw şubesinden 
alacaklardır. 

BEL.EDIYEDE 

Pastacılara dağı
tılacak unlar 

Börekçi, pastacı, poğaçacı gi
bi unlu gıda maddesi yapan es· 
nafa Toprak Ofiaıi 140 çuval un 
verecekti. Bu hususta Toprak 
Ofisi ııu mütaleayı ileri sürmüş
tür: J3u mıla.r Ofis 'YllSl't:a.6ile es
nafa tekoc teker dağıtılacağıııo. 
alfilı:adarlar .aralanııdan bir mü
messil ııeçerek ofise ımüracaat et 
sinler ve bn miimdllıillik vasıta
sile unlan ibtiyaçlanna göre 1 

aral&rında dag.tsmlar. Top • 
rak ofisinin bı,ı teklifi kabul o
lunm Ye .belediye koopaıı.tifi 
bıı milmeaııillik •-azi.lieeini iizeri -
ne almıştır. Unların d~tılmuı
llA par.artesi gün.Undeıı itı.1ıııl'Cll 
bqla.nacaktır. 

Bu seneki balık 
"h ı ı raca-,ı 

Bu seneki balık ibracotımız 

iyi gitmittlr. Bi&den balık alan 
memleketler lt&lya, Fnfatln, Yu. 
nanHıtan, Rumanya ve :Macarl&
taodır. Bu i.lıracshmıımn yalnız 
geçen tubat ayı içindeki tutan 
956 bin liradır. Bııoun 780 bin li
ralığı taı:e b&lık, 176 liralığı da 
tuzlu balık ~rUıedir. Geçeıı tie

ııe şubat aynıda ise balık ihraca
tımız 679 bili lira idi. 'hl · .. ,tiınl .. im.. amcam gfb!, gayet JQ~ bir 

~:U ' 0 
_ esr~f,f 0 

. ;,,~ i halde, karnı derin bir nefes alı· arttırmamalan için yeni ltiJııo. ______ ...::..-----------;-------
. ıcagıma a yeıı. jll.,..... e. .nıe inip _,,.,_... --:ı.....:. U'"'· 

Bir deniz 
kazası 

Şahini Bahri mo
toru çarpııarak 

battı 
Dün sabah, Adala.r önünde bir 

deniz kazası olmıı.ş, ~!!:ri Bahri 
adındaki motör ile motörU 
ça.rpı~mıştır. Çarpı..=a netice • 1 

sinde Şahini Bahıi be.tıııış, aı.11· 
rettebat kurtanlmışb.r. \ 

Yapılan tahkikata nazaran Şa 
hini Bııhr! .motörü, Yal ovadan 
yüklü olarak !stanbula _gelirken 
Heybeliadadan hareket eden 1 
İnal motörll ile !<ıınnla~ kısa 
bir manevra neticeııinde Büyük·: 
ada önlerinde müsademe vukua 
gelmiştir. 
Tahkikaıa devam olımma.lrta

dır. 

Pasif korunma 
tecrübeleri 

Bugün saat 10 da Bakırk6yde 
ve pa~i gilnü Adalarda P&· · 
sif konınına deneıne.leri yapıla
cıı.lrtır. 

Tekni te risat için 
anrtık 

Radyolarda 
yemek saatleri 
Sa.kırköy Banyolar cadı!I' 

Bi YT numarada oturan sal 
Salii.haddin Sevind<:>n aldığı • 
ınız ~ir mektupta tıöy!e dd ' 
mektedir: 

"15 Nisan 1941 tarihli "'W 
tand•*1ara diifen va.zifeld'I' 
serlevhalı yazınızda: "Her# 
le kendi muhitinde azami fl!: 
kilde ikbsada riayet etın.,.... 

dir, öğle ve akş.ınlan üçel'• 
dörder övün yeoıek yemek~ 
mam "8Çl'P i~.ir ve her ~ 
rafın .ıııilli JruvvetlcrİJlll • 
zi u da olsa sarsacağll!I 
unutmamalıdır., diyorsun\IJ
Hakik•ten bugünlerde vııt8JI' 
~ar iktısada son derecedt 
rıayet etmeğe borçludurlar· 

Fakat her ııedense AnJ>ad 
radyosu; her sabah ev ka~ 
nı saati diye bütün ~~~'.':! 
lerjoe hol bol. yemek u
tarif etmektedir. Bu neşriy&• 
tı hem mevsimsiz ve ıbenı c!' 
ın.4na.ııız bulmaktayım. 8it 
kere kadınlarımızın yemek 
pişirmek husınıw1da:ki g-ilg'ilr 
rinin ınalfım olmasına nııı"' 
ran mezkur radyonun yeınelt 
listesi vermesindelti fayda)'! 
bir türlü anlıyamıyorum. -'-

'Eğer bu neşriyatı kesıru:o· 
imkan yoksa hiç olmazsa he!' 
kf'ltin kesesine uyı;un ve tıll' 
türlü yemek pi:;ırnıQnin. ~ 
~ele ucuza çıkaçıığını tar .. 
etse ne güzel bir tarzı ha.ı1t' 

1 ~k~e~t~o~lur~.~":..,.""" .. ..,,,.._..,.r 
Maarif V.:Weti, :U11at ve teli:- ·• 

nik .uıekte,pler:niden ua.ıni ve :.:M:::.:...&....:...::..:..:../:..F_T.:.,...:c=. 
pratik bir tarzda istifade için 
hazı flN>jcler hazırlamıştır. Bu Ö.;ı;.....etmenlet 
if içi.o. ID i:nilyo.o liraya ihtiyaç 6 .. 
olduğu tesbit edilııüştir. Bu hu- topla tısı 
susda bir de pwje ha.ıı.rl.a.ruru§- Dün yam.Jmıw hı.rarl~..o 
tır. ' 1a.ıı !ı;ta;ıı.bul öğrc e.Weri '.) 
Huır!&nan ~e, dörder ııe - dım birl\ğ.i yıllık tcıplantıııı ... 

nelik fıı.aliyet pr graınlarile 16 sen·yet buluıuı.ın&llla.-ııı;ıdıııı .,,.,.. 
----""e i'·--' """ooektir. .Bu _...... """""' .,...., hir olUJlDluştur. Toplantı '!'~ 
maksat ile her yıl bütçey 1 !ecek hafta cwoartesi ,günü fi" 
2,5 milyoıı linı. tahsisat koıwlıı- 15 de yu,pılaeakt.ır. 

ca:~da.ıı ~ Aııkarada Hava -gedikli okulı.ud 
Jııırulacıı:k Q!an tekniltum ve f>o- talebe alınıyor ~ 
!ite.imi.kum BM!lttepleriıı.iıı i.npa- TUrk hava kurumu tarafı r;.a 
tına ait P'C'<ieler de h&&lf'!aa-' hava ,gedikli yetiştirme okııllll'" 
IBJii;ı.r. lisç ve ilk .mektı:p qı.e:ı;ıınlııtl-

• rasında talebe a.lınmalüad•f·~ 
t,J it •

1 
ıf, •

1
• güne kadar okula lise ve ilk "'1 f 8ı\1af ı11 tıl r1 IYtJf tep m.e.;unlarından 41 kWdıllt'. 

dolunınu;ıtur. Talebe kav ~ 
'Ticaret Vekfiletinin, Wanbul hararetle devam. ~jlmeJct IJ. 

birliklerinden mWıteif m.a:llıırın Bilhassa. gençlcnı:nı~ nra~ 
stok vaziyetlerini bildirmeleri- havacılıva karşı blı)~ık b·r ti 

ı;.· • ,~_,.,..,ı,. vardır. Bıı adedin dlhtı da ni istedi,,ını .r~~..,-~· ·-~· 
tacağı tahmill edilınekwu•f· 

Şehr'imizdeki idare heyetleri, ı• 
her malın birliğe meıısup ve, Kublay ihtif !_..1 
ı;a:ı-Ti men.sup tli.ccar elindeki •~"- bildiriliyor: li"':". 
stok miktarını teshit ederek J..lilU>'"""' 
birli..,~ umumi katipligı .. ue ver- ~ blay üıtifali .20 N~ ~_J 

""" te&i riinü ya:ptlacaktır. Jzııli'.:"" .... mişlerdir. KiıXbi umumilij(in is- '"~aı... '"''-'k etmek üzere Nf. 
tcnen ıma.IWııa.tı 'Ticaret Vekil· ...,. .., ..,, .... ~ 
letine-ar.ıettiğl öğreui!mi!ltir. ti Halırevi, Bif'lik ve · 

, iı.ı.alaı:ı, iuiler gidecekler~ 

la~e ınüste~arı 
mıyordwo. "u -~. -""""" .. -

0 . . . di ehta"' ,,_ yorou. 
nun ıçın, şun m ~ın _. E ··'·'- ..;ı...nı+nA.. b aman 

ha ··~" dm)at+.a.. merdiven n "'4A .~~·- er z .zıJ~e ay ".'.""' • - açr yıp uyan.an ıı- hayvan, 
leri heyecanla ve adeta ~ııank şinıC!i oda kapısını açıp hayretle 
çıkıp yukan sofaya ~tim. kendilerine balı:tığım halde, içe-

b 
F~t doda.ya;~~~~· riye bir adam girdiğini his bile 

!ar ta.r&fırıdaıı geçen "'!M koo
pırat:ı.armm tetlı:ik _.dlnıııııi ~' 
nasip görWmtiştUr. Jıf.al sahip!&- r"'-
rinin k.iracilarduı fıızla bedel 
isteıneleriııdeki ~ fiil 

mmada emurmuş ha 
mühimi bu aene bu saydığımız 
beş lrazanın her yıldan fazla 

"' ş-ehrimize geliyor 
İaşe !l.'eşkil!tı Müsteşarı~fik 

Soyer'in, pazarteııi gUnü şehri
miz.e gelrMı;i beklenmektedir. i Hem 

hem de 
adamın evini zorla açmış 

MÜTcFı::"RRll{ 

İlmi Koı: gre 
'.lliriı;iye .Akıl. Hıftm!lfhJıfJll~ 

...ı11Cttıtooı: ~ 
Cemiyetimizin yıllık 1l~İ ~ 

r,esi ~daki ırumame de 
rİr.isatı 19H cuma günü ~Jj 
de C'.ağaloğlu Etibba Odası~ 
lonuncla yapılacakt.ır. ~ 
terbi:µeci "le diğer mcSlek~ 
anıu edenlerin teşrifleri riDf 
luour. 

ayretim en ,..,,., ..., ...... ~: etmemişti. 
Jerde çivilenip ıkaldıın. H ''-'·-'-'- bu d · .. .,.ft '!'!!"!!!!""!!!""'--~~!!!'!!!~!!!l!!!!!~ 

rağbetlemıııesidir. 

mahKemeye . ? 
vermı;) .. '"- --'--'- titn.yerek ...._ er ~""""' enn" ..,......, .. _ .. _ "-"'-U bi• 

""''" .~· ne _,. uyuyuşlan. bu iki biçare Jhtiya- nı&lllD .,...... """"" &UP ~ "" > 

.kalıp_ gibı yere yuvar~ ıı.. nn tahammillleri fevkinde h<>- kinliği içmde, od&n.ın kapımnı 
raktıgım Hacı. Bey,.~ zelıirl+. yecanh Jıadieeler J!l!Çirmiş ol- yavaşça ön.tilin. Ve yjııe ayak· Yedinci asliye ceza ınııhke-
.ııerek can ven.yor gı~ı bar~ duklıırına kat'jyen oıtıhe bırak- lanmın uauıa baııa bua kendi mesınde bir cıirınil meşhud <.ta-
':lll gerıp yere dlişmuş olan bı- mıycrdu. odama doğru yllrlidlim. vasına ba.blıyordu. Herk"" 

ise evvelce ~le deıniştl: 
- Tam evi açtırırken sııçlu 

!Meh:net geldi ve icra memuru 
Hasa.na ".- ev tıa.hibindcn pa
~ a ... ıyorsun da bvy1e yııµıyor-

ı;ıare kopelı:teıı -ı:. ~~kta. .işte Hııa ıae,-, mıu. Be.htasor- &>fadaA .geQerken birdımbire suçluuun az çok ıee Ian:ı.cagıuı 
Oracia. . k&~ıwn onilnde,_ ~ un od:ı.sında 0 korkunç halinde tekrar, tıiyl~rim ürperdi. düşünerek heyecanla lıekleşi • 

an,ld '!'-uthdl§ birb.buhra.nt.. ,r;rd~ gördil~ kıyafetile, soyunma-! Böllllı: sofa pen~-eı.ıeıiiaden 'VU· )'CH'lardı. Çünkü suç isnadı ha- su~ 
o u~m an • u un go u.,~ dan, olduğu gibi y~. ren d@uk :ve J)iddetli mehtap kikaten ağırdı. Diye bağ.ıra bağıra hakaret-
eeylenn bir ka~a lıayallennden Binaenaleyh hayal görmemiş ışıfunda radyoyu _ akşam Uzcri Mehmet adındaki ~alııs; ki- te bulundu. 
ıbaret bulun?ııguna ve ~ old•Jğu.ma taırnımile wıin ol.anı..k prWııi kcı:ıaııdıı.,'imı ,radyoyu _ racı bulundutu evi t~ 1 1 iye ka- ·-~ıo,tJ« iınıı:nc ııaJı.illcrinde-rı 
muhakkak bır feoıı:!Jk geçirdiği- kıs ·· t rih ld Rruıkl bana kocaman yeşil ağzile rarını aldığı halde boşaltma • olan polis ise: 
ne hükmederek, fevkalfı.deıkorır.. men mus e 0 

um. ı b ·· · mış·, bu nıa.ksadla gcı,·D ll·ra - Henim bıJUiğim ve cluyuu-

HNELIK 

'AVLIK 
1 AYLIK 
1 AYLlt< 

' aba hı 
TUrklye Ecne91 

1400 K'I- UOO K"' 
7IO • 1-"50 a 
400 • 100 » 
110 » IOO » 

20 Nl ... n 19 1 PAZAR 
23 Rebli!levveı 1360 

7 Nlaan 13!57 
Glin 110, Ay 4, Y:J; 941 • K1aım 16( 

au,... 
10.26 
5.U 

·-<ııll• lklıull 
5.@ 9.06 Ez;uıl 

12.13 16.00 V-tl 
Yalaı J.,Nlt: 

Ha"ı Beyı' b" d-:.. Ye lii'ap sırı:.ıyorm gi i gorerek ürper-
~ w -- • • meınurunu v.Ufe fı.nrnda tah - gum· : "Para mu"~büinde bu uykuswıdan u·~""·-·ya. ise mL~tiın. 

kıyamadım. ,-~= J,;Jektriği yııktım. kir etmek ve rfuıvet aldı,_;ını kadar .akaret yapıJ.m:ız .. sö -
.söylemekle suçlu b •lunuyord'ı. zil!1dcn ibarettir. Bunu da kime 

m~11madım değil. ces&ı!et ede- 1ta.dyouun kopmıuı prizi sar- B .... _ .. ledi"' . b.l . ·""'ki ecfun kıyordu. ı!Jemek b<-.nden sonra u w:-...u. C\'tll ,l<:ıı.pıı;ıru açan soy gını ı nııyc. . "•· ..,... 
m · onu hiç kimse kıırcalamaMtştı. ~irngır Hakkı p.tııt oiııraıc de çıliııtıre sö;Ylcnıistlr. 

K-;ndimi o kadar bttk.in, zit.- Elektrik limbasınm aydınlı· dinleı:di. O diyoı· ıı ki: Diye ifade vcrmiş bPluıu • 
nimı o kadar peri,<ıan bir halde ğıoda, daha emin ve evhamsız - Bm bir kapıyı aN·n -" kiJı yımJu. 
his.setmekteydim .ki, ne oldu~u. 1 bir halde, fakat sinlrleriınin ne ç:ı.€rılrlım. Götürlild m.im yere N'irayet üç sahit kıı.r~ılaı;tı · 
nu, ne geçtiğini düşji:ımcğe ak- kachr bitkin <ıldu"""U """Yet itince orada po!iılli !lllOlisli nlrlı. Çilingir, k~:ıd. 'c·ri•'" mu • 
!ımı, ziluıimı toplıumya 60n de- viızıh lıir 9Clrl)de ;;i;yar:k, ı:>- , r sürü kalabalık ,ı;ördiinı ve 1 .ı:r ifade veren ev ;;;ı.lı ibi idu 
rece muhtaQ bul ou;ordum. ''b:ı ıııuııl kapı .açmak!., diye dedi ki: 

1 Asabıı:ı Adeta titr=ekteyüi. ı::u dıı.ms girdim. kendi kendime sı>ylcndiın- Tam ' aserı dC": cuı·.1 1 '< 
haldeyken, derin uykusundan 'fckrar. ~ğim bir he- mer ,ivcnden çıkıı.rl:cn ııimni su !arı n "ır is; iv ır. B"" "r ·r 
zıplııtarak, Hıı.c:ı Beyi tedlı~ et- yoc:rnla h=e.n lAmbayı ıı.çtım.. suı;lu yerinde ı;ördiiğiıın adam J<,.~ bil<' m<'rtn ımı >·ıl··tınc..) •a 
mc•'e kendimde takat hissetnıi- odam, sakindi. beni önledi ve: hd>r akh kcırayı cçtiın. Ne· 
yordwo. Benden aoora, her halde. hiz- Sen ne sıfat.la bcniın \;a· rede J,aldı ki bu l~kmlılaıı t'l· 

Bir miiddet, onııo uyııyuşıın· metçi kızın odama girip yatağı n•mı açmağa geliyorsun. .Ben m:ı."ll ohrak i~tsiıı. 
da e:ıJ.ikclı bir hal bulonup bu- nu dil7.elttjği, pcnre:-clerin bu evin kiracrnıyım, an-ht r Dt111un u,,,rı e w ~·ılı b;ı.ıe 
lunmadığına tmnamile eruln ol- storhnnı kapaıı::ı~ olduğu an- benim etıbi!ndedir • .tca~ -sc sorr,ı v<ı.m'<lı. O el ı: 
m:ı.k i in, durup nefeslerini il.in· laş.•ıyordu. ıber açaı:ım. Bir hıç vrn 1!'1a - - ıı;,·M; ba7.an y ıılı:; rl.ıı. an -

!* Umuın Miidürlü,,iünii 'Ve
llletcn deruhte etlen Faruğun 
da ayni günde şehrimize gelınesi 
muhtemelidir. Bunların, 1a§e 
te§kilb.ıının şe'ıriılıiuı .ait jşlfıi 
üzerinde ça!u;acaklan anlaşll· 
m:ı.ktaıhr. 

Dlğlır taraftım birliklerde 
gut .c>la.ıı Ticar~t Vekaleti 

Dış Ticoret Daircı;i Reis muavi
ni Sii!eyya da .Ankarıı.ya a-ı·det 
etmiştir. ı 

Beledjye t fti 1 ri 
.Ut. bul bel ·y i teftişler.ini 

badana bir ıkazıwıa .bütün dai
rekrini birden 'lt!ftiı} sııretile 
yapacaktır. 

Şimdiye .kadar her bangi blr 
na.; iye veya .dai i tııftifi te-
keı· tckt!r yap' 'di. C;ı 
ni u-~ · !;*'lr · L.:. olaml< d- iKıı.
dıl· .. v k d yıwili uıtır. Sı
ra il" ·ger k:uw.j.-ırdl da ya)l!la
ra!du. 

Ru..-rıar.ıe: 

:ı - Akıl hastalıklan 
Dr. Baki Tiregol. 

2 - Sı.kıntıla.r üzericdc ıf 
ve fizyop3tolojik araıştıı'IJlııJJ'. 
Prof, Dr. Fahrettln kerim O 

Çoc k üirgeı!!' 
.Şefkat F. le,.ı 

-23 Nisan Çı>cuk Tuyr~ 
ve bunu takip ~en ÇoC,,. 
hal =ada mektup c ti" 
~· 'arıt:'.ı.za <. en::at Fi~il /; 
pıştırınak kanun l.ktwı:>Ul;_.,, 
O~ o•';unu Sll)111 yurtta§~ 
Ç<:>cıık ıı;sirgcme Kurı:ıır 
ııa .Y gıy la hatır !atır. 

bt b Lüks 1 e!graf 
~ l a 1 . I Kağı:.tla~·ı .,, 

1.ıtanbı.J l'm ıı e haııı Gnl:ıtn. b .23tNi.;lsante~~.~ı:_,~ Y':_ 
kru:l . .d • er ur u UJ.1<-=.........., 

..... ~ .. 
12.00 
18.54 

1.39 8,31 Eca"I 
3.24 v-tr 20.31 

!.edim. Peııçerelerin örtfılü oluşu bil- cah.ın diye !J..ı ::u ii Y p- !ıyabilirim. Çüoli'ı ı,. ı • kl rı'Il • 
Gorilnürde gayri tabü hiç bir yQk bir i~betti. Zlııı, rada, tıraCllk mı&ın •.. •ii'r iııttır ~' i '• ' } " · · a 

dan~~!!-'"".~' ;r ımtı t. c.ı..k l'-ngc.• ı.ı:ıı.ununJlll!.aı 
etnı-: :edır. Bı: n.a.ırnaJa_T P1:.ı.- 1 Us bir urcttc l13.Z1Tlii04'.'. 
neilcKı koru Vın.ıım şırket ne , günd=ek iı;in müıw~ 
ait rıhtımın Llima!!lar Umııııı ' Lüks) ~ ~ 
-~T~~ü"'ii t-ı.~1an istim'lakil :t~den ~~verece~ 
duş~ülmcktedır. Ba humışta l!'ı kur~ çocuklara rııt"'.:il 

DiKKAT 
cVenl aabah» • ıılSnderllı:n yaz:t..~ 

W• evrtık. "eıredHa:n eillmu:n l.ı1.cıt 
efu11mu ve bunlaruı. kay!lofm.ıilaır .. 

..,. 4otayı lllç bir .,°"u.fl~•t kA .1 
Mnm-.. 

şey yoktu. Amcam yorgun, fa- v''le o müthiş evi, Nadire faı..'11- iye sinirli · • · •' i. vemuhnke1"!e. ı 1 ·. ~ •ı cti-
kat çok tabii bir halde uvum:ı.k- ;...m evini ı.örnıc·k istemiyor- Bütün bildi'tim bıı dan ro ne kerar Y<Ct'Cfl'k ·, ı •1 muru-
taydı. · dc.m. tir. R • da "' .if "''"' ı:r Cc '-

Onun uyanın:ısır.ı be1cleıncyi Odamın k•Jlls'nı kapalım. C' ing·rin •i ;,ıdj e- ıı var. 'll't ic1•1 bil' mrx rı "I 
dah:ı. mırvaf•i: W.Jtin lk qiııı mnı 1'.f'1Jl ya-- fü'C"1 ı;un lıir " U\'?llUV<'rdıı. hP•Ht-iı. ve 4ml!J3.kenıc ıd:ayet 
bi.r ıu::ıp le .Ç!Ji1di .. rdılkleri:mia ta ··i.Jlltı ')'U.llla koymak ltlu. i& sevin sah,bı ·U! nan Asım buldu. 

bir haldkat oid~ cır.in cJ-! (Arkuı vor) t '-.·---------------------....4 
i 

ı Bele.'l:ye de b1r karar nlını9tır. etmiş ve mııha.tabııw:a ~ 
K ~aı~ 1 Jnıaclar tımıun Mil· kiğıt.l.ıırla telj,-nı;tiııızl ~ 

d'~lü"~ !:E:bliğ dilmiııtir. Ra. ~ olursımuı:. 
ıranµ tatbikatına m:ı.ı ll!nd {Duyı::- 1tff2 leti, 
ı;ap.ıiaeak .tetkik! \len soııra yıu-dımla yiik~r ! 
ba.sl:ı.na.caktır. 
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Y::.!.~.a::,!:,:,,, ATUlNTIK MEYDAN MU IREBESI 
Şimdilik :=:
-:: Bu kadarı 
Asını Baba i:;in -

.ılya ve - ~a va,isinden 11otlar 
_ ~ rvazan: J)an;~Renızi I\orok F 
·:ıne ııe sert bir ııaı-eket. - Aluta- ı 
. 1 ~eltlli!ı i ~iyarei. - nıiitliiş bir 
tacı. - !La r lanin ll"' l'"'l ı , ,,.. • r e LU l ıgı. - ı ec-

fl l.Z ve gcnr ınuW.sarrıf yamu~t://:Jr 

dunu kahramanca mü- 1 

<~afa:. etmesine ve müstevliye ı 
uıtiklii.liı ı ve hayatını pahalıya 

:'!1~:ı~~f!J:~:~ Bu esrarengiz harbin mahiyeti nedir? 
~~"~,~:rı~;~~~~ğ~~f~: Kim kimle ve niçin harbediyor? 

Bir taraftan Macarlar Yugos.-
1:. ı toprıılı.laruu çiğncrlerken, 
bir taraftan dıı. Bnlgnrlar fırsab 
ganimet sayıyorlar ve Yugoslav
:vada gftya zulüm gören Bulgar 

Bir muamma 
Herkesin ağzında bir cümle 

dolaşıyor: ı(Atlantik meydan 
muharebesinin sonu ne olacak?) 

Yazan:~ 
C. Saraçoğlu 1 

zıriıh fırkalar ansınM cueyau 
edecek bir harp değildir. Hattl 
ııür'atli kr.lvazörlerle, yollan 
aaatte lorlt mili aıı-m destro.)"el'
ler M"8Sl.Ilda. vulrubulaca.k bir 
çarpışma da değildir. 

V eni Adanı m~cınuasının 

bit' balı:ı.me. h&yırb, bir 
balama hazin bir leşebbüsünil 
lıaber aldmı.. Mecmua, tuıllat ti
yatrcmuzım en eski mllme!!S\ll 
aktör Asım baba ıç;n bôr iane 
listesi açmııı. Hayatını Tlirlc ıclı' 
nesinde yıpratmış ol&ıı bu de. 
ferli takat ihtiyar san'atlı:Ar ııoıı 
gilnlerde hastalanmuı bulun!lo' 
yor. Yeni Adam mecmııası bu te
tcbbiisilndeld gayeı.i Di iah ~ 
derken : -39-

"Bu sayede ıavaih bir aktö
rön eliM bir kaç para geçer Vfl 
hiç olmanı& son gftnlerini d:ılıa 

a:ı eenıee ya.far" cilmleırini kul• 
Iaıııyor . 

idı;~dı: Ol&i.rı ı bık; ııe ben 
1ile ~r~dım ltalynıı dev'. 
u.nıe .ıuın 'erec~i hu .• l 
ıuhta~ değiliz.. Uc\•let ~~ 
'laYC81n?e bu kıı.Jıı. ,. par\· 
ı.rdı~. Kaldl ki aramızda 
'. kımse yoktur, Götür . 
tı_Y'.'Illec de olur&a beı,den 
·~liUı v~ kurşunla muka- ı· 

..rül'lcr. İşte bu kadar. 
Cruın bey bu ~ıJcri ııöy . 
·lemez odada.o ~ıkıp .t 1 
-~yan kumandanne ~ .: • 
3'.1.payıılnız btrakmı.,u. 'U 1 
.~Ça Yor:J/:U:, okruyuş ; 
ı- ı ""rıı. ından \ 

- 0 a~k söylendiği za-
~~anclaıı Cano Alcksan- 1 

:alınıştı. Bu kadar mer 1 

w. lı:adar lll:'r't bir ta J 
<tle ka'""'las rzı 
,_. -r .acalhnı L fç 
uuıyor. •J d' '·' ". 
ı. .• k d' • m ıve kaJa.r bu ' 
'""' ın a M•'"'-' F • . , 
ttıı;i aözJ - "' arı.nti-

. erı lietıı.pa müha- 1 
e ır;am mahi tin 

<.,) i "Ordu A Y•' de te -
, ki bu ·~ rt;ık o da an-
u idı ve ~ııı1eatld cidden 
lvend.I"' e onun 
\gilı gı, çolı: bilyUk bir 
Jer ~~rak dayandığı 
'Jn için ta~a d 
<it zayi etmeye 'm'aya ve 
• a.n evvel bu ~un yok l 
n~k cilmleıoi 1 t;ehhke!J evi 
~lacağını d?•'.'.hu dalu ıa 1ıa. 
bu adamd ~ Yordu. 

aıı her 6ey llın . t 
1ı liattt_ şu anda ~ndi~ 

&llctıı de dıı.b ıı oı.ı • 1 
~;:au~~k erklnını ~~ 
'il e'--~ d 1'?.mbalarla 

~...,... e ınumk.. · 
:danın aldırıa bu · undU.. 
.ncırz. alcllıcele : cihet ~t'· 
.aydi gidellı:n Y. 
"Sbını dÜftlrıÜ .uJnandıuı
iavolcı:ııiai r, ınllzakere 
sUrau., CVd orada l'llParı?. 

eldik! eıı çıkıp, cad-
en zaman he . d 

'fe eınniyou· oı Jl6l • 
ıelesteı- ala~lıu 'f;!~enif 
<ırada kwnıı.nd . 
et ~k bir aak~ genç 
" rl; kum ppeııt 

'• l~lıı ~<b:na hul!la 
•e kil:ııtah ! b;r bır ııeı-Je: 
k11t1ı;ından' ıea"tın.. do
eı cznıeıı ıİc lı:h•ııını bir 

a hatı:ıa 

lı,tı. Can<>' Al ek 
>ertıı "~ lıira.z ıradandro ona ı 
,k : sertçe • 
.Yle ıni Z&nnedJ 
"irap Verdi K YOtmıııua ! 
:ı laııı bk ~ah! d&-
'1e adanıla nandır 
.-ını ~irt~~olıcy kolay 
1öııdu M 1ı:· er. 
~Yle değU ~:YSn, baktı: 

Siz ne deıııınİ , vor Fıı,. 
~i ktı"'I da '.ı ... 
'a\ıet 0~11 nı Ulıodik etti: 
. Bu ada;;:ıı;:-ııuy°': k';lınıın 
cıdır ~ m\ıthış bir 
.ı fırkıuınıd İttihad ve 

olır.- Yan ah oh•ıı ta ko-
• P· ı İlle iç bir Türk 
azı iıla.rtn:~ann en ileri I 
beo ""nedir buı_unuyor. 
ve hiç bir f:~endıeinl ta-

• bir ııellın ve~~!! bana 
.tndir. Dil• gını gör. 
•nan öyle b·'.111-"'1 hlldiğüıi I 
ıüylemekten. ır ve Yil>:üne 
'>ey biiyı., bl de ~.eki.ıırııeı.. j 

· r a.laııldır iş.. 

1'kl!i . Qlındi 1 
.un bakalım, r;erı ne dilşü . 
'1<-- ... 

""'"''a sir..e b ı 
-"leri.ını ıu.,.._'<l .u huau..ı.a 
~apları ! ŞimJ;rıın ~uman 
.lur118 ben ın , _ _ınUl!llade 
?.' 

11-rrıf • ıvaret tll•'(:bu . ve-
~nkü h ıa h<>J\r~~inae -l 
"lir. Randevuma letııok. 
ı . l:'e<; bile , 

>U h!di&eden v b - I 
tıdiaine bahsede u zı Yt.ret 

eeel( ınial-

?ilphesi• ÇünL .. u J 
" ""' Otıa b' \te .kalmaz her tUrıu ır 

'erılrniş olacaktı illa. 
"llz söyler r . Daha 
ır.a bir sele belki kendi 

ıruz. avantaj kaydet-

' Alekean<Iro . • 
e•sijmJe gü!dU. l:akd.ırkir 
la.klısını u · 
lllak z nı Şaviriın ! d&
lıaka aa.dınızı anlıyoruın 
' tııu.n lını ln•aaJlah muv&[: 

ıız. Taıın Blzinle oı. 

~kklir ederim 
><!Od ' ·it etı de bir Qok sellm 
· .. ~~tUrün. Fakat bi~ 

~...nd.o bulu.ndutuııııı ; 
• 

da ooylemey" ulkınayıııı~ sakın. ekalliyetinin mııkadd<>tıı.tile ala. 
Marki Farant i aadi'Ce gükı·ek l:adar görü:>mek istiyorlar. Hele 

~yııunu btikmekle ve 30 ki "hic; 1talyanın Dalmaçya sahillerinde 
biıyl7 şey mi olıır?., diyen b.r kendine yeniden aslan paylan 
eda ılc rnelou şıı.plm&w çıkarıp ayırmaya kalkışması ıı:-<-rçekten I 
hepıı_ini selamladı v" mutasar • ı ibrete değer bir tecerudit. 1 

nllıba doğru yürüdil. Biz burada daha ev sahibi 

1çinde yaşadığımız heyecanh 
günlerin dtınüın noktasını( At-1 
l:uıtik meydıuı ll!luh.ırebesi) tel-

1 
kil ediyor. 

yaile ntıtice1eneıı uisbeten küçük 1 
diyebileceğimiııı çarpışma bile I 
Akdeni:ı ii7.el'indek.i ltaıyan idJ>.. \ 
alarmı iflil.sa silrükledi.. Demek 
oluyor iti saffılıarp zıdılıial'lnm 
büyük mikyasta igtirik ettikleri 
bir dena harbi yiir,de dokıwı do
kuz bir hülciim ve bir Detice do-

Şu halde bu meydan ınuhare
besi hangi larvvetler arasında 
ya.pılııcaktır ! Suali gıJıinleri tıl'
mal.v. 

Talatın ya.ıı.uıa ;:!.rdiği vakit henllz berhayat ve ayııl:ta ilten 
? artık tam!Ullile keudi umuru evin eşyasını taksime kalkışruı 
ıdarcsine ait Uılere dalını.• bulu- saygısız mira.sc;ılann bu pata • 
n\lyordu. Markiyi kat'ŞlSllıda gö- vatsızlığı hangi haklara dava· ' 
runce: nanı.it göze aldırdıklarını tetkik 

Büyük Britanya. Ba§vekili bay 
Çörçıı bile Balkan hadiselerin
den bahsederken (Atlantik mey
dan mwıarebeslnin yaı\ında Bal
kan yaıımadap1nın .sahne oldu
ğu kanh Veka.yi ancak tiı.li bir 
ehemmiyeti haiz olahilir. Mesele 
Atlantilı: meydan muharebesini 
kazanmakta ve bu harbi. mut.la· 
k& kaıanaca ğız.) dedi. 

ğurur. 
Acaba (Atla.ırtik meydan mu

hıı.rebesi) lk.i taratın z:ı.rhlı, mu· 
hafazalı ve allr'atli kunetlerinin 
iştirak edeceği korkunç bir top 
ve torpido dllellOSl teklinde mi 
tecelli ediyor? 

\At!antik meydan muharebe
si) imni altında ıı.nılruı sessiz, 

1 
korkunç takat o nisbette de 
amansız ve tahripkSı· harp, ~ 
man deniZ:lltı gemilerinin tay -
yarelerinin ve korsan kruvazör
lerinin elele vererek İngiliz iaşe 

1 
ve nakliye gemileri k.a!ilel~rine 
karşı hep birden ve göz açtırma- 1 dan harekete geçmeleridir ciim
lesile hWAsa edilebilir. 

Bütiln ömrilnü halka vereıı 
l'e biltün ömrftnce halk tarafın. 
dan AlkJ'1anan bir sanatklr içiıı 
ne hazin bir llnbet ! ve bir moo
moanın onnn ııon günlerini "da• 
ha u ııefilee, , yaşı~3Sin1 
temiıı İÇiıı ~ği ulfivvil C&

n.ap, bu dekor içinde ne kadar 
hüzıtn verici bir mahiyet il<t.1-
HP ediyor. 

- Teşekkür ederinı bay kon- edecclc değiliz. Tebru ilz ettirmek 
soloa! dedi. Siz sözünüzde dur- iste<liğimlz nokta sa~ece Ba!- I 
d.unuz. Ben de şimdi vadettiğiın l:anlann ı:")"r<:ekten tekin bir yer 
~~aret.e gidece('im. Ancak v:Uı.ıt olmadıPı ve buraya ayak oo ·-ın 
o..;ıe ol~u. Eğer i'ltel'Serıu öğltı yabancıların ergeç aralannda 
Yenteğinı de bert.:ıcr yiyelim de ~rtlak gırt.lal!'a gP!nıci'e m:ılı-
ondan sonra giderim. lrllm b1'lmıduklandır. · J 

Gazetelerin, ajana teıgratııa
meleriııiJı ve gazete makaleleri
nin bol bol bahsettikleri bu (At
lantilı: meydan muharebesi) a
caba nas:!, ne çeşit bir harptir? 
Koca bir Okyanusun sahne ~ 
Jdl ettiği bu meydan muharebe
sinin diğer deniz harplerinden 
ne farla vardır? Mesel& Ma.n§ 
lranahnda, Akdenizde ilci düş _ 

Bu suale derhal meoft bir 
cevap vereceğiz ve diyeceğis ki: 

- Hayır, A.tlantik meydan 
muha.rebeiıiııde deııizlenı Mkhn 
dalgalara fermanferma lngijj; 
deniz ku..-vetıeri karplarında 
düşman zırblılarmı, kruvazöı'le

rini asla bulamıyacalı:lardır. 1 

Havadan ve denizden 
Büyil.k Brit&nya A.da.lıın yiy&o 

ceği, içeceği de dahil olduğu hal
de her nevi ihtiyaçlarını ve sar 
nııyiine ml'ktaıi iptidai madde
leri hariçten gctireıı bir ülkedir . . 
Binııenaleylı İngiliz adalarına 
ardı, arası kesllmiyen katileler 1 

halinde erzak, iptidai ...... .vı... 
haqı m•>·enıesi vesaire taşıyan 
sayısız şileplerin na.ldiyelerin. 
her cins ve nevi vapurların SJ!!1· ı 
rüııeferine mA.ııi nlmak, ~ 
adalannı ve İngilizJ. aç bll'alı:
mak, malzemeden ve veaaitten 
mahrum bir hale getirmek de
mektir. 

Dllnyanın dl~ taraflannda 
da böyle olup olmadığını bilmi
yonım. Jl'akat bime san'atkar
lann hemen hemen daima lkı
bctlcri b6y1e feUUtetll oluyr>r. 
hiınlerlni b:ırada ya.mıık iste -
medlğtm için bir çok tanmml.9 
bymetll rceıııı.ııı. a!ttllr, musild
llİ!l!IB Vo) mııJıarrir tanıyonmı iti 
bunlar lhtiyarladıld:m, arUk 
iyi veyahut lıiç ~lıfamamağa 
~dıldan devirde derlıal l"1 

de.""in sefaletle ltarıplaıııyorlar. 

Ve hayatlan hazin bir şıelı:ilde 
sona eriyor. 

~larlti Fa.rantı bu F.amim.iyete Alalmlt1an" bu huı:um gllı<-
ve iruıanl barek.c•e karşı kendi termeleri ta.bit olan ihtivata ra!f 
garıunazbğını düşünerek fena . ınen arlık ıı.nlasılmıııhr ki Yu
~alde Uztili\yor, fena halde eri- · ı?O!\lıwvadan almacnk pe.ylar 
!ip hiizlilüym'dıı Bll!lun için lıakkındıı. İtalyıınlar!<ırla Ma- . 
bırdenbire cevap ~edl Yal- ı carlar arasında bir anla«ama • I 
ruz: ı ma>.lık baı:ı -""1:enniııtir. Ruman m;:,~ da~:,=)=~ 

- ~dilik &eelesi yok Ta!lt yalılarla Bulı:arla,.,n ıla yine 
~ey! Ne zaman olea., n '! zıuna.n nıtv meseı-;~~en dolavı blrhir- ) 
1"terseni:& o vakit olsun.. ı .. rinin gırth k1an"" ll!n"l..,,P '•n 

da tll"k mnbt .. m,.1dlr. H~e Bı>r-
Diyebilmiftl. hl<at Taif.tın Ilnrn h-.h•affilfi ),fakı><fon)"l ml'h 

ne gözünden, M de kulağından tarivPtt tahıtl<:kulı: edPr~e 0 za
kaçmıyan bu ezgin hareketlerle; 1ll!ll' B:tTh-<uıla'"ln &r7'P.~e<>~\ mlln 
ka~am· 1dı cevap derhal içine bir zıın v~Tillmeğe dPğ~r bir hal 

man dmlz kuvveti anısında. c&
reyan eden bir çarpışma. mey
dan muharebesi olmuyor da 
Atlıuıtfk Okyanusu gıöi daniZ • 
~ b.lkhııi bir Devlet be.hriyesl
nm, fennanferma bulunduğw. 
ı:mll • ummanında cereyan e
den ııinııi bir boğuşmaya niçin ve 
neden bir (Meydan mubarcbe-
111) denillyor? 

ra fanı muhal olarak Alman ve , 
ttaıyan deniz kuvvetlerinin he}'ll I 
tl mecmllMI bir araya ı:eJse bl
le bu ıııUııterelı: ve milttehlt 1 

kuvvetin AHu Okyaımeuna açı
lıp ds fng1Jb deıılz kuvetlerile 
boy öl~ cesaret edebil
melerine milyonda btr ihtimal 
yoktur ..,. elpmn ÇPıı!ıi!, deubı 
harplerm.19 loymeti ııe derece 
yillaıek olıwa olsun tek nhidin 

ı,ıtlphe dilşilrmi.lştf1. kes'-le<"~kttr. Aııia okııyucuJa.nım..a bıı BU. =. g" !mu venneğe c;alı:ıa-

Her h9.ngt nmıt bir dairede 
nride ve ııadi.re defterlerini tut
malı: ıruretila eemiyete himıet 
eden bir wtandq yirmi, yirmi 
be!J sene çıı~ aoma bir 
tekaildiyeye halt lı:ımıınyor da, 
beDd de kırk, Jıırk ~ - mM 
dtılJe hayatını M!Dyete veren, 
yaşadığı de'rri tarihe mal eden 
muharrir, r E JJ m ve mllziııyen 
dimağı.nlll ışıklan Drardııh za
man niçin &alet ve fe!lkete 
m&hkilm olu:ror ! On1111 cemiye
te hizmeti alıöıtlndıe.n d'&ha mı 
az! Bi111ı:is ljOlı: daha fazla. 

. - Hayır hayır "ye revap ver- Ô""'1tnh in!'Dllrat"rlu~nlll\ 
di. Mademki alt: vadinirl yaptı- R•""P.ı;e.~ tof'rl"!lltlıt"' d:ı nav!a
nız. Şimdi Bira lımde. Muhalı: • sıhri."" ayni hal vaki cılmanwt 
kalı: Emin beyi gidip göreceğim. mı idi? 

lı,te (Atlantik me~ muha
rebesi) nln esa.Bl budur. Düşmaıa j 
lııg;Uereye yiyecek taşıyan m»
zeıne taşıyan, harp bıçhimtı ta-

1 

§!Yan nakliye gemilerini. ııefaill 
kafilelerini her ne pahMlll• <>
hırsa olsun lmh:l etmek i8t1ye. 
cektlr. ln,,<>ilia deniz lruY?etler1 
de anavatana nımnanlu aşn 1 
iklim ve ülkelerden gıda ve • I 
Wı taşıyan bu gemi ve ka.filo. 
leri behemehal himaye ve mu
hafaza edecek, onlarm sağ sa· 
Jim bir İngilla limanına ulaşıp I 
hAmulelerinJ çıkaralıümelcrlnl · 
temin ede<>ektlr. ı 

Esaslı bir nokta 
~'t~ııtı= ha8 ta mı, ı1e-, __ ._.A ........... c..., • ..,.s..,.A ... R_A..;.ç""o,..,ô;..,L~u ..... 

Farantı g& yrl lhti.yari ağzın - y 
Aşağı. yukan büyük mik 

taki her dmıiz harbi kat'! .: 
celer dcğunııuştur: (Trafr.lgar) 
da Fı..- dentrelliği tarihe ka-
1'111D11. '(Çıışim&) sulan Çarlık 
Rusya denis lruvvr:tıerlniıı. me
san obmll. (l'alkland) harbi 
Abna., lınnzllr muharebesinin 

tiç vahide bqı hurdaMI olma-ı 
dan d&t's 'ı• lmkin yoktur. 
Hele f~ elde halnndura.ıı 
taraf 1ııgilider gibi mitli bir ızQ. 
rar dolayJlüe aııadan doğma gtı
ııılci bir mlDet olııra... <!Qa lı:~nverdl: eni tayı• nler 

- Hasta mı? -· Bfllkis tıır-p Harplel'9 benzemiyen 
bir deniz harbi 

gıbi •.apıuıağlam. Her zamankin· Ankara, - ı 1 (B'll9Ulll) - Tica-
<len de daha ~ ve daha lwv- ret otiııi Umum Miidürl"""' 
vew. -~ 

'r:ı.I Bafmuavinlifine Ne9york tıc.. Hayır, İııgOls :s.petiliniıı 
nmtlak& kann•ıya amıettjği ve 
bebemeha1 cı. k•umct'11'• eöy .. 
kdiğl (.A.tlueik ıııe,dan mııha
nıı-1) pown. hattı teekil ederek 
birbiri petl ara dunuınlara w 
barut ~ blhllmA!lt 

tı ~ ~~etı. J'arantiye bak ret ateşesi lıllllaffer; ikiııd mu-

- N~ haber aldınuı, avinliğine Aptullah Mecik; Pet-

utulüne tUıit olmuştur. M:fJ&ell 
daha ~ ıq içinde Yunan su
lannd& Ingills ve İtıdyan denls 
laıvwtlmt aruı.nda wlrubulaa 
'ft iiç ltai)'Ul ağır knrvazörtı. 
daha bir bt hafif teknenin D-

- Hie khnaeden · · rol Unıum Müdür muavinliğine 
Lu :- Nereden blliyorsıınuf ya Petrol Şlrlı:eti MUdl1rll Sedat İşte (Atıantik meydaıl muJıa,. 

Büyült halrsı.Jığın bir in ev• 
vel dbeltilnı.e.slni tıemenni ed&
Jbn. i 

MURAD SERTOCL U outün bınılan.. · Kootoğlu tayin edilm.itlerdir. Boıtu aavfa 6 .aı- ı dl<) 
- Şimdi or&daıı, geliyot'Ull. m 
Talatın hayroa gittikçe artı. ,,. 

Y\'.>l'du • 1 
- Kim.. Siz mi• 
- Evet ben. . .Bi;;:.. Kıımaa- 1 

~~liman V6 büttın nı&iyet 1 

_ Taıat lıeğ1n b~ . 
agzına gol_,...., ~'- beyilreği kit __... . ..,...... yl tev-

edildi zannına ~rek ııon 
~ ~ -.. uabtyetı. 
H • üzere bulunuyonuı. 

atta doğnısunu ııöylemek !A _ 
zun. gelirse o· ....._'- ı......-. te kit . ' .-.uıı ~:t w. v-
~esi h&diu•inden :.lyade 

bıı ışın kendisine aorıwııadaıı 
yapılmasınılan, bir ÇOcuk gibi ,,_ 
vutuıın;asm.dan, nihayet nnm 1 

?<'Ye zıyaret haberi ""ndertilip 
'b~v.·-··-•-- di ı;v 
~~--.. ::e cevap alın-
kcndi kaonradil ~ atlatı!D.rıık ı 

en erme baskın ya 
m.alanndan dola vı "-"'.. hidpd . o.ızwup . 
ıJ; ellll'-releri duyuyordu. Bunu 

tzzetlnefis meselesi yapmak, 
bwıclan sonra onlara kendi de
ğıır ve kıymetini g&stermek için 
and içiyordu kendi kendin . 

Talatın - . e . 
k.o ıçınde bu hercümerç 

P:>.rken Faranti de zeki na
zarlarile onu tetltik ed k bu .. . . ere 
u;ın ıçın kavn•-a.yı sezı' . I b ' • ._,... yor gı-
ır~· Anca.Jı: OUllJI. teli\kkiai ve 

~Wlüncesi daha başkaydı. Mark! 
a!atı.n kendilerine lwıdığını ru. 

ı;otmekl~ berah"r daha ziyade E- 1 

mın beyın teviufine dai bir eele . r me-
b ml .,eçıp geçmediı;t merakma 
aB ediyordu bu heyecanı 

unun için : · 1 
- Fakat tlzülme · -

00.tum 1 dedi Sad ymız azb · · ece Emin be-
ye lıir ihtarda bulunmak ~ 
bu zıyaret; yaptık. 

- Ne gibi ihtar. 1 
-. Yinni dört saat zarfında 

telıı; terketmes; içia. 
>--- Ne cevap verdi! .. 

ııetl Bizi. öyle bir 86petleyi~ ıı&
k .ed.i ki .. Deyme gitsin. N .. za. 

eti mli••.ad~ etse ve elinden 
gdöelse hepunızi bir mükemmel 

Vecekti de. 

du F Böyle y:ı.psa yine İyi olur-1 
· akat ben daha fenasından 

korkuyordum. Bereket ki .. ta-
rafına tesadüf etmiş. ıyı 

- Ne yapardı ki.. 
rab~:inizi evile birlikte ~ 

.... ·'lı -... •./'-
~- ... . ... . 

Bunun IU.eriııe amiral - • lılırg ismiDdclri AJmaı:ı hafif 

(Sturdee) nin talimatı d&- D u N YA H A R 1 kruvazörü Ba..'tık dmjgjnde bat-rakap mühim. lllll"ette tek- mı,tı. Bu 1'Ml•edeıı bir kaç 
rv tadil edildi v. muharebe saat sonra bir Almaıı küçük 
~lerinia tnıPıtere sııı. zabitinin cesedi Ro.slal' tara • 
nnda çok lhmı. olma&ına raj- fından ıWıisAen çıkıınJmıııtır. 
men icap &derse bunlarla mu - Küçük zabitlıt koll.annda ve 
harebeye girişınelı: sali.hiyeti r 1 c'IPl\ııd') bir ,eyler vardı. Buıı 
verildi. <13 k1nnnuevveı, saat ( Y E N İ S A B A H ) lN B 0 Y 0 K S 1 Y A S l T E F R İ • ;\ S 1 1ar Alman bahrtyMmıı §ffre _ 
._45). Bundan dl!ırt sa.at eonra .leriııi ve iııaret.lerinl ihtiva e-

ffl~==::~ Atıantik Meydan Muharebesi ~d;~=.:A$ 
yil bulunduğu. ııcreıuu.nce, kN- . • • niln haritaları vardı. 
vv.örün ~ddetıe talcip edilmesi (P,?llta ~as) ~ kUl}un uır Yazan . Denızalb barbı ve 6 eylô.lde Rua eteeerıavah 
ve bitaraf Umana Utica81na tuğu da cörillm~til. ~ kbu-~ ~ d . • • b beni ziyarete geldi ve Petrog -
meydan. verilmeden batı.nlmasl nuevvelde, M:~ıt;i ~ebıre geç- ç .. · ı enız ıstılı arat raddan aldığı m-jd& elde &-

baklwıda teyide emir verildL miş olan (İnfılksibil) kruvaza- v orçı . . dilen bu milhim veaailıin haber 
Amiral (Sturdee) zaten böyle rtt gerb9 dönüp ~ (Stlld.- • SerVISI verildiğini söyledi.. Rus ataşe-

bir talimat geleceğine muntazır dart) ı (Dresden) ın ıı.Jbayet 
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navalı , şimdi Rus aıniralllğinin 
idi (nr-Jen) in (Ponta Att; bula.mu tahaırlsile iştigale Alman gizli işaretlerini bıı şifre ve learet kiatplan ea-
nas) da olduğu haberi oııa 13 terkcdenk lngilterenin yalımı& yesinde AJmaıı bahri,_;nin 
ki.nunuevvel saat 3.00 de va- tuttu. muş olaıı l.lıi muharebe knıva.. ihtiva eden kitabı nasıl mesajlannı, şifre ile nrdlği 
sıl olmu.,tu. Bu haber otuz al- (Folldmdes) muharebesi na. ırörilnil zedelendirnıeksizin mü- elde ettik? :işaretleri çözmeye muktedir 
tı saatlikti ve amiral kömür mile yad olunan muharebeler him bir düşman kuvvetini im • B' . istlbb&rat se . . . . olduğunu illve etti. Ruslar müt 
almak ve muharebenin hasara- ve talı:ipler ııilsileei işte ve bıı hada gösterdiği meharet de ça- bil~ünyaca hııklı ~r iti= tefik devi~~ ~ri~ 
tını tam' .......... ,. gu1 1 ve<;lı.ile nilıayet bulmu.,tu. Am.i- yanı takdir idi. '-·-•en t--"izlerın b· ..... ~-

ır e..........., mes o up . n Mezkfir ild muharebe kruva.. ve şöhreti vardır. Biz bu sayede !ara.,_ b'-"lShu 'talara . .:.::: • ....,-1 
elde hazır yalnız (Bristol) se- :ltlpF~_!S~)~ı;:un~A zöriintin bü""'" donanmadan 1914 harbinde -düşmanın mnk- ve u an . v ...... t? ; 
tlnesi vardı ve iki saat içinde .....,.. """' ..,. :1- sad ve niyetlerine lıiç bir dev _ ~ası lıiz:ım ge!diği kanaa uı. 
bu gemi denize çıktı. ı:ı.30 da kömür 'ft levazım gemisinden aynlmasında ehemmiyetli mAh letin nUfuz edemiyeceği dere _ ~ar ettiler:.Eger Alexandrova 
dahi (İnfilkııibil) ile (Glascow) bip kruvazör ve bir 'i<ömür ge- zın-lar, hatta telılikeiı>..r vardı; cc.'<ie vA.kıf oluyorduk. Bu sa - bır vap~_gonderecek olursak 
hareket ettiler. Fırka (İnf"ılk· rnım:~._~~nğaalemyuhvaftııfgil~klz ouı-_ Fakat bahriye nezareti selim ve yede deniz ve'-·- erkanı· ,.,___ bu_ vesa. ıkı lılmll o_lan Rus za.-
sibil) süvarisi kaptan (Filım' or) ~...._ .,,,,,..., metin bir muhakeme neticesin- ,.....,. """"' bitlen bw-'-- t--'lte-ve .. A•ı ,__,__, · de bunlan göze alıp tam vakti biyeleriıni.zin tahminleri, dost - ~·••.n uq;• ·~., ,..... -
un kumandasında bulunuyor _ su! ve an'anet uauc•Ye&ıne gö- lanrnızın hayranlığı, düşman • ~ermış. 
du. Daha ııonra amiral (Stüd- re muzafferiyet tam ve kimli 18.zınunda düşmana karşı kahir lanmn.ın ye'Sİ arasında- tabak- Hıç ~akit ~~eden ~a. -
dıırt) da (Karnarovn) ve (Korn addohmamazdı. Kurtulıuı tek - bir faildyet vlicude getirmeğe kuk ed' rd punı gonderdik ve ıtkteşnnın 
Vol) ile (Patagonya) sahilini nelerden biri bir hafif kruvazlllo muvaffak olmuştu. (Fa.lkland) Deni Y? ı·~İıe t . . . aoııl.anna d~ bir akşam sa- .,, 
aramağa gönderildi. Ertesi sa- olduğundan 0 ııulann İngiliz da İngHi>ı filosunun Alınan fi - bilh :ı: .. •s 1

ef. temra ~tm.ın dık müttefililerimizin ellerin· • 
bah, bahriye nezaretinin tali - sefaini tilccariyesi için henüz loeıına tes:ı.dfifü ınesud bir eseri ti ~~çu-~} 1 

d a, "~ e ~ den bu paha biçilmez vesika -
matı mucibince, (Kent) ile serbestisi iade o!nnma:mııı de _ talih addolıınabilir. Fakat bu 1ru" u· .,.,.. sonafi ebz:ecetJ~1.: lan 5.idık. Kitap ve haritalar 
(Orama) (Prinçiteı Fredrih) i mesud talih ve teadüf de .. vve 1 ve. n - z ır ..., denizde biraz rolmuştu. 
aramak üzere Amerika "'•rp mekti. Fakat Fon (Speel filo - vucude getirmışlercll_ . Hemen • •-·- telsizlerini 

.,,. rtadan k J'---sı da ter (Nel.son) uıı "hıç' bir rüzg§.rı Al 1 d h·-'-•..... ~· 
sahiline hareket ettiler. Amiral sunun ° a """" - kaybetmemek., kaidei zerrinine . mıın ann eruz ~-.,....w.ua zaptetmek ve mesajları . şifre -
(Sturdee) de derakap ilti muha- tibatı ııevkulceyşiyeyi o dere - aıt mal~a.t başlıca üç :nem • leri c;özmek üzere bir teskil§t 
rebe knıvazörile İngiltereye oe işkll ve iz'aç eden i.nı!li or- riayet sayesinde elde edilmiş - badan e11;ffiıze geç•J.'.?'-du: . vilcııde gatinilk. tşin baıµna 
avdetinin vaziyeti umumiyeye tadnn lı:aldırm~. El.lıasıl bu ti. Elhasıl ha.rekAtı bahriyeyi 1 - Bıtaraf ve ~uş~~ -bil- Sir Evingi getirdik. 
nazaran münasip olacagı" nı dll- muvafalkiyet Alma.nlann da tanzim etmiş olanlar, kendi hassa Alınany-ddakı- gızlı me - Bu zatın, gerek lııtihbare.t 
- dll 2 kudreti bahriyelerine hiç bir murlarımı:ı;ın raporları şun · 9 kılnunııevvele kadar kabul eyledikleri veçhile iyi bir . ' işinde gerek diğer S'lhalarda 
(İnfilksibi!) de arkasından ha- sevkulceyşi muzafferiyet idi. suretle halel gelmeksizin bu ka • 2 - Denııaltılanmızın ken - amiralliğe ettiği himıelter pek 
reket edecekti. Binaenaleyh 16 İngills kuvveti Alman kuvve _ dar mühim bir muvaffakiyeti diler1ni büyük tehlikelere ma- büyüktür. Kurulması !Azım g~ 
kaınmuevvelde yola çıktı. Er _ tine lı:ıyaa kabul etmez derece- kazanmağa tamamik kesbi is · ruz bırakara.k Heligoland a.- len istihbnrat scnisi çok mug
teııi gllnll de bahriye ne..aretin de fallı: bıılıınduğundan (Faik- tihkak etmiş idiler. Muzafferi- çıklannda yaptı.klan taraıısud- !Alı: bir lştL 
den kat1 bir emir geldi ki , Buıı land) mubrebesi öyle parlak yeti vA.kıarun tevlid ettiği neti- !ar. . Almanlar neden sonra 
da muharebe kruvıı.zörlennin ceye gelince: Dört aydan biraz 3 - Alman telsız telgraflan 
derakap İngiltereye avdetleri bir tlblye muzafferiyeti addo - fazla müddet zarfınrla dış de . hak~nda yaptığımız husu.si farkında oldular 
ve esnayi rahda fSenvensan) a hmam•"'ı. Fakat nmiral (Stur nizlerin hakimiyeti İngiltere tetltıkler .. 
uğrnyıp mllhlnunatını al - dee) nln büyük donanmadan tarafından elde edilmişti ve :ı.r- Bu telsiz telgraftan cıömıek FUhak~~ şifre bir mesajın 
maııı ve (D\"e8den) in takibi tefrik edilmiş ve kuvvei har - tık İngiliz bahriyeainin bütün hususunda uzun müdrlet bir şam çözillmesı ıçln lizım olan un-
amiral f~tllddart) a bırakıl - biyele.-1 haleldar olmadan yine kuvveti uıl harp ııahncsine tah bize ~ok yar.:!> rı etti : ııurlardan yalnıa bi tane=!idir. 
ma.q;ı bi!diriliyo!"dıı. Bu esnada donanmaya iadesi lizım bulım- ala edileblliıW.. Eyl(U l!lH bıı.>;.ı!lda Magde- ( A.rkııal VGI') 
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( üsabalcamız 
haltkında 

Reoıimll bahar m" bcka
mwn aon parç:ıaıw. evvel
ce ~ek nıama ermiş 
bult.ınnııı.ktadu-. !' imıll eliniz
de bulıman 40 ı yı yanya
na getire~ck hey:rtı umumi -
yesinde;ı. tek bir re;ıim '\o-ÜCU· 

de mi=ck ve bıınu n san 
" sonuna kadar gıuı:eU!miz 

"müsabaka ıncınurlut,u., ad
resine göadercc :Z. Bu -
nu doğru olıırak yap~ ·~n 
500 okuyucum za '!tesin: ı:v
\'cke n •rettiirimlz J'Jyı:nPtli 
hcdiyclcri takdlm ed:.-cefiz. 

-1~5 
h.!ıv lı; tc cır ole -

-

r 
-s B HTA ... 

s BAHA 
T 

A 
çırp.da sıyırıp kurta!nıştı. " .ı
''e!l tam /fı'Y: ıi dakikayı bulmuş-
tu. 1 

Bu, yirmi d:ıki'- !ık ı; - o 
derece s ri, o ılcrecc co•c oyun
lu c.lın·.ıştu l:• !lki iki pchlin • .ıı 
e:ı.at!crc gür€< il vrır:UŞ hı de 
idiler. 

;.:ona, Adalıyı ı.ı ı bir ~a.praz:ı 
toph:mıı.k i»ti) onlu. muvaffıık 
oldu, bir biçir.ıine getire."clt A· 
dalıya çapraza girdi. 

Adalı Halil, çaprazdan sıyrıl
mı.I• i3tedi. F~.ıc:ıt muvaffaL. ola
madan uçup gidiyordu. Adalı o 
<lcre;:e yollandı kı, aıtık mey • 
d:ı.ncta yer ka:mamıştı. ScyJci· 
lerlı: iç ·ne vurdu. 

N • rr ler. pehliwnlv çarp!P 
yt''ıik .:r.esinler diye ayagn 
kalkıp alelacele yer ıı.~ı;ı.ol'oar
dı. 

Da. üş.,efa',.ayı 1-0 y 

Dlln Fenerh2hçc st:ıilında yn
pıl l a.ııbul li8eısi Epor bay-
ramı w. bir intizaınla bış:ırıl
dı. Kabıınk hlr atlet kiitk."Sinln 
i~'!'U.: ettiği müsıbakaJardan 
iyi dereceler nlındı. Mils.".bakala
ra sa.at 2.~o da ba ıl.andi. 

Mı>r:ısimi mütea' ip h:tr, kctle
ı'e gcçilJ.i. 

ltan Fener çeye kadaı
koşu, F'eııerb:ı Ç(Xlen Moda.ya 

alıa g~iş, Iod.ıdan p il,: -
letle st:ıda döuilş vn Ur tur a
r .ıyı döndükten aol'.n niha~ et
i "" ızci yan§ında: 

1 - Urhan 11.5.:!7 
2 - 8ahri. 
3 - BJ!ent, 
100 metre : 
1 - Or= 12 ıınnıye. 

f 

1 

ş sene 
i inde 

<Sa; b.roıfı 1 iner eayf.adal 
mctıcııu. "yım 12 yi bulmw'ur.

1 IJ,ınlıı: ın içınd • ya.l"m i tikifili-

• • 
n 1ıip n J,'rıı sa dahil <'.e- U a lı lar, bu güze -~·m odayı ...ııd S va ı: Avıırtııry0 , La-.,. • 1 

w t ıı, Çcko 'r>vclı:ya, Arna
" -, Po'' n_ DanLJa. ·ka, 

..lM , ho1!azıci , Eelçi!ra, hu-
rı.: ya., Bul~ari~ı..an, Yugoı:lav .. 
ya.. 

B • nn nü·\ıs'lım (y:.lııı;, ild 
mu er u •letinıu elin~ geçen 
nUfın:l.ırın yekil.nu) J 25 mily=u 
bulm :.1:ac1ı,·. 

Alına,.,ya •1e tl!!.lya ' ş Pxl"e 
cı.: ve, m!.lı..-t:ı.kil 0lan \"O ~imdi gt
ne ist, tlılli-: 1c:ıvu-;::wı H:ıb~

tı.- .:Ja . !l!) lır lamı\1lı . Habc:Jiı: · 
tan x!i a• Ja İt.alyr .• ı t~ al:· 
kili 'l al nıı girmi i!!; kurban

e. . N' •usu r:ı bir milyon o-
la Ha · c:tan hem ilk kurban-

n idi, hc..'11 ıie e1larindcn ilk 
k 'an dcv'et olr."uı;t >r. Sonra 
7 'lisan 1939 da A!'ll:ı•:utlulı: 
1talyıın iı-:;ali.re gi."'Cli. 

e 1933 ııenccri J.for nın on 
ilı:l cı günU iı;.S"Dl ·m imhaya IÇ
n t"I A!ma.-ıya tara;m:::.ıı.n A
Vl.!sturya 21~ıı!n<lan 1939 mar-ı 
~ on brt inci günü Çckoslo-

1 vrJ;ya ortadan ka'<lırılmıştır. 

1 
0:ı<hıı 00!' ra 1939 eyllılümlc 
Jıa.~p i' 'i .. dı ve 3lra ,..o· nyaya 
!'.eldi. Bu 3:5 milyon LÜ. Jsa sa-ı' 
1 ~p memleketin 20 ır.Uyouu Al
manya, 15 aıi'vonu da So\'J d 
Rus-ia.ya d.işt.i. i 

1 c !) yılında Alm&n:va, Dani
ıwırk:ı.nın, Norvec:i n, Hollruıdo 
v Cıiçikaııın hıtiklallııe eı at· 
m , Fraıuıa.yı yau mü.sta.ldl 1.ıirl 
hale gelinniştir. 

Bu ~ne Yugoolav-;a ayni w-
1 ~te ..ığruyor. 

L'ti ınL"v-cr devletlırln kendi 
nüf <-lırını da lıesııba katarsak 
Ol'ların yahız İngilterenin yarı 
rıiifur ~:ı. şimdi hiiı<im oldukları 
m gö 'ilrUz. F·lnt hıgiltcre yal
nız değildir. Belçika, Hollanda 
vo Fnı..'ls.'.J.nln GO rıi'yona. yakın 

1 nfifuci!e mJ.~'el:cleri, bunla.· 
nn bil~ün mem"alan İngiltere/ 
ile beraber oldı;,;fu gil:.i 130 mil
yon nilfudL Amerika bd~il< 
d~\'le; leri a t.k İngi'.t"rcye yal-, 
nız ... t' donaıur.a 1erruyor, 
bütiin emb:danm 1r ' !tereye 
a~ ı;ı n!duğaııa göl".: birleşik 

vlella.'"i lngilterc ile müttefik I 
saymak hr.talı değildir. 

Bu beş scnel'k mihv~r gayreti 
ve adrcri eatveti kolay kolay 
çöl iyccck, ile,i ~ri hareketler' 

Dnh ' 1 .. ı yaı~eaJttır. a ço.r şey er go-
re<:cğiz , Irat bu satvetin bt ~
laOğı ) sa '.'Sllması ve Hal .c-

1 ııi.struıda. 1 talya.ıı Lrnr :ııtorluğ -
nu ç'ikıncıı.i, harb;n somı~u bek 
lcmcdiğin:ıü bir zamanda idrak 
c~m('miz . ınkiin o:uuğlll41 da 
glfateriyor. 

Be!ı~ ı SAFA 
~,. ,,1'\A.,i'V'V'V''/'V'Y 

1 

Gençay ailesini ı ' 
te~ckkOrü 

ld,.lar,fakat, o arahi s • 
i 

Geçen gi.in bir sabık Bob - slil 
ban.ı. rlert Y~ Jı. 

"'obı Bob - stıl, eliyorum, 
çünltlı •.rtık mt r i!:: rnez, Lob
ıt...illikt.:n g'Ci1nıi,_,, n lıulıran
lı balo<-tcn şıfay:ıp ol u:;, talil 
hale nvd~'l ctmi .ti. li':: ·;ıt, hi\12, 
i..;indc, o 11denıı ... ·r" in talıas •. Ur..l 
parlanıak, alevle;. , istiGa -

1 
dında ... 

Dana, ilnümüzclen g~ . ik-' 
dirh rn r ·rı:,lt gi 2mls 1 
gen b · r bayanı ı;öııtercrek: 

- B k .. dedi. Si.,;ln lı mcıııı. 
hep t. ınq 

fo lı. itediği.ni birden bi-
re ka. Tl '~· '' cdt't-c~ 
ıtiyo ... ,, <lcr gibi yüzwıe 
baktım, ilavı> etti: 

- Şu bayanın ayal<kabılırmı 
görUyo mıınunuz? 1 

- E\ ..:t1 ~~örüyorur.ı -
-- Ciiztlirlizc bir garabet ça.rp-

ntı) or mu? 
? 

dınlzr.ı RS yok, onb.t'a ses c;ı -
kt.ı aır. o~..... T ı üı b:r .,ey 

1 

bli 
T mmr.:tleı btJ.unn.u d : bir 

'"ılılxqı,, yilre;i"l yanık satni< l: <J

stile ·yıe bir c.evap ro . 
- Neden !er;-.ıd cdcr:ıin d ·-

um? "K;, ~ .. dır onlıır Ka-
dt-ı ,, .>U kelL-ncnın i~ de 
her ycy vardır: 

Ta.biatin bütün ltleri, şc -
killeri, scııleri, ahe::ı!dcri, mua•11 
ını.ı.lruı, g:rribelcri, sayın:: !:la lııt
Mez er §eyi, her şeyi onun 
için ooch hlç bir şey y»'rga;ı -
m:ı.z. - Ilcr Ş:!"f ho<ı ı-:ör:tl Ur ve 
hos Ri\rü'ilr . Illilils:ı, hiç bir 
mıİ:ı.~ ö'~üye sığm:ı;y:ı.n "ka

- lskaJ'Tl. !erin altına baksa- dm,. ın '•stn,, i olm:ır. ki "bob,, u, 
aıı .. Dürt }Ju-rnalt k:ı.lınlı -ı "top,. u ol"un . 

1,md ! Sev-güi.Ri eli d<:n :ı.lı!!mış bi 
-. Ha .. Eve17 .. Bu senenin is-I A 0ık gıbi f<'T}'ıı.tl ecen~~· ·k hob-

k d stile cenben ''kaılıl',. ın fclsefe- ı arpın mo a:ıı ıc;ın... . . b' . L'-"' ,. __ 
-- Tıı.lıl'. bayı:.nl r lç'n - r~' sını Yt<Ptln '"'"' "a .. u.w,, ..a,..,_., 

0
: ·erse giyslıılcr!- siz g?..zete- :retlo lliiıdhıe deva.'ll eılerken lıerı 

ellerin hiı; sulna ç> ~az de-1 r!~ icta ic;iıı §ÖYl" dij;ünüyor-1 
ğil mi? .. Bay:ınlnn:n bu is.'::ırpin-1 dnm: 
!eri bob - stil de:;il de nedir? .ı\caha ye:ıi ç"mcak "halk ti-
dcdi bii'tü h ız biz pi,, k..111dııralıı.r icinde lliim sa-m ya.. n :nem 
zavnlhl:ı.rn, erkek b • ci:lrrere 'n: bob - &tili~ ' ob - ,... .. , kadın 
J;a!'Şl i i .. Ynmı:ı. lığmtz, ~öy- isltıır;&Jeri. dediği iskarpin çc
lemP.d:ğini?. le ır.~.:ıı; ncler dn ~itleri de balımacak mı? b~ · ı 
nder H:!lb' ti. bi:ıf.m ayalclra- ...tti~ htW le ·-; attmı
bilar.m' J<o ·n b• r.ayr'l yaıı bayanlanmız.ıı. ya!l!l< olar 

1 
inarpin erinin y:ırı~· ka.:ill' bi-ı doıir-!.. 
le de:'P.ldi ! F:ızl:ı ol:ır~!c bir de p "r d"" a•-

1 d 1 .,. ııııı. !ar bunu? ı;tı. panta!ont :uzun pa~ arı :ır 1 
ve kı~a. cekct.imu bir:ız bol ·:e er ~-b.. 1 J);:.'·ı>: rı 
un.-n, omuzhrımt?. bir kr.~ mili-r . nili ";ı,hli:: ••.. ıo 
ı <'tre bir yanı di1°·-.·- sacları - Dır ~ahbap,'. ~c erde: · şımnd , vr 
ıı ·~enseye ve c:ı.lrnl l;n~lanna d ~a,ı;ırıp bır F!yilcr> b:l.h· ucmı:ı. ~-,,;,. '! 
dcf,nı birıı.z urundu_ Halb · se ~- . ı· ır -. le lisi - P>v:ı;:;-~ 
nca. ederlm bit..1raf rlü$inF<.nüz.. 1. .ntm :ı .. a ı.e ~ . f'C!· r;;ır yıı 

ni d'~" haZlt'la!'ılıi';mu gö- ' t ,· ...,~ Bayıuılann şnplıaları n tutu- .. . h ~ tt' • , rn a · 
n · ~ ieka.rı:' lcrinc vanııca runcc 12 e 1

: J ~ .;, • ~-
. - I?ftiyormın aziz•m. hen IU- ·:.rın ., ., 

1 
J 

dar ne çcnit ccşıt ırOOcH~r -;ö • ıat, reverin"?. }rarn:n d~cn, 0 tlı tıl ,1 n ı . .-ı 
rUvo:-ı•z. •evlcv'l kiilab Jril,)i nn öyle Çoı-ul!I r 1:.iz&.-n fa~la fı'7'lt u_•·~·ö 
uz!ın, tul=. "Cl fesi ~bi kıpkır- meraklı_ . n-;üb~rcJ, ma-ı lcı:-ır.c ı~ı k 
mızı te)'C~i ~.r, yahnd tepesi ve hhıa.. kın tli bir gıda.<J;ı· im· .;:ib ·! .. 
arlauıı bilııblit\ln açık ta l<enar • 

· ,_,. 1 l?öyle ıııka?'lltl.ı kıZ!.rtı\J :ıı.nı.ı -- ? ! __ _ lo.n var ae>1.yip aeayıo şa,,, .. a ar .. 
Tl'rlü tiirlii, re'lk renk, sekil ı;ıe- _ca_n_ı_ı..;y_eııa_c1ı: __ h_oş_oru_'_r_._. _k_ıın_::..Y"-_-_____ __.. 
!dl roplar, m~ntolar, tnıal!'.:ırhr.. 'il 

ve .. nihayet bizim bob - stil ayak 150 {O::ıCLan ~al!'! n ~ ~! 
kabılara tıış ~tkaran islmqJinle-

11
_.. - 'il • "l~i=.ı.ı J.;u. 

re kadar ne lıoo - stil kıy•ret•er KC ıe 1 aza!illlli. • 
g~riiyu:..ız. ~iz.erk'!!tlzr nkn nakliye 'iıc~ etleıı~ 'ı~rt'il . 
boj le türlU, turlu, r nk rc:_k, • ~ • • \ • W-t<t i'l 
çcl:il ııc!rll r!ylnmiycli.:A ?.. s s, tesbı . e kh t 
7.ar~~t ;.ede;' y:ı• ~ kr,·~l~;.'n .t..nlrara 19 J :IS'.ısil - 1 Ni-1 
lıaklo o tlll .•• ı mııl fı!'.rım e- d ,,..._ · •- · · · · · 

d ~· · ~ B' •ııllı ll:U1 lUl uu•ıCl ve T! . l [· !'lBL 
r,:;ı.~" ... 0 11 mt ... .lt.Z M'\ er - ", ~ .. ..l .... 4 maıı,"'- 1. ·ır.··..,...; 
kek bob ,..111 . L ' al J.ide <UJlWU: """""' ' '"""' hJ "•w . .- "' :en c. -:·:ır e luıvı::a111nda.-ı i:ilic!elerc ruld .ı:. 
f!'yı.<rn~ wrh:;,:u'.'• Y=3 • • Jc::ek l:i'J to":Jan yulı.rı köııriir-
P.1'1.l7., suyltmeclq ız kalroadı, 1 · · n:ı.l li"' "--'lr 
hl ' b" ·l.c dihıe<H • • "·e•· t CTl!l anwı.ı ' J" llun" ,., 2 - r:tLl"!.cr. 

3 - Tuğrul. 
800 metre : t A..ıd ve =rnru-ısız u,.bne nnc-

m 12.i llO(l!lW': kederlere ıı:ırkedeı:ı ,.,_ 
filnttn.. "le aıınemiz Sıdılta Gcnç;.cy'w 

. zı ~ • : "'.1' Y~ .'" e c koo!' ini.sy'ln heyclinc. u,;~ .t 
gi.lnc ı:a ı gczıp doıa,, - ?a ır>ec d., 1• t-·· b 1 . · t L. v,ı r• ı. b tin· !md' h e " .l. .,_ ı ıı ı<:m on .,..,. , • 
~r c_t ız, J 1 

, :ıva !~r h~ 215 lmru~ ln,:t h;ı.vallı;i lsk,de· "L ,. 
ı - E :el' 2,ll ycru mel<. :> J 

relrorıı, l 
2 - :'eJıt. 1 
:; -- r.ıL>eyin. 

1 Y kwJ,, nt:'ı.ma : 
1 - G,incr 163 mektep 

koru. 

ı:c1 ı· ClL~a gH:t;U yapı.lan cerı:~ae 

ın t»lroindo l.•uhıomakt gerekse ta.. 
ıtye ctrt" k ::nl!.l 1arı.Dll:1" iştiı:;;:ık 
eJcn L.13-'"tt\Otl dos~ ail~mi.t.f.r. 

~ anl:lr1ln Arzs muh~m guze~-
niı:n t...'lvasst;.tu.r . ..ı r.U:a OOeriz. 

G ... r. ıy ailesi 

gU:ıcl_ım ıı:ıo.~ayıı c-:ı:ı P ~ı . •:ızı: · ıe·i ;r· 225 13, lırm~. Çnn::ık -
fct~dılt!rrı, hC'<'e,.,u;ıcn. ,<h ~ı-1 1r ı ~ tr:.-;a!ii'.l ~"l5 k-.ı ; Ay-\ an•ıı lll::ı' 

1 yinıp kmı.'l'lıyorlıır. Kimro dej _ lı' •-·. ., • _ ,. ~,,. ı 
52'Cİ!li ç;ık~ ~.,..,.,..ı;,ror. Hepiniz ~_u~ • 'o. ~': uruır r');._ ı, ... r::_mıl .t.ı. ı.J, 1 
ynrsl'nı.:z: o :ı.ıay eJu e-' biti _ Knr~a rııın ";,,.Fc~ _. A_nt:ıJ
reMe-liği, iz, "' bı, aldıi{ımz ye 275, FI~ ~ ; ,'" !!r ı v rr ·'· 
ı:: ıb - ııtn I·uruaraı.u-, buı;ii::ı ~~ d~r:ı:ın. ı~m 3 () -un·mı~ ~ . o 
butl!ıı 1.~tlm 'Hl<ıt."1)inl ·~tw ,. ıill 9rü ><;<., ,b·ı 1'1yn 1 . 

2 - fclim 156,50. 
l - ... ~cocl~ lfiU,.>O. 
Cmt : 

ıYaz:a ı .. n, •;itrinlerini s!: :!lıyo~ ... :ı:..-ı.:_ı yapılac~. ·+..- l . ) nrt.a-

1 
... ,, .. ,,.../",, .. ,,v,,'tJVV'V .. ./VV'V'V'\,/'VV'•~ b • • .... • r1 c it •• re l b..:. nav-

~ Bu ~P•'_ ı ~c rıv:ı:_• t gtiı;t.eı·~n rn ru. ,, '.lC :tir. 1 
~ıı.a ( n. •ye" bayan..!l.!" L "ide ~oı~alıyor. So 

ı - E:em!:l 56, 73. 
2 - !.i ~n ·":G,75. 
3 - Nihat 36,95. 
200 =lalı : 
1- S~308 
2 - NecıAet. 
3 - Gı.i:>er. 
Sırık :ıUaınıı: 
1 - l!:ı<it ?.,27. 
.200 ~~tre : 

10, 

1 - Nco.i(t 26 sanıye. 
2 - S:.t'.ıri. 
3 - Se\'ket. 
1500 met.re : 
l - R,ttf 4,~1 8. 10. 
2 - p =.•Ji;ı. 
3 - l\ :ı.·~. 
4-00 metre : 
1 - Şevket 1 d:ı..kika.. 
2 - Ilüseyill. 
3 - n.auf. 
Uzun ıı l'~ ma : 
l - l' cr<let 5, 46. 
2 - Güncr. 
Ealkıın bayrak yarışını son sı

nıf kazandı. 

Dünkii atletizm hareketlerile 
spor buy:·.u.;larını ikinci senedir 
kutlulıyaıı htwbul liselileri al
kışlll, iraclen'" taı";yecisi olan 
sporun b:ur.;,u klymeUi mektep 
müdürü Celal ~'erdi ve enerjik 
spor öcr~•rnenı Ner:' 'Ill1.n Tekili 
tebrik C<l:riz 

1 .. d~ ... I~.-:,..;;, 1 Tll.rllil sıı:e, ı;iLıdJ, yine ka'"""el r 1 
~ "'':!S- s..rılıp Bo!ı • r.' il c•kdt'erıkn 

A~ka.r:ı., · ' (Hususi) - Al • sonra. "boh - stil lıava.ıılar',. · i 
kadar ınakamla.rd:u öğreni'.d' · _ 1 rodi, diye niçin ferya<J~ he ~1a - ( ' '!.. ı 0 • mt.c--

ruyorsı.ın~? .. Bc,b-r:t·:n· 1ıU- 32 inci yıt cl';n( 'inil kııt-
ı•e •"re mUn'1al bnlun'"'1 1Str~ · t .1 t=lı'!ı, çirkirı!r", ?JlSll bn- . Bu ).' <! ·':.lmii lıu 

1'>reı lyı:t ı•iidiir!ü';'~e; lı:ı.- ~a hep~ erkrk re nıi !'llC'dir?. sen·. •S!t~i ı ı:-r~c vc •. Lc 
Jen M' ,JGr Mu:tvin!itiude lıulu- Ah .. alı m ya moıı~~r, k - ' teşkil etınlyı.eektir. 1 

l'ilr~...:y 

Vilı1.y•ti:.b 

lc.'l::illU 
dir. 

ua.. ;.,al na.ddinhı tayin OOıleuği -re:m::ıı:;ı;.:::;;~1'.t:;;;::ıı;t;:;;;,;;::l:O:::::::ı:ıı::cr:~cı.ı:ı•1:WJ:::ıııl1'llil;,:g:::n'.;:ı.-.-rı:-~-!:'!-'&-..,;~;. ;;;;;;~;;---. 
en kuvwU bir ihtbnal. olarıılc ı-AP 
t;oy cnmc too'.r. 1 M 
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Yun ıı ana 
top &ı/darır.<Ia 

nuba . ( D~ \Aratı 1 ın;ı ayta:l.1) 
ı süruıeu :ı."uı;o~ıav oro..ı;u 
tienıhte edecek ti. 
y Selaıı.ı;ı <fo ı..rtcn bu koltuğu, 1 

unanlıı.ı.r, ıuılaşıiaığına guı-e, 
Ycnl vazıyet; Je ı;vzdc Lulundu
n.~, ayırabildıkleri oldukça 
~ulıiın kuvvetıcrle beslemışler
di. Bu sayede, Arnavutluktaki 
Yunan ceph!'lii. masun bulunu
yordu. 

Plan, Yugoslav cenup ordusu
nun mukaHı:ncti.ııe dayanıyor
du. Yugosıav ordusu ıçın de ce
nupta kıınctii bır ıııkl t nıerke
ıl t.:ısisı, C< llp!a irtibatın idu,. 
~ bakııx.mlian, en bUyük bir 
elıı:mıu Yeti haizdi 
da~u1 mt'mlehetin de harbe nıü
AU: ~1 •lı~malıni derpiş eden 

aı al', İlk '• Olarak Y • 
lav <.l.r'ğu sınırlarına, h~u&i!~~;::: 
~ıı~ tueb kuweUcr kaywrdılar 
~ . ır 11.>kınla Yugoslav ce h 

sını delJJcr, ticlı'iıuk istik~ 
tinde ıl~r, yerek y . 
nu ikiye D}~rdılar una.ıı ordusu-

il3u had yı bir tebliği cih na duyur k . e a
darbeyi u~ · n, l'aı>agosun, her 
vnffakıyctıcıı wmandanbeı:i mu
ku\'Vetl . gerı :ıtan ve ustıin 
büyük erın son taarn.ı,unu da 
te nitı-a zayı t v rdircrek ak • 

ete., . ordu~unun Yeni va-
ınt k e•--~ 

WUQ>I zaruri 1 
Yunan <ıi·d 

!arca kalı;u u:ıu 0 .ce1,Jıcde ay
laıııil!l v l r. vzıkr,ııc, vası-
Vct venn ': n l':ore Je kuv. 
ler tn gu 

1
• H mecburiyet. 

. , 1 . nncdıkçe 0 _.._ 
~t><ı m " llY•ır d:ı rnuuun 
ın n, tebı .,.1n Laz · ~u~a rng. 
hır Lıecoı . 'VCt·~ll1nJ umıl l' ın 
"C(: •...,,r· ... Cı·tı.ı.w.'r.G.r·ılaıı 
b .. ı'-' . i. ~tın.ık ,.. 'I • 

mc;:J em, ı \•crilm·. of6· e, çekıl
danuayd•. dı.; .. u mey. 

Yl'"• m 
~ı. '°"'" uır <•rdunun r. ulıu ' 
, ...... ' ıı <le ha · '" 
lı" 'tuı<.i'ı ıı ';j~1 1

<:'.· ııı u '. Ja.n 
kök! .o{ı;. ııı . _ et ~ c • ;"l:Iatıer 
~t mwı , bı~
dir. Erazı ·' . • ıının lece lıl ·rı-
1... • r: 'ııır k k .. ,~. l 
""' 1 •t~ntırm"" ı ' " .e · ····- .... "'· .:ıtas nı •• k ı"'Al'cdc go ·t. l <l • . . • ....:v ve 
y l 1 

' a ra,rct ve kı. h~ c, laı,•; ı •1: olan bir lıa. 
-.... ırtıi' p c, tme dl ş-

Gclcrı t .• ı ı .,rt r ~ y · ı 
sıın ın noıı 1 ... 1 un .. ıı urdu .. 

... • 11a.c.:' 
dım ı; , L< . . • ' ı:. 0 lım n-
lıoJi gı " fakac iıf'r karış 
büd·rrncı1 a da · ·ttiğini 

·-~-

lekirdağında 
€kıneh f iyatlan 

...._'l'eki~da« ıı ( 
:-..ı i ib . a.a. l . DUn • 
lt uı 1 <l ~ " . ~k • ıvatıarı 12 
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Yugoslavya 
ordusunu 

teslim etli 

1 
1 

1 

~ 
Yunanistanda 
İng-"liz askeri 

harekatı 
<••• br•fı 1 inoı •~Yf•d•) (Bat t•rafı 1 ınoı ••yf•da) 

ve millı:tiıı:ıWn yük k manevi- ra Avnıpanın diger aksamında 
yatı ve dü~ınana cid•ii kayıplar nıU\·afı.ı.ı,;ıyetıermi temiJl ecltu 
kaydettittn hava km-vetkrimi • en modern hücum vasıt;ıları ile 
zi.n kahramaniığı s:ıy sinde, dilş m • hııı;z bir çc>k ı;iizıde kıtal:ı
manın ani ve kuvvetli hücu- nm uıbfüz. kıta!:ııının parlak 
mıınun ve teknik vasıtalarının bir ır..rctte durdurm· ı ve geri 
faalıyetinin verdiği ilk sürpriz· piiskilr!•.ıe;e muvallak o."'.laaı. 
l~rden sonra ve s:ırki Sırp :ıra- dır. Maaınafib, memnuiyetb nis 
zısmlıı terkini miite:ı.kip, f.arkta bi oldu."u keyfiyeti Uzerine ısrar 
Kosova · Knısevac • Kraguye • "clilın !:tc ve Yımanrntand:ı va
veç · Belgr:ıd hatlı üzerinde ve zıyct:n vahim olduğu düşüncesi 
şimalde Sava nehri boyunca m•ı- devam ctn:cktcdir. j 
kavemetl tnmtim etmek ve düş-
manın hücumuna uznn ı~üddet Mi'.•efikler için esaslı mesele, 
mukavemet eylemek biı:im için zaman ka:::.:ı.nma.k, mümkiiıı oldu 
mümkiln olmu ·tur 'tı ~adnr rıızla zaman ka1.anmak 

G !'\' ş . · . . olarak J.-almaktadır.Çiinkii HiUr-r 
eneral dm.ovıç, sözlerıne şöy "e Eri ,iira' c bitirm~l< mecburi· 

le devam etınıştir: yethırl!.'<lir. ,. ksi takdirde, bn ~e-
Şurasını tebarüz ettirmek is- fer;n fo .. b' · le uzun RÜre~v· ini 

terim ki, Sırp. Hırvat ,.e Sloven gör>c~l<tir 3t• Reb•p•pn dolayı -
kıtal~.., ço~; iyi çarpışmı&lardır. r1 r k <irna'i Yunanista.,ın dır 
Fakat Alman kıtala,.ıaın Za~ • ''adi'.-:-rirı~~ fn~iı;,. h"lva kuvvet
rqı istikarnc~in<\c b ,, 1Enr·ıy :ı, leri tarafından vanılan Joareka -
i eri hareketi Hırvatistanua va-ı: tın cfkhı ıımu~ivn;in sını·'ı -
:tlyeti çok dah:ı riyal güçleıı · ğından çrıl< rLha biiviik kıyrıeti 
timi tir. Yab ı•c• a.ia ı r. Al- vardır Zira, bn n'ıntakalar la 
man zırhlı cfü:lltamlanr n lıima- 1 yo'!ar, Flam"•'l ova'•n"'la n'·lu

1 ye~i altında. Z..ı··:rrbi İ'gol etmis ğu l:~.dar kolavhkla dci'iştirilc -
ler w ?rada sfü'.le rıü~U.kil b"r

1I Tl".P«. ? •arnafih mıra"' da ma-ı 
Hırvatıst:ın h!lkuıucti kurmuş · h',nıd•ır ki 2~!.eri J• l"f'kH 1 qhis 
!ardır. f nl'"~zuu 0111nca, AJr.- :ınlc.r \ii.ivi..Ht 

Alman kıtrlar. ı Hırvatis ' 1'' , "nr ı-.' ·terebilrler. Bı~ıda'l 
k~a girmesi. ctk \ 'ıim a.ekeri d· '•vı L"lilttcr'kler r• n~l kur • 
netic{"lrr verınie+ r [~ .... tamftan maV7 .... 1 hi'" <"ol~ i,_,tinıanerc '~ r
gn.-t>l Hırvati•tan<la ve Slovan - aı ""''"'alc ı <"'>u iı: t· de ka · 
) .. l a hain rrulta\eır • etmekte blıi'c-ne;:i süpl 'zdir. 
c.l:ın ltıt:ıhır Yugos. v rcphe i· Bu h 5 sl:ı a'i•k~it.r ol rr.k 
n· di..._,r akaammuan t ıcrid c- Londrada •u fikır dn ileri 8Ür'"l
d •.n~, di~er taraft ı i sol ce- mı .. ~ lir: Yun~ni<ıtan w :dl 
nahtı. \"C kıtalarırnı~··u. rırkas.ın- ! i"riL-a eefMleri tA""~n-:.:ı tın_q. _ 
da B ·=ı.ı \'e Herll(;lie gid~n yol b b'IBka mahiyetler('~ olmak
dü nana ıu:ılmım.tr. Mfdafaa- ı ~ber. A!mmılıınn lııı.?'l'l·A· 
mızın btı l!Uretle t 1likeve gir- ta. Grazianinin gN·cn i"' ıc·ııuıı
mi~. olmu'l \~rl e l>rinanın 1 darı ev~?e1 b1rrı kt1N1 veriJf n vc
ı;ar an•Jo. u\"a!fak'' •tıe dlls ·ı niılcn ba•lıyabilmelc ;ein kı.ılla -
ınan ileri hareketin; tııtan orcl<ı- nabi'~eekleri ka'·"·'tlı?n il:ı ll'l· 
lrırırıı~ın ınııl:a.vrr ~; ~"1ha zi. 
, .. ;" ~le•'ni~l;r. Hur,dan brııı- 7,an itibarn almak icap etmc'k
ı.a ordıı an,nıza i1q tMkil <'hneSi tPı'ir. fo''llınkika, c~,..r ftlman'a• 
ic ır v• v n Adriyatil· sahili is- ı' 400 tıı. k ve asg rl 
t'ı.a,,,ttind ili lctÜ"'lka'' hatlaıı-l hi' tavvn.re rctirnıı 'erre, bu 
nu~ ciddl tehdit r. tııw·ı k>lmıs- sırf Vhvııvı f""""hnive iıvle 
t,r. · ! icin deı71ld T. Bu ıwheııtcn dolayı 

Alman mot(>•lü kı n]. ının A!ms.l'!va•:ın ıııüna.1''.lı;t lıa lon-
13 · 'nın §iın.ali ııarkisinde ""' '"amaRıoıdan d<> ·· lük • 
~a,ıJaka ve şimali J) lmaçva le·• "'' kolavlıkl~ sıı ve b'n in 
ıstı, ııı:ıctin-ic &eri iler; hareketi b"la ilmek imkiınıııdı~'ll\I\ narı ! 
~·e. avnı 7~ll'ia !lirnali garl.ıi !:arsı kovıııa21 dU;;Urd'" l{ü so • 
istlltil tiııde Sırbi t.ıuı'ı müda- nı:ıtu"lılnb'lir. 
raa etınckl.e o!an ordnlarumzın n- Url'J •--- r1 
e. n hı ÜZ;ırine Va!jevo iatikame- aşı CJl A..._. tayyvele 
tinde • : ba.u _civ. -•rufa yapılan Atina, lll ( a .a.l - Son ile giin 
kuvvetli tazyik, tmumi kararga- i(:int1~ Ywıanistnn !beri. de ııı 
'"'u. roıı !Ui.lkavemeti ta.nziın et- ı Alınan tayyaresi düşiirU mil~tür. 
me ':İ düşi\ndür'lii cephenin tu-. Dört fngiliz tayyar..si byıptır. 
tulro·.·ı icin kat'i elıPinmiyeli Fakat b" di)rt tayyareden ik"ııi-

z <'la.ıı yolların sllr'ıı.U. ve Jli. Din ı;:iotları kurtulmuştur. Dii,,..;i 
zumu veçhile organize edilmooi- riılen dü0,man tav\•areleri arasın 
ne mQ.nı olmu~ur. da bir " Mcs.<ıercıi.rnitt 110 .. , 

Yııı., llav YapOr!ıı.n ü; " Messcr ı nitt 109 ., , ilç 
111\itt fil"leıin emrinde Yünkcr 87 \"(' üç tane de "Yün-

ker .. v!U'dır. Meııserec mltt 
Vııiillgton, 19 (a.a. l - Yu- 1 UO ile ü taııe Me65Crsclırcitt 

goslavyanın Am ri.ka elçisi B. 109 u genç bir İngiliz tayyarcci-
otiç gazetecilere yaptığı beya- · si düşllrlilı:ıllştür. Bu gc~ tay • r' garp yan kilrresindc bu-: ya.reel daha e\'Vel 8 Almen tav
ı:nan takri 120.000 U>:ıluk: yaresi dil nnfuı ve b'r n l:a · r 

1: v vapurunu "ınllşterek da tayyareyi ilslerinoe dönmele-
d.a " ya taııa· etmek auretile · 
Yugca1a,~ derhal t--Ut.eı·~ rıne ihtimal olmayacak deroc::ıde 
Ye Y·-'-~- "ue • i ağır has ra uğratmı<·"r. Bu se-
l 

. -.wmu.a tıuhmacıuhw söy. ,..... 
emı; .,.. for de nıuvaffakiyet ka•.anan di-

. ır. ğf'f:' bir İngiliz tay_va~lşi Yu • 
Rırleı;ik Amerika ile cenubi ve nan harbirıin başınd:ın b~ri 26 

merkezi Amerika limanlarında ·· maı:ı tayyaresi dii.ı<ürmüştiir. 
buhına~ ,Yu ,oslav vapurlarının ı 
B. Fotiç e t&bi olduğu bildiri.J. Mukabil Y unaıı hüc.umu 
mektedir, Atina, Hl (a.a.) - Alina raJ-
. lB. i'otic IWllan llhe et.mit- yo~unun &pike.-! ııöz.1,~ıine şöyle 

tır : ~aın etmiştir: 1 
- • Yugoslavya, ordulanwn Yunanlı lar Almanları ~iddet-

mPğlup 0L11a.sına rağmen, Mih- ! li bir mukabil hücumla, Kalaın
vere karşı mücadeleye devamı bakanın qimaLnde Grebena mın
cdecelttir. Son iki hafta, Yugos- takasında geri püskUrtmii.şler
lııvyanın medeniyet davasında' dır. Makedo ya cephesinin mer. 
dcmo.kra tin mU:ıteı-61< mlica- k"" bölr:Psi olan bı='lıı. Alman
dclesıne İi!tiriıkinin ane k ilk !ar, merkez ovasuıa ginııek nıak 1 

6!''.1'=n.~ 1:." kil eder. Yugoshıv sadiyk dağlar aı acından cephe- 1 

Rıalı, hükiı eti ve milleti nıi.'ı- yi yann:ılı: istiyorlardı. Yunnn 
''cruı yüklediği harbe dL'vaın kıtalan bu bölgede .Almanlar 
edeceklerdir. 1 Ü7.erine bilhassa kuvvetli bir 

Makedoıııya kOlllÜelıl 1 tazyik yaparak, bu Yunan taar-
Sofya. 19 (a.al _ n N B ruzu ııcticesind• bir miktar ge-

Makcdonyada Ü '<Uh'de blr :ı.İa tiye çeki!meğc mecbur etmif .! 
ke<Jon;ra ha.rcket Merkez komite- !erdir. 

1 

Eı l "''.a edilmiştir. Bıı komiteye Cephııdcn gelen haberler. &&
Makedonyalı Bulgarların cm mü- kcri \'a?,iyc•i n:ı-ttefiltl~ b:ı.kı
him mllincssilleri dalın bulun • nıınJaıı ımyanı mernr.uniyet ola-! 
maktadır. rak gösterıneb.-ted.ir. ! 

. Bir böl\:kten. ibaret Bulgar Alt;,anlar fevkalade ağır zayi-' 
pışt.a~laı·ı, \'Jlldıdeıı ~· t·ube mu ıı.t veı me!ttcdir. Makedonya c('p-' 
vasa.ıat etm~tir. heslnde~i .. muharebe meydıı.!!ı 

Bulgar ordusunun lıa ekat• Alman olu ve yar;ılıJurı ili' dolu-
Sofya, 19 (a.a.J _ D. N. B. dur Avustralynlıhr ve Yeui. 

7..ı-l:!.ndalılar, Almanları g ·ri püs 
yu~i lıir l'll b:ıcbn bildirili- kôirtiirktn eöstcrd .. ,, rl parl k 

B . nıelır.~ret ve Ş('(;aatı · hor gu··n l<> 
ugUıı !lv 'g r kıtalar.ı, Alınan t k 

k!~~l.m t fını an ~·urt•~lmııı I m: yuı: e; me te<i.irler. Bunlar,, 
0 ....., n. - , Almanlar anısına pnik ya"mak ! '-'' 'g• .. ntaltalanru:n ba- tadır. ' 1 
~rı~ lıa:;.:ııı menfaatine oJa... 
• ..,. sUkfuı \'tı nizamı i"·-- . . Arnavutlukta İtalyan hücumla. . 
işgal C-l~ir. ....,..., ıçın. n, ~er_ •.aı;:an ' l 'l!d l"-J e"ibi 1 

gen tıUskurt\il!T' 'I tır. 

Atinada 
I(odzias yeni 
başveki oldu 

lBa.ş tarafı 1 ,ne fı4ıyfada) 
nının list.c.;ını tan..ıme ıııeı. u· 
eLtı. llu u;tısııaı aı.ı \ c; ıı.J.e hJ. al 
bı.zz"t nıeclisın içill!ıa.urına ri
y~, OO~"<:t.'gl IÇIIJ Kodzı.ıs Baş
VC.Kii ı.ı.1ua.vıui sııatuc va.zLie g<l· 
recekWr. ı 

Kodzias bunu , "'Uakip a.,«a· 
ğıdaki beyanatt.:ı oı"ıunınuşbır: 

"- L...ı.~vekıı rn:ı·ıvlnı ::;ıfatile 
yenı h.ıKuır.et erk. uıın listesıni 
krala ta-'"k<inn elı!1...:.{ ,,.azifcsini 
üzerlıne ai<.iığım ıç:n •lk thn:ıt
taıı istifade ederek bıitiin Ytt· j 
nan milletini ve a.tı aydan beri 
Yunan silahlanna şan ve şeref 
kazaııd.ırmc~ olan ve müşkül şart 
!ar altında da eznsalsız mücade-

1 leye aynı kahramaıılıkla devam 
etlen mükemmel Yt'nan l:ıtaları
nı seL.'trııl:..ına.ğı kendme bir VR· 

zife b;Jirim. Bu mücadelenin :.J 
lt!~rinievvel 1940 da ol<lnğu gi
bi sonuna l.ador avnı safiyet na
mu.. \' güzellikte· dev~ m etmesi 
için hükümetin wmu!'kiıranc 
bir .. surette elinden ı:;cleni ynpa
c;;;;uıı orduya ve ın!llcle temin 
ederim. 

'l'opraklarınuzcta J;ıt:ı.larım17.la 
yaııy~na mücadele eden İngiliz 
lmpr.ratorluk kuvvetl<'rini de 
hararetle sel.'i.mlarnn. Bu anda 
iil~n kahranıanta... ıınıvn hatıra
sı önünde hepimiz eğiliyoruz. 
Bunların arasında iki P.a;;vckU 
bulanınaktaıhı-. Onlara bür· 
metle vaadediyonız kı uğru .. ~a 
hayatl..rım feda ettikleri vazife j 
ya~a bırakılınıyacakltr. Bu 
va..zıfe cephe ge;-ınüıdc-kilcrin ol
duğu gibi b:1.im de aklunııdan 
çı_'.<mıY'.acak ve hepimiz cephede 
gu8terılcn kahramanlık ve feda
karlığa layık olduğumuzu islıat 
edeceğiz . ,. 

1 Atön:uıın a'>kerl \ıılisi · 
Atina 19, ( a.a ı. - General 

Hri5to Kavı·akos dün akşam 
n 'iyoda neşrettiği bir lıeyanna- ' 
nıede Atina askeri valiliğine ta· 1 

yin e<' lill:1ki bildinniştir. Be
yanname şudur : 

Harbiye Nazınnııı emrıle Atı-· 
na ~keri vali2iğini deruhte et-

. · ı ·· hawran iŞi ·e 
gUeü ile !Pe!igul olma.swı, icap 
eden sükünct ve inzih:ıtı mulıa
f;ı,u. etmesini ve bu suretle em
niyet ve ıısayişln id;ımesine yr.r
dıın .. tnıesini taYsiye eylerim. 
Halk toplantılıırı kat'iyen ya
s!\ktır. Bn cım.re muhalif hare
ket eden divanıharbe verilecek
tir. 
lllütevt'..'fa Korl-ciıı tlefnolıınctu 

Atina, 19 (a.a.) - Gu.etclcr, 
V'd7.İfesi bıt.'llnda ölen ildnci Yu
nan BaşYekili Alcksandr Koriıi
sin hayatından bahsetmektedir 
le!'. Kor-izia'in Başvekalete geç
tiği zaman matbuat miimessil
lcrine yıı.ptıf~ı beyanat lı tırla • 
tılrn:-kbdır. Mumaileyh o zaman 
şunları ııöyleınt ti : 

- Bı.-ni burada görilyonunuz, 
çilnkü Kral beni gjlih altına • 
vet etti. Cüıı.ldi bütı.ın hıı.\•p ı- 1 

da prensibim meml kete hizmet 1 
etmekten ibarettir. .. j 

Ko,-izis val~n hizmetinde öl
dü. °'"heden J?rlcn bıitiiıı ha
berler YııruuıJalaı·Ia tn~i!izleriıı 
. 'r taı~fb dü"lll2.lıın siddelli 
tazyikin; durdurdukla~·ınn dııir 
alınan haberleri tevid etmekta • 
dir. J{Pıı ilerine ağ>r zn.v":ıh mal 
olan ~irl.:letli toarrı"laM!''l rağ
men Alınan1ar ~1ır..Uve kadar 
mühim bir terakki e.lde edeıne
mi,lerdir. j 
Bu~ün ga.1t 13 de Atina lcili

E<eslnde Aleksandr Roıi-.isin C'C· 
naı-.c mera~imi vn: 11mıstır. •ü
tevcffava iş bn n '"•ki B~·ckil-

:;,re .'""'"M :::--~ ,,,,_ 1 

r at rın 
" .r "~ ı arb 

es.ı 

arp 
tebl ..... 

1 

• 
rı 

(Baf tarafı ı ın1;ı aaıyfada) 

da, keşif kollarımız ttll~ıııanı :;ıo:~ 
1 dellı surette hırpaıamış, :;uııuın

da ı& seyyar kollııcıuıı.zdan bi
rısi bir duşman kaıııesme mu
v:ııfakıyetle hucum ederek, ara
sında bir zırhlı otomobıl de bu
lunmak üzere bir mu.dar motör
lü vasıta tahrıp cylemı§tir. Bu 
büıgede diğer yedenle, taaıTuzl 
kcş,f kollarımıı., duşınana, ye • 
nk.lcn kayıplar kaydettırwıştır .. 

Habe~istanda: .t= yoldıı.kı 
hasar, Vcsııie üzerine ilerlemek
te olan kollaruruım hareketini 
ycniden tehir etmektedir. Dab& 
cenupta, biıtün mıntakalarda, 
ileri Jınreketımiz memnwıi)·et 
vcrk'i bir şekild6 devam eyle
mektedir. Yeniden bir çok esir 
alın1111Ştır. ı 

ltaı~·aa IUilllİ tıebliğl 
Roma, 111 (a.a. J - ltalyan or

dul,ırı umumi karargilıuun 317 I 
mım ralı tebbği: 

Yugoslavyada Dalmaçya ara- . 
zisi işgalinin tamamlanması için 
kıtalarımızın harekatı devam et
mektedir. Arnavutluktan gele· 
rek <.:etine ve Catt.aro'yu işgal· 
eden seri k ilanınız tarafından 
alınan esirler arasında erkfını -' 
lıa-biyesile birlikte bir ordu ku- j 
ınandaııı ve daha beş general 
bu.Juunınktadır. 

Yunan ceplıesi boyunca kıta· j 
larunız ılerltıuekte '~ dılşrnana 
ndes aldırmamaktadır. 'ı'nyyıı
relcr.mı..:.cı mu:emadı hücumla • 
ruıa maruz kalan dılşman, u2ğ'ı
nık bir halde ı icat etınekteilir. 1 

Tayyarclerimiz .Astakos li~n 
tesisatını bombardıman etmıııJ{'r 
dir. 
Şarki Akdenizde lrnva te k

killlerimiz kuvvetli bır hımaye 
alt.ınıı. al.ı.ıunı>; olan bir düşman 
kafilesine biı· kaç kere lorpller 
\'C bombalarla taarruz etmişler
dir. Dii!;man avcılarının •e tııy- · 
yare daii lıatary~larının ~iJdt·tli 
mukabclc:liıı2 ra:;ınen tayyarel~~ 
riııı:iz bir kruvazöre bombaları
nı ısabet ettirmişler ve iki bü- I 
yük 8 rruçlı gemi)ı torpilliye cl< j 
batırmışlarıhr. 

Şimali Afrika.da Sollunı'uıı 
ııarnında k~ıf kolları arasında 
müsıulemeler olnmştıır. Alman 
ve ltalyaıı hava bırlıkleri ·1ob
ruktaki düşman mevzilerini bom 
b:ırdunan ctmi~lerd!r. Av tayya
ıtlcrinıiı bir ciiişman tııyyıı.resi
ııi arazimize inmek mecburiye • 
tin•1e bırakını~laruır. ı 

Şarki Afrikad~ Gambela'uın 
ııarkında bir taaıruıla dağıtılan 
ı.lüşınan I:uwetlcri ağır zayiata ı 
vğra.mışlarJır. 

\'wıruı r""111İ teblilti 
Atina, 1.9 (a.a.) - Yuwı.u or

dul<'rı lıaş lmmandJnlıf;'UUll dün 
akşaıa neşrettiği l"i6 numaralı 
tebliğ : 

MııkcJouyada, düerua.nın ge
rek Grcvana ıuıntakasından ge
rek Aliaknıoıı'un ortıt vaclisi.ııde 
ve Ohrııpos uııntakasında bildi
riic<ı bütün tnzyiki muvaffakı· ı 
yetle öıılenmiştii'. 

Arnavutluk cC'plıesindc, Arna
vutluk topraklarındaki hareket.
lcdınlz siikimetle yapılnnştır, 

Alman ref,mi wbllği 
Bertin. 19 (a.a.) -Alman or

duları baş kıı.'1and~nlığının tel>- 1 

liği : . 
:ıs Nisan saat 12 de Sırbistan 

harp sahnesinde mulıasC'mat ııo
na cnruı;tlr 

Yun:ınistancla luı.rchlttta bu
lunan kıtalar. lı:i<'unıa devam et
mişler ve Pin'1oı;un §i.nıali şar
kisindc rbğLk ıı.ınlakayı ge~
ınişlcrdir OEır..posıın iki tara -
fından yap<hıı l.uyikte, İngiliz 
kuvayı külliyesinin düıruiarları 
m~\li 'lr 5 ve '<aeroaı~a lıu
lumu•ıştuı·. Dağm <'·~n ıp geçitle
ri. ı;iddctli muhıırcb erle zor
lanmış ve Tasalya ovasında 

Za,,~b. 19 (a.a.) _ Zağreb i ınl:him ünakela volları illist!.k 
radyosu, Hırvat orclnsu umumi noktasını teşkil eden La;;issa 
karargfilunın ınolörlü kıtalarcla alınmtilır. Dr.ğcı kıt:ı.lar, 0-
1'iunet etmiş olan vc)alıut 1110 • limpoo t!aj;111m zirvesine Alman 
törlü vasıtaları kullanmasını harp bayrağını <Ukr.tlşlc•dir. 
bilen 21 ya~ıııdan 25 \'8{ına ka- Fı a h:ıva §.l.rtlıınna roğmen.1 
dar bütün gençleri derhal Zağ • h:.ı,va 'kuvvetler!. La' ıssa mın~a-ı 
mb kışlafilna miiraca..ıta davet kruıın<la ve Yany• · Narda yo
Nkn bir tebliğini nc~ı'C'yleınioı • lunda d.::"t1ı:ı.n koU:mna hi:CJı:n 
tir. , 1 ed n ınıılı ,rebe filobrınııı fa li-

Umumt karargabın di~t>r b ir yeti ile, ot'dıı ha!'<'•dtm.ı nıl:U
tcliliği ile de, ja darma l<tlı<!arın' tıerette bulurunuştıır. 
da 61.:ı.i yapmış <>laular, hilhassa' Yunan tayyare mey<lanların • 
Hırvat lıi ·yallan dolayıslle fo. I da beş tayynı"<' yakılmır,-tır. 
na ınuameltyc maruz l:nlmıs bu.1 Ifall:iıı lim~nuı' la, muh:ırcbc 
lunanlar, en yakın jandamı

0

a ka' tayyardc.! • C'n':t , "" 000 to- , 
rakolun.a müracaata davet odiJ • ! rülato b lC , ı ~ı ıt ~dit nak- ı 
mektedır. ı liye " ı t~h·1 etınış ,.e di-

Bu tebliğler, yahudiler hariç ~er ba;ıı \'& ·~ , sara uğrat- 1 
d.ij;-er büttlu dinler lik olanla- mı$ır. ı 
r. lıit'ltı etmeı-t •"• · "< yolu ile İlagiliz ia.eesinıl 

Norvec sahiiinje 
1 

tahrip edilen 
Alman gemilari 

i Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
lfitleıin Beyıuuııımesi 

Bertin, 19 (a.a). - D. N. B. 
bildiriyor : 

B. Hitler, Alman Kızılhaç Ce
miyetine ikincl yardım senesi 
mwıasebetile Alınan milletıne I 
hitaben bir beyanname neşret • 
mi.ştir. Bu heyannamede bilhas
sa deniliyor ki: ı 

"ÖnUmlizde çok çetin bir harp 
senesi vardır. Alınan mllletinin, 
hürriyeti ve istikbali için yaptı
ğı bu en büyük savaşta hu sene 
tarihi bir ehemmiyeti haiz ola
caktır. Tarihi kararlar verile
cektir. Fakat cvlatlarilc yeniden 1 
iftihar edecektir. Onl:ır bu kah
ramanlık deVTesinde gelecek Al· 
man nesillerinin yaşamasını te
min için hayatlannı feda edı- , 
yorlar . ., 
Alnı&A gemi ~leriwı bücuın 

Loııdra, 19 (a.a.) - Hava 
nezareti istihbarat bürosunun 
bildirdiğine göre sahil Ul§kilatı
na mensup Blenheim tayyarele
rinin Non·eç sahili n~ıklarınrla 
bir clii,"Ulan gemi kafilesine ya.p
lıkları taarruz neticesinde 7000 
tonilatoluk bir iıt§e gemisi arka
sı alevler iç:lndc ve 3000 tonila
toluk diğer bir gemi de siyah 
dumanlar ~lkaral'ak sUr"atlc ba
tar bir halde bırakılnı.ıştır. 1 

Vapurlardan birine on beş 
metre kadar yük.sekten taarruz 
edilmigtir. 4 ağır l n:ıba ortası
na isab\'t et.miş ve · ddctli bir 
infil!k olmuştur. İn,,"'İ!İZ t:ıyya-

i uzaklaşırken bu v pur sol 
tarafına yatarak sür'atle batı -
yordu. 7000 toııi\8.lol di/>er 
bir iaşe vapuruna da bir B!en
helın tayyaresi taarruz etmiş \"e 
taanuz:ııı hemen akabiııde bu 
büyük vapurun arka.:: u alcv)('r 
kapladığı görülmüvtUr. 

e 

----------
Bir Japon gazele-1 
sinin miita/aıı;;laı ı 1 

B~rliıı, 19 (a .a.) - Alınan ha
riciyesi, yakında Zıtğrebde lıır 
Alman elci!iginiıı küşadı iç n lı'i-
7..ıoı gelen ı aı-~rlıkların yııpılnıa.k 
t:ı olduğunu teyid ctı;-ı.i,tir, Zat;· 
rebc gidecek olan clçi, henuı. 
tayin eililmemiştir. . 1 

Moskova. 19 ( ı.a.J Ofı : , 
Pravda gazc~. Sovyet • Ja

poıı paktı kar;ıı:;;ıııd:ı yabancı 
nıatbuat başlığı altuıda UZ\lll bır 
makale ne:;ırctmı lir. Pra,·da, 
µaktı ıneınnunlycJe karşılıyan 
Japon, Alman ve 1taıy n mat
bu.atının miitaJeal~rını tetkik et
mekte ve Ankara maUı-.ıatmw 
da hadiseyi cıJdiyetle naz:irı 
dikluıt.: alarak bunun ·so\'yt'tler 
Bı lı,;ınııı dilnya h~biııin gcnış.. 
lem ,ine ınümkün oldu'hı kadar 
miiııı ol .ıak :.ı.rZU5U1ıu ve sulh 
azw.iru g6sterdiği m~oocsın· 
de buluııdugunu kaydeylemekte
dir. 1 

Sovyet • Japon ııaktınıu siya
si elKı.ımiyeti aşikardır. O dere
ce · ıuruır ki, bu ı;akt; yaLıız 
harb;n yeıı. mınt. ti:.ılara gcnış
leıııc0ini u:t.evcnk:ıin tabiatJe 
hoııuııa gıdeın"czdi. 

müessir hiictınılar yapwmı;tır. 
Bu sındle, liri;;tcıl kıı.nalıııdn 
seyreden lıır kaıı'.x'ieıı tahrıbcn 
ıı İ.lill tonilı!.o b~~ ·!!de iki ı;i- 1 
lep t~ı.ı.p e :ımi;l, l;ir t.<çiinciı
si.ıııe ı•ı;:r surette lam isaiıct 
kaydoluıımu '. •. Başka lıonı
lıardıınaıı tayy.u teri Lkoçya 

man ileri 
lıarekalı 
(Baı tarafı 1 1nci Nyfıda)" 

bakiyesini ~kil eden dort ta> 
yarı ıırıuı.ı.ı, ı;ımdıye k:ıdar lıal
yaıı orduswıun yapamadığı bir 
işi başarmak istiyorıar. & kuv
vetler, M.ısır hududlllla kadaL 
~elmı,)lerdır. ' 

liraııaııi, Sıddi • Banımi'yw 
kadar ilerleını§ti. Fakat orduso
nun büyük bir kısmını }uındm 
ııonra. kaybetti. Sur'at bakımın
dan dikkate §8.Yllll olan Rom
mels'iıı ileri hareketi muvasala 
hatları uzadı.kça tehlikeler az-. 
zetmektedır. G<;-çen salı günü Si-, 
cilya'da 'I'rabluıı"a harp ına.lz&
mcsi nakleden kafileye ~ yar 
pılan taarnı:ıı, bu telılikeoın bir 
misalini teşkil etmekt.edir. 
İngilterenin Akdeniz !iloerınwı 

vazıfesi, Sicilya boğazından yar 
pı!acak Alnııın - İtalyan nakli • 
yatıııı gittik güçieştinnekt.eıı 
ib:ır('t olacagı aşikiırdır. 

Libya'da Alınanların karşıla.~ 
tığı diğer bir güçlük de 'l'obruk
talti lngilız mukavemetidir. Stra l 
tegius'ün askt-ri vaziyet hakkın· 
Jaki haftalık musahabesinde te
barüz ettinliği veo;hile, Tobruk 
diişr'an ayağında bir dikendır. 
Tobnık'un Sirenaik'te .Alaıruı 
mün~kaliitı i~in bir tehdit teşkil 
C'ttiği o k:ıd:ır bedihidir ki, duş
man burasını ele ge;;innek için 
büyük fedakarlıkları göze al
mıştır. }i'ihalti Almanlar, Tob
l'Uk'a yapW..ları bic ba.skuı neti· 
ceain·le 22 tayyare, 10 tank kay 
betmi§lcr ve bilyük zayiata uğ
ramışlardır. 
Balkanlarn gcllnce, alınan h:ıbcr 
!ere göre AlIDall motörlü kıtaııır
ının iJt>rleıııC$.lııe mani o!ma.k iç 
in Yunıı.ni.atan'da çarpışan im • 
ııaralOl'luk ku>'V tlcriDin teşkil 
etti{l'i hnt, taarnızlara mukave
met ctı:nekt<ıWr. Yunan ordusu
nun tek başına mücadele ettiği 
bu lıatt;n garp kıamındn Alman 
taıyi · i bilhassa kuvvetle kencli
ııi haissctnıekte ise de, dü§ "la • 
nın mülhiş l'::ırp makinesi kar· 
şıswda terhizatlarının noksanlı
ğı na rai,'meu Yunanlılar ıfill' ya 
tarihiuin her zaman lıatırlıync~
ğı bir kahrıımanlık ,.e azimle 
harıı ctmeh edideı-. 

İlk Abu!!.11 esir kafll i 
Bom bay, 19 (ıı..a. 1 - !){irdii 

ıw hay o!m:ık İiZe?'·' 17 ki,rid~n 
ınllrl'kk p ilk Alman ııı:iri kafile
ai orta rktan Bomiıa\'3 r,c1 ıni. 
,.c b'r Usera k&mplllA r;im1cril -
mi.ştır. 

-------.-o-----

Irak işgal 
ediliyor 
(Baıı tarafı 1 inei ıayfartiilı} 

ııiz <lemek ve her türlü tertiba
tı ıılınak surctıle bu tn:;ıliz su· 
bayı ile i;;bir~i yap ~ k üzere 
bir yüksek subnyı Basraya gön· 
dcnniştir. 

Geçen ha. '1Jte İngi1iı< \' Hin· 
distan askerleri n iyi b..Cra· 
lar muhal ctıniş olan mı
lıalli halk imparatorluk kıt:tla· 
ı:ına karuretli bj;r hilmü kabul 
gii6tenııi§tir, 

Bu hurel>etin iCl'esında Ira!: 
mnkamlaı !Dl;\ gösterdiği isbirli
ği Lonılrada iyi bir intiha yarı.l
m ve ııek rkmda ilti nıeınlc
ı.,et ara.sındıı dr ha ııonnal mü
nUi'lıeileri t'. ;ııüs cdceeği Ü· 
miı!.ini ' crmi. tir. 

Kuvntleıin nııı•·ıısalatı 
Loııdı-a, 19 (a.a.) - İmpara

torluk kııweU~'·inin llasraya 
muvas:ıl:ıtı ılt' aıikadar olarak 
ııu cihet !ı t' · ttlmakta.clır ki 
fnı,.-ili.z - Ir<'i.: ır..alıı:dcs;nin djr. 
dilncil madd o: wııcibincc • Bır 
harp takdirınJ' vey hııt yıık•n 
bır harp tel, ' esi bkdiriııdc, 
Irak krnlı, İtıgiliz lm~lına, Irak 
arazisinde, demir yollarının, şe 
birlerin, linunl:ırm, tayyarc1 rin 
\•e münakale vn•ctalarının tıılla· 
ıulnıası dr dahıl olıı:ı:;k iizcrt', 
elinde bulun: u bırtJ.n kolay1 ki:ı· 
11 ve v-ard i:ı t::recıektir . .. 

ö J"Cııild · ,me giire, impo mtr.~
lı ı:; ln.ı n·ctlcl'iniıı ınunıı;a.l.atı, 
ıııtı heıJcı;in bu mad~t>•i •ı." i· 
bince \'Uku geb°"~r. 

nın şark sahıli açıkların, r:;ın•. e- u"· 3.11 lun hıi· 
an 8.0., • tGL::lto kıcnı,;ıdc üe cumıa·ı ya11.; .ı;,tır. 
~ı.lebi batıı ıış ve d '.!er bır va- N " -e v .... orv 'e ı ·ıan. E--. ~ .... 

pıını ağır lı.iı ıra uğratmıştır. ya.klasın k i , "c)'t··,ı b' t.e • 
Btı surC'tle, ı.!u~m&lllJı anavat ın şebbu..; c-ııasınd, , •. ımmı 11 
c:.rntındıki kayıpları y~küna, layy kaybet'• t.r. B .. ,;ar 
19 bin tonilatvya '1kmıştır. ..ı~n ultısı bav~ ınuharebckrı t' • 

Afrikada, Tabı ulı istihkamı • nasında, iiçil f:im~l deııi.illıdt h..ı· 
;nna kan::: ki)ıııbin<:> hli• uma de- fif deniz kuwetlel'i l'lafuı.ları 
vaın edil iı;tir. 17 N" :ı.ııda Al- ve ikisi ili' hımı <len" <.la.fi l;;ıı · 
nı~~ \"C İtalyan stukal:ırı. geni' t.aı y:ılnrı tarafından cl.i'süı 1 
tahribat ve uzaktan gi>riU,. 1 yan milştiir. ı tundl:ı 1.ıaşk ı bir ı·,_-;.it 
gınlar \'l.U'ua getirmişi «l"r. ı tn' yııı-e ·i, <ai, • Oet ;-C"e k~:ıalı 
N!·~n ı:;ec.: i de lıaşka hll umlar 1 agzında ilu dü ın !l.VC! ı ik 
> 'mt;tıı-. Dün, 8.0 O tocil'1to- yapılan ınubıır'C'bc c •. •' .ı·''l ır 
luk ~ir m"11.virı knıvnzör Soliul'll 8ı;>itfirc ta~·~~ d~ .u · ~ 
ç;varınd.l stukalar tarafm:i'Jı tlir. Bu suretle e<:ın'an l:'i ı.l .
b tın' •ştıı·. Bu esnada, m cı m n layvaresi düşiirillrr.P . b.:>ş 
tayyare!erı bir Bristol • ;BJen- laY)'al'C de yerde tahrip P<l·!mi • 
heiın tayyaresi düşürmll31erdir. I tir. Üç Alınan ~ kayıp. 

Ne giiadüz ne p>e. Almıu:ı .. tır. 
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Denizcilik Bahl11leri 

Atlantik meydan 
muharebesi 

Bu esrarengiz harbin mahi
yeti nedir? Kim kimle ve 

harbediyor? • • 
nıçın 

(t!laı tarafı a Dnca oayfadal (Atla.ntlk meydan ınuluırebesi) 
~ nin tarifi, mahiyeti ve için Almanlanu kullarunıya ka -
'-ın kısaca budur. rar vecdi.kleri üç koman ikincisi I 

Muhtelif safhalar cıı.ıc çıkmıştır. 
(Atlantik meydan mııharelıe- Üçiincli ve sonuncu koz olan 

fllJ nin Alman telıi.kkisine göre tnyyare hücumuna gelince şlın-
- le tın · ik•· __ diye kadar Almanlar bu silAhı. "'1 ~eyan e esı """"' e- valnız gemi ka.file!erlne karşı de-

ıds'- Bıtaraf limanlardan kalkan c 1 ln-""· · kasaba! "'9 Büyük Britanyaya çıkarıl- gı , 6~ §e ur ve arına 
.. h han . bir h karşı da mebrulen Jı:ullana gel.. 
u.zere er gı amu- · ı · b ·ti'- -ıa 1n ·liz.. hiım.il bul emil . mış erdir ?e u ı uwc· gı 
ünf ·t ~ gkafiler: !er için hiç de yeni ve beklenfi.. 

ıs....~ erıts,inlıs b'tara.f ek - miyen bir tehlike değildir. _., seyre er ı a.ııı. 

-1arından ayrılır ayrılmaz ev·, lııgiliz mukabil tedbirleri 
{wıa denizaltıların hücumuna · Buna mukabil İngilizler Atlas 
ı-ıa=z. kalacaklar?u"·. . .. 1 Okyanusıu:ıda, düşman denizal-
1 Penizalti gemilerırun _ hucu- 1 tilanna karşı çok ııiddetli ted _ 

YENi SABAH 
4!1'_;_ __ 4 • , 

· SOMERBANK UMU~.: M0D0RL060NOEN 
Yelli kırkım dolayısile mevsim fdn eni. 4mak ftzere 1ktuııtt ve Tjceet ~ rr"ıı' ehe t.1'n Ye 

10.4.941 tarıhlude tl~R edılen - .ıı,.tıu.. razanm te.btt edilen ınınlaka m.Qba;faa fiyatlanml11 "'"""nıda P 
leriliniştir. B;ı fiyatlar normal yapak fiyatları olduğu cihetle normalin tıevldnde keçe, çalnlcWı;, pıb:at<, lı:oc n lllt
reyi ihtiva «iL'l malların mübayaıwnda tatblk olunacak tem:Uit m.ııetı.Jri de II l1UDlll1*la tıQo4n oım-otı.dlr. 

Bu -.ıar dahil:nde ınübayaa,.. başlam11 oJdutumw:u, mevsim t:nkı,,atma ııöre eldpl.edmlzin lcırlom """'
takalarına e&ıderllecebnl n •·ilen *lplerimlzin Menılu ve Diyarbakır mmtakalannda taooayete geçmll oldul<
larını al-'ılıtadarlann nazarı dikkatine vazeder, daha fazla maJQ.mat almak istiyenlerin 1.stanbul'da Katırooğlu 
hanında Sümerbank Birkşik. Yüa .lpUi:i Ye Dokuma ve Sungipek Fabrikaları mües· l?li merkez.ine mtiracaa~ 
lan lilmmu bildirilir. 

YAPAG CiNSLERi 
No. l 

Kr. f..r. Kr. 11..r. Kr. ~r. Kr. Kr. l\.r. 1'.r. , r ... r. Kr. Kr. -
lstanbal"da 1ıeollm fiyatları f(f'o - - - n 75 73 73 "/2 68 73 63 7~ " '° -
»illı<lyaa mahallerinde teslim tiyaClaJ:ı 
1) Edime, Uzunköprü, Lti leburgaz. 

Kırkla.relı, Çorlu, Babaeski, T&-
k.irda.I ,... civarı n 

2) Bı.ınıa, Bandırma, Boh~•• 
Ka.racabey', Kemalpaşa, Yrru.. 
şehir.. Manyas, Gönen, Bıga, 

Berpma l'1t 119 UO - '1 
3) Manisa, hmir, Aydın ve civan lf 
4) Mersin, Seyhan ve civarı Wl 
5) Afyon. &it.şehir, Kütahya, Bol,. 

dan yakayı ~yır":bile.rılere 1 birler almışlardır. Şayet bugün 
kruazorlerı sa.J,Jıracalı:- tebliğlerde batırılan denizaltı ge- dur "" dn.rı. }r a 

Bu so~. tehlikeden de kur- mileri zikredilmiyora& bunun C) Konya, Karaman, Kadınbaıı, 

vadin, Akeelıir, Isparta, Bur-

İngiliz sularına. y~ eskeri sebeplerden ileri geldiği Eretıı ..., dvarı a 
J'tıkları s~ tayyarelerın hucu-- muha.klı:aktır. Zira düşman filan 7 Kaysen. Aksar..,., ve civan a 
~una ugrıyacal<lardır. mıntakada. iıı gören bir denizaltı 8) Urto, Mardin, Diyarb.ı~ır .,.. ın 11 
Boşa çıkan hesaplar ı gcmWniıı kaybolduğunn haber cıvon En. 
Alman bahriyesinin Atlas Ok- alırsa O mıntakaya yeni bir bot I) Kan, ıııncoı Erzurum, X- 8'1 80 

us~ pek . _~ok denizaltı ge- gönderir. Binaeııaleyh ~~tı IO) ıı::, '""' dnn ": 
!Jllisi gonderdigı muhakk~. zıyıunı giz'!; tu.~ ~gılizlertn • ~ 
!Korsan kruvazörlerine gelince menfaati cıımJ....mdesldır. a..;1:.:1:::.>K::""'::.::ılen=::"..:•::hil=:i...:Tfta=ye~U::cr:!'-------:--:-------------------=--11 
IAımanıarın bu gaye uğrunda ~t- . '.Bundan başka Birleşik Am&- N O . 11 
'!as Okyanusuna gönderdiklerinl nkanın (Groenla.n<l) a el koy- ııı:oı:.ıo- edüeeek olan mallarda perça, deri, keçe, koç, pıtralı:, fQftiı ..ıı.r ae - -
aöylcdikleri (Şarnlıorst) ve muş olmam, Klz'Jdenlze gelecelı: taıeransıan "" nıtubet miktarı oplıda tasrih edilmlftir: 

ayzenav) muharebe kruva- gemi k:afileleıini bu sulara ka- 1) Parça: "' 8 nı.bel!ne ltadM- - - ile l*l!lcle kaboO ..-. Bu nW r , - - - ft:ı>"' 
rinin (Brcst) limanında. kar dar Aınerilr:ın h:ırp gcrlilerinin "' ı5 DOksanlyle alınır. 
sıkışmış bir halde buhın- himayesi &!tına vazetmesi, de- 2) Diri: ı:.a. mal ile blr!Dt1ıe aıeı- derilııır bu IDlll ti}'1ltmlıı "' i _. ı rı.e alımr. 

ukları anlaşıldı. Bu :y-epyeni iki nizııltilara . k~ müc~~eleyi sı K.eçıe: "' ı e kadar _. ....ı ıı. blrliltte lı:abuı edilir • ıazıa. için ldlı>dtı a ~ imz111t JllPllıı<. 
Jrudretli gemi tamamıle mahsur ı kuvvetlendirmek ıç!n İngılizlere 4) .ıtoç: 'JI. ı e kadar ..,.. ....ı llıe birlikte -· 
bir halde her gece üzerler!ne/ muhrip ve harp gemisi ödünç sı PıtJrdalch: "' 3 •kadar 11V11ma patırUh - Dlıoll .mır. Bu nlol 1' - - ı ' ·r ~ 
bomba yağdıre.n İngiliz tayya- ı vernıesl de (Atlantik meydan kiloda ıo kuruş noksanl7'e ı.tl1't ed!JJr. 
relerinin hücumu altınckı: hara - muharebesi) nin, bay Çörçil'in 1) GOvdl mal: Ahomaz. 
biye ve atalete mahkfun buhın- dediği gibi Büyilk Britanyıı. ta- 7) Çakıldak: 'l. 3 • kadar ııoaı ııo blrliltte ltabuJ. oıı-r. !la alo! • ..,. ,,._ - odlilr. 
maktadırlar. Demek oluyor ki rnfından kazanilacağının en ba.- aı Dltor ,..1ıancı maddeler: ...,,.. " ı e kadar lı:abu! edilir. Fazı.. - --· 

ı 1 riz alllmetleridir. 1 9) Rutubet: Normal olacaktır. 

R A D Y O 1 
Dcnizleı:e hakiın bir kuvveti 10) Çttval: Cuvall.ı milbayaada danı 'l. 2;I mbetiaı ~ (JMt) 

yenmek için deniz kuvveti la- 'm::ıı:ıııaımz::ımı::ıı:ımımız:ıı••••••••tm•E:•••••••••••••••' 
zırndır. DenizaltılarlA, tayyare -

BUGÜNKÜ PRUGH .. _M !erle bir mııhte.~= kuvvete pes 
dPdirtmek mümkün olsaydı, 

1 
1.00 
1.03 

Program 
Haberler 
Müzik 

18.00 Program 1914 Cihan Harbi Alman lıahri
18.03 

1.18 18.50 
ı .. ıu:z.~k 
lrtü.zık 

yei harbiyesi irin o gen:ektcn 
h:ı.zin ikıbPtl~ nihayet bıılmazdı. 

1.(5 Ev kadını 19.30 Haberler Filoları filolar eziyor. Deniz-! * 19.45 Konu~a k>rin dcnizcıliğir 1J'l ezeli değiı,-
ıı.so 

12.113 
U.50 
l1Jl5 

l Jı.20 
f 
Jl.ıs 

Proı:ram 

Müzik 
Haberler 

19.50 M.ııJk mez kanırmınnn 1941 yılınrh de-
20.15 Konuşma ğişmiş o!ıııasmı mazıır gi3t;tere

MQzik 
20~0 !."ı.ı7.ik 

21.00 Muzik 
cek prtıru:la hiç bir sebep voktur. 

Büyilk Brlt:ınya ( Afümtik 
Müzik 22.BO Habeıler meydan muharclıcsini) kaY.an
Milzlk 

* 
22.50 Müzik 
23.30 Proı:ram 

Çivi imalatı 
Memleketin çivi ihtiyacı muh

Wi! kanallarla temin eclilmek
bıcl.ir. O kadar ki halen bu maJ.. 
c1enin hiç yokluğu görülmemek
'Wir. 

Hariçten getirdiğimiz ~viler-
6ın başka dahilde Kara.biilc de
mir ve çelik fabrikaları da çivi 
jlmAUne yarıyacak demlı çubuk
Jıa.r imal etmektedir. Bu çubulı:
lıır, çivi fabrikafarına verile.cek
tır. 

Ayrıca Karabükte bir dl'.' çivi 
fabrikası tesisi düşliııülmekte -
er. 

İthal edilecek çivilerin TllB&

U 2500 ton olacağı sl5ylenmek
tedir. 

Son se.ma.nlarda Slovakya ve 
laveçten ~ehıiınize 500 ton çıvi 
gelın4;tir, Ayrıca ayni meınl&
lıetlerden yola ç-k:ı.nlan bir 
miktar ~vinin de Yugosla\-ya 
da beklediği haber v>erilıneI<t. 
dlr. 

mak fuı:ereJ.ir • 

rı 1 ifl 1 ' 
1 1 1 1 1 
1 !•ı 1 1 ıc 
1!111, 'liB 1 ' 

1 1 1 ' 1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 1 1 ı•~' 
1 1 1 1 1 1 

ti], 1 1 ,a; 
' 

1 1 1 1 :••ı ' 
nı il 1 1 1 

1 
1 

1 rsı 
1 

1 

" 1 

' 
\fi! 
1 

Soldan. uta: 1 
1 - Bir oyun. esJı:iden m~ 

rekkep kurııtulurdu. 
2 - Bir ııebze.. 
a - rur nida, kraliçe. 
• -Çapkın. 
5 - KDuışu bir memleket, too 

rak. 
6 - Möban-.k bir ay. 
7 - Bıç..ık, ôula l§lk verir. 

8 - Koca. 
9 - Şeytan. 

ünkü ihracat Yukandan aı;atı: 
Dünkli ilırMatin yekunu 200 1 - Bir gıda maddesi. 

2 -- K"ılçük bölük.. adet. 
bin liradır. Diin, yarım iJŞ günü 3 ~ Tcnı (ilave) manaıona 
olmasına rağmen bu yclrfın gelir. !W:Jaıanaız, 
memnuniyetle kıınıılaruruştır. 4 _ Bir deniz, ibadet. 

Dün, muhtelif memleketlere 5 - Ckri dönmek, oğlu. 
muhtelif mallar satılmıştır. 6 - Bır ııilfilı. 

.----------··' 7 - Bir nota, putak bir eş -

BO SA 
19 Nisan 941 

1-dra 1 Sterlin 
N""York Dolar 

A çılı1 ,,. 
lcapanıı 

5.22 

c..ıevr. l•viçe i"N 

1J2.20 

I0.79 
o.9975 

11.11375 
l.17 M 

Atına Drahmi 
Madrld Peuta 
Beiuad Dlnor 
Tolrnh•- Yen ın.137& 

S*otbohn t.vlçre - la..7'50 

IUIHAll ve TAHViLAT 

!Crıımt .. 5 IJ<ramiyell 1933 111 

ya. 
ı 8 -Kira, bir Geyik nevi. 

9 - Rabıt edab, wr;ak. 
(EYYelkt buJm.-a balll) 

1 234 56789 

, 

T. iş B ~.ı\.NKASI "\ ....::::..:=:::::==:::::::=::::~============~~=!.. 
ı,..--------~--911iı BAYILAllLAR, ÇARPINTI "" &lltlR ··-•A1l ~NLER 

Küçüll tasarruf 
lıesapları 1941 
i~RA.Mİ 1E PLANI 

1 

NEVROL CEMAL 
KEŞIDELER: 4 ltubat, 2 Mayıo, 

1 AIU9tos. a lktncttevln 
tarlhlerlnde yapılır. 

1941 İKilAMIYELERI 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Ura 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 .> ''° > = 1000.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
8 > 260 > = 2000.- > 
ı:s > 100 > = 3Ş00.- > 

80 , fO > = fl)()Q.- > 
80-0 > 20 > = tK'OO.- > 

HALKE:VLEFI 

/ngillzce dereleri 
Beşlk1aş Hııllı.ovinden: 

Evimizde eimdiye kadar veril
mekte olan lngilizce derslerine 
aah, çarşamba ve perşembe gün 
lcri 5,30 dan itibaren devam &

dilecektir. Kayıtlı talebenin ve 
yeniden kaydedileceklerin mli •

1 
racaatlan rica olunur. 

1 '"Yeni Sabahın,,iı 
ilan fiyatları ı 

Kr. 1 

Başlık moJrtu olarak 750 
Birinci ııayfada unth•i 500 
lldııei • ,, 8.50 
Uçündl • • IOO 
Dôrdüncil • ,, 100 
Beşind • • 75 
Altıncı ., ,, 50 

::>ahibt: A. c.maıettln Sar~• 
JJesriya.t Jı4'1d0rü: Ma.cit Çetin. 

._ıldıı)ı,,.: (H. Bekir GOnoyı.r,,.. 

~ c:.--~· ,.,atb.-ı 

den 20 -...~ a.hace skWra.rt ,.....r, ~ fM'.........,. 

Evhrizde bulundurunaz. 

Q&ım• DO K T O R -:11\ı 
r evfik Akif Ayışık 
Dallllt -klu M--... 
BeyoOtu Parmaklııı:•Pt lm.am ıo.
kak ......... ,. .. 28, pazarda• ..... 
uat 14 • ıa • kadar. 

DOKTOR-mzı 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

Gece •lracaatları da kabul 
edlllr. Telefon: 43906. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurukıf larihl: 1888. - Sermayeoi: 100.000.ooe Tllrk li:ruı. tlDbe n 

Ajana adedi: 265 

Z ... •I ve Tlc•rf her nwJ N•klı -~ı.ı. 

P•m blrlkttrenlero 28800 Ura ikrao1lye vwıyor. 

• 

Ziraat Baakaaında kumbaralı ve ihbarsız ıasanuı heeablannda en 
az 50 lirası bulıı=nlara senede 4 defa çekilecelı: kur'a ile aşağıdaki 
p!Ana ,Ore ikramiye da#ıt. '•cantr: 
4 aded 1.000 Uralıl< 4.000 Lira ~ fOO ade4 50 Uralık l.000 Lira 
4 1 600 • 2.000 • uo • 40 • 4.800 • 

4 • no • 1.000 • 1eo • ao • ııoo • 
40 • 100 1 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar b: S<'lle içinde 50 Hr..ı.ı qa#ı 
clllşmlyenlett llı:ranu;:re çıltlıtı lııkdirde % 20 fazlasiyle verlleceldlr. 

Ku'alar tlellede dlkt defa ll Mart, il Haziran, ll 1:7-
llil ve ll BlrinclkAnun tarihlerinde çekilecektir • 

20 NlSA?f ~ 
ı Tahmil, Tahfiye M Fabrikas.yon ~ıftdt ' 

Çafıpnak Ozere 
iŞÇİ ALINACAK Tlll 

1 - T ......... "Jalıliye iflerilıde 1~ _ J6 kımq, 1 - ıııbtl .,- f 
zlnde8!aHkmvf-t--. fi 
'l'ııtiplerln: N1lttlo ldi>G, lrilsnilhaJ llmiihabe<i "" • ~:.-. 
belıçede ~lar lı;kt hıbrib&ı lll'lld!lrlllllne -.oıt 

1 istanbul Leıaııaı amirlili satınaıma koıııisıamm~ 
:rı blom bava! bat ...-.. otı ' hı. _,,_ ;;I, 

W>l/lllıl! portembe ııtınll sut 18.16 te Tophanede Lv. -lltl .. -
koınlsyommda ;Jal)llaealı:m:. u...ıı lııo<al.,adııı ~. :ıtır ıı:lll"" 
- bir ıallbe !bale edlleblleceCi gibi ayn ıı;,n t-Pı' o 6o lblle 

tlılı;lücriıı kat'! -·- belli -tte -.~ ~ 
(JlOI - Mlt2) .. . . 

!IOO - lıendlr lpl!IJ almacakll·. Pazarlılda .__ Uf 
...,,W gtlıı6 -t 18 da Topi>aftede LT. Amtr111i - 111ma kolll ~ 
nı;ıalaealc!ır. Beher lı:iloounun tahmin bed.ıi • ltunıt ka"' teD' 
ar:. liO blruflur. - - -- lı.amls;Jcwllo .-... pıGll • ••• J. 

15 ton ua ttneada:ra w o r n A n • p , ,,.. eaır:ıtnııdi. 

Poı:ı:art.ısı ctlall saet 14,D de Topb •u .......... -dlll -'m ..,, 
,.,.,nnda yopılaca.ktw. 'Dıllı*tln bu ... ılı • r 1 1 n ~ 
ımntaka liıwl Bel Hl' he ...,......., w.se:Dc - )cMS ~ 
ftkfUıe ki .,.... s ' 1 1 ......... 

••• 
357.DOO kilo kuru 1:9- odunu amacak1or. Paw Mıt ~ 

21/-4/941 Pazartesi gUnll - 18 daT..,_ ...._ amirill' 
ma iromll!"'lll!ı>dn Y•Pıl- ~ ldbııımn 1ııtımlo lıedeli "" 
ııebeo - ilk temi- 411 lln, .. iı;mupm. TlıllpWlo ı.eııı 
Kom~ ...... elvi. (>023) 

• • • 
1,200;000 adet~.._.. - •"tir. p ttıe ~ 

N1 - Ciirill - ... da ,.,_.._ ı.._ lımlrllii s.c...ıııı' 
~ -h -· 'ftılımia - ıeeo ıı.. bt'I _._ ıes A 
-- 1 t ' odıa ...-.. Tırttı" ... bel1' -- tımmtııyCJllO j1 
n. c.-ı 

• • • 
Al'llıdlı llllllktan ,_ _.,.. .. -· ~ 

..-ı ~l ~ ,;Gn4 .... t 11 ele ~-· 1 ı.. . ...--: 
- lıxıadQommda ~. Talipieriıı, ım 1 3 ·- - ~ 
-- • nn • ı e"·rllıa bolh v.._ lı:oıul-.'caa ~ 

IOO - 1111balljbk NE. 
300 kilo ımbalij ldll*. 

«>00 • lamı ot. 

l400 adet ııandık: -· U:I, :ıcıxıı,ııa 
450 .. .....w. çtlw. zxısııua.. 
100 " LAta O'Q.J4XO 03 . . "' 

(ım-

A,alıda miktar, 1'.._ ,.. l!latı ,,-.. b«1ı1ı: otı 1ıı111i .-caid" 
llı:la eksiltmesi :!514/Ml c.n.a ıo..tt - 16 ele "Eop'-ıe6e JJ'· 
&ııtına!ma komisyon- -lecaktıır. Taliı>l«io llOI lira tıı k ...... 

mı..uorlle bellJ valdtte ~- ıeııneı-t. 

Mfktarı 

ırıo 

360 
l6fl 

1'o. 

50/11 
·~12 
10/IJ 

• • • J 
7200 adet ... deni aıılıafe:aıli P<~ iıısııu tebl beden ~I 

nacaktır. Pazarlıkla eltsıl-i :1.4/4/141 ~18ail - 1~·~ 
Mnede iN. l:mirllll Alıtı•+•ma knnıiS7oounda 3""1P"tt-kt'r. ~ 
beheri 42 ~ kat"I -in•tı. '63 linı 60 kunıfCur. Taliplerin ıır; 
te komicyona telmelori. (!OSS _, 

••• 
:lstanboıl cllıhilinde • ..._ a.hııllerden _._ ;rekQıı ıııtf ~ 

ara n~ ,..ptırıllıcalctır. H.epomtn tabmlo - ıe,796 ııra ~ 
natı 1611 ba 25 lnruflm. P&!:Orlık!a eltsillmm Sl/4/Kl Fa>"'~_. 
aaat il de Tophanede ı... &mirliği Satuıalma ~da ~ 
Bu nakllya& m11nak- bu işlerle meuuı nakliyat flrmaJaJ"1 
rebilirler. ıı.mı.r d1l ~ verulaılıırile komisyona selınolerl. e.'.'.ı,. 
iline alt priname komiQl>Ddo ııoıillilr ve iııteullen tal!ııO~ aıw-"'" .ı 

(1()8' .... ... ~ 

iki adet okıbtio taıNr .ıtırllecektir, Tıılunin ftyatı. beheri t:ıfO 
ntn 111< teminatı 187,59 !tunqtur. Pazarlıkla eltalltmesi !l/4/941A 
ll!nü saat 15.SO da Top!>- Lv. Amirlik; Satuı Alma K.cıml"1 
Jll]aoalctır. Şartnamesi -,,onda otob~ Topçuatış OkuluııÔ' 
bllplerln belli vak1tt.c Kamlsyona gelmeleri. (1088-8088) 

Deniz LIYtzırn satınalma kamisısnund 

1 - K'lif bedeli ·- lira 40 kuruş olırnlt ~ ~ 1 
-21/4/19'1 pazartesi ~ oaat 18 da KR<nnpapd• bult-'1 ,; 
vazım aatm alma kDraWyO<llllHla puarlı}da -.ııım-; ya:pıJt>Cl",J 

2 - Kat'! tı.ımlnalı -0.> lira olup leonl .,.. -.ı prtııJI"" 
itin it - cloılıılinde - kom!ayoodıan l••"eleJ• almabllir· 

3 - -ilerin 2490 sayılı kanunun istıcdiil ,,,...;J<ie 1>1rJ1)'.I< il 
w saatte adı - kOIDİIQ"<lDa rnüracaatlan ilin olımur. <'1 . . . .~ 

1 - Tlılnnln adl\on bedei.i "206> Ura olaıı 1 .ıet 16 ~iri 
-li ~ BWBLo motöriiniin 12/4/1141 oıı1ı günü -t ı:,_, 
-da b<- deniz ~ ...tın alma k~uncı.. pazst 
mes1 yapıhıcaktır, 

:ı - Xat'I teminalı. .eııo. lira olup ııartnameııi btt P,,. iş ,.6'l 
IDılllSk'O.r kamiRyoodan bedelsiz alJnnt-ı tr. • 

3 - ı.tekll1eriıı M80 -ıı. kanunun iatedlll wsıukle birlı~11 
,.. •aUıe adı &eÇell komiıs,Jona müracaat.lan MAn okmu.r .. 

150 M- Pencere Wi ııs s/m enlDdıo 
2 ıroo llİ78h boıltı na.1ın çi v i.ı 

tWI Jııdel Ko<dan.lı.ı tahta 400X2axı.& 

100 > GürllOD ..... 300Xll!IX4 
:100 > G<1r«- ......,. SOOX211X1 

500 KDo Kalay -"~ 
Yukanda yaıulı 8 kal&u mnlzemenln 21/4/941 pazarta5l ~ 

da Kap.nn,pafllda deni'z lcnraıluı satın alma komisyon.undn P 
pdacaktır. 

t.u,klileda beW gün "" saatte ıııezldlr Mımıııoıam 
olunur. c.3099> 

• • • 
Cimi Miktarı Tahmini !iyatı 

Lir11 

I inci kat karina boyam cEf'd-
hend veya H•1l1,'<.'l-·fr.l mark~., ıı lon 28350 
II inci kat k na boya&ı c.Rcd-
hend Vt>;·• IIolçapCel marka,, 15 tou 24000 
Fac:n lıoynsı 5 ton 6250 t" 

I - Yuka1"<la yazılı üç kalen1 boya malz(!lllesillin 21/,/941 
nft sa:ıt 14 de pawrlık.la eksiltmesi yapılacnktır. 

2 - 1 inci kat karina boyasının prl:natnesl ••142. 1 k:ur!J.t 
diğerleri bedelıi,.; ol.Malt her gün iş saati zarlında konıisyo~ 

3 - İ'>teklilerin teminatl~rilc birlikte belli gün ve ~atJ.e 
buluıun konıisyot1da hazır bulun>naları il.An olun.w', 

İstanbul Erkek Lisesi Talebe 
19 ma,yıa 1941 ıencllk baynımmda yupılacalı: ldıı:ıan 

ı.Iebcn:in 24 Nisan 11141 perıeınbe cQnil saat U de okulda t><>
1 

olun tı r ( 3 il il) 


